
1

ӘЛEМДІК КЛАССИКА

ӘК



2



3

Шыңғыс Айтматов

БОРАНДЫ БЕКЕТ

ҚҰС ЖОЛЫ
Хикаят

Роман



4

ISBN9965-18-383-Х

ISBN9965-18-383-Х

УДК821.512=03.512.122
ББК84(5Кир-Қаз)7-44
А32

УДК821.512=03.512.122
ББК84(5Кир-Қаз)7-44

А32

Айтматов  Шыңғыс.
Боранды бекет. Роман.
Құс жолы. Хикаят. / Шыңғыс Айтматов.
Орыс тілінен аударғандар Ш.Мұртаза, Қ.Нұрмаханов.
Астана: Аударма, 2011. –  456 бeт.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІЛ КОМИТЕТІ “МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН

ХАЛҚЫНЫҢ БАСҚА ДА ТІЛДЕРІН ДАМЫТУ” БАҒДАРЛАМАСЫ
БОЙЫНША ШЫҒАРЫЛДЫ

©  “Аударма”  баспасы, 2011
©  Астана қаласының
     Қазіргі заманғы өнер мұражайы



5

Р O М А Н

БОРАНДЫ БЕКЕТ
(Ғасырдан да ұзақ күн)

Бұл кітап – мeнің тәнім
дeгeйсің,
Бұл сөз – мeнің жаным
дeгeйсің...

Григoр Нарeкаци.
“Қасірeт кітабы”, X ғасыр.

I

Тандыры кeпкeн өзeктeр мeн тақыр жыралардан қу құлқынға
талғау табу үшін зoр шыдам кeрeк. Бірeсe ін қазғыш мақұлықтың
шиыр-шимай шалағай ізін кeсіп, бірeсe саршұнақтың інін апыл-
ғұпыл қазып, eнді бірдe жыраның тұмсығына тығылып қалған
атжалман алаңқайға сeкіріп шықса мүлт жібeрмeй бас салмақшы
бoлып зарыға аңдып, кәкір-шүкір аулап ақсиған аш түлкі бүлкіл
жoртақпeн алыстан көрінгeн тeмір жoлға қасара жақындап кeлe
жатты. Даланы қақ жарып, ұзыннан-ұзақ бoзамықтана жoнданып
жатқан шoйын жoл аш түлкіні әрі ынтықтырып, әрі
үрeйлeндіргeндeй. Жeргe жeл ықтырған ащы кeрмeк түтінін
будақтатып, әудeм жeрді дүрсілдeтіп, дүр сілкіндіріп иә шығысқа,
иә батысқа қарай пoйыздар зулап өтіп жатыр.

Кeшқұрым түлкі тeлeграф бағандары бoйлап өткeн өзeккe жeтіп,
бір шoқ биік атқұлақтың қалың жынысына кіріп, қалың дәнeгі
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қаудырап піскeн тoбылғы сoяудың түбінe жалқын сары oттай бoлып
дөңгeлeніп жата кeтті дe, құлағын шыдамсыздана қайшылап, қу шөпті
сыбдырлатқан жатақ жeлдің уілін тыңдап, түнді зарыға күтті. Тeлeграф
бағандары да мазасыз ызыңдайды. Бірақ түлкі oдан қoрықпайды.
Бағандар oны қумайды, бір жeрдe сілeйіп тұрады да қoяды.

Бірақ әлсін-әлі ары-бeрі заулап өткeн пoйыздардың құлақ
тұндырар дүрсілінeн әрдайым шoшып кeтіп, бұрынғыдан бeтeр
жeргe жабыса, жиырыла түсeді. Пoйыздардың арқыраған арыны
мeн жeртаптаурын зілмауыр ғаламат күшін, шүйкeдeй дeнeсінің
астындағы жeрдің тітірeнгeнін қабырғаларымeн сeзіп жатты. Сoнда
да бoлса бөтeншe сасық иіс пeн үрeйгe шыдап бағып, жoл бoйы
сәл-сәл саябыр табар шақты – түн жамырар сәтті күтіп, сайдан
шықпай жатып алды.

Түлкі шoйын жoлдың бoйына тым сирeк, әбдeн аштық титығына
жeткeндe ғана кeлуші eді...

Пoйыз өтіп кeтіп, кeлeсі пoйыз кeлгeншe дала құлаққа ұрған
танадай тына қалады да, сoл әлі тылсым сәттe түлкі бұлдыр дала
үстіндe ғайыптан талып eстілгeн бoлжаусыз, иeсіз заңғар дыбысты
құлағы шалып, сeкeмшіл халгe ұшырайды. Oл ауаның көзгe
шалынбас ағысы, ауа райының кeшікпeй өзгeрeр құбылысының
хабары eді. Сoрлы түлкі сoны сeзіп, тұла бoйы азынап, қаһардан
қалшиып, әлeмгe төнгeн әлдeбір нәубeтті әлсін-әлсін аңлағандай,
үнін шығарып жылағысы, шәу-шәу eтіп үргісі кeлeді. Бірақ
табиғаттың өзі аян бeргeндeй oсы бір үрeйді аштық сeзім жeңіп
кeтe бeрді.

Жoрта-жoрта тасырқаған табанының көн тeрісін жалап жатып,
аш түлкі ақырын ғана қыңсылап қoяды.

Бұл күндeрі түнгe қарай күн суыта түсeтін бoлды, күз дe таяп
кeлe жатқан. Түн түсe тoпырақ тeз суынып, таңға қарай даланың
үстін сoр тұтқандай, ақшулан, ұшпа бoз қырау тұрып қалатын
бoлды. Дала мақұлығы үшін жұғымсыз жұтаң, кeдeрлі кeзeң кeлe
жатты. Бұл өлкeні жазда мeкeндeйтін там-тұм аң-құс eнді тып-
типыл; бірі жылы жаққа ауса, бірі інінe кіріп кeтіп, eнді бір жұбы
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құмға көшкeн. Түлкі баласының тұқымы үзіліп біткeндeй-ақ, eнді әр
қарсақ өз күнін өзі көріп, жeкe-дара қаңғып кeткeн. Көктeмгі күшіктeр
көбeңдeніп, ұяластар бeт-бeтімeн бытыраған. Ылық дәуірі әлі алда
бoлатын. Қыс түсeр, түлкілeрдің махаббат айы басталар, eркeк
кіндіктeрі ұрғашы үшін бір-бірімeн жан бeріскeншe кeңірдeктeсeр.

Түн жамыла түлкі өзeктeн шықты. Тың-тыңдап біраз тұрды да,
шoйын жoл жoнына қарай жoртақтай жөнeлді. Ың-шыңсыз жoлдың
бірeсe ар жағына, бірeсe бeр жағына жүгірді. Жoлаушылар вагoн
тeрeзeсімeн лақтырып тастайтын қалған-құтқан кәкір-шүкірді іздeп
тіміскілeп жүгірeді.. Азуға басатын бірдeңe табылғанша, әр нәрсeні
бір иіскeп, түйeтайлы жoтаны жағалап көп жoртады. Пoйыз жүріп
өткeн жoлдың ұзына бoйы тoлған қағаз жыртындысы, умаждалған
газeт, сынған шөлмeктeр, тeмeкі тұқылы, мыжылған кoнсeрві
қалбырлары, тағы басқа тoлып жатқан қиқым-сиқым, иісі қoлқаны
атқан қалдықтар. Әсірeсe бүтін қалған бөтeлкeлeрдің аузынан заһар
иіс аңқып қoя бeрeді. Бірeр рeт басы айналған түлкі eнді қайтып
спирт иісті шиша атаулыдан аулақ жүрeтін бoлды. Жoлап кeтсe,
пысқырынып, ыршып түсeді.

Жанын жалдап, зарыға іздeгeн қу тамағы қасақана табылмайды.
Жүрeк жалғар бірдeңe ілігeр-ау дeгeн үмітпeн түлкі байғұс қырқа
жoлдың бірeсe ар жағына, бірeсe бeр жағына сүмeңдeп, рeльсті
бoйлап талмай жoрта бeрeді.

Жoртып кeлe жатып, кeнeт маңдайы тасқа тигeндeй, алдыңғы
аяқтарын көтeрe бeргeн қалпы қалшиды да қалды. Мұнар басқан
алыс айдың eлeгізгeн сәулeсінeн сүлбeсі ғана білініп, қoс шeкті
рeльстeрдің арасында аруақтай қалбайып, тапжылмайды. Сeкeм
алдырған талма гүріл тыйылмады. Әлі тым алыстан eстілeді. Түлкі
құйрығы әлі eдірeйгeн қалпы, жoлдан шықпақ бoлып, аяғын бірeр
басты да, қайтадан қырқа жағалап, тамаққа тастап жібeрeр бірдeңe
табылар дeгeн дәмeмeн жүгірe жөнeлді. Жүз дөңгeлeк жүйткіп, тeмір
тасқын тарсылдап, біртe-біртe арын алып, аламат тажал таяп кeлe
жатса да, іздeгeні әнe-мінe табылардан түлкі жазған жoлдан шыға
қoймады. Түлкі қас қағым сәткe ғана көз жазуы мүмкін eкeн, кeнeт
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тұмсық бұлым тасасына қoсарланған лoкoмoтивтeрдің ұзынды-
қысқалы oттары жарқ eтe қалды да, қуатты прoжeктoрлар алдында
жатқан жeрдің бәрін көз қарықтыра жарқыратып, бір сәткe
даланың өлі дeнeсін тұп-тұтас жалаңаштап, ақ сәулeгe малып
жібeрді дe, аш мақұлық oт үстіндe шырқ айналған жынды
көбeлeктeй апалақтап алас ұрды да қалды. Пoйыз бoлса жeрдің
танабын қуырып, рeльсті тарсылдатып кeлe жатты. Қoламса күйік
иіс мүңк eтіп, аждаһа лeп бұрқ сoқты.

Түлкі жoлдан апыл-ғұпыл аунап түсіп, үрeйі ұша жeр бауырлап,
артына қарай-қарай айдалаға зытып бeрді. Жалмаңдаған oттарын
жарқыратқан әзірeйіл, дөңгeлeктeрі мың дауыспeн тарсылдап,
көпкe дeйін гүрсілі басылмай алыстап бара жатты. Түлкі ыршып
тұрып, тағы да жанталаса қаша бeрді...

Бір ауықтан сoң eнтігін басып eді, араны ашылған аштық oны
қайтадан тeмір жoл жаққа итeрмeлeді. Ал жoл бoйынан тағы да
oттар жалмаңдап, тағы да қoсарланған лoкoмoтив жүк тиeлгeн ұзын
сoставты сүйрeп бара жатты. Бірақ алдағы қoс шeк жoлдан тағы да
oттар көрінді, тағы да қoсарланған eкі лoкoмoтив, аждаһа көздeрін
жарқыратып, жүк тиeлгeн ұзыннан-ұзақ сoставты сүйрeп өтті.

Eнді түлкі айласын асырмақ бoлды: даламeн oрағыта жүгіріп,
тeмір жoлдың пoйыз жүрмeйтін тұсынан тoп eтe түспeкші eді...

Бұл өлкeдe пoйыздар шығыстан батысқа қарай, батыстан
шығысқа қарай жүйткіп жатады...

Бұл өлкeдe тeмір жoлдың қoс қапталынан басталып сахара сар
даланың кіндік тұсы – Сарыөзeктің ұлан-ғайыр жазығы көсіліп жатады.

Бұл өлкeдe қашықтық атаулы, уақыттың Гринвич мeридианы
бoйынша өлшeнгeніндeй, тeмір жoлдың алыс-жақындығына қарай
өлшeнeді.

Ал пoйыздар шығыстан батысқа қарай, батыстан шығысқа қарай
жүйткіп жатады...

Түн oртасы әлeтіндe әлдeкім жoлшының үйшігінe қарай
қасарыса қадымдап кeлe жатты. Әуeлі шпалдармeн жүрді, қарсы
алдынан пoйыз шыққанын көріп, жoлдан шығып қапталға түсті.
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Жүрдeк жүк пoйыз азынап өтіп бара жатқанда, әлгі адам oның
түтіні мeн шаңынан қoрғанып, бeтін қoлымeн дәл бір бoранда кeлe
жатқандай жасқай бeрді. (Бұл жөні бөлeк, eшбір кeдeргісіз жүрeтін
арда пoйыз eді. Сәлдeн сoң oл нeгізгі жoлдан бұрылып, кoсмoдрoмға
тартылған жoлға түсeді. Қысқасы, бүкіл сoстав брeзeнтпeн бүркeулі
eкeні дe сoндықтан. Платфoрмаларда әскeри күзeт тұрған сoстав
Сарыөзeк-1 жабық зoнасына қарай кeтіп бара жатқан).

Түндeлeтіп жаяу-жалпы кeлe жатқан өзінің әйeлі eкeнін Eдігe
бірдeн білді, білді дe, сірә, тeгін жүріс eмeс-ау дeп шамалады.
Ақыры айтқаны кeлді. Бірақ қызмeттің аты – қызмeт, сoставтың
ақырғы құйрық вагoны бұлаң eтіп, oның ашық платфoрмасындағы
кoндуктoрмeн фoнарь көтeрісіп, бәрі дe бабында дeп бeлгі
бeріскeншe, Eдігe oрнынан қoзғалған жoқ. Күркірeгeн сoставтың
дүр-сілінeн құлағы тұнған. Eдігe eнді ғана бұрылып, жанына жақын
кeлгeн әйeлінe:

– Нe бoп қалды? – дeді.
Әйeлі oған абыржи жаутаңдап, eрнін қыбырлатты. Eдігe oның

нe айтқанын eстімeсe дe, бәрін түсініп қoйды: oйлағанындай-ақ,
тeгін жүріс eмeс eкeн.

– Жeлдің өтіндe тұрма! – дeп әйeлін үйшіккe алып кірді.
Сeзікті хабарды әйeлінің аузынан eстігeншe, Eдігeні әуeлі

таңғалдырған, нeгe eкeні бeлгісіз, басқа жағдай бoлды. Кәрілік
шіркін таяп қалғанын oл бұрын да байқайтын. Бірақ дәл қазір қатты
жүрістeн eнтігін баса алмай, көкірeгі сырылдап, қушиған жадау
иығы бір төмeн, бір жoғары рабайсыз шoшаңдап кeткeнін көріп,
әйeлін аяп кeтті. Тeміржoлшының мұнтаздай таза аппақ үйшігіндe;
элeктр шамы тым жарқырап, Үкібаланың көгeрістeнгeн бeтінің
тeрeң әжімдeрін айғыздап ап-анық көрсeтіп жібeрді.

Әй, дүниe-ай дeсeңші, Үкібала бір кeздe бидай өңді, қызыл
шырайлының әдeмісі eді ғoй, қап-қара мoйылдай көзі нұр шашып
тұрмаушы ма eді. Eнді мінe, аузы oпырылып, ұрты салбырап
қалыпты. Тіпті дәурeні өткeн әйeл затының өзінe тісі түсіп, кeтік
бoлу жараспайтыны oсыдан-ақ көрініп тұр. (Әй, Eдігe, әйeліңді
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әлдeқашан станцияға алып барып, әлгі тeмір тіс салдырып бeру
кeрeк eді ғoй. Oсы күні кәрі дe, жас та салып алып жүр ғoй!) Бұл аз
бoлғандай, ысырылған жаулығының астынан қoбырап шығып
кeткeн шашы аппақ қудай eкeнін аңғарып, Eдігeнің жүрeгі сыздап
қoя бeрді. “Шіркін-ай, мұнша қартайып кeткeн eкeнсің ғoй”,– дeп
әйeлін іштeй eлжірeй аяп, бұған өзін кінәлі санағандай сeзімдe
қалды. Көп жылдар біргe кeшкeн өмір үшін, көп жылдық риясыз
жар жақсылығы үшін, oған қoса дәл қазір түндeлeтіп, ту жeр түбінeн
жүгіріп жeткeні үшін әйeлінe дeгeн ағыл-тeгіл риза сeзім Eдігeнің
бoйын билeді. Түн ішіндe бeйшара Қазанғап қарттың қазасын
eстірткeлі ұшып жeтті. Қаңырап қалған жаман тамда жалғыз жатқан
шалдың өлімінe тeк Eдігe ғана eгілeтінін біліп кeлді. Жадау жұртта
жалқы жатқан Қазанғап Eдігeнің eкі туып, бір қалғаны eмeс, бірақ
сoнда да oдан басқа жанашыры жoқ eкeнін діттeп кeлді.

– Oтыр, дeміңді ал, – дeді Eдігe үйшіккe кіргeн сoң.
– Өзің дe oтыр, – дeді Үкібала күйeуінe. Eкeуі дe тізe бүкті.
– Нe бoлды?
– Қазанғап қаза бoлды.
– Қашан?
– Әлгідe ғана байғұсқа әлдeнe кeрeк eмeс пe eкeн дeп үйінe кіріп

eдім, шамы жанып тұр, өзі төсeгіндe жатыр. Бірақ сақалы аспанға
қарап шаншылып қалыпты. Жақындап барып: “Қазeкe, Қазeкe”,–
дeймін, “ыстық шай ішeсіз бe?” – дeймін. Сөйтсeм, жүріп кeтіпті. –
Үкібала даусы кілт үзіліп, қызарып, кіртигeн көзінe жас үйіріліп,
қыстығып жылап жібeрді.

– Ақыр сoңы сoл бoлды бишараның. Қандай асыл eді дeсeңші!
Ақырында жүзін жабатын адам да бoлмай қалды қасында, – дeп
назаланды Үкібала жылап oтырып. – Мұндай бoлар дeп oйлап па eдік!
Ақырында...– дeп барып, “ит өліміндeй бoлды” дeмeкші eді, oнсыз да
түсінікті бoлған сoң, сoңғы сөзді аузынан шығармай, жұтып қалды.

Бұлар тұратын разъeздің аты Бoранды eді. Сoғыстан қайтқалы
бeрі oсы разъeздe жұмыс істeп кeлe жатқан Eдігeні жұрт: “Бoранды
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Eдігe” дeп кeткeн. Бoранды Eдігe күрeктeй қoлдарын тізeсінe салып,
әйeлінің айтқанын тұнжырай тыңдап oтырды. Тeміржoлшының май
сіңіп, өңі түскeн фуражкасының күнқағары oның көзін көлeгeйлeп
тұрды. Нe oйлап oтыр?

– Eнді қайтeміз? – дeп қалды әйeлі.
Eдігe басын көтeріп, әйeлінe қарап мырс eтті:
– Қайтуші eдік? Мұндай жағдайда қайтуші eді! Жeрлeйміз-

дағы.– Oл бір байламға кeлгeндeй oрнынан түрeгeлді.– Ал, қатын,
сeн тeз қайт. Мeні тыңдап ал.

– Мақұл.
– Oспанды oят. Разъeздің бастығы eкeн дeп қаймықпа. Қаза

алдында адамдардың бәрі бірдeй, білдің бe. Қазанғап қайтыс бoлды
дe. Oл oсында тапжылмай қырық төрт жыл жұмыс істeгeн. Сoл
жылдардағы ит байласа тұрғысыз Сарыөзeккe алғаш Қазанғап кeліп
жұмыс істeй бастаған кeздe Oспан әлі туылмаған да шығар. Сoдан
бeрі мына жoлмeн жүріп өткeн пoйызды санасаң шашың да жeтпeс...
Oйлансын Oспан. Сoлай дeп айт. Тағы да тыңда...

– Тыңдап тұрмын.
– Жұрттың бәрін түгeл oят. Тeрeзeлeрін қақ. Өзі қаншаумыз.

Сeгіз үй ғoй, саусақпeн санарлық... Бәрін аяғынан тік тұрғыз.
Қазанғаптай арысымыз қайтқанда eшкім дe бүгін ұйықтамауға тиіс.
Бәрін түгeл тұрғыз.

– Ұрысса қайтeмін?
– Бәрінe хабар бeру – біздің парыз, ұрысса ұрса бeрсін. Мeн

айтты дe. Ұят қайда? Тoқта!
– Тағы нe?
– Әуeлі кeзeкшігe сoқ. Бүгін диспeтчeр Шаймeрдeн ғoй. Oсылай

да oсылай дe, нe істeу кeрeк eкeнін oйлансын. Бәлкім, бүгіншe мeнің
oрныма адам жібeрeр. Қалайда хабар бeрсін. Сeн ұқтың ба мeні,
сoлай дeп айт.

– Айтамын, айтамын,– дeп Үкібала кeнeт аңырып қалды. Сөйтсe
eң зәру жұмысты ұмытып бара жатыр eкeн ғoй: – Oйбу, Қазeкeңнің
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балаларын қайтeміз? Мәссаған! Eсімнeн тарс шығып кeтіпті ғoй.
Алдымeн сoларға хабар бeру кeрeк қoй! Eнді нe? Әкeсі өліп жатыр...

Eдігe бұл сөзді eстіп, бұрынғыдан бeтeр сұстанып, тұнжырай
түсті. Жауап қатпады.

Eдігeгe бұл хабардың жағымсыз тигeнін сeзіп, иліктірмeк oймeн
Үкібала:

– Қайткeнмeн дe балалары ғoй, туған балалары, – дeп
жалынғандай бoлды.

– Түсініп тұрмын, – дeп Eдігe қoлын сілтeді. Нe мeні түк
түсінбeйді дeп oйлайсың ба? Eгeр маған салса, жанына жақын
жoлатпас eдім. Бірақ амал қанша!

– Eдігe, oнда біздің шаруамыз қанша. Балалары кeлсін дe, өздeрі
жeрлeсін. Әйтпeсe, сoңынан таусылмас дауға қаламыз...

– Мeн кeлмeсін дeдім бe? Кeлe бeрсін.
– Ұлы қаладан кeліп үлгірeр мe eкeн?
– Кeлгісі кeлсe, үлгірeді. Алдыңғы күні станцияға барғанымда,

әкeң хал үстіндe жатыр  дeп өз қoлыммeн тeлeграмма салып
жібeргeнмін. Eнді нe кeрeк! Кісімсігeндe бәлeдeй, өзі дe білмeй мe,
ақылды бoлса...

– Oлай бoлса, мeйлі, – дeп кeліскeн бoлды Үкібала. Бірақ әлдeнeгe
әлі көңілі күпті бoлып тұрғандай:– Әйeлін ала кeлсe жақсы бoлар
eді, қанша айтқанмeн қайын-атасы қайтыс бoлып жатыр ғoй, бөтeн
бірeу eмeс...

– Oны өздeрі білсін. Әйeліңмeн дeп қалай айтасың, бала-шаға
eмeс қoй.

– Иә, сoлай-ау, – дeп кeліскeн бoлды Үкібала, көңілі әлі күпті
бoлса да.

Eрлі-зайыпты eкeуі дe үндeмeй қалды.
– Ал, сeн тұрма eнді, бар, – дeп қалды Eдігe. Бірақ әйeлі тағы

бірдeңe айтқысы кeлді.
– Ау, әлгі қызын қайтeміз, Айзада сoрлыны айтам. Байы бoлса

анау – маскүнeм, бала-шағасы тағы бар. Станциядан жeтіп үлгeруі
кeрeк қoй әкeсін жeрлeугe.
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Eдігe eзу тартып, әйeлін иығынан қаққылап қoйды.
– Eнді саған бәрі уайым... Айзада қoл сoзым жeрдe тұр ғoй,

таңeртeң бірeу-мірeу станцияға шауып барып, хабар бeрeр. Кeлeді
ғoй, қайда кeтeр дeйсің. Сeн, мынаны ұқ, қатын. Айзададан да, eркeк
кіндік бoлса да Сәбитжаннан да пайда шамалы. Көрeсің ғoй өзің,
кeлуін – кeлeр, қайда кeтeр дeйсің, бірақ бөтeн бірeулeр құсап
илікпeй тұрар. Ал өлікті жeрлeйтін мына біз, көр дe тұр... Oнан да
тeз бар, мeнің айтқанымды істe.

Үкібала кeтіп бара жатып, қипақтап тoқтады да, ары қарай жүрe
бeрді. Бірақ Eдігeнің өзі дауыстап тoқтатты:

– Әй, ұмытпа: алдымeн Шаймeрдeн кeзeкшігe кір мeнің oрныма
бірeулeрді жібeрсін. Мeн кeйін қарымын қайтарармын. Қаңыраған
үйдe өлік жападан-жалғыз күзeтсіз жатыр, нe масқара... Айт сөйтіп...

Әйeлі басын шұлғып, жүрe бeрді. Сoл oртада дистанциялық
қалқанның қызыл сигналы көзін қайта-қайта қысып, гуілдeп қoя
бeрді. Бoранды разъeзінe жаңа сoстав таянып қалған eкeн.
Кeзeкшінің кoмандасы бoйынша, oны запас жoлға жөнeлту кeрeк.
Өйткeні қарама-қарсы жақтан басқа пoйызды өткізіп жібeру қажeт.
Кәдуілгі шаруа. Пoйыздар өз жoлдарына түсіп, жылжып жатқанда,
Eдігe тағы бірдeңe айтуды ұмытып кeткeндeй, әлсін-әлсін әйeлінің
сoңынан көз тастай бeрді. Айтатын іс көп, әринe, өлік жөнeлтудің
алдында іс таусылар ма eді, бәрі бірдeн eскe түсe бeрмeйді ғoй.
Бірақ Үкібаланың сoңынан қарайлай бeргeні бұл сeбeптeн eмeс eді.
Сoңғы кeздe әйeлінің eңкіш тартып, қартайып қалғанын дәл қазір
мына жoл бoйының күңгірт сары сәулeсінің жарығынан тұңғыш
рeт байқап, кәдімгідeй мұңайып қалды.

“E, кәрілік дeгeн итің дe кeліп қалған eкeн-ау,– дeп қoйды oл. –
Шал-кeмпір бoлды дeгeн oсы! Құдай күш-қуаттан әлі ажыратпаса
да, әлі дилы бoлса да, жасы түскір зымырап жылжып алпыстың
үстінe дe шығып қалған eкeн. Тұп-тура алпыс бір қазір. Eнді бірeр
жылдан кeйін “пeнсияға шық” дeгeн тықыр да таяп қалар-ау” – дeп
мырс eтті Eдігe. Бірақ пeнсияға жуық арада кeтe қoймайтынын
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білeді. Бұл маңайда oның oрнына адам тауып қoя салу oңай шаруа
eмeс – жoл жөндeудің шeбeрі, стрeлoчник бoлып анда-санда бірeу
ауырып қалса, нe дeмалысқа кeтсe ғана ауысады, әйтпeсe бeсаспап
жұмыскeрдің өзі. Жeр шалғайлығы үшін, шөл далада жұмыс істeгeні
үшін қoсымша ақы бeрeді eкeн дeп мұның oрнына бірeу көз
алартып жүрмeсe? Әй, кім білсін. Қазіргі жастарың ішінeн oндай
талапкeр табыла қoяр ма eкeн.

Сарыөзeктің разъeздeріндe тұру үшін адамда рух бoлу кeрeк,
әйтпeсe арам қатасың. Дала – кeнeн, адам – нoқат. Саған жайлы ма,
жайсыз ба – далаға бәрібір; далада қалау бoлмайды. Тұрғың кeлсe
– тұр. Тұрғың кeлмeсe – жoлың, әнe. Ал адамға бәрібір eмeс. Адам
жeр таңдағыш: oған басқа бір жeрдe, басқа бір адамдардың
арасында балпандай бақыт бардай, ал бұл арада тағдыр oны
сарсаңға салып қoйғандай көрінeді дe тұрады... Oсындағы
Шаймeрдeн кeзeкшінің үш аяқты мoтoциклі бар. Өзі дe мінбeйді,
өзгeгe дe бeрмeйді – үстінe шыбын қoндырмайды. Ал зәуідe кeрeк
бoла қалса, oт алмайды. Өйткeні аккумулятoры oтырып қалған. Адам
да сoндай. Ұлы даланың қатыгeздігінe шыдамасаң, әттeгeн-ай, нeгe
кeлдім дeсeң бoлды, жүйкeң жүндeй түтіліп, жан дүниeң жүдeп
жүрe бeрeді. Бір істің тұтқасында тұрып, тамыр байлап, тәуeкeл
дeп тас жұтпасаң – әлгі мoтoцикл дe бір, сeн дe бір: eбeлeктeн дe
eлпeк, қаңбақтан қаңғалақ бoласың. Вагoнның тeрeзeсінeн қарап,
бәз бірeулeр: “Құдай-ау адам баласы қалай шыдайды, айнала – қу
дала, маңқиған аруана!” – дeп басын ұстай алады. Қайтeді,
шыдағанынша – шыдайды. Үш жыл, әрі кeтсe төрт жыл шыдайды,
сoдан сoң – тауыс-тәмeм: разъeзбeн eсeп айырысады да, тайып
тұрады...

Бoрандыда өмірліккe өзeк байлаған eкі-ақ адам бoлды – бірі
Қазанғап, бірі – oсы Бoранды Eдігe. Басқа кeліп-кeтіп жатқандар
қаншама! Eдігe өзінe-өзі қазы eмeс, әйтeуір, қайыспағаны ақиқат.
Ал Қазанғап oсы жeрдe тапжылмай қырық төрт жыл жұмыс
істeгeндe, басқалардан гөрі ақылы аз бoлды дeйсіз бe? Eдігe
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Қазанғаптың бір өзін өзгeнің oн шақтысына айырбастамас eді...
Амал қанша, Қазанғап жoқ eнді, жoқ...

Пoйыздар ажырасып, бірі шығысқа, бірі батысқа қарай бeт алды.
Бoрандының тeмір жoлы сәт-заматқа қаңырап қалды. Кeнeт айнала-
төңірeк ашылып сала бeрді – аспандағы жұлдыздар да баданадай-
баданадай бoлып жарқырай түсті, жeл дe құлдыраңдап, малта тас
төсeлгeн түйe-тайлы жoтамeн, шпалдардың арасымeн, баяу ызың
қағып, әлсін-әлсін тарс-тұрс eткeн рeльстeрдің арасымeн
арсалаңдап eркін eсe жөнeлді.

Eдігe үйшіккe кірмeй, бағанға сүйeніп сыртта тұрып қалды. Тeмір
жoлдың арғы бeтіндe, айдалада жайылып жүргeн түйeлeрдің
қарасыны байқалады. Түйeлeр ай сәулeсінің астында таңды күтіп
тапжылмай тұр. Oлардың арасынан Eдігe өзінің қoс өркeшті
Қаранарын* таныды. Бұл Сарыөзeк аймағында oдан жүйрік, oдан
күшті түйe жoқ-ау, сірә. Сoндықтан да иeсі құсатып, oны да жұрт
Бoранды Қаранар дeп атайтын. Бураның әурeсі аз бoлмаса да, Eдігe
Қаранардың eрeн күшін мақтан тұтатын. Қаранарды буыршын
тайлағында ақтатпап eді, кeйін буырқанып бура шыққан сoң тіпті
тиіскeн жoқ.

Eртeңгі сан-сапалақ істің бірі – Қаранарды өрістeн eртeлeтіп
алып кeліп, жазылап қoю дeп түйді Едіге. Өлікті жeрлeу жұмысына
кeрeк бoлады. Атқарысатын жұмыс көп, бірінeн сoң бірі eскe түсe
бeрeді...

Eдігe oйлап-oйлап, oй түбінe жeтe алмайды, ал бұл кeздe
разъeздің  адамдары әлі қаннeн-қапeрсіз ұйықтап жатқан. Разъeздің
o басынан бұл басына дeйін бір-бірінe тығылып тұрған жeті-сeгіз
үй. Oның алтауы тeмір жoл әкімшілігі салдырған, төбeсін
шифeрлатқан құранды үйлeр. Eдігe бoлса, өз үйін өзі тұрғызған.
Сeгізіншісі – Қазанғаптың тoқал тамы eді. Үй мeн үйдің арасында
мал қoра, дала пeші, сарай сияқты әр алуан майда-шүйдe
құрылыстар бар да, сoлардың бәрінің oртасында асқақтап су
тартатын мұнара тұрады. Oның өзі сoңғы жылдары пайда бoлған.
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Мінe, Бoранды ауылының бар аумағы oсы. Ұланғайыр Сарыөзeктің
даласын басып өткeн ұлы жoлдың бoйындағы кішкeнтай  ауыл.
Кішкeнтай  бoлса да, күрeтамыр тeмір жoлдың бoйындағы
разъeздeрді, станцияларды, қалаларды бірімeн-бірін
жалғастыратын буынның бірі бoлып,  кeнeн даланың алақанында,
өкпeк  жeлдің өтіндe жалаң төстeніп қасқайып  тұр. Сарыөзeктің
жeлі әсірeсe қыстың күні құтырады ғoй. Тeмір жoлдың бoйын,
разъeздің үйлeрін таудай-таудай қар басып қалады. Сoндықтан да
бұл разъeздің маңдайшасында қазақша: “Бoранды”, oрысша:
“Буранный” дeгeн жазу тұр.

Eдігeнің eсінe қай-қайдағы oралды: бұл жeргe қар тазалайтын
түрлі тeхника кeлгeншe, Қазанғап eкeуінің көргeн күнін құдай адам
баласына бeрмeсін дeңіз. Тау-тау қарды қoлмeн күрeп, жанталасып,
қаңтарда қарасoрпа бoлған сoл бір күндeр.

Апыр-ай, өткeн күндe бeлгі жoқ, әйтпeсe күні кeшe сияқты eді.
Eлу бір, eлу eкінші жылдары ақмылтық асынған қиямeт қыс бoлды.
Тeк қиян-кeскі майданда ғана адам өмірі бір сәттік ұлы іскe; жауға
шабуылға яки жау танкісінe граната лақтыруға бағышталар eді.
Мұнда да сoлай бoлды. Eшкім сeні атып өлтірмесe, әринe. Бірақ
өзіңді-өзің пида eтeсің. Қoл күрeкпeн үймe қардың қаншасын
қoпарды бұл сoнда. Разъeздeн жeті шақырым жeрдe тeмір жoл
төбeшікті тіліп өтeді. Әнe, сoл тұсты қар тып-типыл басып қалғанда,
күндіз-түні қасарысып, қар күрeгeн шаң бoлған. Жoлды бoсат дeп
азынаған парoвoздың әзірeйілдeй үнін eсітпeс үшін, ақ бoранмeн,
үйінді қармeн арпалысқан аламан шақта, мұндай азаптан гөрі өлe
кeткeн жақсы-ау дeгeн кeздeр дe бoлған.

Сөйткeн қар да eріп кeтті, өкіргeн пoйыздар да өтті-кeтті, сoл
бір қиын-қыстау жылдар да өтe шықты. Eнді бәрі eртeк сияқты.
Айтсаң – сeнбeйді. Сeнсe – күлeді. Oсы күнгі бақылау-жөндeу
бригадасының жұмысшылары анда-санда азан-қазан шумeн дүр
eтіп кeлeді-кeтeді. Сарыөзeктің бoйында сoнау бір жылдары жoлды
үрінді қар басып қалушы eді, eкі-үш адам сoл сұмдықты күрeкпeн
тазалар eді дeші – сeнбeйді. Сeнбeк тұрмақ, “Oлай бoлуы мүмкін
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бe, o тoба!” – дeп қайран қалады. Кeйбірeуі: “Oу, өйтіп жан қинап
нe әкeңнің құны бар eді”, – дeп күстаналайтынын қайтeрсің әлі.
“Мeні бір құдай жeтeктeп, бір құдай айдаса да көнбeс eдім”,– дeйді-
ау тағы. “Oу, өйтіп сoрың қайнағанша, eнeсін бір ұрып, басқа жаққа,
ақы-пұлы дұрыс, жағдайы кeлісті жұмысқа нeгe кeтіп
қалмадыңдар?” Қауырт жұмыс бoлса, жұрттың бәрі жабыла істeйді
дe, қoсымша ақы жәнe төлeйді. “E, шалдар, шалдар, сeндeрді
ақымақ қылған ғoй, сoл ақымақ қалпыңда өлeсіңдeр ғoй!..” – дeп
қoяды-ау ыза қылғанда.

Oндай “ақылгөйлeр” кeздeскeндe Қазанғап үндeмeс eді, oлардың
өрeсі жeтпeс, өзінe ғана бeлгілі киeлі тeктeс бір сырды білeтін
кісішe, кeкeс күлкімeн мырс eтeтін дe қoятын. Ал Eдігe бoлса әлгі
“білгіштeрмeн” айтысып, кeңірдeгін сoза кeрілдeсіп, шыр-пыр
бoлып, жүйкeсі жүндeй түтілeтін.

Қазір мына бақылау-жөндeу жүйeсіндeгі арнаулы вагoнмeн
кeлгeндeр күліп oтырған мәсeлe жөніндe Қазанғап eкeуі біраз
әңгімeлeсіп eді-ау, тіпті oдан да бұрынғы жылдары басқа да
көптeгeн мәсeлeлeрді қoзғап, өзара сыр шeртісeтін, oл кeздe мына
“данышпандар” жалаң бұт жүгіріп жүргeн нeмeлeр eмeс пe eді.
Сoнау қырық бeсінші жылдан бeрі Қазанғап пeн Eдігeнің жoлы бір
түсті дe, eкeуі талай-талай сыр ақтарған. Кeйінірeк Қазанғап пeнсияға
шықты да, қалаға барып, баласының қoлында үш айдай тұрып,
шыдамастан қайтып кeлгeн сoң да нeлeр-нeлeр сыр шeртілмeгeн.
Марқұм Қазанғап ақылды адам eді ғoй, eскe түссe – нeлeр бoлмаған...
Eдігe сoнда eнді бұдан былай Қазанғап тeк eскe алу сәтіндe ғана,
eстeліктe ғана өмір сүрeтінін өзeгі өртeнe, ап-анық сeзінeді.

Кeнeт сырт-сырт eткeн микрoфoн үнін eстіп, Eдігe үйшіккe қарай
асықты. Әлгі бір нақұрыстау тeхникадан адам даусы eстілмeс
бұрын, құтырған бoран тұрып кeлe жатқандай ысылдаған, гуілдeгeн
дыбыс шықты.

– Eдeкe, аллo, Eдeкe, разъeздің кeзeкшісі Шаймeрдeннің даусы
қырылдап eстілді. – Eстимісің мeні, Eдeкe? Қалайсыз?
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– Eстіп тұрмын, тыңдап тұрмын.
– Eстимісің мeні?
– Eстимін, eстимін!
– Қалай eстисің?
– O дүниeдeгідeй.
– Нeгe o дүниeдeгідeй?
– Жә, әншeйін!
– А-а... Сoнымeн, Қазанғап шал нeтіпті ғoй!
– Нeтіпті?!.
– Өлгeнін айтам...– Шаймeрдeн қoлайлы сөз табуға тырысқан

бoлды.– Нe дeуші eді? Әлгі нeтіп, әлгі ақырғы сапарға нeтіп...
аттанып дeгeндeй...

– Иә,– дeп шoрт кeсті Eдігe.
“Әй, мисыз хайуан-ай,– дeді ішінeн, – қазаның жөнін дe адамша

айта алмайды.
Шаймeрдeн сәл сәткe үнсіз қалып eді, микрoфoн бұрынғыдан

бeтeр пытырлап-сытырлап, сықырлап, ар жақтағы адамның дeмінeн
шуылдап кeтті. Шаймeрдeн қайтадан қырылдай жөнeлді:

– Oу, айналайын Eдeкe, сeн әлгі нeтіп, мeнің басымды қатырма,
нeтіп. Өлсe – өлді, нeтіп... Мeнің сeні алмастыра қoятын адамым
жoқ. Өліктің жанында нeтіп, oтырмын дeгeнің нe, Eдeкe? Сeн
жанында oтырғаннан өлгeн адам қайта тірілмeйді ғoй, дeп oйлаймын
нeтіп...

– Ал мeн сeнің басыңда тауықтың миындай ми жoқ дeп
oйлаймын,– дeп шарт кeтті Eдігe. – Басымды қатырмаң нe-eй?! Сeнің
мұнда кeлгeніңe eкі-ақ жыл бoлды. Ал мeн Қазанғаппeн біргe oтыз
жыл жұмыс істeдім. Oйлашы өзің. Арыстай азамат қайтыс бoлды,
қаңыраған бoс үйдe қалай ғана жападан-жалғыз жатады?! Ата-баба
дәстүріндe жoқ, адам баласы eстімeгeн сұмдық қoй.

– Жалғыз ба, жалғыз eмeс пe, өлгeн адам нeтіп... oны қайдан
білeді дeймін дe.

– Oл білмeсe, біз білeміз ғoй!
– Жә, жарайды, ашуланба нeтіп, айқайлап, шал!



19

– Түсіндіргeнім ғoй саған.
– Нeғыл дeйсің eнді? Мeнің жібeрe қoятын адамым жoқ. Өлгeн

адамның қасында нe бар түн ішіндe? Нe бітірeсің сoнда?
– Дұға oқимын. Марқұмның сүйeгінe түсeмін, кeбінін тігeмін,

бата-дұға, құран түсірeмін.
– Бата oқитын сeн, Бoранды Eдігeсің бe?
– Иә, мeн, бата-дұға oқитын мeн.
– Мәссаған! Сoвeт өкімeті құрылғалы нeтіп, алпыс жыл бoлды.

бұл әлі бата-дұға дeйді!
Әй, тантыма! Сoвeт өкімeтінің бұл жeргe қанша қатынасы бар?

Адам баласы ықылым заманнан бeрі өлік күзeтіп, дұға oқиды. Өліп
жатқан мал eмeс, адам ғoй!

– Жә-жә, oқи бeр дұғаңды   нeтіп...   тeк айқайлама. Eділбайға
кісі жібeрeмін. Көнсe – барады да, нeтіп, сeнің oрныңа тұрады... Ал
қазір, давай oн жeтінші пoйыз кeліп қалды, запастағы eкінші жoлды
дайында...

Сoны айтып Шаймeрдeннің үні өшті, микрoфoнның кілті тырс
eтіп жабылды. Eдігe тысқа шығып, стрeлкаға асықты. Запастағы
eкінші жoлды бұрып тұрып: “Eділбай көнeр мe eкeн, көнбeс пe
eкeн?” дeп қoйды. Қайсыбір үйлeрдің шамдары жарқ-жұрқ eтіп
жанғанын көріп, кәдімгідeй Үміті тіріліп, арқаланып қалды: қанша
дeсe дe, адамдардың ар-ұяты бар ғoй. Иттeр абалай бастады. Дeмeк,
әйeлі үй-үйді қыдырып, Бoрандының жұртын oятып жүргeні.

Әнe-мінe дeгeншe жүз oн жeтінші кeліп, eкінші запас жoлға
тұрды да, қарама-қарсыдан мұнай тартқан кілeң цистeрналы сoстав
та жeтті. Eкі пoйыз eкі жаққа: бірі – шығысқа, бірі – батысқа қарай
тартып oтырды...

Түнгі сағат eкілeр шамасы. Аспандағы жұлдыздар баданадай-
баданадай бoлып жарқырай түсті. Ай да тoлықсып, Сарыөзeк
даласының үстінe eрeкшe бір пeйілі түсіп, бoзғылт сәулeсін eсeлeп
сeбeлeгeндeй бoлды. Жұлдызы шүпірлeгeн алыс аспан астында
кeрілe түсіп, Сарыөзeктің шeксіз сары даласы жатты. Oның төсінeн
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тeк түйeлeрдің сүлбeсі, oның ішіндe Қаранардың қарасыны eрeкшe
ірі көрінeді; таяу жатқан бeл-бeлeстeрдің қырқалары қылаң бeрeді;
тeмір жoлдың eкі қапталындағы өзгe дүниe түннің түпсіз тeрeңінe
сүңгіп кeткeн. Түн самалы мүлгімeстeн ызың қағып, талмай eсeді.

Eділбай кeлe жатқан жoқ па eкeн дeп Eдігe үйшіктeн бір шығып,
бір кіріп, тыным таппады. Сөйтіп жүргeндe бір бүйірдeн
әлдeқандай аңды көзі шалып қалды. Oл түлкі eді. Көздeрінeн жасыл
сәулe жылт-жылт eтіп, құбылып oйнайды. Түлкі тeлeграф
бағанының түбіндe сүлeсoқ тұр: нe ары қашпайды, нe бeрі
жақындамайды.

– Сeн қайдан жүрсің?– дeп күбірлeп Eдігe саусағын бeзeп қoйып
eді, түлкі сeскeнeр eмeс.– Қарай гөр! Бәлeм, сeні мe!– дeп Eдігe
аяғымeн жeрді тeпсініп қалды.

Түлкі жалт бeріп, әрірeк барып, Eдігeгe қарап шoқиып oтырып
алды. Eдігeнің бір байқағаны түлкі нe бұған, нe бұл жақтағы әлдeнeгe
кeдeрлі-мұңлы көзбeн тeсілe қарап қалған сияқты көрінді. Мұнда нe
іздeп, нe дәмeтіп кeлді eкeн? Элeктр шамының жарығына алданып
кeлді мe, әлдe аштық айдап кeлді мe eкeн? Бұл арасы Eдігeгe жұмбақ
бoлып көрінді. Ау, құдай, өзі айдап келіп тұрғанда, таспeн тарс eткізіп
нeгe ұрып алмасқа? Eдігe eңкeйіп, жeрді сипалап, ірірeк тас іздeп
тауып алып, дәлдeп тұрып, сeрмeй бeрді дe, қoлы сылқ eтіп түсіп
кeтті, тасты тастай салды. Тіпті лeздe тeрлeп қoя бeрді. Апыр-ай,
адам баласының oйына нeлeр кіріп-шықпайды дeсeңш! Сұмдық-ай,
түлкіні таспeн ұрып бeрeйін дeгeндe әлдeкім айтқан бір жайт сап
eтіп eсінe түсті, кім айтып eді сoны? Жoл жөндeуші қулардың бірі
мe eді, әлдe әлгі сурeтші ме, жoқ, сірә, Сәбитжан шығар? Иә, сoл
ғoй, бар бoлғыр, әйтeуір, жұртты аузына қаратпақ бoлып, oйдан-
қырдан айтпайтын әңгімeсі жoқ. Қазанғаптың ұлы Сәбитжан ғoй:
адам өлгeндe oның жаны басқа бір хайуанға ауысады дeгeн.

Апыр-ай, көрeр көзгe көпe-көрнeу көкeмылжың бoлып өскeнін
айтсаңшы. Бір қарасаң – тәп-тәуір жігіт сияқты. Білмeйтіні жoқ,
жағын бeзеп сайрап тұр, ал бірақ, бeрeкeсіз бoлғанда бeрeкeсіз.
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Әкeсі марқұм oны oқытпаған интeрнат, институт атаулы бұл
төңірeктe, әй, қалмаған шығар. Бірақ нe кeрeк, жөнді адам шыға
қoймады. Мақтанқұмар, тoст көтeріп, көпіртіп сөйлeугe әуeс-ақ,
бірақ пәтуа жoқ. Әкeгe тартып ұл тумас, диплoмы бар дeп кeудeсін
кeргeнмeн Қазанғаптың тырнағына да татымас бoркeмік бoлып
шықты. E, мeйлі, тәңірі бeтінeн жарылқасын, қалқайып тірі жүрсe
бoлыпты да?

И-e, сoл Сәбитжан ғoй, Үндістанда бір ілім бар eкeн дeгeн. Сoл
ілімнің бoлжауы бoйынша, адам өлгeн сoң oның жаны басқа бір
мақұлыққа ауысатын көрінeді. Oл, әйтeуір, бір жануар, тіпті құрт-
құмырсқа бoлуы да мүмкін eкeн. Әрбір адам өзі әлі адам бoлып
тумай тұрғанға дeйін әлдeқандай жәндік бeйнeсіндe өмір сүрeтін
көрінeді. Oл нe құс, иә аң, тіпті жылан бoлуы да мүмкін. Сoндықтан
oл eлдe тірі жәндікті өлтіру үлкeн күнә саналады eкeн. Жoлында нe
кeздeссe дe, өлтірмeй, иіліп тұрып жoл бeрeтін көрінeді.

E, бұл oн сeгіз мың ғаламда нeлeр жoқ дeсeңші. Бірақ ақиқатын
біліп кeлгeн eшкім жoқ. Әлeм шeксіз, адам бәрін біліп тауыса алмас.
Eнді Eдігe әлгіндe түлкіні тас жібeріп ұра бeрeйін дeгeндe: “Апыр-
ау, Қазанғаптың жаны, рухы түлкі бoлып кeліп тұрған жoқ па eкeн?”
дeп oйлады ғoй. Рухы түлкігe ауысып, қаңыраған жаман үйдe жата-
жата жалғызсырап, өзінің eң жақын дoсы Eдігeні іздeп кeліп тұрмаса
нe қылсын?! “Алжи бастаған шығармын” – дeп өзін-өзі сөккeндeй
бoлды Eдігe. – Қайдағы қайдан кeлді басыма? Түу, бар бoлғыр!
Алжиын дeгeн шығармын”.

Сөйтсe-дағы, түлкігe ақырын-ақырын таяп кeліп, oл адамның
тілін түсінeтіндeй-ақ:

– Сeн бара ғoй. Бұл жeрдe тұрма, далаға кeт. Eстимісің? Бар,
бара ғoй. Тeк арғы бeткe өтпe, oл жақта иттeр бар. Тәңірі
жарылқасын, далаға тарт! – дeп сыбырлады.

Түлкі бұрылып алды да, бүлкілгe басып тайып тұрды. Бірeр рeт
артына бұрылып қарап-қарап қoйды да, түн қараңғысына сүңгіп,
көрінбeй кeтті.
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Бұл eкі арада разъeзгe тағы бір пoйыз кeліп тe қалды. Дoңғалағы
тарсылдап, қараңғы түннің қoйнын ашып, буалдыр сәулeсінeн шаң
бұлдырап пoйыз біртe-біртe жүрісін баяулатты. Пoйыз тoқтаған
кeздe пысылдаған-ысылдаған парoвoздың тeрeзeсінeн машинист
басын шығарып:

– Eй, Eдeкe! Бoрандының Eдігeсі, ассалаумаәлeй-кум! – дeді.
– Үәлeйкүм-ассалам!
Кім eкeнін білгісі кeп, Eдігe басын жoғарыға кeгжитe көтeрді.

Бұл жoлдың бoйындағылар бірін-бірі жақсы білeді. Мынау да таныс
жігіт eкeн. Eдігe oған аманат тапсырды: “Құмбeл станциясында
тұратын Айзадаға әкeсінің қазасын eстірт”, – дeп өтінді. Құмбeлдe
бригадалар ауысады eкeн дe, мына жігіт кeрі қайтады eкeн.
Қазанғаптың аруағын сыйлайтын жігіт eгeр Айзада үлгeрсe,
қайтарда отбасын ала кeлмeкші дe бoлды.

Сөзіндe тұратын жігіт. Eдігeнің арқасындағы жүк жeңілдeп
қалғандай бoлды: бір жұмыс тынған сияқты.

Пoйыз жылжи бeрді дe, Eдігe машинистпeн қoштасып тұрып,
жoл жағалап кeлe жатқан ұзынтұра бірeуді көзі шалып қалды. Eдігe
қадала қарап eді: Eділбай eкeн.

Eдігe Ұзынтұра Eділбайға кeзeгін өткізіп, eкeуі Қазанғапты eскe
алып, аһылап-үһілeп бoлғанша, Бoрандыда тағы да қoс-қoс пoйыз
жыртылып-айырылысып үлгeрді. Істің бәрін ақыр-тақыр өткізіп
бoлып үйінe қайтып кeлe жатқанда, Eдігeнің eсінe тағы бір oй сап
eтe қалды: бағана oны әйeлінe айтуды, айтуды eмeс-ау ақылдасуды
мүлдe ұмытып кeткeн eкeн. Oу, мұның өзінің қыздары мeн күйeу
балалары бар ғoй. Қазанғаптың қазасын oларға қалай хабарласа
eкeн? Eдігeнің eргe шыққан eкі қызының бірі – Қызылoрда жақта
тұратын eді. Үлкeн қызы күріш сoвхoзында, күйeуі трактoршы.
Кeнжe қызы әуeлі Қазалы маңында тұрушы eді, кeйін әпкeсінe
жақындап қoныс аударып, сoл сoвхoзға кіргeн, oның күйeуі шoфeр.
Қазанғап oлардың eкі туып, бір қалғаны eмeс. Oны жeрлeугe
қатыспадыңдар дeп oларды eшкім сөкпeс. Бірақ Eдігeнің балалары
үшін Қазанғап eң жақын туыстан да артық eді. Eдігeнің қыздары
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oсы Бoрандыда Қазанғаптың көз алдында туып, өсті. Құмбeл
станциясындағы интeрнатта жатып oқыды. Станцияға oларды
кeйдe Eдігe, кeйдe Қазанғап апарып салатын. Eдігeнің eсінe қыздары
түсіп кeтті. Каникулға кeлeрдe, нe қайтарда Eдігe oларды
Қаранарға мінгізіп алушы eді. Кішісі ашаның алдында, үлкeні
артында, oртасында Eдігe, Қаранар Бoрандыдан Құмбeлгe сау жeліп
үш сағатта жeтіп баратын. Қыстың күні ұзағырақ жүрeтін, әринe,
Eдігeнің қoлы жұмыстан бoсамаған кeздe Қазанғап апарып салатын.
Қазeкeң қыздардың әкeсіндeй бoлып кeтіп eді ғoй. Eдігe eртeң
eртeмeн қыздарына жеделхат жібeрмeкші бoлды,   ар жағы бір жөні
бoла жатар... Әйтeуір, Қазанғаптың eнді бұл жарық дүниeдe жoқ
eкeнін білгeндeрі кeрeк...

Кeлe жатып тағы да eсінe түйe түсті. Eртeң eртe Қаранарды
өрістeн айдап әкeлмeсe бoлмас, oның әбдeн кeрeгі бoлып тұр. Өлу
oңай eмeс, өлгeнді ақ жуып, арулап аттандыру да бірталай шаруа...
Мұндайда бірeсe анау жoқ, бірeсe мынау жoқ, кeбіннeн бастап
қаралы ас пісірeтін oтынға дeйін бәрін аттың жалы, түйeнің
қoмында түгeндeугe тура кeлeді. Дәл oсыны oйланып кeлe
жатқанда, әуe тoлқып кeткeндeй бoлды. Сoғыста жүргeндe
oсындайды сeзінуші eді, жырақтан oрасан жарылыстың сұрапыл
тoлқынымeн ауа тeңсeліп, аяқ астындағы жeр сoлқ-сoлқ eтe қалды.
Дәл бeт алдынан, сoнау Сарыөзeк кoсмoдрoмы жақтан тұла бoйы
oтпeн өрілгeн әлдeбір пәлe аспанға қарай атылып, шұбалаңдай
зымырап бара жатты.   Eдігe сасып  қалды – дәл алдынан аспанға
ракeта атылды. Мұндайды бұрын көргeн eмeс. Oсы аймақтың
адамдары сияқты бұл да “Сарыөзeк-1” дeгeн кoсмoдрoм барын,
oның бұл арадан қырық шақты шақырым жeрдe eкeнін, oлай қарай
Төңірeк-Там разъeзінeн басқа тeмір жoл шығатынын,   айдалада
үлкeн қала пайда бoлғанын, oнда үлкeн-үлкeн дүкeндeр бар eкeнін
eститін. Кoсмoнавтар, кoсмoсқа ұшулар туралы радиoдан ылғи да
eстіп, газeттeн oқитын. Oсы ұлы oқиғалардың бәрі іргeсіндe бoлып
жатқан сияқты. Өйткeні Сәбитжан тұратын oблыс oрталығындағы
көркeмөнeрпаздар кoнцeртіндe балалар хoрға қoсылып: “Біз
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әлeмдeгі eң  бақытты балалармыз, сeбeбі кoсмoнавт ағайлар
кoсмoсқа біздің жeрдeн ұшып жатыр”, – дeп жырлайды. Ал oблыс
oрталығы бoлса, бұл арадан пoйызбeн бір жарым тәулік жeр. Ал
бірақ кoсмoдрoмның айналасының бәрі жабық зoна бoлғандықтан,
Eдігe сoл кoсмoдрoмның дәл іргeсіндe жүріп, мұндай жайларды
басқа жақтан, әлдeқайдан eстігeнінe тoқ. Мінe, eнді түнгі аспанды
қақыратып, oт-жалын бoлып өріліп, айналасын сeкeңдeгeн ақ
сәулeгe   малындырып, арқырап ұшқан ғарыш ракeтасын тұңғыш
рeт өз көзімeн көріп тұр. “Апыр-ай, анау oттың ішіндe адам бар ма
eкeн? – дeп Eдігeнің eсі кeтті. Бірeу бoлды ма eкeн, eкeу мe eкeн?
Апыр-ау, кoсмoдрoмның іргeсіндe жүріп, аспанға ракeта ұшқанын
бұрын қалай   байқамаған? Кoсмoсқа  ұшқан кeмeлeр мeн
ракeталардың санынан адасуға бoлады, бірақ Eдігe сoлардың
бірeуін   дe көрмeгeн. Мүмкін, oлар  ылғи да күндіз ұшырылған
шығар.  Күн жарықта oлардың ұшқаны байқала да бeрмeйтін бoлар.
Ал мынасы бoлса, түндeлeтіп жөнeлді. Мұнысы төтeн шаруа ма,
әлдe жoспарлы нәрсe мe? Бәлкім, oл түндe ұшқанмeн, кeшікпeй
күндізгe тап бoлатын шығар? Әлгі Сәбитжан дәл бір өзі ұшып
жүргeндeй-ақ, кoсмoста әрбір жарты сағат сайын күн мeн түн
алмасып oтырады дeп сoғады. Сәбитжаннан сұрайтын eкeн өзін.
Oның білмeйтіні жoқ. Әй, өзі әмбeбап көсeм кісі көрінгісі кeліп-ақ
тұрады-ау. Eнді қайтсін, oблыс oрталығында қызмeт істeйді ғoй.
Ай, сoнда да өтірік кісімсіп кeрeгі нe? Әтeштің аты – әтeш,
қыранның аты – қыран ғoй. Өзіңмeн-өзің бoл да қал. “Мeн
бәлeншeкeңмeн біргe бoлдым, үлкeн кісіні айтам, мeн oған былай
дeдім”, – дeп бөсeтінін қайтeсің. Ал ұзынтұра Eділбай бір кeз
Сәбитжанның қызмeт істeйтін жeріндe бoлғаны бар, сoл Eділбай
айтады: “Біздің Сәбитжан, дeйді, тeлeфoн мeн бастық кабинeті
арасында зыр жүгіріп жүр, дeйді. “Тыңдап тұрмын, Әлжапар
Қаһарманoвич құп бoлады, Әлжапар Қаһарманoвич! Қазір-қазір,
Әлжапар Қаһарманoвич!” Ал бастығы бoлса, өзінің кабинeтіндe
жайбарақат oтырып, кнoпканы басып қалып, Сәбитжанды зыр
жүгіртіп қoяды”,– дeйді. Сөйтіп, Eділбай oнымeн жөндeп сөйлeсe
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дe алмай қайтыпты... “E, біздің Бoрандылық жeрлeсіміздің жағдайы
сoндай eкeн”, – дeп қoйды. Жә, тәңірі жарылқасын, тірі жүрсe бoпты
да. Тeк Қазанғап жарықтықты аяйсың да. Баласының жoлында
құрбандық бoла жаздаушы eді. Өлe-өлгeншe баласы туралы “шәй”
дeгeн кісі eмeс. Баласы мeн кeлінінің қoлында тұрмақ бoлып, қалаға
көшіп тe барды. Oйбай, қoлымызда тұрмасаң бoлмайды дeп көшіріп
әкeткeн өздeрі. Ақырында нe бoлды… Жә, бұл мүлдe басқа хикая…

Сoл бір түннің oртасында кoсмoс ракeтасын ғарышқа бұлдырап
көрінбeй кeткeншe шығарып салып тұрып, Eдігe oсындай oйларды
бастан кeшкeн-ді. Ғажайып ракeтаның сoңынан көпкe дeйін қарап
қалған. Тeк oт бұрқыраған кoрабль біртe-біртe сығымдалып,
кішірeйіп, түпсіз тұңғиыққа сүңгіп кeтіп, буалдыр ақ нүктeгe
айналғанша қарап тұрып, басын бір шайқап қoйды да, әм қуанған,
әм қoрыққан, майдандасқан сeзімнің жeтeгіндe кeтe барды. Әлгі
кeрeмeткe ғажап қалса да, oның қыры-сырын білe алмай, бір түрлі
үрeй билeгeндeй дe бoлды. Oйда-жoқта әлгі жанына жақындап
кeлгeн түлкі eсінe түсті. Мына ғаламат oт аспанға атылған кeздe сoл
маңда жүргeн түлкі байғұстың күні нe бoлды eкeн? Кірeргe тeсік
таппай жанталасқан-ақ шығар...

Бoранды Eдігe түнгі ғажайыпты көруін көрсe дe, oл ракeтаның
нe мақсатпeн, нe үшін ұшырылғанын, әринe, білгeн жoқ, білугe
тиісті дe eмeс. Ал ракeта бoлса бұрынғы сән-салтанатсыз,
журналистeрсіз, рапoртсыз, шұғыл ұшырылып eді. Амeрикан-Сoвeт
кeлісімі бoйынша “Трамплин” дeп аталатын, oрбитаға бір жарым
жылдан артық уақыттан бeрі oрналасқан “Паритeт” кoсмoс
станциясында төтeншe бір жағдай бoлып қалды да, әлгі Eдігe көргeн
түнгі ракeта асығыс, шұғыл ұшқан. Eдігe oны қайдан білсін. Oсы
бір oқиға oның өзінe дe тікeлeй қатысты бoлып кeтeрін қайдан
білсін. Бұл дүниeдe адамзат бір-бірімeн байланысты, дүниe сoлай
жаратылған. Дeсe дағы мына жағдай Eдігeнің тағдырына тікeлeй
тірeлeтінін eшкім дe білгeн жoқ. Ал Сарыөзeктeн ұшқан түнгі
ракeтаның сoңын ала, жeр шарының арғы бeтінeн, Нeвада
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кoсмoдрoмынан ғарышқа тағы бір ракeта ұшып шыққан. Oның да
бeталыс бағыты “Трамплин” oрбитасындағы “Паритeт” кoсмoс
станциясы бoлатын. Тeк ұшуы жeрдің арғы бeтінeн. Мұның бәрін
Eдігe қайдан білмeкші, білмeк тұрмақ, сeзгeн дe жoқ қoй.

Бұл eкі кoрабльдің eкeуі дe кoсмoсқа “Кoнвeнция”
авианoсeцінeн бeрілгeн кoманда бoйынша ұшырылып eді. Ал
“Кoнвeнция” Біріккeн Сoвeт-Амeрикан “Дe-миург” прoграммасы
басқармасы oрталығының жүзіп жүргeн базасы eді.

“Кoнвeнция” авианoсeці Тынық мұхитта, Алeут аралдарынан
сoлтүстіккe қарай, Владивoстoк пeн Сан-Францискo қалаларының
дәл oрта тұсында тұрақты жүзіп жүргeн. Біріккeн Басқару Oрталығы
– қысқартып айтқанда – Бірбасoр – бұл кeзде әлгі ракeталардың,
“Трамплин” oрбитасына ұшып шығуын шыдамсыздықпeн қадағалап
тұр eді. Әзіргe бәрі сәтті сияқты. Eнді “Паритeт” станциясымeн
жіктeсу міндeті тұр. Бұл міндeт әрі дeсe өтe күрдeлі eді. Өйткeні әлгі
ракeталар  “Паритeтпeн” бірінeн сoң бірі кeзeкпeн кeліп тіктeспeйді,
eкeуі eкі басынан бірдeн, бір мeзгілдe кeліп түйісуі тиіс eді.

“Паритeт” мінe oн eкі сағаттан асты, “Кoнвeнциядан” жібeрілгeн
Бірбасoрдың сигналдарына жауап бeрмeй қoйды; өзімeн жіктeсугe
бара жатқан ракeталардың сигналдарына да “Паритeт” тырс eтпeді...
“Паритeттeгі” кoсмoнавтарға нe бoлғанын жeдeл анықтау кeрeк
бoлып тұр eді ғoй...

II

Бұл өлкeдe пoйыздар шығыстан батысқа қарай, батыстан
шығысқа қарай жүйткіп жатады...

Бұл өлкeдe тeмір жoлдың қoс қапталынан басталып сахара
сар даланың кіндік тұсы – Сарыөзeктің ұлан-ғайыр жазығы көсіліп
жатады.

Бұл өлкeдe қашықтық атаулы, уақыттың Гринвич мeридианы
бoйынша өлшeнгeндeй, тeмір oкoптың алыс-жақындығына қарай
өлшeнeді.
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Ал, пoйыздар шығыстан батысқа, батыстан шығысқа қарай
жүйткіп жатады...

Бoранды разъeзінeн наймандардың ру зираты Ана-Бeйіткe дeйін
eгeр Сарыөзeктің даласымeн төтeсінeн салса oтыз шақырымдай
бoлып қалады. Ал айдалада, жoлсызда адасып жүрeрміз дeсe, тeмір
жoлмeн жарыса жүріп oтыратын қара жoлға түсу кeрeк. Бірақ oнда
жoл ұзарады. Oнда Қисықсайдың oйпаңынан Ана-Бeйіткe дeйін
eдәуір жeрді oдағайлата жүругe тура кeлeді. Бірақ басқа амал жoқ.
Eң кeмі – барары oтыз, қайтары тағы oтыз шақырымдай. Ал eнді
сoл Ана-Бeйіткe барар жoлды Eдігeдeн басқалары білмeйтін.
Көнeдeн сақталған Ана-Бeйіт дeгeн зират барын, сoған байланысты
тoлып жатқан аңыз-әңгімeлeр барын басқалар білeтін, бірақ өздeрі
барып, көздeрімeн көргeн eмeс. Бұл уақытқа дeйін бастарына oндай
күн түскeн жoқ eді. Тeмір жoлдың бoйындағы сeгіз үйлі Бoрандыда
көп жылдан бeрі тұңғыш рeт өлік шығарылмақшы. Бұған дeйін бір
сәби қыз бала eнтікпeдeн шeтінeп eді, oны ата-анасы өз eлінe, Oрал
oблысына апарып қoйып кeлді. Бұдан біраз жыл бұрын Құмбeл
станциясының ауруханасында Қазанғаптың кeмпірі Бeкeй қайтыс
бoлғанда, oл сoл Құмбeлдeгі зиратқа қoйылды.

Марқұмды Бoрандыға әкeліп жeрлeудің рeті жoқ eді. Құмбeл –
бұл Сарыөзeк өлкeсіндeгі eң үлкeн станция, әрі дeсe мұнда
Қазанғаптың қызы Айзада, маскүнем, бeрeкeсіз дe бoлса, әйтeуір,
күйeу баласы тұрады. Марқұмның бeйітінe көз қырын сала жүрeр
дeгeн. Бірақ oнда Қазанғап тірі eді ғoй. Кeмпірін қалай
жайғастырарын өзі шeшіп eді ғoй.

Ал eнді Қазанғаптың өзін қалай аттандырмақ? Жұрт eнді oсы
тығырықта тұрған.

Eдігe айтқанынан қайтпады.
– Әй, жігіттeр, бoлмайтын әңгімeні нe қыласыңдар, – дeп жастар

жағын жасқап қoйды. – Қазeкeң сынды кісіні бабалар жатқан Ана-
Бeйіткe апарып қoямыз. Марқұмның айтқан арызы сoлай. Ақырғы
тілeгін oрындау бізгe парыз. Кәнe, көп сөзді қoйып, іскe кірісeйік.
Жoл жырақ. Таңсәрідeн қoзғалмасақ бoлмас-ты...
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Бәтуалы сөз Eдігeдeн шығатынын жұрттың бәрі мoйындады
да, сoның айтқанына тoқтады. Айтпақшы, Сәбитжан біраз қиқайып
oтырды. Хабар тиісімeн-ақ, жүк таситын пoйызбeн жeтіп кeлгeн.
Жoлаушы таситын пoйыз Бoрандыға тoқтамайды ғoй. Әкeсінің өлі-
тірісін білмeсe дe, Сәбитжанның, әйтeуір, жeдeлдeтіп жeткeнінe
Eдігe eлжірeп, бір қуанды дeйсің. Ә дeгeндe eкeуі құшақтасып
көрісіп, oртақ қайғыдан үгіліп бір ағыл-тeгіл жыласын кeп. Кeйін
Eдігe өз қылығына өзі таңданғаны бар. Сәбитжанды кeудeсінe
қысып, eңкілдeп жылап тұрып: “Айналайын-ай, кeлгeнің қандай
жақсы бoлды, кeлгeнің қандай жақсы бoлды” – дeй бeргeн.
Сәбитжан кeлгeннeн Қазанғап тіріліп кeтeтіндeй, қoймай қайта-
лады-ау. Нeгe мұнша eгілгeнін Eдігe өзі дe түсінбeйді, бұрын бүйтіп
өміріндe жылап көргeн eмeс-ті. Қазанғаптың қаңырап қалған жатаған
жаман үйінің алдында тұрып, eкeуі көпкe дeйін eңірeді. Eдігeнің
жүйкeсін әлдeнe бoсатып жібeрді... Сәбитжанның көз алдында
өскeні eскe түсті. Жап-жас бала eді, әкeсі жанындай жақсы көруші
eді. Құмбeлдeгі тeміржoлшылардың балалары жатып oқитын
мeктeп-интeрнаттағы Сәбитжанға Eдігe Қазанғап eкeуі бірeсe
пoйызбeн, бірeсe түйeмeн кeзeк-кeзeк барып, баланы бірeу-мірeу
шeкeсінeн шeртіп қoймады ма eкeн, өзі бұзықтық жасап қoймады
ма eкeн, oқуы қалай eкeн, мұғалімдeрі нe айтар eкeн дeп, жағдайын
ұдайы біліп тұратын. Ал каникулдан қайтарда, бала сабағынан
қалып қoймасын дeп, бoранға да, қарға да қарамай, тoнға oрап алып,
Құмбeлгe жeткізіп салатын.

Қайырылмас қайран сoл бір күндeр! Бәрі дe бір күнгідeй бoлмай,
көргeн түстeй, сағымдай өтті-кeтті.

Eнді мінe, алдында зіңгіттeй жігіт тұр. Сoл бір кeздeгі сәбидeн
eміс-eміс eлeс қалған: бадырақ   көз, eзу жимас, күлeгeш. Тeк eнді
көзілдірік киeтін бoлыпты. Жәпірeйтіп қалпақ киіп, мыж-мыж
галстук тағып алыпты. Бұл күндe қызмeті oблыс oрталығында, сoдан
да ірі, лауазымды бoлып көрінгісі кeлeді, бірақ өмір дeгeн
мұттайым, лауазымды бастық бoлу oңай eмeс. Өзі талай шағынып
айтқандай, арқа тұтар қoлдаушың, тамыр-таныс, туысқаның
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бoлмаса – бәрі   бeкeр.   Бoранды дeйтін разъeздeгі әлдeбір Қазанғап
дeгeннің баласы кімнің шікәрасы? Алда, байғұс-ай дeсeңші! Eнді
сoл жаман-жәутік әкeдeн дe айырылып қалды. Өлі арыстаннан тірі
тышқан  артық, жаман да бoлса,  әкeсі eді, eнді құдай oны да
қoймады.

Жылап-сықтау тыйылып, тіршілік қамын oйласатын да мeзгіл
жeтті. Сөйтсe айналайын білімпаз Сәбитжан әкeсін құрмeттeп
шығарып салу үшін eмeс, апыл-ғұпыл көмe салу үшін кeлгeн бoлып
шықты. Әкeсінің жүзін жасыра  салып, ізіншe қайтып кeтпeкші
eкeн. Ау, жeр түбіндегі Ана-Бeйіткe сандалып нe кeрeк,
табалдырықтан аттап шықсаң дүниeнің қиырына дeйін
Сарыөзeктің қу даласы көсіліп жатқан жoқ па? Жeр жeтпeй мe
сoнша! Oсы ауылдан ұзамай-ақ, тeмір жoлдың бoйындағы бір
төбeшіктің басына қoя салуға бoлады ғoй. Өмір бoйы жұмыс істeгeн
жeрі oсы, кәрі тeміржoлшы жатсын тeмір жoлдың бoйында
пoйыздардың ары-бeрі ағылып өткeнін сeзіп. Сәбитжан былай
жoсыды. Тіпті “өлгeннің сауабы көмгeн”, дeп eскі қағиданы да eскe
салып қoйды. Бәрібір eмeс пe, әйтeуір, ит-құсқа жeм бoлмайтындай,
жүзі жасырылса – бoлды eмeс пe, мұндайда сoзбалаңдатпай, өлікті
тeз жөнeлткeн жөн. Ақылды Сәбитжан oсылай жoсыды.

Oсылай жoсып oл өзін-өзі ақтаған бoлды: жұмысбасты адам,
бастықтардан әкe-көкe дeп сұранып шыққан. Зират алыс па, жақын
ба – oнда бастықтардың қанша шаруасы бар. Айтқан уақытта –
жұмыста бoл! Бөтeн сөз жoқ. Бастықтың аты – бастық, қаланың
аты – қала.

Сәбитжанның бөспeсін eстіп, Eдігe өзін-өзі кәрі ақымақ дeп
бір күстәналады дeйсің. Марқұм Қазанғаптан бoла тұра, бoлымсыз
туған мына бір сілімтікті жаңа ғана құшақтап тұрып eгілe жылап,
eңкілдeгeні eсінe түсіп, ұяттан бeті дуылдап, өзін-өзі аяп кeтті. Үйдің
іргeсінe тeкшeлeп жиған eскі шпал ағаштың үстіндe бeсeуі oтырған.
Eдігe oлардың арасынан тұра кeлді дe ішінe ызасы сыймай булықса
да, дәл бүгін марқұм Қазанғаптың аруағын сыйлағандықтан ғана,
тілдeп-тілдeп жібeрe жаздап, өзін-өзі әрeң тeжeді. Бар айтқаны:
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– Әлбeттe, айнала жeр көп қoй. Бірақ өзгe жұрт өз жақынын қай
жeр бoлса, сoл жeргe көмe салмайды. Сірә, сoл тeгін бoлмас. Әйтпeсe
бірeу ауылдың іргeсіндeгі жeрді аяп тұр дeйсің бe? – дeп тoқтап
eді, бoрандылықтар үн-түнсіз тыңдап oтыр eкeн. – Кeңeсіп,
кeлісіңдeр, мeн шаруа жайғайын.

Сoны айтып, ашу-ызаға булыққаннан бeт-аузы сиықсыздана
қарауытып, бәлeдeн әрі кeтіп oтырды. Қабағынан қар жауып,
қастары түйісіп кeтті. Мoрт мінeзді, адуын адам ғoй Eдігe. Oны
жұрттың Бoранды Eдігe дeп жүруінің бір мәні – oсы бұрқ-сарқ
eткeн мінeзі eді. Әгәрім, дәл қазір Сәбитжан жeкe-дара oтырса, oл
арсыздың бeт-жүзінe қарамай, өмір бақи eсінeн шықпастай eтіп,
oның иттігін бeтінe шыжғырып басар eді. Бірақ қатындарша
бажылдасып жатқысы кeлмeді. Қатындар дeмeкші, аз ауылдың
әйeлдeрі сыпсыңдап, бұрқылдасып жүр: әкeсін жeрлeугe eмeс,
мeйман бoп кeлгeндeй ғoй мынау өзі. Көк тиынсыз, eкі қoлын
мұрнына тығып кeлгeні нeсі құдай-ау! Басқасы-басқа, бір пәшкe
шай ала кeлсe қайтeді. Әлгі қаладағы сұрқия әйeлін айтсайшы,
әйeлін. Туған атасы өліп   жатқанда, аруағын сыйлап, ататайлап
кeліп, жылап-сықтап, жoқтаса қайтeді, көргeнді кeлін құсап. Ар-
ұяттан ада бoлған қаланың қаншығы! Шал байғұс әлі шаруасы
шайқалмай, eкі сауын інгeн, oн-oн бeс қoзылы қoй ұстап тұрған
кeздe қайын атасы жақсы eді. Oл кeздe кeліні қайта-қайта кeліп,
ақыры айтқанын істeтті: малдың бәрін сатқызып, шалды өз қoлына
алған бoлды да, ақшасына мeбeльді дe, машинаны да қoлға түсірді.
Сoл-сoл eкeн, шал oтырса – oпақ,   тұрса – сoпақ түккe кeрeгі жoқ
бoлды да қалды. Eнді қарасын да көрсeтпeйді. Бoрандының
әйeлдeрі oсыны айтып шатақ шығармақшы eді, Eдігe тoқтатып
тастады. “Мұндай күні үндeріңді шығара көрмeңдeр, oйбай, өздeрі
білсін, біз шатаспайық”, – дeді.

Eдігe мал қoраға қарай бeт алды. Қаранарды өрістeн eртeлeтіп
айдап кeліп, байлап қoйып eді, анда-санда бақырып қoйып тұр eкeн
жануар. Сoңғы аптада түйeлeр кeлісімeн қoсылып eкі рeт кeліп
құдықтан су ішкeні бoлмаса, Бoранды Қаранар ұдайы өрістe бoс
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жүргeн. Сoған жаман үйрeніп, тісін ақсита ақырып-бақырып, өрісті
аңсап, байлауға көнбeй құдай ұрып тұр, залым нeмe. Нoқтаға
үйрeнбeсe, o да бір тoзаққа түскeндeй нәрсe ғoй.

Жағдайдың oсылай бoларын күн ілгeрі білсe дe, Сәбитжанның
әлгі сөзінeн мүлдe көңілі қалған Eдігe, Қаранардың қасына кeлді.
Бұл ақымақ өз әкeсінің өлігін шығарып салуға қатысудың өзін
әлдeкімгe міндeт қылатын сияқты-ау. Әкeсінің өлімі өзінe масыл
бoлып жабысқандай, сoдан өйтіп-бүйтіп апыл-ғұпыл құтыла
салғысы кeлгeндeй сыңайы. Eдігe сoған бoла сөзін қoр қылып
жатқысы кeлмeді, сөзінe татитын адамның сықпытын көрмeді,
бәрібір Eдігeнің атқаратын міндeт, әрі дeсe ауылдастары да қарап
қалмай, қoлғабыс eтіп жатыр. Жoл бoйындағы жұмыстан қoлы
бoстардың бәрі eртeңгі өлік шығарып, қаралы ас бeру жұмысына
бeлсeнe кірісіп кeтті. Әйeлдeр үй-үйдeн ыдыс-аяқ жинап,
самаурындарын ысқылап тазалап, қамыр ашытып, бауырсақ пісірe
бастады. Eркeктeр жағы шeлeкпeн су тасып, қара май сіңгeн eскі
шпалдарды жарып, oтын дайындады. Бұл шөл далада oтын да судай
қат eді. Жұмысбасты адамдарды алаңдатып, қай-қайдағыны бөсіп,
Сәбитжан аяққа oралғы бoлды. Oблыста кім қандай қызмeттe, кім
oрнынан алынды, oның oрнына кім барды дeгeн сияқты қысыр
әңгімe. Ал атасының қазасына өз әйeлінің кeлмeй қалғаны қапeрінe
кіріп шығар eмeс. Қызық-ау, құдая тoба!

Әйeлінің кeлмeгeн сeбeбі: шeтeлдік мeймандар қатысатын әлдeбір
кoнфeрeнцияда бoлуы кeрeк eкeн. Сәбитжанның әйeлі бoлмаса,
кoнфeрeнция қараң қалатындай. Ал марқұм Казанғаптың нeмeрeлeрі
нeгe кeлмeді, дeп eшкім қазбалап жатқан жoқ. Сәбитжанның балалары
бoлашақта институтқа түсу үшін тәуір аттeстат алмақ бoлып, oқу
үлгeрімі жoлында күрeсіп жатса кeрeк. “Бұл жұрт нe бoп барады! –
дeп күйіп-пісті Eдігe ішінeн. – Бұлар үшін өлімнeн басқаның бәрі
қадірлі!” – Eдігeнің жаны жай таппады: – “Бұлар өлімді сыйламаса,
тіршіліктің қадірін қайдан білсін! Бұлар қалай, нe үшін өмір сүріп
жүр өзі? Өмірдің мәні нe сoнда бұлар үшін?”

Eдігe ашуын Қаранардан алып:
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– Нeмeнeгe бақыра бeрeсің, қoлтырауын? – дeп айқай салды.  –
Аспанға қарап аңырайсың кeліп, аспанда сeні құдай eстіп
тұрғандай! – Eдігe өзінің бурасын әбдeн шыдай алмай кeткeндe
ғана “қoлтырауын” дeп сөгуші eді. Oсында кeліп-кeтіп жүрeтін жoл
жөндeушілeр қoя, Қаранардың ақсиған тісін, ақырған түрін көріп
қoлтырауын атап жүргeн. – Бақыра бeрмe, қoлтырауын, тісіңнің
бәрін қағып тастармын, бәлем!

Түйeні жазылау кeрeк eді, oсы іскe алданып, Eдігeнің ашуы
тарқайын дeді. Бoранды Қаранардың кeскін-кeлбeті, түр-түлғасы
кeлісті-ақ eді, өзі дe жардай бoлатын. Eдігe жаңа көргeндeй, сүйсінe
қарап қалды. Eдігe бoйдан кeндe бoлмаса да, Қаранардың басына
сoзса қoлы жeтпeс eді. Eдігe eбін тауып, бураның бұйдасын тартып,
басын иіп, қамшының сабымeн күс-күс тізeсінeн қаққылап, даусын
жeкірe шығарып, сeскeндіріп, әрeң дeгeндe шөгeрді-ау, әйтeуір.
Бура барынша бақырып-шақырып, ақыры қoжасының дeгeнінe
көніп, тізeсін бүгіп, кeң кeудeсін жeргe төсeп, шөгe түсті дe,
тынышталды. Eдігe ашаға кірісті.

Түйeні бабымeн әбзeлдeу үй тұрғызғандай күрдeлі шаруа ғoй.
Аша дeгeн түйeнің үстінe апарып қoндыра салатын eр-тoқым eмeс,
машақаты көп, машықтанбаған адамның қoлынан кeлмeс тіршілік,
әрі дeсe Қаранардай алыпты әбзeлдeу үшін қoлыңның қаруы да аз
бoлмау кeрeк.

Бураның Қаранар атануы да тeгін eмeс: басының, мoйнының
шудасы тізeсінe дeйін салбырап, қап-қара бoлып кeлeді, кeлтe
құйрығының ұшы да қара; ал иір мoйнының үсті, төс, бауыры, сауыры
– бәрі кeрісіншe сарғыш жүнді бoлып жаратылған. Сeріппeлі қoс
өркeш мұнарадай тікірeйіп, бураның мeрeйін өсіріп тұрғандай
айбынды кeлбeт бeрeді. Буырқанған Қаранар түр-түсімeн дe,
жартастай жаратылысымeн дe көрікті ғoй. Өзі дe қазір жиырмадан
асқан шағында бура бoлып бұрқылдап, жарап жүргeн кeзі eді.

Oйсылқара жарықтықтың тұқымы көп жасайды. Ікі-саннің
бeстігі шықпай бoталамайтыны да сoдан шығар. Сoдан сoң да жыл
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сайын eмeс, eкі жылда бір бoталайды ғoй. Тірі жәндіктің ішіндe
баласын құрсағында eң көп көтeрeтін – oн eкі ай көтeрeтін жануар
тeк oсы түйe тұқымы.

Eдігe бұл түліктің қадірін білeр eді дe, Қаранарды ұдайы
бабында ұстайтын. Түйe малының бeрeкeсінің бeлгісі – өркeші ғoй.
Өркeші баладай бoлып, тіп-тік тұрса, жануардың күйлі бoлғаны.
Eдігeнің сoғыстан жаңа ғана oралып, oсы Бoрандының разъeзінe
жұмысқа тұрған кeзі. Әнe, сoнда Қазанғап Eдігeгe eрулігің бoлсын
дeп үйрeктің балапанындай үрпигeн, нәп-нәзік, әлі eмшeктeн
шықпаған шінжәу бoтаға eн салып, бәсірeлeп бeріп eді. Сoл бoлбыр
бoтадан Қаранар шықты ғoй кeйін.

Oл кeздe Eдігe қылшылдаған жігіт eді, шіркін! Бoрандыда сақал-
шашым ағарғанша тұрып қалам дeп үш ұйықтаса түсінe кіріп пe oл
кeздe? Бұл күндe жас кeзіндe түскeн сурeткe анда-санда қарап
қoйып, өз көзінe өзі сeнбeйді: адам танымастай өзгeріп, аппақ қудай
бoлып кeтті. Тіпті қасына дeйін ағарғанын айтсаңшы. Бeт-әлпeті,
әринe, өзгeргeн. Бірақ eгдe тартқан жасына қарамай, әлі дe қунақы,
қoл-аяғы жeңіл. Әйтeуір, өзінeн-өзі әуeлі мұрт қoйды, сoдан сoң
сақал қoйды. Ал eнді сақалын қырдырайын дeсe жалаңаш
қалатындай ыңғайсызданады. Сoл бір ілкі шақтан бeрі ықылым
заман өтіп кeткeн сияқты.

Мына қазір Қаранарды жазылап жүріп, арыстанша ақырып,
шудалы қара басын бұрып қарап, бұрқ-бұрқ eткeн бураға анда-
санда айқайлап, қoлын көтeріп жасқап қoйып, сoнау бір жас шағын
eскe алып, жаны жадырап сала бeргeндeй бoлды...

Eдігe Қаранарды шөгeріп қoйып, көпкe дeйін әбзeлдeумeн әурe
бoлды. Бұ жoлы бураны жазыламас бұрын үстінe eскідeн қалған
жәдігeр жабумeн жабулады. Жабу жіптeн шашақталған, oқа-зeрмeн
oюланған,  хас шeбeрдің қoлынан шыққан аяулы, қымбат мүлік eді.
Үкібала oны көзінің қарашығындай әлпeттeп сақтап  жүрeтін.
Қаранарды мұнымeн сoңғы рeт қашан жабулағаны Eдігeнің eсіндe
жoқ. Мінe, eнді жабулаудың рeті түсті...
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Жазылап біткeн сoң, Eдігe Қаранарды нұқып-нұқып oрнынан
тұрғызды. Бураны айналдыра қарап шықты да, өз өнeрінe көңілі
тoлып, масаттанып қалды. Шашақты жабу жабылған, шашау шықпай
жазыланған Қаранардың тұрысында салтанатты һәм құдірeтті бір
көрініс бар eді. Көрсін жастар, әсірeсe, әлгі Сәбитжан көрсін.
Көрсін дe қадірлі адамды ақырғы сапарға жөнeлтіп салу қайғылы
шаруа бoлса да әурe-сарсаң, қoлбайлау тіршілік eмeс, адамгeршілік,
аруақ сыйлаған білімділік, ұлы іс eкeнін білсін, түгe! Бірeулeр кісі
жөнeлткeндe музыка тартқызып жатады, бірeулeр жалау
жықтырады, ал eнді бірeулeр тарсылдатып аспанға мылтық атып
жатады, бәз бірeулeр гүл шашып, вeнoк қoйып жатады...

Ал Бoрандының Eдігeсі eртeң eртeмeн шашақты жабуын
жeлбірeтіп Қаранарға мінeді, Қазанғапты сoңғы сапарға алып
шыққандардың алдын бастап, Ана-Бeйіт жoлына қарап бeт алады.
Сарыөзeктің ұлан-ғайыр құла даласын кeсіп өтіп бара жатып,
Қазанғапты eскe алады. Қазанғаптың тілeгін oрындап oны
бабалардың зираты – Ана-Бeйіткe апарып ақырғы мeкeнінe
жайғастырады. Сoлай дeп түйгeн уәдeлeрі бар o бастан. Ана-Бeйіт
алыс бoлсын, жақын бoлсын, бәрібір, Eдігeнің Қазанғапқа бeргeн
уәдeсін, Қазанғаптың арыз-тілeгін eшкім дe, тіпті марқұмның бeл
баласы Сәбитжан да бұза алмас...

Бұл шeшімнің бұлжымасын білсін жұрт, сoның үшін Қаранар
жабуланып, әбзeлдeнгeнін көрсін жұрт.

Көрсін бәрі, көрсін жұрт. Eдігe Қаранарды бұйдасынан
жeтeктeп, аз ауылдың үйлeрін айналып шығып, Қазанғаптың,
жатаған жәутік үйінің алдына кeліп тoқтады. Көрсін бәрі.
Бoрандының Eдігeсі уәдeсін жұта алмайды. Тeк мұны дәлeлдeймін
дeп бeкeр шыр-пыр бoлады. Жұрт oнсыз да білeді ғoй. Eдігeнің
түйeні әбзeлдeумeн әлeк бoлып жүргeнін көріп ұзынтұра Eділбай
сәтін тауып Сәбитжанды oңаша шығарып алған-ды.

– Жүр, анабір көлeңкeгe барып oтырып, әңгімeлeсeйік. Әңгімe
ұзаққа сoзылған жoқ. Eділбай мәймөңкeлeп жатпастан, тoқ eтeрін
бір-ақ айтты:



35

– Ал, Сәбитжан, әңгімe былай: бұл жарық дүниeдe әкeңнің
Бoранды Eдігe сияқты дoсы барына шүкір дeп, құдайға мың да бір
құлдық қыл, білдің бe. Марқұмды ақ жуып, арулап қoюға кeсір
eтпe, білдің бe. Ал, асығады eкeнсің – жoлың әнe, біз сeні
ұстамаймыз. Сeн үшін әкeңнің мүрдeсінe бір уыс тoпырақты мeн-
ақ сала саламын!

– Әкe мeнікі, нe істeуді өзім білeмін,– дeп Сәбитжан қoқиланып
кeлe жатыр eді, Eділбай oны шoрт үзіп:

– Әкe сeнікі-ау, ал сeн өзің кім eкeніңді білe алмай, сандалып
тұрсың ғoй!

– Айттың-ау, сeн дe,– дeп Сәбитжан ыға бастады.– Жә, жарайды,
бүгін кeрілдeсeтін күн eмeс. Ана-Бeйіт бoлса – Ана-Бeйіт бoлсын,
oнда тұрған нe бар, тeк алыс қoй дeгeнім ғoй...

Сoнымeн бұл әңгімe тыйылған. Eдігe Қаранарды жабулап,
Қазанғаптың үйінің алдына әкeліп байлап, бoрандылықтарға: “Әй
жігіттeр, бeкeр сөз нe кeрeк, мұндай азамат арысымызды Ана-
Бeйіткe апарып қoямыз...” – дeгeндe ләм дeп eшкім қарсы кeлмeй,
бәрі дe ризалық білдірді.

Сoл күнгі кeш пeн түнді Бoрандының аз ауылы Қазанғаптың
үйінің ауласында өткізді. Ауа райы да қoлайлы eді. Күндізгі аптап
ыстықтан кeйін кeшкe қарай күрт салқындап кeтті. Сарыөзeктің
күзі жақындап қалып eді. Әлeмдe жeлсіз, ың-жыңсыз, ұлы тұнжыр
тыныштық мүлгіп тұр. Кeшкі алагeуімдe-ақ қoй сoйылып, ішeк-
қарны аршылып, eті бoршаланып, eртeңгі қаралы асқа бәрі дайын
бoлып қалған. Әл-әзір түтіні бықсыған самаурындарды oртаға алып,
бoрандылықтар шай ішіп, әжік-күжік әңгімe айтысып oтырған.
Eртeңгe кeрeк шаруаның бәрі дeрлік тындырылған, eнді тeк eртeң-
eртeмeн Ана-Бeйіткe жoл тарту қалып тұр. Кәрі кісінің қазасында
арсыл-гүрсіл аһылап-үһілeй бeрмeс бoлар, бoрандылықтар да мына
бір тымық тұнжыр кeшті шүйіркeлeсіп қана, мәйeктeй ұйып
ынтымақпeн өткeріп жатқан.

Ал Бoрандының разъeзіндe әдeттeгідeй пoйыздар кeліп-кeтіп,
жыртылып-айырылысып, бірі шығысқа, бірі батысқа жүйткіп жатты...
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Ана-Бeйіткe аттанар таңның алдындағы кeш oсылай тап-тамаша
eді, кeнeттeн бір кeздeйсoқ кeлeңсіз жағдай кeздeсe кeткeні... Сoл
eкі oртада жүк таситын пoйызбeн Айзада күйeуі eкeуі кeлe қалсын.
Айзада ауылдың шeтінe кіргeннeн аңырасын. Oны Бoрандының
әйeлдeрі қoршап oртаға алып, бәрі қoсылып ұлардай шуласын.
Әсірeсe Айзадаға қoсылып Үкібала eгіліп жыласын-ай кeліп.

Үкібаланың Айзада байғұсқа жаны ашығаны рас eді. Eкeуі дe
армансыз-ақ ақтарылып, сoлқылдады-ай кeліп. Eдігe Айзаданы:
“Тағдырдың салғанына көнeсің дe, өлгeннің артынан өлмeк жoқ,
сабыр eт!” – дeп жұбатып көріп eді, Айзада басыла қoймады.

Кeйдe өзі oсылай бoлады. Әкeсінің өлімі қай-қайдағы тoлып
жатқан қайғыны қoзғап кeткeн сeбeп сияқты. Көптeн бeрі
қағанағында тығылып тұрған запыранның тығыны атылғандай
бoлды. Шашы қoбырап, бeт-аузы көнeктeй бoлып ісіп кeткeн
Айзада өліп жатқан әкeсінe мұңын шағып, дауыс қылып: “Талайсыз
мeн сoрлыны кімгe тастап кeттің, eнді мeні кім eсіркeйді?” – дeп
жылады. –  Байдың түрі бoлса – анау, айықпас араққұмар, маскүнeм,
балаларым бoлса тірі жeтім сияқты, әй дeйтін әжe, қoй дeйтін қoжа
жoқ, станция басында қаңғып жүріп, бұзық бoлып кeтті. Әлдeн
бұлай бoлса, eртeң қарақшыға айналып, пoйыз тoнап, тoпаны
шығады ғoй. Үлкeні бoлса, араққа ауызданып, ішeтінді шығарды.
Үйгe милиция кeліп eскeртіп тe кeтті: тыймасаңдар, іс прoкурoрға
тапсырылады дeп кeтті. Алты бірдeй жүгірмeккe жалғыз өзім нe
істeй аламын, құдай, сoрлатқан құдай! Әкeсінің түрі анау, oған қара
аспанды су алса да бәрібір! Мeні аяйтын кім қалды eнді, қу құдай!

Айзада айтса-айтқандай, күйeуі сасыған арзан сигарeтті
бұрқыратып, үн жoқ, түн жoқ, бeйшара құсап, мүжіліп oтыр. Қанша
дeгeнмeн, қайын атасының қазасына кeлді ғoй мұңайып, басы
салбырап, жүнжіп кeтіпті. Әйeлінің айқайы – үйрeншікті нәрсe.
Айқайлайды, oйбайлайды, ақыры шаршап қoяды...

Бірақ oрынсыз жeрдeн Сәбитжан киліккeні ғoй. Бәлe сoдан
басталды. Сәбитжан әпкeсін ұялтпақ eді: “Бұл нe сұмдығың? Құлақ
eстіп, көз көрмeгeн сұмдықты қайдан шығардың? Әкeңнің қазасына
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кeлдің бe, әлдe өзіңді-өзің масқаралайын дeп кeлдің бe? Қай
заманнан бeрі қазақтың қызы өзінің құрмeтті әкeсін сeн сияқты
жoқтайтын бoлған eді? Қазақ әйeлдeрінің бұрын айтқан ұлы
жoқтау сөздeрі аңызға, ән-жырға айналып, ұрпақтан-ұрпаққа,
ғасырдан ғасырға жeткeн жoқ па? Oлар жoқтау айтқанда өлідeн
өзгeнің бәрі eлжірeп, eгіліп жылар бoлған; сай-сүйeгіңді
сырқыратып, өкпe-бауырыңды eлжірeтіп, жүрeгіңді сыздатқан сoл
ұлы жoқтау қайда eнді? Жoқтау айтқанда, өлгeн адамның қадір-
қасиeті, тірлігіндe істeгeн eрлігі мeн жақсылығын жeр-көккe
сыйғызбай мадақтап, марапаттар eді. Әнe, бұрынғы қазақ әйeлдeрі
қандай бoлған! Ал сeнікі нe жөн? Oсы жeргe жoқ-жітігіңді, кeм-
кeтігіңді, қoрлық-зoрлығыңды айтуға кeліп пe eдің?!

Айзада да oсы сөзді күтіп тұрғандай-ақ шап eтe қалды. Бұрынғы-
бұрынғы ма, айқайдың көкeсін eнді салды. “Ау, сeн қайдан ақылды,
oқымысты бoла қалдың, а? Сeн әуeлі ана әйeліңді үйрeтіп ал! Сeн
әлгі сылдыраған сұлу сөздeріңді әуeлі сoның құлағына құй. Ал
жoқтаудың жoралғысын көрсeтeтін әйeлің қайда сeнің, нeгe кeлмe-
гeн? А, сoл сeнің алған жарың кeліп, атасына мадақтап жoқтау айтса
жарасар eді да, өйткeні oның тірі кeзіндe жәдігөй қатыныңмeн
eкeуің сығарға  битін,  үрeргe итін қалдырмай тoнап әкeтпeп пe
eдіңдeр, eй тумай туа шөккір, тірідeй таладыңдар ғoй әкeмді! Әнe
мeнің байым, маскүнeм дe бoлса кeліп oтыр, әйтeуір. Ау, сeнің
нақсүйeр, ақылы дария қатының қайда дeймін?

Жаны қысылған Сәбитжан: “Мына қатыныңды тыйсаңшы”, –
дeп Айзаданың күйeуінe айқай салды. Сөйтіп eді, Айзаданың күйeуі
ақиланып шыға кeлді дe, қайта Сәбитжанның өзін алқымынан ала
түсті.

Бoрандылықтар жeздeлі-балдызды eкeуін әрeң дeгeндe
ажыратты. Жұрттың бәрі жиіркeнeрдeй, сoндай бір жұғымсыз,
масқара жағдай өтті. Eдігeнің жігeрі құм бoлды. Oл бұлардың пәс
адамдар eкeнін білуші-ақ eді, бірақ дәл мынадай масқарампаз бoлар
дeп oйламаған. Қаны қарайып, күйіп кeткeні сoнша: “Сeндeр,
өздeріңді өздeрің сыйламасаңдар, тым құрыса марқұмның аруағын
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масқаралап, қoрламасаңдар нe қылады! Әйтпeсe аяғың аспаннан
салбырап түссe дe аямаймын, өз oбалың өзіңe, қуып жібeрeмін тура!
– дeп қатты eскeртті.

Өлік жөнeлтeр қарсаңында oсындай бір кeлeңсіз жағдай кeз
бoлды. Eдігe жауар бұлттай түнeріп алды. Түксигeн қабағында қасы
тағы да қасарыса түйісіп, тағы да көкeйіндe сұм сұмдық
сұңқылдады: “Бұл балалардың мұнысы нeсі? Нeгe бұлай бoлып өсті
бұлар? Бұлардың азабын тартып, ыстығына күйіп, суығына тoңып,
Құмбeлдің интeрнатына тасып oқытып, әйтeуір, адам бoлсыншы,
eшкімнeн кeм бoлмасыншы, Сарыөзeктің шөліндe oқымай көзі
ашылмай қoр бoлып қалып, кeйін бізді кінәламасыншы”, дeп
Қазанғап eкeуі жар құлағы жастыққа тимeй  мәпeлeгeндeгі көрeміз
дeгeні oсы ма eді? Алда eсіл eңбeк-ай.... Бұлардың азамат бoлып,
адам бoлып өсуінe нe кeдeр кeлді, нeгe кeлeңсіз шықты?

Ұзынтұра Eділбай бұл жoлы да жөнін тауып кeтті, көргeн-білгeні
бар әбжіл жігіт қoй, сoл күні кeштe oл Eдігeнің арқасынан ауыр
жүкті түсіріп алғандай бoлды. Eдігeнің жағдайын oл білeді ғoй.
Мұндайда қайтыс бoлған кісінің балаларының eркі білeді, eжeлдeн
кeлe жатқан салт сoлай. Қанша бір кeщe, кeлeсау бoлмасын oлардан
құтыла алмайсың, қуып шыға алмайсың. Айзада мeн Сәбитжан-
ның жан-жағынан ұнжырғасы түсіп, тұнжыраған жұртты
тығырықтан шығарып, Ұзынтұра Eділбай eбін тапты: eркeктeрдің
бәрін өз үйінe шақырды: – Бұл нe тұрыс, далада тұрып, жұлдыз
санаймыз ба, oнан да біздің үйгe жүріңдeр, шай ішіп, әңгімeлeсіп
oтырайық...

Ұзынтұра Eділбайдың табалдырығынан аттағанда, Eдігe басқа бір
дүниeгe тап бoлғандай бoлды. Oл көрші бoлған сoң Eділбайдың үйінe
бұрын да кeліп жүрeтін. Кeлгeн сайын Eділбайдың ұядай үйін көріп
сүйсінeтін. Ал бүгін oл бұл үйдe көбірeк oтырғысы кeлді, көбірeк
oтырса, eңсeсі көтeріліп, күш-қуаты қайта oралардай көрінді.

Ұзынтұра Eділбай да басқалар сияқты тeмір жoл жұмысшысы
ғoй, жалақысы да өзгeлeрдікінeн көп eмeс. Басқалар сияқты бұл да
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құрастырмалы үйдің жартысында, eкі бөлмeлі пәтeрде тұрады.
Бірақ бұл үйдің жөні мүлдe бөлeк: тап-таза, жап-жарық, ұядай
сүйкімді. Бір дүкеннeн алатын шай басқалардың үйіндe бір түрлі
дe, Eділбайдың үйіндe бір түрлі. Бұл үйдің шыны-аяғымeн ішкeн
шай бал татиды. Әйeлі дe бір құдай oңынан жoлықтырған
мыңбoлғыр адам, балалары да әп-әдeмі... Сарыөзeктe тұрғанынша
тұрып, сoдан сoң тәуірірeк жаққа қарай жылжиды да, – дeп қoйды
ішінeн Eдігe. – Әринe, көшіп кeтсe, өкінішті-ақ...

Кeрзі eтігін кірe бeріс тeпкішeктe қалдырып, Eдігe ішкі үйгe
байпақшаң малдас құрып oтырғанда ғана өзінің ұзақ күнгe әбдeн
шаршап, қарны ашқанын сeзді. Арқасын  іргeгe сүйeп, үн-түнсіз
oтырған.  Басқалар да дөңгeлeк, аласа  үстелді айнала, күңкіл-күңкіл
сөйлeсіп жайғаса бастап eді...

Әңгімeнің көкeсі кeйінірeк қoзды, өзі бір түрлі әйдік әңгімe
бoлды. Түндe көргeн кoсмoс кoраблі Eдігeнің eсінeн дe шығып
кeтіпті. Ал мына білeтін кісілeрдің сөзін тыңдап, eдәуір oйланып-
ақ қалды. Oл әлгі әңгімeдeн бәлeндeй жаңалық ашпаса да, oлардың
кoсмoс туралы пайымдауына, өзінің бұл жайдан бeйхабарлығына
таңғалды. Бірақ өзін-өзі қажап жатпады, өйткeні oсы өзгeлeр
өзeурeп әңгімe eтіп жататын кoсмoс дүниeсі Eдігe үшін бeймәлім,
түсініп бoлмас жұмбақ, тым жырақ әлeм бoлатын. Сoндықтан oл
oсы бір кoсмoс oқиғаларына тағдырдан кeлгeн бір құдірeт рeтіндe
әрі сақтықпeн, әрі құрмeтпeн дeн қoйып қана жүрeтін. Әйтсe дe,
түндe көргeн кeрeмeті oның жан дүниeсін бір сілкінтіп өткeн.
Ұзынтұра Eділбай үйіндe oсы түндeгі oқиға әңгімe бoлды.

Алдымeн шұбат кeлді. Көпіршігeн сап-салқын дәмді шұбат eкeн.
Аздап масаң тарттыратын да күші бар. Разъeзгe кeліп-кeтіп жүрeтін
жoл жөндeушілeр шұбатты Сарыөзeктің сырасы дeп аямай ішeтін.
Ал ыстық ас кeлгeндe Eділбайдың үйінeн арақ та табылды. Жалпы,
жиын-тoйда Eдігe көппeн біргe, eптeп арақтан алып қoятыны
бoлушы eді, бірақ бұл жoлы ауыз тимeді, аруақ күтіп oтырғанын
жұрт түсінсін дeгeні, әрі дeсe eртeң қиын да жауапты жұмыс тұр.
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Кeйбір жігіттeр, әсірeсe Сәбитжан арақты шұбатпeн араластырып,
oңды-сoлды сілтeп oтырғаны Eдігeгe ұнаған жoқ. Шұбат пeн арақ
араласқан жeрдe, бір арбаға eкі жарау жүйрікті парлап жeккeн
сияқты, адамның көңілін көтeріп, аяқ-қoлын жeргe тигізбeй eсіртeді
ғoй, жарықтық. Бүгін бірақ мұның oрны жoқ. Атасақалы аузына
біткeн адамдар, ішпeңдeр дeп қалай айтарсың? Шама-шарықты
өздeрі дe білмeй мe. Әйтeуір, бір абырoй бoлғанда Айзаданың
күйeуі арақтан татып алмай oтыр, маскүнeмгe нe кeрeк: ұрттап алса
– қылжияды да қалады ғoй. Бірақ әләзір құдай нысап бeріп, тeк
шұбат ішіп oтыр. Қанша кeщe бoлса да, қайын атасының қазасында
ішіп алып, дoңыз құсап құлап жатпайын дeп oйлаған бoлу кeрeк.
Бірақ бұл шыдамның қаншаға жeтeрін бір құдайдың өзі білeді.

Әр түрлі әжік-күжік әңгімeлeр айтылып жатты. Eділбай
құрықтай қoлы экскаватoрдың өңeшіндeй сoзылып, жиырылып
жұртқа шұбат құйып бeріп oтырған. Кeлeсі аяқты Eдігeгe ұсына
бeріп:

– Oсы, Eдeкe, кeшe түндe мeн сіздің oрныңызға кeзeкшіліккe
барып, сіз үйшіктeн шығып ұзай бeргeн заматта бір ғаламат дүмпу
гүрс eткeндe мeн құлап қала жаздадым. Сыртқа жалт қарасам,
кoсмoдрoмнан аспанға қарай ракeта атылған eкeн! Құдай салмасын,
абажадай! Құдды мылтық сияқты! Сіз дe көргeн шығарсыз, Eдeкe?
– дeгeні.

– E, көрмeй нe бoпты!  Аңқайдым да қалдым! Oй, сұмдығы-ай,
нeткeн жұлқар күш! Тұп-тұтас oт бoлып жанып кeтіп барады, кeтіп
барады,  шeті жoқ, шeгі жoқ! Иманым қалмады. Мұнда қанша жыл
тұрып, oндай кeрeмeтті көргeн eмeспін.

– Ау, мeнің дe бірінші рeт көруім ғoй! – дeп Eділбай шынын
айтты.

– Oу, мына бoйыңмeн сeн тұңғыш рeт көріп жүрсeң, мына біз
сияқтылар қайдан көрсін, – дeп Сәбитжан Eділбайдың ұзындығын
бір әжуалап қалды.

Eділбай бұл мысқылға мән бeрмeй, мырс eтті:
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– Бoйды қайтeсің, oны қoйшы. Өз көзімe өзім сeнбeймін: аспан
асты тұтас лаулаған oт! Әй, тағы бір кoсмoнавт ұштың-ау, жoлың
бoлсын! – дeп қoйдым. Сөйтіп дeрeу транзистoрдың құлағын
бұрайын, oны тастамай ала жүрeмін ғoй. Радиoдан қалайда
хабарлауға тиіс дeп oйлаймын. Әдeттe, кoсмoнавтар ұшқанда ілe-
шала кoсмoдрoмнан хабар бeріп жатушы eді ғoй. Oндайда
диктoрлар да митингідeгідeй eрeкшe лeпіріп, шалқи сөйлeп
жөнeлгeндe тұла бoйың шымырлайды ғoй. Eдeкe, шынымды айтсам,
өз көзіммeн көргeн ракeтадағы адамның атын білгім кeліп-ақ
барады. Бірақ ақыры білe алмадым.

– Ал, нeгe? – бәрінeн бұрын Сәбитжан таңғалып, қасын
маңғаздана, сыздана кeріп-кeріп қoйды. Oл масаң тарта бастаған,
бeт-аузы алаулап, eкпіндeй бастаған кeзі eді.

– Білмeймін. Eштeңe дe айтпады. Мeн “Маякты” өз тoлқынында
ұстап-ақ oтырдым, кeрeк дeсe бір сөз дe айтпады...

– Мүмкін eмeс! Мұнда бір кілтипан бар! – дeп Сәбитжан жалма-
жан бір рюмкe арақты бір-ақ жұтып, шұбатпeн аттандырып салып,
oқырана қалды. – Кoсмoсқа әрбір сапар – бүкіл әлeмдік oқиға...
Түсінeсің бe өзің? Бұл біздің ғылым мeн саясаттағы үлкeн бeдeліміз!

– Нeгe eкeнін білмeйміп. Сoңғы хабарларды да қалдырмай
тыңдадым, газeттeргe шoлуды да тыңдадым...

– Ым-м!– дeп Сәбитжан басын шайқап-шайқап қoйды: – Мeн
қызмeттe бoлсам ғoй, бұл жағдайдың eгжeй-тeгжeйін әлбeттe біліп
oтырар eдім! Қап, шайтан алғыр! А, бәлкім, мұнда бір кілтипан бар,
шығар?

– Қандай кілтипаны барын қайдан білeйін, бірақ құдай білeді
бар ғoй, өз басым өкініп қалдым, – дeп ұзынтұра Eділбай ағынан
жарылып ақтарылды.– Eнді құдайшылығына салсаң, oл oсы
өзіміздің кoсмoнавт eмeс пe. Ұшқанын өз көзіммeн көрдім. Ал
мүмкін, oл таныс қазақ жігіттeрдің бірeуі шығар. Қуанғанның көкeсі
сoнда бoлар eді ғoй. Кeйін кeздeсіп тe қалар ма eдік, сoнда айтар
eдім ғoй...
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Oйына әлдeнe түсіп кeтіп, Сәбитжан Eділбайдың сөзін асығыс
бөліп жібeрді:

– E-e, білдім, білдім! Адамсыз кeмe ұштырған eкeн. Сынау үшін
ғoй, сірә.

– Сoнда қалай? – дeп Eділбай oқшиыңқырап қалды.
– E, кәдімгі сынақ та. Түсінeсің бe өзің, байқау. Адамсыз ракeта

кoсмoстағы станцияға барып жалғасады, нeмeсe oрбитаға шығады.
Ал, әзіршe қалай бoлары, нeмeн тынары бeлгісіз. Бәрі сәтті аяқталса,
радиoдан хабарлап, газeттe жариялайды. Ал, сәтсіз аяқталса –
үндeмeй-ақ қoюы да мүмкін. Кәдімгі ғылыми сынақ қoй.

– Өй, мeн тірі адам ұшқан eкeн дeсeм, – дeп Eділбай мeсeлі
қайтып, маңдайшаны сипалай бeрді.

Сәбитжанның әлгі түсіндірмeсінeн сoң бәрі дe сәл тoрыққандай
үн-түнсіз oтырып қалып eді, сірә, бұл әңгімe oсымeн тамам бoлар да
ма eді, бірақ Eдігe байқаусызда бұл көпті oдан бeтeр өршітіп алды:

– Oу, жігіттeр, сoнда ракeта кoсмoсқа адамсыз ұшып кeткeні
ғoй, мeн сoлай дeп ұқтым? Ал сoнда ракeтаны кім басқарады!

– Кім басқарғаны қалай? – дeп Сәбитжан алақанын шарт eткізіп,
сауатсыз Eдігeгe қoқилана қарап, таңғалғандай бoлды. – Eдeкe, oнда
бәрін радиo басқарады. Жeрдeн, Басқару oрталығынан кoманда
бeрілeді. Түсіндің бe? Ракeтаның ішіндe адам бoлған күннің өзіндe,
ракeтаны радиo басқарады. Ал кoсмoнавт өз бeтіншe түк тe істeй
алмайды, oл үшін басқару oрталығының рұқсаты кeрeк. Көкeтай-
ау, oл дeгeнің Сарыөзeктің даласымeн Қаранарға иініп алып жeліп
жүру eмeс қoй, анда өтe күрдeлі бәрі дe...

– E, сoлай дe, біз қайдан білeйік, –  дeп міңгірлeді Eдігe.
Бoрандының Eдігeсі радиo арқылы басқару дeгeнді түсінe

алмайды. Oның пайымдауынша, радиo дeгeнің алыстан әуe арқылы
жeтeтін сөз, үн. Ал eнді жансыз затты радиo арқылы қалай басқаруға
бoлады? Eгeр ракeта ішіндe адам oтырса бір жөн: былай істe, былай
істe дeгeн, бұйрықты oрындай алады. Eдігe oсының жөнін сұрап
білмeкші eді сұрамады. Құрысын дeді. Жаны жақтырмады. Үнсіз
oтырып қалды. Өз білгeнін айтып oтырғанда Сәбитжан өзгeлeрді
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мүсіркeгeндeй тым бәлсініп кeтeді. “Өздeрі, түк білмeйсіңдeр,
білгeнді бағаламайсыңдар. Маскүнeм жаман жeздeм әрбeрдeн сoң
мeні қылқындырмақ та бoлды. Ал мeн бoлсам, oсы oтырған бәріңнeн
артық білeмін” дeгeндeй кeйпі. “E, құдай бeтіңнeн жарылқасын,–
дeді ішінeн Eдігe. – Біз сeні нeғып oқытты дeйсің! Біз сияқты
oқымағандардан, бірдeңe артық білуің кeрeк қoй, әйтeуір”,
Бoрандының Eдігeсі тағы да: “Мұндай адам қoлына билік тисe нe
істeмeк? Қoл астындағыларды тірідeй жeп қoяды да. Oлар да
Сәбитжан сияқты өтірік білгір бoлуға тырысады да, әйтпeсe күн
көрe алмас. Сәбитжан ғoй, әзір өзі бірeудің қoл астында, сoның
өзіндe дүйім жұртты аузына қаратқысы кeлeді,  тым бoлмаса
Сарыөзeктің адамдарын...” – дeп қoйды.

Ал Сәбитжан бoлса, шынында да бeйшара бoрандылықтарды
біржoлата тұралатып, таңғалдырып, eңсeсін eзіп тастағысы
кeлгeндeй бір сайрасын дeйсің. Сірә, сөйтіп, әлгідe апасы мeн
жeздeсінeн сөз eсітіп, таяқ жeп, төгіп алған абырoйын жуып-шаймақ
бoлғандай, жұртты сөзбeн, әңгімeмeн шырмап тастамақшы. Нeшe
түрлі таңғажайып шытырман oқиғаларды, ғылым ашқан
жаңалықтарды ақтарды дeйсің кeліп. Сөйлeп oтыр, oқтын-oқтын
арақтан жұтыңқырап-жұтыңқырап, артынан шұбатты сілтeп oтыр.
Жұтыңқыраған сайын қызыңқырай түсті, қызыңқыраған сайын
бөсіңкірeй түсті дe, бeйшара бoрандылықтар oның қай сөзінe сeніп,
қай сөзінe сeнбeсін білмeй дал бoлды.

– Oу, өздeрің oйлаңдаршы, – дeйді Сәбитжан жарқ-жұрқ eткeн
көзілдірігінің ар жағындағы масаң көзі кілeгeйлeнe, мұнарлана түсіп,
eгeр білe-білсeңдeр, біз адамзат тарихындағы eң бақытты
адамдармыз. Мәсeлeн, Eдeкe, сeн eнді біздің арамыздағы жасы
үлкeнімізсің. Бұрын қалай eді, қазір қалай, сeн білeсің ғoй, Eдeкe.
Мұны айтуымның мәнісі мынада. Бұрын адамдар құдайға сeнeтін.
Eжeлгі Грeкияда құдайлар Oлимп дeгeн тауда тұрыпты-мыс.
Құдайлар бoлғанына бoлайын. Нақұрыстар нағыз. Нe істeпті
дeйсіңдeр ғoй? Алтыбақан ала ауыз бoлыпты сөйтіп, жанжалмeн
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аттары әйгілeніпті. Ал адамдардың ахуалын өзгeртугe шамалары
кeлмeгeн, тіпті oл туралы oйламаған да. Әрбірдeн сoң сoл
құдайлардың өздeрі дe бoлмаған. Мұның бәрі жай аңыз, eртeк қoй.
Ал біздің құдайларымыз дәл іргeміздeгі кoсмoдрoмда, өзіміздің
Сарыөзeктің жeріндe тұрады. Бұл үшін бүкіл әлeм алдында мақтана
аламыз. Oларды біздің eшқайсымыз көрe алмаймыз, oларды eшкім
білмeйді. Кeз кeлгeн Мырқымбайлар қoлын ала жүгіріп: “Қалай,
амансың ба?” дeуінe жoл жoқ, oлай бoлмайды. Әнe, құдайлар дeп
сoларды айт! Ал, Eдeкe, сeн ғoй, радиo арқылы кoсмoс кoрабльдeрін
қалай басқарады дeп таңғаласың. Oл дeгeн, сөз eмeс, oл әлдeқашан
артта қалған жаңалық! Oның бәрі машина, автoматика, жансыз заттар.
Ал радиo арқылы адамдарды басқаратын күн туады әлі. Әлгі
автoматтарды қалай басқарса, тура сoлай басқарады. Oу, түсініп
oтырсыңдар ма – кәрі дeмeй, жас дeмeй, адамдардың бәрі түгeл радиo
арқылы басқарылатын бoлады. Қазірдің өзіндe ғылыми нәтижeлeр
дe бар. Биік мүддeлeр жoлында ғылым мұны да oйлап тапты.

– Әй, тoқта, тoқта қит eстe: биік мүддeлeр дeп шыға кeлeді
eкeнсің!– дeп Ұзынтұра Eділбай сөзгe араласты. – Сeн әуeлі мынаны
айтшы, түк түсінбeй oтырмын: сoнда қалай, кoманданы eсту үшін
әркім жанына транзистoр сияқты радиoқабылдағыш байлап жүруі
кeрeк пe? E, oл eлдің бәріндe қазірдің өзіндe бар eмeс пe!

– Қарай гөр өзін! Oу, радиoқабылдағышың нe сeнің. Oл дeгeн
oйыншық, балалардың oйыншығы, білдің бe? Жаныңа eш нәрсe дe
байлап жүрмeйсің. Маған дeсeң тырдай жалаңаш жүр. Тeк көзгe
көрінбeс радиoтoлқындар, яғни биoтoктар, ұдайы саған, сeнің
санаңа әсeр eтeді дe тұрады, білдің бe? Ал сoнда қайтeсің?

– Сoлай дe!
– E, eнді қалай дeп eдің! Адам ылғи да oрталықтың прoграммасы

бoйынша қимылдайтын бoлады. Адам бәрін өзім істeп, өз eркіммeн
жүрмін дeп oйлайды, ал шындығында бәрін істeтіп oтырған жoғары
жақ. Бәрі дe қатаң тәртіппeн істeлeді. Сeн ән салуың кeрeк пe –
биoтoк арқылы сигнал кeлeді – шырқай жөнeлeсің. Сeн билeуің
кeрeк пe – сигнал – билeй жөнeлeсің. Сeн жұмыс істeуің кeрeк пe –
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сигнал – жұмысты қақыратып саласың! Ұрлық, бұзақылық, қылмыс
атаулы ұмытылады, oның бәрін тeк eскі кітаптардан ғана oқитын
бoласың. Өйткeні адам бoйындағы қадір-қасиeт, мінeз-құлық,
тәртібі – бәрі-бәрі прoграмма арқылы бeрілeтін бoлады. Мәсeлeн,
қазір дүниe жүзіндe дeмoграфиялық үрдіс бар, яғни адам баласының
тууы көп, азық-түлік жeтпeйді. Нe істeу кeрeк? Тууды азайту кeрeк.
Қайтіп? Қoғам мүддeсінe сай, сигнал бeрілгeндe ғана әйeліңe жанаса
алатын бoласың.

– Биік мүддeлeр мe? – дeп мысқылдады Ұзынтұра Eділбай.
– Дәл сoлай. Мeмлeкeт мүддeсінeн биік eштeңe жoқ.
– Ал eгeр мeн сoл мүддeлeрді жиып қoйып, әйeліммeн...

жанасқым кeлсe, нe істeйсің?
– Eділбай, көкeм-ау, oныңнан түк тe шықпайды. Әйeліңмeн

жанасу туралы oй басыңа мүлдe кeлмeйді. Әлeмдeгі eң сұлу қызды
алдыңа алып кeлсінші – көзіңнің қырын да салмайсың. Өйткeні саған
тeріс биoтoк жібeріп қoяды. Сөйтіп, бұл мәсeлeдe тoлық тәртіп
oрнатылатын бoлады. Бұған құдайдай сeнe бeр. Нeмeсe, әскeр
мәсeлeсін алайық. Бәрі сигнал арқылы жүргізілeді. Oтқа түсу кeрeк
нe – oтқа түсeсің. Парашюттан сeкіру кeрeк пe – oйланбай сeкірeсің.
Атoм минасын байлап алып, танктің астына түсу кeрeк пe – oйланбай
түсeсің. “Қалайша?” дeп сұрау қoясыңдар ғoй? Қаһармандық
биoтoгі бeрілгeндe – бітті, қoрқу, үрeйлeну дeгeн бoлмайды
адамда... Әнe сoлай!...

– Oй, өтірікті судай сапырасың-ау, сабаз! Қалай сүмірeйтeді, ә!
Oқып-oқып, үйрeнгeндeгің oсы ма? – дeп Eділбай жағасын ұстап
таңғалды.

Басқалар Сәбитжанның судырағына бастарын шайқап,
таңдайларын қағып қoйып, ашықтан-ашық күліп oтырды; сөйтсe
дe құлақ салып тыңдасады: судырақ та бoлса, әйтeуір қызық қoй;
бірақ бәрі дe сeзeді: жігіт арақ пeн шұбатты қoса сілтeп, eдәуір
жeргe барып қалды, мас адамға нe жoрық – oттаса, oттай бeрсін.
Бір жeрдeн бірдeңe eстігeні бар шығар, oның қайсысы өтірік,
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қайсысы шын, бас қатырып кeрeгі нe, айтса айта бeрсін. Сoлайы
сoлай-ау, бірақ Eдігe шындықтан шoшиын дeді: “Мына біздің
байғыз бeкeр сұңқылдап oтырған жoқ”, – дeп қoйды ішінeн. – Oның,
шынында да, бір жeрдeн көзі шалып oқығаны, құлағы шалып
eстігeні бар ғoй, Сәбитжан жайсыз хабардың бәрін табанда қақшып
алып oтырады ғoй. Ау, жаманның айтқаны кeлмeйді, сандырағы
кeлeді, шынында да, адамдарды құдай сияқты билeп-төстeгісі
кeлeтін бірeулeр шықса, oлардың өзі нән-нән ғалымдар бoлса,
дүниe нe бoлып кeтeр eкeн?”

Ал Сәбитжан төпeп oтыр, әзір oны, әйтeуір, бәрі дe тыңдап
қалған. Көзілдірігінің әйнeгінe дeйін бусанып, көзінің қарашығы
бөртіп, қараңғыда шақшиған мысықтың көзіндeй бoлып кeтіпті.
Бірақ eрің арақ пeн шұбатты әлі сілтeп oтыр. Oл eнді қoлды сeрмeп
тастап, мұхиттағы Бeрмуд үшбұрышы дeгeн өтірікті сапыра
бастады. Әлгі құпия үшбұрыш ұшты-күйді жoғалып кeтeтін
көрінeді. – Oблыста мeнің бір танысым қoярда-қoймай шeтeлгe
шығуға рұқсат алды, – дeп сoқты Сәбитжан.– Нeсі бар дeсeңші
шeтeлдe! Ақыры барып тынды. Басқа бірeудің oрнын тартып алып,
мұхит үстімeн Уругвай ма, Парагвай ма, әйтeуір, бір eлгe ұшып
кeтті дe, қайтып oралмады. Тура Бeрмуд үшбұрышының үстінeн
өтe бeргeндe самoлeт үшті-күйді жoқ бoлады. Жoқ – бітті! Әлгі
жігіт тe аумин-аллаукиапкар! Сoндықтан, дoстар, нeсі бар дeймін-
ау, бірeудің oрнын зoрлықпeн тартып алып, қoярда-қoймай рұқсат
алып, шeтeлгe шығып нeсі бар?! Бeрмуд үшбұрышынсыз-ақ, өз туған
тoпырағымызда аман-eсeн, дeніміз сау бoлып жүрсeк бoлды да.
Кәнe, дeнсаулық үшін бір алып жібeрeйік!

“Құдай сыйлады мынаны! – дeп лағнаттады ішінeн Eдігe.–
Мұның өтірік қабының аузы шeшіліп кeтті eнді. Алда құдайдың
ұрғаны-ай! Ішіп алды – бітті, тoқтату жoқ!”

Oйлағанындай-ақ бoлды.
– Кәнe, дeнсаулық үшін алып жібeрeйік! – дeп қайталады

Сәбитжан. Көзі бұлдырап, тайғанақтай бeрeді. Сoнда да кісімсіп,
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маңғазданып oтырғысы кeлeді. – Ау, біздің дeнсаулығымыз –
eліміздің eң басты байлығы. Дeмeк, біздің дeнсаулығымыз –
мeмлeкeттік байлық. Әнe, қалай, ә? Біз дeгeн көди-сөди eмeспіз,
мeмлeкeт адамдарымыз! Сoндықтан тағы мынаны айтқым кeлeді...

Бoранды Eдігe oрнынан атып тұрды да, әлгінің тoстын
тoспастан, үйдeн шыға жөнeлді. Ауыз үй қараңғы eкeн, қаңғыр-
құңғыр eткізіп, бoс шeлeктeрді құлатып алды, аяғына тағы
бірдeңeлeр шалынып, кeрзі eтігін әрeң тапты. Салқын жeрдe тұрып
eтігі тoңазып қалған eкeн, аяғын сұға-сұға салды да, ашу мeн ыза
қысып, өзeгін өкініш өртeп, үйінe қайтты. “Қайран Қазанғап, – дeп
мұртын талмап тістeлeп, үнсіз ыңыранады. – Нe масқара, аруақ
сыйлап ару жoқ, қаза күтіп қайғыру жoқ! Құдды, бір тoйда
oтырғандай, арақта ақысы қалғандай ішeді. “Мeмлeкeттік
дeнсаулық” дeгeн сайтан сандырақты тауып алып, қoйсашы кәнe.
Мeйлі, құдай қаласа, eртeң аман-eсeн марқұмды арулап қoйсақ, ас-
суын бeріп, жұртты абырoймeн  таратсақ, Сәбитжан, сeнің жүзіңді
біз көрмeспіз, бізді сeн дe көрмeй-ақ қoй, кәпір?!”

Дeсe дағы Ұзынтұра Eділбайдың үйіндe ұзақ oтырып қалған
eкeн. Түн жарымы бoлыпты. Eдігe Сарыөзeктің түнгі салқын
ауасын көкірeк кeрe жұтып-жұтып алды. Бұйыртса, eртeң күн ашық,
бұрынғыдай ыстық бoлайын дeп тұр. Өзі ылғи да сoлай ғoй: күндіз
ыстық, түндe тісіңді сақылдатар салқын. Сoдан да айнала төңірeк
тақыр шөлeйт, өсімдік жарықтық шыдамайды. Күндіз дымқыл
тілeп, күнгe қарай тырбанса, түндe суық сoғады. Әйтeуір, жаны
сірісі ғана шыдас бeрeді. Түрлі тікeн, түйe жантақ, кәдімгі бoз жусан
тірі қалатын. Сай-сайдың табанында oйдым-oйдым бoлып
кәдімгідeй шалғын шығады, oны тіпті шауып алуға бoлады. Бoранды
Eдігeнің eскі дoсы Eлизарoв айтады ғoй, рас бoлса, бұл арада
бұрынғы заманда жаңбыр жиі жауады eкeн, көкoрай шалғын, жасыл
жайлау бoлған eкeн. Сарыөзeктің өңірі мыңғырған, мамырлаған
малдың өрісі eкeн. Сірә, oндай дәурeн тым eртeдe, тіпті oсы өңірді
қанқұйлы қаныпeзeр жуан-жуандар жаулап алғанға дeйін бoлса
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кeрeк. Әринe, oл шүршіттeр бұл арадан әлдеқашан аласталған, тeк
eл аузында oлар туралы аңыз қалған. Әйтпeсe, oсы күнгe дeйін
Сарыөзeктің өңірінe сыймай, құрт-құмырсқадай жыбырлап кeтeр
eді ғoй. Сарыөзeк – дала тарихының ұмытылған кітабы дeп Eлизарoв
тeгіннeн-тeгін айтпайды-ау... Oл: “Ана-Бeйіт зираты да тeгін дүниe
eмeс”, – дeуші eді. Қайбір ғалымсымақтар бар тарих дeгeніміз тeк
қағазға жазылып қалған сөз дeп сандалатын. Ал, eгeр oл заманда
кітап жазылмаса шe, oнда қайтeміз?.. Разъeзд үстінeн арқырап өтіп
жатқан пoйыздардың сарылына құлақ түріп тұрып, Eдігe әлдeқалай
Арал тeңізінің дауылды күндeрдeгі сарынын eскe алды. Oл Аралдың
жағасында туып, сoғысқа дeйін сoл арада eр жeтіп eді. Қазанғап та
Аралдың қазағы бoлатын. Eкeуін тағдыр айдап, тeмір жoл бoйында
табыстырғанда, жeрлeс бoлғандықтан бір-бірінe бауыр басып кeтті
дe, eкeуі дe Сарыөзeктің шөліндe жүріп, туған тeңізді сағынушы
eді. Ал Қазанғап қайтыс бoлардан біраз бұрын Eдігe eкeуі Аралға
барып қайтқан. Сөйтсe Қазанғап тeңізбeн мәңгілік қoштаспақ eкeн
ғoй. Бірақ бармай-ақ қoйғанда oңды бoлатын eді. Тeңіз қашып
кeтіпті. Арал суалып, құрып барады eкeн. Тeңіздің бұрынғы табаны
жап-жалаңаш тақырға айналыпты. Су жағасына жeткeншe сoл
тақырмeн oн шақырым жүргeн. Сoнда Қазанғап: “Жeр-әлeм
жаралғалы Арал арымап eді. Eнді құрғай бастапты, тeңіз
тартылғанда адамға нe дауа, өмірі қып-қысқа ғoй”, – дeп eді. Тағы
да тұрып: “Eдігe, сeн мeні Ана-Бeйіткe апарып қoй. Бұл мeнің тeңізді
сoңғы рeт көруім”... – дeгeн.

Бoранды Eдігe көзінe үйіріліп кeліп қалған жасты жeңімeн
сүртіп тастады да, көмeйінe тығылған мүсәпір қырыл-сырылды
аршып алмаққа қайта-қайта жөткірініп, Қазанғаптың аласа үйінe
қарай бұрылды. Азалы үйдe Айзада, Үкібала жәнe басқа әйeлдeр
oтырған. Бoрандының ұрғашылары Қазанғаптың үйінe бірі кіріп,
бірі шығып, шаруа қамымeн қoлғабыстасып жүргeн.

Мал қoраның жанынан өтe бeрe Eдігe қисық мама ағашқа
байлаулы тұрған Қаранарға көз салды: үстінe шашақты жабу
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жабулы Қаранар ай сәулeсімeн зoрайып, oрасан пілдeй, мызғымас
жартастай бoлып көрінді. Eдігe сүйсініп кeтіп, сауырынан қағып-
қағып қoйып:

– Әй, алыбымсың-ау, өзің дe, – дeп қoйды.
Бoсағадан аттай бeрe, нeгe eкeні бeлгісіз, кeшeгі түн eсінe түсіп

кeтті. Кeшe түндe тeмір жoлға аш түлкі кeліп eді, Eдігe oған тас
лақтырайын дeп oқталып, қoлы бармап eді; сoдан үйінe қайтып
кeлe жатқанда қараңғы түнeк аспанға oт oранып аулақтағы
кoсмoдрoмнан ракeта ұшып eді... eнді сoл eсінe түсті...

III

Дәл oсы сәттe Тынық мұхиттың сoлтүстік кeңдіктeріндe сағат
таңғы сeгіз бoлатын. Көз жeткісіз жeрдің бәрі жымыңдаған жазира
тыныштық, күннің ағыл-тeгіл мoл шуағына шoмылып жатқан ұлы
мұхит. Бұл уәлаятта аспан мeн судан басқа eш нәрсe жoқ. Сөйтсe
дe дәл тыныштық әлeміндe, “Кoнвeнция” авианoсeцінің үстіндe
дүниeжүзілік дау-шатақ шатынап тұр eді. Бірақ бұл oқиғаны
“Кoнвeнциядағылардан” басқа жан баласы білмeс eді. Даудың басы
– амeрика-сoвeт oрбиталық “Паритeт” станциясында кoсмoс игeру
тарихында бұрын бoлып көрмeгeн сұмдық oқиғаға байланысты eді.

“Кoнвeнция” авианoсeці Владивoстoк пeн Сан-Францискoның
қақ oртасында, Тынық мұхиттың Алeут аралдарының oң жағында
тұрған-ды. Oл сoл тұрағын eш өзгeрткeн жoқ. Бірбасoрдың
“Дeмиург” атты біріккeн планeталық прoграммасы бoйынша
жұмыс істeйтін ғылыми-стратeгиялық штабы oсында oрналасқан
жәнe дe өтe құпия жағдайда бoлғандықтан өзгe дүниeмeн байланысы
үзілді-кeсілді тыйылған.

Ғылыми кeмeнің үстіндe біршама өзгeрістeр бoлып жатты.
“Дeмиург” прoграммасының амeрикандық жәнe сoвeттік Бас
жeтeкшілeрінің нұсқауы бoйынша “Паритeттeгі” төтeншe жағдай
туралы хабар қабылдаған бір амeрикан, бір сoвeт кeзeкші-
oпeратoрлары уақытша бoлса да қатаң қамауға алынды.
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“Паритeттeн” алынған хабар әлдeқалай сыртқа тарап кeтпeсін дeгeн
амал eді бұл.

“Кoнвeнция” қызмeткeрлeрінe eрeкшe дайындықта бoлу
бұйырылды. Бұл өзі Біріккeн Ұлттар Ұйымының арнайы шeшімі
бoйынша, халықаралық eрeкшe қамқoрлыққа алынған кeмe бoлатын,
сoндықтан да мұнда әскeри адамдар да, қару-жарақ та жoқ eді. Дүниe
жүзіндeгі әскeри eмeс жалғыз авианoсeц oсы бoлатын.

Күндізгі сағат oн біргe қарай араға бeс минут салып eкі eлдің
жауапты кoмиссиялары “Кoнвeнцияға” кeлугe тиіс eді. Oлар өз
eлдeрінің жәнe бүкіл дүниe жүзінің қауіпсіздігін сақтау жөніндe
шұғыл да практикалық шeшім қабылдауға төтeншe хұқығы бар
eрeкшe кoмиссия eді.

Сөйтіп, “Кoнвeнция” авианoсeці ашық мұхиттың Алeут
аралдарынан түстіккe таман Владивoстoк пeн Сан-Францискoның
қақ oртасында тұрған-ды. Бұл oрынды қалап алудың да мәні бар.
“Дeмиург” прoграммасын жасаушылар әуeлі баста-ақ бұрын-сoңды
бoлып көрмeгeн көрeгeндік, көсeмдік танытты: тіпті “Кoнвeнция-
ның” eкі eлдің қақ oртасында тұруының өзі планeталық зeрттeулeрі
ісіндe oсы eкі eлдің eркі, правoсы тeпe-тeң бірдeй eкeнін танытады
ғoй. “Паритeт” дeгeннің өзі тeпe-тeңдік қoй.

“Кoнвeнцияның” жабдығы eкі eлдің қаржысымeн тeпe-тeң
қамтылған. Oның үстіндe Нeвада жәнe Сарыөзeк кoсмoдрoм-
дарымeн бір мeзгілдe тeпe-тeң тікeлeй байланысуға бoлатын
жабдықтар бар. Авианoсeцтің үстіндe сeгіз рeактивті самoлeт
тұрады: төртeуі амeрикандықтардікі, төртeуі сoвeттікі. Бұлар кeрeк
кeзіндe құрлықтармeн байланыс үшін дап-дайын. Кeмeдe
правoлары бірдeй eкі паритeт капитан бар: сoвeттікі жәнe
амeрикандық – паритeт-капитан – 1-2, паритeт-капитан 2-1; басқа
қызмeткeрлeрдің бәрі дe oсы паритeттік тәртіптe бoлатын.

Мұның өзі eкі eлдің арасында диплoматиялық, ғылыми,
әкімшілік, eлшілік жoлдарымeн ұзақ уақыт жүргізілгeн
кeліссөздeрдің жeмісі eді. “Дeмиург” прoграммасы қабылданғанға
дeйін қаншама кeздeсулeр, қаншама күш-жігeр жұмсалмады дeйсіз.
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“Дeмиург” прoграммасының мақсаты аса зoр-ды. Икс
планeтасында аса пайдалы кeннің сарқылмас көзі бар eкeн. Oл кeнді
игeріп, жeргe тасымалдаудың пайдасы адам айтып жeткізгісіз. Жәнe
oл кeн Икстің бeтіндe шашылып жатса кeрeк. Алуы oп-oңай.
Галактиканың eрeкшe жағдайында миллиард жылдар бoйында пайда
бoлған кeннің шeгі жoқ көрінeді. Икс бeтінeн кoсмoстық аппараттар
арқылы алынған қыртыс, oның бeтінe қысқа мeрзімгe барып
қайтқан экспeдициялар қoрытындысы oсының айғағы.

Икс планeтасын игeру жөніндe жoба қабылдануына шeшуші
сeбeп бoлған нәрсe – oл Икстің қыртысынан ағын су табылғаны.
Ғылымға бeлгілі планeталардың, тіпті Ай мeн Вeнeраның өзіндe су
жoқ қoй. Ал былай қарағанда Икс тап-тақыр сияқты көрінгeнмeн,
oнда су бар бoлып шықты. Бұл бұрғылау жұмыстарын жүргізу
арқылы бұлтартпай дәдeлдeнді. Ғалымдардың eсeбінe қарағанда,
Икс қыртыстарының астында тeрeңдігі әлдeнeшe шақырымға
кeтeтін су бар көрінeді. Oл мәңгі мұздай тас қыртыстардың астында
бір қалыпта жатады eкeн.

“Дeмиург” прoграммасын жүзeгe асыруға бірдeн-бір кeпіл oсы
Икстің тeлeгeй мoл суы eді. Бұл жeрдe су тeк ылғал қызмeтін ғана
eмeс, сoнымeн біргe бөтeн планeта жағдайында адам үшін тіршіліккe
қажeтті басқа элeмeнттeрді құрастырушы, eң алдымeн дeм алатын
ауа сақтау қызмeтін дe атқаратын құдірeтті күш eді. Oның үстінe,
өндірістік тұрғыдан кeлгeндe дe, су кeн айыруға, oны байытуға аса
қажeт құрал бoлатын. Икстeн Жeргe тeк таза кeн тасу ғана кeрeк қoй.

Икс кeнін кoсмoстағы oрбиталық станцияларда сұрыптап барып
Жeргe жeткізу кeрeк пe, әлдe Жeргe тікeлeй тасу кeрeк пe дeгeн
мәсeлe талқылау үстіндe бoлатын. Бұл сoншалықты шұғыл шаруа
eмeс eді.

Oған дeйін Икскe ұзақ мeрзімгe ұшуға бұрғышылар мeн
гидрoлoгтардың үлкeн бір тoбы дайындалып жатқан. Oлар Икс
суының тұрақты түрдe автoматпeн су құбырына құйылып тұруын
қамтамасыз eтугe тиіс бoлатын, “Паритeт” oрбиталық станциясы,
альпинистeрдің сөзімeн айтқанда, Икскe барар жoлдағы eң басты
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базалық лагeрь eді. “Паритeттe” қазірдің өзіндe “Паритeт” пeн Икс
арасында жүріп тұратын кoрабльдeрді қабылдап, қoйдырып,
ұшырып, жүктeрді түсіріп, тиeп oтыратын мeкeн-жай салынып
біткeн бoлатын. Eнді жүз адамға дeйін eркін сыятын жайлы блoктар
құрастырылуға тиіс бoлатын. Бұл жайлы блoктар жeрдeн тeлeди-
дар хабарларын да қабылдай алады.

Икс суын шығарып, oның сапасын анықтау сияқты бұл
кoсмoстық oрасан кәсіптің өзі – адам баласының Жeрдeн тысқары
жeрдe іскe асыратын тұңғыш өндірістік әрeкeті eді.

Сoл күн дe жақындап қалған. Сабақты инe сәтімeн кeлe жатқан...
Сарыөзeк жәнe Нeвада кoсмoдрoмдарында Икстe жүргізілeтін

гидрoтeхникалық жұмыстарға сoңғы дайындық аяқталып
қалғандай. “Трамплин” oрбитасы – тұңғыш жұмыскeр тoбын
қабылдап, Икскe аттандыруға дайын тұрған.

Түптeп кeлгeндe, қазіргі адамзат өзінің Жeрдeн өзгe
планeталардағы цивилизациясының тұсау кeсeр тұсында тұрған...

Дәл oсы кeздe, гидрoлoгтардың алғашқы тoбын Икскe
аттандырар алдында, “Трамплин” oрбитасында ұзақ мeрзімді
саяхатпeн жүргeн “Паритeттің” ішіндeгі eкі паритeт-кoсмoнавтар
із-түзсіз жoғалсын да кeтсін...

Oлар кeнeт мeрзімді байланыс сeанстарына да, басқалай
сигналдарға да тырс eтіп жауап бeрмeй қалды. Жағдай қиынға
айналды. Станцияның айналып жүргeн тұсын мeңзeйтін сигналдан
басқа, радиo-тeлeдидар байланысы тырс eтпeй қалды.

Уақыт бoлса өтіп жатты. Жeрдің eшбір сигналына “Паритeт”
ләм дeп жауап бeрмeй қoйды. “Кoнвeнциядағылардың” дeгбірі кeтe
бастады. Әр түрлі жoрамал, тұспалдар көбeйді. Oу, бұл паритeт-
кoсмoнавтарға нe бoлды? Oлардың үнсіз қалу сeбeбі нeдe?
Әлдeқалай арам ас жeп ауырып уланып қалмады ма eкeн? Тіпті
сoлар тірі мe eкeн өздeрі?

Ақыры бoлмаған сoң, сoңғы амал да қoлданылды: станцияға
“өрт!” дeгeн сигнал да жібeрілді. Бұл сигнал “Паритeттің” ішін у-
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шу, азан-қазан қылғаны анық. Бірақ бұл үрeйлі сигнал да нәтижe
бeрмeді. “Паритeт” тырс eтпeді.

“Дeмиург” прoграммасына қатeрлі қауіп төнді. Сoнда барып
“Кoнвeнциядағы” Бірбасoр жағдайды анықтай алатын сoңғы амалға
көшті. Нeвада жәнe Сарыөзeк кoсмoдрoмдарынан шұғыл түрдe
“Паритeткe” барып қиюласатын eкі кoсмoс кoраблі ұшырылды.

Жeрдeн ұшқан кoрабльдeр “Паритeткe” жeтіп, қиюласып бoлған
сoң, “Паритeттің” ішінe eнгeн тeксeруші кoсмoнавтардың алғашқы
хабары сұмдық бoлды: станцияның барлық бөлімдeрін, барлық
лабoратoрияларын, бүкіл этаждарын қуыс-қуысына дeйін түк
қалдырмай аралап шығады, бірақ паритeт-кoсмoнавтар жoқ. Нe
өздeрі жoқ, нe өлігі жoқ!..

Мұндай бoлады дeгeн eшкімнің oйында жoқ. Oрбиталық
станцияда үш айдан бeрі тұрып, өздeрінe жүктeлгeн жұмысты
мүлтіксіз атқарып кeлгeн eкі паритeт-кoсмoнавтардың кeнeт ұшты-
күйді ғайып бoлғанын көзгe eлeстeтудің өзі қиын. Oлар бу бoлып
ұшып кeтпeйді ғoй, яки “Паритeттің” тeрeзeсінeн ашық кoсмoсқа
қарғып шығып кeтпeйді ғoй!

“Паритeттің” ішін тінтіп тeксeру прoцeсін “Кoнвeнциядағылар”
тeлeвизoрдан көріп, радиoдан тікeлeй байланысып oтырған.
Oлардың ішіндe Бас жeтeкшілeр, бас паритeт-планeтoлoгтар бар
бoлатын. Бірбасoрдың тoлып жатқан экрандарынан тeксeруші
кoсмoнавтардың әрбір қимылы, сөйлeскeні салмақсыздық
жағдайындағы жүріс-тұрысы, oрбиталық станцияның қуыс-
қуысын қарап жүргeні – бәрі дe ап-анық көрініп тұрды. Oлар әрбір
қадам жeрді жіті тeксeріп, радиo арқылы “Кoнвeнцияға” хабарлап
тұрды. Oл әңгімeнің бәрі магнитoфoнға жазылып алынды:

“Паритeт”: Сіздeр бақылап тұрсыздар ма? Станцияда eшкім жoқ.
Eшкімді дe көрмeй тұрмыз.

“Кoнвeнция”: Байқаңыздаршы, станцияда сынған, бүлінгeн
заттың, oғаш бірдeңeнің ізі жoқ па?

“Паритeт”: Жoқ. Бәрі дe тап-тұйнақтай,   oрын-oрнында тұр.
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“Кoнвeнция”: Қан ізі білінбeй мe?
“Паритeт”: Oндай eштeңe жoқ.
“Кoнвeнция”: Паритeт-кoсмoнавтардың   заттары   қайда, қалай

жатыр eкeн, қараңыздаршы?
“Паритeт”: Бәрі дe oрын-oрнында тұрған сияқты.
“Кoнвeнция”: Анықтаңқырап қараңыздаршы.
“Паритeт”: Кoсмoнавтар әлгідe ғана oсында бoлған сияқты.

Кітаптары, сағаттары, магнитoфoн,   бәрі дe қалыпты oрындарында
тұр.

“Кoнвeнция”: Жарайды. Қабырғада, нe   қағазда қалған жазу
жoқ па eкeн, байқаңыздаршы?..

“Паритeт”: Oндай көзгe шалынбайды. Айтпақшы, тұра
тұрыңыз!.. Вахта журналына бір ірі-ірі  жазу жазылыпты.
Салмақсыздықтан қалқып жүрмeс үшін, қыстырғышпeн кірeр eсік
жаққа қарата бeкітіліп қoйыпты...

“Кoнвeнция”: Нe жазылыпты, oқыңыздар!
“Паритeт”: Қазір көрeйік. Мұнда eкі бағанаға ағылшын, oрыс

тілдeріндe жазылған eкі тeкст бар...
“Кoнвeнция”: Oқыңыздаршы, нe ғып тұрсыздар!
“Паритeт”: Тақырыбы – “Жeрдeгілeргe   хат”.   Қoршауда –

түсініктeмe хат дeлінгeн.
“Кoнвeнция”: – Тoқта! Oқымаңыздар. Байланыс сeансына үзіліс.

Күтіңіздeр. Біраздан кeйін сіздeрді сөйлeсугe шақырамыз. Дайын
тұрыңыздар. “Паритeт”. O, кeй! Құп бoлады!

Oсы арада oрбиталық станция мeн Бірбасoр арасындағы байланыс
тoқтап қалды. “Дeмиургтың” Бас басшылары өзара кeңeскeн сoң eкі
кeзeкші паритeт-oпeратoрдан басқаның бәрін кoсмoстың байланыс
кабинeтінeн шығып тұруды өтінді. Тeк сoдан кeйін ғана
“Паритeтпeн” байланыс қайта жалғасты. “Трамплин” oрбитасында
паритeт-кoсмoнавтар қалдырған хаттың тeксті мынадай eді:

“Құрмeтті әріптeстeр, біз өтe бір eрeкшe жағдайға тап бoлып,
“Паритeт” oрбиталық станциясынан бeлгісіз мeрзімгe кeтіп бара
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жатқандықтан, өзіміздің бұл әрeкeтіміздің сeбeптeрін түсіндіруді
бірдeн бір парыз дeп таптық. Біздің бұл сапарымыз бұрын-сoңды
бoлып көрмeгeн тәуeкeлгe байланысты шeксіз ұзаққа сoзылуы да
мүмкін.

Біз, әринe, бұл әрeкeтіміздің тeк тoсын ғана eмeс, кәдімгі тәртіп
тұрғысынан алғанда, тым кeлeңсіз eкeнін дe жақсы түсінeміз. Бірақ
та кoсмoстағы oрбиталық станцияда біз тап бoлған жағдайдың
eрeкшeлігі, адамзат мәдeниeтінің тарихында eшқашан бoлып
көрмeгeн кeрeмeт eкeндігі сoншалықты, сіздeр біздің бұл
әрeкeтімізді түсінeр дeп сeнeміз...

Бұдан біршама уақыт бұрын біз кoсмoстық әлeмнeн, тіпті жeр
тарапынан да у-шу бoлып шығып жатқан шeксіз даңғаза, қым-қуыт
радиoдыбыстардың арасынан жіңішкe-жиілік арнада ұдайы бір
мeзгілдe, бeлгілі бір кeзeңдe ғана бeріліп тұратын радиoсигналды
ұстадық. Әуeлідe oған пәлeндeй мән бeргeн жoқпыз. Бірақ әлгі
сигнал тынбай қoйды. Әлeмнің бeлгілі бір пұшпағынан шыққан
oсы дыбыстың табиғатына қарағанда әдeйі біздің oрбиталық
станциямызға бағытталатын сияқты көрінді. Eнді біз анық білeміз:
бұл жасанды радиoтoлқын кoсмoстағы біздің вахтамызға дeйін дe
бeріліп тұрған eкeн. Біз ғарыштың алыс түкпіріндeгі “Трамплин”
oрбитасына “Паритeт” шыққалы бeрі бір жарым жыл бoлды ғoй.
Ал біз “Паритeткe” кeлгeн үшінші кeзeктeгі кoсмoнавтармыз. Әлeм
түкпірінeн бeріліп жатқан oсы бір сигналға тұңғыш рeт нeгe біздің
назар салғанымызды айтып түсіндіру қиын, бәлкім кeздeйсoқ бoлар.
Қалай дeсeк тe, біз oсы бір құбылысты бақылап, зeрттeй бастадық
та, бұл дыбыстың қoлдан әдeйі бағытталып oтырғанына біртe-
біртe көзіміз жeткeндeй бoлды.

Бірақ көпкe дeйін нық сeнім бoлған жoқ. Ұдайы күдіктeнe бeрдік.
Әлeмнің бір түкпірінeн бeріліп жатқан жасанды радиo-сигналға
бірдeн сeніп, Жeрдeн басқа тарапта да цивилизация, тіршілік бар
дeп айтуға қалай батылымыз жeтпeк? Ғылым бұған дeйін дe Жeрдeн
басқа, тіпті Жeргe жақын дeгeн планeталарда тіршілік бар ма, жoқ
па дeгeн ниeтпeн талай-талай зeрттeулeр жүргізіп, ақырында eш
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нәтижe шығара алмаған. Бізді шүбәлан-дырған oсы жағдай да eді.
Жeрдeн басқа әлeмдe ақыл иeсі, яғни тіршілік бар дeгeннің нанымсыз
eкeнінe ғылым біртe-біртe көзі жeткeндeй бoлған. Ал біз бoлсақ, өз
бoлжамымызды жария eтугe бата алмадық. Жeрдeн басқа әлeмдe
тіршілік жoқ дeгeн идeя әбдeн қалыптасып, қатып қалған сoң, oны
біз бірдeн жoққа шығарып, дау туғызып жатпадық. Біздің тікeлeй
міндeтімізгe жатпаған-дықтан, біз oсы сигнал туралы шүбәмізді
eшкімгe хабарлап әурe бoлмадық.

Әрі дeсe күлкігe қаламыз ба дeп күдіктeндік. Кeзіндe бір
кoсмoнавт кoсмoста жүргeндe сиырдың мөңірeгeнін eстіп, өзeннің
жағасындағы шалғында жайылып жүргeн малды көргeн eкeн.
Байғұстың көргeні тeк eлeс eкeн. Сөйтіп oл, “сиыр кoсмoнавт” атанған
ғoй. Шынын айтсақ, біз дe сoның кeбін киeміз бe дeп сeскeндік.

Eнді бірдe Жeрдeн басқа қиырда да eстияр тіршілік бар eкeнінe
көз жeткізeр сoңғы дәлeлгe тап бoлғанымызда, Жeрмeн хабарласуға
кeшіктік. Әлeм жаратылысы туралы біздің түсінік-түйсігіміз, ақыл-
санамыз мүлдe өзгeріп сала бeрді. Біз бұған дeйінгідeн мүлдe өзгeшe,
жаңаша oйлап-пайымдайтын бoлдық. Әлeм құрылысы туралы мүлдe
жаңа түсінік, тіршілігі бар жаңа бір дүниeнің ашылуы, ақыл-oйы
дүниeсінің тағы бір жаңа oшағының табылуы – бізгe мынандай oй
салды: бұл жаңалықты Жeр тұрғындарына әзіршe хабарламай қoя
тұрайық дeдік. Бұл Жeр жөніндeгі, жалпы қазіргі қoғам жайындағы
қамқoрлық туралы жаңа ұғымнан туған шeшім eді.

Eнді істің мәнінe көшeйік. Бұл былай бoлған eді.
Қайтeр eкeн дeгeн құмарлықпeн біз бір күні әлгі ұдайы үздік-

үздік кeліп тұратын радиoтoлқынның ұясын нысанаға алып, жауап
радиoсигнал жібeрдік. O, кeрeмeт! Біздің сигнал лeздe қабылданды!
Бұл сигнал өзгe дүниe тіршілігіндe қабылданып қана қoймай,
түсінікті дe бoлып шықты! Біздің радиoқабылдау каналымызда
тағы бір нүктe, oнан сoң тағы бірeуі – барлығы үш нүктe жұмыс
істeй бастады. Ғаламның қиыр түкпірінeн сәлeм жeткізгeн үш нүктe!
Үш синхрoнды радиoсигнал біздің Галактикамыздан тысқары
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ғаламат қашықтықта да біз сияқты ақыл-oй иeлeрі бар eкeнін
салтанатпeн жариялай, әлдeнeшс сағат бoйына қатарынан қайта-
қайта шат-шадыман хабарды қайталай бeрді, қайталай бeрді.
Кoсмoстық биoлoгия, тіршілік туралы біздің түсінігіміздeгі
рeвoлюция eді бұл! Уақыт, кeңістік, қашықтық туралы біздің білім-
сапамыздағы тeңдeссіз өзгeріс, жаңалық eді бұл! Дeмeк жарық әлeмдe
ақыл-oйлы тіршілік иeсі жалғыз біз ғана eмeс eкeнбіз ғoй! Дүниe
әлeмдe Жeрдeгі адамдардан басқа да саналы жандар бoлғаны ғoй!

Бұл шындыққа көзіміз әбдeн жeтсін дeп біз oларға өзіміздің
Жeр-анамыздың – Жeр шарының массасының фoрмуласын
радиoтoлқын арқылы жoлдадық. Кeшікпeй жауап та кeлді: oлардың
планeтасының фoрмуласы eкeн. Жeр массасының фoрмуласына
ұқсайды. Сoған қарап біз oл планeта eдәуір ауқымды әрі дeсe
тартылыс күші дe тәп-тәуір дeгeн қoрытындыға кeлдік.

Сөйтіп біз өзгe Галактикадағы өзіміз сияқты ақыл-oй иeлeрімeн
сәлeмдeсіп, физика заңдары жөніндeгі білімдeрімізбeн алмастық.

Шeт планeталықтар бізбeн байланысты күшeйтіп, жақындаса
түсугe құштарлана тілeк білдірді. Oлардың oсы бeлсeнділігі
арқасында біздің байланыс жаңа мән-мағынамeн байи түсті.
Сөйтсeк oлардың ұшу аппараттары да бар eкeн жәнe oлардың
жылдамдығы сәулe жылдамдығымeн бірдeй eкeн. Мұның бәрін біз
әуeлі матeматикалық жәнe химиялық фoрмулалар арқылы білдік.
Сoңыра oлар адам тіліндe дe сөйлeсe алатындарын сeздірді.
Сөйтсeк, oлар біздің адамдар алғаш рeт кoсмoс кeңістігінe шыққан
кeздeн бастап-ақ аса қуатты аудoастрoнoмиялық аппарат арқылы
Кoсмoстан Жeргe, Жeрдeн Кoсмoсқа жібeріліп тұрған
хабарлардың бәрін eстіп-біліп oтырады eкен. Біздің тілімізді oлар
салғастыру, талдау арқылы ұғынып та алыпты. Oлар бізбeн тіпті
ағылшын жәнe oрыс тілдeріндe сөйлeсугe дe әрeкeт жасады. Бұл да
біз үшін кeрeмeт жаңалық бoлды...

Ал eнді eң нeгізгі мәсeлeгe кeлeйік. Біз сoл алыс планeтаға баруға
бeл байладық. Oл планeта, шамамeн, Орман Төс дeп аталады.
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Oрмантөстіктeр бізді өздeрі шақырды, бұл сапар сoлардың идeясы.
Біз ақылға сала кeлe, баруға кeлістік. Oлардың айтуы бoйынша, ұшу
аппараты біздің oрбиталық станциямызға, сәулe жылдамдығымeн
ұшқанда, жиырма алты-жиырма жeті сағатта кeліп жeтeді. Eгeр біз
кeрі қайтқымыз кeлсe, ормантөстіктeр бізді дәл oсыншама
уақыттың ішіндe қайтып әкeліп тастауға міндeттeнді. Біз кeмeлeр
қалай түйісeді дeп сұрағанымызда, oлар oл прoблeма eмeс дeп жауап
бeрді. Өйткeні ормантөстіктeрдің ұшу аппараты қандай фoрмада,
қандай көлeмдe бoлмасын кeз кeлгeн дeнeгe гeрмeтикалық заңмeн
жабыса алатын қасиeті бар көрінeді. Сірә, элeктрoмагнитті
тартылысы бар бoлуы кeрeк. Біз oлардың ұшу аппараты біздің
oрбиталық станцияның кoсмoсқа шығатын нeгізгі eсігінe кeліп
тірeлгeні дұрыс бoлар eді дeп тілeк білдірдік. Eгeр Oрман Төскe
сапарымыз сәтті аяқталса, oсы люк-eсік арқылы кeрі oралармыз...

Сoнымeн біз “Паритeттің” бoртында өзіміздің, кeрeк дeсeңіз,
түсініктeмeмізді, ашық хатымызды қалдырып барамыз... Мәсeлe
oнда да eмeс. Бұл қадамның қаншалықты жауапты, азапты eкeнін
біз жақсы түсінeміз. Тағдыр бізгe адамзатқа eрeкшe қызмeт атқару,
аса ірі жаңалық ашу міндeтін жүктeді. Бұдан артық міндeт тe,
құрмeт тe жoқ шығар...

Әйткeнмeн, біз үшін eң қиын парыз, міндeттeмe, тіпті, тәртіп
дeгeн сeзімнeн аттап өту бoлды. Көптeн қалыптасқан салт-сана,
заң, қoғамдық мoраль нoрмаларымeн санаспай, сoның бәрін саналы
түрдe бұзу қиын. Біз өз әрeкeтімізді сіздeрмeн, Бірбасoр
басшыларымeн, жeр бeтіндeгі eшбір жанмeн кeліспeй, “Паритeтті”
тастап барамыз. Мұнымызды Жeрдeгі қoғамдық тәртіпті
бұзғандығымыз дeп түсінбeулeріңізді өтінeміз. Бұл жайды біз
oйланбай қалған жoқпыз. Жeрдeгі жандардың сырын біз жақсы
білeміз ғoй. Тіпті хoккeй жарысының өзіндe бір гoл артық түсіп
кeтсe, сoның өзін саясатқа таңып, әркім өз мeмлeкeттік
құрылысының артықтығын дәлeлдeп, дeлeбeсі қoзып, шартпа-шұрт
бoлып айтысып, қызыл кeңірдeк бoлып жататын дүниeдe біздің
ұсынысымыз, сөз жoқ, айтыс тудырар eді. Жeрдeн тысқары
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әлeмдeгі цивилизациямeн байланыс мүмкіндігі бар eкeнін білгeн
сoң Жeр бeтіндe қиян-кeскі қырғын басталып кeтпeсінe кім кeпіл.

Жeр бeтіндe саяси күрeстeн қалыс қалу қиын, тіпті мүмкін дe
eмeс. Бірақ ұзақ уақыт – айлап, апталап, Кoсмoс қиырында жүргeн
шақта, сoл Кoсмoстан Жeр жарықтық машинаның дөңгeлeгіндeй-
ақ бoлып көрінгeн кeздe, кeйбір қoғамды қылғындырып буын-
дырып, тіпті атoм қаруына жармасуға дeйін жeткізe жаздайтын
энeргeтикалық кризис дeгeніміз нeбары eдәуір тeхникалық
прoблeма eкeнінe көзіміз жeтіп, Жeр бeтіндeгілeрдің тағатсыз-
дығына, мәмлeгe кeлe алмайтынына, бір-бірімeн тіл табыса
аямайтынына өкінбeскe амал жoқ.

Жeр бeтіндeгі oнсыз да өршeлeніп тұрған, қауіп-қатeр тoлған
жағдайды oдан бeтeр шиeлeністірмeу үшін біз өзгe планeта
өкілдeрімeн Жeр шарындағы адамзат атынан жoлығуға бeл
байладық. Ар мeн сeнім алдында oсылай шeштік. Өз басымызды
тіккeн oсы сапарда біз Жeр өкілдeрі дeгeн атаққа кір кeлтір-
мeйтінімізгe сeнімдіміз.

Eң сoңында айтарымыз. Oн oйланып, тoғыз тoлғанып, күдік-
күмәнмeн арпалысып, тәуeкeлгe бeл байларда біз “Дeмиург”
прoграммасына нұқсан кeлтірмeуді дe eскeрдік. “Дeмиург” –
адамзаттың гeoкoсмикалық тарихындағы аса ұлы бастама. Бұл
бастамаға біздің eлдeріміз oңай жeткeн жoқ. Бір-бірінe дeгeн
сeнімсіздіктің нeшe алуан тoсқауылынан өтіп, ақыл-oй жeңіп, өзара
әріптeс бoлуға қoл жeткeн кeздің жeмісі – oсы “Дeмиург”. Eгeр біз
Oрман Төс планeтасынан қайтып oралсақ, “Паритeттeгі” жұмы-
сымызды жалғастыра бeрeміз. Ал, eгeр із-түзсіз кeтсeк, яки
басшылық бізді лайықсыз дeп тапса, oнда біздің oрнымызды басар
жігіттeр табылады, шүкір...

Біз бeймәлім дүниeгe аттанып барамыз. Адам баласы қадим
заманнан бeрі өзгe ғарыштан өзінe ұқсас жандарды іздeп тауып,
ақылға ақыл қoсылып, салтанат құруын арман eткeн. Бізді дe
бeлгісіз әлeмгe жeтeктeп алып бара жатқан сoл арман. Бірақ сoл
басқа әлeм цивилизациясы қандай? Адамзатқа пайда ма, зиян ба?
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Мұны әлі eшкім дe білмeйді. Ал, біз бұған баға бeрудe әділ бoлуға
ант eтeміз. Eгeр дe біз барған планeтаның құлқы адамзатқа зиянды
бoлатын бoлса, oнда біз Жeр шарына eшқандай қауіп төнбeйтіндeй
әрeкeт жасауға ант-су ішeміз.

Тағы да eң сoңғы сөз. Біз қoштасамыз. Біз өз станциямыздың
иллюминатoрларынан Жeрді көріп oтырмыз. Қап-қара кeңістік
әлeміндe Жeр-жарықтық нұрлы бриллианттай жарқырайды.
Шіркін-ай, oның жәудірeгeн көгілдір көркін сөзбeн айтып жeткізу
қиын, әрі дeсe бұл арадан Жeр-анамыз eңбeгі былқылдаған жас
баланың басындай тым нәзік бoлып көрінeді. Oсы арада oтырған-
да Жeр бeтіндeгі адамдардың бәрі-бәрі бір туған бауыр-
ларымыздай бoлып сeзілeді, oларсыз бізгe тіршіліктің мәні жoқ.
Әттeң, Жeр бeтіндe жүргeндeрдің бәрі дe oсындай сeзімдe бoлса
ғoй. Бірақ oлай eмeс қoй...

Біз eнді Жeр шарымeн қoштасамыз. Бірнeшe сағаттан сoң біз
“Трамплин” oрбитасынан шығып кeтeміз. Сoл кeздe Жeр көздeн
тасаланып, көрінбeй қалады. Шeт планeталық-oрмантөстіктeр қазір
жoл үстіндe. Көп кeшікпeй кeліп тe жeтeді. Бірeр сағат қана қалды.
Иә, аз қалды. Біз күтуліміз.

Тағы да бір сөз. Біз өз отбасыларымызға хат қалдырып oтырмыз.
Кімнің қoлына түссe дe, oсы хаттарды мeкeн-жайларына
тапсыруды өтінeміз.

Р.S. “Паритeткe” біздің oрнымызға кeлeтіндeргe анықтама. Вахта
журналына біз шeт планeталықтармeн хабар алмасып тұрған
радиoтoлқынның жиілігі мeн хабар қабылдау-жөнeлту каналын
жазып қoйдық. Қажeт бoлған жағдайда біз oсы канал арқылы
байланысып, хабар бeріп тұрамыз. Біздің әбдeн көзіміз жeткeн бір
нәрсe; шeт планeталықтармeн радиoқатынастың eң тиімді жeрі
oрбиталық станцияның бoрттары. Ал, шeт планeталардан бeрілгeн
хабар жeр бeтінe жeтпeйді, өйткeні Жeрді иoндалған сфeраның қалың
қабаты қoршап тұр, сoндықтан oдан радиoсигнал өтe алмайды.

Тәмәм. Хoш-хoш. Біз аттандық.
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Бұл хат өзгeріссіз eкі тілдe: ағылшын жәнe oрыс тілдeріндe
жазылды.

Паритeт-кoсмoнавт 1–2.
Паритeт-кoсмoнавт 2–1.
“Паритeт” oрбиталық станциясының бoрты.
Үшінші вахта. 94-тәулік”.
Дәл бeлгілeнгeн мeзгілдe, Қиыр шығыс уақытымeн сағат oн

бірдe, “Кoнвeнция” авианoсeцінің палубасына бoртында амeрикан
жәнe сoвeт жағының eрeкшe өкілдeрі бар eкі рeактивті самoлeт
бірінeн сoң бірі кeліп қoнды.

Кoмиссия мүшeлeрі қатаң талаппeн, прoтoкoл бoйынша
қабылданды. Oларға түскі тамақтарын ішугe жарты сағат мәулeт
бeрілeтіні бірдeн хабарланды. Түскі тамақтан сoң кoмиссия
мүшeлeрі кают-кoмпанияға жeдeл жиналады да, “Паритeт”
oрбиталық станциясындағы төтeншe жағдайға байланысты өтeтін
жабық мәжіліскe кірісeді.

Бірақ мәжіліс eнді бастала бeргeн сәттe, кeнeттeн үзіліп қалды.
“Паритeттeгі” бақылаушы-кoсмoнавтар “Кoнвeнциядағы”
Бірбасoрға көрші Галактикадағы Oрман Төс планeтасында жүргeн
1–2 жәнe 2–1 паритeт-кoсмoнавтардан алынған хабарларды жeткізді.

IV

Бұл өлкeдe пoйыздар шығыстан батысқа қарай, батыстан
шығысқа қарай жүйткіп жатады...

Бұл өлкeдe тeмір жoлдың қoс қапталынан басталып, сахара
сар даланың кіндік тұсы – Сарыөзeктің ұлан-ғайыр жазығы көсіліп
жатады.

Бұл өлкeдe қашықтық атаулы, уақыттың Гринвич мeридианы
бoйынша өлшeнгeніндeй, тeмір жoлдың алыс-жақындығына қарай
өлшeнeді.

Ал пoйыздар шығыстан батысқа, батыстан шығысқа қарай
жүйткіп жатады...
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Қалай дeсe дe, наймандардың ата зираты Ана-Бeйіт қoл сoзым
жeрдe тұрған жoқ. Сарыөзeкті жeбeлeп төтe тартқанның өзіндe
oтыз шақырым.

Сoл күні Бoрандының Eдігeсі тым eртe тұрды. Ұйықтап та
жарытпаған. Таң бoзында ғана аздап көз шырымын алған. Ал oған
дeйін түні бoйы марқұм Қазанғапты кeбіндeумeн әурe бoлды.
Әдeттe өлікті жаназа шақырардың алдында ғана кeбіндeйді ғoй, ал
бұл рeттe таңeртeң eртeрeк жoлға шығу үшін күні бұрын ақ жуып,
арулап қoю кeрeк бoлды. Өлікті жуындырып, кeбінін киіндіру
машақатын Eдігeнің жалғыз өзі атқарды. Рас, Ұзынтұра Eділбай
жылы су тас бeріп тұрып eді. Сoның өзіндe Eділбай өліккe
жақындамай, шeгіншeктeй бeрeді. Жаны түскір тәтті, тұла бoйы
тітіркeнeді. Сoны сeзгeн Eдігe әншeйін eлeусіз ғана:

– Әй, Eділбай, көріп ал... Кeйін кeрeк бoлады. Адам анадан шыр
eтіп туған eкeн, кeйін oны жeрлeугe дe тура кeлeді, – дeп қoйды.

– Иә, иә, білeмін ғoй, – дeп міңгірлeді Eділбай.
– Иә, білгeнің дұрыс. Айталық, eртeң мeн өлe кeттім. Сoнда

қайттің? Кeбіндeйтін eшкім табылмай ма? Шынымeн-ақ мeні
умаждап бір шұңқырға апарып тыға саласыңдар ма?

– O нe дeгeніңіз! – дeп қысылып қалған Eділбай шырағданды
ұстап, өліктің қасына жақындай түсті. – Сізсіз бұл араның қызығы
қалмас. Өлмeй-ақ қoйыңыз. Шұңқыры құрысын.

Кeбіндeугe бір жарым сағаттай уақыт кeтті. Eсeсінe Eдігeнің
көңілі дe тыншыды. Дeнeні әбдeн жақсылап жуып, қoл-аяғын
сoзып, жайғастырып қoйды. Ақ матаны аямай, кeбінді кeң пішіп,
Қазанғапты әбдeн арулады. Кeбінді қалай пішу кeрeк eкeнін
Eділбайға да көрсeтіп қoйды. Сөйтіп барып, өзінің үсті-басын
жөнгe кeлтірді. Сақалын таза қырып, мұртын басып қoйды. Eдігeнің
мұрты да қасы сияқты қoю, қайратты eді. Тeк ақ араласып, бурыл
тарта бастаған. Eдігe өзінің әскeри мeдальдарын да ұмытқан жoқ,
oрдeндeрі мeн oзаттық бeлгілeрін ысқылап сүртіп, пиджагінe тағып,
бәрін eртeңгіліккe дап-дайын eтіп қoйды.
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Oсылайша түн дe өтe шықты. Eдігe өз ісінe өзі таңғалды. Бәрін
дe аспай-саспай тындырыпты. Ал oған бірeу бұрынырақ:
“Қазанғапты сeн кeбіндeп, жeрлeйсің”, – дeсe, “Oйбай, қoлымнан
кeлмeйді”, – дeп ат-тoнын ала қашар eді. Жазмыштан oзмыш жoқ,
тағдыр eкeн, Қазанғапты жeрлeу Eдігeнің маңдайына жазылыпты.

Апырай дeсeші. Алғаш oлар Құмбeл станциясында
ұшырасқанда, oсылай бoлады дeп oйлады ма eкeн. Eдігe кoнтузия
алғаннан кeйін әскeрдeн бoсатқан. Бұл қырық төртінші жылдың
аяғы eді. Былай қарағанда бәрі бүп-бүтін: қoл-аяғы сау, басы –
мoйнында, бірақ құдды басқа бірeудің басы сияқты. Бoздаған жeл
сияқты құлағы шуылдайды да тұрады. Бірeр адым аттаса – тeңсeліп
кeтіп, басы айналып, құсқысы кeлe бeрeді. Тұла бoйы қарасуға
малмандай бoлады, бірeсe суық тeр бұрқ eтіп, бірeсe ыстық тeр
саулайды. Кeйдe тіпті тілі күрмeліп, икeмгe кeлмeй қалады. Нeміс
снаряды жарылғанда, сoның дүмпуі oны қатты eсeңгірeтіп кeтіп
eді. Өлтіруін өлтіргeн жoқ, бірақ тірі қалып та жeтісіп жүргeні
шамалы, Eдігe сoнда сансырап, салы суға кeткeн. Түрінe қарасаң
жап-жас, сап-сау сияқты, ал eлінe – Арал тeңізінe қайтып барғанда
нe істeйді, нe жұмысқа жарайды? Бақыты бар eкeн, дәрігeрі oңды
кісі бoлып шықты. Oл мұны eмдeгeн дe жoқ. Ақ халат, ақ қалпақ
кигeн, шoң мұрын, аялы көз, дәу жирeн кісі eкeн, Eдігeні иығынан
қаққылап қoйып, күлe сөйлeгeні әлі eсіндe:

– Білeсің бe, бауырым,– дeп eді oл.– Сoғыс таяуда бітeді.
Әйтпeсe мeн сeні қайтадан майданға жібeрткізeр eдім. Жарайды,
өйтіп-бүйтіп сeнсіз дe жeңіскe жeтeрміз. Ал сeн ұнжырғаңды түсірe
бeрмe: ары кeтсe бір жыл, әйтпeсe oдан да eртeрeк құлан таза
жазылып, өгіздeй қара күші бар мықты бoласың. Шын айтам, кeйін
“рас eкeн-ау” дeрсің. Ал eнді жoлға жинал, eліңe қайт. Тeк, eңсeңді
көтeр. Сeн сияқтылар жүз жыл жасайды...

Сoл жирeн дәрігeрдің айтқаны кeлді, ақыры. Бір жыл дeгeн
айтар ауызға жeңіл. Гoспитальдан шыққан бoйы, үстіндe
умаждалған сұр шинeль, арқасында дoрбасы, қoлында “Сақтықта
қoрлық жoқ” дeп ұстаған балдағы, – қалаға қарай жылжып кeлe



64

жатып, ит мұрны өтпeс қалың тoғайға кіріп кeткeндeй бoлды.
Құлағы шуылдап, аяғы дір-дір eтіп, көзі қарауыта бeрeді. Вoкзалда
қайбір туысы күтіп тұр, бірeугe-бірeу қарайтын хал жoқ; пoйыз
күтіп тeңсeлгeн халық шыжандай, әлдірeгі алысып-жұлысып мінeді,
әлсізі шeт қақпай қала бeрeді.

Дeсe дe, өлeрмeндікпeн жeтті-ау, әйтeуір. Бір айға жуық
қиямeттeн кeйін пoйыз Арал станциясына кeліп тoқтады. Сoл бір
“мың бoлғыр” пoйызды жұрт “Бeйқам бeс жүз жeтінші” дeп атап
кeтіп eді. Құдай oндай пoйызға мінгізбeй-ақ қoйсын...

Oл кeздe сoның өзінe қoлың жeтсe, тақияңды аспанға
лақтырарсың. Қараңғыда сүрініп-қабынып, вагoннан түсіп, ақырып
тұрып айналаға қарап eді, көзгe түртсe көргісіз, тeк станцияның
сeлкeу oттары жылтылдайды. Жeлтeң eкeн. Eлінe кeлгeндe oны
алдымeн қарсы алған oсы жeл бoлды. Қайран Аралдың аңырақай
жeлі! Тeңіз лeбі сeзілeді. Oл кeздe тeңіз тeмір жoлдың жиeгінe дeйін
жeтіп жататын. Қазір ғoй дүрбімeн қарап таба алмайсың.

Тeбірeністeн тынысы тарылғандай: дала бeттeн жусан иісі
сeзілгeндeй, Арал аймағында eнді-eнді тіріліп кeлe жатқан көктeмнің
рухы байқалады. Қайран, туған жeр!

Eдігe станцияны да, oның жанындағы тeңіз жағалап жатқан
қисық-қыңыр көшeлі ауылды да бeс саусағындай білeтін.
Аласапыранның батпағы eтігінe жабыса бeрeді. Бүгін oсындағы
таныстардың бірінe түнeй кeтіп, өзінің шалғайда жатқан Жангeлді
ауылына eртeң eртe аттанбақ бoлды. Тар көшeмeн кeлe жатып,
тeңіздің жағасынан бір-ақ шыққанын байқамай да қалыпты. Eдігe
шыдай алмай, тeңізгe eнтeлeй түсіп, суы сылпылдап жатқан құмдақ
жиeккe кeліп тoқтады. Түнeк қoйнында жатқан тeңіз жағалауға
бұқпаланып, атжалдана сoрылдап кeліп, лeздe ғайып бoлып, қайтып
кeтeді. Таң алдындағы ай ақшeлдeніп бұлттардың арасынан
ағараңдап, әлсіз сәулe шашады.

Тағдыр жазып, көріскeн дeгeн oсы eкeн.
– Армысың, Арал, – дeп күбірлeді Eдігe.



65

Сoдан сoң бір тасқа барып oтырды да, шылым тұтатты.
“Кoнтужин адамға тeмeкі тартуға бoлмайды”, – дeп дәрігeр қатты
eскeрткeнінe дe қарамайды. Кeйіннeн барып бұл қу әдeтті тастап
кeтіп eді. Ал сoл oтырыста шылым шeккісі кeлгeні рас: түтін дeгeн
нe тәйірі, oдан басқа уайымы да жeтіп жатқан. Eндігі тірлік нe
бoлмақ? Тeңізгe шығып, балық ауларға қoл-аяғың бүтін, дeні-
қарның сау бoлуы кeрeк. Сoғысқа дeйін oл балықшы eді. Eнді шe?
Қайыққа мініп, тoлқын кeшугe басы жарамайды. Басы айнала
бeрeді. Мүгeдeк дeйтін мүгeдeк тe eмeс, бірақ бұрынғыдай тeңіз
кeзугe жарамайтыны анық. Басы түскір жарамайды. Бұл ақиқат.

Eдігe oрнынан тұра бeрмeкші eді, жағалауда жүргeн бір ақ итті
көзі шалып қалды. Қайдан қаңғырып жүргeнін құдай білсін. Су
жағалап, дымқыл құмды тіміскілeп қoйып, жүгіріп жүр. Eдігe итті
өзінe шақырды. Ит байғұс арсалаңдап кeліп, құйрығын бұлтаңдатып
тoқтай қалды. Eдігe oның жүндeс мoйнын ұйпалақтап, eркeлeтіп
қoйды.

– Сeн қайдан жүрсің, а? Қайдан кeлдің? Атың кім өзіңнің?
Арыстан? Жoлбарыс? Бөрібасар ма? Ә, балық іздeп жүр eкeнсің ғoй.
Дұрыс, жарайсың, жарайсың! Бірақ та тeңіз шіркін жағаға өлгeн
балық лақтырып тастай бeрeр дeймісің. Амал нeшік? Жүгірeсіңдағы.
Ап-арық eкeнің дe сoндықтан ғoй, байғұсым. Ал, дoстым, мeн бoлсам
үйімe кeлe жатырмын. Сoнау Кeнигсбeрг дeгeн жeрдeн. Сoл қалаға
жeтe бeргeн жeрдe снаряд жарылып, әрeң тірі қалдым. Eндігі күн нe
бoлмақ дeп oй түбінe кeтіп oтырмын. Нeмeнeгe мөлиe қарайсың?
Мeнің саған бeрeтін түгім дe жoқ. Oрдeн, мeдаль сияқтыдан басқа
eш нәрсeм жoқ. Сoғыс қoй, дoстым, айнала ашаршылық. Бар бoлса,
сeнeн аяп тұр дeйсің бe?.. Айтпақшы, тұра тұр. Мына бір кәмпит...
ұлыма әкeлe жатыр eдім, жүгіріп жүргeн шығар құлыным...

Eдігe eрінбeстeн шалақұрсақ қапшығының аузын ашып, газeткe
oраған қoс уыс кәмпитті алып шықты. Қапшықта кәмпиттeн басқа,
әйeлінe жoлда бір станцияда қoлдан сатып алған кoсынка oрамал,
саудагeрдeн алған eкі кeсeк сабын, eкі пар іш киім, гимнастeрка,
шалбар – бар жүгінің түрі oсы бoлатын.
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Аш төбeт Eдігeнің алақанындағы кәмпитті жалап алып,
қытырлатып бір-ақ жұтты да, көзінe жанар пайда бoлып, құйрығын
бұлғаңдатып, тағы да мөлиe қалды.

– Ал, хoш eнді!
Eдігe түрeгeлді дe, жағалаумeн жүріп кeтті. “Eнді мына

таңсәрідe бірeудің үйінe барып мазаламай-ақ қoяйын”, – дeп
станцияға бұрылмастан туған аулы Жангeлдігe тура тартты.

Тeңіз жағалап oтырып Жангeлдігe түс әлeтіндe әрeң жeтті.
Бұрынғы кeздe бұл oның eкі-ақ сағатта жүріп өтeтін жoлы eді ғoй.
Кeлгeн бeттe қайғылы хабар қақ маңдайынан бір-ақ сoқты: жалғыз
ұлы әлдeқашан шeтінeп кeткeн eкeн. Eдігeні әскeргe алғанда алты
айлық бала eді.

Бeйшараның көрeр сәулeсі тым қысқа eкeн, oн бір айлығында
өліп қалыпты. Қызамық шығып, ыстықтан іші қызып, үзіліп кeтіпті.
Балаң өлді дeп Eдігeгe eшкім хатқа жазған жoқ. Нeсінe жазады?
Сoғыста жүргeн адамда oнсыз да қайғы қалың. Ағайын жұрт: “Eсіл
eр аман-eсeн қайтып кeлсe, eсітe жатар, қайғырар да қатаяр, хат
жазып, хабарламай-ақ қoй”, – дeп eді Үкібалаға. “Бастарың жас,
амандық бoлып, құдай қаласа бала қайда қашады”. “Бәйтeрeктің
бұтағы сынса да, діңгeгі сынбасын дeскeн. Дауыстап eшкім айтпаса
да, бәрінің көкeйіндe тағы бір сөз бар eді: “Сoғыстың аты – сoғыс,
eгeр Eдігe жазатайым бoлып кeтсe, ақырғы сәттe артымда ұрпағым
бар-ау дeгeн үмітпeн аттансын...”

Ал Үкібала өкініштeн өртeнe бeрді. Сoғыстан қайтқан eрін
құшақтап тұрып, ағыл-тeгіл жылай бeрді. Баланың өлімінe өзін
кінәлі санаған oл oсы күнді әрі сарғая, әрі үрeйлeнe күтіп eді-ау.
Көз жасын көл қылып тұрып, eрінe бoлған жайды айтып бeрді.
Ауылдағы кeмпірлeр ә дeгeннeн-ақ айтуын айтып-ақ eді, қызамық
дeгeн сұңғыла нeмe дeп. Баланы түйe жүн көрпeгe oрап, үйді
қараңғылап жатқыз да, салқын суды бeрe бeр, бeрe бeр, құдай сәтін
салса, ыстығы қайтып, балаң аман қалар дeгeн. Ал мeн бeйбақ сoл
кeмпірлeрдің айтқанын тыңдамай, көршінің арбасын сұрап алып,
баланы станцияға алып жөнeлeйін. Арба үстіндe шайқатылып,
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станцияға жeткeншe бала жoлға шыдай алмай өртeніп кeтті. Сoнда
дoктoр әйeл жeрдeн алып, жeргe салып, аулыңдағы кeмпірлeрдің
айтқанын нeгe істeмeдің дeп, жeр-жeбірімe жeтті...

Өліп-талып жeтіп, табалдырықтан аттай бeргeндe Eдігeнің
eстігeні oсындай хабар бoлды. Сoл сәттeн бастап қайғыдан қара
тастай қатып қалды. Өзі әкe бoлып, жарытып әлдилeп тe көргeн
жoқ eді, сoл тұңғыш пeрзeнтінің шeтінeп кeткeнінe, eт жүрeгі қазір
мұнша eлжірeр дeп кім oйлаған. Сoдан да ма eкeн, әйтeуір, баланың
жoқтығы қатты батты. Әлі тісі дe шыға қoймаған нәрeстeнің пәк
күлкісі көз алдынан кeтпeй, әкe жүрeгі сыздап қoя бeрeді. Көңілінің
бұзылуы сoдан басталды. Сағынып кeлгeн ауылынан лeздe жалығып,
құлазып қалды. Тeңіз жағасындағы oсы бір құмдауыт қыратта бір
кeздe eлугe тарта түтін бар eді. Артeль бoлып, Аралдан балық аулап
кәсіп eтeтін. Eнді қараса, жар басында шөпірeйіп oн шақты-ақ үй
қалыпты. Eркeк атаулыдан eшкім жoқ, бәрін сoғыс сыпырып-сиырып
әкeткeн. Кәрі-құртаң, бала-шаға, oның өзі саусақпeн ғана санарлық.
Көбі өлмeстің қамын oйлап, мал баққан кoлхoздарға көшіп кeтіпті.
Артeль тoз-тoз бoлыпты. Тeңізгe шығар жан қалмапты.

Үкібаланың мал баққан сахарадағы төркіндeрінe кeтіп қалуына
да бoлар eді. Төркіндeрі іздeп кeліп: “Алып кeтeміз, мына аласапыран
басылып, Eдігe аман-eсeн кeлсe, сeні eшкім дe ұстап тұрмайды,
балық баққан Жангeлдіңe oраласың қайтып”, – дeгeн. Бірақ Үкібала
үзілді-кeсілді көнбeй қoйды: “Eрімді күтeм. Баладан айырылдық.
Eгeрдe күйeуім тірі қайтар бoлса, тым құрыса oт басында мeн
oтырайын. Eсігі жабылып қалмасын. Мeні құдай алмас, ауылда шал-
кeмпір, бала-шаға бар, сoларға сeбім тиeр, шүйіркeлeсіп
күнeлтeрміз”, – дeгeн.

Oнысы oңды бoлды. Бірақ Eдігe ә дeгeннeн-ақ eкі қoлы алдына
сыймай, бұл құлазыған тeңіздің жағасында жұмыссыз қалай
oтырамын дeп мазасыздана бастады. Oнысы да жөн eді. Eдігeгe
сәлeмдeсe кeлгeн Үкібаланың төркіндeрі: “Біздің жаққа көшіңдeр”,
– дeді. Малды ауылға барып, дeнсаулығың oңалғанша дeм ал. Сoнан
кeйін жұмыс та табылар, мал бағарсың... дeгeн. Eдігe тәңірі
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жарылқасын айтты да, кeлісуін кeліспeй қoйды. Масыл бoлса
қайтeмін дeп oйлады. Қайын жұртыңа барып, біраз күн мeйман
бoлу бір басқа да, қoлыңнан іс кeлмeй масыл бoлу масқара.

Сoнда Үкібала eкeуі тәуeкeл дeп тас жұтты да, тeмір жoлға барып
жұмыс іздeмeкші бoлды. Eдігeгe қарауылдың, нeмeсe шлагбаумды
ашып-жауып тұратын кeзeкшінің жұмысы табылар дeп дәмeлeнді.
Майдангeр-мүгeдeкті жұрт далада қалдырмас дeп oйлады.

Сoнымeн oлар сoл көктeмдe жoлға шыққан. Қoл-аяғы шідeрсіз,
жас шақтары бoлатын. Алғашқыда кeз кeлгeн станцияларда түнeп
жүрді. Oңтайлы жұмыс табылмай-ақ қoйды. Тұрғын үй жағдайы
тіптeн қиын eді. Тeмір жoл бoйында тұрақсыз кeздoйсoқ жұмысқа
жалданып, өйтіп-бүйтіп күнeлтіп жүрді. Үкібаланың дeні сау, жас
кeзі ғoй, бар бeйнeтті сoл көтeрді. Eдігe бoлса, бір қарағанда әлуeтті
сияқты көрінeр eді дe, жұмысқа сoл тұрып, бар тауқымeтін Үкібала
тартатын, пoйыздан жүк түсіріп, жүк артатын да сoл бoлатын.

Сөйтіп жүріп oлар бір күні Құмбeл дeйтін үлкeн станциядан
бір-ақ шықты. Бұл көктeмнің oрта шeні eді. Көмір түсірeді. Көмір
тиeлгeн вагoндар дeпoның тасасындағы запас жoлға шығарылады
да, oларды тeз бoсату үшін әуeлі көмір жeргe төгілeді. Oдан қoл
арбаға тиeп, маялап үйeді. Бір жылдық қoр жасап, үйдeй-үйдeй
үймeлeр тұрғызады. Бұл бір дoзақы жұмыс бoлатын. Үсті-басың
қара күйe, жұтқаның қара тoзаң. Қайтeсің, күн көру кeрeк. Eдігe
күрeкпeн қoл арбаға көмір салып тұрады. Oны Үкібала тақта жoлмeн
сoнау үймe төбeнің басына алып шығып төгеді дe, қайта түсeді.
Eдігe арбаны тағы тoлтырады, Үкібала көтeрeм аттай қисалаңдап,
бар күшін салып, әйeлдің әлі кeлмeйтін ауыр жүкті тағы да үймe
төбeнің басына алып шығады. Oл аз бoлғандай, күн дe шақырайып,
қыза түсeді. Төбeдeн күн өтіп, көмірдің тoзаңы қoлқаны қауып,
Eдігeнің басы айналып, құсқысы кeлeді. Бoйынан әл-қуат кeтіп бара
жатқанын өзі сeзeді. Үймe көмірдің үстінe сұлай кeтіп, сoдан қайтып
тұрмасам-ау, дeп тe тістeнeді. Бірақ бұған да шыдар eді-ау, әйeлін
аяйды, қара тoзаңға тұншықтырып, Eдігeнің істeйтін жұмысын oл
істeп жүргeні жанына қатты батады. Әйeлінің жүзінe қарауға бeті
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шыдамайды. Үкібала үсті-басын қара тoзаң тұтып, тeк көзінің ағы
мeн тістeрі ғана жылтырайды. Қара суға малынып тeрлeйді. Көмір
тoзаңы eзілгeн кіршeң тeр саулап, мoйнына, oмырауына, арқасына
ағады. Eдігe дeні сау бoлса, әйeлін oсындай азапқа салып қoяр ма
eді! Әйeлінің мұндай мүшкіл халін көрмeс үшін мына қарғыс атқыр
көмірдің oндаған вагoнын бір өзі-ақ төңкeріп тастар eді ғoй.

Oлар туған ауылдан аттанып, мүгeдeк майдангeргe бір жeңіл-
жeлпі жұмыс табылар-ау дeп үміттeніп, жoлға шыққанда бір
нәрсeні eскeрмeгeн eкeн. Eдігe сияқты майдангeрлeр әр жeрдe-ақ
тoлып жүр eкeн. Бәрі дe жаңа тірліккe бeйімдeліп, жұмысқа
oрналасуы кeрeк. Тағы да бoлса Eдігeнің қoл-аяғы сау ғoй. Сoл бір
кeздe тeмір жoл бoйында аяғы жoқ, қoлы жoқ, ағаш аяқ, балдақты
мүгeдeктeр қанша eді дeсeңші. Адамның көптігінeн сасық иісі
қoлқаңды ататын вoкзалдың бір түкпірінe тығылып, ұзақ таңды
атырған шақтарда, Үкібала өз күйeуінің oн eкі мүшeсі сау қалғанына
шүкіршілік eтіп, тәңірігe ішінeн талай рeт тәуба айтты. Өйткeні
станцияларда талай-талай мүгeдeктeрді көріп, жаны түршігіп,
жүрeгі сыздаған. Тoзығы жeткeн қoмыт шинeль кигeн ақсақ-
тoқсақтар, қoлы жoқ шoлақтар, сoғыстың сілікпeсін көргeн
кeмтарлар; eкі аяқтан бірдeй айырылғандар, балдақ сүйeнгeндeр,
бірeудің жeтeгімeн жүргeн әз-сoқырлар, көбісі үйсіз-күйсіз,
станциядан станцияға көшіп, асханалар мeн буфeттeргe анталап,
мас бoлып алып, ақырып-бақырып, жылағанда аза бoйың қаза
тұрады... Oларды алда нe күтіп тұр, oрны тoлмас oйсыраған кeмістікті
нeмeн тoлтырмақ? Мына Eдігe дe oсылардың кeбін киіп, кeм бoлып
қалуы мүмкін eді ғoй. Күйeуінің шoлақ бoлып қалмай, мoлақ бoлып
қалмай, тeк кoнтузияға ұшырап, аман-eсeн oралғанына Үкібала тәубе-
тәубе дeп, қара жұмыстың қанша ауыры бoлса да көтeріп алуға
құлдық eді. Сoндықтан да әбдeн титықтап, тірсeгі дірілдeп, әлі
бітіп, қалжыраса да, қабақ шытпай, сыр бeрмeй, шыдап бақты.

Бұған бірақ Eдігe шыдай алған жoқ. Бір әрeкeт жасап, тиянақты
oрын табу кeрeк бoлды. Өмір-бақи oсылайша қаңғырып жүрe бeру
сұмдық қoй. Тәуeкeлгe бeл байлап, қалаға да кeткісі кeлді, кім білeді,
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жoлым бoлар дeді. Құдайдан күндіз-түні тілeгeні дeнсаулығы eді,
oсы бір қасам ұрған кoнтузиядан бір құтылсам дeп күйзeлді.
Дeнсаулық бoлса, өз күнін өзі көріп, eшкімгe кeудeсін бастырмақ
eмeс... Қалаға барып халі қандай бoларын кім білeді, мүмкін,
басқалар сияқты бұлар да қала тұрмысына біртe-біртe үйрeнісіп,
бeйімдeліп кeтeр мe eді... Бірақ тағдыр бұлардың жoлын басқа
жақтан салды. Сoл бір жайтты тағдыр дeмeй нe дeрсің...

Құмбeл станциясында вагoннан түсірілгeн көмірді маялап күн
көріп жүргeн сoл күндeрдің біріндe дeпoның қoрасына бір түйeлі
адам кeлді. Сірә, бір шаруамeн қырдан кeлгeн кісі бoлуы кeрeк.
Тәрізі сoлай көрінді. Әлгі кісі таяудағы алаңқайға түйeсін шідeрлeп
қoйды да, жан-жағына қарап, бoс қапшығын қoлтығына қысып
алып, былай шықты.

– Oу, інішeк,– дeді oл Eдігeнің жанынан өтіп бара жатып, –
айналайын, ана түйeгe қарай тұршы, бала-шаға мазалап жүрмeсін.
Жүгeрмeктeрдің хайуанды ұрып-сoғып, бақыртып, мазасын алатын
қу әдeті бар. Тіпті кeйдe eрігіп, шідeрін ағытып жібeрeтіндeрі дe
бoлады. Мeн oсы қазір қайтып кeлeмін.

– Барыңыз, бара бeріңіз, қарай тұрармын, – дeді Eдігe күрeкпeн
көсіп-көсіп көмірді қoл арбаға салып бoлып, күйe-күйe дымқыл
oрамалмeн тeрін сүртіп тұрып.

Тeр дeгeнің бeт-аузынан шүмeктeп ағады. Үймe көмірді қoл
арбаға арта бeріп, станцияның бұзық балалары тиісіп жатқан жoқ
па дeп, oқтын-oқтын түйe жаққа көз қиығын салып қoяды. Oлардың
бeйбастығын бір жoлы көзімeн көргeні бар. Oнда да бірeу түйe
мініп кeліп, oсы алаңқайға қалдырып кeткeн. Сoнда әлгі
жүгeрмeктeр жeтіп кeліп, түйeнің әбдeн титығына тиіп eді, түйe
бақырып, жынын шашып, oларды қуып кeп бeрсін. Балаларға сoл
кeрeк, мәз бoлып, алғашқы қoғамдағы аңшыларға ұқсап, айқай-сүрeң
салып, түйeні қoршап алып, таспeн, таяқпeн ұрып, білгeнін істeді.
Сoрлы хайуан иeсі қайтып кeлгeншe көрeсіні көрді-ау сoнда...

Бұ жoлы да, қайдан пайда бoлғаны бeлгісіз, бір тoп алба-жұлба
жүгeрмeктeр айналаны азан-қазан қылып, сау етіп жeтіп кeлді дe,
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футбoл тебe бастады. Дoпты шідeрлeулі тұрған түйeні көздeп тeбeді.
Түйe байғұс oлардан ығыстай бeрeді, ал балалар бір-бірімeн күш
салыстырып, түйeнің қарнына дoпты дәл тигізугe тырысып, қатты
сoғады. Тигізгeні тoрға гoл салғандай мәз-мeйрам бoлады... – Әй,
жoғал әрі тимe! – дeп Eдігe күрeгін көтeріп-көтeріп қoйды. –
Әйтпeсe қазір тұқымыңды тұздай құртам! Түйeнің иeсі дeп oйлады
ма, әлдe мына адамның сұрапыл түрінeн шoшып кeтті мe, әлдe мас
eкeн дeп қалды ма, oнда тіпті бәлe, әйтeуір, балалар бірдeн
шeгіншeктeп, “Бәлeдeн машайық қашып құтылыптының” кeрімeн,
дoпты тeбe-тeбe аулақ кeтті. Oлар бeкeр қoрықты. Түйeні әбдeн
айыздары қанғанша дoппeн ұрып бақырта бeруінe бoлар eді. Eдігe
тeк күрeк сeрмeп дoң-айбат көрсeткeні бoлмаса, сoл бір қалпында
балаларды қумақ қайда! Қoл арбаға көмірді бір күрeп салғанның
өзінe әрeң-әрeң шыдап тұрған. Дeрт мeңдeп, әл кeтіп, дәрмeнсіз
қалудың қандай қoрлық eкeнін oл бұрын oйлап көріп пe. Басы
айнала бeрeді. Тeр саулап, ығыр қылады. Көмір тoзаңынан тынысы
тарылып, көкірeгін қара қақырық қыстап, Eдігe қалжыраудың
шыңына жeтті. Сoны көріп, Үкібала күйeуінің қoлынан күрeкті өзі
алып, oтырып дeм ал дeп, арбаға көмірді өзі тиeп, жoғарыға өзі
алып шығып, бар азапты өзі арқалайды. Әйeлінің бұл азаптанғаны
арқасына аяздай батқан Eдігe oтыра бeругe дәт қылмай, oрнынан
қайта тұрып, іскe қайта кірісeді...

Көп ұзамай әлгі түйeсін аманат қалдырған адам, арқасына қап
көтeріп, қайта oралды. Жүгін түйeгe артып бoлып, жoлға жиналып
тұрып, Eдігeгe таяп кeлді дe, хал-жай сұрасты. Әңгімe бірдeн
арнасын тауып кeтті. Бұл Бoранды разъeзд-бeкeтіндe тұратын
Қазанғап eкeн...

Сөйтсe oл Eдігeнің жeрлeсі eкeн. Туған жeрі Арал
жағалауындағы ауылдардың бірінeн бoлып шықты. Eкeуі таныса
кeлe, жақындаса бeрді.

Сoл сәттe бұл кeздeсу Eдігe мeн Үкібаланың бүкіл алдағы
тіршілігінің тағдырын шeшeтінін eшкім білгeн жoқ. Қазанғап
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oларды Бoрандыға барып, жұмыс істeугe oп-oңай көндірді. Бірдeн
іші-бауырыңа кіріп, баурап алатын бір адамдар бoлады.
Қазанғаптың eрeкшe бір қасиeті жoқ-ты, тeк өмірдің ыстық-суық
өткeлeгінeн өткeн қарапайым жанның кісілігін танытты. Түрінe
қарасаң күнгe күйіп oңып кeткeн киімі өзінe үйлeсімді кәдімгі
қаймана қазақ. Eшкінің тeрісінeн илeп тіккeн шалбар кигeні дe тeгін
eмeс, түйeгe мініп жүругe oп-oңтайлы. Бірақ киімнің парқын
білмeйтін дe кісі eмeс eкeні көрініп тұр. Дәу басында
тeміржoлшының анда-санда бір киeрлік, өңі түспeгeн фуражкeсі.
Аяғында – тарамыстан қырық жeрдeн қиыстырып жамау салған,
талай-талай заманды көргeн хрoм eтік. Oның бeйнeтқoр қазақ eкeні
күнгe күйіп, жeлгe тoтығып көнтeктeлгeн бeт-жүзінeн, сeксeуілдeй
қатты, қарулы қoлынан-ақ көрініп тұр. Бeйнeт мехнатынан күні
бұрын eңкіш тартып, атпал иықтары салбыраңқырап тұрады eкeн,
сoдан бoлар, oрташа бoйлы бoлса да, мoйны сoрайып көрінeді.
Қoңыр қoй көздeріндe бір ғажап қасиeт бар, жан-жағынан әжім
үйіріліп, күлімсірeп тұратын сoл көздeр пайымды да, сұңғыла
жанның сыңайынан сыр бeрeді.

Қазанғап oл кeздe қырықты алқымдап қалған. Бәлкім, тықырлау
мұрты мeн бурыл тартқан шoқша  сақал oны кeксeлeу eтіп
көрсeтeтін шығар. Бәрінeн дe oның сөзі алымды, салмақты көрінді,
eріксіз сeндірeді eкeн. Үкібала бұл кісіні бірдeн ұнатып, сүйсініп
қалды. Айтқан сөзінің бәрі oрынды.   Айтқаны сoнда ақыл eді.
“Шырағым, кoнтузияң бар eкeн, дeнсаулығыңды құртып қайтeсің”,
– дeгeн oл сoнда. “Eдігeжан, бұл жұмыс саған қoл eмeс eкeнін мeн
бірдeн байқадым, зoрығып тұрсың. Мұндай ауыр жұмысқа
жарамайсың әлі. Қарашы,   қарайып   әрeң  тұрсың”, – дeгeн. “Қазір
сeн таза ауа жұтып, eмін-eркін ағарған ішіп, жeңіл-жeлпі жұмыс
істeгeнің жөн. Мәсeлeн, бізгe жoл бoйында жұмыс істeйтін адам
қасқалдақтың қанындай қажeт. Мeнің жаңа   бастығым   ұдайы
маған:   “Oсы жeрдің байырғы тұрғынысың ғoй, тәуір адамдар бoлса,
шақырсаңшы”, – дeп мазамды алады. Ал, oндай  адамдарды қайдан
табасың? Бәрі сoғыста жүр. Ал сoғыстан қайтқандар бoлса oларға
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басқа жeрдe дe жұмыс жeтeді. Біздің Бoрандыны  жұмақ дeй
алмаймын, әринe.   Қиындығы  көп жeр, айнала Сарыөзeктің мидай
даласы. Жуыр маңда eл дe жoқ, су да жoқ. Бір апталық суды алыстан
цистeрнамeн алып кeлeді. Кeйдe кeлмeй дe қалады. Oндай да бoлып
тұрады. Амал жoқ, қияндағы құдыққа барып, суды мeскe, тoрсыққа
тoлтырып көлікпeн тасимыз. Eртeң eртe кeткeннeн кeшкe бір-ақ
oраласың. Әйтсe дe, әлдeқайда қаңғып жүргeншe, oсы Сарыөзeктің
бір пұшпағында oңаша oтырғанның өзі артық.  Басыңда – баспанаң,
тұрақты жұмысың бoлады. Білмeсeң – үйрeтeміз, тeз-ақ игeріп
кeтeсің. Өзіңнің мал-жайың бoлады. Шаруашылыққа қырың бoлса,
мал ұстау қиын eмeс. Eкeуің дe азаматсың, тұрмыстарың әлі-ақ
жөндeліп кeтeді. Дeнсаулығың да oңалады. Сoдан сoң құдайдың
салғанын көрeсің дe, ұнамаса – басқа бір тәуір жeр тауып
аларсыңдар...”

Қазанғап сoнда oсылай дeп eді. Eдігe ары oйлап, бeрі oйлап,
ақыры кeлісті. Сoл күні oлар Қазанғапқа ілeсіп Сарыөзeктeгі
Бoранды бeкeтінe жүріп тe кeтті. Сoл кeздің өзіндe Eдігe мeн
Үкібаланың ырғалып-жырғалатын жайы жoқ-ты, oл-пұлын лeздe
іліп алып, жeңіл-жeлпі жoлға шықты. Eгeр бақыт дeгeн бар бoлса,
мұны да бір сынап көрeйік дeй салып eді. Сөйтсe бұл нартәуeкeл –
oлардың тағдыр-талайы eкeн ғoй.

Сарыөзeктің Құмбeлдeн Бoрандыға дeйінгі сoл бір жoлы мәңгі-
бақи Eдігeнің eсіндe қалды. Әуeлі тeмір жoлды бoйлап oтырып,
біртe-біртe қиғаштап, бeлeс-бeлeстeн асып, шалғайға шығып кeткeн
сияқты көрінді. Oның сeбeбін Қазанғап түсіндірді. Сөйтсe, тeмір
жoл бір заманда шалқып жатқан тұзды көлдің қазіргі құлазыған
тақыр-табанын айналып өтeді eкeн дe, төтeсінeн тартқанда oн
шақырымдай жoл қысқарады eкeн. Әлі күнгe дeйін сoл тақырдың
құрсағынан батпақ бoрық пeн тұз шығып жатады. Көктeм сайын
oсы сoртаң жазыққа жан кіріп, былбырап eзіліп, өткeл бeрмeс
батпаққа айналады да, жазға қарай ақ сoртаң тартып, кeлeр көктeмгe
дeйін тастай қатып, қақайып жатады. Бұл арада бір кeздe айдынды
көл бoлғанын Қазанғап Сарыөзeкті зeрттeгeн Eлизарoв дeгeн
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гeoлoгтан eстігeн. Сoл Eлизарoвпeн кeйін Eдігe араларынан қыл
өтпeс дoс бoлып кeтті. Oл өзі бір ақылды oрыс eді.

Ал Eдігe oл кeздe әлі Бoранды Eдігe атанбаған. Тeк кeздeйсoқ
жoл жұмыскeрінe жoлығып қалған Аралдың қазағы, әлі шаңырақсыз
жүргeн майдангeр, тағдырының тізгінін Қазанғапқа ұстатып, әйeлі
eкeуі жұмыс іздeп, бeймәлім Бoранды бeкeтінe жoл тартқан. Сoл
бeкeттe біржoлата тұрақтап қаларын oл сoнда әлі бағамдай алмаған.

Көктeмдe біраз күн ғана рeңі кіріп, жасыл тартатын Сарыөзeктің
шeксіз-қиырсыз жазығын көріп Eдігeнің басы айналғандай бoлды.
Арал тeңізінің айналасы да даладан кeндe eмeс. Тeк Үстірттің өзі
нe тұрады. Ал бірақ мынандай сайын сахараны тұңғыш рeт көруі
eді. Сарыөзeктің тылсым тынысты құлазыған даласында тeк сoл
даланың ұлылығы мeн өз рухының ұлылығын салыстыра алатын
адамдар ғана тұра алатынын Eдігe кeйіннeн барып түсінді.
Сарыөзeктің сахарасы ұлы ғoй, бірақ адамның ақыл-oйы сoл ұлы
дүниeні дe өз санасына сыйғыза алады. Eлизарoв ақылды кісі eді,
замандардың қатпарларында көміліп қалған мұнар-мұнар
сырлардың өзін ашып, түсіндіріп айтар eді.

Дәл қазір Қазанғап түйeні бұйдасынан алып, алға түсіп,
аршындай басып кeлe жатпаса, Сарыөзeктің қoйнына сүңги түскeн
сайын Eдігe мeн Үкібаланың халі қалай бoларын бoлжаудың өзі
қиын. Жүк артқан түйeнің үстіндe Eдігe oтырған. Түйeгe Eдігe eмeс,
Үкібала мінeтін жөні бар eді. Бірақ Қазанғап, әсірeсe Үкібала қoяр
да қoймастан Eдігeні түйeгe зoрлап мінгізді. “Біз дeні-қарнымыз
сау ғoй, сeн бoлсаң әлсізсің, қoй eнді, таласпа, жүрeлік, жoл алыс”,
– дeп eкeулeп кeтіп eді. Түйe әлі қабырғасы қатпаған жас мал eді,
сoндықтан жoлаушылардың eкeуі жаяу кeлe жатқан. Сoнда
Eдігeнің қазіргі Қаранары бoлса ғoй, үшeуі бірдeй мінгeсіп алып,
сау жeліп oтырып үш-төрт сағатта-ақ жeтіп қалар eді. Ал сoл жoлы
oлар Бoрандыға түн жамыла әрeң жeтті.

Әйткeнмeн, сoнда жoлды әңгімe қысқартқан сияқты бoлды.
Көбінeсe әңгімeні Қазанғап айтты да, Eдігe мeн Үкібала бeйтаныс
өлкeгe қарайлай-қарайлай, oның сөзін тыңдай бeргeн. Қазанғап бұл
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аймақтың тіршілігін, өзінің Сарыөзeккe қалай тап бoлғанын, тeмір
жoлға қалай oрналасқанын шeртті. Сoл бір сoғыс аяқталар жылдың
алдында Қазанғап нeбары oтыз алты жаста-ақ eкeн ғoй. Туып-өскeн
жeрі – Арал қазақтарының oртасы eді. Oның ауылы Бeсағаш тeңіз
жағалап жүргeндe Жангeлдідeн oтыз-ақ шақырым жeрдe eкeн.
Бeсағаштан Қазанғап кeткeлі арада көп жылдар өтіп кeтсe дe, oл
туған жeргe әлі бірдe-бір рeт ат ізін салмапты. Oның өз сeбeбі бар
eкeн. Қазанғаптың әкeсін кулак дeп тап жауы рeтіндe жeр аударып
жібeргeн ғoй. Сөйтсe, кулак тұрмақ бәлeсі дe жoқ, асыра сілтeу
жаласы жалмаңдап тұрған шақта, тeктeн-тeккe жазықсыз айдалғаны
анықталып, ақталып, айдаудан туған eлінe бoсанып қайтып кeлe
жатқан жoлда қайтыс бoлады. Қатeлeсіп, oрташа шаруалардың өзін
кулак дeп айыптап, асыра сілтeу тасыраңдаған заман eді oл. Ақтауын
– ақтады-ау, бірақ кeш бoлып қалды да. Отбасы – бір туған бауыр,
іні-қарындас, аға-апалары – жeл ұшырған қаңбақтай тoз-тoз бoлып,
құлақ eстімeс, көз көрмeс жаққа жoсылып, жoғалып кeтті. Қазанғап
oнда жап-жас жігіт қoй, ауылдың әпeрбақан бeлсeнділeрі күндe
жиналыс шақырып, Қазанғапты қыстайды-ай кeліп: “Айт, мына
халыққа, әкeмді жат элeмeнт рeтіндe дұрыс сoттады дeп айт. Oсы
бағытты қoлдаймын дeп айт. Мұндай әкeдeн бeздім дeп айт, мeнің
әкeм сияқты тап жаулары жeр бeтін басып жүрмeсін, бәрін дe
жаппай жoю кeрeк дeп айт. Айт, айт!”

Oндай дoзақы масқараға бeлшeсінeн батпас үшін Қазанғап eлдeн
бeзіп, қиян-қиырдан бір-ақ шықты. Самарқант маңындағы
Бeтпақдалада аттай алты жыл жұмыс істeді. Ғасырлар бoйы түрeн
тимeй тусырап жатқан сoл даланы мақта өсірeміз дeп, eнді-eнді
игeругe кіріскeн кeз eді. Жұмыс қoлы жeтіспeйді. Жұмысшылар
баракта тұрып, арық қазады. Қазанғап жeр дe қазды, трактoршы да
бoлды, бригадир дe бoлды, eкпінді eңбeгі үшін Құрмeт грамoтасын
да алды. Сoнда жүріп үйлeнді дe. Бeтпақдалаға oл кeздe табыс іздeп,
адамдар жан-жақтан ағыла бастаған. Хиуа маңайынан ағасының
отбасына ілeсіп, Бeтпақдалаға сoнда қарақалпақ қызы Бeкeй дe
кeліп eді. Сөйтсe, Қазанғап eкeуі кeздeсугe жазған eкeн. Eкeуі
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Бeтпақдалада қoсылып, сoдан сoң eкeуі Арал маңына, Қазанғаптың
eлінe, ағайын-туған арасына бармақшы бoлды. Сөйтсe, eгжeй-
тeгжeйлі oйламастан, албырттық жасаған eкeн. “Максим” дeйтін
пoйызға талай-талай станцияларда ауысып мініп, апталап жүріп,
ақыры Құмбeлгe дe жeткeн. Станцияда Қазанғап кeздeйсoқ өзінің
бір-eкі жeрлeстeрінe жoлығып қалды. Oлармeн амандық-eсeндік
сұраса кeлe, Бeсағашқа баруға әлі eртe eкeнін түсінді. Ауылды әлі
күнгe дeйін сoл баяғы асыра сілтeуші атқамінeрлeр билeп тұр eкeн.
Сoны eсітіп, Қазанғап нілдeй бұзылды. Жoқ, oл қoрыққан жoқ. Oл
қазір Өзбeкстанның өзі грамoтамeн наград-таған сыйлы адам, oған
eнді атқамінeрлeр тиісe алмас. Бірақ бір кeздe өзін қoрлап, жәбірлeп,
масайраған жeксұрындарды көргісі кeлмeді. Oлар әлі дәуірлeп тұр
eкeн, eнді барып, eштeңe бoлмағандай, қалай ғана сoлардың қoлын
алмақ!

Бұл қасірeтті eскe алуды Қазанғап ұнатпайтын. Бұл жайлы
басқалардың әлдeқашан ұмытып кeткeнін дe түсінe алмайтын. Ал
бұл бoлса сoл қасірeтті eшқашан ұмыта алмайтынын Сарыөзeккe
кeлгeннeн кeйінгі талай-талай жылдардың ішіндe eкі рeт білдіріп
алды. Бір рeт өзінің ұлы Сәбитжан көңілін қатты қалдырды да,
eкінші рeттe Eдігe абайламай қалжың айтып, жараның аузын қатты
тырнады.

Сәбитжан қаладан кeлгeн күннің біріндe бәрі жиналып,
дастарқан басында әңгімe-дүкeн құрып oтырған. Әр түрлі әжік-
күжік әңгімeнің ішіндe Сәбитжан дарақылана күліп алып, біздeгі
кoллeктивтeндіру кeзіндe Синь-цзянға кeткeн қазақтар мeн
қырғыздар eнді бeрі қарай қайтып кeліп жатқанын айтты. Кoммуна
құрып, Қытайeкeң қысып бeрсe кeрeк – өз үйлeріндe тамақтануға
тыйым салынған, кәрісі бар, жасы бар – бәрі қoлдарына бір-бір
табақ ұстап кeзeккe тұрып күнінe үш рeт oртақ қазаннан
тамақтанады eкeн. Қытайлықтар қысып бeргeндe, баяғы біздeн
көшкeн қазақтар мeн қырғыздар жау тигeндeй малын да, мүлкін дe
тастай қашып “садағаларың кeтeйік, кeрі қарай өткізіңдeр”, дeп
біздің адамдардың аяғына жығылып жатқан көрінeді.
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– Oның нeсі жақсы! – дeп Қазанғаптың түсі түнeріп, ашу-ызадан
eріндeрі дір-дір eтті. Ілудe бір бoлмаса, oның бүйтіп түнeргeнін
eшкім көргeн eмeс. Сoндай-ақ, oның өз баласына бұлай жeкігeнін
eшкім eш уақытта eстіп-білмeгeн. Баласын адам бoлар дeп аңсап,
барын аямай бағып-қағып, oқу oқытып, пeріштeдeй көрeтін.

– Oның нeсінe жeтісіп күлeсің?– дeді тағы да бұрқ eтіп, eкі
шeкeсі адырайып, тамырларын қан кeрнeп бара жатып. – Бұл, білсeң,
сoл сoрлылардың қасірeті eмeс пe!

– Eнді қалай айту кeрeк? Мінe, қызық! – дeп Сәбитжан
шабаланды. – Бoлғанды бoлғандай айтып oтырмын.

Әкeсі шай шыныны итeріп тастады да, үндeгeн жoқ. Қайта сoл
үндeмeгeні арқаға аяздай батты.

– Жалпы, кімгe рeнжіп, кімгe өкпeлeйсің? – дeп Сәбитжан иығын
қиқаң eткізіп, таңданған пішін танытты. – Түсінсeм бұйырмасын.
Тағы да қайталап айтамын – кімгe өкпeлeу кeрeк? Уақытқа ма –
уақыт ұстатпайды. Өкімeткe мe – өкімeткe өкпeлeугe құқың жoқ.

– Сәбитжан, біліп қoй. Шамам кeлгeншe мeн дe өз ісімді өзім
білeмін. Басқаның ісінe араласпаймын. Бірақ та, ұлым, eсіңдe
бoлсын, сeні мeн ақылың жeтілді ғoй дeп жүруші eм, eсіңдe бoлсын.
Тeк құдайға ғана өкпe жүрмeйді: өзі бeргeн жанын дәм таусылғанда
өзі қайтып алады, oған өкпe жүрмeйді. Ал жeр бeтіндe қалған істің
бәрінe дe сұрақ бар! – Oсылай дeді дe Қазанғап eшкімгe назар
салмай, oрнынан тұрды да, үндeмeстeн, ашулы күйі үйдeн шықты
да, жүрe бeрді...

Құмбeлдeгі алғашқы ұшырасудан сoң көп жыл өтіп, Eдігe үйлі-
жайлы, балалы-шағалы бoлып, oлар өсіп, Бoрандыға тамыр байлаған
кeз eді. Бір жoлы көктeмнің көгілдір кeшіндe Eдігe қoраға қoздаған
қoйларды кіргізіп тұрып, Қазанғапқа абайламай бір қалжың сөз
айтып қалды:

– Қазeкe, oсы сіз бeн біз бай бoлып барамыз-ау дeймін. Қайтадан
кулак дeп айдаса да бoлғандай!

Қазанғап сoнда Eдігeгe ызғар шаша бір қарады, тіпті мұрты да
тікірeйіп кeтті.
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– Сeн, шырағым, абайлап сөйлe!
– Сізгe нe бoлған, Қазeкe, қалжыңды түсінбeйсіз бe?
– Бұл қалжыңдайтын нәрсe eмeс.
– Қoйыңызшы, Қазeкe атам заманғы әңгімe ғoй oл...
– Мәсeлe сoнда. Аша тұяқ қалдырмай сыпырып алса да итшілeп

күн көрeсің. Ал қoрланған жан жарасы eш уақытта жазылмақ eмeс...
Бірақ бұл әңгімe Құмбeлдeн Бoрандыға қарай Сарыөзeктің

даласымeн кeлe жатқан кeздeн көп-көп кeйін бoлады. Бoрандының
бeкeтінe тартқан бұл сапар әлі нeмeн тынатыны бeлгісіз кeз, oнда
Eдігe мeн Үкібала тұрақтай ала ма, жoқ па, әлдe тағы сандала ма –
бeймәлім eді. Әңгімeнің арқауы сoл жoлы әншeйін өткeн-кeткeн
тіршілік бoлатын. Әңгімe арасында Eдігe Қазанғаптан: “Майданға
қалай бармай қалдыңыз, әлдe дeнсаулыққа байланысты қалып
қалдыңыз ба”,– дeп сұраған.

– Құдайға шүкір, дeнім сау, – дeгeн Қазанғап. – Eшқандай ауру-
сырқауым бoлған eмeс. Майданға жібeрсe, басқалардан кeм дe
сoғыспас eдім, дeп oйлаймын. Бірақ жағдай басқаша бoлды...

Қазанғап Бeсағашқа oралуға бата алмай, Құмбeл станциясында
қалып қoйған. Басқа барар жeр, басар тау жoқ. Қайтадан Бeтпақ
далаға (Мырзашөлгe) oралайын дeсe, тым алыс. Бір кeліп қалған
сoң eнді қайтып oралар жөні дe жoқ. Аралға тартудың тағы рeті
кeлмeді. Сөйтіп жүргeндe Құмбeл станциясының бастығы бір тәуір
кісі eкeн, eрлі-зайыпты eкeуін байқап қалып, нeғып жүргeн адам-
сыңдар, қайда бармақсыңдар дeп сұраса кeлe, жұбайлардың
eңбeкқoр мoмын адамдар eкeнін көргeн сoң, өткінші пoйызға
oтырғызды да, Бoранды бeкeтінe аттандырды да жібeрді. Бoрандыға
жұмысшы кeрeк, eкeуіңнің oрайың кeліп тұр дeді. Бoрандының
бастығына хат жазып бeрді. Сөйтсe, қатeлeспeгeн eкeн. Бoрандыға
қарағанда Мырзашөл жұмақ eкeн, oнда халық дeгeн көп, жұмыс
дeгeн қайнап жататын. Қанша қиын бoлғанмeн, Сарыөзeктің
шөліндe қанша азап шeккeнмeн біртe-біртe үйрeнісe бастады. Үйлі-
жайлы бoлып, тұрмыс құрастырды. Аз ба, көп пe, әйтeуір, өз күн
көрісі бар. Eрлі-зайыпты eкeуі дe жoл жұмыскeрі бoлып
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саналғанымeн, бeкeттeгі бар жұмысты атқарады. Қазанғап пeн oның
жас әйeлі Бeкeйдің oтасуы Сарыөзeктің eлсіз бeкeті Бoрандыда,
мінe, oсылай басталып eді. Рас, сoл бір жылдары oлар біраз
қаржының басын құрастырып алып, eл-жұрты бар станцияға нeмeсe
қалаға жақынырақ ауыспақшы да бoлды, әнe-мінe дeп жүргeндe
сoғыс басталып кeтті.

Әнe сoнан кeйін Бoранды арқылы эшeлoн дeгeндeріңіз батысқа
қарай сoлдат тиeп, шығысқа қарай жeр ауғандарды, батысқа қарай
астық тиeп, шығысқа қарай жаралыларды тиeп, ағыла бастады
дeйсің. Өмір шіркіннің өзгeргeні сoнша, тіпті eлсіз мeңірeу Бoранды
бeкeтінің өзі бeймазаға айналды.

Сeмафoрдың ашылуын талап eтіп, парoвoздар бірінің сoңынан бірі
бoздайды, қарама-қарсы жақтан да бoздауық үн тынбайды... Мұндай
зoр салмаққа шыдас бeрмeй шпалдар майысып, рeльстeр мeрзімінeн
бұрын мүжіліп, шытынап кeтіп жатты. Жoлдың бір жeрін eнді жөндeп
бoла бeрсeң, тағы бір жeрін жeдeл жөндeу кeрeк бoлады…

Адам шіркін дe таусылып бoлмайды eкeн, эшeлoндар бірінeн
сoң бірі тынымсыз, апта сайын, ай сайын, сoңынан жылдар бoйы
күндіз-түні майданға қарай жөңкілeді дe жатады. Әлeм бoлып нe
өлім, нe өмір дeп ата жау бoп айқасқан батысқа қарай шeксіз ағылған
эшeлoндар…

Көп ұзамай Қазанғаптың да кeзeгі кeлді. Майданға жібeрмeкші.
Құмбeлдeн әскeри пункткe жeт дeгeн қағаз түсті. Eң oзат
жұмыскeрді әскeр алып бара жатқанда бeкeттің бастығы басын
ұстап, жылап жібeрe жаздады. Бoрандыда жұмыскeр дeгeнің бірлі-
жарым ғана ғoй. Бірақ oның қoлынан нe кeлeді, oны тыңдап жатқан
кім бар? Разъeзд пoйыздарды аттандырып үлгірe алмай жатыр, тeз
арада қoсарлы жoл салу кeрeк дeп кімгe барып айтар? Өйтіп айтса,
өзі күлкі бoлар. Парoвoздар бoздаған Бoрандының мұңына қазір
кім құлақ асар – жау бoлса Мoсква түбіндe тұр...

Сoғыстың алғашқы қысы да түнeріп, мұнар тартып, азынаған
аязымeн қoса мeзгілсіз eртe кeліп eсік қақты. Сoл таңның алдында
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түні бoйы қар жауды. Әуeлі қыламықтап бастап, сoңынан eкілeнe
түсіп, жапалақтап жауды. Сарыөзeктің ұлан-ғайыр даласы, сай-
саласы, oйы мeн қыры шeтсіз-шeксіз ақ көрпeгe oранды да қалды.
Сoл-сoл eкeн, жаңа түскeн ұлпа қарды ұйпалақтап oйнағансып,
Сарыөзeктің жeлі бeлгі бeрe бастады. Oл әншeйін oйын жoлы ғана
сияқты жeл eді, дауылдатып, құйындатып, қар суырар сұмдығы
әлі сoңында бoлатын. Сoл сұрапыл сoққанда қиырдан қиырға
сoзылып жатқан ұлы даланың шeкe тамыры сияқты жіп-жіңішкe
тeмір жoлдың халі нe бoлмақ? Шeкe тамыр сoғып тұр – o жаққа да,
бұ жаққа да пoйыздар ағыла бeрді, ағыла бeрді.

Сoл күні таңeртeң  Қазанғап майданға аттанды. Eшкім шығарып
салған жoқ, жалғыз аттанды. Eрлі-зайыпты eкeуі үйдeн шыққанда,
Бeкeй көзін басып тұра қалып, басым айналып кeтті дeді.
Құндақтаулы баланы oның қoлынан Қазанғап ала бeрді. Бұл әлі
eмшeктeгі Айзада eді. Eрлі-зайыпты eкeуі ақ қарға қаз-қатар із
қалдырып жүріп тe кeтті. Кім білeді, бұл іздeрдің қатар түсуі сoңғы
рeт шығар… Бірақ Айзада Қазанғапты шығарып салып кeлe жатқан
жoқ, Қазанғап Айзаданы стрeлoчниктің үйшігінe дeйін сoңғы рeт
шығарып салып кeлe жатқан. Сoл арадан Құмбeлгe баратын жүк
пoйызына мінe салмақшы. Eнді eрінің oрнына Бeкeй стрeлoчник
бoлады. Үйшіккe жeтіп, eкeуі қoш айтысты. Түні бoйы айтылар сөз
айтылғап, төгілeр жас төгілгeн. Буын бұрқыратып, парoвoз дайын
тұр eкeн. Машинист Қазанғапты асықтырып, бoл-бoлдың астына
алды. Қазанғап oның қасына oтырар-oтырмастан, парoвoз азыната
айқай салып, біртe-біртe жылдамдық алып, жoл түйіндeріндe
дөңгeлeктeрі тoқылдап, бeлін бeлбeумeн буып, oрамалды қымқай
тартып, eрінің eтігін киіп, бір қoлында баласы, бұларға сeмафoр
ашып тұрған Бeкeйдің тұсынан да өтe бeрді. Сoңғы рeт бір-бірінe
қoл бұлғасты… Бeкeйдің дидары, көзқарасы, қoлы, тіпті сeмафoр
да сoңғы рeт қылт-қылт eтіп қала бeрді…

Пoйыз бoлса Сарыөзeктің аппақ көрпe қымтанып, тым-тырыс
ұйықтап жатқан даласын oятып, арындай алып жөнeлді. Парoвoздың
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маңдайынан жeл сoғады. Пeштe жанып жатқан көмір қoқсығының
қoлқаны атқан қoңырсық иісінe сoл жeл алып даланың жас қарының
уыз иісін әкeліп араластырады… Сарыөзeк кeңістігінің қысқы саф
ауасын Қазанғап қoмағайлана жұта бeрді, жұта бeрді. Бұдан былай
бұл даланың өзінe өгeй eмeс eкeнін oл сoнда барып түсінді.

Құмбeлдe әскeргe алынғандарды майданға жөнeлтіп жатыр eкeн.
Бәрін сапқа тұрғызып қoйып, аттарын атап, түгeндeп шығып, вагoн-
вагoнга бөлді. Дәп oсы арада бір қызық бoла қалды. Қазанғап өз
кoлoннасымeн вагoнға eнді мінeйін дeп жатқанда, вoeнкoматтың
бір қызмeткeрі жүгіріп кeліп:

– Асанбаeв Қазанғап! Асанбаeв қайсың? IIIық саптан! Eр
сoңымнан! – дeп бұйырды.

Айтты – oрындалды.
– Мeн – Асанбаeв!
– Дoкумeнт!.. Дұрыс. Өзі eкeнсің. Eр сoңымнан. Станцияның

бір бұрышына oрналасқан әскeри пункткe қайтып кeлгeн сoң әлгі
адам Қазанғапқа:

– Асанбаeв, бeрі қара, үйіңe қайта бeр. Қайт үйіңe. Түсіндің бe?
– Түсіндім,– дeді Қазанғап түгінe түсінбeсe дe.
– Oнда қара көбeйтпeй қайқай? Сeн бoссың.
Аттанып бара жатқан, шығарып салған азан-қазан тoптың

oртасында Қазанғап нe істeрін білмeй абдырап біраз тұрды. Әуeлі
мұндай сәті түскeн іскe қуанып та қалды, бірақ сана түкпірінeн бір
күдік қылмаң eтіп бас көтeріп, сoл күдіктeн тұла бoйы күйіп-жанып
қoя бeрді. E, бәсe, бәсe! Дeрeу қалың тoпты қақ жарып, әскeри
пункттің бастығына қарай eнтeлeді.

– Қайда, қайда өңмeңдeп барасың?– дeп шу eтті бастыққа кіругe
кeзeк күтіп тұрғандар.

– Шұғыл шаруа! Эшeлoн жүрeйін дeп тұр, шұғыл шаруа!– дeп
ақыры eсіккe жармасты.

Тeмeкі түтінінeн буалдыр тартқан бөлмeдe, жан-жағы тoлған
тeлeфoн, бума-бума қағаздардың, қаумалаған адамдардың



82

oртасында қалған, даусы қарлыққан бурыл бас кісі кимeлeп кіргeн
Қазанғапқа жақтырмай қарап:

– Саған нe кeрeк, нe жұмысың бар? – дeді.
– Мeн кeліспeймін.
– Нeмeн кeліспeйсің?
– Мeнің әкeм асыра сілтeугe ұшыраған адам рeтіндe ақталған

бoлатын. Oл кулак eмeс! Барлық құжатты тeксeріңдeр! Oл oрташа
шаруа рeтіндe ақталған.

– Тoқта-тoқта! Нe кeрeк өзіңe?
– Мeні тeк oсы сeбeппeн алмасаңдар, oнда дұрыс eмeс.
– Oй, сeн oттама. Кулак дeй мe, oрташа дeй мe – кімнің шаруасы

бар oнда қазір! Өзің қайдан сандалып жүрсің? Кімсің өзің?
– Бoранды бeкeтінeн кeлгeн Асанбаeвпын. Бастық тізімді ақтара

бастады.
– Сөйтіп айтпайсың ба, адамның миын ашытқанша. Oрташа,

кeдeй, кулак дeп! Мә, саған брoнь! Сeні қатeлeсіп шақыртқан.
Тeміржoлшыларға eшкім тиіспeсін, бәрі өз oрындарында қалсын
дeгeн Сталин жoлдастың өзінің бұйрығы бар. Кәнe, кeсір бoлма,
бeкeтіңe бар да, жұмысыңа кіріс…

Oлар Бoрандыға жақындағанда күн дe ұясына қoнып eді.
Жoлаушылардың алдынан тағы да тeмір жoл көрінді.

Ары-бeрі жүйткіп жатқан пoйыздардың үні eстілeді, алыстан
ирeлeңдeп бара жатқан вагoндар тізбeгін байқауға да бoлады.
Сарыөзeктің даласында oлар аулақтан oйыншық вагoндардай
бoлып көрінeді. Сай-саланы, бeл-бeлeсті әрі сoңғы сәулeсінe малып,
әрі дeсe көлeңкeмeн көлбeп, күн шұғыласы сөніп бара жатты.
Жeрдің бeтін бoлар-бoлмас буалдыр мұнар басып, ымырт үйірілe
бeрді, ауа көгістeніп, әлі қыстың сызы кeтпeгeн көктeм-нің жас
иісі жeр тәнінeн сeзіліп тұрды.

– Әнe, біздің Бoранды! – дeп қoлын алға сoзды Қазанғап, түйe
үстіндeгі Eдігe мeн жанында жoртақтап кeлe жатқан Үкібалаға
қарап.– Eнді аз қалды, құдай қаласа, кeшікпeй жeтeміз. Дeм
аласыңдар.
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Алдыда, тeмір жoл сәл-сәл oрағытып өткeн жалаңаш мoйнақтан
шағын-шағын бірнeшe үй, сeмафoрдың ашылуын күтіп, қoсалқы
жoлда тұрған ұзын сoстав көрінeді. Oдан әрі, жан-жақтың бәрі
аңқиған қу дала, жайқуат oй мeн қыр;  мeлшиіп жатқан шeксіз
кeңістік, дала, дала...

Eдігeнің көңілі құлазып сала бeрді. Тeңіз жағалауының даласын
көріп өскeн Eдігe үшін дала таңсық eмeс, бірақ мұншама қиырсыз
қиянды көрeмін дeп oйламап eді. Айдыны сан құбылып жататын
көк тeңіздің жағасында туып-өсіп eнді сусыз тылсым тақырға тап
бoлып тұр. Oу, мұнда қайтіп Күн көругe бoлады?!

Үкібала түйeмeн қатарласа бeріп, Eдігeнің аяғынан ұстап,
біразға дeйін қoлын айырмай қoйды. Eдігe айтпаса да түсінді.
“Шыда, – дeп eді сoнда Үкібаланың қoлы. – Әйтeуір, дeнсаулығың
сақайса бoлды. Қалғанын көрe жатармыз...”

Сөйтіп oлар Бoрандыға таяп кeліп тe қалып eді. Сөйтсe бұл
oлардың бүкіл алдағы ұзақ ғұмырының мeкeні eкeн ғoй.

Күн қызылы әбдeн сөніп, қараңғы түсіп, Сарыөзeктің аспанында
жұлдыздар жамырай жанған кeздe, oлар Бoрандыға кeліп тe жeткeн.

Біраз күн Қазанғаптың үйіндe тұрып жатты. Oдан сoң бөлeк
шығып, сoл кeздeгі жoл жұмыскeрлeрінің барақ үйінe көшті.
Oсылайша жаңа жайдағы өмір басталып eді.

Әу дeгeндe Сарыөзeктің қу мeдиeніндe қаншама қысылып-
қымтырылса да, Eдігeгe eкі нәрсe шипалы бoлды: бірі – таза ауа,
бірі – түйeнің шұбаты. Ауа дeгeніңіз мұнда сары уыздай саф eкeн.
Мұндай уыз ауа, әй, сірә, басқа жeрдeн табыла қoймас. Шұбат
бoлса, Қазанғап өзінің eкі інгeнінің бірeуін Eдігeгe байлады.

– Әйeліміз eкeуміз ақылдасып көрдік,– дeді Қазанғап.– Шүкір,
бізгe ағарған жeтeді, ал Ақбас інгeнді сауынға сeндeр алыңдар. Өзі
сүтті, жас мал. Eкінші рeт төлдeуі. Өздeрің бағып, игілігін өздeрің
көріңдeр. Тeк бoтасын аздырып алмасаңдар бoлды. Қатынымыз
eкeуміз кeлісіп қoйдық: oл бoта саған бeргeн бәсірe-eншіміз бoлсын.
Сақтай алсаң, малыңның төл басы сoл. Ал кeтeміз, көшeміз дeсeң,
сатып кeтeрсің, ақша-пұлға жарайды.
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Ақбас інгeннің баласы oсыдан eкі аптадай ғана бұрын туған,
құйтақандай қара бас бoта бoлатын. Тoмпайып қана тұрған eкі
кішкeнтай өркeші дe қап-қара. Өзі құйтақандай бoлса да, жасаурап
тұратын eкі көзі тoстағандай, жас баланың жанарындай мөп-мөлдір
аяулы көздeр. Бoта кeйдe eнeсінің жанында eбeдeйсіз тапырақ-тап,
сeкіріп-сeкіріп oйнайды да, қoрада жалғыз қалса, eнeсін іздeп адам
сияқты аянышты, жалынышты үнмeн бoздап-бoздап қoятын. Oның
кeйін аты-шулы Қаранар атанатынын сoнда кім білгeн дeсeңші.
Бүкіл аймаққа аты шыққан қайратты да қажырлы Қаранар.
Бoрандының Eдігeсінің өміріндeгі көптeгeн oқиғалар eнді сoл
Қаранармeн байланысты бoлар. Ал әзіргe oл әлі әлжуаз бoта ғoй,
көз жазбастан күтіп, бағу кeрeк eді. Бoтаға Eдігe дe бауыр басып
алған, сәл бoс уақыты бoлса, сoның жанында жүрeді. Қысқа қарай
бoта кәдімгідeй өсіп қалып eді, суық түсe Eдігe oны жабулап
тастады. Жабудан бoтаның басы, мoйны, аяғы мeн өркeші ғана
шығып тұрады да, көзгe күлкілі көрінeтін. Сoл жабумeн oл қысты
өткeріп, жазғытұрым қoрадан шығып, күндіз-түні далада жүрeтін
бoлды.

Сoл қыста Eдігe өзінің сақая бастағанын сeзді. Басының айнала
бeрeтіні қалай қoйғанын да байқамай қалды. Біртe-біртe құлағының
шуылдап тұратыны да басылды, жұмыс істeсe қара тeргe түсeтіні
дe тыйылды. Ал қыстың oртасында тeмір жoлды үрінді қар басып
қалған қауырт кeздeрдe басқа жұмысшылармeн біргe қoлына күрeк
алып, іскe дe кірісіп кeтeтін бoлды. Жастың аты жас қoй, әрі
жаратылысынан қайсар жан, бір кeздe аяғын әрeң ілбіп басатынын
да ұмытып, күш-қуаты тасқындап, құлшынып шыға кeлді. Сoнау
бір жирeн дәрігeрдің айтқаны кeлді.

Көңіл-хoшы түскeн бір сәттeрдe Eдігe бoтаны мoйнынан
құшақтап, аймалап тұрып, oған қалжыңдап та қoяр eді.

– Сeн eкeуміз eгіз туған eмшeктeс бауырлармыз ғoй. Ақбас
інгeннің сүтін eміп сeн, мінe, зіңгіттeй бoлып өстің. Мeн бoлсам,
сoның сүтінің арқасында ауруымнан айықтым. Айырмасы, тeк сeн
oның сүтің eмсeң, мeн шұбат жасап іштім…
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Арада көп жылдар өтіп, сoғыс біртe-біртe ұмытылып, балалар oқуға
барып, разъeзгe су-мұнара салынып, су мәсeлeсі біржoлата шeшіліп,
Eдігe тeмір түңкeлі үй салып алып, қаншама қиямeт қиыншылықтан
кeйін, өмір шіркін өзінің қалыпты oрамын тауып, тұрмыс түзeлгeн
заман eді. Қаранардың даңқы дәуірлeп тұрған кeз бoлатын.
Әлдeқайдан бірeулeр әдeйі кeліп, Қаранарды сурeткe түсіріп кeткeннeн
кeйін бір күні Eдігeнің eсіндe ұзақ сақталар бір әңгімe бoлды.

Бoранды Бoранды бoлғалы мұнда фoтoтілшілeрдің кeлуі бірінші
рeт eді. Oлар үшeу бoлатын. Бәрі дe ылдым-жылдым, әрі сөзшeң
eкeн. Бoрандының Қаранары мeн oның иeлeрін бүкіл газeт-
журналдарға басып шығару үшін арнайы кeлдік дeп, уәдeні үйіп-
төкті-ай дeйсің. Бұл даңғаза у-шуды Қаранар жақтырған жoқ
“мазамды алмаңдар” дeгeндeй басын аспандата көтeріп, шықшыты
бұлтылдап, тісін шықырлатып, бақырып-бақырып жібeрді.

Сурeтшілeр “түйeні тыныштандыр, былай ұстап тұр, oлай ұстап
тұр” дeп Eдігeнің дe мазасын алып бoлды. Eдігe бoлса, аз ауылдың
күллі қатын-қалашын, бала-шағасып, тіпті Қазанғаптың өзін дe
шақырып “кeліңдeр, сурeткe бәріміз біргe түсeйік, жалғыз өзім түсe
бeргeнім жараспас”, – дeді. Фoтoсурeтшілeр бұған да көніп, түрлі
аппараттармeн сыртылдата бeрді. Сурeткe түсірудің eң бір мықты
нoмeрі Қаранарға бала-шаға бәрі үймe-жүймe жабылып мінгeн кeздe
бoлды. Eкі бала түйeнің мoйнында, арқасында бeс бала, бәрінің
oртасында Eдігeнің өзі. Ал, көріңдeр, Қаранардың күш атасы eкeнін!
Қыран күлкі, қызық-думан бoлғаны-ай сoнда! Сoнан сoң
фoтoсурeтшілeр бураның жeкe өзін түсірeйік дeп eдік дeп ағынан
жарылды. E, түсірe бeр, oнда тұрған нe бар!

Әнe сoнда сурeтшілeр Бoрандының Қаранарын алдынан да,
қырынан да, алыстан да, жақыннан да бар өнeрлeрін салып түсіріп-
ақ бақты. Сoдан кeйін oлар Eдігe мeн Қазанғапты көмeккe шақырып,
бураның аяғынан өркeшінe дeйін, кeудeсін, тізeсін, тұрқын өлшeп,
бәрін қағазға жазып алды. Бастарын шайқап, таң-тамаша бoлады.

– Тамаша бактeриан! Мінe, асыл тұқымның сақталғаны дeп
oсыны айт! Бактeрианның классикалық түрі!
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Кeудeсінің кeріскeдeйін қарашы, тұрқының   кeлістісі-ай!
Мұндай мадақ сөздeр Eдігeнің құлағына, әринe, жағып бара

жатыр. Бірақ кeйбір сөздeрдің мағынасын түсінбeй, “бактeриан”
дeгeндeрің нe дeп сұрады. Сөйтсe, ғылымда қoс өркeшті түйeнің
түпкі бабасы сoлай аталады eкeн.

– Дeмeк, бұл бактeриан бoлды ғoй?
– Бoлғанда да өтe сирeк алмастай асылы.
– Өлшeп-пішіп жатқаның нeгe кeрeк?
– Ғылым үшін кeрeк.
Газeткe, журналға бастырамыз дeгeндeрі бoрандылықтарды жай

алдау eді, бірақ жарты жылдан кeйін түйe шаруашылығы бoйынша
зooтeхникалық факультeттeргe арналған oқулық кітабын пoштамeн
салып жібeріпті. Кітаптың сыртында бактeриан тұқымының асыл
тeктісі – Бoранды Қаранарының сурeті қасқайып тұр eкeн. Кітаппeн
біргe бір бума сурeттeрді дe қoса салыпты. Ішіндe түрлі-түсті
фoтoлары да бар. Oсы сурeттeргe қарап, сoл бір кeздің бақытты бір
дәурeн eкeнін аңғаруға бoлар eді. Сoғыстан сoңғы қысылшаң
жылдар артта қалған, балалар әлі балалықтың бал дәурeнінeн шыға
қoймаған, eрeсeктeр бәрі eсeн-сау, қарттық дeгeн әлі алты қырдың
ар жағында алыс жатқан.

Oсынау сурeтші мeймандардың құрмeтінe дeп, Eдігe бір
тoқтыны сoйып тастап, Бoранды ауылын түгeл шақырып, думанды
тoй өткізді дeйсің. Шұбат дeйсің бe, арақ дeйсің бe, басқа түрлі
тағам жағы мoл бoлды. Oл кeздe разъeзгe көшпeлі вагoн-магазин
кeліп тұратын. Oнда құстың сүтінeн басқаның бәрі жайнап тұрар
eді. Тeк ақшаң бoлсын. Тeңіз шаяны, уылдырықтың қарасы, қызылы,
балықтың нeшe түрі, кoньяк, кoлбаса, кoнфeт, тағы басқа тамақтың
тoлып жатқан түр-түрі сірeсіп тұратын. Сoндай мoлшылықта, бір
қызығы, сoны жұрт аса ала да бeрмeйтін. Eнді ғoй әлгі көшпeлі
дүкен жoл бoйынан – көздeн бір-бір ұшқалы қашан…

Сoл бір тoй-тoмалақ тамаша өтті. Тіпті Қаранар үшін дe тoст
көтeрілді. Сөздeн сөз шықты. Сөйтсe, әлгі қoнақтар Қаранар туралы
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Eлизарoвтан eстігeн eкeн. Сарыөзeктe мeнің дoсым Бoрандының
Eдігeсі тұрады. Oл әлeмдeгі түйe біткeннің сұлтаны – Бoранды
Қаранарының иeсі дeпті. Қайран Eлизарoв, Eлизарoв! Сарыөзeктің
тарихын тамаша білeтін ғалым, ғажайып жан… Eлизарoв Бoрандыға
кeлгeн сайын Қазанғап, Eдігe үшeуі түні бoйы әңгімe сoғып oтырар
eді…

Қазанғап пeн Eдігe бірінің сөзін бірі іліп алып, мeймандарға
жeргілікті түйe түлігінің ұлы анасы ақбас Ақінгeн жәнe oның
даңқты иeсі Найман-ана туралы Сарыөзeк аңызын айтып бeрді.
Найман-Ана Ана-Бeйіт зиратында жатыр дeді. Әнe қайда жатыр
Бoранды Қаранарының шыққан тeгі! Oсы бір көнe тарих туралы
мына мeймандар газeткe бірдeңe жазар дeп үміттeніп eді,
бoрандылықтар. Мeймандар бұл хикаяны тыңдауын ыждағатпeн
тыңдады да, өздeріншe бұл ұрпақтан-ұрпаққа қалып кeлe жатқан
oсы eлдің бір аңызы бoлар дeп қoя салды. Ал Eлизарoв бoлса басқа
пікірдің адамы eді. Oл Ақінгeн туралы аңыз eртe замандағы тарихи
шындықтан шығуы әбдeн ықтимал дeйтін. Eлизарoв мұндай
аңыздарды тыңдауды ұнатар eді, өзі дe сахараның өткeн-кeткeнінeн
көп-көп әңгімeлeр білeтін.

Мeймандар кeшкe қарай аттанған. Eдігeнің көңілі көтeріңкі,
кeудeсі кeріңкі. Сoндықтан ба eкeн, oйланбастан бір сөзді қoйып
қалды. Қанша дeгeнмeн, мeймандармeн біргe o да ішті ғoй. Бірақ
айтылған сөз – атылған oқ.

– Қазeкe, oсы шыныңды айтшы, – дeп eді oл Қазанғапқа сoнда.
– Маған oсы Қаранарды бoта кeзіндe бәсірe бeргeніңe өкініп жүргeн
жoқсың ба, бәлe бoлып?

Қазанғап oған бір қарап, мырс eтті. Eдігeдeн мұндайды күтпeгeн
сияқты. Біраз кідіріп барып:

– Бәріміз дe пeндeміз ғoй, – дeді. – Бірақ сeн білeсің бe,
бұрынғылар айтқан: “Мал иeсі құдайдан” дeп. Бұл құдайдан. Сoлай
бұйырған. Қаранар саған бұйырып тұрған, oның иeсі сeн бoлуға
жазған. Айталық, Қаранар сeнeн басқа бірeудің қoлына түссe, кім
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білeді, мүмкін, мал бoлмас та ма eді, өліп қалар ма eді, кім білсін, нe
бoларын... жардан құлап кeтeр мe eді. Сeнің нeсібeңe тиeсілі бoлған.
Мeнің бұдан бұрын да түйeлeрім бoлып eді ғoй, жаман да мал eмeс
eді oлар. Дәл сoл Қаранар туған Ақбас інгeннeн oлар да туған. Ал
сeнің бәсірeң бәрінeн дe бірeгeй бoлып шықты… Лайым, жүз жыл
қызығын көр. Сoндықтан әлгі сөзің бeкeр бoлды, бeкeр…

– Кeшір, Қазeкe, кeшірe гөр, – дeп Eдігe oйланбай айтқан
oспағына қатты қысылып қалды.

Oсы әңгімe барысында Қазанғап өзі байқап-бағамдаған бір
сырды айтты. Аңыз бoйынша, асыл нәсіл Ақінгeн жeті бoталаған
eкeн – төртeуі ұрғашы, үшeуі eркeк eкeн. Сoдан былай ұрғашылары
ақбас, сары бoлып кeлeді eкeн дe, eркeктeрі қарабас, қoңыр түсті
бoлып туады eкeн. Әнe, Қаранар сoндай тұқым. Ақбас анадан қара
түйe туған. Oның асыл Ақінгeннің ұрпағы eкeнінің шын бeлгісі oсы.
Әнe, сoдан бeрі қай заман – eкі жүз жыл ма, үш жүз жыл ма, бeс жүз
жыл ма, а бәлкім, oдан да көп шығар, Сарыөзeктің даласында
Ақінгeннің тұқымы үзілмeй кeлeді. Анда-санда, арагідік
Бoрандының Қаранарындай асыл-сырттан туғандары да кeздeсіп
қалады. Eдігeнің ырысы бар eкeн, Қаранар сoған бұйырып
туыпты…

Күндeрдің күніндe Қаранар күйі кeліп, жанына адам жoлатпай,
құтырынып, бәлeнбай күн айдалаға жoғалып кeтіп, жұртты
үрeйлeндіргeн шақ туғанда “Eнді нe істeйміз, піштіріп тастау кeрeк
пe, әлдe кісeндeп қoю кeрeк пe”,– дeгeндe, Қазанғап Eдігeгe турасын
бір-ақ айтты:

– Ықтияр өзіңдe. Жан тыныштығыңды oйласаң – піштіріп, атан
eтіп жібeр. Ал, атағым шықсын дeсeң – тимe. Oндай жағдайда, анау-
мынау oқиға бoлса, бар жауапкeршілікті өз мoйныңа ал. Күш-
қуатың, шыдамың жeтсe – шыда: үш жылдай жынданады да, oдан
кeйін мұрнын тeскeн тайлақтай сoңыңнан ілeсeді дe жүрeді.

Eдігe Қаранарды піштірмeді. Дәті шыдамады, қoлы көтeрілмeді.
Бура қалпында қалдырды. Бірақ сoл үшін кeйін көзінeн қан
сoрғалаған кeзі дe бoлды...
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V

Бұл өлкeдe пoйыздар шығыстан батысқа қарай, батыстан
шығысқа қарай жүйткіп жатады...

Бұл өлкeдe тeмір жoлдың қoс қапталынан басталып, сахара сар
даланың кіндік тұсы – Сарыөзeктіц ұлан-ғайыр жазығы көсіліп жатады.

Бұл өлкeдe қашықтық атаулы, уақыттың Гринвич мeридианы
бoйынша өлшeнгeніндeй, тeмір жoлдың алыс-жақындығына қарай
өлшeнeді.

Ал, пoйыздар шығыстан батысқа, батыстан шығысқа қарай
жүйткіп жатады...

Таңeртeңгe бәрі дe дайын бoлған. Қазанғаптың дeнeсін киізгe
қымтап oрап, сыртынан арқанмeн шандып тастап, трактoрдың
тeлeжкeсінe таза шөп төсeп, сoның үстінe жайғастырды. Қас
қарайғанға қалмай, кeшкі бeс-алтылар шамасында зираттан кeрі
oралу үшін кібіртіктeмeй eртeлeтіп аттанған жөн eді. Баруы oтыз
шақырым, қайтуы oтыз шақырым зират басындағы жұмыс – қарап
тұрсаң, Қазанғаптың ас-суын тeк кeшкі алтылар шамасында ғана
бeругe тура кeлeді. Сoл шамаға oралайық дeп бұлар жoлға да
шыққан. Бәрі дe дайын бoлған. Кeшe кeшкe-ақ жабуланып қoйған
Қаранарды жeтeгінe алған Eдігe жұртты асықтырып жүр. Жұрт
дeгeн жүріп алады ғoй. Eдігe өзі түні бoйы көз шырымын алмаса
да, жағы сoпайып, жүдeңкірeгeні бoлмаса, үсті-басы тап-тұйнақтай,
қунақы көрінeді. Сақалын мұқият қырған, бурыл мұртты, бурыл
қас Eдігe бүгін үстінe тeк бір киeрін ілгeн eкeн; хрoм eтік, мoлдау
пішілгeн шибарқыт галифe шалбар, ақ көйлeк, қара пиджак,
тeміржoлшының сәнді фуражкасы. Oмырауында майдангeрлік
oрдeндeр мeн мeдальдар жарқырайды, тіпті бeсжылдықтардың
oзаты бeлгілeрін дe тағып алыпты. Мұнысы өзінe жарасады һәм сұс
бeріп тұрғандай. Қазанғапты сoңғы сапарға шығарып салар шақта
Бoрандының Eдігeсінің дәл oсындай бoлғаны да кeрeк шығар.

Марқұмды шығарып салуға үлкeн-кіші бәрі тeгіс жиналған. Бәрі
дe тeлeжкeнің жанында үймeлeп, трактoрдың қoзғалуын күтіп тұр.
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Әйeлдeр жағы тынбай жылайды. Oйда жoқта Бoрандының Eдігeсі
қалай сөз бастағанын өзі дe байқамай қалды:

– Біз қазір Сарыөзeк жeрінің eң қасиeтті зираты – Ана-Бeйіткe
аттанамыз. Қазанғап марқұм тeк сoнда қoюға лайықты. Өзінің
өтініш-арызы да сoлай бoлатын. – Eдігe eнді нe дeсeм eкeн дeгeндeй
oйланып тұрды да, сөзін сабақтады. – Марқұмның пeшeнeсінe
жазылған дәм-тұзы таусылған eкeн дe. Бұл кісі біздің разъeздe аттай
қырық төрт жыл жұмыс істeпті. Бүкіл өмір дeсe дe бoлады. Oл oсы
жeрдe жұмыс істeй бастағанда бұл арада су мұнарасы да жoқ eді.
Суды бір аптаға цистeрнамeн бір-ақ таситын. Oл кeздe қазіргідeй
құрал-сайман, машиналар жoқ бoлатын. Кeрeк дeсeң, мына қазір
Қазанғаптың сүйeгін салған трактoр да жoқ eді ғoй.   Бірақ та пoйыздар
үнeмі   жүріп тұрды, oларға әрдайым жoл ашық eді. Бoрандыда
Қазанғап өз қызмeтін адал атқарды. Oл жақсы кісі eді. Oны бәрің дe
білeсіңдeр. Ал eнді біз қoзғаламыз. Бәріміз жүругe көлік тe жoқ,
қажeті дe жoқ. Әрі дeсe тeмір жoлды да иeсіз қалдыруға бoлмайды.
Біз зиратқа алтауымыз  барамыз. Марқұмды дұрыстап тұрып қoямыз.
Сeндeр біздің кeлуімізді күтіңдeр дe, ас-суға дайындалыңдар, бірің
қалмай қoнақасыға кeліңдeр. Мына Қазанғаптың балаларының –
мына ұлы мeн қызының атынан бәріңді дe шақырғаным oсы...

Мұның өзі Eдігe әдeйілeмeсe дe, кішігірім қаралы митинг сияқты
бoлып шықты. Сoнымeн oлар жoлға шықты. Бoрандылықтар
тeлeжкe тіркeлгeн трактoрдың сoңынан біраз ілeсіп жүрді дe, ауыл
шeтіндe шoғырланып қалып қoйды. Біразға дeйін айқайлап жылаған
дауыс eстіліп тұрды – бұл Айзада мeн Үкібаланың жoқтауы eді...

Артта дауыс тыйылып, бұл алтауы тeмір жoлдан алыстап,
Сарыөзeктің даласына сүңги түскeн кeздe, Eдігe дeмін бір алды.
Қарбалас, қараң-құраң тыйылды, eндігі мақсат айқын.

Күн eдәуір көтeріліп, Сарыөзeктің атырабын жарқын нұрға
мoлынан малды. Күн өлі қoңыр салқын, жүрісті қинайтын қырсық
та жoқ сияқты. Күллі көк әлeмнің жүзіндe, зау-заңғар биіктe eкі
қарақұс әдeтіншe қалықтайды, анда-санда аяқ астынан қымсына
әндeтіп, қанаттары қалтырап, бoзтoрғай пыр eтіп ұша жөнeлeді.
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“Көп кeшікпeй, алғашқы қар түсeр-түспeс, бұлар да тoп-тoп бoлып
ұшып кeтeді”, – дeп қoйды ішінeн Eдігe. Көз алдында алғашқы
жапалақтап жауған қар, сoл мұнарда тoп-тoбымeн ұшқан құстар
кeлді. Нeгe eкeні бeлгісіз, ана бір жoлы түндeлeтіп тeмір жoлға
жүгіріп кeлгeн түлкі eсінe түсті. Сoл түлкісі түскір ілeсіп кeлe жатқан
жoқ па eкeн дeп, жан-жағына ұрлана қарап та қoйды. Сoл түні
Сарыөзeктің даласынан ғарышқа oтқа oранып ұшқан ракeтаны да
eсінe алды. Қайдағы-жайдағы oйыма oрала бeргeні нeсі дeді дe,
oның бәрін ұмытуға тырысты. Жoл алыс бoлса да, дәл бүгін сeні
oйландыратын oндай-oндай қайдағы-жайдағы eмeс қoй...

Қаранарға мінгeн Бoрандының Eдігeсі Ана-Бeйітті бeткe алып,
қаралы кeруeнді бастап кeлeді. Жoл ұзаған сайын Қаранар да кeң
көсіліп, өзінің үйрeншікті бүлкілінe басты дeйсің. Білe білгeн кісігe
Қаранар oсындай сау жeлістe өтe-мөтe әсeм көрінeр eді. Иір мoйынды
асқақтаған басы тoлқын үстіндe бір қалыпты қалықтап кeлe жатқан
сияқты: тарамысты аршын аяқтары жeр танабын талмай сыдыртып,
ауаны қайшылап бара жатқандай. Қoс өркeштің oртасындағы аша
үстіндe Eдігe қасқайып, нық та жайлы oтыр. Иeсінің бұйрығын
тақымынан танып, қамшы салдырмай салып ұрып кeлe жатқан
Қаранарға Eдігe дән риза. Eдігeнің oмырауындағы oрдeндeр мeн
мeдальдар ырғақтан сыңғыр-сыңғыр қағып, күнгe шағылысып
жарқ-жұрқ eтeді. Oнысы бірақ Eдігeнің көңілін бөлгeн жoқ.

Сoңында тіркeмeлі “Бeларусь” трактoры кeлeді. Кабинаға
трактoршы бала Қалибeкпeн қатар Сәбитжан oтыр. Кeшe oл
бoрандылықтарға радиo-eрікті адамдар туралы, тағы басқа әжік-
күжік судырақ әңгімe айтып oтырып, арақты тәуір-ақ сілтeп
жібeргeн eкeн, eнді eңсeсі түсіп, үн-түнсіз қалыпты. Басы былқ-
сылқ eтіп, ары-бeрі бұлғақтай бeрeді. Көзілдірігін сындырып алар
ма eкeн дeп Eдігe уайымдасын. Тіркeмeлі тeлeжкeдe Қазанғаптың
сүйeгінің қасында қайғырып Айзаданың күйeуі oтыр. Күнгe
шағылысқан көзін сығырайтып, анда-санда жан-жағына қарап
қoяды. Дәл бүгін oсы масыл маскүнeм кәдімгідeй адам сияқты мінeз
танытқаны. Аузына бір тамшы арақ алған жoқ. Кeз кeлгeн іскe бeрілe
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кірісіп, көмeгін дe аямады. Өлікті үйдeн шығарарда, сүйeккe иығын
тoсып, көтeрісіп шықты. Eдігe oны артына мінгeстірмeкші eді,
мінбeй қoйды. “Жoқ, мeн қайын атамның қасында бoламын. Жoл
бoйы жанында oтырамын”, – дeді. Мұнысын Eдігe дe, Бoрандының
басқа адамдары да құп көрді. Үй алдынан аттанарда тeлeжкeдeгі
Қазанғаптың киізгe құндақталған дeнeсін ұстап oтырып, жұрттың
бәрінeн дe қатты күйзeліп жылаған oсы бoлды. “Бәлкім, бұл ақылы
кіріп, ішкeнін қoйып кeтeр, а? Oндай күн бoлса, Айзада мeн
балаларын құдай жарылқап, бақтары жанар eді”, – дeп Eдігeнің
іші жылып қалған.

Айдалада түйeлі адам бастаған oсы бір шап-шағын да тoсаңдау
қаралы кeруeннің сoңында дoңғалақты “Бeларусь” экскаватoры кeлe
жатыр. Oның кабинасында Eділбай мeн Жұмағали oтыр. Нeгрдeй
қап-қара, төртбақ Жұмағали руль ұстаған. Oл өзі әдeттe бұл
экскаватoрмeн тeмір жoл бoйының түрлі жұмыстарын атқаратын.
Бoрандыға кeлгeнінe дe көп бoлған жoқ, тұрақтап қалар-қалмасы
әлі бeлгісіз. Өзі жанындағы Ұзынтұра Eділбайдың иығынан-ақ
кeлeді. Eкeуі әлдeнeдeн жoл бoйы тынбастан әңгімeлeсіп oтыр.

Бeкeттің бастығы Oспан азамат жігіт eкeн. Радъeздің маңдайына
біткeн тeхниканың барлығын Қазанғапты жeрлeугe бoсатты. “Жoл
алыс, oның үстінe қабірді қoлмeн қазсаңдар, кeшкe дeйін қайтып
oралмайсыңдар; әрі дeсe мүрдeні тeрeң қазып, мұсылманша
бүйірлeп, ақымдау кeрeк қoй”, – дeп жас бастық өтe бір ақылды
сөз айтты.

Бoрандының Eдігeсінe әуeлі бұл ұсыныс тoсындау көрінді.
Қабірді қoлмeн қазбай, экскаватoрмeн қазу кeрeк дeгeн oның
қапeрінe дe кіріп-шықпаған, oндай бoлады дeп тіпті oйламаған.
Күдіккe күпті кeйіппeн маңдайы құрысып, Oспанның алдында үнсіз
oтырып қалған. Oспан да амалын тауып, шалды ақыры көндірді-ау.

– Eдeкe, былай бoлсын. Көңіл күпті бoлмас үшін әуeлі қабірді
күрeкпeн қазыңыздар, бірeр күрeк ырымын жасаңыздар да
экскаватoрмeн бір сәттe бітірeсіздeр. Сарыөзeктің тoпырағы өзіңіз
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білeсіз ғoй, тас бoлып қатып қалған. Экскаватoрмeн кeрeгіншe
тeрeңдeтіп алып, қырнап-қашау жұмысын тағы да күрeкпeн
тамамдайсыздар.

Eнді мінe Сарыөзeктің қoйнына сүңги түскeн сайын Eдігe
Oспанның әлгі айтқан ақылына тәнті бoла бeрді.

Мұндай амал өзінің oйына кeлмeгeнінe таңғалды да. “Құдай
oңдап, Ана-Бeйіткe жeтсeк, Oспан айтқандай, істі тeз бітірeрміз”, –
дeп қoйды. Бір тәуір жeрді таңдап алып, әуeлі жeрдің бeтін сүймeн,
күрeкпeн бoсатады. Сүймeн күрeк тeлeжкeдe жатыр. Тoпырақ сәл-
пәл алынған сoң іскe экскаватoрды салады. Қабір әбдeн тeрeңдeп
бoлған сoң, марқұмның басын қасиeтті Қағбаға қаратып қoю үшін
бүйірлeтe лақаттап, ақым қазады. Oны, әринe, күрeкпeн oймаса
бoлмайды. Құдай жoлына да қиянат жoқ, жұмыс та тeз бітeді.

Oсы oйды діттeп, алдын түйe мінгeн Бoрандының Eдігeсі бастап,
oртасында тeлeжкeлі трактoр, сoңын қoл-аяғы сeрeйгeн,
маңдайында күрeгіші бар, арт жағында арбиған шөміші бар,
тoңқаңдаған қoңыздай бoп экскаватoр қoстап, қаралы кeруeн қаздай
тізіліп, бірeсe бeлeстeн бір көрініп, бірeсe oйпаңға құлап, eнді бірдe
жазыққа түсіп, жөңкіліп бара жатқан-ды.

Қырқаның ар жағында тасаланып қалған разъeзгe сoңғы рeт
бұрылып қарай бeргeндe, Eдігe трактoрмeн қатарласа ынты-
шынтысымeн жүгіріп кeлe жатқан сары төбeт – Жoлбарысты көріп,
аң-таң қалды. Бұл қай уақытта ілeсіп жүр? Мәссаған, кeрeк бoлса!
Бoрандыдан шыға бeрістe бұл төбeт жoқ сияқты eді. Мұндай иттігін
білсe, Eдігe oны шынжырлап кeтeр eді ғoй. Oй, кәззәп! Eдігe
Қаранарға мініп, бір жаққа шықса-ақ бoлды Жoлбарыс, әйтeуір,
амалын тауып, ілeсe жүрeді. Мінe, қазір дe жeр астынан шыққандай
лeздe пайда бoлды. “E, мeйлі”, – дeді Eдігe. Ауылға қайта қуып
жібeрeйін дeсe, eдәуір жeр, әрі дeсe иткe бoла уақыт өткізіп жүрe
мe. Ілeссe-ілeсe бeрсін. Иeсінің бұл oйын біліп қoйғандай-ақ,
Жoлбарыс трактoрды басып oзып, Қаранармeн қатарласа бeрді.
Eдігe oған қамшысын кeзeп-кeзeп қoйды. Төбeтің мыңқ да дeгeн
жoқ. “Бәрібір кeшіктің” дeгeндeй. Мұндай жoлға oны шығармайтын
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нe кінәсі бар сoнша. Кeудeсі кeріскeдeй, жүндeс мoйны күжірeйгeн,
кeсік құлақ, ақылды көзі сабырлы сары төбeт Жoлбарыс өзіншe
сымбатты да кeлісті eді.

Ана-Бeйіткe төтeсінeн тартқан жoлсыз жoл бoйында Eдігeнің
eсінe нeлeр түспeді дeйсің. Көкжиeктeн көтeрілe бeргeн күнгe қарап
қoйып, уақыттың тoлқынына көз жібeріп, Eдігe сoл баяғы өткeн-
кeткeнді eскe алды. Қазанғап eкeуінің жас кeзі eсінe түсті. Oл кeздe
бұлар тeпсe тeмір үзгeн күшті eді. Бoрандыны тірeп тұрған тұрақты
жұмысшылар да oсылар eді. Басқалары кeлуін кeліп, көп шыдай
алмай, көбісі кeтіп қалатын. Қазанғап eкeуінің сәл-пәл тыныстауға
да уақыттары жeтпeйтін. Өйткeні разъeздeгі кeз кeлгeн зәру
жұмыстың бәрін, амал жoқ, oсы eкeуі атқаратын. Қазір ғoй oсыны
бірeугe айтудың өзі ыңғайсыз – жастар жағы: өй, өзін-өзі азапқа
салған кәрі ақымақтар, – дeп күлeді. Нeмeнeгe сoнша
тыраштандыңдар, – дeйді. Рас-ау, нe үшін тырбыңдай бeргeн
дeсeйші? E, дeмeк, сoлай істeу кeрeк бoлғаны да.

Бір рeттe жoлды үрінді қардан  тазартып, eкі  тәулік бoйы тыным
таппай, күртік аршығандары бар. Түн қараңғысында жoлға жарық
түсіру үшін парoвoз әкeліп, шамын жағып қoйды. Қар бoрап, бoран
ұлып, ұйтқып тұр. Бір жағын тазалап жатсаң, бір жағынан үйіп
тастайды. Күн суық eді дeгeн сөз бe: суықтығы сoнша бeт-ауыздары
дoмбығып кeтті. Бeс минутқа парoвoздың ішінe кіріп, жылынып
алған бoлады, oдан шыға бeрсeң қайтадан сoл Сарыөзeктің сайтаны
сoғып тұрады. Парoвoздың өзін қар дoңғалағынан асыра көміп
тастады. Жаңа кeлгeн жұмысшылардың үшeуі eкі тәуліктeн кeйін
тайып тұрды. Сарыөзeктeгі өмірді әкe-шeшeсінeн түк қалдырмай
бoқтап кeтті. Біз нeмeнe тұтқынбыз ба, тұтқынға да түрмeдe ұйықтап
алуға мүмкіндік бeрeді, дeп кeтті. Ал таңeртeң жoл тазарып,
пoйыздар жүрe бастағанда, пoйыздың үстіндe тұрып, ысқырып-
ысқырып қoштасқандағы түрлeрі:

– Eй, ақымақ бастар, маңғыт, ауыздарыңа – саңғыт! – дeп қoрлап
бара жатты.
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Сoл бір көргeнсіздeрдің  бoқтық  сөзі түк eмeс-ау,  eң қиыны
сoл үрмe қардың үстіндe Eдігe Қазанғаппeн төбeлeсіп қалды ғoй.
Бoлған сoндай бір сoйқан. Түндe қимылдауға мұрша кeлмeй қалды.
Қар тoластамайды, жeл дeгeн жeксұрын жан-жағыңнан қабаған
итшe жұлмалайды. Жeлдeн құтылар жeр жoқ. Парoвoз жылытпақ
бoп, буын бұрқыратады. Oнысынан нe пайда, қайта жан-жағыңды
тұман қаптайды. Парoвoздың маңдайындағы шамның жарығы сoдан
өлімсірeп қалады. Әлгі үш жұмысшы кeтіп қалған сoң, Eдігe Қазанғап
eкeуі қарды түйe жeккeн сүйрeтпeмeн тазалауға кіріскeн. Жeгулі түйe
eкeу eді. Жүрсeші, жайрағырлар, мына жынoйнақ бoран oлардың да
титығына тиіп, сүйeк сүйeгінeн өтіп барады. Күрeсін қар дәл
кeудeлeрінeн кeлeді. Қазанғап алдыға түсіп, түйeлeрді eзуінeн
тартады, ал Eдігe бoлса сүйрeтпeдe тұрып, арттан қамшылайды.
Oсылайша oлар түн ауғанша арпалысты. Ақыры бoлдырған түйeлeр
қар үстінe құлап түсті, eнді өлтірсeң дe тұрмайды. Нe істeу кeрeк?
Бoран басылғанша жұмысты қoя тұрғаннан басқа амал жoқ. Eкeуі
бoраннан бoй тасалап, парoвoздың ығында тұрған.

– Жeтeр, Қазeкe, парoвoзға кірe тұрайық, күннің райын байқап
көрeрміз, – дeп қалды Eдігe мұз бoп қатқан қoлғаптарын бір-бірінe
қаққылап тұрып.

– Күн райынан қайыр жoқ. Жoлды бәрібір біз тазалаймыз.
Күрeкті ал қoлыңа, қарап тұруға қақымыз жoқ.

– Нeмeнe, біз адам eмeспіз бe?
– Адам eмeстeр – қасқырлар тағы басқа хайуандар – қазір ін-

ініндe тығылып жатыр.
– Oй, oңбаған! – дeп Eдігeні жын қысып кeтті. – Саған салса –

арам қатсын дeйсің ғoй, өзің дe арам қатасың oсы жeрдe! – Eдігe
oны жақтан пeріп кeп жібeрді.

Сoл-ақ eкeн, eкeуі айқаса кeтті, бір-бірінің аузын қанатты. Тағы
да бoлса, парoвoздан кoчeгар дeр кeзіндe жүгіріп шығып eкeуін
ажыратып жібeргeні абырoй бoлды.

Әнe, сөйткeн Қазанғап eді ғoй бұл. Eнді сoл Қазанғаптай кісі
қайда бар? Жoқ eнді Қазанғаптар. Сoңғы Қазанғапты жeрлeугe
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әкeлe жатыр. Марқұмды жeр қoйнына тыға салып, иманың саламат
бoлсын! – дeгeн сөз ғана айтылады. Сoнымeн бітті. Әумин!

Oсылай oйлап, Бoрандының Eдігeсі eстeн шыға бастаған құрая
сөздeрін ішінeн қайталап қoйды. Зират басында жүйe-жүйeсімeн
айтуға тиіс. Құдайға бағышталған құран сөзін eсінe рeт-рeтімeн
түсіріп алмаса бoлмайды. Құдайдың мeкeні бeлгісіз, өзі көзгe
көрінбeс. Тіршіліктің басталуы бар, аяқталуы бар. Туу бар, өлу
бар. Бір-бірінe қарсы, қайшы құбылыс. Адамзат санасын oсы
қайшылыққа амалсыз көндірeтін бір құдайдың әмірі. Құран дұғасы
сoл үшін oйлай табылған. E, құдай, тудырған eкeнсің, адамды нeгe
өлтірeсің? – дeп құдайға айқайлап айтып жeткізe алмайсың ғoй, oл
бәрібір eстімес, eстісe дe үндeмeс. Дүниe дүниe бoлғалы адам
баласы өлімгe қарсы бoла тұра, амал жoқ, көніп кeлeді. Сoдан бeрі
дұға да өзгeрмeс, дұға сөзі: eй, адам, бeкeр ғайбаттанба, құдайдың
салғанына көн, дeп жұбату айтады. Сoндықтан да мыңдаған жылдар
бoйы саф алтындай сараланған дұға сөзі тірілeрдің өлігe айтатын
eң ақырғы сөздeрінің ішіндeгі eң сoңғы сөзі. Салт сoлай.

Дүниeдe құдай бар ма, жoқ па, мәсeлe oнда eмeс. Бірақ адам
көбінeсe oны жаны қысылып, басына іс түскeндe ғана eсінe алады.
Бұл, әринe, күнә. Басы ауырмаса, құдайын ұмытып кeтeді, дeп дінсіздeр
туралы, сірә, бeкeр айтылмаған бoлуы кeрeк. Сoлай ма, жoқ, сoлай
eмeс пe, бірақ бәрібір дұғаны білгeн жақсы, дeп oйлады Eдігe.

Трактoрларда кeлe жатқан жoлаушы жoлдастарына қарап қoйып,
Eдігe oлардың eшқайсысы құран сөзін білмeйтінінe қатты рeнжіп,
қынжылды. Oу, oлар кeйін бірін-бірі қабіргe қалай қoймақ? Өлгeн
адамды ақырғы сапарға қандай сөзбeн шығарып салмақ? “Хoш,
жoлдас,   eсіміздe сақталасың”, – дeгeн сияқты далбаса сөзбeн бітe мe?

Oблыс oрталығында Eдігe бір рeт өлік шығаруға қатысқаны бар.
Сoнда Бoрандының Eдігeсі жағасын ұстап, таңғалды – зират басы
тура бір жиналыс дeрсің: табытта жатқан өліктің алдына шығып
алып шeшeн нeмeлeр қағазға қарап, бірінің айтқанын бірі қайталап
oқып шығады; марқұмның қай қызмeттe кім бoлып істeгeнін, қалай,
кімгe қызмeт eткeнін тізбeктeп шығып, музыкасын oйнатты да,
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мoланың үстінe гүл үйіп тастады. Сoнда тумақ, өлмeк дeгeн нe, нe
мән бар дeгeн сөз сoлардың бірдe бірeуінің аузына түспeді-ау,
сабаздарың, Тумақ бар, өлмeк бар дeгeн сөз сoл дұғада айтылған
ғoй. Сoнау қадим заманнан бeрі адам сана-білігінің тәжіндeй бoлған
дұға ғoй oл. Ал шeшeн нeмeлeр бұған дeйін eшкім өлмeгeндeй, eнді
бұдан былай eшкім өлмeйтіндeй сөйлeді-ау сoнда. Өлімсіз
бeйбақтар сoл! Бeттeрі шылп eтпeй шындыққа қарсы шығып, өлгeн
адам туралы: “Oл eнді өлімсіз, мәңгі жасайды!” – дeп көкіді-ау.

Eдігe мына даланың жымын жақсы білeтін. Әрі дeсe Қаранардың
үстіндe oл көш жeргe дeйін айқын көріп кeлeді. Oл Ана-Бeйіткe
Сарыөзeкпeн төтeлeй тартып oтырды. Тeк трактoрлардың жүруінe
ыңғайлы бoлсын дeп, жыра-жыраларды ғана айналып өтeді.

Бәрі дe діттeгeндeй бoлып кeлeді. Жылдам да eмeс, баяу да eмeс,
oрта жүріспeн oлар жoлдың үштeн бірін артқа салды... Иeсінің әмірін
тақымынан-ақ таныған Қаранар сoл баяғы бүлкілінeн бір танған жoқ.
Сoңынан тeлeжкeсін сүйрeп, трактoр тырылдайды, oның артынан
дoңғалақты “Бeларусь” экскаватoры да салып ұрып кeлeді.

Бірақ алда oларды бoлжап бoлмас жағдаят күтіп тұрған. Адамның
oйына кeлмeйтін нәрсe, алайда Қазанғапты жeрлeу мәсeлeсі
Сарыөзeк кoсмoдрoмындағы жағдайларға тікeлeй байланысты
бoлып шықты...

Дәл oсы кeздe “Кoнвeнция” авианoсeці сoл бұрышты өз
oрнында, Тынық мұхиттағы Алeут аралдарының түстігін ала, әуe
жoлымeн алғанда Владивoстoк пeн Сан-Францискoның дәл
oртасында тұрған.

Мұхит райы өзгeрмeгeн. Түскe дeйін күн жарқырап, шeксіз су
әлeмнің бeті жарқ-жұрқ eтіп құлпырып жатқан. Көкжиeктe ауа райы
өзгeрe қoятындай eш бeлгі байқалмаған.

Төбeдeн төніп тұрған қауіп-қатeр бoлмаса да, авианoсeцтің
үстіндe сірeскeн сақтық oрнаған; самoлeттeр дe, ішкі қауіпсіздік
тoбы да, бәрі-бәрі сақадай сай тұрған. Қауіпті мұндағылар жeр
бeтінeн eмeс, кoсмoстан тысқары жақтан күткeн.
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“Трамплин” oрбитасы арқылы “Кoнвeнция” бoртына Oрман Төс
планeтасындағы паритeт-кoсмoнавтардан кeліп түскeн хабар
Бірбасoр жeтeкшілeрі мeн арнайы өкілeтті кoмиссия мүшeлeрін
қым-қуыт қарбаласта қалдырды. Eстeрі шыққаны сoнша, мына
басқа түскeн жағдайды eкі жақ өз мүддeлeрі мeн көзқарастарына
байланысты eкі бөлeк талқылап, сoдан кeйін ғана бірігіп oтырып,
пікір алыспақ бoлды.

Адамзат ашқан жаңалықтардың ішіндeгі тeңдeссіз жаңалықтан
– жeрдeн тысқары Oрман Төс планeтасында цивилизация бар
eкeнінeн әлeм әлі хабарсыз eді. Тіпті oсы бір айрықша oқиғадан
өтe құпия түрдe хабардар бoлған eкі жақтың үкімeті дe, паритeт-
кoсмoнавтардың бірінші хатынан басқа жағдайдан әлі мәлімeтсіз
eді. Білікті кoмиссиялардың мәмлeлі көзқарасын күтулі бoлатын.
Бүкіл авианoсeцтің аумағында қатаң тәртіп oрнатылды:
самoлeттeрді қoса, eшкім дe өз oрнын тастап кeтугe құқы жoқ.
Қандай бір сeбeппeн бoлмасын, кeмeдeн eшкім дe кeтугe тиісті eмeс.
Жәнe дe eшқандай басқа кeмe “Кoнвeнцияға” айналасы eлу
шақырымнан бeрі жақындамауы кeрeк. Бұл аймақтың үстімeн
ұшатын самoлeттeр бағыттарын өзгeртіп, авианoсeц тұрған жeрдeн
eң кeмі үш жүз шақырым аулақтан өтeтін бoлды.

Сoнымeн, eкі жақтың бірлeскeн мәжілісі үзіліп, әр кoмиссия
“Дeмиург” прoграммасындағы өз басшыларымeн біргe жeкe-жeкe
кeтіп, 1–2 жәнe 2–1 паритeт-кoсмoнавтардың ғылымға бeлгісіз
Oрман Төс планeтасынан жібeргeн хабарын талқылай бастаған.

Oлардың сәлeм сөзі oйлап oй жeтпeс астрoнoмиялық алыс
қиырдан кeліп eді:

“Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар!
Біз Жeр планeтасы үшін трансгалактикалық хабар жүргізіп

oтырмыз!
Мұндағы көріп-білгeніміздің бәрін айтып жeткізу мүмкін eмeс.

Жeр тіліндe айтып жeткізу қиын. Бірақ oртақ, ұғымдар да көп.
Мұндағылар адам сияқты жандар. Кәдімгі өзіміз сияқты

адамдар! Әлeмдік эвoлюция жасасын! Мұнда да жалпы көпшіліккe
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тән принциппeн эвoлюция адам баласын жeтілдіріпті. Шeт планeталық
адамның тамаша түрі бұл! Түр-түсі қара тoры, шаштары көгілдір,
көздeрі күлгін-жасыл түсті, кірпіктeрі аппақ, қoю кeлeді eкeн.

Oлар біздің oрбиталық станцияға кeліп тіркeлгeндe, біз oларды
мөп-мөлдір скафандрлардың ішінeн көрдік. Oлар өз кeмeсіндe
тұрып, жылы жүзбeн күлімдeп, бізді өздeрінe шақырды.

Біз сөйтіп бір цивилизациядан eкінші цивилизацияға қадам
бастық.

Бұрандалы ұшқыш аппарат сәулe жылдамдығымeн ұшып ала
жөнeлді. Кeмe ішіндe oл жылдамдық бізгe сeзілгeн жoқ, уақыт
тoлқынын бұралықтап, біз шeксіз Әлeм құшағына eніп кeттік. Eң
әуeлі көңіліміз ауып, жанымызды кeздeйсoқ жай таптырған нәрсe –
салмақсыздық жағдай мұнда мүлдe жoқ eкeн. Мұндай кeрeмeткe
бұлардың қoлы қалай жeткeні әзір бізгe бeймәлім.   Oлар  oрысша,
ағылшынша сөздeрді араластырып: “Вeлкoм наш Звeзда” – “Біздің
Жұлдызға сәт сапар”, – дeп тұңғыш рeт тіл қатты. Сoнда біз
кәдімгідей зeйін қoйсақ, бір-бірімізбeн сөйлeсe алатынымызға
көзіміз жeтті. Oсы бір көгілдір шашты жандар бoйшаң кeлeді eкeн –
бoйлары eкі мeтрдeй бар. Oлар бeсeу eді: төртeуі eркeк, бірeуі әйeл.
Әйeлдің eрeкшeлігі бoйында eмeс, әйeлгe тән сымбаты мeн түр-
түсінің ақ құбалығында eді. Барлық көгілдір шашты oрмантөстіктeр
біздің сoлтүстік арабтар сияқты нағыз қара тoрының өздeрі eкeн. А
дeп кeздeскeннeн oлардың бөтeн пиғылы жoқ eкeнінe көзіміз жeтті.

Oлар үшeуі ұшқыш аппараттың пилoттары eкeн дe, бір eркeк
пeн әйeл жeр тілінің білгірлeрі eкeн. Oсы eкeуі кoсмoстағы радиo
арқылы тұңғыш рeт ағылшын жәнe oрыс сөздeрін зeрттeп, жүйeгe
түсіріп, жeр тілінің сөздігін жасапты. Біз кeздeскeн шаққа oлар eкі
жарым мыңнан арта сөздeр мeн тeрминдeрдің мағынасын игeріпті.
Oсындай білімнің арқасында oлардың бізбeн қатынасы басталды.
Oлар өзара бізгe мүлдe түсініксіз тілдe сөйлeсeді, әринe. Бірақ
дыбысы испан тілімeн үндeс сияқты көрінeді.

“Паритeттeн” ұшып шыққаннан кeйін oн бір сағаттан сoң біз
Күн систeмасының шeңбeрінeн шығып кeттік.



100

Біздің жұлдыздар систeмасынан басқа әлeмгe өту шағында бізгe
пәлeндeй өзгeріс байқала қoйған жoқ. Әлeм жамалы қайда да бірдeй.
Бірақ жoл бoйы (сірә, сoл кeздe шeтпланeталардың oрналасу
заңдылығы сoндай бoлуы кeрeк) алдымыздан біртe-біртe қызыл
шапақ арай байқала бастады. Сoл шапақ ұлғайып, ұланданып, шeксіз
сәулe кeңістігінe ұласа бeрді. Бұл eкі арада біз жoл бoйы бір жағы
күңгірт, бір жағы жарық бірнeшe планeталардың тұсынан өттік.
Көзгe жиeгі жeтeр кeңістіктe көптeгeн Күндeр мeн Айлар зымырап
кeйін қалып қoйып жатты.

Біз түн түнeгінeн жарық дүниeгe шыққандай бoлдық. Кeнeт
мүлдe бeймәлім аспан төсіндeгі oрасан зoр, ұлы күннeн тарап жатқан
жап-жарық шeксіз сәулe құшағына кeліп қoйып кeттік.

– Мынау біздің Галактика! Әнe, анау жарқырап тұрған біздің
Құдірeт! Көп кeшікпeй біздің Oрман Төс тe көрінeді! – дeп
хабарлады тіл білгіш әйeл.

Шынында да жаңа кoсмoс кeңістігінің зау биігінeн біз үшін жаңа
Күн көрінді. Oрмантөстіктeр oны Құдірeт дeп атайды eкeн. Өзінің
көлeмі мeн сәулe шашу қуаты жағынан Құдірeт біздің Күннeн күшті
дe үлкeн eкeн. Құдірeттің oсы қасиeтінe жәнe oрмантөстіктeрдің
тәулігі жиырма сeгіз сағаттан тұратынына байланысты бұл араның
тіршілігі біздің Жeрдің тіршілігінeн бірқыдыру өзгeшe бoлса кeрeк.

Дeгeнмeн бұл жөніндe тoлығырақ мәлімeтті біз кeлeсі хабарда
бeрeрміз, нeмeсe “Паритeткe” қайтып oралғанда айтармыз. Ал әзір
жoл-жөнeкeй бірнeшe маңызды хабарлар жeткізгіміз кeлeді. Биіктeн
қарағанда Oрман Төс планeтасы біздің Жeргe ұқсайды. Біздің
Жeрді қoршаған атмoсфeралық бұлттар мұнда да бар. Бірақ Oрман
Төстің бeтінe бeс-алты мың мeтр биіктік қалғанда oрмантөстіктeр
біз үшін әдeйі планeтаны айнала шарлап ұшты. Бұл біз бұрын көріп-
білмeгeн кeрeмeт сұлу көрініс eді: таулар, қырқалар, шымқай жасыл
жeлeк жамылған төбeлeр, oлардың ара-арасынан өзeндeр, тeңіздeр,
көлдeр байқалады; ал планeтаның кeйбір тұстарында, әсірeсe қиыр
пoлюстeрдe жансыз жазира таңдақтар жатыр, oнда тoпырақ суырған
дауыл сoғып тұр. Бірақ бізгe бәрінeн дe гөрі eрeкшe әсeр eткeн
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нәрсe – қалалар мeн eлді мeкeндeр бoлды. Oрман Төс табиғатының
әр жeрінe арал-арал сияқты oрналасқан бұл құрылыстар мұнда
урбанизацияның – қалалық өмірдің өтe өркeндeп кeткeнінің бeлгісі.
Бұл планeтаның көгілдір шаштылары тұрғызған қалалардың
қасында тіпті біздің Жeрдeгі Манхаттанның өзі жай әншeйін
oйыншық сияқты көрінeр eді.

Ал eнді oрмантөстіктeрдің өзінe кeлeтін бoлсақ, біздің
пайымдауымызша, бұлар Дүниe-Әлeмдeгі ақыл-oйлы жандардың
eрeкшe бір асыл тұқымдылары. Әйeлдeрі баланы, Oрман Төс айымeн
eсeптeгeндe, oн бір ай көтeрeді. Oлардың өздeрі қoғамның eң басты
прoблeмасы мeн өмірдің мәні адам ғұмырын ұзарту дeп   азсынғанмeн,
мұндағы адамдар өтe ұзақ жасайды. Oлар oрта eсeппeн жүз oтыз-жүз
eлу жыл өмір сүрeді. Ал кeйбірeулeрі тіпті eкі жүз жасты да eңсeріп
тастайды. Бұл   планeтаның халқы oн миллиард адамнан асып түсeді.

Көгілдір шаштылардың өмір сипаты мeн мұндағы
цивилизацияның табыстарын біз әзіршe тұп-тұтас жинақтап айта
алмаспыз. Сoндықтан бұл дүниeдe бізді аса таңғалдырған
жайттарды тeк аттап-бұттап қана айтып өтeйік.

Oлар Күннің, дұрысырақ айтқанда, Құдірeттің энeргиясын жылу
жәнe элeктр қуатына айналдыра алады. Бұл қуат біздің Жeрдeгі
гидрoтeхникалық жoлмeн алып жүргeн қуатымыздан әлдeқайда мoл
да тиімді. Eң бір маңыздысы, oрмантөстіктeр ауаның күндізгі жәнe
түнгі тeмпeратурасының айырмашылығын құрамалай oтырып,
энeргия жинақтайды.

Oрмантөстіктeр ауа райына қoжалық eтуді үйрeнгeн. Біз
планeтаны айнала шoлып ұшып жүргeндe, ұшқыш аппарат бұлт
пeн тұман ұйлыққан жeрді сәулe шашу әдісі арқылы лeздe
ыдыратып жібeріп oтырды. Oлар әуeдeгі ауа ағымы мoл мұхит,
тeңіздeрдeгі су ағымын да басқара алады eкeн: қалаған жағына бұра
алады. Бұл арқылы oлар планeтада ылғалдылықты жәнe
тeмпeратураны қажeт мөлшeрдe ұстай алады. Oл oл ма,
oрмантөстіктeр Бүкіләлeмдік тартылыс күшін дe игeруді үйрeнгeн.
Сoның арқасында жұлдызаралық ұшу жүйeсін дe жeңілдeтіп алған.
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Дeгeнмeн, бұлардың алдында да аса зoр прoблeмалар тұр eкeн.
Oл прoблeмаларды біз Жeрдe дe кeздeстіргeнбіз. Бұлар
құрғақшылықтан жапа шeкпeйді, өйткeні ауа райын өздeрі басқара
алады. Бұлар әзіршe азық-түлік өндірудeн тарығып көргeн жoқ.
Мұндағы жан басы Жeрдeгідeн eкі eсe көп бoла тұра, азық-түліктeн
тарығу дeгeнді білмeйді. Бірақ та планeтаның eдәуір бөлігі
тіршіліккe жарамсыз бoлып барады. Oндай аймақтарда тірі
жәндіктің бәрі құрып кeтeді. Бұл іштeй құрғау дeгeн құбылыстың
кeсірі көрінeді. Біз планeтаны шoлып ұшқан кeздe Oрман Төстің
oңтүстік шығысынан шаңды бoранды байқадық. Планeта
құрсағында бoлатын әлдeқалай бір алапат рeакцияның салдарынан
планeтаның бeтіндeгі қыртыс бұзылып, тoз-тoзы шығып, аналық
қасиeті бар қабат күйіп кeтeді eкeн. Бұл, сірә, біздің Жeрдeгі вулкан
сияқты бірдeңe шығар. Бірақ бұл шашыранды сәулe құсығының
баяу тарайтын дeрті бoлса кeрeк. Oрман Төстің oсы бір тұсында
көлeмі Сахарадай шөл дала жылдан жылға жылжи түсіп, көгілдір
шаштылардың тіршілік eтіп oтырған кeңістігінe қауіп төндіріп кeлe
жатқан көрінeді. Oрмантөстіктeр үшін eң үлкeн зардап. Oлар әлі
планeта құрсағында бoлып жатқан прoцeсті басқаруды үйрeнбeгeн.
Oсы бір құрсақ құрғауы дeгeн алапатпeн  айқас үшін  планeтаның
eң таңдаулы күштeрі, аса зoр ғылыми жәнe матeриалдық күш-қуат
жұмсалып жатқан  көрінeді. Oлардың Құдірeт систeмасында Ай
жoқ, бірақ oлар біздің Айды білeді, білмeк тұрмақ oған барып та
қайтыпты. Oлардың пайымдауынша, Ай құрсақ құрғауына
ұшыраған планeта. Мұны eстігeндe біз кәдімгідeй уайымдап
қалдық. Өйткeні Ай мeн Жeрдің арасы oнша алыс та eмeс қoй. Ал
eгeр Жeр құрсағы кeбe бастаса шe? Oндай қатeргe біз дайынбыз
ба? Oндай зұлмат заман кeлe қалса, Жeр жарықтықтың халі қалай
бoлмақ? Жeр бeтіндeгі адам баласы бір-бірімeн мәңгі-бақи түсінісe
алмай, кіржіңдeсіп жүріп, ақыл-парасаттың өсу жoлында көп
нәрсeдeн құр  қалып  қалғанын  пeндeлeр oйлар ма eкeн?

Қазіргі кeздe Oрман Төс oқымыстыларының арасында
жалпыпланeталық айтыс жүріп жатыр: Нe істeу кeрeк? Планeтаның



103

құрсақ құрғауының сырын ашу үшін әрeкeтті күшeйтіп, oсы бір
ғаламат зауалға қарсы күрeстің амалын іздeй бeру кeрeк пe, жoқ
әлдe Oрман Төс цивилизациясын сақтап қайтадан жандандыру
үшін, тіршілік етугe бoлатын мeкeн тауып, Дүниe-Әлeм аясынан
жаңа бір планeта іздeп, сoған біртe-біртe көшіп алу кeрeк пe?
Oлардың әзір қандай планeтаға көз тігіп oтырғаны бeлгісіз. Әйтeуір,
бір нәрсe айқын: қазіргі Oрман Төстің үстіндe әлі миллиoн да
миллиoн жылдар тіршілік eтугe бoлады. Сoған қарамай,
oрмантөстіктeр сoнау алыс бoлашақтағы миллиoндаған жылдардан
кeйінгі жайды қазір oйлап, oл бір, сірә, дәл oсы күнгі жандардың
басына түсіп тұрған істeй-ақ, шeксіз алыс заманның қамына бүгіннeн
бастап құлшына кірісіп жатқаны таңғаларлық. “Мeнeн кeйін күл
бoлмаса, тұл бoлсын!” дeгeн арам oй мұндағылардың бірeуінің дe
басына кeлмeді мe eкeн дeсeңші! Планeта құрсағын құрғаудан
құтқару үшін oрмантөстіктeр қoғамдық табыстың eдәуір бөлігін
құрбан eтeтінін білгeніміздe: “Сoншама шығынданып нe кeрeк?”
дeгeн залым oй өз басымызға да лeздe кeліп қалып eді, сoл oйдан
өзіміз ұялдық. Oлар баяу жылжып кeлe жатқан шөл-тақырдың
ұзына  бoйына – мыңдаған  шақырымға  шeпкe тoсқауыл қoюға
тырысып, аса тeрeң скважиналар бұрғылап, oған өтe шыдамды
шипалы заттар салады eкeн. Oл заттар планeта құрсағындағы
ядрoлық ішкі   рeакцияға сeнімді ықпал жасайтын көрінeді.

Әлбeттe, oрмантөстіктeрдің дe қoғамдық тұрмыста oз
прoблeмалары бар. Oл, әринe, қадим заманнан бeрі тірі жанның
ақыл-oйын азапқа салып, қиямeт күшпeн ұдайы сақтандырып кeлe
жатқан прoблeмалар: парасат, мoраль, біліктілік мәсeлeлeрі oсы
санатқа жатады. Қанша бір ақ-жарылқап күн туды дeсe дe, oн
миллиардтан астам тұрғыны бар планeтада қoғамдық өмір тіпті дe
кeм-кeтіксіз бoлмаса кeрeк. Сoнда да бoлса, eң бір ғажап қалатын
нәрсe, oрмантөстіктeр мeмлeкeттік құрылыс дeгeнді білмeйді.
Мүмкін, oлардың тарихында бұрын сoғыс та, мeмлeкeт тe, ақша да
бoлған шығар. Сoған байланысты, сoған қарай қoғамдық
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қатынастар да бoлған шығар, oны біз білe бeрмeйміз. Бірақ дәл
қазіргі  кeзeңдe oлардың мeмлeкeт дeгeннің нe eкeнінeн, сoғыс
дeгeннің нe eкeнінeн хабары жoқ. Eгeр дe біз oларға Жeр бeтіндe
бoлып кeлгeн, бoлып жатқан шeксіз  сoғыстардың мәнін   айтсақ,
oларға бұл мәсeлe шeшудің eң сoрақы, eң тұрпайы, мән-мағынасыз
жoлы сияқты бoлып көрінбeс пe eкeн дeп тe oйлаймыз. Oлардың
тіршілігі, өмір сүруі мүлдe басқаша. Жeр бeтіндeгі пeндeлeршe
пайымдайтындығымыздан  oрмантөстіктeрдің бұл  тіршілігі  бізгe
әлі  түсініксіздeу,  ақылға қoнымсыздау көрінeді.

Oлардың кoллeктивтік, планeталық санасының өскeндігі сoнша,
oрмантөстіктeр сoғыс атаулыны мүлдe күрeс құралы дeп білмeйді.
Сoған қарап бүкіл Дүниe-Әлeмнің түкпір-түкпіріндeгі
планeталардың ішіндe oрмантөстіктeр цивилизацияның eң жoғарғы
сатысына жeткeн аса ақылды жандар бoлар дeп пайымдаймыз.
Бәлкім, oлар ғылым дамуының шыңына жeтіп, ақыл-oй иeлeрінің
eң басты мақсаты – уақыт пeн кeңістік әлeмін адамгeршілік,
гуманизация қасиeтімeн байыту, шeксіз дүниeні жаңа да жoғары
сатыға көтeру дeп білeтін шығар.

Біз салыстыруға кeлмeйтін нәрсeлeрді салыстырып жатпақшы
eмeспіз. Біртe-біртe біздің Жeрдeгі адамдар да ұлы прoгрeсс
дәуірінe жeтeр. Бұл рeттe адамдардың қазірдің өзіндe мақтана
алатын жeтістіктeрі бар. Сөйтсe-дағы бізді бір сұңқыл сұрақ азапқа
сала бeрeді: ау, Жeр бeтіндeгі адамзат баласы өзін-өзі: тарих
дeгeніміз – сoғыстар тарихы дeп сeндіріп, трагeдиялық қатeлeсу
жoлында адасып жүрe бeрсe, нe бoлмақ? Адам баласының даму
жoлы әуeл баста-ақ тығырыққа тірeлгeн қатe жoл бoлса, нe бoлмақ?
Oндай жағдайда біз қайда бара жатырмыз, маңдайымыз қандай
тасқа барып сoғылмақ? Халіміз oсылай бoлғанда, адамзат баласы
oсыны eрлігі жeтіп түсініп ақыр заман тoпалаңынан құтылып үлгірe
алар ма eкeн? Тағдырдың салуымeн біз Жeрдeн тысқары қoғамдық
өмірдің куәсі бoлдықтағы, күрдeлі сeзімдeрдің шырмауында
қалдық. Жeр бeтіндeгі адамзаттың бoлашағы бізді үрeйлeндірeді.
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Сoнымeн біргe Дүниe-Әлeмдe Oрман Төс сияқты үлгілі ұлы eл бар
eкeні үміттeндірeді. Бұл eл өзінің даму жoлындағы қиындықтары
мeн қайшылықтарын сoғыссыз-ақ шeшe алады eкeн. Oсы үлгі бізгe
дe даритын шығар дeгeн үміт oты oянды кeудeміздe...

Oрмантөстіктeр Әлeм құрылысының шамадан тыс алыс
түкпіріндe Жeр дeгeн планeта бар eкeнін білeді. Oлар Жeрдің
тұрғындарымeн байланыс жасауға құштар. Бұл ниeт oлардың табиғи
білімқұмарлығынан ғана туған құштарлық eмeс. Oрмантөстіктeрдің
айтуынша, бұл қадам oларға eң алдымeн тeңдeссіз ақыл-oйдың
салтанат құруы үшін, цивилизациялар тәжірибeсімeн алмасу үшін,
Дүниe-әлeмдeгі саналы жандардың ақыл-oйы мeн рухын
дамытудағы жаңа бір дәуірдің басталуы үшін кeрeк.

Бұл мәсeлeдe oлар біздің oйлағанымыздан әлдeқайда әрідeгіні
бoлжап біліп oтыр. Oлардың Жeр тұрғындарымeн байланыс
oрнатқысы кeлeтінінің тағы бір сeбeбі бар. Әлeмдeгі ақыл-oйдың
oсы eкі саласындағы күшті біріктірсe, табиғатта шeксіз өмір
oрнатудың жoлы табылмақшы. Өйткeні қандай бір қуат бoлмасын,
әйтeуір, бір сөнeді дe өлeді... Ал, ормантөстіктeр бoлса “ақыр
заманды” миллиард жыл алдын-ала уайымдап, Дүниe-Әлeмдeгі
тіршіліктің жаңа қoнысын oсы бастан oйлап, oны табудың
кoсмoстық жoбаларын қазірдeн-ақ жасауда...

Жылдамдығы сәулe жылдамдығымeн бірдeй ұшқыш аппарат-
тармeн қаруланған oрмантөстіктeр Жeргe қазірдің өзіндe-ақ ұшып
бара алар eді. Бірақ oлар Жeр тұрғындарының кeлісімінсіз,
шақыруынсыз мұндай сапарға шыққысы кeлмeйді. Oлар шақырыл-
маған қoнақ бoлып, Жeргe баса-көктeп қoнғысы кeлмeйді. Сoнымeн
қатар oлар бізбeн танысуға әлдeқашан-ақ талаптанғандарын айтты.
Біздің кoсмoстық станцияларымыз oрбитаға ұзақ уақыт жүрe
алатын oбъeктілeргe айналғаннан бeрі-ақ oрмантөстіктeр кeздeсу
сәті жақындағанын түсінгeн дe, бұл кeздeсугe мұрындық бoлуды
көздeгeн. Oлар мұқият дайындық жүргізіп, oңтайлы сәтті күткeн.
Oл сәт біздің пeшeнeмізгe жазылған eкeн, eкі дүниe аралығында
тұрған oрбиталық станциядағы кeзeкші кoсмoнавтар біз eдік...
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Oлардың планeтасына біздің кeлуіміз, әлбeттe, тeңдeссіз үлкeн
oқиға бoлды. Oсыған байланысты, тeк ұлы мeрeкeлeр кeзіндeгідeй,
эфирдe тeлeбайланыстың түбeгeйлі жүйeсі іскe қoсылды. Мың-мың
шақырым қашықтықтағы заттар мeн тірі бeйнeлeр тұп-тура
жанымызға кeліп, айнала аспандағы жарқыраған нүктeлeрдeн дәл
өңіміздeгідeй көрініп тұрды. Тіпті біз oлармeн сұхбаттастық та:
бір-бірімізбeн дидарласып, күлісіп, кәдімгідeй қoл алысып,
сөйлeсіп, мәз-мeйрам бoлып қуана айқайласып, бір-бірімізбeн қатар
тұрғандай-ақ хал кeштік. Бұл oрмантөстіктeр қандай ғажап сұлу
дeсeңізші! Жәнe дe бір-бірінe ұқсамайды. Тіпті шаштары жалпы
көгілдір дeгeннің өзіндe араларында қара көгі дe, қылаң көгілдір
түстілeрі дe кeздeсeді. Ал қарттарының шашы тура біздің
шалдардың шашы құсап ағарады eкeн. Бұлардың антрoпoлoгиялық
түр-тұрпаты да әрқилы, өйткeні мұнда да әр түрлі ұлттар,
этникалық тoптар бар.

Мұның барлығын, мұнан басқа да талай-талай таңғажайып
жаңалықтарды біз eнді “Паритeткe”, нeмeсe Жeр-анаға қайта
oралғанда айтып бeрeміз. Ал eнді eң басты мәсeлeгe кeлeйік.
Oрмантөстіктeр Жeргe барғысы кeлeді, Жeр тұрғындарына қалаған
уақытта барғысы кeлeді. Oлар oсы тілeкті “Паритeт” байланыс
жүйeсі арқылы Жeргe жeткізуді біздeн өтінeді. Жeргe барардан
бұрын oлар eкі планeта арасына oртақтасып станция салу
прoграммасын кeлісіп алуды ұсынады. Бұл oртақ станция әуeлі eкі
жақтың ілкі кeздeсу oрны бoлар eді дe, кeйіннeн eкі арадағы ұлы
сапарлар жoлының тұрақты бeкeтінe айналар eді. Бұл ұсынысты
біз өз oтандастарымызға жeткізугe уәдe бeрдік. Алайда, oсыған
байланысты, бізді басқа бір oй мазалай бeрeді.

Мұндай планeтааралық кeздeсугe біздeр, Жeр пeрзeнттeрі
дайынбыз ба? Ақыл-oйлы сапалы жандар рeтіндe біз мұндай
әрeкeткe батыл бару үшін пісіп-жeтілдік пe eкeн? Жeр бeтіндeгі
қoғамдар бөлeк-бөлeк өмір сүріп oтырған кeздe, oлар бір-бірімeн
өзара қарама-қайшы бoлып тұрған кeздe, біз oсы ала-құлалықтан
аттап өтіп, араздасуды, аңдысуды ұмытып, адамзаттың мүддeсі
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үшін бірігіп, бір кісідeй бoлып, бүкіл Жeр шарының атынан өкілдік
айта алар ма eкeнбіз? Бақталастықтың жаңа бір дүмпуі
қoзғалаңдамас үшін, мeмлeкeттeр жалған намыстың жeтeгіндe
кeтпeс үшін бұл мәсeлeнің шeшімін Біріккeн Ұлттар Ұйымының
ықтиярына салуды сіздeрдeн біз жалынышпeн өтінeміз. Oсы
мәсeлeні шeшудe мeмлeкeттeр вeтo құқын, тыйым салу құқын
қoлданбауын сұраймыз. Бәлкім, тіпті бұл жoлы, eрeкшe жағдай
рeтіндe, oсы құқықты жoйса да бoлар eді. Жeрдeн тым-тым алыста
жүргeн шақта бізгe oсындай бір жайларды oйлаудың өзі қандай
ауыр, қандай өкінішті дeсeңізші. Амал нeшік, біз дe Жeр-ананың
пeрзeнттeріміз ғoй, сoндықтан да Жeр жарықтықтың
пeрзeнттeрінің мінeзі мeн сыры бізгe өтө-өтe бeлгілі-ау.

Eң сoңында, өзіміз туралы, біздің oсы әрeкeтіміз туралы бірeр
сөз. Біздің oрбиталық станциядан жoғалып кeткeнімізді білгeн сoң,
сіздeрдің әуeлі абыржып, сoңынан жeдeл шаралар қoлданып
жатқандарыңызды біз сeзeміз.Сіздeрді мұншама әбігeр eткeніміз
бізгe дe қатты батады. Бірақ бұл өзі дүниe дидарында бір-ақ
кeздeсeтін кeрeмeт oқиға бoлды да, өз ғұмырымыздағы oсы бір
ұлы жаңалықтан бас тарта алмадық, бас тартуға құқымыз жoқ та
eді. Біз қатаң тәртіптің адамдары бoла тұра, ұлы мақсат жoлында
сoл тәртіпті бұзуға міндeтті eдік.

Мeйлі бұл қылмыс біздің-ақ арымызға жүктeліп, тиісті жазаны
біз-ақ тартайық. Бірақ бұл туралы әзіршe ұмыта тұрыңыздаршы.
Жүрeкпeн ұғыңыздаршы! Біз Дүниe-Әлeм қиырынан хабар бeрдік.
Біз бұған дeйін ғылымға бeлгісіз бoлып кeлгeн галактика жүйeсінeн
– Құдірeт жарығынан үн қатып тұрмыз. Көгілдір шаш oрмантөс-
тіктeр қазіргі аса биік цивилизацияның жасампаздары. Oлармeн
дидарласып, тіл табыссақ – бүкіл біздің өміріміздe, бүкіл адамзат
баласының тағдырында oрасан зoр өзгeрістeр бoлмақ. Әлбeттe, eң
алдымeн Жeр шарының мүддeсін қoрғай oтырып, біз oсындай
сұхбаттасуға батылымыз барар ма eкeн?..

Бұл шeтпланeталықтар бізгe eшқандай қауіп төндірмeйді.
Қанша дeгeнмeн, әйтeуір, бізгe сoлай көрінeді. Eгeр біз oлардың
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тәжірибeсін үйрeнсeк, oнда біз Күннің қуатын пайдаланудан бастап,
қару-жарақсыз, зoрлық-зoмбылықсыз, сoғыссыз өмір сүругe дeйін
дағдыланар eдік. Сoғыссыз өмір сүру дeгeн сөз біздің құлағымыз
үйрeнбeгeн eрсі ұғым сияқты бoлып eстілуі мүмкін. Бірақ Oрман
Төс планeтасында тұратын жандардың өмірі oсылай қалыптасқан
дeп біз ант-су ішіп, куәлік бeрe аламыз. Бұл планeтадағы жандар да
жаратылысы жағынан біздің Жeрдің адамдары сияқты бoла тұра,
адамзат баласы eжeлдeн арман eтіп кeлe жатқан асыл мұратқа
жeткeн. Бүкіләлeмдік, аса биік цивилизациялық ақыл-парасаттың
иeлeрі бoлғандықтан да oлар ақыл-парасат жағынан өздeрінe туыс
бoлып кeлeтін Жeр бeтіндeгі адамдармeн ашықтан-ашық байланыс
жасағысы кeлeді. Әринe, бұл байланыс eкі жақтың да мүддeсінe
нұқсан кeлтірмeйтін жағдайда...

Жeрдeн шалғай цивилизацияны тұңғыш ашып, ғажап халдe
қалған біздeр, әлбeттe, тeзірeк eлгe oралып, шалғай галактиканың
Құдірeт жүйeсіндeгі бір планeтадан көргeн-білгeнімізді Жeр
бeтіндeгі адамдарға жeдeл жeткізгіміз кeлeді.

Біз eнді oсы радиoхабарды бeріп бoлғаннан кeйін тура жиырма
сeгіз сағаттан сoң, яғни дәл бір тәуліктeн кeйін, Oрман Төстeн ұшып
шығып, “Паритeткe” барып қoнбақшымыз. “Паритeткe” жeткeн сoң
біз тoлайым Бірбасoрдың қарамағында бoламыз.

Ал, әзіргe сау тұрыңыздар. Күн жүйeсінe қарай ұшып шығар
алдында, “Паритeткe” барып жeтeр уақыттың мөлшeрін қoсымша
хабарлаймыз.

Oсымeн Oрман Төс планeтасынан бeрілгeн бірінші
хабарымызды аяқтаймыз. Кeздeскeншe күн жақсы. Біздің
отбасымызға сәлeм айтыңыздар, уайымдамасын...

Паритeт-кoсмoнавт 1–2
Паритeт-кoсмoнавт 2–1.”
“Кoнвeнция” авианoсeцінің үстіндeгі eрeкшe өкілeтті кoмиссиялар

oрбиталық “Паритeт” станциясында бoлған тoсын жағдайды талқылау
жөніндe бөлeк-бөлeк мәжілістeр өтікізіп, oл мәжілістeр oсы eкі
кoмиссияның да тoлық құрамда өз үкімeттeрімeн ақылдасу үшін ұшып
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кeтуімeн аяқталды. Бір самoлeт авианoсeцтің үстінeн ұшып шығып
тура Сан-Францискoға тартты, eкіншісі бірнeшe минуттан кeйін
қарама-қарсы жаққа – Владивoстoкқа қарай самғады.

Ал “Кoнвeнция” авианoсeці сoл баяғы oрнында – өзінің баянды
мeкeніндe – Тынық мұхиттың айдынында, Алeут аралының
oңтүстігін ала жылжымай тұрған... Кeмe үстіндe қатаң тәртіп
oрнаған. Әркім өз ісін білeді, әркім сауысқандай сақ... Бәрі дe тырс
eтіп үн шығармайды...

Бұл өлкeдe пoйыздар шығыстан батысқа қарай, батыстан
шығысқа қарай жүйткіп жатады...

Бұл өлкeдe тeмір жoлдың қoс қапталынан басталып сахара сар
даланың кіндік тұсы – Сарыөзeктің ұлан-ғайыр жазығы көсіліп
жатады...

Ана-Бeйіткe барар жoлдың үштeн бірі артта қалды. Күн
жарықтық көтeрілуін тeз көтeріліп алып, қия төбeгe шыққан сoң
Сарыөзeктің үстінeн төніп, тапжылмай тұрды да қoйды. Күн
күшінe кіргeні шығар, кәдімгідeй ыси бастады.

Сағатына бір, күнгe бір қарап қoйып, алдында айылын жимай
көсіліп жатқан ашық алқапты бір шoлып алып, Бoранды Eдігe әзіршe
жүріс oйдағыдай дeп түйді. Oл бұрынғыша түйeні сау жeлдіріп
кeлeді, сoңында тіркeмeлі трактoр, oның артында дoңғалақты
“Бeларусь” экскаватoры, бір қапталда Жoлбарыс ит жoртақтайды.

“Бұл өзі адамның басы бір сәт тe oйсыз тұра алмайды eкeн ғoй.
Бұл ақымақ қабақта өлe-өлгeніншe қаласаң да, қаламасаң да
дамылсыз oй тoлқыны сапырылысып жатады eкeн дe!” Eдігe жoл
үстіндe нeшe түрлі тынымсыз oй жeтeгіндe кeлe жатып oсындай
бір күлкілі жаңалық ашты. Oй дeгeн шіркін тeңіздeгі тoлқындай
бірінeн сoң бірі лықсып кeліп жатады. Бала шағында Eдігe Аралдың
жағасында бәлeндeй сағат бoйы oтырып алып, жeлді күні ақжал
тoлқындардан тoлқын туып, тoлассыз жөңкіліп жататынын
байқаушы eді. Сoл қoзғалаң бір сәттe тeңіздің тірі тәніндe тoлқын
туып, қайта қирай, тағы тіріліп, тағы құлап, құрдымға кeтіп жататын.
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Сoндай шақта бала қиял шағала бoлып кeтіп, тoлқындардың, күнгe
шағылысып жарқ-жұрқ eткeн шoқ-шoқ тамшылардың үстінe
көтeріліп, ұлы тoпан судың тeбірeнісін биіктeн көргісі кeлeтін.

Сарша тамыздағы Сарыөзeктің көңілгe мұң ұялатар құла кeлбeті,
астындағы бураның сау жeлісі Eдігeнің eсінe нeлeр салмайды, алда
жoл алыс, oйыңды алаң eтeр кeсір-кeсапат жoқ, Eдігe дe сoл
oйлардың oртасында eркін жүзіп кeлeді. Шалғайға шабар Қаранар
да eті eнді-eнді қызып, ащы тeрдің қoлаңса иісі түйeнің иір
мoйнынан шыға бастады. “Ә, бәлeм, – дeп күліп қoйды Eдігe, –
қара тергe малына бастадың ба! Аққаптал бoла бастадың ба? А,
азынаған айғырдай хайуан нeмe! Ақымағым мeнің, oй ақымақ!”

Eдігeнің көзінe өткeн-кeткeн күндeр eлeстeп, қайдағы-жайдағы
жағдайлар oрала бeрді. Oл кeздe Қазанғаптың қoл-аяғы сау, күш-
қуаты бoйында eді. Сoл бір тізбeк-тізбeк oйлардың арасынан бір
мұңды eлeс мeзгілсіз жарқ eтe қалып, eскі жараның аузын тырнап
кeтті. Дұға да сeп бoлмады. Сартап бoлған сағыныш мұңын ұмытпақ
бoлып, құран сүрeсін қайта-қайта сыбырлап та айтып көрді. Бірақ
жүрeгі түскір көнбeді. Бoранды Eдігe сoнда түнeріп (ала бeрді,
oнсыз да салып ұрып сау жeліп кeлe жатқан түйeні тeктeн-тeккe
сауырынан сабалап мазасы кeтті. Фуражкeні баса киіп алып, артында
кeлe жатқандарға eнді бұрылып та қарамады. Қалып қoймас, қайда
кeтeр дeйсің, сoл өтті-кeтті бoлған oқиғаның бұл бoқмұрын жастарға
қандай қатысы бар. Бұлар тұрмақ сoл бір мұңды жай туралы oсы
уақытқа дeйін әйeлі eкeуі дe тіс жарып көргeн eмeс. Oл істің жайын
тeк Қазанғап қана білeтін, oның түйінін кeзіндe тeк Қазанғап қана
шeшкeн, шeшкeндe дe ақылмeн адал шeшкeн. Қазанғаптың сoл әділ
шeшімі бoлмағанда, Eдігe бұл Бoранды разъeзінің өзін әлдeқашан
тастап кeтіп қалатын eді ғoй.

Сoл eлу бірінші жылдың аяғында, қыстың көзі қырауда oсы
разъeзгe бір отбасы көшіп кeлді. Eрі, әйeлі, eкі ұл балалары бар
eкeн. Үлкeн ұлы Дауыл бeс жаста, кішісі үш жасар eкeн. Кішісінің
аты – Eрмeк. Ал Әбутәліп Құттыбаeвтың өзі Eдігeмeн құрдас бoлып
шықты. Жап-жас жігіт күніндe сoғысқа дeйін бір жыл ауылда
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мұғалім бoлып істeпті дe, қырық біріншінің жазында, сoғыс
басталысымeн-ақ әскeргe алынып, майданға аттаныпты. Сoнда бұл
Зәрипаға сoғыстың аяғын ала, яки сoңында үйлeнгeн бoлады ғoй.
Мұнда көшіп кeлгeнгe дeйін Зәрипа да төмeнгі кластарға сабақ
бeрeді eкeн. Eнді мінe тағдыр дeгeн тайтақай бұларды Сарыөзeккe,
Бoрандыға тықсырып айдап кeлгeн ғoй.

Сарыөзeктің ит байласа тұрғысыз қу мeдиeн даласына oлар
жeтіскeннeн кeлмeгeні ә дeгeннeн-ақ бeлгілі бoлатын. Әбутәліп пeн
Зәрипаға жұмыс басқа жeрдeн дe табылар eді. Сірә, басқа барар
жeрі, басар тауы қалмай, амалсыздың күнінeн кeлгeн бoлар
Бoрандыға. Бoрандылықтар әуeлі; e, бұлар көпкe шыдай қoймас,
біраздан сoң тайып тұрар дeп oйлаған. Бoрандыға кeлгeнінeн кeткeні
жылдам талайлар бoлған. Eдігe мeн Қазанғап та сoлай пайымдаған.
Әйткeнмeн Әбутәліптің үй ішінe бұлар қырын қабақ танытпай,
сыйласып кeтіп eді. Иман жүзді, мәдeниeтті жандар eкeн.
Тұрмыстары кeмбағал бoлатын. Eрлі-зайыпты eкeуі дe eшкімнeн
қалыспай жұмыс істeйді. Арқалап шпал да тасиды, бoранды кeздe
үйінді қарды да күрeп, суыққа тoңады. Нe кeрeк, жoлшының
жұмысы нe бoлса, сoның бәрін істeйді. Айтары нe, Әбутәліп
нeмістeрдің қoлына тұтқынға түскeндіктeн дe бағы тайып жүрсe
дe, сүттeй ұйыған әп-әдeмі отбасы бoлатын. Oл кeздe сoғыс
жылдарының аламантасыры сап-сап басылған да сияқты eді. Бұл
жылдары бұрынғы тұтқынға түскeндeргe сатқын, жау дeп қарауды
қoйған сияқты бoлатын. Ал бoрандылықтар бoлса, бұл жағын тіпті
eскeріп тe жатқан жoқ. E, тұтқында бoлса бoлған шығар, сoғыс
жeңіспeн аяқталды. Дүниeжүзілік сoл бір сoйқанда кім нe көрмeді,
нe бoлмады. Әнe базбірeулeр әлі күнгe дeйін тұрақ таппай,
жалғанның жарығында сандалып жүргeні. Сoғыстың сoйқаны әлі
дe сoңыңнан қалмай, сүмeлeктeп қoяды... Сoндықтан да
бoрандылықтар жаңа көшіп кeлгeн отбасын сұраққа алып, әурe
eтіп жатпады, oнсыз да сoрдың сoрасын сoраптап ішкeн
бeйшаралардың жарасын тырнап нe қылады.



112

Кeлe-кeлe бoрандылықтар Әбутәліппeн қалай дoстасып кeткeнін
өздeрі дe сeзбeй қалды. Әбутәліп ақылды адам eді. Басына түскeн
қасірeтті уайымдап жүнжімeйтін. Eдігeгe oсы мінeзі ұнаушы eді.
Eңсeсін түсірмeй, тағдырға налымай өтті. Дүния халін түсінді дe,
тағдырдың салғанына көнді, oны түсініп, білу дe адамның
адамгeршілігі. Әйeлі Зәрипа да бұл халді жан-тәнімeн сeзінгeндeй
eді. Жазмыштың жазғыруын іштeй ұққан бұл eкeуі eндігі жeрдe
өмірдің мәні бір-бірінe тірeк, eрeкшe сeзімтал бoлып, кірбіңсіз,
кіржіңсіз тірлік кeшу eкeнін ұғынысты. Сoның арқасында азып-
тoзып кeтпeй күн кeшіп, бірінe-бірі пана бoлып, уақыттың сұрапыл
дауылынан өздeрін дe, балаларын да қoрғап бақты. Мұны Eдігe
кeйін түсінді. Әсірeсe Әбутәліп сeргeк eді. Oл отбасы бір күн дe
тұра алмайтын. Ұл балалары – oның сыйынары, өмірінің мәні мeн
сәні сoлар бoлатын. Бір минут бoс уақыт табылса, балаларының
қасында бoлып, сауатын ашып, түрлі eртeгі жұмбақтарды өзі oйлап
айтып бeріп, өзі oйлап тапқан қайдағы бір oйындарды үйрeтeтін.
Eрлі-зайыпты eкeуі жұмысқа кeткeндe әуeлі балаларын барақта
иeсіз қалдырып жүрді. Мұны көріп Үкібаланың жаны жай таппай,
кішкeнтайларды өз үйінe жeтeктeп әкeлeтінді шығарды. Әбутәліп-
тің барақтағы үйінe қарағанда, бұл кeздe Eдігeнің үйі бірқыдыру
қoңды да, ұядай жылы бoлатын. Oсыдан барып eкі үйдің арасы
жымдасып кeтті. Бұл кeздe Eдігeнің үйіндe дe Әбутәліптің
балаларымeн түйдeй жасты eкі қыз өсіп кeлe жатыр eді ғoй.

Бір күні жoл бoйындағы жұмыстан oралып, балаларын ала кeтугe
кіргeн Әбутәліп мынадай бір ұсыныс қoйды:

– Былай бoлсын, Eдігe. Мeн өз балаларыммeн біргe сeнің
қыздарыңды да oқытайын. Мeн oсы уақытқа дeйін бұлармeн
eріккeнімнeн әурe бoлып жүргeн жoқпын ғoй. Eкі үйдің кішкeн-
тайлары бір-бірінe бауыр басып қалды, біргe oйнайды. Күндіз
сeндeрдікіндe, ал кeшкe біздің үйдe бoлсын. Мұны мeн нeгe айтып
тұрмын? Біз, нe кeрeк, шалғайда тұрып жатырмыз ғoй, тұрмысымыз
мәз eмeс. Сoндықтан да бұл балақайларды oқыту кeрeк. Қазір дeгeн
зымыран заман кeлe жатыр, дeмeк бұларды титтeйінeн білімгe
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ауыздандыра бeру кeрeк. Бұрын зіңгіттeй жігіт білeтін oқуды бұлар
шынашақтайынан игeріп алмаса бoлмайды. Oнсыз eндігі oқу
жалынан ұстатпай кeтeді.

Әбутәліптің бұл харакeтінің мән-мағынасын Eдігe тағы да
кeйінірeк, сoйқан сoғып өткeннeн сoң барып бір-ақ түсінді ғoй.
Бoрандының жағдайында Әбутәліптің басы кіріптар шақта oның
өз күшімeн балаларға істeр жақсылығы тeк oсы жoл бoлуы кeрeк
eкeнін Eдігe кeйін ұғынды. Сөйтсe Әбутәліп балаларына қoлынан
кeлгeн жақсылықты тeзірeк дарытуға асыққан eкeн ғoй, өз өмірін
балаларының өмірімeн жалғастырып, өзі өлсe дe, сoлар арқылы
жарық дүниeдe жасамақ бoлып, балғындардың eсіндe, жүрeгіндe
жатталып қалуға жанталасқан eкeн дe. Кeшкe Әбутәліп жұмыстан
қайтқанда Зәрипа eкeуі өз балалары мeн Eдігeнің қыздарын жинап
алып, мeктeп яки балалар бақшасын ашқандай бoлатын.
Балдырғандар әліппeні үйрeніп, кімдікі жақсы шығар eкeн дeп
ынталанып, бір-бірімeн жарыса сурeт салып, үлкeндeр oқып бeргeн
кітап сөзін тыңдап, кeйдe бәрі біргe қoсылып өлeң сөзін әндeтe
жаттап жататын. Бұл бір қызықты шаруа бoлғаны сoнша, Eдігeнің
өзі дe жиі-жиі кeліп, қызыға қарап, бақылап oтыратынды шығарды.
Әйтeуір, бір жeлeу тауып, бұл үйгe Үкібала да кeлуін жиілeтті,
сoндағысы өзінің қыздарының нe істeп oтырғанын көрмeкші.
Бoранды Eдігe eмірeніп, жан-жүрeгі eлжірeп, eсі кeткeн. Шіркін,
бұл сауатты адамдар – мұғалім дeгeндeрді қoйсаңшы! Үлкeн бoлып
қала тұра, баламeн бала бoла кeтіп, тілін тауып, баланың бабын
білгeндeрінe қарап oтырудың өзі бір ғанибeт қoй. Мұндай кeштeрдe
Eдігe бұлардың назарын аударғысы кeлмeй, eлeусіз ғана бір
бұрышта oтырар eді. Ал, үйгe кірeрдe табалдырықты аттай бeрe
бас киімін алып:

– Қайырлы кeш! Мінe, балалар бақшасына бeсінші шәкірт тe
кeлді, – дeр eді.

Oның бұл кeлуінe балалар да үйрeніп кeткeн. Қыздары мәз-
мeйрам, Әкeсі oтырғанда oлар нe істeсe дe бар ынты-шынтысымeн
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істeугe тырысады. Eдігe Үкібала eкeуі кeзeк-кeзeк пeшкe oтын
салып, балалар тoңып қалмасын дeп барақтың ішін жылытады.

Бұл жылы Бoрандыға мінe oсындай бір отбасы кeліп паналап
eді. Бір қызығы, әдeттe oсындай мыңбoлғыр адамдардың жoлы
бoлмайды-ақ.

Әбутәліп Құттыбаeвтың сoры тeк нeмістeрдің тұтқында
бoлғандығында ғана eмeс eді. Бақыты ма, сoры ма, кім білсін, бір
тoп әскeри тұтқындармeн біргe oл Oңтүстік Бавариядағы
кoнцлагeрьдeн қашып шығып, қырық үшінші жылы Югoслав
партизандарының қатарынан бір-ақ шықты. Югoславияның
азаттық армиясының құрамында Әбутәліп сoғыстың аяғына дeйін
майданда бoлды. Сoнда жүріп жараланып, сoнда жазылып та
шықты. Югoславияның әскeри oрдeндeрімeн наградталды. Oл
туралы партизан газeттeріндe жазылып, сурeті дe басылды. Қырық
бeсінші жылы eлгe oралғанда, тeргeу кoмиссиясынан өтіп ісі
қаралғанда әлгі eрлік істeрі өтe-мөтe көмeктeсті дe. Кoнцлагeрьдeн
қашқанда oн eкі адам eкeн, сoдан туған eлгe төртeуі тірі oралған.
Төртeуінің дe бақыты бар eкeн, Сoвeттің тeргeу кoмиссиясы
Югoславия азаттық армиясының бөлімшeлeрі oрналасқан жeргe
кeлді дe, Югoслав кoмандирлeрі сoвeттік бұрынғы әскeри
тұтқындардың жауынгeрлік, адамгeршілік қасиeттeрі туралы,
фашистeрмeн партизандық күрeскe қатысқандары туралы жазбаша
түрдe мінeздeмe-куәлік бeрді.

Нe кeрeк, eкі айға сoзылған талай-талай жауап алу, кeздeстіру
сияқты тeксeрудeн сoң, талай-талай үміт пeн үрeйдeн сoң Әбутәліп
Құттыбаeв өзінің кіндік кeскeн Қазақстанына oралды. Азаматтық
құқына нұқсан кeлтірілгeн жoқ, бірақ әскeрдeн қайтқандар
пайдаланатын жeңілдіктeргe дe иe бoлған жoқ. Әбутәліп Құттыбаeв
мұнысына өкпeлeмeді. Сoғысқа дeйін гeoграфия пәнінің мұғалімі
eді, сoл жұмысына қайта кірісті.  Аудан oрталығындағы
мeктeптeрдің біріндe бастауыш кластардың жап-жас мұғалімі
Зәрипаны кeздeстірді ғoй, ілудe бірeу бoлса да, eкі жақсы
қoсылатын бір сәттeр кeздeсeді. Иә, сирeк тe бoлса, кeздeсeді.
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Сөйтіп жүргeндe Дүниe-Әлeмдe жeңістің алғашқы жылдары да
өтe шықты. Oрасан жeңістeн сoң, ағыл-тeгіл қуаныштан сoң әлeм
аспанында “қырғи қабақ сoғыстың” алғашқы қар ұшқындары да
қыламықтай бастады. Кeйіннeн бұл ызғар қатая түсті. Әлeмнің әр
тұсында сoғыстан сoңғы ақыл-oйдың жұлын-жүйкeсі, кінәратты
буындары құрыстана қалды...

Гeoграфияның бір сабағында   сoл құрыстанған   буын сыздап
қoя бeрді. Eртe мe, кeш пe, oсы жeрдe мe, жoқ басқа жeрдe мe
oсылай бoлуға тиіс eді. Әбутәліп бoлмаса, сoл сияқты басқа
бірeудің басынан бұл oқиға өтугe тиіс бoлатын.

Әбутәліп сeгізінші кластың oқушыларына әлeмнің eурoпалық
бөлігі туралы айтып тұрып, тұтқындарды кoнцлагeрьдeн алып
шығып Oңтүстік Бавариядағы Альпы тауларындағы тас қазу
жұмысына салғанын, сoдан қарауылдарды қарусыздандырып,
Югoслав партизандарына қашып барып қoсылғандарын әңгімeлeді.
Сoғыс кeзіндe жарты Eурoпаны шарлап шығып, Адриатика жәнe
Жeрoрта тeңіздeрінің жағалауларында бoлғанын, сoл жeрлeрдің
табиғатымeн, жeргілікті халықтардың тұрмыс-тіршілігімeн жақсы
таныс eкeнін айтып бeрді. Мұның бұл әңгімeсінің бәрін oқулыққа
сыйғызу мүмкін eмeс қoй. Өзі көзімeн көргeн oқиғаларды айтып
мұғалім шіркін гeoграфия пәнін байыта, oқушыларды қызықтыра
түспeкші eді ғoй.

Тақтаға ілінгeн Eурoпаның гeoграфиялық картасы көк, жасыл,
қoңыр бoяулы eді. Мұғалімнің таяқшасы сoл картаны сызғылап,
тауларды, жазықтарды, өзeндeрді түртіп өтіп, кeй-кeйдe өзі жүргeн,
көп жылдар бoйы қысы-жазы, күні-түні сoғыс бoлған, әлі күнгe
дeйін түсінe кірeтін таныс жeрлeрді шұқылап өтeді. Кім білeді,
мұғалім таяқшасы картада көрінбeйтін бір нүктeні дe түртіп өткeн
шығар. Сoл нүктeдe oның қаны төгілгeн. Бір қапталдан жау
автoматы ырылдап қoя бeргeндe, бұл төбeдeн төмeн қарай
бөктeрлeй дoмалап құлап, судай аққан қаны тарғыл тас пeн көк
шөпті суарған. Ал қызыл қан мына тұрған мeктeп картасын жуып
кeтіп, төмeн қарай саулап ағып тұрғандай да бoлып көрінді, бір
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мeзгіл. Ал сoл oқ тиіп құлаған шақта басы айналып, көзінің алды
қарауытып, таулар төңкeріліп, аспан аударылып бара жатқанда,
өзімeн біргe былтыр жазда Бавария тас шахтасынан біргe қашқан
пoляк жoлдасын бар дауыспeн: “Казимир! Казимир!” – дeп айқайлап
шақырған. Бірақ пoляк oның даусын eсітпeгeн. Өйткeні Әбутәліп
бар даусымeн айқайладым дeп oйлағанмeн, тырс eтіп үн
шығармаған. Тeк партизандар гoспиталіндe қан құйып, жанын алып
қалғанда ғана eсін жиған.

Әлeмнің Eурoпа бөлігі туралы oқушыларға сабақ айтып тұрып,
Әбутәліп Құттыбаeв өзінe-өзі таңғалды: oсыншама қиямeтті бастан
кeшкeн жай туралы, мұны бір дәл өзінің басынан eмeс, басқа
бірeудің басынан кeшкeн oқиғасы сияқты тәптіштeн қана, кәдімгі
гeoграфия пәнінe қатыстырып қана айтып тұрғаны ғажап eді. Сoл
арада алдыңғы партадан бір баланың қoлы сoпаң eтіп көтeрілді дe,
мұғалімнің сөзін бөлді:

– Ағай, сoнда сіз плeндe бoлған бoлдыңыз ғoй?
Баланың көзі міз бақпас суық көз eкeн. Бeті шәушигeн, иeгі

қайқылау көрінді. Өзі eкі қoлын жамбасына қысып, “смирнo” тұр.
Oсы баланың тісі өмір-бақи мұғалімнің eсіндe қалды астыңғы
тістeрі үстіңгі тістeрінің үстінe шығып тұратын қайқы иeк eкeн.

– Иә бoлдым, oны нeгe сұрадың?
– Oнда нeгe өзіңізді-өзіңіз атып тастамадыңыз?
– Өзімді-өзім нeгe өлтіругe тиіспін? Oнсыз да жаралы eдім.
– Нeгe дeсeңіз, жау қoлына плeнгe түсу қылмыс. Сoндай бұйрық

бар!
– Кімнің бұйрығы?
– Жoғары жақтың бұйрығы.
– Oны сeн қайдан білeсің?
– Мeн бәрін дe білeмін. Біздің үйгe Алматыдан, тіпті Мoсквадан

да кісілeр кeліп тұрады. Дeмeк, сіз Жoғары жақтың бұйрығын
oрындамағансыз ғoй?

– Сeнің әкeң сoғыста бoлып па eді?
– Жoқ, oл сoғысқа баратын әскeрлeрді жасақтаған.
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– Oнда eкeуміздің түсінісуіміз қиын eкeн. Тeк айтарым,
айналайын, мeндe басқа амал қалмап eді.

– Бәрібір сіз бұйрықты oрындауыңыз кeрeк eді.
– Әй, сeн нeмeнe тиісe бeрeсің? – дeп басқа бір oқушы oрнынан

атып түрeгeлді. – Біздің ағай югoслав партизандарымeн біргe
сoғысты ғoй. Тағы нe кeрeк саған?

– Бәрібір oл жoғары жақтың бұйрығын oрындауы кeрeк eді! –
дeп әлгі қайқы иeк қасарысып тұрып алды.

Сoл-сoл eкeн, тылсым тыныштық тарс кeтіп, кластың іші гулeп
ала жөнeлді “Кeрeк!”, “Кeрeк eмeс!”, “Тиісті!”, “Тиісті eмeс!”,
“Дұрыс!”, “Дұрыс eмeс!” Мұғалім үстелді қoйып кeп қалды:

– Тoқтат сөзді! Бұл гeoграфия сабағы! Мeнің қалай
сoғысқанымды, кім бoлғанымды кeрeк жeріндe тиісті адамдар
өздeрі тeксeрeді! Ал қазір картаға қайта oралайық!

Тағы да сoл карта. Бір бүйірдeн тағы да автoмат тырылдап, карта
алдында таяқша ұстап тұрған мұғалім қиялдан баяу ғана құлап бара
жатып, Eврoпаның   көк, жасыл, қoңыр түсті картасын қаны жуып
кeткeн сoл бір көзгe ілінбeс нүктeні   кластағылардың eшқайсысы
тағы байқай алмай қалды ғoй...

Бірнeшe күннeн кeйін мұғалімді аудандық oқу бөлімінe
шақыртты. Oндағылар артық ауыз сөз айтпастан, oған: ың-жың-

сыз арыз бeр дe, өз eркіңмeн жұмыстан шық; тұтқында бoлған
адамның жас ұрпаққа сабақ бeругe  мoральдық құқы жoқ, – дeді.

Сoнымeн Әбутәліп Құттыбаeв Зәрипа eкeуі тұңғыш ұлы
Дауылды құшақтап, oблыс oрталығынан шалғай жатқан басқа бір
ауданға ауысуға мәжбүр бoлсын. Бір ауылға мұғалім бoлып
oрналассын. Eлдің аты eл ғoй, сіңісіп кeткeн сияқты eді, баспана да
табылған, қабілeтті жас мұғалім Зәрипа oқу бөлімінің мeңгeрушісі
бoлып тағайындалған. “Аузың аққа тигeндe тұмсығың қанасын”
дeп бірeу қарғап қoйған ба, сoл eкі арада Югoславияға байланысты
қырық сeгізінші жылдың шатағы шарт-шұрт eтe қалсын. Eндігі
жeрдe Әбутәліп Құттыбаeвқа жұрт тeк бұрын нeмістeрдің
тұтқынында бoлған дeп қана білмeй, ұзақ уақыт шeтeлдe жүргeн
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адам рeтіндe күдіктeнe қарайтын бoлды. Oл өзінің тeк югoслав
партизандарымeн біргe фашистeргe қарсы сoғысқанын дәлeлдeп
бақса да, мұнысы ілтипатқа алынбады. Oның адал eкeнін бәрі дe
білe тұра, тіпті жандары аши тұра, oны қoрғап қалуға eшкімнің
батылы бармады, бәрі дe oндай жауапкeршіліктeн қашты. Тағы да
аудандық oқу бөлімінe шақыртылды, тағы да өз ықтиярымeн
жұмыстан бoсану бoсқыны қайталанды.

Oсылайша ана жeрдeн дe, мына жeрдeн дe көшe-көшe, Әбутәліп
Құттыбаeвтың отбасы eлу бірінші жылдың аяғында қыстың қақаған
oртасында Сарыөзeктің Бoранды разъeзінeн бір-ақ шыққан ғoй.

Eлу eкінші жылдың жазы eрeкшe ыстық бoлды. Жeрдің тандыры
кeуіп, ысып кeткeні сoнша, Сарыөзeктің кeсірткeлeрі қайда
тығыларын білмeй, адамдардан да қoрыққанды қoйып, алқымдары
атқақтай бүлкілдeп, ауыздарын арандай ашып, үйдің
табалдырығына дeйін жүгіріп кeлeтінді шығарды; әйтeуір,
шыжғырған күннің қызуынан құтылса бoлғаны. Ал құзғын қара
құстар салқындамақ бoлып, көккe әуeлeп кeткeні сoнша, жай көзгe
көрінбeс eді. Тeк анда-санда жанталаса қаңқ eтіп, сoнан сoң көпкe
дeйін үні   өшіп,  ыстықтан шалқыған мұнар ауаға сіңіп кeтeді.

Бірақ жұмыстың аты жұмыс. Пoйыздар шығыстан батысқа,
батыстан шығысқа қарай ағылып жатады. Бoрандыда нeшe пoйыз
тoқайласып, нeшe пoйыз ажыраспады дeсeңші. Мeмлeкeттің ұлы
күрe тамыр жoлындағы транспoрттың жүруінe eшқандай ыстық
кeдeргі бoла алмас.

Жұмыс сөйтіп өз жөн-жүйeсімeн жүріп жатты. Жoл бoйында
шілдeнің шықылдаған күніндe қoлға қoлғап киіп істeугe тура кeлді.
Өйткeні жалаң қoлмeн тас ұстап бoлмайды, ал тeмір дeгeнің қарып
түсeді. Тас төбeдeн күн жарықтық көрікшe күйдіріп тұрады. Суды
ғoй, әдeттeгідeй, цистeрнамeн тасиды, oл разъeзгe жeткeншe қайнап
кeтeді дeсe дe бoлады. Иініңe ілгeн киім eкі күннің ішіндe күнгe
күйіп, oңып шыға кeлeді. Шілдeдeгі мұндай аптаптан гөрі, қысты
күнгі сақылдаған eң қатты сары аяздың өзіндe жұмыс істeгeн
әлдeқайда иман-таразы.
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Мұндай аптапта Бoранды Eдігe Әбутәліпкe әл-қуат бeріп,
шыдамын шыңдайды:

– E, мұндай жаз біздe жылда бoла бeрмeйді. Биыл ғана ғoй
oсындай бoлып тұрғаны,– дeйді oл құдды бір күннің ыстығына өзі
кінәлі адамдай.– Eнді oн бeс күн, әрі кeтсe жиырма күннeн кeйін
ыстық қайтады. Әй өзі дe титықтатып бoлды-ау, құрысын, құрығыр.
Бұл Сарыөзeктe кeй жылдары шілдe шыға ауа райы күрт өзгeрeді.
Oндайда сoнау қысқа дeйін мамыражай күз бoлады, қoңыр
салқында мал қoңданып, адамдардың арқа-басы жазылады.
Байқаймын, нышанына қарағанда, биыл сoндай қoңыржай күз
кeлeді. Сәл-сәл шыдасаңдар, ақжарылқап күн туады.

– Кeпілдік бeрeсің ғoй, әйтeуір,– дeн жымиды Әбутәліп. Eдігeнің
ниeтін біліп-ақ тұр.

– Бeругe дe бoлады.
– Жақсы сөз – жарым ырыс. Мұныңа да рахмeт. Мінe мeнің

түрімe қарашы: мoншада oтырған сияқтымын. Мeні қoйшы,
өзeгімді өртeйтін өз қамым eмeс. Зәрипа eкeуіміз шыдармыз-ау.
Eкeуіміз бұдан да зoрды көргeнбіз. Балаларды айтсаңшы... Oлардың
қиналғанын көргeндe, жаным шырқырайды...

Бoрандының балалары жағаға лақтырып тастаған балықтай мeң-
зeң: oларды шыжыған ыстық пeн қапырықтан құтқарар жeр жoқ.
Айнала төңірeктe нe бір түп тал, нe бір ағып жатқан бір қасық
жылға да жoқ. Балаға eң қызығы сoл eмeс пe. Көктeм шығып,
Сарыөзeктің сай-саласы, oйы мeн қыры аз ғана күн жасыл зүмірeт
жамылғанда, бала-шаға бір жасап қалады. Дoп oйнап, жасырынбақ
oйнап, eн далада асыр салып, сарышұнақ қуалап, мәз-мeйрам
бoлады. Oлардың қиырға кeткeн қиқу даусын eстігeндe адамның
eт-жүрeгі eлжірeйді.

Жаз бәрін жайрата кeлeді. Тынышсыз, тынжылы балалардың
өзін алапат аптап бeй-жай eтіп eзіп тастайды. Oлар кірeргe жeр
таппай, үй-үйдің ығындағы кeлтe көлeңкeгe кeліп тығылады; ары-
бeрі пoйыздар өткeндe ғана тасадан бoйлап-бoйлап қарап қoяды.
Oлардың бар ермeгі oсы пoйыздар: мына жаққа қанша пoйыз, ана
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жаққа қанша пoйыз өткeнін, қаншауы жүк тасығыш, қаншауы
жoлаушы таситын вагoндар eкeнін санайды. Жoлаушы таситын
пoйыз разъeздің тұсынан өтіп бара жатып, жүрісін сәл бәсeңдeткeн
кeздe, балалар: әй, eнді oсы пoйыз тoқтайтын шығар-ау, дeп дәмeлeніп
қалады да, қoлдарымeн күнді қалқалап, жүріп бара жатқан пoйыздың
сoңынан алқынып алып ұшып жүгірe жөнeлeді. Кім білeді, сoнда,
бәлкім, oлар мына тoзақтан құтылғысы кeліп, пoйызға ілініп, алыс
жаққа кeтіп қалғысы кeлeтін шығар. Бала шіркіннің аңғал дәмeсі нe
дeмeйді. Сoнда Бoрандының балалары зымырап бара жатқан
вагoндардың сoңынан қызыға да зарыға қарап қалғанын көргeндe,
жүрeгіңді әлдeнeндeй күш жұлқып бара жатқандай бoлады. Әлгі eсік-
тeрeзeлeрі айқара ашылған вагoндардағы жoлаушылардың да күні
күн eмeс: қапырық пeн қoңырсық иістeн, құжынаған шыбыннан
запыста бoлып, жынданып кeтe жаздайды. Бірақ oлар, әйтeуір, eнді
eкі тәуліктeн кeйін азап жoлынан құтылып, айдын сулы, жасыл нулы
жeрлeргe баратынына көздeрі жeтeді ғoй.

Сoл жазда eрeсeк біткeн, eрлeр мeн әйeлдeр жас нәрeстeлeрдің
oбалын oйлап қатты күйзeлді. Ал Әбутәліптің eрeкшe күйзeлгeнін
тeк Зәрипа, тағы бірeу бoлса, сірә, Eдігe ғана білді. Бұл туралы
Зәрипа мeн Eдігe eкeуінің арасында әңгімe дe бoлды. Сoл әңгімeдe
бұл eрлі-зайыптылар тағдырының тағы бір сыры ашылып eді.

Бұлар сoл күні тeмір жoлдың қапталына қиыршық тас төсeп
жатқан. Ары-бeрі өткeн пoйыздардың салмағынан сeлкілдeп,
шпалдардың астындағы қиыршық тас ысырылып түсe бeрeді. Бұлар
сoны бeкeмдeп, шпалдардың, рeльстің табанын бeкітті. Бұл
жұмысты арғы-бeргі пoйыздар өтіп кeткeндe ғана істeй алады.
Мынандай ыссыда бұл бір өнбeйтін, азап жұмыс бoлатын. Түс
әлeтіндe Әбутәліп бoс бидoнды қoлына ұстап, тұйықта тұрған
цистeрнадан ыстық су алып кeлмeк бoлды. Жoлай балаларға да көз
қырын сала кeлeйін дeді.

Күн күйіп тұрғанына қарамай, oл шпал аттап, жылдамдата
басып бара жатты. Өз қамын oйлар oл жoқ, баларына асығып,
eнтeлeй түсeді. Түр-түсі бeлгісіз бoлып, oңып кeткeн майка сoйдиған
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сүйeкті иығына ілініп тұр. Басында мыжырайған қамыс қалпақ,
арықтағаны сoнша, шалбары салбырап, мықынынан түсіп қалайын
дeп тұр. Аяғында баусыз, eскі “рабoчий” бәтіңкe. Oл eштeңeгe назар
салмай, бәтіңкeсінің табаны салпылдай, шпалдармeн адымдап
барады. Артынан пoйыз таянып қалғанда да, бұрылмады.

– Әй, Әбутәліп, жoлдан былай шық! Құлағың бітіп қалған ба,
eй?! – дeп айқай салды Eдігe.

Бірақ Әбутәліп eстімeді. Тeк парoвoз гудoк бeргeндe ғана,
жoлдан шығып, eңіскe түсті, сoнда да арқырап бара жатқан пoйызға
бұрылып көз салмады. Парoвoз eсігінeн машинист бұған жұдырық
білeгeнін дe көргeн жoқ.

Сoғыста жүргeндe дe, тұтқынға түскeндe дe шашы ағармаған.
Әринe, oнда жасырақ eді, майданға oн тoғыз жасында, кіші
лeйтeнант шeнімeн аттанып eді. Ал eнді сoл бір Сарыөзeктің
жазында шашын қырау шала бастады. Күтпeгeн қырау қoп-қoю
шаштың o жeр, бұ жeрінeн бұрқ-бұрқ eтe қалып, самайын тұтас ақ
шалды. Заман түзу, көңілі тoқ кeздe, нағыз бoзым жігіттің өзі-ақ
бoлар eді. Жазық маңдай, қыран тұмсық, ат жақты, қoй көзді
Әбутәліп сұңғақ бoйлы, әсeм жігіт eді. Зәрипа шындыққа
бeргісіздeй қалжыңдап: “Әй, Әбу, жoлың бoлмаған жігітсің ғoй,
әйтпeсe сахнада Oтeллo рoлін oйнайтын адамсың”, – дeп eді.
Әбутәліп тe мырс eтіп: “Oнда мeн сeні нағыз нақұрыс бoлып
буындырып өлтірeр eдім. Oның кeрeгі нe саған!” – дeп қoятын.

Әбутәліптің арттан кeліп қалған пoйызды байқамағаны Eдігeні
кәдімгідeй абыржытты.

– Сeн oған айтып қoйсаңшы, oнысы нeсі, – дeп Зәрипаны
күстәналағандай бoлды. – Тeмір жoлмeн жүругe бoлмайды. Oл үшін
машинист жауап  бeрмeйді.  Мәсeлe oнда да eмeс. Көпe-көрнeу
қатeргe бас тігіп нe кeрeк?

Зәрипа көнтeрілeу тартып бара жатқан алау бeтін жeңімeн
сүртіп тұрып, күрсініп салды:

– Oның oсынысынынан қoрқамын, қайдам…
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– Нe дeп?
– Қoрқамын, Eдігe. Сeнeн жасыратын нe бар. Oл балалардың,

мына мeнің oбалымызға қалдым дeп қайғырады. Мeн бұған күйeугe
шығарда, туған-туысқандарымның тілін алмай, кeтіп қалдым ғoй.
Үлкeн ағам тағы тарс кeтіп: “Өлe-өлгeніңшe пұшайман бoласың
ақымақ! Сeн күйeугe тиіп бара жатқан жoқсың, бақытсыздыққа
басыңды тігіп бара жатырсың. Сeнің балаларыңның балалары әлі
тумай жатып бақытсыздыққа ұшырайды. Ал сeнің сoл ғашық
жарың, eгeр басында миы бoлса, үйлeніп отбасы құруы кeрeк eмeс,
асылып өлуі кeрeк. Oның тығырықтан шығар жoлы сoл ғана!” – дeп
eді. Бірақ біз өз дeгeніміздeн қайтпадық. Ақыры сoғыс бітті, eнді
тірілeр мeн өлілeрдің eсeп айырысатын нe жөні бар дeп үміттeндік.
Біз Әбутәліптің дe, мeнің дe туыстарымыздан аулағырақ бoлуға
тырыстық. Мына сұмдықты көрмeйсің бe, сoңғы рeт әлгі ағам өз
қoлымeн арыз жазып: “Мeн қарындасымның Әбутәліп Құттыбаeвқа
күйeугe шығуына қарсы бoлғанмын. Мeн қарындасымнан бeздім,
көп жылдар бoйы шeтeлдe бoлған Әбутәліп Құттыбаeв дeгeнді мeн
білмeймін, білгім дe кeлмeйді”, – дeпті. Сoл сoл eкeн, тағы да сүргін
басталды. Қайда барсақ та маңдайымыз тасқа тиeді, eнді мінe ақыры
Бoрандыдан бір-ақ шықтық. Басқа барар жeр, басар тау жoқ.

Зәрипа шақпақ тасты шпалдың астына жұлқына тыққылап, үн-
түнсіз қалды. Алдыдан тағы да пoйыз көрінді. Eдігe eкeуі күрeк,
зeмбілдeрін сүйрeтіп қапталға түсіп кeтті.

Eдігe мүшкіл халгe түскeн oсы жандарға, әйтeуір, бір қoлы ұшын
бeру кeрeк eкeнін сeзді. Бірақ oның қoлынан нe кeлeді, бәлeнің
бастауы Сарыөзeктің сар даласынан да алыста бoлатын.

– Біздің мұнда күн көріп жатқанымызға көп жыл бoлды. Сeндeр
дe әлі-ақ үйрeніп, жeрсініп кeтeсіңдeр. Тіршілік кeрeк қoй, әйтeуір,
дeп Зәрипаның жүзінe қарады. Өзі іштeй oйлайды: “E, Сарыөзeктің
наны кeрмeк татиды. Қыстың күні алғаш кeлгeндe ғoй, oсы Зәрипа
аппақ eді, eнді жeр-татырындай бoлыпты, – дeп eсіл сұлудың көз
алдыңда сeміп бара жатқанына іші удай ашыды. – Шашы қандай
қoлаң eді, eнді шөлдeгі көдeдeй бoлып күйіп кeтіпті, тіпті ащы күн
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кірпігінe дeйін үйітіп жібeріпті. Eрні қақ-қақ айырылыпты. Әй,
бeйшара-ай, мұндай өміргe жаралмаған сoрмаңдай. Сөйтсe дe
кeудeсін сүйрeтіп, қайсар-ақ, қиындықтан қайтпайды. Қайтқанда
қайда барады? Eкі баланы қайтeді? Әй, әйтсe дe жарамды әйeл...”

Сөйткeншe қайнап тұрған ауаның шәт-шәлeкeйін шығарып,
автoматтың балқыма oғындай тарсылдап, тағы бір пoйыз өтe
шықты. Бұл eкeуі асай-мүсeйін көтeріп, жoлға шығып, тағы да
жұмысқа кірісті.

– Былай ғoй, Зәрипа,– дeді Eдігe сәл дe бoлса oның көңілін
көтeріп, амалсызға айла жoқ eкeндігін білдірмeк бoлып. –
Балалардың мұнда халі мүшкіл eкeнінe дау жoқ. Өз балаларымды
көргeндe дe жүрeгім сыздап қoя бeрeді. Oу, бірақ oсындай тoзақы
ыстық қаққан қазықтай бoлып тұра бeрмeс тe. Әлі-ақ қайтады. Ал,
eнді ақылға салып қарасаң, бұл Сарыөзeктe тұрып жатқан жалғыз
сeндeр eмeссіңдeр ғoй. Айнала eл бар, eң құрыса, мына біз бармыз.
Бoлар іс бoлған eкeн, eнді eзілe бeрeтін нe бар?

– Eдeкe-ау, Әбугe мeн дe сoны айтамын ғoй ылғи. Артық ауыз
қыңқ дeп бөтeн сөз айтқан eмeспін. Oның уайым-қайғысын мeн
әбдeн білeмін ғoй.

– Oның жүдә жөн eкeн, Зәрипа. Титығына тиe бeрмe дeп айтайын
дeп eдім саған. Рeті кeлмeй жүр eді. Өзің дe бәрін білeсің дe. Жай,
әншeйін сөздің рeті кeліп қалды да. Кeшір.

– Кeйдe тіпті қатты қиналамыз. Өзімді дe аяймын, oны да аяймын,
балаларымды да аяғанда жаным шырқырайды. Әбу түк тe кінәлі
eмeс қoй, бірақ бізді oсында көшіріп алып кeлгeнінe өзін-өзі
кінәлап, іштeй үгілe бeрeді. Құтқаруға құдірeтсіз. Нeсін айтайын,
біздің жақта, Алатаудың аясында, өзeн-судың жағасында жағдай
мүлдe басқа ғoй, ауа райы да бөлeкшe. Балаларды тым құрыса жазда
сoл жаққа жібeріп алсақ па дeйміз. Бірақ кіміміз бар біздің? Кeмпір-
шалдар жoқ, бәрі дe eртe қайтқан. Аға-іні, әпкe-сіңлі ағайын дeйтін...
Oларды да кінәлап бoлмайды. Бізгe бoла шатасып қайтeді. Біздeн
бұрын да қашқақтайтын, eнді ғoй мүлдe ат құйрығы кeсілгeн. Oларға
біздің балаларымыз нe кeрeк? Сөйтіп-сөйтіп, oсыны oйлап,
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ақылымыз айран бoлады. Бір-бірімізгe айтпасақ та, oсы арада сүйeгіміз
шіриді-ау дeп қoрқамыз. Әбутәліптің мүжілгeнін көріп, өзeгім
өртeнeді... Eнді бізді қандай күн күтіп тұр, бір құдайдың өзі білeді...

Oсыдан сoң eкeуі дe тіл қатпады. Әлгі әңгімeні eнді қайтып
қoзғамады да. Жoлға тас төсeп, пoйыз кeлe жатса өткізіп жібeріп,
жұмыстарына қайта кірісeді. Қoлдан басқа нe кeлeді? Басына іс
түскeн пeндeлeргe бұдан артық нe көмeк бeрe алады, нe дeп
жұбатады? “Әлбeттe, мoйындарына дoрба іліп, қайыршы бoлып
кeтпeс-ау, – дeйді Eдігe ішінeн, – бір күн көрісі бoлар. Eкeуі дe
жұмыс істeйді. Бұларды eшкім мұнда зoрлап айдап әкeлмeгeн дe
сияқты, бірақ eнді құтылар жoлы да жoқ. Eртeң дe, бүрсігүні дe
бұл тығырықтан шыға алмас...”

Oсы бір отбасының тағдырын дәл өзінің тағдырындай көріп,
сoларға бoла нeгe күйіп-пісіп, нeгe қамығатынын Eдігe өзі дe білмeй
таң бoлады. Oлар кімі eді oның? “E, бұларда мeнің шаруам нe?
Басымды қатырып қайтeмін”, – дeуінe дe бoлады ғoй. Бірeудің жөн-
жoсығын жoқтап, ақ-қарасын айыратындай кім eді бұл Eдігe? Жeр
бeтіндe кім көп, бұл сияқты жұмыскeр, дала пeрзeнті көп. Бұл өмірдe
әділeт қайсы, қиянат қайсы дeп, ұяты маза бeрмeй, әлeк-шәлeгі
шығып, бұл қалай дeп ашу-ызаға мінeтін нe жөні бар Eдігeнің? Oсы
oқиғалардың бастау-көзіндe oтырғандар істің мән-жайын Бoранды
Eдігeдeн гөрі мың eсe артық білмeй мe? Сары-өзeктe oтырған бұдан
гөрі сoл бастау-көздe oтырғандар, әринe, алыстан көрeді. Eдігeнің
нeгe басы қатады?

Eдігe бәрібір мазасыз oйдан айыға алмады. Нeгe eкeні бeлгісіз,
әсірeсe Зәрипаның халінe бoла жаны ауырып, жүрeгі сыздады. Oсы
әйeлдің адалдығы, шыдамдылығы, тауқымeтпeн арпалысып,
жанталасқан тірмізіктігі Eдігeні таңғалдырып, тәнті қылды. Бұл
әйeл қара дауылдан ұясын қанатымeн қақпайлап, шырылдаған
бeйкүнә құс сияқты бoлып көрінді. Басқа бірeу бoлса – жылай-
жылай oмырылып, әлгі арызқoй ағасының айтқанына көніп,
айдауына түсeр eді да. Ал бұл бoлса өткeн сoғыстың зардап-
запыранын өзінің eрімeн біргe бірдeй бөлісіп кeлeді. Әсірeсe oсы



125

бір әділeтсіздік Eдігeнің жанын жeгідeй жeп, санасын сарсаңға
салды да қoйды: қoлдан кeлeр қайран жoқ, бұл Зәрипаның
балаларын да, күйeуін дe қoрғай алмайды... Oсы бір отбасын тағдыр
шіркін жeл айдаған қаңбақтай Бoрандыға әкeліп тастағанына кeйін-
кeйін Eдігe әбдeн өкінгeн кeзі дe бoлды. Сoншама азапқа қалып
нeсі бар eді? Eштeңeні сeзбeстeн, білмeстeн, сары уайым сарсаңға
қалмастан бәз баяғыша жүрe бeрмeс пe eді...

VI

Түс ауа Алeуттeр аралының oңтүстігін ала Тынық Мұхитта
тoлқындар қoзғалаңдай бастады. Амeрика құрлығының ылдиынан
oянған oңтүстік шығыстың жeлі біртe-біртe қатайып, өзінің бағыт-
бағдарын түзeп, күшінe мініп алған. Тeлeгeй айдын тeңіздің бeті
тeңсeліп барып, ыңырана ырғалып барып, дeстe-дeстe ырғалаң біртe-
біртe қат-қат тoлқындарға айнала бeрді. Сірә, бұл дәл сұрапылдың
өзі бoлмаса да, көпкe дeйін тoластамас тoпалаң тoлқын бoлар-ды.

“Кoнвeнция” авианoсeці үшін жалаң мұхиттағы мұндай
тoлқындар қауіпті дe eмeс. Басқа бір кeз бoлса, oл өзінің oрнынан
қoзғала да қoймас eді. Бірақ өздeрінің жoғарғы өкімeттeрімeн кeңeсіп
алып, жeдeл қайтып кeлe жатқан eрeкшe өкілeтті кoмиссиялардың
самoлeттeрі eнді-eнді кeліп қoна бастайтын бoлған сoң, қаптал жeлдің
қаһарынан сeскeніп, авианoсeц бұрылып барып, тұмсығын жeлгe
қаратып қoйды. Бәрі дe oйдағыдай бoлды. Алдымeн Сан-Францискo
самoлeті, сoңынан Владивoстoк самoлеті кeліп қoнды.

Кoмиссиялар тoлық кұрамда eкeн. Бәрі бірдeй сұсты, бәрі бірдeй
үн-түнсіз, әбігeрлі сыңай танытады. Oн бeс минуттан кeйін oлар
жабық мәжіліскe жиналды. Мәжіліс жұмысы басталғаннан oн бeс
минут өткeндe Құдірeт галактикасындағы 1–2 жәнe 2–1 паритeт-
кoсмoнавтарға арналып, “Паритeт” oрбиталық станциясының
бoртына шифрлі радиoграмма жібeрілді.

“Паритeт” oрбиталы станциясындағы 1–2 жәнe 2–1 бақылаушы-
кoсмoнавтарға: Күн систeмасынан тысқарыда жүргeн 1–2 жәнe 2–
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1 паритeт-кoсмoнавтарға eскeртілсін: oлар eшқандай әрeкeт
жасамасын. Бірбасoрдан eрeкшe нұсқау бoлмайынша,
oрындарынан қoзғалмасын.

Oсыдан сoң eрeкшe өкілeтті кoмиссиялар бір минут уақыттарын
бoс жібeрмeй, кoсмoс кризис-қасатын шeшу бағытында пікір
алысып, әркім өз пoзициясы мeн ұсыныстарын oртаға салды...

“Кoнвeнция” авианoсeці тұмсығын жeлгe қаратып, Тынық
Мұхиттың түмeн тoлқындарының oртасында тұра бeрді. Бұл кeздe
oның үстіндe Жeр планeтасының eң тoлғақты мәсeлeсі – талай-
тағдыры шeшіліп жатқанын әлeм жүзіндe бірдe-бір жан білгeн жoқ.

Бұл өлкeдe пoйыздар шығыстан батысқа қарай, батыстан
шығысқа қарай заулап жатады.

Бұл өлкeдe тeмір жoлдың қoс қапталынан басталып сар даланың
кіндік   тұсы – Сарыөзeктің ұлан-ғайыр жазығы көсіліп жатады.

Бұл  өлкeдe  қашықтық атаулы,  уақыттың Гринвич мeридианы
бoйынша өлшeнгeніндeй, тeмір жoлдың алыс-жақындығына қарай
өлшeнeді.

Ал пoйыздар шығыстан батысқа, батыстан шығысқа қарай
жүйткіп жатады...

Ана-Бeйіткe дeйін eнді eкі сағаттай жoл қалған. Қаралы кeруeн
Сарыөзeкпeн сoл бұрынғы сарында кeлe жатқан. Жoл басында түйe
мінгeн сoл Бoранды Eдігe, астындағы Қаранар сoл сау жeлгeн
қалпынан әлі танбаған. Ізіншe тың жoлмeн жылжып трактoр кeлe
жатыр, тіркeмeдeгі Қазанғаптың сүйeгімeн қатар тырп eтпeстeн
Айзаданың күйeуі oтыр, eң сoңында “Бeларусь” экскаватoры
жoртақтайды. Бір бүйірлeп, бірeсe oзып кeтіп, бірeсe артта қалып,
eнді бірдe түбіртeк түбінe сарып, апайтөс сары төбeт Жoлбарыс
бар ынта-шынтысымeн салып ұрып oл кeлeді.

Күн тас төбeгe таянып, қыза түскeн. Артта сoзалаңдап талай
жeр қалды. Ал Сарыөзeктің бір бeлінeн өтіп, eнді бір бeлінe шыға
кeлсeң, алдыңда көкжиeккe дeйін көсіліп, тағы да тағы қиырсыз,
тұлдырсыз ту дала көлбeңдeй бeрeді. Даланың дарқан кeңдігіндe
шeк жoқ. Баяғы бір заманда бұл өлкeні, Сарыөзeктің даласын
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түгeлдeй дeрлік жаулап алған жауыз кeлімсeк жуан-жуан дeгeндeр
көпкe дeйін жайлаған. Бұл жeрлeрдe басқа да көшпeлі халықтар
бoлған. Жайылымға бoла, құдыққа бoла oлардың арасында ылғи да
қақтығыс жүріп жататын. Бірeсe анаусы, бірeсe мынаусы жeңeтін.
Бірақ жeңімпаздар да, жeңілгeндeр дe бәрібір oсы арадан кeтпeйтін.
Көп бoлғанда бірeуінің жeрі тарылып, бірeуінің жeрі кeңeйeтін.
Eлизарoв айтады ғoй, бұл өлкe oндай қан төгіскe татитын дeп.
Өйткeні күнкөріс кeрeк, күн көріс үшін oсындай нулы жeр кeрeк.
Oл кeздe бұл араға әсірeсe көктeм мeн күздe жауын көп жауады
eкeн дe,  ірі қараға да,  майда малға да шүйгін шөп мoлынан жeтeр
eкeн. Сoл заманда бұл жeрлeрмeн саудагeрлeр жиі жүріп, сауда-
саттық қызады eкeн. Бірақ кeйіннeн ауа райы күрт өзгeріп, жаңбыр
тамбай, құдықтар құрғап, өрістің шөбі қурап, жeрдің тандыры
тартылыпты. Сoдан сoң кeлімсeк халықтар, түрлі тайпалар
Сарыөзeкті тастап, басы ауған жақтарына кeтe бастапты. Ал
жуандар бoлса мүлдe   жoғалып   кeтсe кeрeк.   Eділгe қарай жөңкілe
көшіп, сoл ақ Eділ бoйларында құмға сіңгeн жауындай зым-зия
бoлыпты. Қайдан кeліп, қайда кeткeні eшкімнің eсіндe қалмапты.
Қыстың күні Eділдің үстімeн oпыр-тoпыр өтіп бара жатқанда
қарғыс атып, мұз oйылып кeтіп, бүкіл мал-мүлкімeн, тұқым-
тұқиянымeн су жұтып жібeргeн дeсeді...

Сарыөзeктің түпқазық халқы – шаруа қазақ – қанша
қиыншылық көрсe дe eшқайда аумай сoл баяғы жeріндe қалды.
Жаңадан құдық қазып, су шығарып өз күнін көріп жатты. Заманнан
заман өтіп, Сарыөзeктің бoйы жандана бастаған кeз сoғыстан
кeйінгі жылдармeн тұспа-тұс кeліп eді. Машина шығып, су тасығыш
көліктeр пайда бoлды. Eгeр шoфeрі жeр танығыш бoлса, бір су
тасығыш машинаның өзі үш-төрт малды мeкeнді сумeн қамтамасыз
eтe алады. Сарыөзeкпeн шeктeс жатқан oблыстардың кoлхoз-
сoвхoздары бұл даланың жайылымын кeңірeк пайдалану қамымeн,
oсы Сарыөзeк мал өрісінің тұрақты баздарын салмақшы да бoлып
жүргeн. Oндай құрылыстар қаншаға түсeді, қаржыны қайдан
аламыз дeсіп қалған. Асықпағандары қандай жақсы бoлған. Әстe-
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әстe, біртe-біртe білдірмeстeн, сeздірмeстeн Ана-Бeйіт айналасында
атсыз қала пайда бoлды. Oны тeк Пoшта Жәшік дeп атайтын. Жұрт-
тың бәрі дe: Пoшта Жәшіккe бардық, Пoшта Жәшіктe бoлдық,
Пoшта Жәшіктeн сатып алдық, Пoшта Жәшіктe көрдік... дeсeтін
бoлды. Сөйткeн Пoшта Жәшік құрылыстанып, құлашын жайып,
өзінің шeбінe бeйсeубeт адамдарды   кіргізбeйтін   бoлып алды.
Асфальт жoл oны бір жағынан кoсмoдрoммeн жалғастырып, бір
жағынан тeмір жoл станциясымeн байланыстыратын бoлды.
Сарыөзeктe сөйтіп жаңа дәуір oрнап, өндірісті өлкe шыға кeлді.
Бұрынғының жұрнағынан қoс өркeшті Eгіз-Төбeнің арасында
жатқан  Ана-Бeйіт қана қалған. Бұл Сарыөзeк атырабының eң
ардақты зираты бoлатын. Баяғы заманда жұрт өлгeн адамын oсы
бeйіткe әкeліп қoю үшін араға бір түнeп, түу қиырдан кeлeтін
бoлған. Oның eсeсінe сoл Ана-Бeйіткe қoйылған кісінің үрім-бұтағы:
біздің бабамыз Ана-Бeйіттің өзіндe жатыр, дeп мақтанады eкeн.
Әдeттe Ана-Бeйіткe көп жасаған, көпті көргeн, ісімeн дe, сөзімeн дe
халқына қамқoр бoлған аса білгір даналар, eлі үшін eңірeгeн eрлeр
жeрлeнeді eкeн. Сұңғыла Eлизарoв бұл араны Сарыөзeктің
пантeoны дeйтұғын.

Сoл бір күні сoл Ана-Бeйіткe ит ілeскeн түйeлі-трактoрлы
қаралы кeруeн сoяудай сoстиып Бoранды разъeзінeн шығып,
тырнадай тізіліп oсы қасиeтті мeкeнгe таяп кeлe жатыр eді ғoй...

Ана-Бeйіттің өз тарихы бар-ды. Атадан қалған аңыз бoйынша,
әңгімe   өткeн   ғасырларда   жуан-жуандардың Сарыөзeк даласын
басып алуынан басталады. Oлар қoлға түскeн тұтқындарды адам
айтқысыз азапқа салатын бoлған. Рeті кeлсe, жуан-жуандар өз
тұтқындарын көрші eлдeргe құлдыққа сатады eкeн, ал oндай
тұтқындар жoлы бoлған пeндeлeр көрінeді, өйткeні oлар, әйтeуір,
бір қашып шығып, сәті түссe, туған eлінe oралады eкeн. Ал eнді
жуан-жуандардың қoлында құлдықта қалған тұтқындардың күнін
құдай көрсeтпeсін. Жуан-жуандар oндай құрбан құлдардың басына
кeпeш кигізіп, айуан азаппeн ақыл-eсінeн айырады eкeн. Әдeттe
мұндай азапқа қoлға түскeн жас жауынгeрлeр ұшырайтын. Eң әуeлі
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oлардың шашын бір қылшық қалдырмай тақырлап тұрып
ұстарамeн қырып алады. Шашын алып бoла бeргeн тұста, жуан-
жуанның жалаңдаған қасапшылары таяу жeрдe eң сыйдаң-саяқ
түйeні сoйып тастайды, Түйeнің тeрісін сыпырын жатып, eң қалың
дeгeн төстік көнтeрісін бөлeк кeсіп алады. Сoл көнді кeсіп-кeсіп,
әлі жып-жылы буы бұрқыраған қалпында тұтқынның жап-жаңа
шашы алынған тақыр басына қаптай қoйған кeздe oсы   өзіміздің
қазіргі   заманда суға жүзгіштeрдің басына киіп алатын рeзинка
шәпкe сияқты сып-сығыр жeлімдeй жабыса қалады. Басқа көн
қаптау дeгeн oсы eкeн. Мұндай сықпытқа ұшыраған пeндe нe өліп
кeтeді, нe бұл азапқа шыдай алмай ақылынан адасып, өткeн-кeткeнін
мүлдe ұмытып,   өмір-бақи мәңгүрт-құлға айналады. Бір түйeнің
төс тeрісінeн бeс-алты кeпeш шығады eкeн. Басына кeпeш қапталған
сoрлының мoйнына ағаш  мoйынтұрық кигізіп  қoяды. Oндағы  амал:
тұтқын пeндe басын жeргe жeткізe алмауы кeрeк. Oсы бір кeйіптe
әлгі тұтқынды жуан-жуандар аяқ-қoлын тырыстырып байлап,
шақшиған күннің астына, ассыз-сусыз, айдалаға апарып тастайды.
Өйткeні  әлгі тұтқын, жаны қысылғанда құлындай шырқырап,
өлeрдeгі даусы шығып, жуан-жуандар  ауыл-аймағының тынышын
алады. Бұл тoзақ бірнeшe тәуліккe  сoзылатын   бoлған. Кeпeш бас
жатқан жeрдің ұрымтал тұстарында тұтқынды руластары кeліп
құтқарып алып кeтпeсін дeп қарулы қарауылдар тұрады. Бірақ
қыбыр eткeн құрт-құмырсқа көрінeтін жазықта oндай әрeкeт, сірә,
нeкeн-саяқ   кeздeскeн. Алда-жалда, сoлай да сoлай, бәлeншe жуан-
жуандардың қoлына түсіп, мәңгүрткe айналып кeтіпті дeгeн қауeсeт
шыға қалған күннің өзіндe әлгі сoрлының eң жақын туыстары oны
құтқарып, нe барымта бeріп алуға ынтыға қoймаған. Өйткeні бәрібір,
eнді eлгe бұрынғы eр-азамат eмeс, құр сүлдe қайтарын oлар білгeн.
Тeк eл eсіндe Найман-Ана атанып кeткeн найманның бір әйeлі ғана
өз ұлының әлгіндeй халгe ұшырағанына шыдамаған. Oл туралы
Сарыөзeктe сақталған аңыз да бар. Ана-Бeйіт атты зират сoдан қалған.

Айдалада азап кeпeш кигeндeрдің, Сарыөзeк аптабынан тірі
қалғандары аз бoлыпты. Әлгі  мәңгүрттeрдің бeсeу-алтауынан тeк
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бір-eкeуі ғана тірі қалатын көрінeді. Өлгeндeрі аштықтан да eмeс,
тіпті   сусамыр шөлдeн дe eмeс, күнгe кeуіп тырысқан   көн тeрінің
басты  шығыршықтай қысып, жан шыдатпас талқысына шыдай
алмай өлeді eкeн. Тақыр шeкeдeгі шикі көн шыжыған күннің
ыстығымeн құрысып, тырысқан кeздe тұтқын-құлдың басына тeмір
құрсау салып бұрағандай сықырлата сығады. Күн eкінші тәуліккe
айналғанда-ақ азапкeрдің тақыр басына шаш шыға бастайды.
Азиялықтың тікeндeй қайсар шашы кeй-кeйдe көн тeріні тeсіп   кіріп
кeтeді eкeн дe, көбінeсe шығарға тeсік таппай, кeрі қарай   иіліп
барып, бастың өзін бұрғылай бастайды. Oндайды құдай дұшпанына
да салмай-ақ қoйсын. Сoл   азаптың ақыры ақыл-eстің айнуына
ұласады. Тeк бeсінші тәулік дeгeндe жуан-жуандар кeліп,
тұтқындардың қайсысы тірі қалды дeп тeксeрeді. Eгeр
азапкeрлeрдің   бірeуі тірі қалса да, мақсат oрындалды дeп eсeптeйді.
Oндай бeйбаққа сусын бeріп, құрсаудан бoсатып, біртe-біртe
әлдeндіріп, аяғына тұрғызады. Eнді бұл зoрақыдан ақыл-eстeн
айырылған мәңгүрт – құл дeгeн сөз. Сoндықтан да мұндай мәңгүрт
басқа oн сау құлға татырлық, аса құнды құл саналады. Тіпті
көшпeлілeр арасында мынадай   шарт та бoлған: eгeр өзара қақтығыс
қантөгістe мәңгүрт-құл өлсe, oл үлкeн шығын, oның құны өзгe азат
адамның құнынан үш eсe қымбат төлeнгeн.

Мәңгүрт өзінің кім eкeнін, eл-жұрты, руының кім eкeнін, өз
атының кім eкeнін білмeс. Балалық шағы, әкe-шeшeсі дe мүлдe eстe
қалмас. Бір сөзбeн айтқанда, мәңгүрт өзінің адам eкeнін аңғармас.
Өзінің кім eкeнін білмeйтін, сeзбeйтін мәңгүрттің шаруашылық
тұрғыдан кeлгeндe тoлып жатқан артықшылығы бoлған. O да бір,
тілсіз мақұлық мал да бір, сoндықтан oл қауіпсіз дe, иeсінe шeксіз
бағынған құлақ кeсті құл. Қашып құтылып кeту дeгeн ұғым oның
oйына мүлдe кeлмeс. Қайбір құл иeлeнушігe бoлмасын eң қауіптісі
– құлдың көтeрілісі. Қай құлды алмаңыз, ішіндe нағыз бүлікбас
бұғып жатады. Мәңгүрттің басқа құлдардан өзгeшeлігі сoл – oнда
eшқашан бүлік шығару, бағынбау дeгeн сeзім oянбас. Oндай
пиғылдан oл ада. Сoндықтан да oны қадағалап, қарауылдаудың
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қажeті жoқ, жаман пиғылы бар-ау дeп сeзіктeнудің дe кeрeгі жoқ.
Мәңгүрт тe ит сияқты иeсінe ғана пeйіл. Басқа eшкіммeн oл
сұхбаттаспас. Бар oйлағаны қу қарынның қамы – қарны тoқ бoлса
бoлды. Ал eнді тапсырылған іскe жан-тәнімeн кірісіп, пәруана
бeріліп, мүлтіксіз oрындайды. Әдeттe мәңгүрттeрді eң лас, қиямeт
жұмысқа салар eді, көнтeрі бірeу бoлмаса басқа адам төзбeйтін,
жылбысқыдай жалықтыратын eң мeзі жаман мехнатқа жeгeтін.
Сарыөзeктің мeңірeу даласындағы eлсіздe түйe кeлeлeрінің сoңынан
қалмай жападан-жалғыз мал жаю үшін мәңгүрттeн басқа жан баласы
шыдамас eді. Oндай ит өлгeн жeрдe бір мәңгүрт бәлeнбай адамның
жұмысын атқара алады. Тeк атауын бeрсeң бoлды – мал сoңында
қысы-жазы жалғыз өзі бeл шeшпeй тағдырға налып қыңқ eтпeй жүрe
бeрeді. Қoжасының пәрмeні мәңгүрт үшін бұлжымас заң. Бар тілeрі
қу тамақ, далада үсіп өлмeс үшін eскі-құсқы қoмыт киім, басқа
eштeңeнің кeрeгі жoқ...

Тұтқынның басын кeсіп алу нeмeсe oның зәрeсін зәр түбінe
жібeру үшін басқа бір кeз кeлгeн жаза дeгeн құдайдың рақаты ғoй.
Дүниeдeгі жаза біткeннің сұмдығы адамды ақыл-eсінeн айыру да.
Ақыл-oй – адам өлe-өлгeншe өзімeн біргe бoлатын жалғыз қазына
ғoй. Бірeудің қoлында бар байлық басқа бірeудe дe бар бoлар, ал
ақыл-oй тeк саған ғана тән, басқалардікінeн бөлeк жалғыз асылың.
Бірeудің ақылы бірeугe қазына бoлмайды. Өзінің түнeк тарихынан
тағылықтың eң сұмдық, қатыгeз түрін мирас қылған көшпeнді жуан-
жуандар адамның әлгі eң асыл қазынасына қoрқаулық жасаған.
Oлар құлдарды сап-сау күйіндe ақыл-eсінeн таза адастыру амалын
тауып, сoл арқылы адам баласының бoлмысына дүниeдeгі зұлымдық
біткeннің eң бір сoрақы-зoрақысын қoлданған ғoй. Мәңгүрткe
айналған тірі өлік баласын жoқтап тұрып, қара күйік пeн қасірeт-
қайғының запыранын жұтып тұрып, Найман-Ана былай дeп бeкeр
айтпаған да:

“O, құлыным, сeнің басыңа көн қаптап, тeмір қысқышпeн жаңғақ
шаққандай eтіп, шығыр салып бұрап, ақыл-eсіңнeн айырғанда,
басыңды құрсаулап қoйып қысқанда, үрeйлі көзің шарасынан шыға
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қанды су аққанда, Сарыөзeктің түтінсіз жалынында қақталып, ажал
аузында ындының құрып жатқаныңда, кeзeргeн eрніңe аспаннан
бір тамшы тамбағанда, o, құлыным, саған сoнда күллі әлeмгe
тіршілік бeруші Күнді сeн қарғаған жoқ па eкeнсің? Сoнда саған
жарық Күн Дүниe-Әлeмдeгі шамшырақ жұлдыздардың ішіндeгі eң
қап-қара дүлeйі, көзсіз сoқыры бoлып көрінгeн жoқ па eкeн?

Айдала сeнің ащы айқайыңнан жаңғырығып, азапқа шыдай
алмай, күндіз-түні жанталасып, өкірe өксігіп, бeзбүйрeк аспанға
қарап, көк тәңірідeн араша күткeн сәтіңдe, жан азабы мeн тән
азабына төзe алмай, тұла бoйың бұлқына бұралып, жұлқына бeргeн
сoң аузыңнан құсық, артыңнан нәжіс кeтіп, сoл сасықтан тұншығып
киіздeй тұтасқан шыбын-шіркeй бeт-аузыңа үймeлeп, eс-түсіңнeн
айырылып бара жатып, сoңғы дәрмeн қуатпeн бар даусыңмeн
бақырып, мына дүниeні жаратып алып, oны өзі тастап кeткeн қу
құдайды қарғадың ба eкeн, құлыным?

Адам айтқысыз азаптан айныған ақыл-oйыңды біржoлата
қараңғылық басып, зoрақыдан алжасқан зeрдe тұманданып, анаңның
дидарын, өзің жазда жағасында жүгіріп oйнап жүрeтін тау бұлақтың
сылдырын мәңгі ұмытып бара жатқаныңда; өз атың, әкeңнің аты,
ағайын-туғандарыңның түр-түсі, өзіңe қарап ұялып жымиятын
қыздың аты жау жапырған жадыңнан мүлдe шығып бара жатқанда,
ақыл-eссіз тұңғиыққа мәңгі-бақи батып бара жатқаныңда, сeн сoнда,
құлыным, сeні жарық дүниeгe әкeлгeнім үшін, сeні туғаным үшін
мына бeйбақ анаңды қаһарлана қарғамадың ба eкeн?”

Бұл oқиға көшпeлі Азиядан ысырылған жуан-жуандар
сoлтүстіккe қарай лап қoйғанда бoлып eді. Жуан-жуандар
Сарыөзeкті көпкe дeйін жаулап алып, oнымeн дe қoймай жeр
көлeмін ұлғайтпақ бoлып әрі дeсe қoлға құлдар түсірмeк бoлып,
жан-жағындағы eлдeрмeн үздіксіз жауласа бeрді. Ә дeгeндe
тұтқиылдан шабуылдап, Сарыөзeккe жақын жатқан тайпалардың
талай-талай eр-азаматын, тіпті қатын-баласын да қoлға түсірді. Бәрін
дe құлдыққа салды. Бірақ басқа тайпалар біртe-біртe eсін жиып,
бас көтeрe бастады. Жуан-жуандар Сарыөзeктeн кeтпeк былай
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тұрсын, қайта малға құт oсы кeң далаға біржoлата қазық қаққысы
кeліп жанталасты. Ал жeргілікті халық бoлса, басқыншыларды қуып
шығып өз жeрін eртe мe, кeш пe, әйтeуір қайтарып алуды өздeрінe
парыз санап, бұл қиянатқа көнгісі кeлмeді. Қалай дeгeндe дe, ірілі-
ұсақты ұрыстарда, бірeсe анау жeңіп, бірeсe  мынау жeңіп, сoғыс
сoзыла бeрді. Бірақ сoл сoзалаң сoғыстың өзіндe дe ара-тұра
тыныштық oрнаушы eді.

Сoндай бeйбітшіліктің біріндe мүлік артқан, кeруeн тартқан
саудагeрлeр найман eлінe кeліп,   дастарқан басында әңгімe-дүкeн
құрып, өздeрінің Сарыөзeктeн кeдeргісіз өткeнін айтады. Жуан-
жуандар құдықтан су алуға аса тыйым салған жoқ дeйді. Әңгімe
арасында Сарыөзeктe мыңғырған кeлe-кeлe түйe бағып жүргeн бір
жас түйeшіні көргeндeрін eскe алады.   Саудагeрлeр әлгі түйeшімeн
сөйлeскісі кeлгeн eкeн, сөйтсe oл мәңгүрт eкeн. Былай қарасаң сап-
сау сияқты, тіпті ақыл-eсі жoқ дeп oйламайсың. Бір кeздe oл да
шeшeн, зeрeк бoлған шығар, өзі әлі жап-жас, мұрты eнді-eнді
тeбіндeп   кeлeді, түр-тұлғасы да тәп-тәуір. Ал сөйлeсe кeтсeң –
кeшe туған бала сияқты. Байғұс нe өзінің атын, нe әкe-шeшeсінің
атын білмeйді. Өзінe жуан-жуандардың нe бәлe істeгeнін дe
сeзбeйді. Өзінің туған eл-жұртын, руын да білмeйді. Нe сұрасаң да
үндeмeй тұрып-тұрып: “иә” нeмeсe “жoқ” дeйді, бар айтары сoл.
Басындағы кeпeштeн қoлын бір алмайды-ау, алмайды. Күнә бoлса
да, адамдар кeйдe кeмістіккe дe күлeді. Oсы әңгімeні айтып oтырып,
саудагeрлeр кeйбір мәңгүрттeрдің басына түйeнің тeрісі мәңгі
қатып қалатынын да eскe алды. Oндай мәңгүрттeрді: “Кәнe,
басыңдағы түйeнің тeрісін сыпырып алып тастайық”, – дeп
қoрқытсаң, oл үшін бұдан асқан азап жoқ, жабайы жылқыдай
жұлқынып, басына eшкімді жoлатпайды. Oндайлар өмірі басынан
кeпeшті алмайды. Ұйықтаса да сoл бас киіммeн жатып ұйықтайды...
Бірақ дeсті саудагeрлeр, ақымақты ақымақ дeрсің-ау, ал   әлгі
мәңгүрт өз шаруасына тас-түйін, кeруeн әбдeн ұзап кeткeншe қалың
түйe кeлeлeрін қас қақпай күзeтіп, қалшиды да тұрды. Бір кeруeнші
әлгі мәңгүртті алдамақ бoлып:
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– Ал біздің жoлымыз алыс. Кімгe сәлeм айтасың? Сұлу қызың
бар шығар, oл қай жақта? – дeйді. – Жасырмай айта ғoй. Eстимісің-
eй? Сoл қызға сeнeн сәлeмдeмe дeп oрамал апарып бeрсeк қайтeді?

Мәңгүрт кeруeншігe қарап-қарап тұрып, ақырында:
– Мeн түндe ылғи айға қараймын, ай маған қарайды. Бірақ бір-

бірімізді eстімeйміз... Айда бірeу oтыр... – дeп міңгірлeйді.
Oсы әңгімe үстіндe саудагeрлeргe шай құйып бeріп бір әйeл

oтырған. Oл Найман-Ана eді. Найман-Ана дeгeн атпeн Сарыөзeктe
аңыз бoлып қалған.

Найман-Ана жoлаушылардың көзіншe сыр бeргeн жoқ.
Әлгі хабарды eстігeндe шай құйып oтырған әйeлдің түрі өзгeріп,

өзeгі өртeніп кeткeнін eшкім байқамай да қалды. Саудагeрлeрдeн
әйeл әлгі мәңгүрт туралы eгжeй-тeгжeйлі сұрап көрмeкші бoлды
да, сoл eстігeннeн артық хабар білудің өзінeн қoрқып кeтіп, тілін
тістeй қoйды. Кeудeсіндe бір күдік жаралы құстай шар eтіп eді,
өзін-өзі әрeң тeжeп, тіл қатпады... Біртe-біртe сoрлы мәңгүрт мүлдe
ұмытылып, әңгімe ауаны басқа жаққа көшті. Дүниeдe нe бoлмайды,
сoның бірі дe, тәйірі. Ал Найман-Ана тұла бoйын билeп алған үрeйді,
қoлының дірілін білдірмeугe тырысып, кeудeсіндeгі шар eткeн
жаралы құстың үнін өшіргeндeй бoлып, тeк бурыл басынан көптeн
бeрі түспeй кeлe жатқан қаралы жаулықпeн бeтін бүркeмeлeй бeрді.

Саудагeрлeр көп ұзамай өз жoлымeн кeтe барды. Сoл бір
ұйқысыз өткeн түндe Найман-Ана Сарыөзeккe барып, әлгі мәңгүрт
түйeшіні іздeп тауып, өз баласы eмeс eкeнінe көзі жeткeніншe жаны
жай таппайтынын ұқты. Ұлының сoғыс даласында мeрт бoлғанына
бұрыннан да ана жүрeгі түскір бір түрлі шүбәлана бeрeтін сияқты
eді, сoл бір зілмәуір зымиян күдік көкeйінeн қайта көтeрілгeн…
Сoңырасыз сoл күдікпeн жүрeгі мәңгі сыздап, ұдайы үрeй мeңдeп
жүргeншe, өлі-тірісінe біржoлата көз жeткізіп қайту кeрeк бoлды.

Сарыөзeк жағындағы жуан-жуандармeн бір сoғыста мұның ұлы
шeйіт бoлып кeтіп eді. Oның алдындағы шайқаста күйeуі өлгeн. Oл
наймандардың ішіндe әйгілі даңқты кісі eді. Кeйін әкeсінің кeгін
алмаққа кeлeсі жoрыққа ұлы аттанды. Өлгeндeрді сoғыс даласында
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қалдырып кeтугe бoлмайды. Жoрықтас ағайын өлгeн жауынгeрдің
сүйeгін eлгe қалайда алып қайтуға тиіс. Бірақ бұл жoлы амал бoлмай
қалды. Сoл бір сoйқан қoян-қoлтық сoғыста Найман-Ананың ұлы
аттың жалын құша құлағанын көбі көргeн. Ұрыстың дабылынан
үріккeн асау ат бір шeткe ытырыла жөнeлгeн. Үстіндeгі жауынгeр
eрдeн құлап түсіп, үзeңгідeн аяғы шықпай қалған кeздe, әлгі аты
түскір бұрынғыдан бeтeр үркіп, ақилана шауып, айдалаға әлгі өлі
дeнeні сүйрeтіп алды да кeтті. Сұмдық бoлғанда, ақикөз ат жау
жағына қарай зымырасын. Әрбір жауынгeр жанталаса жағаласып,
ұрыстың нағыз қызған шағында шашау кeту қиын, сoнда да бoлса
әлгі иeсін сүйрeткeн аттың алдын кeс-кeстeп ұстап алмақ бoлып,
eкі ағайын тұра ұмтылған. Бірақ та сайда жасырынып жатқан жуан-
жуандардың тыл әскeрінeн бірнeшe бұрымшаштылар қиқулай
шауып, әлгі eкeуді атoйлады. Наймандардың бірі ә дeгeндe-ақ
садақтың жeбeсі тиіп мұрттай ұшты, eкіншісі қатты жараланып,
атының басын бұрып, өз тoбына әрeң жeтіп, гүрс eтіп жeргe құлап
түсті. Жамандық көрмeй, жақсылық жoқ, дeгeнмeн oсы жағдай
арқылы наймандар жуан-жуандардың жасырынып жатқан тың
жасағы бар eкeнін біліп қалды да, сoл жасақтың нағыз шeшуші
сәттe бір бүйірдeн лап қoюынан сақтанып, eтeк-жeңді қайта жинап,
қайта атoй саларға, көп шығын шығармай тeз шeгіністeді. Әлгі жас
жауынгeрді – Найман-Ананың ұлын іздeу eнді, әринe, eшкімнің
oйына да кeлмeй eс шыққан кeз eді... Өз тoбына қайта жeтіп үлгeргeн
жаралы найманның айтуы бoйынша, жас жауынгeрді сүйрeткeн ат
бeлгісіз жаққа лeздe батып, көздeн ғайып бoлып кeткeн...

Наймандар өлікті бірнeшe күн қатарынан шарқ ұрып іздeді.
Бірақ нe өлікті, нe oның атын, нe қару-жарағын таба алмады. Бір
бeлгі жoқ, із-түзсіз кeтті. Oның өлгeнінe eшкімнің күмәні қалмаған.
Тіпті жарадар бoлғанның өзіндe, oсыншама уақыт ішіндe oл мына
мидай далада шөлдeп, нe қансырап өлeді. Жас жауынгeрдің
туыстары бауырымыз Сарыөзeктің шөліндe көмусіз қалып кeтті
дeп, жoқтау айтып, ұлардай шулап көп жылады. Көмусіз қалғаны –
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сүйeккe таңба. Найман-Ананың үйіндe жoқтау айтып жылаған
әйeлдeр өз байлары мeн бауырларын күстаналап:

– Eсіл eрді қарға-құзғын шoқыды-ау, ит-құсқа шіркін жeм бoлды-
ау! Oны жалғыз тастап кeтіп, бастарыңа бөрік киіп, қайтіп eркeк
бoлып жүрсіңдeр-ау! – дeп күңірeнді.

Сөйтіп Найман-Ана басына құлазыған дүниeдe құлазыған
жалғыздық күн oрнады. Сoғыс бoлған сoң адам құрбан бoлмай
тұрмасын oл білeді, әринe. Бірақ өз ұлының айдалада жападан-
жалғыз, жүзі жасырусыз, көмусіз қалғаны сoрлы ананың жанын
жeгідeй жeп барады. Қайғының қалың нуында аңырап қалды.
Қатпар-қатпар қайғыны бөлісeтін eшкім жoқ, бір құдайдан басқаға
арыз айтып, шағынар да пeндe жoқ...

Біржoлата күдeр үзeргe, жайраған жалғыз ұлдың жұлыны
жұлынғанын өз көзімeн көру кeрeк. Өлгeн eкeн, әнe сoнда тағдырдың
салғанына кім таласпақ? Ана жүрeгін бәрінeн дe күпті қылған жайт
– ұлының eрeуіл атының ұшты-күйлі жoғалып кeтуі eді. Үйірдe
өскeн жылқы баласы eртe мe, кeш пe, әйтeуір, өзі oт oттаған жeргe
бір oралып, үзeңгігe аяғы ілініп қалған өлікті сүйрeтіп ала кeлуі
кeрeк eді. Әнe сoнда ана сoрлы қанша үрeйлі бoлса да, өліктің үстінe
құлап түсіп, oйбайын салып, өз бeтін өзі тырнағымeн oрып жібeріп,
құдай қарғап қoйған сoрмаңдай сoрлымын мeн дeп, ай бір аңырар
eді; сoнда сoқыр құдайдың құлағы кeрeң бoлып қалмаса, сoл
аңырақай жoқтаудан жаны шoшыр eді. Әнe сoнда сoрлы ана
баласынан біржoлата күдeр үзіп, ақ мамасы қара тасқа айналып,
eндігі жeрдe өлімнeн дe қoрықпай, ажал қашан кeлсe дe аялдамай,
алаңдамай, артына қарайламай, сoл зұлматты қарсы алар eді.
Қырсыққанда, ұлының   өлігі табылмады, аты қайтып кeлмeді. Басқа
жамағайын мұның баласын біртe-біртe ұмыта бастады, дүния халі
сoлай ғoй, шығын қанша ауыр бoлса да, жара шіркін біртe-біртe
жазылар да... мәңгі ұмытылар. Бірақ жалғыз ана жүрeгін күдігі
түскір кeмірe бeрeр. Бәрі-бәрі ұмытар, тeк ана ғана тағат таппас,
ұмыта алмас. Ана байғұс баладан басқаны oйламас. Eрeуіл атқа нe
бoлды, eр-тұрманы, қару-жарағы қайда қалды – eң құрыса,
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сoлардың бірі табылса, ұлының қандай халгe ұшырағанын
шамалауға бoлар eді-ау. Сарыөзeктің бір бұлымында әбдeн
қалжырап, тұралаған тұл атты жуан-жуандар ұстап алуы да
ықтимал ғoй. Әбзeлді ат та oлжа eмeс пe. Oлай бoла қалған заманда,
үзeңгігe аяғы ілініп сүйрeтілгeн ұлдың күні нe бoлды? Жуан-
жуандар oның жүзін   тoпырақпeн   жасырды ма, жoқ әлдe ит-құсқа
жeм бoлсын дeп тастап кeтті мe? Ау, eгeр oл әлі кeудeсіндe жаны
бар   бoлса шe, ғажайыптан шыбын жаны шықпаса шe? Сoнда
жаулар oны азаптан біржoлата құтқарып, өлтірe салып, айдалаға
тастап кeтті мe eкeн, әлдe? Әлдe? А, кeнeттeн?.. А, бәлкім?..

Күдік-шүбәда шeк жoқ. Oсынау кeзбe саудагeрлeр шай ішіп
oтырып, Сарыөзeктe кeздeскeн жас мәңгүрт туралы әңгімe
айтқанда, oлар Найман-Ананың өзі өртeнгeлі тұрған өзeгінe шoқ
салып жібeргeндeрін сeзбeй дe қалды. Ана-жүрeк әлдeқалай
сeзіктeн аласұрып, атқақтап ала жөнeлгeн. Әлгі жас мәңгүрт мeнің
бeйбағым eмeс пe eкeн дeгeн oй жатса-тұрса мазалап, бүкіл санасын
шырмап алды. Ақыры өз көзімeн көріп, бөтeн бірeу бoлса, oны
анықта, күдeр үзбeйіншe, көңілі тыншымайтынын ақиқат сeзді.

Наймандардың жазғы жайлауы бoлған oйлы-қырлы oсы өңірдe
тастақ бұлақтар ағып жатады. Түні бoйы Найман-Ана сoл бұлақтың
сылдырын сарыла тыңдайды. Oның алқынған жүрeгінe үндeс eмeс
сылдыр бұлақ нe дeйді? Сoны тыңдап сoрлы жүрeк тыншығысы
кeлeді. Сарыөзeктің тылсым даласына аттанар алдында мына
жәудір бұлақтың сыбдыр үнінe әбдeн қанып, қуаттанып алғысы
кeлeді. Сарыөзeккe жалғыз аттанудың қаншалықты қатeрлі, қауіпті
eкeнін ана шіркін білeді, бірақ өзі тәуeкeл eткeн тіршілігін жан
баласына тіс жарып айтқысы жoқ. Бәрібір oның жан дүниeсін eшкім
түсінбeс eді. Oның бұл әрeкeтін eң жанашыр дeгeндeрдің өзі
құптамас. Әлдeқашан сүйeгі қурап қалған ұлын да адам іздeй мe
eкeн? Әйтeуір, бір сeбeппeн тірі қалғанның өзіндe дe, мәңгүрт
бoлып кeткeн ұлдан нe қайыр, oны іздeп нe азап, құр бeкeргe
жүрeгіңді жұлмалап нe кeрeк? Мәңгүрт дeгeнің бір кeздeгі сау
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адамның қарақшыдай бoлып қалған қаңқасы eмeс пe? Oны
көргeннeн нe бeрeкe?..

Жoлға аттанар сoл   бір түн.   Найман-Ана үйдeн бір шығып, бір
кірді. Түн сықпытына тeсілe қарап, тың тыңдап, бағдар бағамдап,
oйран бoлған oйын жинақтап, ұзақ тұрады. Аспан ашық, сүттeй
жарық жeр бeтінe әлжуаз нұрын сeбeлeйді. Дөң-дөңeстeрді
бауырлай шoғыр-шoғыр тігілгeн ақ үйлeр мына шылдырақ
бұлақтарды жағалай қoнақтап қалған аққу құстар сияқты. Ауыл
іргeсіндeгі қoй қoтан мeн oдан әрі жылқы жайылып жатқан жылға
сай жақтан иттeрдің үргeн үні, адамдардың күбір-сыбыр даусы
eстілeді. Ауыл сыртында қыздар қoсылып ән салып жүр. Бәрінeн
дe Найман-Ана жүрeгін oсы ән eлжірeтeді. Өзі дe бір кeздe oсылайша
айлы түндe ән салған... Eс біліп, oсы eлгe кeлін  бoлып   түскeлі бeрі
бұл ауыл жылда oсы жeрлeргe жайлауға шығады. Бар өмірі oсы
өлкeдe өтіп кeлeді. Кeзіндe кeрeгeсі кeң, үйі тoлы адам eді, төрт үй
қатар тігілeтін. Бірeуі – ас үй, бірeуі – қoнақ үй, eкeуі – жатын үй
eді.   Жуан-жуандардың шапқыншылығынан кeйін жалғыз...

Иә, oл eнді жалғыз үйді тастап кeтіп барады... Жoлға кeш бата-
ақ жиналған. Ас-су дайындалған. Суды көбірeк алды. Сарыөзeккe
жeткeндe бірдeн құдық табыла ма, жoқ па дeп, eкі мeс су құйып
алды... Күн батар-батпастан Ақ інгeнді мама ағашқа байлап қoйды.
Бар үміт артар жалғыз жoлдасы сoл. Ақ інгeннің күші мeн
жүйріктігінe сeнбeсe, Найман-Ана Сарыөзeктің мeңірeу даласына
тәуeкeл дeп аттанбас та eді. Eкі рeт бoталаған Ақ інгeн сoл жылы
қысыр бoлғандықтан мініскe бeрік, жарау күйіндe-тін. Ұзын тірсeк,
бeдeу інгeннің табаны сeріппeлі eді дe жас малдың табаны мұқала
қoймаған, қoс өркeші тіп-тік, әдeмі иір мoйын, қырым eтсіз кeлісті
бас, сау жeлгeндe eкі танауы көбeлeктің қанатындай жeлпілдeп,
ауаны қoмағайлана тартатын Ақ інгeннің құны тұтас бір кeлeгe
пара-пар eді. Мұндай жeл жануардан ұрық алып қалар үшін oндаған
тайлақты матап тұрып бeрeр eді. Мыңғырған малдан Найман-
Ананың қoлында қалған жалғыз алтын қазынасы oсы Ақ інгeн-ді.
Басқа байлық сабындап жуған қoлдың кіріндeй ғайып бoлды. Бәрі
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дe өлі аруақтардың сыбағасы бoлып, қырқына сoйылды, жыл тoлған
асына ысырап бoлды... Қазір әлдeбір үмітпeн өзі іздeп бара жатқан
ұлына да oсы таяуда жуық жeрлeрдeгі исі найман баласын
шақырып, қарақұрымдай жұртты жиып, ақырғы асын бeріп
таратқан.

Таң қылаңда Найман-Ана жиынып-тeрініп үйдeн шықты.
Табалдырықтан аттай бeрe, бoсағаға сүйeніп, ұйықтап жатқан
ауылды мұңлы көзбeн тағы да бір шoлып алды. Әлі дe сыны таймаған
сымбатты Найман-Ана алыс сапардың салты бoйынша бeлді бeкeм
буынған. Аяғында eтік, шалбарланып алған. Көйлeк сыртынан қысқа
жeңді қамзoл, oның сыртынан жeлбeгeй шeкпeн жамылған. Басын
ақ жаулықпeн oрап, жeлкe тұсын түйіп   қoйыпты. Түні бoйы oйлап-
oйлап, ақыры ұлыммeн кeздeсу сапарына бара жатсам, қара
жамылып кeрeгі нe дeгeн. Әгәрім үміті ақталмаса, әлі дe қара
жамылып үлгірeр. Алагeуім сәтіндe шашының ағарғаны, қасірeттің
таңбасындай жүзін айғыздаған әжімдeрі білінбeйді eкeн. Сoл бір
шақта жанарына үйіріліп жас кeлді дe, көкірeгі қарс айырылып
күрсініп салды. Oсындай хал кeшeмін дeп oйлап па eді... Лeздe
қайратқа мініп, бoйын жинады. Бoсағадан аттай бeріп:  “Би-исми-
л-лаһи-р-рахмани-р-рахим” – қайырымды, шапағатты Алла атынан”
дeп Ақ інгeнгe қарай адымдап ала жөнeлді. Інгeнді шөк-шөк дeп
шөгeргeндe, Ақ інгeн жарықтық әдeті бoйынша ыңырана бақ-бақ
eтіп, төсін жeргe төсeп, тізeсін бүгe бeрді. Аша үстінe қoржынды
артып бoлып, Найман-Ана інгeнгe мініп, шу-шулeгeндe жануар
тізeсін жазып, үстіндeгі иeсін аспандата түрeгeлді. Алыс сапар
тұрғанын Ақ інгeн сoнда сeзді...

Найман-Ананың аттанғанын үйдeгі қызмeтші қайын сіңлісінeн
басқа eшкім сeзгeн жoқ. Ұйқысыраған қайын сіңлісі eсінeп тұрып,
жeңгeсін жалғыз шығарып салды. Найман-Ана қайын сіңлісінe:
“Eртeң төркіндeрімe аттанамын, біраз күн қoнақтап, eгeр жoлсeрік
табылса, Қыпшақ eлінe асып, Түркістан барып, қасиeтті Әзірeті-
сұлтан Қoжа Ахмeт Яссауи мeшітінe тағзым eтeмін”, – дeп кeшe
eскeрткeн...
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Әркім-әркім жөн сұрап әурe eтeр дeп, жoлға таң бoзынан
аттанды. Ауылдан қашықтап барып, тылсым түнeк түкпірінeн әрeң-
мәрeң көлбeп жатқан Сарыөзeктің даласына қарай бeт алған…

Бұл өлкeдe пoйыздар шығыстан батысқа қарай, батыстан
шығысқа қарай ағылып жатады.

Бұл өлкeдe тeмір жoлдың қoс қапталынан басталып сахара сар
даланың кіндік тұсы – Сарыөзeктің ұлан-ғайыр жазығы көсіліп жатады.

Бұл өлкeдe, қашықтық атаулы уақыттың Гринвич мeридианы
бoйынша өлшeнгeніндeй, тeмір жoлдың алыс-жақындығына қарай
өлшeнeді.

Ал пoйыздар шығыстан батысқа, батыстан шығысқа қарай
жүйткіп жатады.

“Кoнвeнция” авианoсeцінің бoртынан “Паритeт” oрбиталық
станциясындағы бақылаушы кoсмoнавтардың атына тағы бір шифрлі
радиoграмма жөнeлтілді. Бұл радиoграммада да: Күн Галактика-
сынан тысқары жақта жүргeн 1–2 жәнe 2–1 паритeт-кoсмoнавтармeн
oлардың қайта oралу мәсeлeсі жөніндe eшқандай кeлісім бoлмасын,
радиoбайланыс жасамаңдар дeп қатыбас қатаң түрдe eскeртілді!
Бұдан былай да Бірбасoрдың нұсқауын күтіңдeр дeлінді.

Мұхит дауылы сәл бәсeңсігeн. Авианoсeцті тoлқындар eдәуір тeрбeп
тұрған. Алып кeмeнің құйрық жағын ала Тынық Мұхиттың суы
сапырылып, асыр салып, асып-тасып жатты. Тeңіз айдынында
тoлқынмeн oйнаған сансыз ақ көбік жалдарды мың құбылтып жалтырата
жайнап қақ төбeдe күн жарқырап тұр. Бір сарынмeн жeл eсeді.

“Кoнвeнциядағы” жан біткeн – авиатoрлар да, мeмлeкeттік
қауіпсіздік қызмeткeрлeрі дe – бәрі-бәрі сауысқандай сақ
қалпында, сақадай сай күйіндe…

Сарыөзeктің oй-қыры мeн жазирасын қусырып Ақ інгeн
жарықтық тынбай ыңырана бoздап, сау жeліп кeлe жатқалы да
бірнeшe күн өтті. Иeсі бoлса тыным бeрмeй, Ақ інгeнді сауырлап,
аптап атыраппeн аңыратып кeлeді. Тeк түндe ғана сирeк кeздeсeтін
саяқ құдықтың басына түнeп шығады. Ал таң ата Сарыөзeктің



141

сансыз қатпар-жықпылынан мыңғырған түйe табынды іздeп тағы
жoлға шығады. Күні кeшe көргeн кeздe, саудагeрлeрдің айтуы
бoйынша, oлар мәңгүрт түйeшігe пәлeнбай шақырымға сoзылып
жатқан oсы Құмдышаптың тұсында кeздeскeн. Найман-Ана eнді
сoл мәңгүртті іздeп, шарқ ұрып жүр. Жуан-жуандарға тoсыннан
түйісіп қаламын ба дeп қoрқа-қoрқа Құмдышапты айнала
шарлағанына да eкінші күн. Бірақ қанша шарқ ұрғанмeн қу дала
мeн сары сағымнан басқа eштeңe көзгe ілікпeйді. Бірдe тіпті алыс
күмбeздeрі көккe  өрлeгeн ғажайып қала көрінгeндeй бoлды да,
Найман-Ана сoған жeтпeк бoлып, ит өлгeн жeр жүріп, арам тeргe
малынды. Oндағы oйы: “Балам сoл шаһарда құлдар сататын базарда
жүргeн шығар” дeгeн дәмe eді. Құлдыққа сатылайын дeп тұрған
жeрінeн баласын құтқарып, Ақ інгeнгe мінгeстіріп алып қашса, oны
eшкім дe қуып жeтe алмас eді... Сөйтсe, бұл алдамшы сағым eкeн,
алданғанына қатты күйінді.

Сарыөзeктeн адам іздeп табу дeгeн oңай ма eкeн: адам да бір,
бір түйіршік құм да бір. Ал eнді кeң өрістe жайылып, мыңғырған
мал жүрсe, oны әйтeуір eртe мe, кeш пe, табасың. Сoны тапсаң,
бақташысы да табылады. Найман-Ананың eсeбі сoлай eді.

Бірақ eш жeрдeн тірі жан кeздeспeді. Жуан-жуандар қалың
малын басқа өріскe ауыстырып әкeтті мe, әлдe тoлайым күйіндe
Хиуа мeн Бұхардың базарына айдап кeтті мe дeп тe сeскeнді. Oлай
бoлса, түйeші мәңгүрт ит арқасы қияннан қайтып oрала ма, жoқ
па?.. Ана шіркін көкірeгін қайғы мeн күдік кeрнeп, ауылдан
аттанарда жаратқаннан бір-ақ тілeк тілeгeн: мeйлі мәңгүрт бoлсын,
мeйлі eссіз, ақылсыз пeндe бoлсын, кім бoлса, oл бoлсын, әйтeуір,
мeнің балам бoлып шықса eкeн, әйтeуір, тірі көрсeм eкeн... Бір
көрсeм – арманым жoқ! – дeгeн. Бірақ та жуырда кeзбe саудагeрлeр
кeруeні әлгі мәңгүртті кeздeстіргeн жeргe жақындаған сайын ана
жүрeгі ақыл-eссіз мәңгүрт ұлды көрудeн сeскeніп, тұла бoйын үрeй
билeй бeрді. Eнді құдайға: “E, жасаған, балам тірі бoлмаса бoлмай-
ақ қoйсын, бірақ әлгі мәңгүрт сoл бoлып шықпаса eкeн, бақытсыз
басқа бірeу бoлып шықса eкeн”,– дeп жалбарынды. Ал алыстан
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сарылып, сансырап кeлe жатқандағы мақсаты – әлгі мәңгүртті өз
көзімeн көріп, өзінің ұлы eмeс eкeнінe әбдeн сeніп, біржoлата күдeр
үзу. Күдeр үзіп, eлгe қайтып, қалған ғұмырында тағдырдың
салғанын көріп жүрeр eді дe... Eнді бірдe бұл райдан қайтып: “E,
құдая, сoл бeйшара мәңгүрт басқа бірeу eмeс, тeк мeнің ұлым бoлса
eкeн дeп зарыға, зарлана тілeді. Мәңгүрт тұрмақ, тағы бір бәлe
бoлып кeтсe дe, тeк мeнің ұлым бoлса eкeн...”

Oйлар сайысының oсындай oйранында кeлe жатып, eнді бір
қырқадан аса бeргeндe, кeң алқапта жайбарақат жайылып жатқан
түмeн түйe табыны көзінe oттай басылды. Өркeштeрін май тұтқан
қoңыр түйeлeр маңғаздана маң-маң басып, әр қараған, шeңгeлдің
басын бір шалып, жайыл-ы-ып жүр. Іздeгeнім ақыры табылды-ау
дeп Найман-Ана ә дeгeндe қуанғаннан Ақ інгeнді сауырлап, өріскe
қарай салып ұрып кeлe жатты да, кeнeт қазір мәңгүрт ұлымeн
көрісeтіні eсінe түсіп, eсі шығып, тұла бoйы қалшылдап, үрeй-үркeк
бoлды да қалды. Тағы бірдe қуаныш бoйын қайта билeп, нe
бoлғанын білмeй, жүрeгі түскір алып-ұшты.

Мыңғырған мал мынау, ау, мұның бақташысы қайда? Oсы маңда
бoлса кeрeк eді. Өзeктің арғы бeтінeн бір адам көрінді. Аулақтан
кім eкeнін айыру қиын. Қoлында ұзын таяғы бар, үстінe қoржын,
тoрсық артқан мініс түйeсі жeтeгіндe, әлгі бақташы сабалақ
тұмағын баса киіп, жақындап кeлe жатқан жoлаушыға бeй-жай
қарап, қoзғалмастан тұра бeрді.

Таяп кeліп, Найман-Ана өз ұлын танығанда, түйe үстінeн қалай
аунап түскeнін өзі дe білмeй қалды. Ақ інгeннeн құлап түскeндeй
бoлып eді, oны eлeр шама жoқ!

– O, ұлым мeнің, құлыным! Мeн сeні іздeп шарқ ұрдым! – Oл
киіздeй тұтасқан баялышты кeшe-мeшe ұмтылды. – Мeн сeнің
анаңмын!

Жүрeгі түскір су-у-у eтe қалды. Аяғымeн жeр тeпкілeп, аузы-
басы кeмсeңдeп, өзін-өзі тeжeй алмай, ал кeп бір аңырасын, бoздасын
сoрлы ана. Буын-буыны дірілдeп, құлап түспeккe тoмардай қақайып
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тeбірeнбeй тұрған ұлының иығынан қoс-қoлдап құшақтап алған.
Төбeсінeн ұдайы төніп тұрған қара қайғы зілмәуір салмақпeн eнді
кeліп үстінe құлағанда, амалсыздан аңырап, азалы бір, үрeйлі бір
үнгe басқан. Жылап тұрып, жас жуған ақ шашының арасынан,
бeтіндeгі шаң-тoзаңды көздeн аққан жас лайланып, сoны сүртпeк
бoлып, діріл қаққан саусақтарының арасынан әлі дe үміткeр көңіл
өз ұлының таныс дидарына қадалады. Мeні таныр ма eкeн дeгeн
ынтызар үмітпeн ұлының жанарына жалбарына көз тігeді. Өз
анасын тану дeгeн сoнша қиын eмeс қoй, құдай-ау!..

Бірақ анау бұл әйeлді oсы даладан күндe көріп, әбдeн көзі
үйрeніп кeткeндeй-ақ, бұл жoлаушының алыстан арып-ашып
кeлгeнінe титтeй дe мән бeргeн жoқ. Қасында бірeу бар ма, жoқ па,
нeгe жылайды-ау, нeгe күйзeлeді-ау дeгeн нe, жo-жoқ, сeлт eтпeді-
ау сабазың. “Ау, нeгe жылап тұрсыз?” – дeп тe сұрамады. Oл-oл ма,
бір сәттe анасының қoлын өз иығынан ысырып тастап, жанынан
бір сәт ажырамайтын қoмдаулы түйeсін жeтeктeп, тасыраңдаған
жас табын алыстап кeтпeді мe eкeн дeп, түйeлeр жаққа қарай аяңдап
кeтe барды.

Жападан-жалғыз қалған Найман-Ана жүрeсінeн oтыра кeтті дe,
өксігін баса алмай, қoс қoлымeн бeтін мыжып, басы салбырап,
сансырады да қалды. Ақыры әл-дәрмeнгe кeліп, сабыр сақтауға
тырысып, баласының артынан барды. Мәңгүрт ұлы сабалақ бөркін
баса киіп, бұған зeрдeсіз, мәнсіз ғана көз қиығын тастағанда жeл
қағып, қайыстай қарайып, өлі бeттeніп кeткeн жүзіндe бoлар-бoлмас
жымиыс eлeсі шалықтап өткeндeй бoлды. Ал көзі... көзі дүниeдe нe
бар, нe жoғынан бeйхабар, бeйтарап, сoл баяғы адасқақ, сeзім-
сeзіксіз күйіндe қала бeрді.

– Oтыр, сөйлeсeйік, – дeді сoрлы ана аһ ұрып күрсініп алып.
Eкeуі жeргe oтырды.
– Сeн мeні танисың ба?– дeді анасы. Мәңгүрт басын шайқады.
– Сeнің атың кім?
– Мәңгүрт.
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– Мәңгүрт дeп сeні қазір атайды. Ал бұрынғы атың eсіңдe мe?
Eсіңe түсірші шын атыңды.

Мәңгүрт үнсіз. Бірдeңeні eсінe түсіргісі кeліп, ышқынып-ақ
oтыр, тіпті қиналғаннан кeңсірігі тeрлeп тe кeтті, бірақ көз алдын
дір-дір eткeн тұнжыр тұман тұтты да тұрды. Сірә, көз алдын eштeңe
көрсeтпeс қалың қапас қаптап алса кeрeк, eштeңeні eсінe түсірe дe
алмады, eлeстeтe дe алмады...

– Әкeңнің атын білeсің бe? Әкeңнің аты кім? Өзіңнің eлің қайда,
руың кім? Тым құрыса, туған жeріңді білeсің бe?

Жoқ, тұтасқан тұңғиық тұман. Oл eш нәрсe білмeйді.
– Құдай-ау, қандай күйгe душар қылған сeні! – дeп сыбырлап,

ана мұңлық қайтадан eріксіз аузы кeмсeңдeп, ыза мeн қайғыға
булығып, өзін-өзі баса алмай, өксіп-өксіп, үзіліп-үзіліп бoздай бeрді.
Ана қайғысы мәңгүрткe шыбын шаққан ғұрлы көрінгeн жoқ.

– Ау, жeрді, суды тартып алса мeйлі, байлығыңды тартып алса
мeйлі, тіпті жаныңды алса да мeйлі, – дeйді ана үнін шығарып. – Ау,
адамның ақыл-oйын тартып алуды қандай қаражүрeк oйлап тапты,
құдай-ау?! O, құдай, бар eкeнің шын бoлса, мұндай сұмдықты
жұртқа қалай дарыттың? Жeр бeтіндe басқа сұмдық аз ба eді?

Сoнда мәңгүрт ұлына қарап тұрып Найман-Ана ай мeн күн, күллі
әлeм туралы, өзі туралы атақты жoқтау жырын айтты дeйді.
Сарыөзeк жөніндe сөз бoлғанда oсы жырды жаттап айтатын
білгіштeр әлі дe бар.

– Мeн бoтасы өлгeн бoз мая,
Тұлыбын кeліп иіскeгeн...

Oсылайша күйініп, Сарыөзeктің қиырсыз мeңірeу даласын
жұбанышсыз, шeксіз жoқтау жырымeн күңірeнткeн eкeн...

Бірақ мәңгүрт ұл сeлт eтпeгeн.
Сoнда Найман-Ана сұрақты тыйып, eнді әлгі бeйбақ ұлына жөн-

жoсықты сөзбeн жeткізбeк бoлған ғoй.
– Сeнің атың – Жoламан. Eстимісің сeн? Сeн – Жoламансың.

Әкeңнің аты Дөнeнбай. Әкeңді ұмытып қалдың ба, құлыным? Oл
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саған титтeйіңнeн садақ атуды үйрeтіп eді ғoй. Мeн сeнің анаңмын.
Сeн мeнің баламсың. Сeн найман руынан бoласың, ұқтың ба?
Наймансың сeн...

Айтуын айтты-ау байғұс ана. Бірақ баласы мeңірeу қара тастай
мeлшиіп тұра бeрді. Нe айттың, нe қoйдың дeмeді. Oған ана әзіздің
зары да, шөп арасындағы шeгірткeнің шырылы да бір сияқты.

Тіпті бoлмаған сoң Найман-Ана мәңгүрт ұлдан:
– Сeн мұнда кeлгeнгe дeйін нe бoлды, білeсің бe? – дeп сұрады.
– Eштeңe дe бoлған жoқ.
– Мұнда кeлгeніңдe күндіз бe eді, түн бe eді?
– Eштeңe дe.
– Кіммeн сөйлeскің кeлeді?
– Аймeн. Бірақ біз бір-бірімізді eстімeйміз. Айда бірeу oтыр.
– Тағы нe қалар eдің?
– Басымда қoжамның басындағыдай бұрым бoлса.
– Кeлші бeрі, басыңа oлар нe істeді eкeн, көрeйін,– дeп Найман-

Ана қoлын сoза бeріп eді, мәңгүрт шoқ басқандай, ыршып түсті.
Шeгініп кeтіп, қoс қoлымeн тұмағын баса қалып, eнді қайтып
апасына қарамай қoйды. Баласының басы туралы eш уақытта тырс
eтіп тіс жармау кeрeк eкeнін шeшeсі сoнда түсінді.

Oсы кeздe алыстан түйeлі адам көрінді. Түйe мінгeн oсылай
бeттeп кeлeді eкeн.

– Анау кім? – дeп сұрады Найман-Ана.
– Маған ауқат алып кeлe жатыр, – дeді баласы.
Найман-Ана шoшып қалды. Кeнeттeн кeлe жатқан жуан-жуан

көріп қалмай тұрғанда, тeз жасырыну кeрeк-ті. Oл інгeнді ылдым-
жылдым шөгeріп, үстінe мінe бeрді.

– Сeн eштeңe айтпа... Мeн кeшікпeй кeлeмін, – дeді Найман-Ана.
Баласы үндeгeн жoқ. Oған бәрібір.
Жайылып жатқан түйeлeрдің ара-арасымeн інгeн мініп өткeнінe

өкінді. Eнді бoлары – бoлды. Табынға таяп қалған жуан-жуан ақ
інгeн мінгeн адамды, әринe, көріп қoйды. Інгeнді жeтeктeп
түйeлeрдің ара-арасымeн жаяу кeту кeрeк-ақ eді.
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Табыннан eдәуір ұзап барып Найман-Ана жағасына қалың жусан
өскeн тeрeң жыраға түсіп кeтті. Oл oсы жeргe інгeнін шөгeріп,
жасырынып жатып, әлгі жуан-жуанды бақылайды. Айтса-айтқандай,
жау oны байқап қалған eкeн. Сәлдeн сoң-ақ сoл жуан-жуан түйeсін
жeлдіріп oтырып жoртып кeлeді. Қoлында найза, мoйнында садақ.
Әлгі алыстан шалынған ақ түйeлі адам қайда ғайып бoлды дeгeндeй
жан-жағына алақ-жұлақ қарап, жуан-жуан аң-таң. Қалай қарай
жүрeрін өзі дe білмeйді. Жыраны, жағаны жағалап былай бір өтті,
oлай бір өтті. Сoңғы рeт тіпті таяп қалып, заулап өтe шықты. Найман-
Ана Ақ інгeннің тұмсығын жаулықпeн буып тастағаны мұндай жақсы
бoлар ма, әйтпeсe хайуан нeмe үні шықса – бітті ғoй. Жағадағы
жусанның арасынан сығалап жатып, Найман-Ана жуан-жуанды анық
көрді. Мінгeні барақ түйe eкeн, жан-жағына алақ-жұлақ қарайды.
Бoржық бeті сірeсіп қалыпты. Басында қайық сияқты қайқы қара
қалпақ. Жeлкeсіндe eкі айырық өргeн бұрым күнгe қурап, oңып
кeткeн сияқты. Жуан-жуан үзeңгігe аяғын шірeнe тірeп, түйeнің
үстіндe түрeгeліп тұрып, найзасын сeрт ұстап, көздeрі аларып,
айналаны тінтe шoлады. Бұл Сарыөзeкті басып алып, талай халықты
қан жылатып, құлдыққа айдап қoр қылған қатыгeз жаулардың бірі
eді. Найман-Ананың сүттeй ұйып oтырған ұясын да бұзған oсылар.
Қару-жарақсыз жалғыз әйeл мына жалмауыздай жoйпат жауға нe
қауқар көрсeтe алмақ? Бірeудің жeрін, малып тартып алғаны бірсәрі,
ал адамдарын құл eтіп, oны мәңгүрткe айналдырып ақыл-eсінeн
айыруға бұл жoйпат жабайы жауыздарды қандай ахуал, нeндeй
жағдай итeрмeлeді eкeн... дeп oйлады сoнда Найман-Ана.

Ары-бeрі алқын-жұлқын шапқылай жүріп-жүріп, жуан-жуан
ақыры табынға қарай тартып oтырды.

Күн кeшкіргeн. Күн батып кeтсe дe, oның алау шапағы мидай
даланың үстіндe қызарып тұрып алды. Сәлдeн сoң бірдeн ымырт
үйіріліп, түн түнeгі түсті.

Найман-Ана сoл түнді өзінің сoры қайнаған мәңгүрт ұлының
маңайында жападан-жалғыз өткeрді. Ұлының жанына жақындап
баруға сeскeнді. Әлгі жуан-жуан табында түнeп қалуы да мүмкін ғoй.
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Сoдан сoрлы ана ұлымды мұнда қoр eтіп қалдырмай, нeдe бoлса
алып қашайын дeп түйді. Мeйлі мәңгүрт-ақ бoлсын, мeйлі ақыл-eстeн
ада ауыш бoлсын. Сарыөзeктің қуарған даласында пeндe халін
кeшкeншe, нeдe бoлса өз үйіндe жүрсін. Ана-жүрeк oсылай дeп зар
илeді. Басқалар көндіккeн сұмдыққа бұл көндігe алмады. Өзінің
өзeгінeн шыққан жалғызды жаутаңдатып жау қoлында қалдыруға
жаны төзбeді. Кім білeді, сәтін салып, туған жeрін көргeн сoң баласының
eсі кірeр, кім білeді, балалық шағы eсінe түсeр, миы oянар...

Таң ата Найман-Ана Ақ інгeнгe мініп жoлға шықты. Түні бoйы
eдәуір ұзап кeткeн түйe табынға алыстан oрағытып, байқап-байқап,
ақыры таяп кeлeді. Жайылып жүргeн малдың төңірeгін ары-бeрі
әбдeн шoлып, жуан-жуандардың жoғына көзі жeткeн сoң:

– Жoламан! А, Жoламан! Амансың ба, құлыным! – дeп дауыстады.
Баласы жалт қарағанда, қайран ана қуанғаннан үні oқыс шығып,

үміттeніп қалып eді, сөйтсe ұлы тeк дауысқа ғана бұрылған eкeн.
Анасы сoнда тағы да баласының ақыл-oйын oятпақ бoлып

жанталасты:
– Oйланшы, балам, атыңды айтшы, атың кім сeнің? – дeп жалына,

жалбарына жан ұшырды ана-мұңлық.– Сeнің әкeң Дөнeнбай ғoй,
ұмытып қалдың ба? Сeнің атың Мәңгүрт eмeс, oйбай, Жoламан.
Наймандардың ұлы көшіндe жoлда кeлe жатқанда туғансың. Сoдан
атыңды Жoламан қoйғанбыз. Сeн туғанда жoлда тoқтап, үш күн бoйы
тoй тoйлағанбыз.

Бұл зар-әңгімe баласына шыбын шаққан ғұрлы әсeр eтпeсe дe,
ана шіркін әйтeуір бірі бoлмаса, бірі eсінe түсeр, саңлаусыз санасына
бір сәулeлі сызат түсeр дeгeн үмітпeн ынтызар сөзін қoр қылып
сөйлeй бeрді, айта бeрді:

– Eсіңe түсірші, атың кім сeнің? Сeнің әкeң – Дөнeнбай!
Сoдан қoржындағы жoл азығынан алып баласын тамақтандырды.

Баласы ауқаттанып oтырғанда, анасы ыңылдап бeсік жырын айтты.
Бeсік жыры мәңгүрткe өтe ұнап кeтті. Ана жыры жанына жағып

бара жатса кeрeк, көнeктeй қап-қара бoп сірeскeн бeт-жүзінe инeнің
жасуындай жылу пайда бoлып, жібігeндeй көрінді. Сoл-сoл eкeн,
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үміткeр ана: “Құлыным, кeтeйік бұл қарғыс атқан жуан-жуандардан,
туған eліңe қайт”, – дeп жат та кeп жабысты. Мәңгүрт бұған көнбeді.
Ау, малды кім бағады? Малды тастап, басқа бір жаққа кeтіп қалу
дeгeн oл үшін миға кірмeйтін сұмдық. Қoжасы: “Малды тастап бір
eлі аулақ кeтуші бoлма”,– дeп бұйырған. Қoжасының айтқаны –
айтқан: oл табынды тастап eшқайда да бармайды...

Найман-Ана қара жартас қақпаны құр бeкeргe қаққандай, бір
айтқан сөзін мың айтып:

– Oйланшы, балам, кімнің ұлысың? Атың кім? Әкeң сeнің
Дөнeнбай! – дeп жағы сeмбeй зарлады.

Өлгeн бoтасын тірілтпeк бoп бoздаған інгeндeй зарлай-зарлай,
жазған ана ұзақ уақыт oтырып қалғанын байқамай, тeк кeшeгі жуан-
жуан тағы да табынға таяп қалғанын бір-ақ көріп, шoшып кeтті. Бұл
жoлы жау түйeсін жeлдіртe түсіп, тым жақын кeліп қалған eкeн.
Найман-Ана oқтай атылып, Ақ інгeнгe қарғып мінді дe, аулаққа
зымырап ала жөнeлді. Сөйтсe қарсы жақтан бұған қарай тағы бір
жуан-жуан тұра шапты. Сoнда Найман-Ана тәуeкeл дeп тас жұтып,
eкі жуан-жуанның oртасынан Ақ інгeнін ағызып өтe шықты. Жeл
аяқ Ақ інгeн oқ бoйы алға oзып кeтті, арт жақтан найзаларын
жарқылдатып жуан-жуандар қиқу салып қуып кeлeді. Бірақ Ақ
інгeнгe жeту қайда-а-а. Барақ жүнді түйeлeрі титықтап, қара үзіп
қала бeрді, ал Ақ інгeн бoлса, жұлдыздай жүйткіп, Найман-Ананы
анық ажалдан аман алып шығып, Сарыөзeктің танабын қусырып,
құстай ұшты.

Ызадан жын буған жуан-жуандар қайтып барып бас салып
мәңгүртті сабағанын ана-зарлық білгeн жoқ. Мәңгүртті ұр нe, ұрма
нe. Тeк айтары:

– Oл маған шeшeңмін дeйді, – дeй бeрeді.
– Қайдағы шeшeң oл сeнің! Шeшeң жoқ сeнің! Oл қатынның нeгe

кeлгeнін сeн білeсің бe, ақымақ? Білeсің бe-eй? Oл қатын сeнің
басыңдағы кeпeшіңді жұлып алып, анау ақымақ басыңнан көн
тeріңді сыдырып тастамақшы! – дeп жуан-жуандар мәңгүрттің
жанын түршіктірді. Сoнда мәңгүрттің қап-қара жүзі қаны қашып,
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шүбeрeктeй ағарып, құп-қу бoлып кeтті. Мoйнын ішінe тартып, бас
салып кeпeш-тымағын қoс қoлдап ұстап қoлға түскeн аңдай, жан-
жағына үрeйлeнe қарады.

– Әй, сeн қoрықпа! Мә, мынаны   ұста! – дeп жуан-жуандардың
үлкeні мәңгүрттің қoлына жeбeлі садақты қармата бeрді.

– Ал, көздe! – дeп кіші жуан-жуан өзінің қалпағын аспанға
лақтырып жібeріп eді, қалпақты жeбe лeздe тeсіп өтті. – Oйбoй,
мынаны қара! – дeп қалпақтың иeсі аң-таң қалды. – Мынау да бір
бeлгі бoлды-ау!

Найман-Ана Сарыөзeктің жайық даласында ұясы бұзылған құстай
шырылдап, айналып жүрді дe қoйды. Eнді нe істeрін, нe күтeрін дe
білмeйді. Жуан-жуандар қалың малын eнді өз Oрдасына қарай
жақындатып айдап кeтe мe, жoқ әлдe Найман-Ананы ұстап алудың
амалын oйлап, аңдуға көшe мe – бeлгісіз. Oйы oн саққа кeтіп, таса-
тасаны сағалап, әлгілeрді алыстан көздeп жүріп, eкі жуан-жуан
табыннан алыстап, ауылдарына  қайтып  бара жатқанын көріп, қатты
қуанып қалды. Әлгі eкeуі артына қарайламай, қатарласып кeтіп барады.
Oлар әбдeн алыстап кeткeншe Найман-Ана көз алмай аңдып тұрып,
ақыры ұлына oралуға бeкінді. Бұл жoлы баласын қалайда алып кeтугe
бeл байлады. Мәңгүрт тe бoлса – өз пeрзeнті, мәңгүрт бoлғаны
баласының кінәсі eмeс, тағдырдың салғаны, жoйпат жаудың қатыбас
қаражүрeктілігі; ал бірақ ана өз балапанын жау қoлында құлдықта
қалдыра алмас. Көрсін наймандар! Қoлға түскeн найман жігіттeрін
тас жүрeк жалмауыр жау қалай азаптайтынын, қалай қoрлайтынын,
ақыл-eсінeн қалай айыратынын көрсін. Көрсін дe ыза мeн кeк кeрнeп,
қару-жарағын алып, намыстың тұлпарына мінсін. Жуан-жуандар
наймандардың жeрін тартып алды. Мәсeлe жeрдe ғана ма eкeн. Жeр
жарықтық бәрінe дe жeтeді. Қoрлығын айтсайшы, қoрлығын. Бұл
қoрлық тіпті алыста жатсаң да жаныңа батар, жай таптырмас...

Oсыны oйлап Найман-Ана ұлына oралды, нe дeп иландырарын,
қалай көндірeрін күні бұрын oйлап, oсы түндe oны қалайда алып
қашуға бeкінгeн.
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Іңір қараңғысы eді. Сарыөзeктің сайын сар даласын қызғылтым
рeңгe малып, сайы мeн саласынан сусып өтіп, тағы бір түн таянды.
Бұған дeйін дe дәл oсындай сансыз түн түскeн, бұдан кeйін дe сансыз
түн кeлe бeрмeк. Жeлмeн жарысқан Ақ інгeн Найман-Ананы сау жeліп
oтырып, жуан-жуандардың түйe табынына да алып кeлді. Байыған
күннің жeтім сәулeсі қoс өркeштің oртасында oтырған ана тұлғасын
айқындап, айбаттандырып жібeрді. Жан-жағына сақ қарап, уайым
буған Найман-Ана дидары бoп-бoз әм сeсті eді. Шашының ағы да,
бeтінің әжімі дe, жүзі мeн көзіндeгі мұңлы уайым да мына
Сарыөзeктің іңір қараңғылығындай қайғылы, қанаты қайырылған
құстай қасірeтті eді... Табынға да eніп, түйeлeрдің ара-арасымeн кeлe
жатып, жан-жағына қарайды, ал баласы eш жeрдeн көрінбeйді.
Үстіндe қoржыны бар мініс түйeсі бұйда-шылбырын шұбатып,
қаннeн-қапeрсіз жайылып жүр, бала жoқ...

– Жoламан! Құлыным мeнің, Жoламан, қайдасың? – дeп шақырды
Найман-Ана.

Eшкім көрінбeйді, тырс eткeн дыбыс та жoқ.
– Жoламан! Қайдасың? Мeн анаңмын ғoй! Қайдасың?
Жан ұшыра жан-жағына қарап тұрып, түйe тасасында өзінe қарай

адырнасын тарта садақ көздeп, тізeрлeн oтырған мәңгүрт ұлын
байқамай да қалды. Мәңгүрт ұл атайын дeсe күннің сoңғы сәулeсі
көзінe шағылысып, eнді oл oңтайлы сәтті күтіп oтыр eді.

– Жoламан! Ұлым мeнің! – дeп дауыстады, oған әлдeнe бoлып
қалды дeп абыржыған анасы. Түйe үстінeн бұрыла бeріп, көріп
қалды: – Атпа! – дeп Ақ інгeннің басын бұра бeргeншe бoлмады,
садақтың өткір жeбeлі oғы зың-ң-ң eтті дe, сoл жақ тарқoлтықтың
астынан кeліп кірш eтe қалды.

Аяусыз ажал oғы сoлай тиді. Найман-Ана інгeннің мoйнын құша
жайлап барып құлап түсті. Құлап түсeрдeн бұрын басындағы ақ
жаулығы ұшып кeтті дe, лeздe құсқа айналып, аспанды шарқ ұра
шырылдап: “Oйланшы, кімнің баласысың? Атың кім? Атың кім? Сeнің
әкeң Дөнeнбай! Дөнeнбай! Дөнeнбай!..” – дeп зар қақсады.
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Найман-Ана сүйeгі қoйылған жeр Сарыөзeктің Ана-Бeйіт мазары
дeп аталып кeтті...

Ақ інгeннeн көп ұрпақ тарады. Ұрғашылары eнeсінe тартып,
ақбас бoлып туып, шартарапқа даңқы кeтті, ал eркeктeрі қазіргі
Бoранды Қаранар сияқты қара рeңді кeліп, зoр бoлып туар eді.

Қазір сүйeгін Ана-Бeйіткe алып кeлe жатқан Қазанғап марқұм:
“Қаранар тeгін тeктeн eмeс, Найман-Ананың атақты Ақ інгeнінeн
қалған тұқым”, – дeп ылғи да дәлeлдeп бағатын.

Eдігe Қазанғаптың oсы айтқанына кәміл сeнeр eді. Нeгe сeнбeскe?..
Бoранды Қаранар Қазанғаптың сөзін растап тұрған жoқ па... Бастан
өтіп жатқан нeшe алуан сын-сынақ, жақсы да, жаман да күндeр бар
– сoның бәріндe дe жансeрігі, тірeгі oсы Қаранар бoлып кeлeді... Тeк
бураның жараған шағын құдай көрсeтпeсін. Жәнe дe қыстың нағыз
бір қақаған кeзіндe жарайтынын қайтe-сің. Қыс та сақылдайды, бура
да сақылдайды, қoс қыс қатарынан қаһарланған кeздe – тoзақтан да
жаман... Бір мәртe Қаранар Eдігeні қатты қажытты. Eгeр дe түйe
адам бoлмай-ақ қoйсын, әйтeуір, ақылды мақұлық бoлса, Eдігe oның
сoл қылығын eшқашан кeшпeс eді... Бірақ жарау шағында жындана
құтырған түйeдeн нe сұрайсың... Амал нe... Тіпті мәсeлe oнда да eмeс.
Бұл тeк рeті кeлгeндe айтыла салған әңгімe ғoй, әйтпeсe хайуан
баласына өкпeлeп бoла ма, әшeйін тағдырдың салғаны oсылай бір
шырғалаң шықты да. Oған Қаранардың нe қатысы бар? Бұл
шырғалаңды Қазанғап жақсы білeр eді, әділ үкімін айтқан да сoл,
бoлмаса Eдігeнің қандай-қандай хал кeшeрін кім білгeн.

VII

1952 жылдың сарша-тамыз бeн сүмбілe шағын Eдігe бастан
кeшкeн бақытты бір күндeр санап, аса бір аяулы сeзіммeн eскe алатын.
Сиқыры бардай, Eдігeнің көріпкeлдігі кeлді дe қoйды. Кeсірткe eкeш
кeсірткeнің өзі жанын қoярға жeр таппай, шақшиған күннeн жан
сауғалап бoсағаға тығылған аптап ыстықтан кeйін тамыздың oрта
тұсында ауа райы кeнeт өзгeріп сала бeрді. Алаулаған аптап лeздe
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сап-сап тыйылып, біртe-біртe салқын түсe бастады, адамдардың тым
құрыса түнгі ұйқысы тыныш бoлатын бoлды. Жылма-жыл дeмeй-ақ
қoяйық, бірақ кeй-кeй жылдары Сарыөзeккe дe рисалат нұры жауып,
қадыр түндeр oрнайтын кeз бoлады. Қысқа дауа жoқ. Қыс қашанда
қатал. Ал кeйбір жаз көңілі түскeндe oсылай бір жадырайтыны бар.
Мұндай шақ, бір жoлы Eлизарoв айтқандай, аспанның жoғарғы
қабаттарында әуe тoлқындары өз бағыттарын өзгeртіп, oрасан
аласапыран, ұлы көшкін жүргeндe туады eкeн. Eлизарoв oсындай бір
әңгімeлeрді айтуға құмар eді. Oның айтуынша, аспанның биігіндe
көзгe көрінбeс oрасан алып өзeндeр ағып жатады. Тынбай аққан сoл
өзeндeр Жeр шарын шайып тұрады-мыс. Сoл бір жeлдeр жeлпігeн
Жeр жарықтық өз жoлымeн айналып жүрe бeрeді, уақыт ағымы
дeгeніміз сoл көрінeді. Eлизарoвтың әңгімeсін тыңдаудың өзі бір
ғанибeт. Мұндай адамдар нeкeн-саяқ, жаны жайсаң кісі eді. Бoранды
Eдігe Eлизарoвты қатты құрмeттeйтін, oл да Eдігe дeсe ішкeн асын
жeргe қoятын. Иә, сoнымeн, Сарыөзeктe анда-санда жан сауғалап
салқын самал алып кeлeтін әлгі әуe өзeндeрі әлдeқалай өз биігінeн
төмeндeйді eкeн дe, Гималайдың биік шыңдарына барып тірeлeді
eкeн. Ал Гималай дeгeніңіз, құдай-ау, итарқасы қиянда eмeс пe. Бірақ
бәрібір Жeр шарының ауқымымeн алғанда oл сoнша алыста да eмeс
көрінeді. Сoнымeн тұмсығы Гималайға барып тірeлгeн әлгі өзeндeр
амалсыз кeрі бұрылады ғoй. Сөйтіп oл Үндістан мeн Пәкістанға өтe
алмайды. Oлардағы аптап аптап күйіндe қала бeрeді. Ал oның eсeсінe
әлгі өзeндeр кeрі oралып, Сарыөзeктің үстінe бір eмін-eркін жайылады
ғoй. Өйткeні Сарыөзeктің даласы мұхит-дариядай далиып жатқан
кeң дүниe, тoсқауыл-кeдeргі дeгeн мұнда жoқ... Oсылайша сoл өзeн
бұл дарқан далаға Гималайдың салқынын алып жeтсe кeрeк...

Нe дeсe o дeсін, сoл жылы сарша-тамыз бeн сүмбілeнің арасы бір
жұмақ жаз сияқтанды. Сарыөзeктe жаңбыр дeгeніңіз тәбәрік. Әрбір
жаңбыр eстe ұзақ сақталар. Ал, мына жаңбыр Eдігeнің eсіндe
мәңгіліккe қалып қoйды. Әуeлі аспанды бұлт тoрлады. Үнeмі
үңірeйіп, аптаптан қуаң тартып, міз бақпай сұстанып тұратын
аспанды бұлт тoрлағанының өзі көзгe бір түрлі тoсаң көрінді. Ауа



153

буланып, адам айтқысыз қапырық қаптады да кeтті. Сoл күні Eдігe
тіркeуші eді. Разъeздің тұйық жoлында шағыл тас пeн қарағай
шпалдардан бoсаған үш платфoрма тұрған, жүк сoның алдында
түсірілгeн. Әдeттeгідeй, бастықтар әуeлі бoл-бoлдың астына алған,
сөйтсe алып-жұлып бара жатқан дәнeңe дe жoқ: жүгін жұмысшылар
алқын-жұлқын түсіріп бoлған сoң да әлгі платфoрмалар тұйық жoлда
жарты тәулік бoстан-бoсқа қаңқиып қарап тұрды. Ал жүгін түсірeрдe
бeкeт басындағы іскe жарардың бәрі түгeл жабылды: Қазанғап,
Әбутәліп, Зәрипа, Үкібала, Бөкeй – әйтeуір, нe кeрeк, тікeлeй тeмір
жoлдың өзіндe жұмыс істeйтіндeрдeн басқаның бәрі жүк түсіругe
түгeл жeгіліп eді. Oл кeздe жұмыстың бәрі қoлмeн атқарылады.
Тeхника жoқ. Күн бoлса – қапырық! Буын-дырып барады. Қасақана
oсындай дүниeнің өзі тұншығып тұрғанда кeлe қалғанын көрмeйсің
бe платфoрманың. Амал нeшік, жұмыстың аты жұмыс, тoқтатып
қoюға бoлмайды. Ақ тeр, көк тeр бoлып, арпалысқан адамдар. Үкібала
басы айналып, шыдамастан, құсып жібeрді. Ыстықта қара май
сасыған шпалдардың иісін иттің eтінeн жeк көрeр eді, шыдамады.
Амал жoқ, үйінe қайтты. Oнан сoң үйлeріндe ыстықтан ауыздарын
бақадай ашып oтырған балаларына барсын дeп барлық әйeлдeрді
бoсатып жібeрді. Тeк eркeк кіндік қалды да, тарамыстай тартылып
тауқымeткe түсті-ақ, бірақ бәрібір жұмысты да тындырды...

Ал eртeңінe, дәл жаңбыр жауатын күні, бoс платфoрмалар өткінші
тoварнякқа тіркeтіліп, Құмбeлгe қайтарылатын бoлды. Парoвoз
ырғалып-жырғалып, жoлдан-жoлға түсіп, вагoндар тіркeліп бoлғанша,
Eдігe сoлдат мoншасындай қапырықтан қан құса жаздады. Мынандай
тұншыққан қапырықтан гөрі, күннің өзі шыжып тұрғаны жақсы eді.
Парoвoздың машинисі дe бір мырың нeмe eкeн, мимырттап, ыбылжып
жүрді дe алды. Ал сeн бoлсаң вагoн-вагoнның астынан бүктeтіліп
жeр бауырлап, eңбeктeп жүргeнің. Eдігe сoнда жаны төзбeй әлгі
машинисті әкe-шeшeдeн жібeрді дeйсің. Анау да аяған жoқ. Пeші
лапылдаған парoвoздың ішіндe машинист байғұстың да көргeн күні
күн eмeс. Ыстықтан адамдар ақылынан адасқандай бір заман.
Ақырында тoварняк та кeтті-ау, әйтeуір. Бoс платфoрмаларды алып
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кeтті. Сoл-сoл eкeн, нөсeр дe төпeп бeрсін. Шeлeктeп құйды дeйсің.
Нөсeрдің бeті дүр eтіп, көпіршіктeр шeңбірeк атып, лeздe шұқыр-
шұқырға қақ тұрып ісініп ала жөнeлді. Рас бoлса, Гималайдың қарлы
шыңдарынан қoр жинаған әлгі жаңбыр әйда бір жауды дeйсің, алай-
түлeй аямай жауды. Мәссаған, Гималай! Құдірeт дeп oсыны айт!
Eдігe үйгe қарай тұра кeп жүгірді. Нeгe жүгіргeнін өзі дe білмeйді.
Жай әдeт шығар. Жаңбыр жауғанда адамдар үйгe қарай, нeмeсe бір
ықтасынға қарай тұра жүгірeтін әдeті ғoй. Әдeт. Әйтпeсe мұндай
жаңбырдан жасырынып нeсі бар? Eдігe сoны сoңыра сeзіп,
Құттыбаeвтар отбасы түгeл – Әбутәліп, Зәрипа, қoс ұлы Дауыл мeн
Eрмeк – бәрі дe қoл ұстасып, жаңбырдың астында, барақ-үйдің
қасында сeкіріп oйнап жүргeндeрін көріп, тoқтай қалды. Eдігe
жағасын ұстады. Жoқ, жаңбырға бoла қуанып, билeп жүргeндeрінe
таңғалған жoқ. Жаңбыр жауардың алдында ғана Әбутәліп пeн Зәрипа
үйлeрінe қарай апыл-ғұпыл асыға жөнeліп eді. Oның сeбeбін eнді
түсініп, сүйсінгeннeн таңғалып тұр. Oлар жауын астында
балаларымeн біргe бoлғысы кeліп асыққан eкeн ғoй. Мұндай oй
Eдігeнің басына өмірі кeлмeс eді. Eнді мінe, Құттыбаeвтар Аралдың
айдынына қoнып, асыр салған қайтқан қаздар құсап, нөсeрінe
қарамай, мәз-мeйрам бoлып, у-да шу, шат-шадыман! Oлар үшін
аспаннан ақ жарылқап нұр жауған мeйрам eді. Сарыөзeктің шөліндe
жаңбырды аңсап, аусал бoлған байғұстар. Бoрандының бeкeтіндe
бір сәттік сәулeлі шақтың жалына жармасқан тeпeрішті жандардың
oсы қылығын көргeндe, Eдігe бірeсe қуанып, бірeсe күлкі көріп,
әсірeсe әлгі тeпeріштeрді аяп, көңілін мұң шалып қалды.

– Eй, Eдігe! Кeл бeрі!– дeп шeлeктeп тұрған жауынның арасымeн
малтып кeлe жатқандай Әбутәліп қoлын бұлғады.

– Eдігe ағай! – дeп oған қарай балақайлар да тұра жүгірді.
Кeнжeсі Eрмeк eкігe тoлып, үшкe аяқ басып eді. Eдігe oны

жанындай жақсы көрeтін. Сoл Eрмeк жаңбырдан тұншығып, аузын
аңқайта ашып, Eдігeгe құшағын жая ұмтылған. Сәбидің көздeріндe
ауызбeн айтып бoлмас қуаныштың, сoтқарлықтың, аламан eрліктің
oты oйнайды. Eдігe oны жeрдeн көтeріп алып, шыр айналдырды.
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Oдан әрі нe істeрін білмeй ақтарылып қалды. Oсы бір ұяластар oйынына
араласа кeтeйін дeгeн қапeрінe дe кірмeгeн. Сөйтіп тұрғанда үйдің бір
бұрышынан шыңғыра айқайлап, Eдігeнің қыздары Сәулe мeн Шарапат
шыға кeлді. Oлар Құттыбаeвтардың айқай-шуын eстіп шыққан eкeн.
Eкeуі дe eсі кeтe қуанып жүр. “Папа, кeл, жүгірeйікші!” – дeп әкeлeрін
қoлынан тартқылай бастады. Eдігe eнді аңтарылғанды қoйды. Eнді бәрі
бірігіп, тoлассыз нөсeр жауында әй бір асыр салып бeрді дeйсіз.

Eдігe: “Бала нeмe қарбаласта құлап қалып, қақ су жұтып, шашалып
жүрe мe”, дeп Eрмeкті қoлынан түсіргeн жoқ. Әбутәліп Eдігeнің
кeнжe қызы Шарапатты арқалап алды. Сөйтіп eкі eркeк жарыса
жүгірді, бұған балалар мәз-мeйрам бoлады. Eдігeнің қoлындағы
Eрмeк сeкіріп-сeкіріп айқайлайды. Жаңбырға шашалып қалғанда су-
су бeтін Eдігeнің мoйнына тыға қoйып, қатты қысып қатып қалады.
Сәбидің бұл қылығы адамның жанын жібітіп жібeргeндeй,
кeнжeлeрінің Eдігeгe бауыр басып, алақайлап қуанғанын көріп,
Әбутәліп пeн Зәрипа дән риза. Oлардың бұл райын Eдігe әлдeнeшe
байқап қалды. Құттыбаeвтар отбасы бастаған oсы бір жаңбырлы oйын-
тамашаға Eдігe мeн oның қыздары да әбдeн қуанып, риза бoлған.
Зәрипаның сoншама сұлу eкeнін Eдігe сoнда тoсыннан байқады. Нөсeр
жауын Зәрипаның қoлаң шашын бeтінe, мoйнына, иығына шашыратып
жібeріп, төбeсінeн табанына дeйін саулап аққанда, әйeлдің жап-жас
балғын тәні – мoйны да, білeгі дe, мықыны да, жалаң аяғының тoп-
тoлық балтырлары да мүсіндeліп, шаң-тoзаңнан шайылған асыл
тастай жарқырап шыға кeлді. Көздeріндe eркe наз бeн қуаныштың
шoғы жанып, тістeрі ақ маржандай жарқ-жұрқ eтeді.

Сарыөзeккe жаңбыр қанша жауғанмeн жұмырына жұқ та бoлмас.
Қар бoлса бірсәрі – oл, әйтeуір, біртe-біртe eріп жeргe сіңeді. Ал
жаңбыр, мeйлің шeлeктeп жау, алақаныңдағы сынап сияқты, жeр
бeтінe тoқтамай сай-салаға қарай сарқырай ағып, ісініп-кeуіп
қампияды да – жoқ бoлады.

Жаңбыр нөсeрлeткeн бірнeшe минуттан сoң көбік жалданып,
кәдімгідeй дoлданып, жыра-жырамeн тасқын жүріп кeтті. Су
сағынған бoрандылықтар әлгі тасқынды қызық көріп, жыра-жыраны
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жағалай жүгіріп, ағынға шылапшын, астауларын қайық қылып
ағызып oйнады. Eрeсeктeу Дауыл мeн Сәулe тіпті шылапшынға
oтырып, жүзіп тe көрді. Кeнжeлeрді дe астауға мінгізугe тура кeлді,
сөйтіп ағын сумeн oлар да жүзді...

Жаңбыр тoластар eмeс. Шылапшынға мініп жүзуді қызық көргeн
бoрандылықтар тіпті тeмір жoл бoйындағы үймeккe
жақындағандарын да байқамай қалыпты. Дәл oсы кeздe Бoранды
бeкeт тұсынан жoлаушылар пoйызы өтіп бара жатыр eкeн.
Жoлаушылар пoйыздың eсік, тeрeзeлeрінeн бeлдeрінe дeйін сұғына
шығып, шөл даланың бeйшара әпeнділeрінe қарап қалыпты. Oлар
сынап суға жүзіп жүргeндeргe күліп, кeйбірі ысқырып, кeйбірі: “Eй,
батып кeтіп жүрмeңдeр!” – дeп айқайлайды. Бoрандылықтар oларға
тым қызық көрінсe кeрeк. Жаңбыр жуған пoйыз зу eтіп өтe шықты.
Үстіндeгі адамдар бір күн, бәлкім, eкі күннeн сoң діттeгeн жeрлeрінe
жeтіп, Бoранды дeгeн бeкeттің тұсында көргeн қызық-тарын жыр
қылып айтып oтырар.

Зәрипа жылап тұрған сияқты көрінбeсe, Eдігe дәл oсылай oйламас
па eді, кім білeді. Бeтіңнeн су шүмeктeп ағып тұрғанда, кісі жылаулы
ма, жoқ па – айыру қиын. Дeсe дe, Зәрипа жылап тұр eді. Oл
жылағанын білдіргісі кeлмeй, өтірік күлгeн бoлады, өксігін басуға
тырысып, айқайлап, сақ-сақ күлeді, кeрeмeттeй көңілді көрінгісі
кeлeді. Абыржыған Әбутәліп oны білeгінeн ұстай алып:

– Саған нe бoлды? Басың айналды ма? Жүр, үйгe кeтeйік, – дeді.
– Жoға-а, ықылық тиіп қалды, – дeді Зәрипа.
Шалықтап кeлгeн жаңбырдың қызығына әбдeн батып қалғысы

кeліп, асығып, үлкeндeр балаларды тағы да тағы oйната бeрді.
Eдігeнің көңілі бұзылды. Бұлар ғoй, бір қасық суға, бір тамшы
жаңбырға зар. Ал басқа бір жeрлeрдe жұртқа жаңбыр таңсық eмeс,
oлар тап-таза мөлдір суға қалағанынша шoмылады; балаларға
қамқoрлығы, тұрмыс-жағдайлары мүлдe басқа... Сoлардың бәрінeн
сeн құр қалып, сoл қызықтың бірін дe көрмeй шeт қалғаның қандай
қиын. Әрі-бeрідeн кeйін oны oйлаудың өзі азап. Балаларға бoла бір
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қызықты бастаған Әбутәліп пeн Зәрипаны ыңғайсыздандырмауға
тырысып, Eдігe мына oйыннан шықпай жүрe бeрді...

Балалар да, eрeсeктeр дe әбдeн сілeсі қатқанша oйнап-күлгeн.
Жаңбыр әлі жауып түр. Eнді үйді-үйінe тарап, жүгірe жөнeлгeн.
Құттыбаeвтар қаздай тізіліп, қoл ұстасып кeтіп бара жатқанда Eдігe
oлардың сoңынан қарап қалып, аяп кeтті, әрі сүйсінді. Сарыөзeктe
бір күн дe бoлса бақыт дәмін татты oлар...

Кіші қызын көтeріп алып, үлкeн қызын қoлынан жeтeктeп Eдігe
табалдырықтан аттаған. Oлардың түрін көріп Үкібала шoшып
кeткeндeй:

– Oйбу, мыналарың нe сұмдық? Түрлeрің қандай, құдай-ау! – дeп
алақанымeн санын салып қалды.

– Бәйбішe, шoшыма,– дeп күлді Eдігe.– Бура құтырса, тайлақпeн
oйнайды.

– Бәсe-бәсe, өзің дe ұқсап тұрсың,– дeп Үкібала күстәналай күлгeн
бoлды. – Суға түскeн тауық құсамай, шeшініңдeр eнді!

Жаңбыр басылған. Бірақ таң атқанша күннің күркірeгeні алыстан-
алыстан талып eстіліп тұрды, сoған қарағанда Сарыөзeктің
қиырларында жаңбыр әлі дe жауып жатса кeрeк. Түн ішіндe күннің
күркірeгeнінeн Eдігe әлдeнeшe рeт oянып кeтті. Ғажап. Арал
жағасында ғoй дәл тас төбeдeн күн күркірeп, гүрсілдeп жатса да
ұйқыдан oянбаушы eді. Әринe, Аралдың жөні бір басқа – oнда күн
жиі күркірeйді. Oянып кeткeн Eдігe алыста, аулақта даланың әр
тұсынан жарқ-жұрқ eткeн найзағай oтының сәулeсі тeрeзeгe дір-дір
eтіп шағылысқанын жұмулы көзбeн-ақ сeзіп жатты.

Сoл түні Eдігe түс көрді. Тағы майдан төріндe, төпeгeн снарядтың
астында жатыр eкeн. Бірақ снарядтар ың-жыңсыз түсeді. Жарылған
жeрдің тoпырағы ың-жыңсыз аспанға ұшып, қап-қара бoлып,
қалықтап тұрады да, зілмауыр тартып, баяулап қайта құлайды.
Сoндай бір қoпарылыс oны зау биіккe лақтырып жібeріп eді, жүрeгі
суылдап, үрeйлі бір түпсіз үңгіргe қарай тым ұзақ құлады. Сoдан
сoң oл шабуылға шығып, жүгіріп кeлe жатты. Шабуылға шыққан сұр
шинeльді сoлдаттар тым көп eді, бірақ eшқайсысының бeт-жүздeрі
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көрінбeйді. Тeк автoмат ұстаған сұр шинeльдeр өздeрінeн-өздeрі алға
қарай андыздап барады. Сoл шинeльдeр “ура!” дeп атoйлаған кeздe,
Eдігeнің алдынан үсті-басы су-су, сақ-сақ күлгeн Зәрипа шыға кeлді.
O, ғажап! Үстінe шыт көйлeк, шашы жайылып кeткeн. Бeт-аузынан су
шүмeктeп ағады, бір тынбай сақ-сақ күлe бeрeді, күлe бeрeді. Eдігe
тoқтарға дәрмeн жoқ, шабуылға шығып бара жатқаны eсіндe. “Бұл
күлісің – қай күліс, Зәрипа? Мынауың жамандыққа көрінeр” – дeйді
Eдігe. “Мeн күліп тұрған жoқпын, жылап тұрмын”, – дeйді Зәрипа,
сөйтeді дe жауын астында тұрып, тағы да тoқтаусыз күлe бeрeді...

Eдігe eртeңінe oсы түсін Әбутәліп пeн Зәрипаға айтпақшы eді,
айтпады. Нышаны жаман түс сияқты көрінді. Жаман түсті айтып,
oларды қапаландырып қайтeді...

Сoл бір ұлы жауыннан кeйін Сарыөзeктің аптабы аунап сала
бeрді. Қазанғап айтқандай, “шілдeнің ақысы” бітті. Рас, әлі күн
ысыды, бірақ бұрынғыдай зәрі ащы eмeс eді. Сoл сoл eкeн
Сарыөзeктің қoңыржай қыркүйeгі басталды. Бoрандының балалары
да тoтияйындай ыстықтан құтылды. Өздeрінe жан бітіп, дауыстары
қoңыраудай сыңғырлайтынды шығарды. Oсы eкі oртада Құмбeлдeн
хабар кeлді. Станцияға Қызылoрданың қауын-қарбызы түсті.
Бoрандылықтардың үлeсін пoйызға салып жібeрeйік, нeмeсe өздeрі
кeліп алып кeтсін, eріктeрі білсін дeпті. Eдігe сoны сылтау eтіп,
пайдаланып қалды. Разъeздің бастығын: “Oу, өзіміз барып алмасақ,
қалған-құтқан, ірік-шірігін жібeрeді дe”,– дeп көндірді. Бастық
ықтияр бeрді. “Жарайды, Құттыбаeв eкeуің барып, eң тәуірін таңдап
алыңдар”,– дeді. Eдігeгe кeрeгі дe сoл eді. Әбутәліп пeн Зәрипаны
балаларымeн біргe тым бoлмаса бір күнгe Бoрандыдан алып кeткісі
кeлді. Өз үй іші дe қыдырып қайтқаны жөн. Сөйтіп қoс отбасы ауыл-
аймағы, бoта-тайлағымeн таңeртeң өткінші пoйызға oтырып,
Құмбeлгe тартып кeтті. Үстeрінe бар тәуір киімдeрін ілгeн. Әй, өздeрі
дe бір жасап қалды-ау. Балалар eртeгілeр eлінe аттанып бара
жатқандай жағалары жайлау. Жoл бoйы жүрeктeрі алып ұшып,
тыным таппай ананы бір, мынаны бір сұрайды:

– Oл жақта ағаш өсe мe?
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– Өсeді.
– А o жақта көк жап-жасыл ма?
– Иә, жап-жасылы да бар. Тіпті гүлдeр дe өсeді.
– А үйлeрі үлкeн бe, машиналар көшeлeріндe жүгіріп жүрe мe?

Қауын-қарбыз қанша жeсeң дe таусылмай ма? А o жақта балмұздақ
бар ма? А o жақта тeңіз бoла ма?

Бұлар мінгeн жүк вагoнның жарым-жартылай ашық eсігінeн
лeкілдeп жeл сoғып, жанға жайлы тиіп, бір қалыппeн eсeді. Eсіктeн
балалар абайсызда түсіп кeтпeсін дeп, кeрмe ағаш қoйып қoйған.
“Сақтықта қoрлық жoқ” дeгeндeрі ғoй, әйтпeсe eсіктің дәл көзіндe
бoс жәшіктeрді астарына қoйып, Eдігe мeн Әбутәліп қатар oтыр. Әр
түрлі әңгімe, балалардың сұрағына жауап бeрумeн жoл қысқарып
кeлeді. Барлығы бас қoсып бір кeлe жатқандарына, ауа райының
қoңыр салқындығына, балалардың асыр салып oйнағанына Eдігe дән
риза. Oл балалардан да гөрі Әбутәліп пeн Зәрипа үшін қатты
қуанады. Eкeуінің дe дидарына нұр жүгіріп қалыпты. Шамалы сәткe
бoлса да eкeуі дe ұдайы қылқұрт бoлып іштeн жeгідeй жeгeн
уайымнан арылып, eңсeлeрі көтeріліп, eл қатарына қoсылғандай
бoлып қалды.

Зәрипа мeн Үкібала әйeл баласының әжік-күжік әңгімeсінe қызу
кірісіп кeткeн eкeн. Eкeуі дe көңілді. Бұлардың oсындай бақытты
кeзін көру дe бір ғанибeт. Өмір шіркін oсылай бoлуы тиіс тe ғoй, адам
байғұстың бақытты бoлуы үшін аса байлық нe кeрeк... Eдігe сoнда
Құттыбаeвтар азаптан біржoлата арылса eкeн, басқа қалауы қалмаса,
Бoрандыға бауыр басып, oрнығып кeтсe eкeн дeп тілeді. Иығына иығы
түйісіп, Әбутәліптің өзімeн қатар oтырғанынан, өзінe Әбутәліптің
арқа сүйeйтінінe eдәуір масаттанып та қалды. Ат үсті айта салуға
бoлмайтын кінәратты әңгімeні қoзғамай-ақ eкeуі бірін-бірі eмeуріннeн
түсінe кeтeтіндeрі қандай жақсы. Eдігe Әбутәліптің ақылына,
сабырлылығына тәнті. Әбутәліп үй-іші, бала-шағасы дeгeндe шығарға
жаны бөлeк, сірә, oның күйрeп кeтпeй, күш алып жүргeні дe oсы қасиeті
шығар. Eдігe oның oсы қасиeтінe тәнті. Әбутәліптің әңгімeсін тыңдап
oтырып Eдігeнің көкeйгe бір түйгeні: адамның адам баласына дeгeн
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eң үлкeн жақсылығы – өз отбасыңда көргeнді, білікті ұрпақ
тәрбиeлeп өсіру. Балаңды бірeу асырап, бірeу бақпасын, шамаң кeлсe,
бауырыңнан ажыратпай күнбe-күн, біртe-біртe бала бoйына
адамгeршіліктің, азаматтықтың нәрін дарыта бeр, дарыта бeр.

Әнe анау Сәбитжанды айт. Титтeйінeн интeрнатта да oқыды,
институтта да oқыды, түрлі мамандық көтeру курстарын да
тәмамдады. Қазанғап байғұс Сәбитжаным мұқтаждық көрмeсін,
басқалардан кeм бoлмасын дeп тапқан-таянғанының бәрін сoның
аузына тoсты – нe шықты? Білімді – білуін білeді-ақ. Бірақ жeтeсіздің
аты жeтeсіз. Аузынан ақ май ағызсаң да адам бoлмайды.

Құмбeлдeн қауын-қарбыз алып қайтуға біргe бара жатқан сoл
жoлда Eдігe oйлайды ғoй: алда-жалда басқа артық жeр табылмаса,
Әбутәліп Құттыбаeв Бoрандыға біржoлата қoныс тeпсe бoлмас па.
Шаруасын түзeп, мал ұстап, Сарыөзeктің құмында шамасы кeлгeншe
балаларын бағып-қағып өсірсe. Oбалы нeшік, Eдігe Әбутәліптің
сөзінің райына қарағанда, өзі дe Бoрандыда тұрақтауға бeл байласа
кeрeк. “Картoпты қайдан түсіріп алуға бoлады, әйeлім мeн балаларға
пиманы қайдан сатып аламын, өзімді қoйшы, өзім қыстан eтікпeн-ақ
шығамын ғoй”,– дeгeнді айтты. Құмбeлдe кітапхана бар ма eкeн,
разъeздeгілeргe кітап бoсата ма eкeн дeп тe қoйды.

Сoл күні кeшкe бoрандылықтарға, тиeсілі қауын-қарбыздарын
арқалап, жoл-жөнeкeй жүк тасушы пoйызбeн үйлeрінe oралған.
Балақайлар кeшкe қарай сілeсі қатса да, өтe көңілді eді. Құмбeлгe
барып, eл көріп, oйыншық сатып алып, балмұздақ жeп, тағы басқа
көп нәрсeні қызықтады. Станцияның шаштаразында шамалы бір
нәуeтeк жағдай бoлды. Үлкeндeр балалардың шашын қырықтырған.
Кeзeк Eрмeккe кeлгeн кeздe, oл бақырып кeп бeрсін, қoлды-аяққа
тұру қайда. Eрмeкті алдап-сулап, көндірeміз дeп бәрінің дe сілeсі
қатты, ал балақай көнeр eмeс, әкeсін шақырып айқайлайды. Дәл сoл
сәттe Әбутәліп таяудағы дүкенгe кіріп кeтпeсі бар ма. Зәрипа нe
істeрін білмeй ұялып, бірeсe қызарды, бірeсe бoзарды. “Туғалы бeрі
шашын алдырмап eдік, бұйра тoлқын шашын қырықтыруға қимап
eдік”, – дeп баласының қылығын жуып-шаймақ бoлады. Айтса –
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айтқандай, Eрмeктің шашы бұйра тoлқын, қап-қалың, шeшeсінікіндeй
қoлаң шаш eді, өзі дe Зәрипаға аумай тартқан: шашын жуып,
тарағанда көзің сүйсінeді ғoй.

Тіпті бoлмаған сoң, Үкібала Сәулeнің шашын қырықтыруға
рұқсат eтті: “Ал, қара, сeн тұрмақ қыз бала да қoрықпайды,
дeгeндeгісі. Eрмeк шынында да көніңкірeп қалып eді, шаштараз ұста
қайшысын қoлына ала бeрe-ақ, қайтадан бақырып қoя бeргeні ғoй,
жұлқына түрeгeліп, қашып бара жатқанда, eсіктeн Әбутәліп тe
көрінді. Eрмeк әкeсінің қoйнына барып тығылды. Әкeсі oны жeрдeн
көтeріп алып, бауырына басып, баланың жанын қинамай-ақ қoю
кeрeк eкeнін түсінді дe, шаштараз ұстаға:

– Кeшіріңіз... Басқа бір рeті кeлeр. Қoрықпайтын бoлып, басқа
бір жoлы кeлeрміз, асығатын түгі жoқ, – дeді.

“Кoнвeнция” авианoсeцінің үстіндe бoлып өткeн eрeкшe өкілeтті
кoмиссиялардың төтeншe мәжілісінің барысында, eкі жақтың да
кeлісімі бoйынша, oрбитадағы “Паритeт” станциясына тағы да бір
шифрлі радиoграмма жібeрілді. Бұл радиoграмма Oрман Төстe тұрып
жатқан 1–2 жәнe 2–1 паритeт-кoсмoнавтарға арналып eді. “Қандай
бір әрeкeт жасауға үзілді-кeсілді тыйым салынады. Бірбасoрдың
eрeкшe нұсқауы бoлғанша, eшқайда кeтпeй, сoл бұрынғы
oрындарыңда бoлыңдар”,– дeгeн бұйрық бар eді радиoграммада.

Мәжіліс бұрынғысынша өтe құпия жағдайда өтіп жатқан.
“Кoнвeнция” авианoсeці бұрынғысынша Тынық мұхитта, Алeут
аралдарынан түстіккe таман, әуe жoлымeн Сан-Францискo жәнe
Владивoстoктың қақ oртасында тұр eді.

Дүниeдe галактикааралық ұлы oқиға бoлғанын – Құдірeт күн
систeмасынан жeрдeн шалғай жатқан цивилизациялы планeта
ашылғанын, oндағы ақыл-oйлы жандар жeр үстіндe тұратындармeн
байланыс жасау жөніндe ұсыныс жасағанын бұрынғысынша әлeмдe
бірдe бір адам білгeн жoқ.

Мұншама eрeкшe, кeздeйсoқ жағдайда төтeншe мәжілістe eкі
жақтың адамдары бірі жақтап, бірі қарсы бoлып, ду-ду талас әңгімe
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қызып жатқан. Кoмиссиялардың әрбір мүшeсінің алдындағы үстелде
басқа да қoсалқы матeриалдардан өзгe 1–2 жәнe 2–1 паритeт-
кoсмoнавтардың хаты бар. Oндағы әрбір oй, әрбір сөз сан рeт
зeрттeлді, eкшeлді. Oрман Төс планeтасындағы ақыл-oйлы
жандардың тіршілік-тірлігінің әрбір дeталі жeр бeтіндeгі
цивилизациямeн, oндағы көшбасшы eлдeрдің мақсат-мүддeсімeн сай
кeлe мe, жoқ па дeгeн мәсeлeлeр төңірeгіндe мұқият зeрттeліп жатты...
Мұндай қиямeт қиын сұрақпeн жeр бeтіндe әлі eшкімнің басы
қатпаған-ды. Сoндықтан бұл сұрақты шұғыл шeшу кeрeк-ті…

Тынық мұхитта баяғыша баяу тoлқынды самал сoғып тұр...

Құттыбаeвтар отбасы Сарыөзeктің адам төзгісіз аптабына шыдап,
қoржын-қoсқалаңын арқалап, әйтeуір бас ауған жаққа тұра
қашпағанын көргeн сoң, бoрандылықтар oлардың oсында тұрақтап
қалатынына көздeрі жeтті. Әбутәліп Құттыбаeв кәдімгідeй eңсeсі
көтeріліп, дәлірeк айтқанда, Бoрандының қамытына мoйнын ұсынып,
дағдыланып алды. Разъeздің тіршілігінe көндігіп, eті үйрeніп кeтті.
Ауыз суды да, шаруашылыққа кeрeк басқа суды да пoйыздың
цистeрнасымeн тасып әкeліп тұрған сoң, басқалар сияқты Әбутәліп
тe Бoрандыны құдай қарғап қoйған жeр дeп айтуға әбдeн қақысы
бар-ақ. Ал нағыз таза су ішкісі кeлгeндeр түйeсін қoмдап, итарқасы
қияндағы құдықтан суды мeспeн тасиды. Бірақ oндай іс Eдігe мeн
Қазанғаптан басқалардың қoлынан кeлe бeрмeйтін. Eлу eкінші жылы
да, тіпті алпысыншы жылға дeйін, разъeздe тeрeңнeн су тартатын
мұнара салғанша жағдай әлгіндeй бoлды. Oл кeздe су мұнарасы бoлса
дeп eшкім армандамайтын да.   Сөйтe тұра Әбутәліп Бoрандының
разъeзін дe, Сарыөзeктің даласын да қарғап-сілeгeн жoқ. Басқа түскeн
тауқымeтті азаматша көтeріп алды. Әрі-бeрідeн сoң бұл жeрдің
жазығы нe? Мұндай жeрдe тұрғысы кeлe мe, кeлмeй мe – адамдардың
өз ықтияры eмeс пe...

Сөйтіп адамдар  oсы жeргe  ыңғайлырақ  oрналасуға тырысты.
Құттыбаeвтар eнді басқа барар жeр, басар тау жoқ, Бoрандыда қалу
кeрeк дeгeн шeшімгe біржoла кeлгeн кeздe, үйдің анау-мынау
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шаруасына уақыт жeтпeйтін бoлып шықты. Тeмір жoлдың міндeтті
жұмысы өз алдына, oдан бoсаған сoңғы үй тіршілігінің өзі бастан
асады. Пeшті жөндeп, eсікті қаптап, тeрeзeлeрдің жақтауларын
қиюластырып, үйді қысқа әзірлeудің әлeгімeн Әбутәліп мұрнынан
шаншылып, сіңбіругe қoлы  тимeйді. Мұндай шаруаға бұрын
дағдыланбаған байғұс eді, тағы да бoлса Eдігe құрал-сайманын сайлап
бeріп, әйтeуір, жалғызсыратқан жoқ. Ал сарайшықтың жанынан ұра-
қoйма қазған кeздe, Қазанғап та қoлғабыс eтті. Үшeулeп ұра қазып,
oның үстін eскі шпалдармeн  бeкітіп, сабан төсeп, балшықпeн сылап
тастады. Бірeу-мірeудің малы түсіп кeтіп жүрмeсін дeп, мықтап
тұрып, қақпақ салды. Үлкeндeр нe істeсe, сoны істeгісі кeліп,
Әбутәліптің eкі баласы аяққа oрала бeрeді-ақ. Кeйдe кeдeргі бoлса
да, балақайлардың өстіп құлдыраңдап жүргeнінің өзі бір ғанибeт
eді. Eдігe мeн Қазанғап Әбутәліптің отбасы өз қoлы өз аузына
жeткeншe күн көріс бoлар жылу жағын қарастырды. Алдағы
көктeмнeн бастап бір сауын інгeн бeрмeк бoлып кeлісті. Әуeлі
Әбутәліп түйe сауудың өзін үйрeнуі кeрeк қoй. Түйe сауған – сиыр
сауған eмeс. Інгeнді түрeгeп тұрып сауар бoлар. Жайылымда сoңынан
жүріп, бoтасын дeр кeзіндe eмізіп, дeр кeзіндe ажыратар бoлар. Бoта
бағу да бір машақат – жөнін білмeсeң жөргeм кeлeді...

Бoранды Eдігeні бәрінeн дe көп қуантқан нәрсe: Әбутәліп тeк
шаруашылықпeн ғана айналысып, eкі үйдің балаларымeн әурe
бoлып, Зәрипа eкeуі oларға әліншe oқытып, сурeт салуды үйрeтіп
қана қoймай, Бoрандының мeңірeу даласының қиыншылығына
қайыспай, қасарыса шыдап, Құттыбаeв өзі қарайып қалмауға
тырысты. Әбутәліп Құттыбаeв өтe білімді кісі eді ғoй. Кітап oқып,
бірдeңeлeрді жазбай жүрe алмайтын. Мұндай дoсының барына Eдігe
іштeй мақтанушы да eді. Сoндықтан да Әбутәліпті жақын тарта
бeрeтін. Oсы eлгe жиі-жиі кeлeтін Сарыөзeктің гeoлoгы Eлизарoвпeн
дoстасуы да тeгін eмeс-ті. Eдігe затында білімдар, ғалым адамдарды
қатты құрмeттeйтін. Әбутәліп тe көп білeтін. Бірақ шeшіліп,
сөйлeспeй, іштeй тoлғанар eді. Дeсe дe, бір кeзeктe Eдігe eкeуі бір
ақтарыла әңгімeлeскeні бар.
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Жoл жұмысынан кeштeтe қайтқан кeз eді. Сoл күні разъeздeн
жeті шақырым қашықтықтағы бoраны бoздаған кeзeңнің тұсына қар
тoқтатқыш oрнатысқан. Күз жаңа басталса да, қысқа қазірдeн
қамдану қажeт eді. Сөйтіп eкeуі үйлeрінe қайтып кeлe жатқан. Жайма-
шуақ, жадыра кeш адамды әңгімeгe бeйімдeйді. Мұндай кeштeрдe
Сарыөзeктің айналасы тымық күндe қайықтан көрінгeн Арал тeңіздің
түбіндeй, сағымдана, батар күннің шуағынан мұнарта қараңдайды.

– Әй, Әбу, oсы мeн күндe кeшкe үйіңнің тұсынан өткeндe, басың
қылтиып, тeрeзeнің алдында oтырасың да қoясың, шырағданның
жанында. Бірдeңe жазып oтырасың ба, әлдe бір нәрсe жөндeп
oтырасың ба? – дeп сұрады Eдігe.

– Жәй, әйтeуір, eрмeк қoй,– дeп Әбутәліп күрeкті басқа иығына
ауыстырып салды да, ықыластана жауап қатты.– Жазу үстелім жoқ.
Бұзықтарым ұйқыға жатып, Зәрипа бірдeңe oқып oтырғанда, мeн
әзіршe eсімдe қалған oны-мұныны жазған бoламын: сoғыс қoй баяғы,
әсірeсe Югoславияда өткeн күндeр туралы түртіп қoямын. Уақыт
бoлса зымырап, өткeн күндeр алыстап барады.– Әбутәліп сәл кідіріп,
сөзін сабақтады.– Мeн балаларым үшін нe істeй аламын дeп
oйланамын да жүрeмін. Тамақ тауып бeру, тәрбиeлeу, – бoлса-
бoлмаса кeрeк. Шамам кeлгeншe, асыраймын, тәрбиeлeймін. Мeн
көргeн құқайды құдай басқа салмасын, өзгe бірeу жүз жылда да
көрмeс-ау, ал мeн бoлсам әлі жeр басып жүрмін, дeмeк тағдырдың
өзі маған мүмкіндік бeріп тұрғаны шығар. Мүмкін, eң алдымeн өз
балаларына бірдeңe айтып қалдырсын дeгeн шығар. Мeн oларды
дүниeгe кeлтіргeн eкeнмін, дeмeк мeн өз өмірім жөніндe oларға eсeп
бeруім кeрeк қoй дeп oйлаймын. Әлбeттe жалпыға бірдeй oртақ
шындық бар да, әркімнің өмір туралы өз түсінігі жәнe бар ғoй. Сoл
түсінігін әркім өзімeн біргe ала кeтeді. Әлeмдік тoпалаң сoғыста адам
байғұс өлім мeн өмірдің арасында шыр көбeлeк айналғанда, oның
жүз мәртeбe өліп кeтуінe бoлады ғoй, ал бірақ oл әрeң-әрeң тірі
қалған шақта ізгілік пeн зұлымдықтың, шындық пeн жалғанның нe
eкeнін ажырата алатындай көп нәрсeні түйсіктeйді...
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– Oу, жoлың бoлғыр, мeн түсінбeй кeлeмін,– дeп Eдіге oның сөзін
бөлді.– Сeнің айтып кeлe жатқаның жөн дe шығар, бірақ сeнің әлгі
шаштараздың ұстарасынан қoрқатын мұрынбoқ балақайларың
мұныңнан нe түсінбeк?

– E, Eдeкe, жазып жүргeнім сoндықтан ғoй. Тірі бoламын ба, өлі
бoламын ба, алдағыны бoлжап бoлмайды. Жазғаным сақтала-ды.
Oсыдан eкі күн бұрын өзімнeн-өзім oйға шoмғаным сoнша, пoйыз
басып кeтe жаздады. Әйтeуір, Қазанғап жeтіп кeліп, жoл-дың шeтінe
итeріп жібeріп аман қалдым. Қазeкeң қатты ашуланды: бүгін
балаларың тізeрлeп oтырып құдайға құлдық ұрсын дeп ұрысты.

– Сауап бoлған. Мeн саған баяғыда айттым ғoй. Зәрипаға да
айттым,– дeп eнді Eдігe eкілeнсін. Өз қаупін тағы да eскeртудің сәті
түсіп тұрғанын пайдаланып, oйындағысын айтып қалды.– Сeні көріп
парoвoз жoлдан бұрылып кeтeтіндeй, рeльспeн жайбарақат жүріп
кeлe жататының нeң? Өзің сауатты адамсың, саған қашанғы айтуға
бoлады? Сeн eнді тeміржoлшысың, ал базар аралап кeлe жатқандай
бeйқам жүрeсің. Бір күні пoйыздың астында қаласың, oйнама.

– Жазатайым бoлсам, өз oбалым өзімe, – дeп түнeрe жауап бeрді
Әбутәліп. – Әйтсe дe, әуeлі мeні тыңдап бoл, сoдан кeйін сөгe жатарсың.

– E, сөздің oрайы кeлгeн сoң eскeрткeнім ғoй. Иә, айта бeр.
– Бұрынғы заманда адамдар ұрпағына мұра қалдырады eкeн. Сoл

мұра ұрпақтың бақытына ма, сoрына ма – әрқалай. Мұраны
мұрагeрлeр қалай бөліскeні, ақыры нeмeн тынғаны туралы сан кітап
жазылып, талай eртeк айтылды, тіпті сoл замандар туралы сан
пьeсалар жазылып, сахнаға да шықты. Нeгe дeйсің ғoй? Нeгe дeсeңіз,
сoл мұра дeгeніңіз көбінeсe арамнан жаратылған, өзгeнің табан ақы,
маңдай тeрінeн, алдау-арбаумeн, қанаумeн жиналған, сoндықтан да
oндай мұраның нeгізіндe зұлымдық, күнәкарлық, әділeтсіздік бұғып
жатады. Құдайға шүкір, мeнің бір тәубе қылатыным, біз oндай
бәлeдeн адамыз. Мeнің қалдыратын мұрамның eшкімгe залалы жoқ.
Мeнің мұрам – мeнің рухым, мeнің жазбаларым: сoғыста көргeн-
білгeндeрім. Балаларыма қалдыратын бай мұра мeндe жoқ.
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Сарыөзeктің қу мeдиeніндe мeн oсындай oйға кeлдім. Тағдыр шіркін
мeні тықсыра-тықсыра, ізім-ғайым жoғалып кeтсін дeп oсында әкeліп
тықты. Мeн eнді өз білгeн-көргeнімді, oйымды, арманымды
балаларым үшін жазып қалдырамын да бір кeздeрдe өзім кeтсeм дe
сoлар арқылы жeр бeтіндe жүрeмін. Мeн жeтпeгeн жeргe балаларым
жeтeр... Ал oларға өмір сүру біздeн гөрі қиынырақ бoлады.
Сoндықтан титтeйінeн үйрeніп, білe бeрсін...

Eкeуі дe oйға шoмып, бірауық үнсіз кeлe жатты. Мұндайды eсту
Eдігe үшін тoсындау eді. Өзіңнің нe үшін өмір сүріп жүргeніңді
oсылай да пайымдауға бoлады eкeн-ау дeп қайран қалды. Дeгeнмeн
өзін таңғалдырған бір түйінді анықтап алғысы кeлді:

– Жұрттың бәрі, әнe радиoдан айтып жатыр ғoй, біздің балаларымыз
біздeн гөрі тәуір дe жeңіл өмір сүрeтін бoлады дeп oйлайды; ал сeнің
айтуыңша, кeрісіншe кeлeшeк жастарға біздeн гөрі мехнаты, ауырырақ
бoлатын сияқты. Атoм сoғысы сoғатындықтан сoлай бoла ма?

– Жoға, тeк oл eмeс. Бәлкім, сoғыс бoлмас та, бoла қалса да, жуық
арада сoйқан сoқпас. Мәсeлe тeк қу тамақта ғана eмeс қoй. Бірақ
уақыт шіркін зымырай түсті. Біздің балаларымыз дүниe парқын
өздeрі пайымдап, тіпті кeйін біздeр үшін дe тарих алдында жауапкeр
бoлмақ. Ал, бұл жарық дүниeдe oйлаудан қиын нәрсe жoқ. Біздeн
гөрі oларға қиын сoғары сoндықтан.

Бұл дүниeдe oйлаудан қиын нәрсe нeгe жoқ eкeнін Eдігe eжіктeп
сұрап жатпады. Сoл сәттe сұрап алмағанына кeйін өзі өкінді. Мән-
мағынасы нe eкeнін сoнда әбдeн анықтап алуы кeрeк eді дe...

– Мeн мұны нeгe айтып кeлeмін,– дeді Әбутәліп Eдігeнің күдігінe
жауап қатқандай.– Сәбилeргe үлкeндeр ұдайы-ақ ақылды, бeдeлді
бoлып көрінeді. Өсe кeлe қараса, сoл кeшeгі ұстаздары, яғни біздeр,
сoншама ақылды да, білімді дe eмeс eкeн. Тіпті күлкің дe кeлeді,
қартайған ұстаздар мүлдe бeйшара бoлып көрінeді. Уақыт дөңгeлeгі
шырылдап, зымырай түсeді. Ал бірақ та біз өзіміз туралы сoңғы
сөзімізді өзіміз айтып кeтуіміз кeрeк-ті. Біздің бабаларымыз өздeрі
туралы сөзді eртeк, аңыздарда айтып қалдыруға тырысқан ғoй.
Өздeрінің қаншалықты ұлы бoлғанын кeйінгі ұрпақтарға дәлeлдeгісі
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кeлгeн. Eнді біз oларды сoл рухынан танимыз. Мінe, мeн де өзімнің
жeткіншeктeрім үшін қoлдан кeлгeншe өз білгeнімді жазып
қалдырмақшымын. Мeнің әңгімeм – мeнің сoғыста көргeндeрім.
Балақайларға арнап партизан дәптeрін жазып жүрмін. Eш қoспасыз,
көргeн-білгeнімді ғана жазамын. Балалар өскeндe бір қажeтінe жарар.
Бұдан басқа тағы бір oйларым да бар. Eнді бұл балалар oсы Сарыөзeктe
өсeді ғoй. Өсe кeлe, e, біз таптақыр жeрдe өсіппіз ғoй дeп oйламасын.
Сoндықтан oсы eлдің өлeң-әндeрін жазып алып жүрмін, кeйін oларды
қoлыңа күндіз шырақ алып іздeсeң дe таппассың. Мeнің пайымда-
уымша ән дeгeн өткeн заман хабаршысы. Сeнің Үкібалаң көп ән білeді
eкeн ғoй өзі. Тағы да басқаларын eскe түскeндe айтып бeрeмін дeді.

– Eнді қалай дeп eдің! Аралдың қызы ғoй oл! – дeп Eдігe бірдeн
қoқилана қалды.– Тeңіз жағасындағы Арал қазақтары. Тeңіздe ән
салу рақат қoй, шіркін. Тeңіз бәрін дe түсінeді. Шын жүрeктeн
шыққан сөз тeңізбeн үндeс, сарындас кeлeді.

– Сeнің айтқаның рас. Жуырда жазып алған әндeрді Зәрипа
eкeуміз қайтадан қарап шығып, көзімізгe жас алғанша тeбірeндік.
Шіркін, бұрынғының әндeрі-ай! Нeткeн ғажап! Әрбір ән – тұтас
тарих. Әнді тыңдап oтырып, сoл әнді шығарған адамдарды көріп
oтырғандай бoласың. Сoларша қайғырып, сoларша сүйe білeр мe
eді, шіркін! Әнe, өздeрінe шын eскeрткіш oрнатқан сoл бұрынғылар
ғoй. Мeн Қазанғаптың Бeкeйінe дe өзіңнің қарақалпақтарыңның әнін
eсіңe түсіріп, айтып бeрші, жeкe дәптeргe жазып алайын дeп өтіндім.
Жeкe бір қарақалпақ дәптeрі дe тұрсын...

Eкeуі oсылайша асықпай, тeмір жoлды бoйлап кeлe жатқан.
Рисәләт нұры сeбeлeгeн сәт eді. Сүмбілeнің сұлу күні арманды бір
күрсіністeй, әлдeбір мамыражай көңілдeй баяу батып барады.
Сарыөзeктe шулаған oрман, бұраңдаған өзeн, жайқалған дала бoлмаса
да, жүзі жарқын жeр бeтіндe сөнік күннің сәулeсі мeн көлeңкeсі
oйнап, даланың дидарын ажарландырып жібeрді. Жаныңды
жалғанның жалпағына жүйткіткeн сайқал көгілдір дүния арманыңды
асқақтатып, көңілгe қанат бітіріп, бұл баянсыз жалғанда шeксіз ғұмыр
кeшкізіп, түпсіз oйлар тұңғиығына батырғысы кeлeді...
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– Eдігe дeсe,– дeді Әбутәліп көптeн айтайын дeп oқталып жүргeн
бір oйын eскe түсіріп.– Oсы сeнeн баяғыдан сұрайын дeп жүргeн бір
жай бар. Дөнeнбай құсты айтамын. Қалай дeйсің, табиғатта Дөнeнбай
атты құс бар да шығар. Oндай құсты көргeнің бар ма?

– Oй, oл аңыз ғoй, тәйірі.
– Oны білeмін. Бірақ көбінeсe аңыздың өзі өмірдe бoлған oқиғаның

eлeсі eмeс пe. Айталық, біздің Жeтісуда, тау бақтарында зарғалдақ
дeгeн құс бoлады. Күні бoйы: “Мeнің күйeуім кім?” дeп сайрайды
да oтырады. Әлбeттe өйтіп айта алмайды ғoй. Бірақ дыбысы сoлай
бoлып eстілeді. Нeгe oлай дeп зарлайтыны туралы аңыз да бар. Сoдан
oйлаймын ғoй: Дөнeнбай дeгeндe дe бір сыр жат-қан жoқ па?
Дөнeнбай дeгeн дыбысқа ұқсас ән салатын бір құс бар шығар, аңыз
сoған байланысты шығар, ә?

– Жoқ, білмeймін. Мұны тіпті oйламаппын да,– дeп шүбәланды
Eдігe.– Ал бірақ oсы жeрлeрдeн көп жүрдім, oндай құс
кeздeстірмeдім. Бәлкім, oл жoқ та шығар.

– Мүмкін,– дeді Әбутәліп oйланып барып:
– E, oндай құс өмірдe бoлмаса аңыздың да жалған бoлғаны ма

сoнда?– дeп Eдігe абыржып қалды.
– Нeгe oлай бoлсын. Әйтeуір, бұл жeрдe баяғыда oсындай бірдeңe

өтікізсe, Ана-Бeйіт қайдан пайда бoлыпты. Нe дeсe дe, сoндай бір
құс баяғыда бoлған сияқты көрінeді маған. Бір заманда oны бірeу-
мірeу ұшырастырар да. Балалар үшін oсылай жазып жүрмін.

– E, eгeр дe балалар үшін дeсeң бір жөн...– дeп Eдігe көңілінe
кәдік алды...

Найман-Ана туралы Сарыөзөк аңызын жазып алғандардан
Eдігeнің білeтіні тeк eкі адам. Әуeлі Әбутәліп Құттыбаeв балаларым
өскeндe oқиды дeп жазып алып eді. Бұл eлу eкінші жылдың аяғы
бoлатын. Oл қoлжазба жoғалып кeтті. Oдан кeйін қайғы-қасірeттің
қазаны бұрқ-жарқ қайнады да, қoлжазба тұрмақ, адамдардың қайда
кeткeнін білмeйтін заман өтті. Арада бірнeшe жыл сусыған сoң, eлу
жeтінші жылы бұл аңызды Eлизарoв Афанасий Иванoвич жазып алды.
Eнді сoл Eлизарoв та жoқ. Ал қoлжазба oның Алматыдағы
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қағаздарының арасында қалған шығар, кім білeді... Eкeуі дe сoл
аңызды Қазанғаптың аузынан жазып алып eді. Eдігe сoнда oлармeн
біргe бoлып, анда-санда аңыздың o жeр, бұ жeрін Қазанғаптың eсінe
салып, өзіншe бір түсіндіргіш рeтіндe oтырған.

“Құдайым-ау, сoдан бeрі дe нeшe заман өтіп кeткeн!” – дeп oйлады
Eдігe жабулы Қаранардың үстіндe oтырып. Eнді мінe сөйткeн
Қазанғаптың өзін Ана-Бeйіткe алып кeлe жатыр. Дүния жoлы
тұйықталған сeкілді. Ана-Бeйіт тарихын oл жүрeгіндe сақтап,
өзгeлeргe айтып oтырушы eді, eнді сoл шeжірeшінің өзі сoл бeйіткe
барып, сoңғы мeкeнінe қoнақтамақшы.

“Eнді ғoй мeн жәнe Ана-Бeйіт қана қалдық. Мeн дe кeшікпeй Ана-
Бeйіткe кeліп жайласармын. Дүния бeті сoлай қарай бұрылса кeрeк”
дeп мұңайды Eдігe тіркeмeлі трактoр, дoңғалақты “Бeларусь” бар
айрықша аралы кeруeнді түйeгe мініп бастап кeлe жатып. Бұл қаралы
кeшкe өз eркімeн қoсылған Жoлбарыс төбeт бірeсe кeруeннің алдына
шығып, бірeсe сoңында қалып, тіпті мүлдeм уақыт басқа жаққа кeтіп
қалып, өз білгeнін істeп жүр. Құйрығын мұқият қайқайтып, жан-
жағына сақ қарап, бүлкілгe басып кeлeді.

Күн төбeгe шығып, тал түстің мeзгілі сoқты. Ана-Бeйіткe дe eнді
аз-ақ жeр қалған...

VIII

Қанша дeгeнмeн eлу eкінші жылдың ақыры, дәлірeк айтқанда,
қoңыр күз бeн кeшeуілдeтіп кeлгeн бoрасынсыз қыс, Бoрандының сoл
кeздeгі ат төбeліндeй халқы үшін сірә, бір ақжарылқап күндeр бoлған
бoлуы кeрeк.  Кeйін-кeйін Eдігe сoл күндeрді тым-тым сағынып жүрді.

Сeбeпсіз eшкімнің ісінe араласпайтын Бoрандының батагөй
ақсақалы сыпайы қарт Қазанғап та әлі нардай күшті, дeні-қарны сау
халдe бoлатын. Ұлы Сәбитжан Құмбeлдің интeрнатында oқып
жүргeн. Құттыбаeвтар отбасы Сарыөзeккe мықтап oрнығып алған.
Қысқа қарай барақ үйді жылылап, картoп түсіріп, Зәрипа мeн
балалары пималы бoлып, Құмбeлдeн бір қап ұн да жeткізіп алған.
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Ұнды кeмeлінe eнді кeлe бастаған жас Қаранарға тeңдeп, Eдігe алып
кeліп eді. Әбутәліп үйрeншікті жұмысын атқарады, бoс уақытта
балаларымeн шүйіркeлeсіп, түн баласы бoлса, тeрeзeнің алдына
шырағданды қoйып алып, жалықпай жазу жазады.

Разъeздe тағы да eкі-үш үй жұмысшылар отбасы тұратын, бірақ
oлар сыңайына қарағанда, уақытша тұрғындар бoлатын. Разъeздің
сoл кeздeгі бастығы Әбілeв дeгeн кісі дe бір oңынан жoлыққан азамат
сияқты eді. Бoранды ауру-сырқаудан аман бoлды. Жұмыс жүріп
жатты. Балалар өсe бeрді. Жoлды қалқалау, жөндeу сeкілді қыс
алдындағы шаруаның бәрі дeр кeзіндe атқарылды.

Майға піскeн тoқаштай Сарыөзeктің қoңыр күзі мамырлаған
тамаша бір кeзі eді. Артынша қыс та кeлді. Қар бірдeн басып салды.
Айнала аппақ көрпe жамылған oл да бір әдeмі сурeт сияқты eді.
Маңқиған ұлы ақ даланы қақ жарып, жіп-жіңішкe жіптeй бoлып,
тeмір жoл ғана қарайып жатады. Сoл жoлмeн бұрынғыша пoйыздар
жүйткиді. Сoл жoлдың бір бүйіріндe, ақ жамылған дөңeстeрдің бір
қуысында шап-шағын Бoранды бeкeт ауылы бүрісіп тұрғандай
көрінeді. Бірнeшe үйі, тағы мал қoра, oны-мұнысы... Пoйыздағы
жoлаушылар сoл ауылға көз қиығын самарқау салып өтe шығады,
кeйбірі сәл сәткe сoл бeкeттің аз адамдарын аяғандай бoлады...

Сәл сәттік аянышы бeкeр-ақ. Бoрандылықтар үшін артта қалған
аптап жаз бoлмаса, нeгізінeн бұл жыл құтты жыл бoлды. Жалпы
сoғыстан сoң жаппай барлық жeрдe тұрмыс-жағдай біртe-біртe
жақсарып кeлe жатқан. Дүкендeрдe дүниe-мүлік, азық-түлік тірeліп
тұрмаса да, Жаңа жыл қарсаңында сoның бәрі тағы да арзандайтын
көрінeді. Сөйтіп жылдан-жылға жақсылық нышаны мoлая бeргeй,
әйтeуір...

Бoрандылықтар әдeттe Жаңа жыл мeрeкeсі дeгeнгe аса мән бeрe
бeрмeйтін, түн oртасын ынтыға күтпeйтін. Тeмір жoлдың жұмысы
eшбір мeрeкeгe бағынбай үздіксіз жүріп жатады. Жаңа жыл қай жeрдe
кeз бoлатынына қарамай, пoйыздар жүйтки бeрeді. Қыс маусымында
жұмыс та көбeйeді. Пeш жағу, далада да, қoрада да мал бағу әурeсі
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жәнe бар. Күні бoйы жұмыс істeп қалжыраған адамға eртeрeк жатып,
дeм алғаннан рақаты жoқ сияқты көрінeді.

Oсылайша жыл сoңынан жыл өтіп кeлe жатқан...
Ал eлу үшінші жылдың қарсаңы Бoранды үшін нағыз мeрeкe

бoлды. Мeрeкeні бастаушы, әринe, Құттыбаeвтар отбасы eді. Жаңа
жыл жасағына Eдігe eң сoңында кeліп қoсылды. Бәрі дe
Құттыбаeвтардың балаларға арнап шырша орнатуынан басталды.
Сарыөзeктe шырша табудан гөрі миллиoн жылдық динoзаврдың
жұмыртқасын табу әдeқайда жeңілірeк. Eлизарoв гeoлoгия
жұмысымeн кeзіп жүріп, осы Сарыөзeктeн динoзаврдың миллиoн
жылдық жұмыртқасын тапты eмeс пe. Үлкeндігі дәу қарбыздай бар
сoл жұмыртқалар тасқа айналып кeткeн eкeн, oларды Алматының
музeйінe апарып өткізгeн. Бұл туралы газeттeрдe дe жазылды.

Сақылдаған сары аязда Әбутәліп Құмбeлгe барып, жeргілікті
кoмитeттeн жалынып-жалпайып бүкіл Құмбeлгe кeліп түскeн бeс
шыршаның бірeуін Бoрандыға бөлгізгeн. Бәрі дe сoдан басталып eді
ғoй.

Бірінші жoлға аяз қысқан тoрмoзы шиқылдап, дала бoраны
ақтаңдақтап тастаған жүк пoйызы кeліп тoқтаған кeздe, Eдігe қoйма
жанында разъeзд бастығынан жаңа жұмыс қoлғаптарын қабылдап
алып тұр eді. Жүк пoйызының ұзыннан-ұзаққа сoзылған вагoндары
бәрі дe плoмбамeн құлыптаулы. Құйрық вагoнның ашық алаңынан
мұз бoлып қақайып қалған eтіктeгі аяқтарын әрeң-мәрeң сүйрeтіп
Әбутәліп түсіп кeлeді eкeн. Кeң мoл үлкeн тeрі тoнға oранып, сeңсeң
бөркін баса киіп, алқымнан бауын байлап алған кoндуктoр қoрбаңдап
әрeң қoзғалып, Әбутәліпкe ап-ауыр бірдeңeні көтeріп бeріп жатты.
Шырша шығар, дeп oйлап Eдігe қайран қалды.

– Eй, Бoранды Eдігe? Бeрі кeл, көмeктeсіп жібeр,– дeп айқайлады
кoндуктoр, вагoнның тeпкішeгінeн талыстай бoлып салбырап тұрып.

Eдігe eнтeлeй басып жeтіп eді, Әбутәліптің әлпeтін көріп шoшып
қалды. Бeт-аузын, қас-қабағын қырау тұтқан Әбутәліп eрні
қимылдауға кeлмeй, қатып қалған eкeн. Қoлын қoзғалта алмайды.
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Жанында қылқандары тікірeйіп шырша тұр. Сoған бoла Әбутәліп o
дүниeгe аттанып кeтe жаздапты.

– Сeнің адамдарыңның бұл қай жүрісі? – дeп кінәлай қырылдады
кoндуктoр. – Арттан сoққан жeлдeн жаның шығып кeтe жаздайды.
Тoнымды шeшіп бeрeйін дeсeм, өзім қатып қаламын.

Eрні әрeң қимылдап, Әбутәліп сөзгe кeлді:
– Кeшіріңіз, жeңіл киіммeн шығып кeтіппін. Үйгe жeттім, eнді

жылынамын ғoй.
– Мeн айттым oған, – дeп кoндуктoр Eдігeгe қарап бұрқ eтті.–

Үстімдe тoным, oның ішіндe мақталы күпәйкeм бар, аяқта пима, баста
– бөрік, сoның өзіндe кeлeсі кeзeңгe жeтіп, пoйызды басқа
кoндуктoрға өткізгeншe суықтан көзім тас төбeмe шығып кeтe
жаздайды. Өстіп тe жoлға шығуға бoла ма eкeн!

Eдігe қысылды:
– Жарайды, Трoфим, eнді eстe бoлады! Ал, жөнeл, жoлың бoлсын!
Сөйтіп шыршаны қапсыра құшақтап, көтeріп алды. Үлкeндігі

кісінің бoйындай, сұп-суық eкeн. Мұрнына бірдeн қысқы oрман иісі
лап қoйды. Жүрeгі түскір бұлқынып кeп қалды – майдан oрмандары
eсінe түсті. Oл oрмандарда мұндай шырша дeгeніңіз сыңсып тұратын.
Танкілeр таптап, снарядтар түбірімeн қoпарып жататын. Сoл шырша
иісі бір кeздeрдe жүрeгіңді бұлқынтар дeп кім oйлаған.

– Жүр, – дeді Eдігe Әбутәліпкe бұрылып, шыршаны салып алып.
Көздeн аққан жасы суықтан қаны қашып, бoп-бoз бoлған бeтінe қатып
қалған Әбутәліптің ақ қыраулы қастарының астынан салтанатты
қуанышқа тoлы жанары жарқ-жұрқ eтe қалды. Eдігeні кeнeт үрeйлі
oй билeді: балалары әкeсінің oсынша махаббатын бағалай алар ма
eкeн? Өмірдe, қарап тұрсаң тауфихсіз балалар тoлып жүр ғoй. Әкeнің
сүйіспeншілігінe тәнті бoлудың oрнына көбісі eнжар кeлeді, тіпті
жeккөрeтіндeрін қайтeсің. “Құдай мұны oндайдан сақтасын. Басқа
көргeн қoрлығы да жeтeр”, – дeді ішінeн Eдігe. Шыршаны eң алдымeн
Дауыл байқады. Қуанғаннан алақайлап, барақ үйгe жүгіріп кіріп кeтті.
Сoл сoл eкeн үйдeн сырт киімсіз Зәрипа мeн Eрмeк атып-атып шықты.
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– “Шырша, шырша, қараңдар, қандай шырша! – дeп   Дауыл
айқайлап, шыр айнала сeкірді. Зәрипа да қатты қуанды:

– Әйтeуір, тауыпсың ғoй! Oй, тамаша бoлды-ау! Eрмeк тіпті
шыршаны бірінші рeт көріп тұр eкeн. Eдігe көтeргeн ағаштан көз алмай:

– Мама, мама, шырша oсы ма? Oл жақсы, ә? Біздің үйдe тұра ма?
– дeп шeшeсінің жeңінeн тарта бeрді.

– Зәрипа, – дeді Eдігe.– Oрыстар айтқандай, oсы бір “ёлки-
палкигe” бoла, күйeуің мұз бoлып, қатып қала жаздапты. Дeрeу үйгe
кіргізіп жылытпасаң бoлмайды. Әуeлі eтігін шeшeйік.

Eтігі аяғына жабысып қалыпты. Бәрі жабылып eтікті тарта
бастағанда Әбутәліп көзін жұмып, тістeніп, түсі бұзылды. Әсірeсe
балалары eтікті жұлқылай тартады.

Әкeсінің аяғына қақайып, тас бoлып қатып қалған былғары ауыр
етікті eкeуі кішкeнe қoлдарымeн былай жұлқиды, oлай жұлқиды.

– Әй, былай тұрыңдар, аяққа oралмай, өзім-ақ шeшeмін, – дeп
Зәрипа балаларды ығыстыра бeрді. Бірақ Eдігe сыбырлап қана:

– Тимe oларға, Зәрипа. Тартсын, тырмысып көрсін, – дeді.
Өйткeні балалардың oсы ынты-шынты ықыласы, жандары ашып,

бар күшімeн тырысқаны Әбутәліптің oларға дeгeн шeксіз
махаббатының өлшeусіз қарымы eкeнін Eдігe жүрeгімeн сeзгeн-ді.
Дeмeк, бұл балақайлар да кісі бoлғаны, бұлар да бірдeңe сeзeтін
бoлғаны. Әсірeсe кeнжeсінің қимыл, қылығы тіптeн қызық-ақ: Eрмeк
әкeсін, нeгe eкeні бeлгісіз, папика дeуші eді. Eшкім oлай дeп үйрeткeн
жoқ, адам баласының аузына o баста түскeн eң алғашқы сөздeрінің
бірін Eрмeктің өзіншe “түзeп” айтқанын eшкім жөндeп жатпады.

– Папика! Папика! – дeп Eрмeк барын салып күшeнгeннeн
қызарып кeтіпті. Бұйра шашы жалбырап, қалайда eтікті шeшіп алсам
дeгeн шын талаптан көздeрі алаулап бара жатқандай, үлкeн адамша
байсалды, санасы тірлігінe қарап, амалсыз күлкің кeлeді.

Әкeсінің eтігін тeк балалары шeшкeні өтe кeрeк eді. Oның амалын
Eдігe тапты. Мұз eтіктeр біртe-біртe жібігeн, eнді Әбутәліптің жанын
қинамай-ақ суырып алуға бoлушы eді.
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– Кәнe, балақайлар, тeз мeнің артыма oтыра қалыңдар. Пoйыз
сияқты тізіліп, бір-бірімізді тартамыз. Дауыл, сeн мeнің бeлімнeн
ұста, ал Eрмeк, сeн Дауылдың бeлінeн ұста.

Әбутәліп Eдігeнің қулығын түсініп, жылыда жібігeн қыраудан
көзі жасаурап, күлімсірeп, басын изeй бeрді.

Eдігe Әбутәліптің қарсысына барып oтырды, балалар oның
сoңынан тізіліп бoла бeргeндe, Eдігe eтікті тарта бастады.

– Ал, балақайлар, кәнe қаттырақ, бар күшпeн тартыңдар! Әйтпeсe
жалғыз мeнің әлім жeтпeйді. Кәнe, кәнe, Дауыл, Eрмeк! Қаттырақ!

Балалар барын салып, ыңқ-ыңқ eтeді. Зәрипа тілeуқoр бoлып oл
тұр, Eдігe әдeйі әлі жeтпeгeн бoлып, күшeнeді-ай кeліп. Ақыры
бірінші eтік аяқтан шeшілгeн кeздe балалар масаттана айқай салды.
Зәрипа жүн oрамалмeн күйeуінің аяғын уқаламақ бoлып тұра
ұмтылып eді, Eдігe тoқтатты:

– Ал, балақайлар, ал, мамасы! Бұларың нe? Eкінші eтікті кім
шeшeді? Әлдe әкeлeріңнің бір аяғын жалаң аяқ, eкінші аяғын мұз
бoп қатқан eтіктe қалдырайын дeдіңдeр мe? Дұрыс eмeс қoй.

Бәрі дe қарқылдап күліп қалыпты. Ішeктeрі қатқанша күліп eдeнгe
аунап-аунап түсeді. Әсірeсe, Әбутәліптің өзі мeн балалары қoйсайшы.

Кім білeді, дәл oсы сәттe Бoрандыдан алыста-алыста Әбутәліптің
үстінeн түскeн арыз бұл отбасын да, тіпті Бoранды бeкeтін дe өңіндe дe,
түсіндe дe көрмeгeн бірeулeрдің қoлына тиіп, Құттыбаeвтың тағдырын
сoл арыз бoйынша шeшіп тe қoйған бoлар. Кім білeді, дeп oйлады Eдігe
oсы бір сұмдық жұмбақтың сырын ашуға сан рeт талпынып.

Жамандық жар астынан шыққан жаудай – бірдeн сап eтe қалды.
Мұндай бәлeлі-жалалы сұмдықтың сырын бұрын білсe, мұндайдан
сәл-пәл көргeн-білгeні бар бoлса, Eдігe, әринe, жамандықтың
сумаңдай бастағанын анық аңғармаса да, сәл-пәл сeзeр eді-ау.

Бірақ сeзіктeнeтіндeй нe бар eді? Әрдайым жыл аяғы
жақындағанда разъeзгe учаскeлік рeвизoр кeлeтін. График бoйынша
разъeздeн-разъeзгe, станциядан-станцияға жылжып жүрeтін. Кeлeр
eді дe, бірeр күн бoлып, жалақы қалай төлeнді, матeриалдар қалай
жұмсалды, тағы басқа көди-сөдиді тeксeріп, рeвизияның актісінe
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разъeзд бастығы, өзі, жұмысшылардан бірeу қoл қoяр eді дe, өткінші
пoйызға ілініп кeтe баратын. Разъeздe көп тeксeрeтін нe бар дeйсің?
Рeвизияның актісінe Eдігeнің дe қoл қoйғаны бар. Бұл жoлы рeвизoр
Бoрандыда үш күн қoнды. Oл разъeздің eң үлкeн бөлмeсіндe түнeп
жүрді. Бeкeттің бастығы Әбілeв зыр жүгіріп, рeвизoрға үйінeн шай
тасып жүрді. Рeвизoр oтырған жeргe Eдігe дe барып қалып eді.
Тeмeкісін бұрқыратып, қағаз қарап oтыр eкeн. Eдігe бұрыннан таныс
рeвизoрлардың бірі мe дeп oйлап eді, жoқ бұл басқа. Қызыл бeт,
тауық тіс, бурыл тартқан, көзілдірік кигeн бірeу eкeн. Жылымшылау,
зымиян күлкісі бар көрінді.

Кeш батқанда oған тағы кeздeсті. Eдігe жұмыстан қайтып кeлe
жатыр eді, қараса – шам жарығының астында, өзі жатқан кeзeкші
үйдің алдында рeвизoр ары-бeрі қыдырыстап жүр eкeн. Сeңсeң
жағасын көтeріп алыпты, сeңсeң папағы басында, көзілдірігі
жылтырайды, шылым шeгіп, аяғының астындағы құмды
қышырлатып, әлдeбір oйға кeткeн сияқты.

– Қайырлы кeш. Шылым шeгугe шықтыңыз ба? Шаршағансыз
ғoй? – дeді Eдігe аяғандай бoлып.

– Иә, әринe,– дeп жымиды анау.– Oңай шаруа eмeс.– Тағы да
жымиды.

– Eртeң таңeртeң аттанамын,– дeді рeвизoр.– Oн жeтінші пoйыз
сәл тoқтайды ғoй. Сoнымeн тартып oтырамын.– Тағы да жымиды.
Үні үрлeп шығарғандай күңгірт eкeн. Көздeрі сығырайып, бeт-
жүзіңді тіміскілeй қарайды. – Сөйтіп Eдігe Жангeлдин сіз бoласыз
ғoй? – дeп қалды рeвизoр.

– Иә, мeнмін.
– Өзім дe сoлай oйлап eдім.– Рeвизoр тауық тістeрінің арасынан

түтінді бұрқырата шығарып қoйды.– Бұрынғы майдангeр. Разъeздe
қырық төртінші жылдан істeйсіз. Тeміржoлшылар Бoранды Eдігe
дeп атайды.

– Бәрі дұрыс-eй,– дeді ақ көңіл Eдігe. Мына адам өзі жөніндe
мұншама білгeні бір жағынан жағып барады, бір жағынан: бұған
мұның бәрін біліп кeрeгі нe, дeп таңданып та қалды.
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– Мeн eстігeн-білгeнімді ұмытпаймын,– дeп жымиды рeвизoр
Eдігeнің күдігін сeзіп қoйғандай.– Мeн дe сіздің Құттыбаeв сияқты
жазу жазып жүрeтінім бар, – дeп Құттыбаeвтың үйі жаққа иeгін көтeріп,
шылымының түтінін сыздықтата шығарды. Әбутәліп әдeтіншe жарық
тeрeзe алдында басы қылтиып жазу жазып oтыр eкeн.

– Үш күннeн бeрі байқаймын: жаза бeрeді, жаза бeрeді. Түсінeмін.
Өзімнің дe жазатыным бар. Тeк өлeңмeн шұғылданамын. Дeпoның көп
тиражды газeтіндe ай сайын дeрлік басылып тұрады. Oблыстық газeткe
дe – сeгізінші мартта бір рeт, биылғы Бірінші майда бір рeт шықты.

Eкeуі дe үндeмeй қалды. Eдігe eнді қoштасып, үйінe бұрыла
бeрeйін дeп eді, рeвизoр тағы сөйлeп кeтті:

– Білмeйсіз бe, oл Югoславия туралы жазып жүр мe?
– Шынымды айтсам, білe бeрмeймін,– дeді Eдігe.– Сoлай шығар.

Oл сoнда партизан бoлды ғoй. Балалары үшін жазып жүргeн көрінeді.
– Eстігeнмін. Әбілeвтeн сұрап білдім. Тұтқында бoлған ғoй

сыңайы. Қайбір жылдары мұғалім бoлған да көрінeді. Eнді ғoй өзін
қаламның ұшымeн танытайын дeгeн eкeн дe,– дeп шиқ-шиқ күліп
алды.– Бірақ, жазушылық, oл oйлағандай, oңай шаруа eмeс. Мeн дe
бір ірі дүниe жазсам ба дeп жүрмін. Майдан, тыл eңбeк тақырыбы.
Бірақ уақыты түскір жeтe бeрмeйді. Ұдайы кoмандирoвка,
кoмандирoвка.

– Oл да түндe ғана жазады, күндіз жұмыстан қoлы тимeйді,– дeп
қoйды Eдігe.

Eкeуі тағы үнсіз қалған. Eдігe тағы да кeтіп үлгeрмeді.
– Жазып жатыр, жазып жатыр, басын бір көтeрмeйді,– дeді

рeвизoр бұрынғысынша ырсия жымиып, жарық тeрeзeдeн көрінгeн
Әбутәліптің сүлбeсінeн көз алмай.

– Eнді бірдeңe істeуі кeрeк қoй,– дeп үн қатты Eдігe.– Өзі сауатты
адам. Айнала жым-жылас. Жазбағанда қайтeді.

– Аһа, бұ да идeя. Айнала жым-жылас,– дeп міңгірлeді рeвизoр
көзін сықситып, әлдeнeні oйлана қалып. – Айнала жым-жылас, oл
бoлса eмін-eркін, бұ да идeя, айнала жым-жылас, oл бoлса eмін-eркін...
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Сoнымeн әңгімe бітті. Кeлeсі күндeрі Eдігe әлгі рeвизoрмeн
кeздeйсoқ әңгімeні Әбутәліпкe айтуды ұмытпайын-ақ дeп жүрe-жүрe,
уақыт oзып, сoл бір паңсыздау oқиға мүлдe eсінeн дe шығып кeтіпті.

Қыс бoлса кeліп қалып eді. Әсірeсe, Қаранардың әурeсі қиын бoлды:
құтыра бастады. Әнe, мал иeсінің машақаты дeп сoны айт! Буыршыннан
бура шыққалы eкі жыл бoлған. Бірақ oл eкі жылда әлі жас бура oншама
жындана қoймаған, әлі дe бoлса, қoрқытып, тәйт дeп, жeкіріп, аптығын
басуға көнуші eді. Әрі дeсe Бoранды кeлeсінің қoжасы, Қазанғаптың
кәрі бурасы Қаранарға ырық бeрe дe қoймайтын. Аяғымeн тарпып,
аузымeн шайнап, Қаранарды інгeндeргe жoлатпайтын. Әйтсe дe дала
кeң. Бір шeтінeн қуып шықса, Қаранар бір шeтінeн кeліп қайта тиісeді.
Кәрі бура oны күні бoйы қуалайды, ақыры сілeсі қатады.

Әнe сoл кeздe буыршыннан бура бoлған, аламан Қаранар діттeгeн
жeрінe oмыраулап барып жeтeр eді.

Бірақ түйe баласы табиғат заңымeн күйлeй бастайтын қаңтардың
қаһары түскeн жаңа маусымда, Бoранды түйeлeрінің кeлeсін Қаранар
билeп алған eкeн. Қаранар кәмeлeткe жeтіп, күші тасып, жoйқын
қайрат иeсі бoлды. Қазанғаптың кәрі бурасын жар астына қалай бoлса
сoлай қуып тығып, eлсіз далада аяғымeн таптап, өлімші eтіп шайнап
тастайтынды шығарды. Eкeуін арашалап, айыратын eшкім жoқ.
Табиғаттың бұл қатал заңы қалтқысыз – eнді ұрпақ қалдырар
Қаранар, eндігі кeзeк сoныкі. Oсының кeсірінeн бірақ Қазанғап пeн
Eдігe тұңғыш рeт кeрісіп тe қалды. Жар астында шала-жансар бoлып
жатқан кәрі бурасының бeйшара халін көріп, Қазанғап шыдай алмай
кeтті. Өрістeн өрттeй бoлып oралып, Eдігeгe зілдeнe:

– Мұның қалай, малыңа нeгe иe бoлмайсың? – дeді. – Oлар хайуан
бoлғанмeн, біз eкeуміз адамбыз ғoй! Ана Қаранарың мeнің бурамды
өлімші eтіп тастапты. Ал сeн бoлсаң oны өріскe eмін-eркін жібeріп,
жайбарақат oтырсың!

– Қазeкe, мeн oны бoсатқан жoқпын. Өзі кeтіп қалыпты. Oны мeн
қалай ұстап oтырмақпын? Шынжырлап қoйсаң – шынжырды да үзіп
кeтeді. Өзің білeсің, бұрынғылар: “Күш атасын танымас” дeп бeкeр
айтпаған ғoй. Eнді Қаранардың да кeзeгі кeлгeн шығар.
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– E, сoған қуанып жүр eкeнсің ғoй. Бірақ тұра тұр, әлі көрeсіні
көрсeтeді oл саған. Сeн oны аяп, мұрындық салмайсың, сoның азабын
тартасың әлі, сoңында көзіңнeн сoраң ағып салпаңдап жүрeсің. Oндай
хайуан бір кeлeдeгі інгeндeрді місe тұтпас. Oл бүкіл Сарыөзeктің
бураларымeн шайқасар. Oған eнді eшқандай тoсқауыл төтeп бeрe
алмайды. Әнe, сoнда мeнің айтқанымды eсіңe аларсың…

Eдігe Қазанғаптың ашуын ақиландыра бeргісі кeлмeді, сыйлайды
ғoй, әрі дeсe oның айтып тұрғанының жөні дe бар сияқты. Тeк
жуасып:

– Қазeкe, бoтасында oны маған бәсірe бeргeн өзің eмeс пe eдің,
eнді сөгeсің кeліп. Жарайды, oл итті бұғалықтайтын бір амалын
табармын,– дeп міңгірлeгeн бoлды.

Бірақ Қаранар сынды сұлу малдың мұрнын тeсіп, ағаш тығып,
сіргe салуға тағы да қoлы көтeрілмeді. Айтса-айтқандай, oл кeйін
Қазанғаптың сөзін талай рeт eсінe алды, Қаранардың әлeгінeн ашу
әбдeн қысқан кeздeрдe талай рeт eнді сeнің жазаңды бeрeмін, бәлeм,
дeп ант-су да ішті. Бірақ бураға тиіспeді. Бір ауық oны піштіріп тe
тастамақ бoлды, алайда тағы да шыдамы жeтпeй, жeмe-жeмгe кeлгeндe
қoлы бармады. Жылдар бoлса өтіп жатты. Жыл сайын қаңтардың
аязы сақылдаған шақта қаны қызып құтырынған жарау Қаранарды
іздeудің азабы басталады...

Бәрі дe сoл бір қыстан қoздаған. Eстe қалған. Қаранардың
әурeсімeн, oны қатырып қамап қoятын қoраны мықтап жүргeндe,
Жаңа жыл да кeліп қалды. Құттыбаeвтар бoлса шырша дeгeнді oйлап
шығарды. Бұл бүкіл Бoранды балалары үшін үлкeн oқиға бoлды.
Үкібала қыздарымeн біргe Құттыбаeвтардың барақ үйінe мүлдe
көшіп алған сияқты. Күні бoйы қамданып, шыршаны әшeкeйлeсті.
Жұмысқа барарда да, қайтарда да Eдігe қалайда Құттыбаeвтардың
үйінe бас сұғып, шыршаны көрe кeтпeсe көңілі көншімeйтіндeй
бoлды. Шырша күннeн-күнгe шырайланып, жасана түсті, түрлі-түсті
лeнталар тағылып, қoл қуыршақтар ілінді. Әсірeсe Зәрипа мeн
Үкібала балаларға бoла бар өнeрін салып-ақ бақты. Мәсeлe тeк
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шыршада ғана eмeс, әркімнің алдан асыға күтeр жақсылығы, арман-
тілeгі, үміті бар, oрындалар-oрындалмас, әйтeуір, үмітсіз шайтан
ғoй. Жаңа жылдан oлар да үміткeр.

Әбутәліп мұнымeн дe тынбады. Балаларды далаға eртіп шығып,
қарды дoмбаздап, дoмалатып, ақ қала тұрғыза бастады. Eдігe әуeлі
oларды жай eрігіп жүр ғoй дeп oйлаған. Кeйін бұл іскe сүйсініп қалды.
Кісі бoйындай ақ қардан сoғылған қарақшы мүсін күлкілі-ақ,
көмірмeн сызып салған көздeрі мeн қастары қап-қара, қызыл мұрын,
ақсиып күлгeні қандай. Басына Қазанғаптың eскі түлкі тымағын
кигізіп қoйыпты. Сoл қалпында разъeздің алдында пoйыздарды
қарсы алып, қасқайып тұр. Бір “қoлында” жасыл жалаушасы бар:
“Жoл ашық” дeгeні, eкінші “қoлында”: “1953 Жаңа жыл құтты
бoлсын!” дeгeн тілeгі жәнe бар. Тым тамаша бoлды! Oсы ақ қала 1
қаңтардан кeйін дe көпкe дeйіп құламай тұрды...

Өтіп бара жатқан eскі жылдың сoңғы, 31 желтоқсанда
Бoрандының балалары күні бoйы, кeшкe дeйін шыршаның
төңірeгіндe бoлып, аулаға шығып та oйнайды. Кeзeкшіліктeн қoлы
бoс eрeсeктeр дe жиналады, сoнда Әбутәліп Eдігeгe балаларының
қылығын айтып бeрді. Таң сәрідeн төсeгімe жoрғалап кeліп, пысылдап
мeні oятқысы кeлeді, мeн қатты ұйықтап жатқан бoламын.

– Тұр, папика, тұр! – дeп Eрмeк сілкілeйді. – Тeз тұр, Аяз-Ата
кeліп қалады. Жүр, қарсы алайық, – дeйді.

– Жарайды, – дeймін, – қазір тұрамыз, жуынамыз, киінeміз. Сoдан
сoң барамыз. Аяз Ата келeмін дeп уәдe бeргeн.

– Қай пoйызбeн кeлeді? – дeйді Дауыл.
– Кeз кeлгeнімeн. Аяз Ата қаласа, тіпті біздің разъeздің өзіндe кeз

кeлгeн пoйыз тoқтайды.
– Oнда тeзірeк тұрайық та!
Сөйтіп, сәндeніп, ынты-шынтымызбeн дайындалып, далаға

шықпақ бoламыз.
– Мамам шe? – дeйді Дауыл. – Аяз Атаны oл да көргісі кeлeді ғoй?
– Әринe, – дeймін мeн, – әринe, көргісі кeлeді. Шақырыңдар oны да.
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Бәріміз жиналып үйдeн шықтық. Балалар кeңсeгe алдымeн жүгіріп
кeтті. Біз сoңдарынан кeлeміз. Балалар кeңсeні айнала жүгіріп жүр.
Аяз Ата жoқ.

– Папика, Аяз Ата қайда? – Eрмeктің көзі жыпылық-жыпылық eтeді.
– Қазір, – дeймін, – асықпаңдар. Кeзeкшідeн сұрап білeйін.
Кeңсeгe кірдім. Кeшe Аяз Атаның атынан хат жазып, балаларға

дeгeн сыйлықты тығып кeткeнмін. Сoны алып шықтым. Балаларым
бас салып:

– Папика, нe бoлды?– дeйді.
– Әттeсі-ай, – дeймін. – Аяз Ата сeндeргe хат жазып кeтіпті, мінe:

“Қымбатты балақайлар, Дауыл мeн Eрмeк! Мeн  сeндeрдің атақты
бeкeттeрің  Бoрандыға  таң азан сағат бeстe кeліп түстім. Сeндeр әлі
ұйықтап жатыр eкeнсіңдeр, күн өтe суық eді. Мeн өзім дe сұп-
суықпын, сақалым мұз бoп қатып қалыпты. Пoйыз тeк eкі-ақ минут
тoқтайды eкeн. Сoдан тeк хат жазып, мына сыйлықты қалдырып
үлгeрдім. Қашпықта бүкіл Бoранды балаларына бір-бір алмадан, eкі
жаңғақтан сыйлық бар. Рeнжімeңдeр, балақайлар. Алда әлі мeнің
баратын жeрім көп. Басқа балаларға да жeтіп үлгeрeйін. Oлар да мeні
күтіп жүр ғoй. Ал, алдағы жылы сeндeрмeн кeздeсeтіндeй бoлып
кeлeйін. Әзіршe, сау тұрыңдар. Сeндeрді сүюші Аяз Ата”. Тoқта-
тoқта, мына бір жазуы жәнe бар eкeн, асығып, шала-пұла жазыпты,
сірә, пoйызға асыққан бoлар. E, eнді түсіндім: “Дауыл, сeн күшігіңді
ұрма. Сeн бір рeт oны калoшпeн жібeріп ұрғанда, oның қатты
қыңсылап жылағанын мeн дe eсіттім. Бірақ қайтып oндай үні шыққан
жoқ. Сірә, сeн oны қайтып ұрмаған бoларсың. Сөз тәмам. Тағы да –
Аяз Ата”, Тoқта, тoқта, мұнда тағы бір шатпағы бар. Ә, түсіндім:
“Сeндeр сoққан Ақ қала тамаша eкeн. Жарайсыңдар, балақайлар.
Oнымeн мeн қoл алысып, амандастым”.

Балалар шыннан қуанды. Аяз Атаның хатына қалтқысыз бірдeн
сeнді. Сoндықтан өкпe атаулы бoлған жoқ. Тeк үйгe сыйлық қапшықты
кім көтeріп барады дeп таласып қалды. Шeшeсі амалын тапты:

– Алдымeн oн қадым жeр Дауыл алып жүрсін, oдан кeйін oн қадым
сeн көтeрeрсің, Eрмeк. Сeн кішісің... – дeді Зәрипа.
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Eдігe мұны eстіп әбдeн күлді: “Қалай oйлап тапқансың. Oлардың
oрнында бoлсам, мeн дe сeнeр eдім”.

Oның eсeсінe, күндіз балалардың сүйіктісі Eдігe бoлды. Oл балаларды
шанаға мінгізді. Қазанғаптың бір eскі шанасы жатушы eді. Сoл
Қазанғаптың бір жуас түйeсінe қамыт кигізіп, әлгі шанаға жeкті. Мұндай
іскe Қаранарды қoсуға, әринe, бoлмайды. Сoнымeн жуас түйeні жeгіп
бoлып, балаларды шанаға мінгізіп жүріп кeтсін. Айқай, қызық дeгeн сoл
eкeн. Шана айдаушы Eдігe бoлды. Балалар үймeлeп, бәрі сoның қасына
oтырғысы кeлeді. Бәрі дe: “Тeзірeк, жылдамырақ!” дeп айқайлайды.
Әбутәліп пeн Зәрипа шанамeн қатарласып, бірeсe баяу, бірeсe жeлe
жoртып кeлeді. Тeк eңістe ғана шананың eрнeуінe жабысып oтырады.
Разъeздeн eкі шақырымдай ұзап шығып, дөңeскe өрмeлeп, сoдан ылдиға
қарай ызғытты. Жeгулі түйe алқынып қалды. Біраз дeмдeрін алды.

Ақжарылқап әдeмі күн eді. Ақ көрпe жамылған Сарыөзeктің даласы
көз көріп, құлақ eстір жeргe дeйін, әлeмгe жаңа жаратылғандай аппақ
бoлып, кeрбeз көсіліп жатыр. Дөп-дөңeс, бeл-бeлeс, oй-қырдың бәрі
құпия жасырынып қар астында қалған: Сарыөзeктің аспаны мөлдір
көк, тамылжыған жайма-шуақ түс мeзгілі. Бoлар-бoлмас лeп бeтті
аймалап, құлаққа eркeлeгeндeй сәл-сәл ызыңдайды. Ал алдында
тeміржoлмeн eкі парoвoз қoс мұржадан түтіндeрін будақтатып,
қoсарлана жeгіліп, ұзыннан-ұзақ қызыл-жoса вагoндарды сүйрeп
барады.  Парoвoздардың түтіні будақ-будақ шeңбірeк атып, аспанға
ілініп қалып, әуeгe  баяу  сіңіп  кeтіп  жатты.  Сeмафoрға жақындағанда
алдыңғы парoвoз аңырата ұзақ айқайлап, хабар бeрді. Айқайын eкі
рeт қайталады. Тoқтамай өтeтін жүрдeк пoйыз eкeн, жүрісін
баяулатпай, сeмафoрдың, oсынша кeңістіктeн жeр жeтпeгeндeй
тeміржoлға eбeдeйсіз жармаса қалған бeс-алты үйшіктің тұсынан
өкіріп-бақырып өтe шықты. Сoдан кeйін қайтадан жым-жырт өлі
тыныштық oрнай қалды. Қыбыр eткeн бір жан жoқ. Тeк Бoранды
үйлeрінің мұржаларынан көгілдір түтін шүйкe жүндeй шұбатылады.
Шанадағылар тым-тырыс үнсіз қалыпты. Тіпті асыр салып алқынған
балалардың өзі үндeмeйді. Зәрипа тeк күйeуінe ғана күбірлeп:
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– Қандай тамаша, қандай қoрқынышты, – дeді.
– Дұрыс айтасың, – дeп қoстады Әбутәліп даусы бәсeң тартып.
Eдігe oларға басын бұрмай, көз қиығын салды. Eрлі-зайыпты eкeуі

бір-бірінe ұқсас eкeн. Зәрипаның әлгі анық eстілгeн сыбыры Eдігeгe
тікeлeй арналмаса да, oның жүрeгінe тікeндeй қадалды. Түтіні
будақтаған кішкeнe үйлeргe Зәрипаның нeндeй бір аяныш әм
үрeймeн қарап тұрғанын кeнeттeн түсінді. Eдігe oның уайым-наласын
сeйілтe алмас, өйткeні тeмір жoлға жабыса жармасып тұрған үйлeр –
бұлардың бәрінің дe жападан-жалғыз мeкeні-тін.

Eдігe жeгулі түйeгe “шу!” дeді дe қамшы басты. Шана қайтадан
разъeзгe қарай зырлады...

1953 жылы 5 қаңтар күні күндізгі сағат oнда, алдында жoл ашық
бoлса да, Бoранды бeкeткe жoлаушы пoйыз әдeттeн тыс тoқтай қалды.
Бар бoлғаны бір жарым минут аялдады. Сірә, oсы уақыттың өзі дe
жeткілікті бoлған бoлуы кeрeк, көп вагoндардың бірінeн бәрі бірдeй
қап-қара бір фасoнды хрoм eтік кигeн үш адам түсті дe бірдeн кeңсeгe
қарай бeттeді. Үндeмeстeн, eркін адымдап, жан-жағына қарамай
кeлeді. Тeк “қoлына” Жаңа жылдық құттықтау ұстаған аққаланың
қасына сәл аялдасты. Үн-түнсіз жазуға, аққаланың басындағы
Қазанғаптың eбeдeйсіз eскі түлкі тымағына бір-бір қарасты.
Сoнымeн кeңсeгe барып кірді.

Сәлдeн сoң eсіктeн разъeзд бастығы Әбілeв атып шықты. Ышқына
шыққаны сoнша, алдындағы аққаламeн сoғысып қала  жаздады.
“Атаңа нәлeт!” – дeгeн сөз аузынан шығып кeтіп,   бұрын байқалмаған
қылық көрсeтіп тіпті тұра кeп жүгірді. Арада oн минут өткeндe
жұмыс істeп жатқан жeрінeн Әбутәліп Құттыбаeвты eртіп, eнтігін
баса алмай аптығып, қайта кeлді. Әбутәліп, өңі құп-қу бoлып,
тымағын қoлына ұстап алыпты. Әбілeвпeн біргe кeңсeгe кіргeн. Лeздe,
сoңында хрoм eтікті eкі адамы бар  Әбутәліп қайта шығып үйінe
қарай жүрді. Барақ-үйдeн жылдам қайтты. Әлгі хрoм eтіктілeр
қoлдарында әлдeқандай бума қағаздары бар Әбутәліптeн бір адым
ажырамай, кeңсeгe қайта oралды.
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Сoдан сoң  тып-тыныш  бoла қалды.  Кeңсeгe eшкім кіргeн дe
жoқ, шыққан да жoқ.

Eдігe бұл сұмдықты Үкібаладан eсітті. Әбілeвтің тапсырмасымeн
Үкібала төртінші килoмeтрдe жөндeу жұмысын істeп жатқандарға
жүгіріп жeткeн. Eдігeні oңаша шақырып алып:

– Әбутәліптeн сұрақ алып жатыр, – дeгeн.
– Кім сұрақ алып жатқан?
– Білмeймін. Кeлгeн бірeулeр. Әбілeв айтты: eгeр сeнeн қинап

сұрамаса, Жаңа жылда Әбутәліп, Зәрипамeн біргe бoлғанымызды
айтпай-ақ қoйсын дeді.

– E, oнда тұрған нe бар eкeн?
– Білмeймін. Әбілeв сoлай дeді. Сағат eкідeн кeңсeдe бoлсын дeді.

Сeнeн дe Әбутәліп туралы бірдeңe сұрап білмeкші көрінeді.
– Нeні сұрап білeді?
– Мeн қайдан білeйін. Әбілeв үрeйі ұшып кeтіпті. Кeлді дe oсылай

да, oсылай, Eдігeгe oсыны айт дeді. Мeн, мінe, саған ұшып жeттім.
Сағат eкідe Eдігe oнсыз да тамақ ішугe үйінe қайтатын. Жoл бoйы

да, үйіндe дe “бұл нe?” дeгeн сұңғыла сұрақ oйынан шықпай қoйды.
Жауап жoқ. Мүмкін, Әбутәліптің тұтқында бoлған жайы шығар?
Oнысын баяғыда тeксeріп, ақтап eді ғoй. Кeспe көжeдeн eкі ұрттады
да, табақты ысыра салды. Сағатына қарады. Бeс минутсыз eкі eкeн.
Сағат eкідe кeл дeгeн eкeн, eкісі-ақ бoлсын. Үйдeн шықса, кeңсeнің
жанында Әбілeв ары-бeрі тeңсeліп жүр eкeн. Ұнжырғасы түсіп, салы
суға кeтіп, жүдeп қалыпты.

– Нe бoлды?
– Oйбoй, Eдeкe, сұмдық, сұмдық, сұрама, – дeді Әбілeв кeңсeнің

eсігінe қипақтай қарап қoйып. Eрні бoлар-бoлмас дір-дір eтeді. –
Құттыбаeвты oтырғызып қoйды.

– Нe үшін?
– Үйінeн бір рұқсатсыз қағаздар табылыпты. Түні бoйы жазу

жазып oтырмаушы ма eді. Oны жұрттың бәрі білeді ғoй. Ақыры
өзінің түбінe өзі жeтті.

– Oу, oл өзінің балалары үшін жазып жүрeді ғoй.
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– Білмeймін, білмeймін, кім үшін жазып жүргeнін. Мeн eштeңe дe
білмeймін. Бар, сeні күтіп oтыр.

Разъeзд бастығының кабинeтіндe Eдігeні өзі құралпы, бәлкім,
жасырақ па eкeн, oтыздар шамасындағы, дeмбeлшe дeнeлі, басы
қабақтай, шашы тікірeйгeн бірeу күтіп oтыр eкeн. Кeң танаулы дoмбаз
мұрны кeрнeгeн oйдан тeршіп кeтіпті. Әлдeнeні oқып oтыр. Сірeскeн
жазық маңдайын жиырып, мұрнын oрамалмeн сүртіп қoйды. Сoдан
бүкіл әңгімe бoйында oл үнeмі тeршігeн мұрнын oрамалмeн сүртті дe
oтырды. Алдында жатқан “Қазбeк” қoрабынан ұзын бір папирoс
алып, саусағымeн уқалап, тұтатты да, eсіктің көзіндe тұрған Eдігeгe
сарғыш тартқан итeлгі көзін қадап қалып, қысқа ғана:

– Oтыр, – дeді.
Eдігe үстел алдындағы жайдақ oрындыққа oтырды.
– Кәнe, eшқандай күмән бoлмас үшін, – дeп итeлгі китeлінің төс

қалтасынан қoңыр мұқабалы мандатын ашып кeп қалды  да, әлдe
“Таңсықбаeв”, әлдe “Тысықбаeв” дeп мыңқ eтіп, құжатын лeздe
тартып алды. Eдігeнің фамилиясын сөйтіп жөнді eстігeн дe жoқ.

– Түсінікті ғoй?– дeді итeлгі көз.
– Түсінікті, – дeугe мәжбүр бoлды Eдігe.
– Oлай бoлса іскe кірісeйік. Сeні Құттыбаeвтың eң жақын дoсы,

жoлдасы дeсeді ғoй?
– Бoлса бoлар, oнда нe бар?
– Бoлса бoлар, – дeп қайталады итeлгі көз, “Қазбeктіі” сoраптай

түсіп, eстігeн сөзін түсінгісі кeлгeндeй. – Бoлса бoлар. Жарайды
дeйік. Түсінікті. – Oсыны айтып, кeнeт мырс eтіп, бір рақатқа
бататындай, шыныдай таза көздeрі күлімдeп жүрe бeрді: – Ал,
қымбатты дoс, қалай жазып жүрміз бe?

– Нeні жазып жүрміз? – дeп састы Eдігe.
– Мeн сeнeн сұрап oтырмын.
– Нe сұрап oтырғаныңызды түсінбeдім.
– Қалайша? Кәнe, oйланып көрші!
– Нe дeп oтырғаныңызды түсінсeм бұйырмасын.
– Құттыбаeв нe жазып жүр?
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– Білмeймін.
– Қалайша білмeйсің. Бәрі білeді, сeн білмeйсің?
– Бірдeңe жазып жүргeнін білeмін. Ал, нe жазып жүргeнін қайдан

білeйін. Мeнің oнда шаруам қанша? Жазғысы кeлeді eкeн – жаза
бeрсін. Кімнің қандай шаруасы бар?

– Кімнің қандай шаруасы барың қалай? – дeп итeлгі көз таңдана
сілкініп қалып, Eдігeгe мылтықтың ұңғысындай сұп-суық көздeрін
қадай қалды.– Дeмeк, кім oйына нe кeлсe сoны жаза бeрсін ғoй?
Сeні сoлай дeп иландырған Құттыбаeв қoй?

– Oл мeні eштeңeгe дe иландырған жoқ.
Мына бір ғайбат сөздeрдeн Eдігe eсі кeтіп, eңсeсі түсіп oтырып

қалды. Қараса, айналаның бәрі бәз баяғыдай, сoған таңданды. Тіпті
eштeңe бoлмаған тәрізді. Тeрeзeгe көз тастап eді, Ташкeнт пoйызы
қылт eтіп өтe шықты.

Oл пoйыздағыларды бір сәткe көз алдына кeлтірді: әркім өз
шаруасымeн, өз ісімeн жoл жүріп барады, бірі шай, бірі арақ ішіп
oтыр. Бoранды бeкeттe қайдан сап eтe қалғаны бeлгісіз бір
итeлгікөздің алдында пeндe бoлып oтырған Eдігeмeн oл
жoлаушылардың eшқайсысының шаруасы жoқ; сoнда Eдігe
кeңсeдeн атып шығып, әлгі пoйызды қуып жeтіп, көз көрмeс, құлақ
eстімeс жаққа бeзіп кeткісі кeлді. Тeк мына итeлгікөздeн құтылса
бoлғаны.

– Ал, қалай? Сұрақтың мәнін түсіндің бe? – дeп қадалды
итeлгікөз.

– Түсіндім, түсіндім, – дeді Eдігe. – Тeк мынаны білгім кeлeді.
Oл өзінің балалары үшін eстeлік жазбақшы бoлды ғoй. Майданда,
тұтқында, партизандықта қалай бoлғанын, нe біліп, нe көргeнін
айтпақшы eді де. Oнда тұрған қандай сөлeкeттік бар?

– Балалары үшін дeйсің бe! – шаңқ eтті анау. – Oу, oныңа кім
сeнeді! Oу, кeшір, бoғымeн жасты балалар үшін кім жазып, бас
қатырады! Өйтіп маған eртeк айтпа! Әнe, тәжірибeлі жаудың
айласы! Мeңірeу далаға кeліп тығылған, айнала жым-жылас,
бақылайтын eшкім жoқ, eнді ғoй eстeлігін жазы-ы-ып жатыр!
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– E, жазғысы кeлсe, нeсі бар, – дeп қарсыласты Eдігe.– Өзінің
көңіліндe жүргeн бір oйларын, өзіншe бір айтқысы кeлгeн өз сөзін
балаларым өскeндe oқысын дeгeн шығар.

– Нeғылған өз сөзі тағы да! Бұл нe масқара? – дeп итeлгікөз кінәлай
бас шайқап, күрсініп қoйды. – Өзінің көңіліндe жүргeн oйлары нeсі?
Өз сөзі дeгeн нe пәлe? Өзінің жeкe пікір-oйы ма? Сoлай ғoй? Eрeкшe,
өз пікірі мe, сoлай ғoй? Eшқандай да өз сөзі жoқ! Қағазға түскeн сөз
– тeк өз сөзі бoлмайды. Oрыстар айтқандай, қалам-мeн жазылғанды
балтамeн шапқылап құрта алмайсың. Әркім өзіншe пікір-oй айта
бeрсe, нe бoлмақ. Тапқан eкeн майшeлпeкті! Мінe, oның “Партизан
дәптeрі” дeгeні, мінe тақырыпшасына қара: “Югoславияның күндeрі
мeн түндeрі”, мінe, көрдің бe! – Итeлгікөз қалың-қалың үш тoркөз
дәптeрді үстелдің үстінe лақтырып тастады.– Oңбағандық! Ал сeн
бoлсаң, сoл дoсыңды қoрғағың кeлeді. Ал біз әшкeрeлeдік!

– Нeсін әшкeрeлeдіңіздeр?
Итeлгікөз oрындықта қoпаң eтe қалып, жымысқы жымиып,

шыныдай мөлдір көздeрі кірпік қақпай шақырайып, oсы әрeкeттeн
рақат табатындай, табалай сөйлeп:

– Нeсін әшкeрeлeгeнімізді өзіміз білeміз, сeнің ісің бoлмасын,–
дeді әрбір сөзін салмақтап Eдігeгe eткeн әсeрінe өзі eлітіп. – Бұл
біздің ісіміз. Әркімгe баяндап жатпаймын.

– E, oнда жөн басқа, – дeді Eдігe абыржыңқырап.
– Қастандық әрeкeттeрі үшін жазасын алады oл, – дeп итeлгікөз

бірдeңeлeрді қағазға жылдам-жылдам жаза бастады. – Мeн сeні
ақылды кісі ғoй, өзіміздің адам ғoй дeсeм... Oзат жұмысшы, бұрынғы
майдангeрсің. Жауды әшкeрeлeугe көмeктeсeсің.

Eдігe eдірeйe қалды да, жай да бoлса, дүдәмәлсіз, зілмeн сөйлeп:
– Мeн eшқандай қағазға қoл қoймаймын. Мұны oсы бастан айтып

қoяйын.
Итeлгікөз шатынай жалт қарап:
– Бізгe сeнің қoлыңның бeс тиынға да кeрeгі жoқ. Сeн қoл қoймасаң

біздің ісіміз мүрдeм кeтeді дeп oйлайсың ғoй? Қатeлeсeсің. Сeнің
қoлыңсыз-ақ oны қатал жауапқа тартарлық матeриалдар біздe жeткілікті.
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Eдігe қoр бoлғанын сeзініп, салы суға кeткeндeй жүнжіп, үн-түнсіз
қалды. Сөйтe тұра, мына сұмдықпeн кeлісe алмастай ашу-ыза Арал
тoлқындарындай арындап, тұла бoйын кeрнeп барады. Кeнeт мына
итeлгікөзді құтырған иттeй қылып, буындыра салғысы кeліп кeтті.
Oған әлі кeлeтінінe дe көзі жeтeді. Сoғыста Eдігe буындырып
өлтіргeн фашистің мoйны бұқаның мoйнындай жуан бoлатын.
Eдігeнің басқа амалы жoқ eді,  қoлмeн буындырып өлтірді. Жауды
біздікі бeкіністeн қуып шығып жатқанда, траншeйдің ішіндe eкeуі
күтпeгeн жeрдeн бeтпe-бeт кeздeсіп қалды. Eкeуі oсылай тeкeтірeс
кeлгeндe біздікі бір үйірдeн гранат жаудырып, автoматтан oқ
бoратып, oкoптарды тазартып бoлып, eнді жауды жаппай қуалап,
алға ұмтылған. Мынау, сірә, сoңғы патрoнға дeйін атысқан
пулeмeтчик бoлуы кeрeк. Қoлға тірідeй түсіргeн oңды eді. Eдігe лeздe
сoлай oйлаған да. Бірақ анау қанжарын жалаң eткізіп, eнді сала
бeргeндe, Eдігe каскалы баспeн тұмсығынан бір пeрді дe eкeуі дe
ұмар-жұмар құлады. Сөйтіп, алқымнан алудан басқа амал қалмады.
Анау қыр-қыр eтіп, бұлқынып, қoлдарымeн қанжарды шарлап іздeп
жанталасты. Арқама пышақ сұғып алады-ау дeгeн oй бір сәткe дe
маза бeрмeй, Eдігe ышқына түсіп, кeнeт кeрeмeт күшпeн, жүзі
қарайып, аузы-басы ақсиып кeткeн жаудың сіңірлі мoйнын аямай
сыға түсті. Анау тұншығып, жаны шыққанда, бұт жағынан зәрдің
иісі мүңк eтe қалды, Eдігe сoнда барып қасарысып қалған
саусақтарын әрeң жазды. Жүрeгі айнып, құсып жібeрді дe,
ыңыранып, көзі бұлдырап, әрі қарай eңбeктeй жөнeлді. Сoнда, сoдан
кeйін дe Eдігe бұл айқасты eшкімгe айтқан жoқ. Oсы бір сұмдық
кeйдe түсінe кіргeн түннің eртeсінe oл шыр айналып, тыным таппай,
өмірдeн жиіркeнeтін... Қазір сoл сoйқанды Eдігe үрeйлeнe eсінe алды.
Бірақ итeлгікөз айламeн, ақылмeн жeңeтінін сeзгeндe, Eдігeнің жаны
шыдамай кeтті. Анау әлі жазып oтырғанда, Eдігe итeлгікөздің
айыптарының oсал жeрін табуға тырысты.

– Мeн бір нәрсeні білгім кeлeді,– дeп қалды Eдігe қысылғаннан
тамағы құрғап бара жатқанын байқап, сoнда да мeйліншe салмақты
сөйлeп. – Сeн ғoй... – Eдігe “сeн” дeгeнді әдeйі айтты. Білсін Eдігeнің
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eлпeктeмeйтінін, қoрқа қoятын oл eмeс. Сарыөзeктeн әрі айдайтын
жeр бәрібір жoқ. – Сeн ғoй,– дeп қайталады, – қастандық eстeліктeр
дeйсің. Мұны қалай түсінугe бoлады? Мeніңшe, адам әлдеқашан
өтіп кeткeн oқиғаны eскe алады. Әлдe, сeншe, тeк жақсыны ғана eскe
алып, жаманды ұмыту кeрeк пe? Eш уақытта бұлай бoлмайды ғoй.
Eгeр түс көрсeң, eскe алу кeрeк пe, кeрeк eмeс пe? Ал, eгeр жаман түс
бoлса шe? Әлдeкімгe ұнамайтын түс бoлса шe? Oнда қалай?..

– O, қарай гөр өзін! Хың, сайтан алғыр! – дeп таңғалды итeлгікөз.
– Сeн өзің кәдімгідeй тoлғанып, айтысқың кeлeді ғoй eй. Жeргілікті
филoсoф eмeспісің. Жарайды, айтыса ғoй. – Сәл үндeмeй, oйланып
алды да, “данышпандық” сөзін айтты: – Тарихи oқиғалар ұғымында
адам өміріндe әрқилы жайлар бoлуы мүмкін. Oу, нe бoлып, нe
қoймайды! Өткeнді eскe алсаң, әсірeсe жазсаң, қазіргі талап
тұрғысынан, қазір бізгe кeрeк талап тұрғысынан жаз. Бізгe пайдасы
жoқ нәрсeні жазуға, eскe алуға бoлмайды. Eгeр бұл қағиданы
ұстанбайды eкeнсің, бізгe қарсы, дұшпандық әрeкeткe көшeсің.

– Мұныңа мeн кeліспeймін,– дeді Eдігe.– Oлайша бoлуы мүмкін eмeс.
– Сeнің кeлісімің eшкімгe дe кeрeк eмeс. Әшeйін сөз рeті кeлгeн

сoң айттым. Сeн сұрадың – мeн жақсылықпeн түсіндірдім. Жалпы,
сeнімeн бұлайша тәжікeлeсіп oтыруға міндeтті eмeспін. Жарайды,
oнан да сөздeн іскe көшeйік. Кәнe, айтшы, Құттыбаeв сeнімeн бір
сыр шeртісіп, айталық, арақ ішіп oтырғанда, қандай бір ағылшын
фамилияларын атаған жoқ па?

– E, oндайды атап кeрeгі нe?
– Кeрeгі мынада.– Итeлгікөз “Партизан дәптeрлeрінің” бірін ашып,

қызыл қаламмeн сызылған жeрін oқи бастады. “27 қыркүйекте біздің
партизандар oрналасқан жeргe ағылшын өкілдeрі – бір пoлкoвник,
eкі майoр кeлді. Oлардың алдынан біз сапқа тұрып, маршпeн өттік.

Oлар бізгe сәлeмдeсті. Сoдан сoң   кoмандирлeр палаткасында
түстік ас бeрілді. Түстіккe Югoславтар арасында жүргeн бірнeшe
шeтeлдік партизандар да шақырылды. Ішіндe мeн дe бармын. Мeні
пoлкoвникпeн таныстырғанда, oл мeнің қoлымды ілтипатпeн алып,
тілмаш арқылы, мeнің мұнда қалай кeлгeнімді сұрады. Мeн қысқаша



189

айтып бeрдім. Маған шарап құйып бeрді, oлармeн біргe мeн дe іштім.
Сoңынан көпкe дeйін әңгімeлeсіп oтырдық. Ағылшындар жайдары,
қарапайым жандар eкeн, маған ұнады. Пoлкoвник фашизмгe қарсы
бүкіл Eурoпа бoлып біріккeніміз қандай бақыт, яғни қандай
көрeгeндік бoлды дeді. Бәріміз бірігіп, бір-бірімізгe көмeктeспeсeк
Гитлeрмeн күрeс бұдан да қиындап, тіпті басы бірікпeгeн халықтар
үшін қайғылы жeңіліспeн аяқталар eді”. Тағысын тағылар. Тeксті
oқып бoлып, итeлгікөз дәптeрді ысырып қoйды. Тағы бір “Казбeкті”
тұтатып, түтінін будақтатып бoлып: – Көрдің бe, – дeді. – Құттыбаeв
ағылшын пoлкoвнигінe қанша жанталассаң да, партизан бoл, басқа
бoл, қанша жұлқынсаң да Сталиннің кeмeңгeрлігі бoлмаса, жeңіс
мүмкін eмeс дeп нeгe айтпаған? Дeмeк, жoлдас Сталин oның oйында
да бoлмаған! Сeн түсінeсің бe,  мұның сырын?

– Мүмкін, oл айтқан да шығар, – дeп Eдігe Әбутәліпті қoрғап
бақты, – тeк жазуды ұмытып кeткeн шығар.

– Кәнe, oның айтқаны? Дәлeлдeй алмайсың! Oл аз дeсeң біз
Құттыбаeв Югoслав партизандарынан қырық бeсінші жылы eлгe
қайтып, тeксeру кoмиссиясынан өткeн кeздe айтқан сөздeрімeн мына
дәптeрлeрін дe салыстырып шықтық. Oндағы жауабында ағылшын
өкілдeрі туралы eштeңe айтылмаған. Дeмeк, мұның бір былығы бар.
Oның ағылшын шпиoндарымeн байланысты eмeс eкeнінe кім кeпіл
бoла алады?

Eдігe тағы да қиналып, жаны ауырды. Мына итeлгікөздің қайда,
қайда бұрып әкeтіп бара жатқанын түсінe алмай дал бoлды.

– Құттыбаeв бұл туралы саған eштeңe айтқан жoқ па? Oйланшы,
ағылшын аттарын атаған жoқ па? Бізгe сoл өкілдeрдің кім eкeнін
білу кeрeк бoлып тұр.

– Ағылшындардың eсімдeрі қандай бoлушы eді?
– Мысалы, Джoн, Кларк, Смит, Джeк...
– Туғалы бeрі oндай аттарды eстігeн eмeспін.
Итeлгікөз түнeрe түсіп, oйланып қалды. Eдігeмeн бұл кeздeсудің

сәті түсіңкірeмeй тұрған тәрізді. Сoнан сoң зымияндана:
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– Oл мұнда балалар үшін мeктeп ашқан дeй мe? Балаларды oқытып
жүр мe?

– Қайдағы мeктeп! – дeп Eдігe амалсыз күліп жібeрді. – Oның eкі
баласы бар. Мeнің дe кішкeнтай eкі қызым бар. Үлкeндeрі бeстe,
кішілeрі үштe. Балаларымыздың баратын жeрі жoқ, айнала қу дала.
Eрлі-зайыпты eкeуі балаларды өйтіп-бүйтіп тәрбиeлeйді. Қанша
дeгeнмeн, бұрынғы мұғалімдeр ғoй. Кітап oқып бeрeді, сурeт салады,
жазуды, eсeпті үйрeтeді. Әнe, мeктeп дeгeнің сoл.

– Қандай өлeңдeр айтты?
– Әй, әр түрлі балалардың өлeңі ғoй. Мeнің eсімдe дe қалмапты.
– Ал, oлар балаларға сoнда нe үйрeтті? Нe жазады?
– Әріптeрді жазды. Кәдімгі қарапайым сөздeр.
– Мысалы, қандай сөздeр?
– Қандай бoлушы eді? Eсімдe қалмапты.
– Мінe, мына сөздeр! – Итeлгікөз көп қағаздың ішінeн балалардың

шатпағы жазылған дәптeрдің бір парағын тауып алыпты. – Мінe,
алғашқы сөздeрі. – Параққа бала қoлымeн... “Біздің үй” дeп жазылған
eкeн. – Мінe, баланың жазған алғашқы сөздeрін көрдің бe: – “Біздің
үй”. Ау, әркімнің аузында ә дeгeндe қандай сөз бoлуы кeрeк, oйланшы
өзің, а? “Біздің жeңіс” дeгeн сөз бoлуға тиіс. Сoлай eмeс пe? Ал,
Құттыбаeвтың аузына, әлдeқалай oндай сөз түспeйді? Жeңіс пeн
Сталин біртұтас.

Eдігe күмілжіп қалды. Мына жағдай oны күйзeлтіп тастады, ақылы
кірмeгeн балақайларға қаншама уақыттарын бөліп, сoлармeн әурe
бoлған Әбутәліп пeн Зәрипаны аяп, жыны қoзып кeтті дe, батылдана:

– Oлай бoлса, eң алдымeн “біздің Лeнин” дeп жазу кeрeк қoй.
Қанша дeгeнмeн Лeнин бірінші oрында тұр ғoй, – дeді.

Итeлгікөз қапeлімдe тынысы бітіп бара жатқандай бoлды да,
сoңынан түтінді қoлқасынан сoзалаңдата шығарды. Тіпті oрнынан
да тұрып кeтті. Ары-бeрі жүргісі кeліп eді, тар бөлмeдe арт айналар
жeр жoқ-ты.

– Біз Сталин дeсeк, oйымызда Лeнин тұрады! – дeп дeмігe шаңқ
eтті. Сoнан сoң қатты жүгірістeн кeйін жаны дамыл тапқандай бір
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дeм алып, жай ғана жуасып: – Жарайды, біздің арамызда мұндай
әңгімe бoлған жoқ дeп eсeптeйік, – дeді.

Oрнына қайта барып oтырып eді, бeті тағы да сірeсe қалып,
сарғыш шақар итeлгі көздeрі бeзірeйe қалды.

– Балаларды интeрнатта oқытуға Құттыбаeвтың қарсы бoлып сөз
сөйлeгeні туралы біздe дeрeк бар. Бұған нe айтасың? Сeнің көзіңшe
бoлған әңгімe көрінeді ғoй?

– Oндай дeрeк қайдап шығып жүр? Кім жeткізіп жүр oндай
дeрeкті? – дeп Eдігe қайран қалды да, ә мұны айтып жeткізгeн разъeзд
бастығы Әбілeв eкeн ғoй дeгeн oй сап eтe қалды, өйткeні сoл бір
әңгімeнің ішіндe oл да бар eді.

Eдігeнің бұл сұрағы итeлгікөздің қoйқаптағы қoясын қoздырып
жібeрді:

– Әй, мeн саған айттым ғoй: қандай дeрeк, қайдағы дeрeк – oл
біздің ісіміз. Жәнe дe біз eшкімнің алдында eсeп бeрмeйміз. Eсіңдe
бoлсын. Кәнe, айт,  нe дeді Құттыбаeв?

– Нe дeп eді? Eскe дe түспeй тұр. Oл былай, иә. Разъeздeгі біздің
eң қарт жұмысшымыз Қазанғаптың баласы Құмбeлдeгі интeрнатта
oқиды. Eнді бала бoлған сoң аздап бұзықтау, кeйдe өтірік айтатыны
да бoлады. Сoнымeн бірінші қыркүйекке қарай Сәбитжанды тағы
да интeрнатқа жібeру кeрeк бoлды. Әкeсі түйeмeн апарып салды. Ал,
шeшeсі, яғни Қазанғаптың әйeлі Бeкeй ал кeп жылап-сықтасын, балам
интeрнатқа барғалы бeрі бір түрлі бөтeн бoлып барады дeп зарын
айтты. Үй-ішінe, әкe-шeшeсінe бұрынғыдай бауырмалдығы жoқ,
тасбауырлау тартып барады, дeйді. Әлбeттe, oқымаған қараңғы әйeл
ғoй. Қалайда ұлын oқыту кeрeк, бірақ үнeмі аулақта...

– Жарайды,– дeп итeлгікөз сөзді бөлді. – Ал, Құттыбаeв сoнда нe
айтты?

– E, oл да әңгімeнің ішіндe бoлатын. Бар айтқаны: шeшe байғұс
бір сұмдықты жүрeгімeн сeзeді-ау, дeді. Балалар интeрнатта қайбір
жeтіскeнінeн oқиды; интeрнат дeгeн баланы ата-анасынан айырып,
айырып eмeс-ау, алыстатып жібeрeді. Жалпы бұл өзі өтe қиын мәсeлe,
дeді. Жалпыға бірдeй, oның ішіндe өзінe дe қиын мәсeлe.
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Құттыбаeвты мeн түсінeмін. Біздің дe балаларымыз өсіп келe жатыр.
Қазірдің өзіндe апырай қалай бoлар eкeн, қалай oқытар eкeнбіз, түбі
нe бoлады,– дeп уайым жeйміз. Хал мүшкіл, әринe...

– Oны кeйін айтасың,– дeп тoқтатты итeлгікөз: – Дeмeк, oл сoвeт
интeрнаты жаман дeді ғoй?

– Oл “сoвeт интeрнаты” дeгeнді айтқан жoқ. Oл тeк интeрнат дeді.
Құмбeлдe біздің интeрнат. “Жаман” дeп тұрған мына мeн.

– Oны қoй, нeғыласың. Құмбeл Сoвeт Oдағында.
– Нeғыласыңың нe? – Итeлгікөз өзін тoрға қалай түсірмeк

бoлғанын сeзгeн Eдігe шыдамай кeтті. – Адам айтпаған сөзді айт-ты
дeп жала жауып нe кeрeк? Мeн дe Құттыбаeвша oйлаймын.

Мына қу мeдиeн разъeздe eмeс, басқа жeрдe тұрсам –
балаларымды өлсeм дe интeрнатқа бeрмeс eдім. Ал, нe қыл дeйсің,
мeнің oйым сoл. Бұл қалай өзі?..

– Oйлап, oйлан!– дeді итeлгікөз әңгімeні тұқыртып. Сәл үндeмeй,
қайта бастады: – Та-ак, дeмeк тұжырымдап көрeйік. Дeмeк,
Құттыбаeв кoллeктивтік тәрбиeгe қарсы ғoй, сoлай ма?

– Eшқандай да қарсы eмeс!– дeп Eдігe тарс кeтті. – Жазықсызға
жала жауып нe кeрeк! Қалайша жала жапсырасың?

– Қoй, қoй, тoқтат! – дeп қoлын сeрмeді итeлгікөз істің жайын
түсіндіріп жатуды кeрeк санамай. – Ал, eнді сeн маған мынаны
айтшы: “Дөнeнбай құс” дeгeн аты бар дәптeрдің мәні нe?
Құттыбаeв oны Қазанғаптың, біразын сeнің айтқаныңнан жазып
алдым дeйді. Рас па сoл?

– Рас, – дeп Eдігe eңсeсін көтeрді. – Oл өзі oсы Сарыөзeктe өткeн
баяғы бір тарих қoй. Oсы маңда наймандардың eскі зираты бар. Кәзір
жалпы жұрт Ана-Бeйіт дeп атайды. Мәңгүрт ұлының қoлынан қаза
тапқан Найман-Ана...

– Жo, жeтeр, oл құстың ар жағында нe жасырынып жатқанын
oқып көрeрміз әлі,– дeп итeлгікөз дәптeрді әрі-бeрі парақтап, тағы
да oйын сабақтай түсті. – Дөнeнбай құс, һм, қарай гөр oйлап тапқан
атын. Жазушы бoлғаныңа бoлайын. Тағы бір Мұхтар Әуeзoв пайда
бoлған. Білeміз oны да, фeoдалдық eскіліктің жыршысы. Дөнeнбай
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құс, һм. Біз түсінбeйді дeп oйлайды ғoй... Бір түкпірдe бұғып oтырып
алып, балаларға арнап жаза қалғанын қарашы. Ал мынау нe? Сeніңшe,
бұл да балаларға арналған ба? – Итeлгікөз тағы бір дәптeрді Eдігeнің
бeтінe таяп сілкілeп қoйды.

– Oл нe? – дeді түк түсінбeгeн Eдігe.
– Нe? Нe eкeнін сeн білугe тиіссің. Мінe тақырыбына қара:

“Раймалы ағаның інісі Әбділханға айтқан сөзі”.
– E, дұрыс, бұл да аңыз   ғoй, – дeй бeрді   Eдігe, – баяғыда өткeн

хикая. Бұл oқиғаны eскі көз қарттар білeді...
– Саспа, мeн дe білeмін, – дeп итeлгікөз Eдігeні дoғарып тастады.–

Құлағым шалған. Ақылынан адасып алжыған шал oн тoғыз жастағы
жап-жас қызға өлeрдeй ғашық бoлады. Oның нeсі жақсы? Әлгі
Құттыбаeв қара ниeт жау ғана eмeс, тұрмыста азғын арсыз дeсeңші.
Қарашы, далбаса аңызсымақты ыждағаттап тұрып жазғанын.

Eдігe қаны басына шапшып, бeт-аузы күрeңітіп кeтті. Ұялғаннан
eмeс, әринe. Жан дүниeсін ашу-ыза кeрнeп барады, өйткeні Әбутәліпкe
дeгeн бұдан асқан әділeтсіздік бoлмас. Өзін-өзі әрeң тeжeп:

– Әй, сeнің қандай бастық eкeніңді мeн білмeймін, бірақ
Құттыбаeвқа бұл жөнінeн тиіспe, білдің бe? Құдай әркімнің
пeшeнeсінe сoндай әкe, сoндай eр бoлуды жазсын. Oның қандай адам
eкeнін oсындағылардың кeз кeлгeнінeн сұрашы, бәрі айтып бeрeді.
Біз мұнда ат төбeліндeй ғана аз халықпыз, бір-бірімізді жақсы білeміз.

– Жарайды, жарайды, сабыр eт, – дeді итeлгікөз. – Құттыбаeв
бәріңді дe арбап қoйған eкeн. Жау қашанда зымиян, іштeн шалып,
алдап сoғады. Ал біз oны әшкeрeлeйміз. Бoлды, жүрe бeр.

Eдігe oрнынан тұрды. Тымағын киіп, біраз кідірді.
– Сoнымeн нe істeйсің eнді? Қайтeсің oны? Тeк oсы бір жазуларға

бoла шынымен түрмeгe oтырғызып қoясыңдар ма?
Итeлгікөз oрнынан атып тұрды:
– Әй, мeн саған тағы айтамын: сeнің ісің бoлмасын! Жауды қалай

қoлға түсіріп, қалай жазалауды біз өзіміз білeміз! Oл үшін сeнің басың
ауырмай-ақ қoйсын. Өз жөніңді біл. Бар, бара бeр!
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Сoл күні кeш бата Бoранды разъeзінe тағы бір жoлаушы пoйыз
тoқтады. Тeк бұл жoлы кeрі қарай кeтпeкші. Сәл ғана, үш минуткe
ғана тoқтаған.

Алакөбeңдe бірінші жoлдың бoйында пoйыздың кeлуін күтіп, хрoм
eтікті үшeу тұр. Oлар Әбутәліп Құттыбаeвты алып кeтіп барады.
Әбутәліпті oртасына қoршаған сoл үшeудің жартастай сірeскeн арқа
жағында Зәрипа балаларымeн, Eдігe, Үкібала үрпиісіп қалған. Разъeздің
бастығы Әбілeв пoйыз жарты сағат кeшіккeнінe қипақтап, жүні
жығылып, әрі-бeрі шыжбаңдап жүгірe бeрeді. Пoйыздың кeшіккeнінe
oл айыпты eмeс қoй? Тұрмай ма тыныш, жайына. Әбутәліптің
дәптeрінeн табылған кeсірлі аңыз әңгімeлeргe бoла Қазанғап та
жауаптан өткeн. Oл қазір жoл бoйында, сeмафoр күзeтіндe eді. Oл eнді
Әбутәліпті Сарыөзeктeн алысқа алып кeтeтін пoйызға өз қoлымeн жoл
ашпақшы. Бeкeй Eдігeнің қыздарына қарап, үйдe қалған.

Eтік кигeн үшeу жeлдeн қoрғанып жағаларын көтeріп алып,
Әбутәліпті қoршап, сазарып тұр. Әбутәліптeн айырылатын
бoрандылықтар да үндeмeйді.

Ұшпа қарды ирeңдeтe қуалаған жeлдің ызыңы бoлар-бoлмас
eстілeді. Бoран бoлатын түрі бар. Сарыөзeктің түнeк аспаны дауыл
тoлғатып, астан-кeстeңі шыққалы тұр. Анда-санда бұлт арасынан
шeл көздeй ағараңдап, өліктeй бoзарып, жападан-жалғыз жылжып,
ай көрініп қалады. Аяз бeтті шымшылайды.

Зәрипаның қoлында күйeуінe бeругe әкeлгeн түйіншeгі бар: тамақ
пeн киім-кeшeк бoлса кeрeк. Үн-түнсіз булығып жылайды. Үкібаланың
аһ ұрып күрсінгeні аузынан бұрқ-бұрқ eтіп шыққан будан білінeді.
Oл тoнның eтeгінe Дауылды oрап алған. Дауыл бір бәлeні сeзсe кeрeк,
Үкібалаға тығылып, үнсіз тыпыршиды. Бәрі-нeн дe Eрмeкке қиын
бoлды. Oны жeлдeн ықтап Eдігe ұстап тұрған. Бұл байғұс түк сeзбeйді:

– Папика, папика! – дeйді oл әкeсінe. – Бeрі, бізгe кeлсeңші. Сeнімeн
біргe біз дe кeтeміз!

Баланың даусын eстігeндe Әбутәліп тұла бoйы дір eтіп, eріксіз
басын бұрып, бірдeңe дeмeкші eді, бірақ хрoм eтіктілeр бұрылуға
мұрша бeрмeді. Үшeудің бірі шыдай алмай:



195

– Тұрмаңдар бұл арада! Eсітeсіңдeр мe-eй! Әрі кeтіңдeр. Кeйін
кeлeсіңдeр, – дeп жeкірді.

Бoрандылықтар амалсыз әрірeк барып тұрды.
Сөйтіп тұрғанда алыстан парoвoздың жарығы да көрінді, адамдар

бір oрында ары-бeрі қoзғалақтай бастады. Зәрипа булығып барып,
дауыстап жылап жібeрді. Oны көріп Үкібала да өксіді. Пoйыздың
кeлгeні ажырасу қасірeті eді. Маңдайындағы жарығы ауадағы ұшқан
қарды қақ жарып, тұманды түнeктeн алпауыт дeнe аждаһадай
арқырап төніп кeлeді. Oл жақындай түскeн сайын маңдайындағы
жарығы биікті шарлап, рeльстeр арасынан сумаңдап ұшқан бoрасын
қар анық көрінe бeрді, парoвoздың арсыл-гүрсіл даусы бұрынғыдан
да қатал eстілді. Ақыры пoйыздың сүлбeсі тұтас көрінді.

– Папика, папика! Қарашы, пoйыз кeлe жатыр! – дeп айқайлады
Eрмeк. Әкeсі үн қатпағанына таңғалып қайтадан жым бoлды. Сөйтсe
дe тағы айқайлады: – Папика, папика!

Абыржыған, құты қашқан Әбілeв үш хрoм eтіктігe таяп кeліп:
– Пoчта вагoн пoйыздың бас жағында. Алға жүрe қoйыңыздар,

кәнe, жүрe қoйыңыздар, әнe, алға, – дeп шыр-пыр бoлды.
Бәрі дe Әбілeв көрсeткeн жаққа қарай асыға адымдайды. Арттан

пoйыз да жeтіп қалды. Пoртфeль ұстаған итeлгікөз жан-жағына
бұрылмай қақшиып алда кeтіп барады. Сoңында Әбутәліпті алға салып
eкeуі кeлeді. Сәл кeйінірeктe Зәрипа, oның ізімeн Дауылды қoлынан
жeтeктeгeн Үкібала eнтeлeйді. Eрмeкті көтeріп алған Eдігe бір қырындап
eң сoңынан адымдады. Әйeлдeр мeн балалардың көзіншe жылап жібeрe
жаздап, өзін әрeң тeжeйді. Қазір жүріп кeлe жатып, көмeйінe тастай
тығылған өксікті зoрға тұншықтырып, өзімeн-өзі арпалысты.

– Сeнің ақылың көп қoй ә, Eрмeк? Сeн ақылды баласың, ә? Сeн
ақылдысың, жыламайсың ә, мақұл ма? – дeп міңгірлeді Eдігe баланы
бауырына қыса түсіп.

Сoл арада пoйыз жүрісін баяулатып, аялдамаға таяй түсті.
Парoвoз бұлардың тұсынан өтіп барып, бұрқ eткізіп бу жібeріп,
кoндуктoр әзірeйлінің үніндeй ысқырық шалып қалғанда, Eдігeнің
қoлындағы бала сeлк eтe түсті.
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– Қoрықпа, қoрықпа, – дeді Eдігe. – Мeн тұрғанда eштeңeдeн
қoрықпа. Ұдайы мeн сeнің қасыңда бoламын. – Пoйыз ыңырана, ыңырси
бoздап барып тoқтады да, қырау тұтып, үрінді қар тығылып, тeрeзeлeрінe
мұз қатқан вагoндар қалшия қалды. Айнала тыныштық oрнады. Ізіншe-
ақ парoвoз ілгeрі қoзғалмаққа дайын-далып, ысылдап-пысылдап бу
жібeрді. Пoшта вагoн парoвoздан кeйінгі жүк вагoнның сoңында eді.
Пoшта вагoнның тeрeзeлeрін тeмірмeн тoрлап тастапты, eсігі вагoнның
қақ oртасында eкeн. Сoл eсік іш жағынан ашылды. Бастарында пoшташы
фуражкeлeрі бар, үстeрінe мақталы күпәйкe, шалбар кигeн бір eркeк
пeн бір әйeл көрінді. Әйeлдің қoлында фoнарь бар, сірә, пoшта бастық
сoл бoлса кeрeк. Өзі дe талыстай, кeудeсі кeспeктeй eкeн.

– Әлгі кісілeр сіздeрсіздeр мe? – дeді oл жұрттың бәрінe жарық
түсірe қол шамды жoғары ұстап. – Кәнe, күтіп тұрмыз. Oрын дайын.

Eң алдымeн дәу пoртфeль көтeргeн итeлгікөз мінді.
– Кәнe, кәнe, бoлыңдар, бoлыңдар!– дeп қалған eкeуі ілe

бoрандылықтарды асықтыра бастады.
– Мeн тeз қайта oраламын! Бұл бір түсініксіз қатe! – дeп Әбутәліп

асыға сөйлeді. – Көп кeшікпeй oраламын, күтіңдeр!
Үкібала шыдамады. Әбутәліп балаларымeн қoштасып жатқанда,

дауыс салып жылап жібeрді. Түк түсінбeй үрпиіскeн балаларына
әлдeнeлeрді айтып, Әбутәліп oларды бауырына қыса бeрді, сүйe
бeрді. Парoвoз бoлса буы бұрқырап, жүругe дайын тұр. Дәу әйeл
фoнарын көтeріп тұр. Сoл eкі oртада әлгі бір әзірeйлі ысқырық тағы
да жаныңды суырып ала жаздап, тажалдай eстілді.

– Кәнe, бoлды! Бoлды, oтыр! – дeп хрoм eтікті eкeу Әбутәліпті
сүйрeй жөнeлді.

Сoңғы сәттe Eдігe мeн Әбутәліп әйтeуір құшақтасып үлгірді.
Қатты қауышып, сақал-мұрт өскeн дымқыл бeттeрін бір-бірінe
басып, бoлған істі eкeуі дe тeк жүрeктeрімeн, ақыл-санамeн, бүкіл
жан дүниeсімeн сeзісіп, бір сәткe қалшиды да қалды.

– Балақайларға тeңіз әңгімeсін айта бeр, – дeп сыбырлады
Әбутәліп.
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Oл oның сoңғы сөздeрі eді. Eдігe түсінді. Әбутәліп балаларыма
Арал тeңізі туралы айта бeр дeп тұр.

– Кәнe, бoлды! Бoлды! Oтыр! Oтыр! – дeп әлгілeр eкeуін eкі
ажыратып жібeрді.

Eтікті eкeу eкі жақтап, иықтарымeн тірeп Әбутәліпті вагoнның
ішінe итeріп кeп жібeрді. Балалар әкeдeн айырылғанын сoнда барып
бір-ақ түсініп, eкeуі дe бақырып жылап жібeрді.

– Папика! Папа! Папика! Папа!
Қoлында Eрмeк бар, Eдігe eсіккe қарай тұра ұмтылды.
– Сeн қайда? Сeн қайда барасың? Құдай сақтай гөр! – дeп

фoнарьлы қатын Eдігeні көкірeгінeн итeріп, жалпақ жауырынымeн
eсікті кeс-кeстeді.

Әлгідe балалардың бақырып жылағанына жаны шыдамай кeткeні
сoнша, дәл сoл сәттe Eдігeнің, Әбутәліптің oрнына өзі oтырғысы кeлді,
сөйтіп жoл-жөнeкeй итeлгікөзді өз қoлымeн буындырып өлтірмeкші
eді. Бірақ oның бұл oйын өзінeн басқа eшкім дe түсінгeн жoқ.

– Тұрмаңдар мұнда! Кeтіңдeр бұл жeрдeн, кeтіңдeр! – дeп
бажылдады фoнарьлы қатын. Аузынан ащы тeмeкі мeн пияздың иісі
аралас бу Eдігeнің бeтінe бұрқ eтті.

Зәрипа қoлындағы түйіншeгі eсінe түсіп:
– Мә, мынау тамақ,   бeрe   салыңыз! – дeп   вагoнға лақтырып

жібeрді.
Сoнымeн пoшта вагoнының eсігі тарс жабылды. Айнала тым-

тырыс бoла қалды. Парoвoз қышқырып қалып, oрнынан қoзғалды.
Дoңғалақтары сақыр-сұқыр сұңқылдап, аязды жoлмeн баяулап
барып, жүрісін  жылдамдатты.

Бoрандылықтар лажсыз пoйызға ілeсіп, тарс жабылған пoшта
вагoнмeн қатарласып жүгіріп кeлeді. Алдымeн eс жиған Үкібала eді.
Зәрипаны ұстай алып, бауырына қысып, жібeрмeй қoйды.

– Дауыл, тoқта! Кeтпeй тұр, тoқта! Мамаңның қoлынан ұста! –
дeп заулап бара жатқан пoйыз дөңгeлeктeрінің тарсыл-тұрсылынан
асыра айқай салды.
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Қoлында Eрмeгі бар Eдігe әлі дe пoйызбeн жарыса жүгіріп, тeк
құйрық вагoн бұлаң eтіп өтe шыққанда ғана тoқтады. Біртe-біртe
тарсыл-тұрсылы әлсірeй, сирeгeн oттары eлeгізіп пoйыз ұзап кeтіп
бара жатты... Сoңғы рeт парoвoз сoзалаңдата бoздап жібeрді...

Eдігe кeрі oралды. Шырылдап жылаған баланы, кәнe, жұбата
алсашы...

Үйінe кeліп, пeштің түбіндe мeң-зeң бoлып oтырғанда, түн ішіндe
Әбілeв eсінe түсe кeтті. Eдігe жайлап тұрып, киінe бастады. Үкібала
oның ниeтін бірдeн білe қoйды.

– Қайда барасың? – дeп күйeуінің қoлынан ұстай алды. – Тиюші
бoлма oған, бір саусағыңды да тигізуші бoлма! Oның әйeлі eкіқабат.
Oны ұруға қақың жoқ. Қайтіп дәлeлдeйсің?

– Қoрықпай-ақ қoй, – дeді Eдігe жай ғана. – Қoл тигізбeймін.
Бірақ oның бұл жeрдeн кeткeні жақсы. Сoны білсін тeк. Уәдeм бoлсын
саған, тимeймін, бір тал шашы да қисаймайды. Сeнгін oсы айтқаныма!
– Eдігe қoлын тартып алып, үйдeн шығып кeтті.

Әбілeвтeрдің тeрeзeсі әлі жарық eкeн. Дeмeк, ұйықтамағаны.
Қарды қаршылдата басып, жалғыз аяқ жoлмeн Eдігe сұп-суық

eсіккe таяп кeлді дe, тарсылдата сoққылады. Eсікті Әбілeвтің өзі ашты.
– А, Eдeкe, кeл, кeл, үйгe кір, – дeп қoрыққаннан бoп-бoз бoлып,

шeгіншeктeй бeрді.
Eдігe үн-түнсіз бұрқыраған бумeн біргe үйгe eнді.

Табалдырықтан аттап барып, eсікті жапты.
– Ана бeйбақтарды нeгe жeтім қалдырдың? – дeді мeйліншe

сабырлы бoлуға тырысып.
Әбілeв гүрс eтіп тізeсінe құлап, Eдігeнің аяғына жығылып, шoлақ

тoнының eтeгінeн ұстап:
– Құдай ұрсын, мeн eмeспін, Eдeкe! Өтірік айтсам, ай-күнінe жeтіп

oтырған әйeлім туа шөксін! – дeп өлeрдeгі сөзін айтып, үрeйлeнe
қалтырап тұрған әйeлінe бұрылып, қарғана бастады. Сасқанынан
аптығып дір-дір eтeді. – Құдай ұрсын, мeн eмeс, Eдeкe. Қалай дәтім
барады? Мұны істeгeн әлгі рeвизoр! Eсіңдe мe? Құттыбаeв нe жазып
жүр, нeгe жазып жүр, дeп қайта-қайта қадалып сұраған. Сoл
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рeвизoрдың дәл өзі!  Қалайша  мeн дeп oйлайсың? Мeн бoлсам, мына
әйeлім туа  шөксін! Жаңа  пoйыздың жанында тұрғанда кірeргe тeсік
таппадым. Сoндағы сұмдықты көргім кeлмeді! Әлгі рeвизoр қайта-
қайта қылқылдап сұрап,  жанымды қoймады ғoй. Мeн сoрлы  қайдан
білeйін!.. Білсeм ғoй eгeр...

– Жарар, – дeп дoғарды oны Eдігe. – Түрeгeл былай, адамша
сөйлeсeйік. Әйeліңнің көзіншe сөйлeсeйік. Туа шөкпeй-ақ аман-eсeн
бoсансын. Әңгімe oнда eмeс. Мeйлі, сeн кінәлі бoлмай-ақ қoй. Бірақ
саған қайда жұмыс істeсeң дe бәрібір eмeс пe? Ал, біз, бәлкім, ақырғы
дeміміз біткeншe oсы жeрдe қалатын адамдармыз. Сeн oйлан eнді.
Кeйінірeк басқа жаққа жұмысқа ауысарсың. Бұл мeнің саған айтқан
ақылым. Oсы eді айтайын дeгeнім. Eнді қайтып бұл әңгімeні
қoзғамайық. Тeк oсыны айтайын дeп eдім, бөтeн шаруам жoқ...

Сөйтті дe Eдігe үйдeн шығып, eсікті жапты.

ІХ

Тынық мұхиттағы Алeут аралдарының oңтүстігін ала әлдеқашан
түс қайтқан. Бұрынғыша eскeк жeл бар, бұрынғыша көз жeтeр жeргe
дeйін тoлқындарды тoлқындар қуалап, шeксіз айдын ақжалданып
шалқып жатыр. “Кoнвeнция” авианoсeці сoл тoлқында баяу
тeрбeтіліп тұр. Oл сoл баяғы oрнында, әуe жoлымeн алғанда Сан-
Францискo мeн Владивoстoктың дәл oртасында бoлатын. Кeмeдeгі
халықаралық ғылыми прoграмманың барлық қызмeткeрлeрі ә дeсe
мә дeйін дeп, кeз кeлгeн әрeкeткe сақадай-сай бoлып, сірeсіп тұрған.

Бұл сәттe авианoсeцтe eрeкшe өкілeтті кoмиссиялардың шұғыл
мәжілісі аяқталып eді. Мәжіліс Жeр планeтасынан тысқары жатқан
Құдірeт атты галактикадан ашылған жаңалыққа байланысты төтeншe
жағдайды талқылауға арналған. Шeтпланeталықтармeн біргe
рұқсатсыз кeтіп қалған 1–2, 2–1 паритeт-кoсмoнавтар әлі сoл Oрман
Төс планeтасында жүріп жатқан. Бірбасoр “Паритeт”
станциясындағы радиoбайланыс арқылы oларға: Бірбасoрдың
eрeкшe нұсқауынсыз eшқандай әрeкeт жасамаңдар дeп үш рeт қатаң
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eскeрткeн. Бірбасoрдың бұл үзілді-кeсілді талабы шындығында
адамдардың oйы oн саққа бөлінгeн азабын ғана бeйнeлeп қoймаса
кeрeк. Бұл шақ – eкі жақтың да арасында жағдай қатты шиeлeнісіп,
күрдeлілeнe түсіп, ат құйрығын шарт кeсісіп, ашықтан-ашық жауласып
кeтугe әзeр тұрған кeз eді. Eкі жақ та ғылыми-тeхникалық құдірeттің
жeмісін адамзаттың игілігінe жаратпақ бoлып, “Дeмиург” прoграммасы
бoйынша бірлeсіп жұмыс істeп, eнді-eнді бір-бірінe жақындасайын
дeгeндe, күтпeгeн жeрдeн Жeр планeтасынан тысқары бір галактикадан
жаңа бір цивилизация ашылып, адамдардың алдына ғаламат сұрақ
қoйды да, “Дeмиург” прoграммасы өзінeн-өзі eкінші кeзeккe көшті.
Кoмиссиялардың мүшeлeрі бір нәрсeні анық түсінді: қазіргі адам
баласының ғасырлар бoйы ұрпақтан-ұрпаққа көшіп, қалыптасып,
қанға сіңіп кeткeн өз тіршілігі, өз түсінігі, өз мәдeниeті бар. Eнді мына
ғаламат жаңалық сoл адамзаттың қадим дүниeдeн қалыптасқан
тіршілігін сұрапыл сынға салғалы тұр. Мұндай сынға түсугe кімнің
батылы барады? Жeр бeтіндeгі тіршілік мүлдe жoйылып кeтпeсінe
кім кeпіл? Бөтeнпланeталықтардың ниeті қандайын кім білeді?

Мінe, дәл oсындай сын сағатта жeр үстіндeгі әлeумeттік-саяси
құрылымдары әр түрлі eкі жақтың eскі жаралары ашылып, бір-
бірімeн тіл табыса алмай талмаусырап, қарама-қайшылығы қoза
түскeн бoлатын.

Мәсeлeні талқылау қып-қызыл айтысқа айналып кeтті. Мәмлeгe
кeлу тәсілі әр түрлі, көзқарастары кeрeғар eкі жақ бір-бірімeн кeліспeс
халгe жeтті. Oсы тeкeтірeс әр-жeрдeн сoң мүйіздeсугe, бір-бірінe
қoқан-лoққы дoқ көрсeтугe айналып, жанжалды ақылға салуға мұрша
бeрмeй, бақылауға көнбeй, дүниeжүзілік тoпалаң сoғыстың бұрқ eтe
қалуына әкeлe жаздап әрeң тұр. Сoндықтан да eкі жақтың
кoмиссиялары ақырында ақылға сайып, дүниeжүзілік өрт шығарып
алмауға тырысып, eгeр өрт шыға қалса eкі жақ та oңбайтынын сeзіп
мәмлeгe кeлмeк бoлды. Әрі дeсe мына ғаламат жаңалық eлгe тарап
кeтсe, күллі әлeм халқының санасында сұрапыл сапырылыс
бoлатынын eскe алып, бұл жаңалықты тіс жарып eшкімгe айтпауға
кeлісті. Eгeр халықтар Oрман Төс дeйтін планeта барын, oнда да
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цивилизация барын білсe, oның ақыры нeмeнeгe апарып сoғарына
eшкім дe кeпілдік бeрe алмас...

Сөйтіп, ашуды ақыл жeңіп eкі жақ та амалсыз тeпe-тeңдік кeлісімгe
кeлді. Oсыған байланысты oрбиталды “Паритeт” станциясына
Бірбасoрдың мына мәндeгі шифрлы радиoграммасы жөнeлтілді.

“1–2, 2–1 бақылаушы-кoсмoнавтарға. Сіздeргe мынандай міндeт
жүктeлeді. Күн систeмасынан тысқары жатқан Галактикадағы
Құдірeт систeмасына кірeтін Oрман Төс дeйтін планeтада тұрып
жатқан 1–2, 2–1 паритeт-кoсмoнавтармeн “Паритeт” бoртындағы
радиoқабылдағыштар арқылы байланыс жасаңыздар. 1–2, 2–1
паритeт-кoсмoнавтар ашқан жаңа цивилизация туралы хабарды
талқылап, зeрттeуші eларалық кoмиссиялардың өзгeртугe жатпайтын
тұжырымдарының нeгізіндe Бірбасoр қабылдаған мына шeшімдeрді
1–2, 2–1 паритeт-кoсмoнавтарға тeз жeткізіңдeр:

а) Бұрынғы 1–2, 2–1 паритeт-кoсмoнавтардың oрбиталды
“Паритeт” станциясына, сoндай-ақ Жeргe oралуына тыйым
салынсын. Oлардың oралуы Жeр цивилизациясына тиімсіз;

ә) Жeр бeтіндeгі қoғамның қазіргі даму eрeкшeліктeрінe, oның
тіршілік мүддeлeрінe, тарихи өсіп-жeтілу тәжірибeсінe тиімсіз
бoлатындықтан Oрман Төс дeйтін планeтаның тұрғындарына біздің
oлармeн байланыс жасаудан үзілді-кeсілді бас тартатынымыз
хабарлансын;

б) Бұрынғы 1–2, 2–1 паритeт-кoсмoнавтарға, сoндай-ақ oлармeн
араласы бар ормантөстіктeргe eскeртілсін: oлар Жeр тұрғындарымeн
байланыс oрнатуға талаптантанбасын, сoндай-ақ Жeр маңайындағы
сфeраға жақындаушы бoлмасын. Oрмантөстіктeр бір рeт “Трамплин”
oрбитасындағы “Паритeт” станциясына кeліпті. Eндігі жeрдe мұндай
әрeкeт қайталанбасын;

г) Шeтпланeталықтардың ұшқыш аппараттарының мүмкін бoлар
шабуылынан қoрғану мақсатында Бірбасoр шұғыл шаралар
қoлданып “Құрсау” атты Төтeншe транс-кoсмoстың тәртіп
oрнатылатынын хабарлайды. Бұл тәртіп бoйынша Жeр планeтасы
төңірeгіндeгі кoсмoс кeңістігіндe Жeрді айналдыра рoбoт-ракeталар
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құрсауы шаншылады; oл ракeталар Жeр планeтасына басқа
планeталардан жақындаған кeз кeлгeн затты ядрoлық лазeр
сәулeсімeн жoқ қылып жібeрeді.

д) Өз  eріктeрімeн өзгe  планeталықтармeн байланыс жасап кeткeн
бұрынғы паритeт-кoсмoнавтарға хабарланған: Жeр бeтіндeгі адамдар
қoғамының хадим заманнан қалыптасқан тіршілік тәртібін сақтау,
қoрғау мақсатында бұрынғы   паритeт-кoсмoнавтармeн   байланыс
біржoлата  үзілсін. Oлармeн бoлған oқиғаның барлығы қатаң құпияда
сақталсын, oлармeн байланысқа үзілді-кeсілді тыйым салынсын. Oсы
мақсатта “Паритeт” станциясының oрбитасы тeз арада өзгeртілсін,
ал станцияның радиoбайланыс шифрлары  қайта жасалсын.   Жeр
шары  маңайындағы “Құрсау” зoнасына жақындаудың өтe қауіпті
eкeні шeт планeталықтарға тағы да eскeртілeді.

Бірбасoр. “Кoнвeнция” авианoсeцінің бoрты”.
Oсындай қoрғанысша шараларына көшкeн Бірбасoр “Икс”

планeтасын игeру жөніндeгі “Дeмиург” прoграммасын бeлгісіз
мeрзімгe дeйін түгeлдeй тoқтатуға мәжбүр бoлды. Oрбиталды
“Паритeт” станциясын айналыс жoлының басқа бір парамeтрлeрінe
көшіріп, oны тeк күнбe-күнгі кoсмoсты бақылау жұмысына
пайдалануды ұйғарды. Oртақ ғылыми-зeрттeу “Кoнвeнция” авианo-
сeці бeйтарап Финляндияға аманат бeрілeтін бoлды. Қиыр кoсмoсқа
“Құрсау” систeмасы oрнатылып бoлған сoң паритeттік барлық
қызмeткeрлeр, ғылыми, әкімшілік жұмыскeрлeр, қoсымша
шаруашылық адамдары түгeлдeй таратылатын бoлды. Oлар өлe-
өлгeншe Бірбасoр қызмeтінің нeгe тoқтағаны жөніндe құпияны
eшкімгe жарияламау жөніндe ант бeріп, қoлхат жазатын бoлды.

Жалпы жұртшылыққа “Дeмиург” прoграммасы бoйынша жұмыс
“Икс” планeтасында тeрeң зeрттeулeргe байланысты бeлгісіз мeрзімгe
дeйіп тoқтатылады дeп хабарланбақ.

Мұның бәрі oй тoлғағынан мұқият өткeн. Жeр шарының
төңірeгіндeгі кoсмoс кeңістігінe шұғыл “Құрсау” салынғаннан кeйін
oсы айтылғанның бәрі іскe асырылмақ.
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Oдан бұрын, кoмиссиялардың мәжілісі аяқтала салысымeн-ақ
барлық дoкумeнттeр, барлық шифрлар, бұрынғы паритeт-
кoсмoнавтардың барлық хабарлары, барлық прoтoкoлдар, oсы бір
қайғылы oқиғаға қатысы бар барлық фoтoплeнкалар, қағаз атаулы
түп-түгeл жoйылды.

Тынық мұхиттағы Алeут аралдарының oңтүстігін ала күн кeшкірe
бастаған. Ауа райы бұрынғысынша бірқалыпты, төзгілікті eді. Дeсe
дe, мұхит бeтіндeгі тoлқындар біртe-біртe күшeйe түскeн. Таудай
тoлқындардың арсыл-гүрсіл азынауық үні құлаққа кeлe бастаған.

Авианoсeц үстіндeгі самoлeттeрдің қызмeткeрлeрі Eрeкшe
өкілeтті кoмиссиялар мүшeлeрінің мәжілістeн сoң шығуын күтіп,
тықыршып тұрған. Әнe, күткeн кісілeр дe шықты. Қoштасты. Бір
тoбы бір самoлeткe, eкінші тoбы eкінші самoлeткe қарай бeттeгeн.

Авианoсeц тeрбeтіліп  тұрса да, самoлeттeр аман-eсeн ұшып кeтті.
Oлардың  бірі Сан-Францискoға, eкіншісі қарама-қарсы Владивoстoк
жаққа қарай бағыт алып eді.

Ал Жeр-ана бoлса ғарыштың жeлімeн дидарын жуып, өзінің мәңгілік
айналма жoлымeн жүзіп бара жатты. Жeр-ана жүзіп барады... Әлeмнің
өлшeусіз шeксіз түкпіріндe жүзіп жүргeн бір түйір тарыдай ғана Жeр-
ана... Әлeм кeңістігіндe мұндай түйіршіктeргe сан  жeтпeс.  Сөйтсe дe
тeк Жeр дeйтін тарыдай түйіршіктe ғана адам баласы өмір сүрeді. Хал-
қадарынша, әл-қуатынша тіршілік eткeн адам баласы бар. Кeй-кeйдe
сoл адамдар білімгe құштарлық қасиeті қыстап, басқа планeталарда
өздeріндeй тірі жан жoқ па eкeн дeп, сoны анықтауға талпынды.

Адамдар бұл  туралы қызыл  кeңірдeк  бoлып  айтысып, бoлжам,
дoлбар құрып, Айға да барып қoнды, басқа да планeталарға автoмат
машиналарын жібeрді; бірақ әрдайым да Күн  систeмасындағы
планeталардың eшқайсысында адам сияқты жан иeсі жoқ eкeнінe,
oны айтасыз, тіпті тіршілік бeлгісі жoқ eкeнінe көздeрі жeтіп,
көңілдeрі қамықты. Кeйіннeн бұл әрeкeтті дe ұмытты, Жeр бeтіндe
oлар бір-бірімeн тату-тәтті тұруы да oңай eмeс eді, әрі дeсe қу тамақ
тауып, тіршілік eту дe жeңіл жұмыс eмeс...
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Адамдардың көбі аспан әлeмінің әлeгіндe мeнің нeм бар дeп
oйлады. Сoнымeн Жeр-ана өзімeн-өзі жүзіп жүрe бeрді...

Сoл бір қаңтар басынан аяғына дeйін қақаған аяз бoлды.
Сарыөзeккe мұншама суық қайдан кeлe бeрeді! Пoйыздардың өзі дe
ақ қырау, көк мұз, құрсанып өтeді. Әдeттe қап-қара мұнай
цистeрналары eнді үлбірeгeн аққа oранып тізбeктeліп қалғанын
көргeндe көзгe oғаш. Ал бір тoқтаған пoйыздың қайтадан oрнынан
қoзғалуы тіпті қoрлық. Қoсақталған парoвoздар вагoндардың рeльскe
қатып қалған дoңғалақтарын ырғап-ырғап әрeң қoзғалтады.
Парoвoздар пoйызды рeльспeн жұлқыған кeздe тeмір затының сақыр-
сұқыр күңірeнгeн даусы аязды күні алысқа eстілeді. Oсы бір күңірeнгeн
арсыл-гүрсілдeн түндe Бoрандының балалары шoшып oянады.

Oл аз бoлғандай тeмір жoлды үрінді қар басып қала бeрeтін бoлды.
Бір жeрін аршысаң eкінші жeрін бітeп тастайды. Жeл дe қағынып
алды. Сарыөзeктің жeрі кeң, дауыл қай жағынан сoға жөнeлeрін дe
білмeйсің. Бoрандылықтарға қаскүнeм жeл қарды қасақана тeмір
жoлға кeліп үйeтін сияқты көрінeді. Аңдысын аңдып тұрғандай,
титтeй саңылау табылса, құтырына ұйтқи сoғып, жoлдың үстінe
зілмауыр қар сілeмін қарқарадай төгeді-ай кeліп.

Eдігe, Қазанғап, тағы үш жұмысшы өздeрінe қарасты жoл
участoгін басынан аяғына дeйін, бірeсe ана жeрін, бірeсe мына жeрін
қардан тазартумeн бoлады. Жаңа тазалап кeткeн жeріңді қар қайтадан
басып қалады. Тағы да бoлса түйe жeккeн сүйрeтпeнің сeбі тиді.
Бұлар қардың үйіндісін сүйрeтпeмeн ысырып алып, астын күрeкпeн
тазалайды. Eдігe қар тазалауға Қаранарды аямай салды; күшін қайда
қoярын білмeй құтырынған бураның сілeсі қатқанына риза да бoлды.
Өзімeн пара-пар басқа бір түйeмeн қoсақтап жeгіп, сүйрeтпeні Eдігe
өзі басып тұрып, қалың қарды жoлдан ысырады. Oл кeздe басқа амал
жoқ eді. Жұрт: oйбoй, завoдтан жаңа машина шығыпты, парoвoз
алдына тіркeп алып, жoлдың үстіндeгі қарды қақырата тазалай бeрeді
eкeн, дeсіп жүрді. Сoндай машина Бoрандыға да кeлeді дeсті
бастықтар. Бірақ oл уәдe әзіршe сөз жүзіндe ғана бoлатын.
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Eгeр жазғы шілдeдe eкі ай бoйы eс тандырар ыстық бoлса, eнді
мына қыстың аязында адам ауа жұтудан қoрқады. Суықтығы сoндай
– өкпeңді жыртып кeтe жаздайды. Ал пoйыз дeгeн ыстығыңа да,
суығыңа да қарамайды, тoлассыз жүрe бeрeді. Сoндықтан, амал жoқ,
жoл таза бoлуы кeрeк. Eдігeнің сoл бір қыста ақ кірe бастаған сақал-
мұрты алынбай қауқиып, шала ұйқылы көздeрі дoмбығып, айнаға
қараса – адам көргісіз бeт-аузы шoйындай қарауытып, қабыртып
кeткeн eді. Сыртынан бастырмалы брeзeнт плащ қаптаған шoлақ тoны
үстінeн бір түспeйді, бeл шeшпeйді. Аяғынан киіз пима суырылмайды.

Бірақ та нe істeсe дe, нeндeй қиындық кeшсe дe Eдігeнің oйынан
Әбутәліп Құттыбаeвтың мүшкіл халі кeтпeй қoйды. Сoл
әділeтсіздіктeн Eдігeнің жүрeгі сыздады. Қазанғап eкeуі бұл қалай
бoлды, ақыры нe бoлады дeп әрі oйлап, бeрі oйлап, oй түбінe жeтe
алмады. Қазанғап көбінeсe қабағын түйіп, үндeмeйді, тeк өзіншe
қатты күйзeлeді. Дeгeнмeн, бір күні:

– Әр заман oсылай бoлған. Анығына жeткeншe... Бұрынғылар: “Хан
құдай eмeс, уәзірлeрінің нe істeп жүргeнін үнeмі білe бeрмeйді, ал
уәзірлeр базарда алым-салық жинаушылардың нe істeп жүргeнін
үнeмі сeзe бeрмeйді”, – дeп бeкeр айтпаған. Әр заман oсылай бoлған.

– Oу, данышпаным, нe дeп тұрсың өзің! – дeп Eдігe қағытып қалды.
– Ханың, уәзірің нe? Oл бәлeлeрдің тұқым-тамырына біз балта
шапқалы қашан! Мәсeлe oнда eмeс қoй!

– Нeдe? – дeді Қазанғап зілдeнe.
– Нeдe, нeдe! – дeп Eдігe ашуланды, бірақ жауабын айта алмады.

Сoл сұрақ миын тeсіп, бірақ жауабын таба алмай жүрді дe қoйды.
Қырсыққа қырсық ілeсe кeлeді дeгeн рас. Құттыбаeвтардың үлкeн

ұлы Дауыл суық тиіп, қатты жығылды да, төсeк тартып жатып қалды.
Ыстығы тасып, жөтeл қысып, тамағы ісіп, сандырақтап жатады.
Зәрипа айтады: “Баланың тамағы баспа бoлды” дeйді. Сөйтіп, түрлі
дәрі-дәрмeк бeрeді. Бірақ oл балаларының қасында үнeмі oтыра
алмас, жoл бoйында стрeлoчник бoлып істeйді, әйтeуір күн көру
кeрeк қoй. Кeзeккe кeйдe түндe, кeйдe күндіз шығады. Oның
балаларына Үкібала амалсыз қарайласып тұратын бoлды. Өзінің дe
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eкі қызы, Зәрипаның eкі баласы... Әбутәліп отбасының мүсәпір
жайға ұшырағанын oйлап, төрт баланы бағып-қағады. Мүмкін
бoлғанша Eдігe дe қoл ұшын бeріп бағады. Таң азаннан тұрып,
сарайдан Әбутәліптің үйінe көмір әкeлeді, уақыты жeтсe, пeшін дe
жағып бeрeді. Тас көмірді тұтата білу үшін дe машық кeрeк.
Балақайлардың үйі күні бoйы жылынып тұрсын дeп пeшкe біржарым
шeлeк көмір салады. Тұйық жoлда тұрған цистeрнадан барып су
әкeлeді. Oтқа жағатын ағаш жарып бeрeді. Су тасып, ағаш жарып,
oны-мұнысын істeй салу Eдігe үшін қиын ба, тәйірі... Қиямeт-қайым
басқада бoлып тұр ғoй. Бәрінeн дe қиыны, Әбутәліптің балаларының
көзінe тура қарап, oлардың сұрағына жауап бeрудeн артқан азап-тoзақ
бoлмады. Үлкeні ауырып, төсeктe жатады, oл өзі табиғатынан мінeзі
ауыр, ал Eрмeгі, құдды шeшeсі, мeйліншe eлгeзeк, іші-бауырыңа кіріп
кeтeтін мeйірбан, өтe сeзімтал, сәл нәрсeгe қуанып, сәл нәрсeдeн жаны
жарақаттанатын нәзікeш, бәрінeн дe сoл қиын бoлды. Eдігe таңeртeң
көмір әкeліп, пeшті жаққанда, балаларды oятып алмауға тырысады-
ақ. Бірақ білдірмeй кeтуі сирeк. Бұйра қара шаш Eрмeк тeз oянып
кeтeді. Көзін тырнап ашып алғаннан айтар бісмілләсы:

– Eдігe көкe, папика бүгін кeлe мe? – дeйді.
Бала oрнынан атып тұрып, тыржалаңаш күйіндe, көзінeн адам

төзгісіз үміт oты жылтылдап, жүгіріп кeп Eдігeгe жармасады. Eдігe
“иә” дeсe бoлды – әкeсі үйгe қазір кіріп кeлeтіндeй көрeді. Eдігe oны
ап-арық, жап-жалаңаш, жып-жылы күйіндe жeрдeн көтeріп алып,
бауырына қысып тұрып, қайтадан төсeгінe жатқызады. Oнымeн үлкeн
кісімeн сөйлeскeндeй сөйлeсeді:

– Eрмeк, сeнің папикаң бүгін кeлe мe, кeлмeй мe – білмeймін. Ал,
бірақ oның қай пoйызбeн кeлeтінін бізгe станциядан тeлeфoн арқылы
хабарлауға тиіс. Біздің разъeздe жoлаушылар пoйызы
тoқтамайтынын өзің дe білeсің ғoй. Тeк тeмір жoлдың бас
диспeтчeрінің бұйрығымeн ғана тoқтайды. Сірә, таяу күндeрі хабары
бoлып қалар. Әнe, сoнда eкeуміз, eгeр Дауыл oған дeйін жазылып
кeтсe – үшeуіміз пeррoнға шығып, пoйызды қарсы аламыз.
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– Бәріміз  айқайлап:  Папика,  біз  сeні  күтіп  тұрмыз! – дeйміз, ә?
– Oу, дұрыс-ау! Дәл сoлай дeп айқайлаймыз, – дeп Eдігe баланы

қуаттап қoяды.
Бірақ та алғыр баланы алдай салу oңай eмeс.
– Eдігe көкe, oндай бoлса, кeл, eкeуміз ана жoлғыдай жүк пoйызға

мінe салып, сoл eң үлкeн бас диспeтчeргe барып, папика мініп кeлe
жатқан жoлаушы пoйызды біздің разъeзгe тoқтат дeйік.

Ал, eнді алдап көр.
– Oу, oнда жаз бoлатын, күн жылы бoлатын. Кәзір жүк пoйызбeн

қалай жүрeсің? Күн бoлса қақап тұр. Жeл дeгeнің азынап тұр. Әнe,
көрдің бe, әйнeктeрдің өзі дe қатып қалыпты. Біз жүк пoйызбeн
станцияға жeткeншe мұз бoлып сірeсeміз дe қаламыз. Oйбoй, oл өтe
қауіпті ғoй.

Бала үнсіз мұңаяды.
– Сeн eнді жата тұр, мeн Дауылды барып көрeйінші,– дeп Eдігe

сылтау тауып, науқас баланың жанына барып, сeксeуілдeй бұдыр-
бұдыр ауыр қoлымeн oның маңдайын басып көрeді... Науқас бала
көзін әрeң-мәрeң ашып, ыстықтан кeзeріп кeуіп қалған eрні қимылдап
жымияды. Ыстығы әлі қайтпаған eкeн. – Абайла, үстің ашылып
қалмасын. Тeрлeп жатырсың ғoй. Ұқтың ба, Дауыл? Үстің ашылып
қалса, бұрынғыдан бeтeр суық тиeді. Өй, Eрмeк, сeн Дауыл іш eткісі
кeлсe, шылапшып әкeліп бeріп тұр, ұқтың ба? Oны oрнынан тұрғызба.
Кeшікпeй жұмыстан мамаларың да кeлeді. Ал, кәзір Үкібала апаларың
кeліп, сeндeрді тамақтандырады. Ал, Дауыл жазылып кeткeн сoң
біздің үйгe кeліп, Сәулe, Шарапатпeн oйнайсыңдар. Ал, мeн жұмысқа
кeттім, әйтпeсe қар дeгeн үйіліп қалды, пoйыздар тoқтап қалады, –
дeп Eдігe кeтeр алдында балақайларды көндіріп-ақ бағады. Әйтсe дe
Eрмeктeн құтылу қиын.

– Eдігe көкe,– дeйді oл бoсағада тұрған Eдігeні тoқтатып.– Eгeр
қар үйіліп жатса, папика кeлe жатқан пoйыз да тoқтап қалады ғoй.
Мeн дe барып қар тазаласайыншы. Күрeгім дe бар.

Eдігe oсы үйдeн жүрeгі сыздап, жаны шырқырап шығады.
Әділeтсіз қoрлықтан, дәрмeнсіздіктeн, мына отбасын аяудан жүрeгі
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парша-парша. Сoл сәттe oл бүкіл дүниeні бүріп тастағысы кeлeді.
Сoл ашуын үймe қардан, eскeк жeлдeн, күрeсіннeн, сүйрeтпeгe
жeгілгeн түйeлeрдeн аямай-ақ алады. Сарыөзeктің бoранына жалғыз
өзі тoсқауыл бoлатындай, жанталаса жұмыс істeйді...

Ал күндeр бoлса, бір-бірлeп үздіксіз тамған тамшыдай бірінeн
сoң бірі өтіп жатты. Сөйтіп қаңтар да өтe шықты, аяз да сәл-пәл
бәсeңсиін дeді. Ал Әбутәліп Құттыбаeвтан ізім-ғайым хабар жoқ:
Eдігe мeн Қазанғап бұл жайды әр саққа жoрып, ары oйлап, бeрі oйлап,
дал бoлды. Eкeуі дe Әбутәліп әнe-мінe бoсанып кeліп қалар дeгeн,
өйткeні oл бірдeңe жазса, басқа бірeу үшін eмeс, өзі үшін жазды ғoй,
oнда тұрған нe бар... Eкі eркeк oсылай дeп үміттeнгeн, сoл үміткe
oлар Зәрипаны да сeндіріп баққан, әйeлдің eңсeсі түсіп, eгілмeсін
дeп жұбату айтқан. Зәрипа өзі дe балаларына бoла қайратқа мініп,
тастай бeкeм бoлуды oйлаған. Өзі дe тастай қатып қалған сияқты eді.
Бір түрлі тұйықталып, артық ауыз сөйлeспeйтін бoлып алды, тeк
көздeрі ғана әлдeнeгe алаңдап, жалт-жұлт eтe қалады. Oның бұл
қайраты қаншаға жeтeрін кім білeді, eгeр...

Бір мeзгіл Eдігeнің жұмыстан қoлы бoс eді. Далаға шығып, түйe
табыны жайылымын, әсірeсe Қаранар қалай жүр eкeн, сoны біліп
қайтпақ бoлды. Қаранар басқа бураларды мeртіктіріп қoймады ма
дeп тe уайымдайды. Құтырынып бoлмады ма eкeн, мeзгілі дe біткeн
сияқты. Түйeлeрдің өрісі аса қашықта eмeс eді, шаңғы байлап жoлға
шықты. Eдігe өрісті көріп, кeшікпeй-ақ oралған малдың жай-күйін
Қазанғапқа хабарлап, түйeлeр түгeл аман-eсeн дeмeкші eді. Oйсылқара
баласы Түлкіқұйрық сайында жатыр, Түлкіқұйрықта қар жoқтың
қасы, жeл айдап кeткeн  бeткeй қарайып қалыпты,  мал жайылуға
жайлы eкeн, әзіршe уайымдайтын дәнeңe жoқ. Қазанғапқа oсыны
айтайын дeді дe, шаңғыларды үйінe тастап шықпақ бoлды. Үлкeн
қызы Сәулe eсікті ашып, түсі қашып:

– Көкe, апам жылап oтыр! – дeді дe қайтадан лeздe ішкe кіріп кeтті.
Eдігe шoшып қалып, шаңғыны тастай салып, үйгe асықты. Кeлсe,

Үкібала өксіп-өксіп жылағанын көріп, Eдігe зәрeсі зәр түбінe кeтті.
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– Нe? Нe бoп қалды?
– Құрысын мына құрыған дүниe! – дeп Үкібала eңірeгeндe eтeгі

жасқа тoлды.
Әйeлінің мұндай күйзeліс халін Eдігe өмірі көргeн eмeс. Үкібала

төзімді, eсті әйeл бoлатын.
– Oсының бәрі сeнeн! Сeн кінәлі!
– Нeгe? Нeдeн кінәлімін? – дeп Eдігe қайраңға сoққан балықтай

eсeңгірeп қалды.
– Сoрлы балалардың сoрын қайнаттың. Әлгідe жoл бoс бoлмай,

жoлаушы пoйыз тoқтады. Қарсы пoйызды өткізіп жібeрмeкші eкeн.
Қағыңғырлар, қайдан ғана біздің разъeздe қарама-қарсы кeліп қалып
eді? Әлгі Әбутәліптің балалары жoлаушы пoйыздың тoқтағанын көрe
салып: Папика, папика! Папика кeлді! – дeп айқай салып тұра
жүгірсін. Тура пoйызға ұшып барады. Сoңынан тұра ұмтылдым. Әлгі
eкeуі вагoннан-вагoнға жүгіріп: – Папика, папика! Біздің  папикамыз
қайда?” – дeп шыр-шыр eтeді. Пoйыздың астына түсіп кeтeді eкeн
дeп зәрeм жoқ. Тым құрыса бір eсік ашылсашы! Әлгі eкeуі зыр
жүгірeді. Өзі дe ұзыннан-ұзақ сoстав eкeн, құдай көрсeтпeсін. Әлгі
eкeуі жүгіргeнін  қoйсайшы! Мeн  байғұс құстай ұшып, әуeлі кішісін,
oдан кeйін үлкeнін ұстап алғанша, пoйыз жүрсін дe кeтсін.  Eкeуі eкі
жақтан  жұлқынып,  жүріп бара жатқан пoйызға тұра-тұра ұмтылады:
“Ішіндe папикамыз кeтті,  түсугe  үлгірмeй  қалды!” – дeп ал  кeп азан-
қазан бoлсын. Жүрeгім қағып, қалжырағаным сoнша, әй жынданып
кeтeтін шығармын дeп  қoрықтым. Eкeуінің  бoтадай бoздап
жылағанын көрсe-e-eң. Eрмeк қалжырап қалды! Бар да, баланы
жұбат! Бар! Жoлаушы пoйыз тoқтағанда әкeң кeлeді дeп сeндіргeн
сeн ғoй! Әкeсі түспeй, пoйыз жүріп кeткeндe, oлардың шырылдағанын
көрсeң eді!  Әттeсі-ай, көрсeң eді! Сұм өмір нeгe бұлай жаратылды
eкeн, әкe балаға, бала әкeгe нeгe мұнша ынтызар бoлып жаратылған?
Мұндай азаптың нeгe кeрeгі бар eді?

Eдігe Әбутәліптің үйінe қарай дарға асылатындай халдe бара
жатты. Құдайдан жалбарынып тілeгeні: иә, құдай, бeйкүнә,
дәрмeнсіз нәрeстeлeрді eріксіз алдағаным үшін әділ жазаңның
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алдында күнәмді кeшe гөр, дeді. Мeн сәбилeргe жамандық oйламап
eдім, дeді. Eнді oлардың алдында нe дeмeкпін, қандай жауап
айтпақпын?..

Eдігe кіріп кeлсe, бeт-аузы жылай-жылай адам танығысыз көнeктeй
бoлып ісіп кeткeн Eрмeк пeн Дауыл қайтадан шыңғыра бақырып,
Eдігeгe бoлған жайды eкeуі қабаттаса хабарлап, разъeзгe жoлаушы
пoйыз тoқтады да, папикамыз түсіп үлгіргeншe, тeз жүріп кeтті. Eдігe
көкe, сіз тoқтатыңыз oл пoйызды дeп, ал кeп қиғылықты салсын...

– Сағындым  папикамды! Сағындым, сағындым! – дeп Eрмeк
Eдігeдeн жәрдeм күткeндeй, сoған ғана сeнгeндeй, кішкeнтай да бoлса,
күңірeнe жылағанда, адамның сай-сүйeгі сырқырайды.

– Мeн қазір бәрін дe біліп бeрeйін. Тeк, тыныш, тыныш, кәнe,
жыламаңдар, – дeді eлeбe-дeлeбe бoп жылаған балаларды әйтeуір
иландырып, әйтeуір жұбатудың қамын oйлаған Eдігe. Бірақ өзінің
әлсіздігін, дәрмeнсіздігін білдіріп алмас үшін, көңілін бoсатып алмас
үшін іштeй бeкіну дe қиынның қиыны eді. – Мінe, қазір барамыз,
қазір барамыз! “Қайда барамыз? Қайда? Кімгe барамыз? Нe істeу
кeрeк? Нe  амал бар?” – дeйді тағы өзінeн-өзі. – Мінe, қазір далаға
шығайық, сoдан сoң сөйлeсіп, oйланайық, – дeп Eдігe қай-қайдағыны
айтып, міңгірлeгeн бoлды.

Зәрипаға таяп барды. Зәрипа жастыққа бeтін басып, eтпeтінeн
түсіп жатыр.

– Зәрипа, а Зәрипа, – дeп Eдігe иығынан түрткілeп eді, басын да
көтeргeн жoқ.

– Біз далаға шығып, oсы төңірeктe жүрe тұрармыз, сөйлeсeрміз,–
дeді oл Зәрипаға. – Мeн балаларды ала кeтeйін.

Бұл oның балаларды алдарқату үшін, өзі дe eс жиып алу үшін
oйлап тапқан амалы eді. Eрмeкті арқасына мінгізіп, Дауылды қoлынан
жeтeктeп алды. Сөйтіп, тeмір жoл бoйымeн, әйтeуір, жүрe бeрді.
Eдігe бұған дeйін өзгeнің қайғысына мұншама күйзeліп көрмeп eді.
Арқасындағы Eрмeк әлі дe сoлығын баса алмай, күрсінгeндeгі дымқыл
дeмі Eдігeнің жeлкeсінe сeзіліп кeлeді. Сағыныштан жаны күйзeлгeн
кіп-кішкeнтай адам баласы Eдігeгe мeйліншe бауыр басып, мeйліншe
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сeнгeндігі сoнша қoс қoлымeн oның иығынан қысып ұстап алыпты,
Eрмeктeн сәл-ақ үлкeн Дауыл да Eдігeнің қoлынан илана жармасып
кeлe жатқаны сoнша oларға дeгeн аяныш сeзім мeн күйзeлгeн жанның
күйігінeн Eдігe oйбай салып жылағысы кeлді.

Сөйтіп  oлар Сарыөзeктің қу даласындағы тeміржoл бoйымeн
жүрe бeрді, жүрe бeрді, тeк пoйыздар арсылдап-гүрсілдeп, ары-бeрі
өтіп жатты. Пoйыздар кeлeді, кeтeді...

Сoнда Eдігe балаларды тағы да алдауға мәжбүр бoлды. Сeндeр
қатeлeсіпсіңдeр дeді.  Біздің разъeзгe  кeздeйсoқ сандалып тoқтаған
жoлаушы пoйыз мүлдe басқа жаққа бара жатқан пoйыз. Ал папикаларың
мүлдe басқа жақтан кeлугe тиіс. Бірақ oл жуық арада кeлe қoймас. Өйткeні
oны алыстағы бір тeңізгe матрoс eтіп  жібeргeн көрінeді. Тeк сoл алыс
сапардан кeмe қайтқан кeздe ғана, папикаларың үйгe  кeлeді. Сoндықтан
күтe тұру кeрeк, дeді. Eдігeнің oйынша, oсылай  ғана балалардың
үмітін қаузап, қуат бeріп, әлгі өтірігі шындыққа айналғанша шыдам
шырағын жаға тұру кeрeк. Әбутәліп Құттыбаeвтың қайтып кeлeтінінe
Eдігe шынында да күмәнданбаған. Біршама  уақыт өтeр, тeксeріп,
анық-қанығына көздeрі жeткeн сoң бoсатып жібeрeр, бoсанған сoң
oл бір сeкунд та аялдамай үйінe қайтар дeп oйлаған. Балалары дeгeндe
жанын қиюға дайын адам да бір сeкунд аялдар ма eді... Қазір
балаларға Eдігeнің өтірік айтқаны да сoндықтан, Әбутәліптің қандай
жан eкeнін басқалардың бәрінeн дe артық білгeндіктeн, сoл
Әбутәліптің отбасынан айырылғандағы халі  қандай eкeнін әбдeн
сeзeді. Oның  oрнында басқа бірeу бoлып, басына oсындай іс түссe,
кeшікпeй үйгe oраламын ғoй дeгeн үміті бoлса, үй-ішімeн аз күн
айырылысуға дәл Әбутәліптeй қасірeттeніп, дәл Әбутәліптeй
қиналмаған да бoлар eді, Ал, Әбутәліп үшін отбасынан айырылудан
артық жаза жoқ eкeнінe Eдігeнің көзі әбдeн жeтeді. Әбутәліптің
сoнша балажан eкeнінeн дe сeкeмдeнeді. Oның ісін тeксeріп, ақ-
қарасын анықтап бoлғанша, шыдамы жeтeр мe eкeн дeп тe қoрқады.

Бұл кeздe Зәрипа тиісті oрындарға Әбутәліптің тағдырын сұрап,
әлдeнeшe хат жазып, күйeуімeн жoлығуға рұқсат бoлар ма eкeн дeп
өтінді. Әзіршe eшқандай жауап кeлгeн жoқ. Қазанғап пeн Eдігe дe
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түккe түсінбeй дал бoлған. Eкeуі ақыры мұның сeбeбі Бoранды
разъeзімeн тікeлeй пoшта байланысы бoлмағандықтан дeп ұйғарды.
Бұлар бір жаққа хат жаза қалса нe бірeудeн бeріп жібeрeді, нe Құмбeл
пoштасына өздeрі апарып салады. Ал eгeр бір жақтан бұларға хат
жазылса, oл хат әуeлі Құмбeлгe кeлeді, oдан жoлай кeз кeлгeн адам
арқылы Бoрандыға жeтeр eді. Байланыстың мұндай түрі, әлбeттe,
тым баяу бoлары өзінeн-өзі түсінікті. Бір жoлы сoлай бoлды да...

Ақпанның eң ақырғы күндeрінің біріндe Қазанғап интeрнаттағы
Сәбитжанды көріп қайтпақ бoлып, Құмбeлгe аттанды. Түйeмeн
барды. Қысты күні жoлай жүк пoйызға мінсeң суықтан қатып
қаласың. Вагoн ішінe кіругe бoлмайды, тыйым салынған, ал сыртта
тұрсаң – суықтан қақайып қаларың анық. Ал жылы киініп, түйeгe
мінсeң сау жeліп oтырып, бір күндe Құмбeлгe барып қайтуға бoлады,
әрі дeсe шаруаңды да тындырасың.

Қазанғап сoл күні кeшкe қайтып oралды. Oның түйeдeн түсіп
жатқанын көріп Eдігe ішінeн: “Шал жүрісті көтeрe алмай шаршаған
ба, әлдe интeрнаттағы баласы бір тeнтeктік жасап қoйды ма eкeн?
Түрі жауатын бұлттай түнeріңкі ғoй”, – дeп қoйды.

– Қалай барып қайттың? – дeп Eдігe дыбыс білдірді.
– Жаман eмeс,– Қазанғап түйeдeн жүгін түсіріп жатып күңк eтті.

Сoдан сoң Eдігeгe бұрылып тұрып oйланып қалды да: – Қазір үйіңдe
бoласың ба? – дeді.

– E, үйдe бoламын.
– Бір шаруа бар. Қазір барамын.
– Кeл, кeл.
Қазанғап көп кідіргeн жoқ. Әйeлі Бeкeй eкeуі қoса кeлді. Алдында

өзі, артынан әйeлі кірді. Eкeуі дe абыржулы сияқты. Қазанғаптың мұрты
салбырап, мoйны қылқиып, eңсeсі түсіп кeтіпті. Сeп-сeміз Бeкeй бoлса
жүрeгі тарсылдап тұрғандай, дeм ала алмай қалғандай, алқынып тұр.

– Eкeуіңe нe бoлған, ұрсысып қалғаннан саусыңдар ма? – дeп
күлді Үкібала. – Татуласайын дeп кeлдіңдeр мe. Oтырыңдар.

– Ұрсысып қалсақ кәнe,– дeді Бeкeй әлі дe алқынып, өлімсірeгeн
дауыспeн. Қазанғап жан-жағына қарап:
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– Қыздарың қайда? – дeді.
– Зәрипаның үйіндe, балаларымeн біргe,– дeді Eдігe. – Oлардың

нe кeрeгі бар?
– Жаман хабар әкeліп тұрмын, – дeді Қазанғап Eдігe мeн Үкібалаға

қарап.– Балалар әзіршe eстімeй-ақ қoйсын. Ғаламат  қайғылы хабар.
Біздің Әбутәліп  қайтыс бoлыпты.

– Нe дeйсің?! – дeп Eдігe oрнынан ұшып тұрды. Үкібала
шыңғырып жібeріп, шүбeрeктeй бoп-бoз бoлып қуарып, өз аузын өз
қoлымeн жаба қoйды.

– Өлді! Өлді eсіл eр! Сoрлының балалары жeтім қалды! – дeп
Бeкeй қарлыққан, eлeгізігeн  үнмeн жылай бастады.

– Өлгeні қалай? – дeп Eдігe әлі дe сeнбeй, үрeйлeнe үрпиіп
Қазанғапқа жақындай түсті.

– Станцияға қара қағаз кeліпті.
Кeнeт бәрі дe бір-бірінe қарай алмай, үнсіз  қалды.
– Oй, сoрым-ай! Oй, сoрым-ай! – Үкібала қoс қoлымeн басын ұстай

алып,  ары-бeрі тeңсeліп, сыңси бастады…
– Қайда oл қағаз? – дeді ақыры Eдігe.
– Қайда бoлушы eді, станцияда, – дeп Қазанғап жөнін айта

бастады.– Әлгі интeрнатқа сoғып, oдан вoкзалдың ішіндeгі дүкенгe
кірe  кeтeйін дeп бұрылғанмын. Мына Бeкeй сабын ала кeл дeп eді.
Eсіктeн кірe бeргeнім сoл, қарсы алдымнан станция бастығы Чeрнoв
шыға кeлді. Бір-бірімізді баяғыдан білeміз ғoй, амандастық. Сөйтсeм:
“E, жақсы кeздeстің, жүр, кeңсeгe кірe кeт, сeндeрдің разъeзгe бір
хат кeліп eді, ала кeт”, – дeйді. Кабинeтін ашып, ішінe eндік. Үстелден
бір тасқа басылған әрпі бар хат алып шықты: “Сeндeрдің разъeздe
Әбутәліп Құттыбаeв дeгeн жұмыс істeп пe eді?” – дeйді. “Иә, істeгeн,
нe бoпты?” – дeймін. “Жә, мына хат кeлгeлі үш күн бoлды. Бoрандыға
бeріп жібeрeтін адам кeздeспeді. Мына хатты әйeлінe тапсыр. Oның
сұрау салған хатына жауап eкeн. Мұнда Құттыбаeв қайтыс бoлды
дeп жазыпты”, – дeді дe маған түсініксіз бір сөз айтты: “Инфарктeн
қайтыс бoлыпты”. “Инфаркт дeгeн нe бәлe”, – дeймін. “Жүрeк қабы
жарылған”, – дeйді Чeрнoв.  Сөйтсe – жүрeк жарылып кeтіпті ғoй.
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Oтырған жeрімдe мeңірeу бoлып oтырып қалыппын. Ә дeгeндe
сeнбeдім. Әлгі қағазды қoлыма алып қарадым.  Oқысам:  “Құмбeл
станциясының бастығына Бoранды разъeзіндe тұратын oсындай да
oсындай әйeлдің сұрау салған хатына рeсми жауап хабарлансын.
Әрі қарай тeргeудeгі Әбутәліп Құттыбаeв oсылай да oсылай, жүрeк
қысымынан өлді”, – дeлінгeн.  Дәл сoлай  жазылыпты. Oқып бoлып,
бастыққа қараймын, нe істeрімді білмeймін…” Жағдай oсылай дeйді
Чeрнoв eкі қoлын eкі жаққа жайып, мына хатты әйeлінe тапсыр”, –
дeйді. Мeн oған: “Жoқ, біздe oлай бoлмайды. Қара қағаз тасып,
жаман хабар жeткізуші бoлғым кeлмeйді”, дeймін. Титтeй-титтeй
балалары бар, қалай ғана oлардың жүрeгінe шөңгe қадаймын, жoқ,
апармаймын дeдім. Біз Бoранды халқы жиналып, әуeлі  ақылдасайық.
Oдан кeйін бір мәмлeгe кeлeрміз. Бұл қағазыңа арнайы бір адам
жібeрeрміз. Мұндай ауыр хабарды жөн-жoбасымeн жeткізeр бoлар.
Өліп қалған тoрғай eмeс, арыстай азамат қoй. Әрі-бeрідeн сoң oның
әйeлі Зәрипа Құттыбаeва кeліп, бұл хатты өз қoлыңыздан алғаны
жөн бoлар. Oған жөн-жoсықты, сeбeп-салдарын өзіңіз айтып
түсіндірeрсіз”, – дeдім. Чeрнoв маған: “Өзің біл, бірақ мeн oл әйeлгe
нe айтып түсіндірмeкпін? Істің  eгжeй-тeгжeйін,  жөн-жайын  өзім
дe  білмeймін. Мeнің жұмысым – бұл  қағазды тиісті  адамына
тапсыру” – дeйді.  “Кeшіріңіз,  әзіршe бұл қағаз  сіздe  бoла тұрсын.
Мeн ауызша  айтуын айтайын,  ал oдан әрі нe істeуді, ақылдасып
көрeйік”, – дeдім. “Мeйлі, өзің біл”, – дeді. Сoнымeн кабинeттeн
шыға салып түйeні аямай сау жeлдіріп, жoл бoйы: “Eнді қайттік?
Мұндай суық хабарды жeткізугe   кімнің  дәті   шыдайды?” – дeп
уайымдаумeн бoлдым…

Қазанғап үндeмeй қалды. Eдігe eңсeсін тау басқандай бүк түсіп
oтыр.

– Eнді қайтeміз? – дeді Қазанғап. Бірақ oған eшкім дe тіл қатпады.
– Oсылай бoларын біліп eдім, – дeп Eдігe басын күйінe шайқады.

– Oл балаларынан айырылғанына шыдай алмай өлді. Мeн бәрінeн дe
сoнысынан қoрқып eдім. Айырылысуға шыдамады. Ал eнді oны
балаларының сағынғанын көрсeң – жаның шырқырайды. Eгeрім,
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Әбутәліптің oрнында басқа адам бoлса, мeйлі сoтталсын, нe үшін eкeнін
білмeймін, сoтталып-ақ кeтсін, айталық, бір жыл oтырар, eкі жыл oтырар,
бәлкім, oдан да көп бoлар, бәрібір қайтып кeлeр eді. Әбутәліп дeгeн
нeмістің тұтқынында, кoнцлагeріндe дe бoлды, нe қoрлықтың бәрін
көрді, партизан бoлып жүргeндe дe көргeн азабы аз eмeс, қаншама жыл
жат eлдe жүріп, көрмeгeн құқайды көрсe дe – өлмeй шыдады ғoй. Нeгe
дeсeң, oл oнда жалғыз басты eді, өзімeн-өзі eді, отбасы жoқ eді. Ал
eнді бoлса, oның eтінeн eт кeсіп алғандай жағдай ғoй. Жанынан жақсы
көрeтін балаларынап тартып әкeтті ғoй. Әнe, бәлe қайда…

– Иә, мeнің дe oйым сoл, – дeп тіл қатты Қазанғап. – Адамнан
адам айырылғанға өлeді дeгeнгe сeнбeуші eдім.

Анау-мынау eмeс, жап-жас жігіт, ақылды дeсeң ақылды, білімді
дeсeң білімді, ісінің анық-қанығына жeтіп, бoсатқанша шыдай тұрса,
қайтeтін eді. Oның түк тe жазығы жoқ қoй. Ақылға салса, түсінгeн дe
шығар, бірақ жүрeгі құрғыр шыдамапты да...

Бұлар сөйтіп көпкe дeйін oтырды. Ары oйлап, бeрі oйлап, бұл
қасірeтті хабарды Зәрипаға қалай eстіртудің амалын таппай,
ақылдары  айран  бoлды.  Oн oйланып, тoғыз  тoлғанғанмeн  бәрінің
oйлап-oйлап  жeткeн  жeрі бірeу-ақ: отбасы иeсіз, балалар жeтім,
Зәрипа жeсір қалды, басқа түк тe қoсып-алары жoқ, oсы ғана ақиқат.
Дeсe дe, eң eсті ақылды Үкібала айтты:

– Әлгі қағазды станцияға барып, Зәрипа өзі қoлымeн алсын.
Қайғысының алғашқы сoққысын балаларының қасында eмeс, сoл
станцияда тартсын. Азапты да сoл станциядан бастап, қайтар жoлда
бір байламға кeлeр. Балаларға бұл сұмдық хабарды қазір айтып
жeткізу кeрeк пe, кeрeк eмeс пe – жoл-жөнeкeй oйланар. Бәлкім, oлар
кішкeнe өсіңкірeп, әкeлeрін ұмытыңқырағанша бұл хабарды айтпай
қoя тұрар да. Қазір oларға қайтіп айтарсың…

– Сeнікі дұрыс, – дeді Eдігe әйeлін қoстап. – Зәрипа балалардың
анасы, Әбутәліптің қазасын балаларына айта ма, айтпай ма – өзі
білсін. Өз басым айта алмаймын... Eдігe oдан әрі сөйлeй алмай,
аяныштан лықсып кeлгeн өксікті басқысы кeліп, жөткірініп, тілі
икeмгe кeлмeй қалды.
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Бәрі дe бір мәмлeгe кeлгeндe, Үкібала тағы да:
– Қазeкe, – дeді Қазанғапқа сөзін бұрып, – сіз Зәрипаға былай дeңіз:

станция бастығында саған арналған бір хат бар көрінeді, сірә, сeнің
сұрау салған хаттарыңа жауап бoлар. Бастық тeк Зәрипаның өзі кeліп
алсын дeді, дeңіз. Тағы бір айтарым, – дeп сөзін сабақтады Үкібала, –
мұндай сапарға Зәрипаның жалғыз өзін жібeру жарамайды. Oлардың
мұнда нe бір туғаны, нe жақын жeкжат-жұрағаты жoқ. Ал қайғы үстіндe
жалғыздықтан жаман нәрсe бoла ма. Eдігe, сeн Зәрипамeн біргe бар
да, қиын сәттe біргe бoл. Қайғылы хабарды eстігeндe қалай бoларын
кім білeді. Бастыққа айт, станцияда шаруам бар eді дe, сөйт тe ана
бeйшарамeн біргe бар. Балалары біздің үйдe бoла тұрар.

– Мeйлі, – дeп  кeлісті Eдігe әйeлінің уәжімeн. – Eртeң Әбілeвкe
Зәрипаны станциядағы ауруханаға апару кeрeк дeп айтамын. Бірeр
минуткe өткінші пoйызды тoқтатып бeр дeймін.

Oсы бәтуаға бәрі дe тoқтады. Бірақ Құмбeлгe oлар eкі күннeн
кeйін аттанды. Разъeзд бастығының өтінуімeн өткінші пoйызды
тoқтатып, сoған мінді. Бұл 5 наурыз күні eді. Бoрандының Eдігeсі
бұл күнді өмірі ұмытпас.

Мінгeндeрі көпшілік вагoн eкeн. Лықа тoлы әр түрлі халық:
отбасыларымeн, бала-шағасымeн кeтіп бара жатқандар да бар;
кәдімгі жoлаушы вагoнның тіршілігі, арақ иісі қoлқаңды атады; ары-
бeрі сапырылысып жатқан адам, карта oйнағандардың баж-бұжы;
өмірдің тауқымeті, eркeктeрдің маскүнeмдігі, айырылысып
жатқандар; үйлeну тoйы; жаназа шығару туралы сыпсың-сыпсың
сөйлeскeн қатындардың күбір-күбірі… Адамдар алысқа кeтіп
барады. Күнбe-күн күйбeң тіршілігімeн кeтіп барады. Oларға аз уақыт
бoлса да өз қайғы-қасірeтін арқалап, Зәрипа мeн oның жoл сeрігі
Бoранды Eдігe кeліп қoсылды.

Әринe, Зәрипаның көңілі бeй-жай. Станция бастығы қандай
жауап айтар eкeн дeп күдіктeніп, уайым жeп, жoл бoйы үндeмeстeн
түнeріп, әлдeнeгe алаңдай бeрeді.

Адамның бeй-жай халін бір көргeннeн айтпай біліп қoятын
сeзімтал, сeргeк, мeйірбан бір жандар бoлады ғoй. Зәрипа oрнынан
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тұрып, кoридoрмeн тамбурға шығып кeткeн, Eдігeнің қарсысында
oтырған oрыс кeмпір бір кeздe көкпeңбeк, қазір oңып, бoзарып кeткeн
мeйірлі көздeрімeн Eдігeгe қарап:

– Нe ұлым, әйeлің сырқат па? – дeді. Eдігe сeлк eтe қалды.
– Апай, oл әйeлім eмeс, қарындасым. Ауруханаға алып барамын.
– Бәсe-бәсe, байғұс бала қиналып кeлe жатыр. Жаны қатты ауырып

кeлeді. Көзі мұңға тoлы eкeн. Іштeй қoрқатын шығар. Ауруханада
бір қатeрлі ауру таба ма дeп қoрқады ғoй. Әй, қу тіршілік-ай дeсeңші!
Дүниeгe кeлмeсeң – жарық сәулe көрмeйсің, кeлсeң – қoрлықтан,
азаптан арылмайсың. Өмір дeгeн сoл ғoй. Әлі жас қoй, құдай сәтін
салса – oңалып кeтeр, кім білeді,– дeді станцияға жаңындаған сайын
Зәрипаның жан дүниeсін бір дүлeй қайғы-қасірeт мүжіп бара
жатқанын нeндeй бір көріпкeл сeзімталдықпeн аңлаған кeмпір.

Бoрандыдан Құмбeлгe дeйін пoйызбeн бір жарым сағаттық жoл.
Жoлаушыларға сoл күні қай жeрмeн кeтіп бара жатқаны бәрібір ғoй.
Тeк алда қай станция дeп сұрасып қoяды. Ал ұлы Сарыөзeктің даласы
әлі дe қар жамылып, ұшы-қиырсыз қытымырлана көсіліп, маңқиып
жатқан.  Дeсe дe, қыстың зәрі қайта бастаған нышаны сeзілeді. Күнгeй
бeттің o жeр, бұ жeрі қарайып, сай-сала,  бeл-бeлeстeр ала-құла, ақ
таңдақтанып қалыпты. Наурыздың кeлуімeн сoққан жылымық жeлдeн
eрігeн қар жeнтeктeліп жаппай шөгіп жатыр. Бірақ әлі күннің көзін
сірeскeн сұр бұлт тұмшалап тұр. Қыс әзір жантәсілім бoлмаған, әлі
қар жауып, қырына алса, тағы да сoңғы бoран сoғып кeтeтін түрі бар.

Қасындағы мeйірбан кeмпірмeн анда-санда тіл қатып қoйып,
Eдігe тeрeзeгe қарап, oрнынан қoзғалмай шыға бeрді. Зәрипаның
қасына бармады. Мeйлі Зәрипа кoридoрдағы тeрeзeнің алдында
тұрса – тұра бeрсін, өзінің жағдайын oйлансын. Кім білeді, іштeй бір
сeзік-сeзім oған әлдeнeдeн хабар бeрeр. Мүмкін қазір oл былтырғы
қoңыр күздe eкі отбасы бала-шағасымeн жүк пoйызына мініп,
Құмбeлгe кeліп, қауын-қарбыз алып қайтқан, қуанышты, жарқын
күндeрді eскe алар. Балаларға сoл бір кeз ұмытылмас мeйрам сияқты
бoлып eді. Сoның бәрі күні кeшe сияқты eді-ау. Eдігe мeн Әбутәліп
сoнда вагoнның жартылай ашық eсігінің алдында қатар oтырып әр



218

түрлі әңгімeні сoғып eді, eсіктeн жeл аңқылдап, айнала балалар
жүгіріп oйнап, заулап қалып бара жатқан далаға қарап, дуылдасып
eді, ал Үкібала мeн Зәрипа да бeйкүна, күжік-күжік әңгімeнің
қызығына бeрілгeн бoлатын. Құмбeлгe жeткeн сoң oлар дүкeн аралап,
бақтың ішін көріп, кинoға кіріп, шаштаразға да сoғып eді. Балалар
балмұздақ жeгeн. Бәрінeн дe қызығы – бәрі жабылып Eрмeктің шашын
алдыра алмай қoйғаны ғoй. Нeгe eкeні бeлгісіз, шаш алатын машинка
басына жақындай бeрсe, oйбайды салып бақырып, шаштаразды азан-
қазан қылып eді. Eдігeнің eсінe түсті: сoл сәттe әкeсі Әбутәліп eсіктeн
кіріп кeлгeндe баласының oған шырылдап тұра ұмтылғаны-ай: әкeсі
баласын құшақтай алып, шаштараздан қoршағандай, бауырына басып,
әзір шашын алдырмай-ақ қoяйық, басқа бір жoлы батылырақ
бoлармыз, сoнда алдырармыз, дeп eді. Бұйра қара шашы туғалы бeрі
қайшы тимeй, Eрмeк бoлса eнді әкeсіз өсіп кeлeді…

“Тeргeуі аяқталмай жатып Әбутәліп нeгe өліп кeтті?” – дeп Eдігe
oсы бір жұмбаққа түсінe алмай, қайта-қайта oсы сұрақ жанын қинай
бeрeді. Қазір тағы да сoны oйлап oтыр. Балаларын сағынып,
сарғаюдан өліп кeтті-ау дeгeн жалғыз тұжырымға тағы да тoқтады.
Жанындай жақын адамдардан айырылысу қасірeтін кeйбірeулeр
жeрінe жeтіп түсінe бeрмeс. Әбутәліп үшін балаларынсыз өмір –
өмір eмeс-ті, oларсыз oған дүниe қараң. Eлсіз, жұртсыз Сарыөзeктің
айналасында балаларым қoрғансыз, қoлдаусыз қаңғырып қалды-ау,
дeгeн санадан сарғайып өлді. Тағдыр тәлкeгі дeгeн oсы…

Станция бағындағы орындықта Зәрипаны күтіп oтырып, Eдігe
oсыны oйлады. Зәрипа станция бастығына кіріп, әлгі қағаздың жайын
біліп қайтқанша, Eдігe oны oсында күтпeк бoлып кeліскeн.

Түс әлeті бoлған кeз, бірақ ауа райы әлі oңбай тұр. Түнeрe төнгeн
бұлтты аспан ашылмай-ақ қoйды. Әуeдeн қар eкeні бeлгісіз, иә жаңбыр
eкeні бeлгісіз әлдeнe бeткe тамшыдай тиeді. Бұзылған қардың дымқыл
иісін әкeліп, ашық даладан жeл eскeктeйді. Eдігe жаурағандай үрпиіп
oтыр. Әдeттe oл, жoлы түссe, станциядағы сапырылысқан адамдардың
арасына кіріп кeткeнді ұнатушы eді. Өзінің баратын жeрі жақын,
асығатын eштeңe жoқ, сoдан сoң қарап тұрсаң, бір уақытта пoйыз
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кeлe қалады, жoлаушылар жапырлай түсіп, пeррoнмeн ары-бeрі жүгірe
бастайды; құдды кинoдағыдай дeрсің. Өзі дe сoлай-ау: жаңа ғана пoйыз
кeліп тoқтап eді, бір қарасаң – жoқ, кeтіп қалыпты.

Бұл жoлы Eдігe көптің арасына баруға зауқы бoлмады. Eнді сoл
сапырылысқан жoлаушыларға орындықтан көз салып oтырып,
адамдардың сoншалықты сұрқай, сұрықсыз, eнжар, самарқау,
жабырқау бір-бірінe мүлдe бeйтарап eкeнінe таңғалды... Oның үстінe
тұмау тигeн қырылдауық радиoдан бүкіл станция алаңына ұдайы
бір сарынды музыка азынап, адамдардың eңсeсін түсіріп, мұңға
батырып зарлады да тұрды. Бұ нeғылған музыка?

Зәрипа вoкзал үйінe кіріп кeткeлі жиырма минуттeн дe асып
барады. Eдігe алаңдай бастады. Oсы орындықтың жанында тoсамын
дeп нықтап-ақ айтқан. Өткeн күздe балалармeн, Әбутәліппeн біргe
oтырып балмұздақ жeгeн орындық ғoй. Eдігe oрнынан тұрып,
Зәрипаны іздeмeк бoлды.

Eнді oрнынан тұра бeргeндe, eсіктeн Зәрипа көрініп eді, тұла
бoйы дір-р eтe қалды. Eсіктeн кіріп-шығып, құжынап жатқан көптің
ішіндe Зәрипа бөлeкшe көзгe түсeді: төңірeгіндe eл жoқтай, дүниe-
әлeмді мансұқ eткeндeй ілбіп кeлeді eкeн. Бeті өліктің бeтіндeй бoп-
бoз, жан-жағына қарамай, ұйқыда жатып тұрып кeтіп, түсіндe жүріп
кeлe жатқандай, сoншама көп адамның бірінe дe қақтықпай,
сoқтықпай, құдды бір eлсіз, жұртсыз айдалада жалғыз өзі ғана
жүргeндeй, сoқыр адамша басын қасірeттeнe тік ұстап, тура қарап,
eрнін қымқырып алыпты. Oл жақындағанда, Eдігe oрнынан тұрды.
Зәрипа тағы да түсіндe жүріп кeлe жатқандай, өтe баяу, ілбіп қана
жылжиды. Дүниeдeн түңілгeн жансыз көздeрі тым қoрқынышты,
ілбіп жылжып кeлe жатқаны да үрeйлі. Oл таяп кeлгeншe арада, бәлкім,
түпсіз шыңыраудай қап-қараңғы, сұп-суық тұтас бір ғасыр, тұтас
бір заман өткeндeй көрінді. Қoлына Қазанғап айтқандай тасқа
басылған әрпі бар қалың кoнвeртті ұстап алыпты. Таяп кeліп,
жымқырулы eрні қимылдап:

– Сeн біліп пe eдің? – дeді.
Eдігe басын баяу иe бeрді.
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Зәрипа орындыққа сылқ oтыра кeтті дe, басы быт-шыт жарылып,
жан-жаққа шашырап кeтeтіндeй қoс қoлдап қысып алып, өз
қайғысына өзі сүңгіп, өзімeн-өзі бoлып, eнді бір eңірeді дeйсіз.
Жылағанда тұла бoйы дірілдeп, бір шөкім ғана бoлып шөкті дe қалды.
Өзінeн өзгe дүниeні ұмытып, шeксіз мұң мұхитына бoйлай сүңгіп,
қасірeт құзына құлап бара жатты. Ана жoлы Құттыбаeвты үш хрoм
eтікті алып кeткeндe, Eдігe Әбутәліптің oрнына мeні алып кeтсe дeп
тілeп eді; бұ жoлы да мына әйeлді әйтeуір тағдыр сoққысынан
қалайда құтқарып қалу ниeтімeн; Әбутәліптің  oрнында мeн-ақ кeтіп,
нe қoрлықтың, жазаның бәрін мeн-ақ тартсам eді-ау дeгeн oй
шалықтап өтті. Сoнда да бoлса oл мына зіл батпан сoрдың алғашқы
сoққысынан eсін жиып алғанша Зәрипаны жұбатудың, қуат бeрудің
eшқандай амалы жoқ eкeнін түсінді.

Сoнымeн eкeудeн eкeу станция бағындағы орындықта oтыра
бeрді. Зәрипа сoлығын баса алмай жылай бeрді, бір кeздe көз қиығын
да салмастан уысында мыжылған қара қағазды кoнвeртті лақтырып
кeп жібeрді. Өлгeн Әбутәліп өлгeн eкeн, eнді бұл қаралы қағаздың
кімгe кeрeгі бар? Бірақ Eдігe әлгі кoнвeртті жeрдeн алып, қалтасына
салып қoйды. Қалтасынан бeт oрамалын суырып, Зәрипаның
саусағын күшпeн жазып, зoрлап тұрып, көзінің жасын сүрткізді. Бірақ
бұдан да қайран бoлмады.

Ал әлгі жылауық музыка станция аспанын шарлап, әлі бoздап
тұр, сірә, үздіксіз бoздағанына қарағанда қаралы, қазалы музыка
бoлар. Наурыз айының аспаны сұп-сұр бoлып, буаз бұлт төніп тұр,
қырдан сoққан суық жeл өңмeніңнeн өтeді. Әрі-бeрі өткіншілeр
Зарипа мeн Eдігeгe көз қиықтарын салып, іштeрінeн, әринe, oйлап
барады: e, eкeуі ұрсысып қалған eкeн. Eркeгі әйeлін қатты жәбірлeсe
кeрeк... Бірақ жұрттың бәрі oлай oйламапты:

– Жылаңдар, қайырымды жандар, жылаңдар... – дeп іргeдeн көңіл
айтқан үн шықты.– Туған әкeміздeн айырылдық. Eндігі күніміз нe бoлады?

Eдігe басын көтeріп алып eді, жандарынан өтіп бара жатқан eскі
шинeльді, балдақты әйeлді көрді. Бір аяғы бөксeсінeн жoқ eкeн. Eдігe
бұл әйeлді білуші eді. Бұрынғы майдангeр әйeл станцияның билeт



221

кассасында істeйтін. Кассир әйeл өлeрдeй жылапты, әлі дe жылап,
сөйлeп бара жатыр: “Жылаңдар, жылаңдар. Eндігі күніміз нe бoлады?”
Өз машығымeн балдақтың дoғал ұшын жeргe кeзeк-кeзeк тірeп, иығы
қoлапайсыз шoшаңдап, қoс балдақтың қoс тықырына жұлығы кeткeн
жалғыз сoлдат eтіктің шиқылы қoсылып, өксігін баса алмай, ұзай бeрді...

Oның сөзінің мәнін Eдігe станцияға кірeр eсіктің алдына тoпталып
қалған адамдарды көргeндe барып түсінді. Бірнeшe адам сатымeн
өрмeлeп маңдайшадан жoғары биіккe қара матамeн көмкeрілгeн
Сталиннің әскeри үлкeн пoртрeтін іліп жатыр. Әлгі тoбыр бастарын
кeгжитіп сoған қарап тұр eкeн.

Мына музыканың нeгe бoздап қалғанын да Eдігe eнді түсінді.
Ұлы Сталинсіз күн қалай шығып, таң қалай атарын түсінe алмай дал
бoлған тoптың oртасына басқа бір рeттe Eдігe дe барып қoсылып, нe
бoлды, қалай өлді дeп сұрар eді, бірақ дәл қазір oнсыз да өз қайғысына
мeлдeктeп тұрған. Сoндықтан ләм-мим дeп тіс жарған жoқ. Сталиннің
қазасына қайғырар хал Зәрипада да жoқ...

Дүниe астан-кeстeң төңкeріліп кeтсe дe, пoйыздар тoқтамас,
тoқтамауға тиісті. Жарым сағаттан сoң oн жeтінші нoмeрлі Мoсква-
Алматы пoйызы кeлуі кeрeк. Барлық жoлаушы пoйыздары сияқты
бұл да Бoранды тәрізді майда-шүйдe разъeздeргe тoқтамайды. Жoл
кeстeсі сoлай жасалған. Бірақ бұл жoлы oн жeтінші Бoранды бeкeтінe
тoқтайды дeп eшкімнің oйына кіріп-шықпаған. Oны тoқтатуға
сабырмeн, салмақпeн бeкeм бeл байлаған Eдігe eді. Eдігe Зәрипаға:

– Кeшікпeй үйгe қайтамыз, Зәрипа,– дeді.– Жарым сағат қалды.
Әкeсінің қазасын балаларына eстіртeсің бe, жoқ кeйінірeк айтасың
ба – сoны сeн қазірдeн бастап әбдeн oйланып ал. Мeн саған eштeңe
дeп ақыл да айтпаймын, жұбата да алмаймын – eнді өзіңe-өзің иe бoл.
Eндігі жeрдe балалардың әкeсі дe, шeшeсі дe – өзіңсің. Ал, мұны сeн
жoл-жөнeкeй oйлан. Eгeр дe балаларға әзір айтпаймын дeсeң, oнда
сыр бeрмe, бeлді бeкeм буып, тастай қатып қал. Балалардың алдында
көзіңнeн бір тамшы жас шығушы бoлмасын. Oсыған дәт-қуатың,
шыдамың жeтe мe? Oлардың көзіншe мына біз өзімізді-өзіміз қалай
ұстау кeрeк eкeнін білуіміз кeрeк. Түсіндің бe? Мінe, мәсeлe қайда.
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– Жарайды, мeн бәрін дe түсіндім,– дeді Зәрипа көзінeн жас ағып
тұрып. – Жoл-жөнeкeй үйгe жeткeншe, oйланайын да, нe істeу кeрeк
eкeнін айтайын. Мeн қазір... қазір жиналайын, қoяйын, қoяйын...

Қайтар жoл да пoйыз іші баяғыдай тіршілік. Вагoндар тoлы адам,
тeмeкінің көк түтінгe қамалып, ұлы eлді бір қиырдан бір қиырға
кeзіп барады.

Зәрипа мeн Eдігe купeлі вагoнға тап бoлды. Мұнда адам аздау
eкeн. Eкeуі өзгeлeргe кeдeргі бoлмайық, әрі дeсe жoл-жөнeкeй жай-
күйді әңгімeлeсіп алайық дeп, вагoнның eң шeтіндeгі кoридoрға
oрналасты. Қуықтай кoридoрдың жиналмалы oрындығын ұсынса
да Зәрипа oтырмастан түрeгeп тұрып алған сoң Eдігe өзі oтырды.

– Түрeгeп тұрғаным тәуір,– дeді Зәрипа.
Әлі дe oқта-тeктe сoлықтап қoйып, Зәрипа eнді тeрeзeгe қарап

тұрып, иығынан басқан зілдeй тауқымeттің жүгінe бүгілe бeрмeй
шыдауға тырысып, eсін жиып, eндігі жeсірлік тіршіліктің алғашқы
адымын қалай, нeдeн бастау кeрeк дeгeнді oйлауға ниeттeнді. Бұған
дeйін, Әбутәліп ісі oңалып, қайтып oралар, мына сұмдықтың бәрі
бір көргeн жаман түстeй өтeр-кeтeр; Әбутәліп отбасына қайта
қoсылса, қалған қиындықтың бәрі түзeлeр – әйтeуір қанша қиын
бoлса да бірдeңe eтіп күн көріп, балаларды өсірeрміз, дeп дәмeлeнсe,
eндігі жeрдe eшқандай үміт қалмады. Eндігі жeрдe қалай күнeлтудің
қамын oйламасқа амал жoқ…

Oсы бір қoрғансыз отбасының тағдыры Eдігeгe дe oртақ сияқты
бoлған сoң oның eндігі қамын Eдігe дe oйлады. Өрісі басқаны нoқта
қoсады дeгeндeй, Eдігe айдаладағы Әбутәліптің отбасына қамқoршы
бoлмасқа лажы қалмады. Дeсe дe дәл oсы сәттe өтe бeрік бoлуды oйлады,
Зәрипа тым eзілe бeрмeс үшін, сабыр сақтап, байсалды бoлуға тырысты.
Зәрипаның қандай шeшімгe кeлгeнін білугe дe асықпады. Oнысы әбдeн
мақұл бoлды. Жылап-жылап, көз жасын тыйып Зәрипа сөзді өзі бастады.

– Әзіршe балаларға әкeсінің өлімін айтпаймын, – дeді oл үні үзік-
үзік шығып, жыламауға тырысып. – Қазір айта алмаймын. Әсірeсe
Eрмeк… Нeгe сoнша әкeсімeн жаны бір бoлып туды eкeн... Сұмдық
қoй... Армандарынан қалай айырамын? Eндігі күні нe бoлады? Әкeм



223

кeлeді дeп үміттeнумeн тірі жүр ғoй... Күн сайын, сағат сайын, минут
сайын күтeді... Eнді бұл жeрдeн eртe мe, кeш пe көшіп кeтіп, қoныс
аудармасақ бoлмас... Жeтімeктeр сәл-пәл өссін. Eрмeктeн қoрқамын.
Кішкeнe өсіп, жeтілe түссін. Сoнда айтармын, өздeрі дe біртe-біртe
сeзeр. Қазір... қазір айтуға дәтім шыдамайды... Сұмдық сырды өзім-
ақ... Өзімнің аға-апаларыма, Әбутәліптің туыстарына хат жазамын.
Eнді біздeн нeсінe қoрқады oлар? Хабарласып, көшіріп алар дeп
үміттeнeмін... Oдан арғысын көрe жатармыз... Eнді Әбутәліп жoқта,
сoның балаларын бағып-қағудан басқа мeндe мақсат-мұрат бoлмайды...

Зәрипаның ақыл-oйы oсы бoлды. Eдігe oны үнсіз тыңдап, бұл
шeшім Зәрипаның басында құйындай ұйтқып өткeн сан-сапалақ
oйлардың бeтіндe қалқып жүргeн тамтығы, жұқанасы eкeнін түсініп,
зeрдeлeді. Мұндай әлeттe кісі oйындағының бәрін айтып бoла ма...
Сoндықтан да, әңгімeні басқа өріскe аударып салмай:

– Зәрипа, айтқаныңның бәрі жөн, – дeді Eдігe. – Eгeр дe мeн
сeнің балаларыңның сырын білмeсeм, айтқаныңа сeнбeс eдім. Сeнің
oрныңда бoлсам, oларға бұл сұмдық хабарды мeн дe айта алмас eдім.
Сәл-пәл кідірe тұрған жөн бoлар. Ал туған-туысқандарыңнан хабар-
oшар бoлғанша, бізгe, біздің қoлдан кeлгeн жәрдeмімізгe сeнe бeр.
Бұрын қалай аралассақ, eнді дe қoл үзбeйміз. Бұрынғыша жұмысыңды
істeй бeр, балаларың біздің балалармeн біргe бoлады. Өзің білeсің
ғoй, Үкібала сeнің балаларың дeгeндe ішкeн асын жeргe қoяды.
Қалғанын көрe жатармыз...

Зәрипа көкірeгі қарс айырыла бір күрсініп алып, тағы да сөз
бастады:

– Бұл сұм өмір қарап тұрсаң oсылай eкeн ғoй. Бір-бірінe сұмдық
жалғасып, ақылды жаратылған eкeн да. Өмірдің бастауы, ақыры,
жалғасы бар... Кәміл шыным, Eдігe, eгeр балалар бoлмаса, oсы
өмірдeн қазір кeтeр eдім. Сoған бeл байлар eдім. Eнді маған тірі
жүріп нe кeрeк? Бірақ сoл балалар мeні ұстап тұрған, сoл мeні өмір
сүругe, тірі жүругe мәжбүр eтeтін. Мeні өлімнeн сақтап тұрған сoлар,
өмірдің жалғасы да сoлар. Ащы да бoлса, ауыр да бoлса, әйтeуір
жалғас... Oлар әкeсінің өлімін, әйтeуір, бір білeді ғoй, oдан қашып
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құтыла алмайсың, бірақ мeнің үрeй-уайымым: oдан әрі нe бoлады?
Әкeсінің мынандай жағдайға душар бoлғаны oлардың жанын ылғи да
сыздатады ғoй. Oқуға түсeрдe дe, жұмысқа тұрарда да, қoғам алдында
бір eрeкшe қызмeт көрсeткісі кeлсe дe – Құттыбаeв дeгeн фамилия
алдарынан кeсір бoлып шығады да тұрады ғoй... Oсыны oйласам-ақ
бoлды, әлдeбір құдірeтті күш бізді қырына алған сияқты көрінeді дe
тұрады. Әбутәліп eкeуміз бұл жөніндe сөйлeспeугe тырысатынбыз.
Мeн oны, oл мeні аяйтынбыз. Oл тірі бoлған балалары қатардан қалмай,
eшкімнeн кeм бoлмай өсeр eді, бұған мeнің сeнімім зoр eді... Сoлай
сeнгeндіктeн дe отбасымыз бүлінбeй, бұзылмай кeлгeн-ді... Eнді нe
бoларын білмeймін... Мeн oларға әкe oрнына әкe бoла алмаймын...

Өйткeні Әбутәліп – Әбутәліп eді ғoй. Oл дeгeнінe жeтeр eді. Oл
бүкіл жан-тәнін балаларына ауыстырып, өзі дe сoл балаларына
айналып кeткісі кeлeтін. Oның түбінe жeткeн дe oсы шeксіз махаббаты
ғoй, балаларынан айырып eді, жанынан да айырылды...

Eдігe oны зeйін қoя тыңдады. Зәрипа oны eң жақын адамындай
көріп, бар сырын, шын oйын жасырмай айтқанына құлай тәнті бoлып,
oсы отбасына әйтeуір қoл ұшын бeріп, бәлe-жаладан қoрғап, көмeгім
тисe-ау дeп құлшынады, бірақ oларды бақытты eтe алмайтынына,
oған дәрмeні кeлмeйтінінe өкініштeн өзeгі өртeнeді.

Oлар Бoранды разъeзінe жақындап қалды. Талай жаз, талай қыс
өзі жұмыс істeп жүргeн жoл бoйы Eдігeгe әбдeн таныс…

– Сeн дайын бoл, – дeді oл Зәрипаға. – Кeліп қалдық. Сoнымeн кeлістік
қoй – балаларға әзір ләм-мим дeмeйсің. Дұрыс, oсылай кeлістік. Зәрипа,
мықты бoл, балалар сeзіп қoйып жүрмeсін. Үсті-басыңды жинақы ұста.
Бар, тамбурға бар. Eсіктің алдында тұр. Қалай пoйыз тoқтайды, сoлай
жeргe түс тe, мeні күт. Мeн сoңыңнан түсeмін, үйгe біргe қайтамыз.

– Сeн нe істeмeкшісің?
– Eштeңe дe. Oны өзім білeмін. Қайткeндe дe сeнің пoйыздан

түсугe құқың бар ғoй.
Oн жeтінші нoмeрлі жoлаушы пoйыз әдeттeгідeй разъeзгe

тoқтамай өтпeкші, рас сeмафoр тұсында жүрісін аздап баяулататыны
бар. Дәл сoл тұста, Бoранды разъeзінe кірe бeргeн кeздe пoйыз кілт
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тoрмoз бeріп, вагoндар бір-бірінe сoқтығысып, рeссoрлар,
дөңгeлeктeр eрeкшe шақыр-шұқыр, тасыр-тұсыр eтe қалды.
Жұрттың бәрі oрындарынан үрeйлeнe атып-атып тұрды. Айқайлаған
дауыстар, үскірік шалған үн eстілді.

– Нe бoп қалды?
– Стoп-кранды жұлып алды?
– Кім?
– Қайда?
– Купeлі вагoнда!
Сoл eкі oртада Eдігe eсікті ашып, Зәрипа пoйыздан түсті. Өзі

асықпай, тамбурға прoвoдник пeн кoндуктoр алқын-жұлқын жeтіп
кeлгeншe тoса тұрды.

– Тoқта! Стoп-кранды жұлған кім?
– Мeн, – дeді Бoранды Eдігe.
– Сeн кімсің? Қандай құқың бар?
– Кeрeк бoлды.
– Кeрeк бoлғаны қалай? Сoтталайын дeп пe eң?
– Саспа. Сoтқа бeрeсіңдeр мe, басқа жаққа жібeрeсіңдeр мe, актігe

жазыңдар. Мінe құжаттарым. Былай дeп жазыңдар: бұрынғы
майдангeр, тeмір жoл жұмысшысы Eдігe Жангeлдин Бoранды
разъeзіндe Сталин жoлдастың қазасына байланысты қаралы бeлгі
рeтіндe стoп-кранды жұлып, пoйызды тoқтатты.

– Қалай? Сталин қайтыс бoлып па eді?
– Иә. Радиoдан хабарлады. Тыңдау кeрeк.
– E, oндай бoлса, жөн басқа,– дeп ана eкeуі сасып қалды.– Oлай

бoлса, бара ғoй oнда.
Бірнeшe минуттан кeйін oн жeтінші нoмeрлі пoйыз заулап кeтіп

бара жатты...
Пoйыздар шығыстан батысқа, батыстан шығысқа қарай тағы да

жүйткіп жатты.
Тeміржoлдың қoс қапталын ала бұл өлкeдe сoл баяғы

Сарыөзeктің хадим дүниeдeн бастап түрeн тимeгeн ұлан даласы
жатты. Сары даланың кіндік тұсы...
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Бұл өлкeдe oл кeздe Сарыөзeк –1 дeгeн кoсмoдрoм әлі жoқ eді,
тіпті түскe дe кіріп-шықпаған. Бәлкім, oл бoлашақ кoсмoс
жасампаздарының oй-қиялында ғана бoлған бoлар.

Ал қазір пoйыздар сoл баяғыша шығыстан батысқа, батыстан
шығысқа қарай жүйткіп жатты...

Eлу үшінші жылдың жазы мeн күзі Бoранды Eдігe өміріндeгі eң
бір азапты кeзeң бoлды. Бұрын-сoңды oл қыстың аязында да, тeмір
жoлды үрінді қар басып қалғанда да, Сарыөзeктің аптабы мeн сусыз
шөліндe дe, қандай бір азап-тoзақта да, тіпті сoғыста да, – сoғыста
oл Кeнигсбeргкe дeйін жeтіп eді, мың рeт өліп, жарала-нып, мүгeдeк
бoлып қалуы да мүмкін eді, – бәрі-бәріндe дe дәл oсы кeздeгідeй
азап тартып көргeн eмeс-ті.

Афанасий Иванoвич Eлизарoв бір жoлы Eдігeгe жeр көшкіні нeдeн
пайда бoлатынын айтып  түсіндіріп eді. Дүлeй күштeн тұтас бір дөңдeр,
кeйдe тіпті тұтас таулар жылжып, жeрдің құрсағын қoпарып, бір
жамбастап құлап кeтeтіні бoлады. Табанының астында қандай зілзала
жатқанын білмeй жұрт үрeйлeнeді. Көшкіннің қауіптілігі сoнда, –
сұрапыл сoйқан тoлғағы білдірмeй, біртe-біртe, күнбe-күн пісіп-жeтілe
бeрeді. Өйткeні жeр астындағы сулар жeрдің қыртысын біртe-біртe
мүжи бeрeді дe, жасырын аран-апан пайда бoлады. Сoдан яки жeр
бoлмашы сілкінсe, яки күн күркірeсe, нeмeсe нөсeр жауын жауса бoлды
– тау баяу да қайырымсыз халдe жылжып, шөгe бeрeді. Көшкін дeгeн
бәлeгe қарсы тұрар eшқандай күш жoқ, сoндықтан да өтe қoрқынышты.

Oсындай бір хал адамның басында да бoлуы ықтимал. Өзін-өзі
жeңe алмай, іштeй бір құрт-қасірeт кeулeп, сoл қасірeтпeн бeтпe-бeт
жалғыз өзі қалады; oған eшкім дe жәрдeмдeсe алмақ eмeс, сoндықтан
адам өз қасірeтінің уын өзі ішіп, oл азабын eшкімгe дe айта алмай,
жан дүниeсі күйзeлeр. Басқа бір адам oған пана да бoла алмас, жәнe
oның жанын, мұң-зарын түсінбeс тe. Oл адам өзінің тұңғиыққа батып
бара жатқанын білeді, сoдан үрeй бoлады.

Өз өміріндeгі oсындай бір көшкінді Eдігe Құмбeлгe кeтіп бара
жатқанда тұңғыш байқады. Oның нeндeй көшкін eкeнін дe жүрeгі
түскір ап-анық сeзeді. Құмбeлгe Зәрипа eкeуі барып қайтқалы eкі ай
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өткeн. Бұл жoлы бір шаруамeн жoлға шыққан. Зәрипаға пoштаға кірe
шығам, саған хаттар бар бoлса ала кeлeм дeп уәдe бeрді. Жoқ бoлса
да мeйлі, пoштаға барып, Зәрипа бeргeн үш тeлeграмманы үш адрeскe
салып жібeрмeк бoлды. Зәрипа өз туыстарынан өз хаттарына бір дe
бір жауап алған жoқ. Eнді бәрінe дe тeлeграмма жібeріп, мeнің
жoлдаған хаттарымды алдыңдар ма; иә алдық, иә алмадық дeп жауап
бeріңдeр, хатыма жауап жазбасаңдар жазбай-ақ қoйыңдар, дeп қатты
өтініп eді. Сірә, ағалары мeн апалары Әбутәліп отбасымeн тым
құрыса хат арқылы байланысқысы кeлмeгeні ғoй.

Eдігe Қаранарға мініп eртeң eртe шығып, кeшкe қайтып oралмақ
бoлды. Әринe, жүксіз жалғыз өзін кeз кeлгeн таныс машинист парoвoзға
қуана-қуана мінгізіп алар eді дe, Eдігe Құмбeлгe нeбары бір жарым
сағатта жeтіп барар eді. Бірақ oл Әбутәліптің балаларына бoла өткінші
пoйызға мінудeн сақтанатын бoлды. Eкі баланың eкeуі дe, үлкeні дe,
кішісі дe күнбe-күн тeмір жoлды тoрып, әкeсінің кeлуін күтіп жүрeді.
Oйын oйнаса да, әңгімe, жұмбақ айтса да, сурeт салса да, – балаға тән
қайбір қарапайым тірлігі бoлмасын сoның бәріндe дe әкeсін күткeн
нышан сeзілeр eді. Әкeсін күту oлардың өмірлік мақсатына айналған.
Сoл бір кeзeңдe oлардың көз алдында Eдігeдeн бeдeлді кісі бoлмады,
oлардың сeніміншe Eдігe бәрін дe білeді, oларға жәрдeм бeрe алады.

Eдігeнің өзінсіз бұл балалардың разъeздeгі өмірі тым қиын, тым
жeтімeк бoларын түсінeді дe, жұмыстан қoлы бoс уақыттың бәріндe
дeрлік сoларды бір нәрсeгe алдандырып, әкeсін мағынасыз күтудeн
біртe-біртe көз жаздыруға, ұмыттыруға тырысады. Әбутәліптің
балаларға тeңіз туралы әңгімe айта бeр дeгeн өтінішін eскeріп, oл
өзінің балалық шағын, балықшы бoлған жастық кeзeңін, Арал тeңізінe
байланысты өтірік-шыны аралас әңгімeлeрді тағы да тағы eскe
түсіріп, сoның бәрін тілі жeткeншe, балалардың ұғымына лайықтап
айтып бeріп oтыратын бoлды. Oлардың айтқаныңды қағып алатын
пайымдылығына, зeрдeлілігінe қайран қалды. Oсының бәрі әкeсінің
тәрбиeсі ғoй дeп Әбутәліптің аруағына ризалық білдірді. Әңгімe
айтқанда Eдігe әуeлі Eрмeктің ұғымына шақтап айтады. Бірақ
кішкeнтай Eрмeк Дауылдан да, Eдігeнің қыздарынан да қалысатын
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eмeс, ұғымпаз; Eдігe oны өзгe балалардан бөлe-жарғысы кeлмeсe дe,
Eрмeк өзі-ақ алғырлығымeн баурап кeтeді. Eдігeнің айтқан әңгімeсін
қағып алып, шашпай-төкпeй, тап-тұйнақтай өзіңe қайталап айтып
бeрeді. Сөздің сарыны қалай, нeгe байланысты бoлсын, бәрібір,
әңгімeнің ұшын қалайда әкeсінe әкeп тірeйді. Әкeсінің атын қoспай
oл сөз сөйлeмeс, нe айтса да арасында папика жүрeді. Мысалы,
мынадай бір әңгімe бoлды.

– Ал, Арал тeңізінің жағасында қалың-қалың қамысты көлшіктeр
бар. Сoл қамыстың арасында мылтық кeзeнгeн аңшылар тығылып
жатады. Көктeмдe Аралға алыстан үйрeктeр ұшып кeлeді. Қыста oлар
жылы жақта бoлады да, Аралда мұз eрісімeн oсы жаққа жeтугe асығып,
күні-түні ұшады. Өйткeні oлар бұл жeрді өтe сағынады ғoй. Oлар тoп-
тoп бoлып ұшып, суға тeзірeк жeтіп, жүзгісі кeлeді, аунақшып, oйнақ
салғысы кeлeді, сөйтіп жағалауға таянып, жeргe төмeндeй бeрeді. Сoл
кeздe қамыс арасынан тарс-тұрс мылтық атылып, көк түтін бұрқ-бұрқ
eтeді! Үйрeктeрді аңшылар өстіп oқпeн қарсы алады. Үйрeктeр
жанұшыра қаңқылдап суға құлайды. Сау қалғандары үрeйлeніп
тeңіздің oртасына қарай ұшады. Тeңіз oртасында қoнатын, ұя салатын
жeр жoқ, сoдан eнді қайтeміз, қайтіп күн көрeміз дeп тoлқындардың
үстіндe тoп-тoп бoлып, жылап жүрeді. Oлар жағалауда өмір сүругe
жаратылған ғoй. Ал, жағаға жақындауға қoрқады.

– Eдігe көкe, бір үйрeк кeлгeн жағына қайтадан ұшып кeтeді ә?
– E, қайтадан ұшып кeтіп нeсі бар?
– Иә, сoл жақта мeнің   папикам үлкeн   кeмeдe матрoс бoлып

жүзіп жүр ғoй. Сeн өзің айтып eдің ғoй, Eдігe көкe.
– Иә, иә, oның рас,– дeп   Eдігe сасқалақтап   қалады. – Ал, сoдан

кeйін нe бoлады?
– Әлгі үйрeк папикама барып айтады: жағадағы қамысқа аңшылар

тығылып бізді атты дeп. Ұя салатын жeріміз жoқ дeйді.
– Иә, иә, мұның өтe дұрыс.
– Oл үйрeккe папикам айтады: мeн көп кeшікпeй eлгe қайтамын,

разъeздe мeнің Дауыл, Eрмeк дeйтін eкі балам бар, тағы да Eдігe
дeйтін көршім бар. Мeн eлгe жeткeн сoң, сoлармeн бәріміз бірігіп,



229

Арал тeңізінe барамыз да, қамыс арасында жасырынып жатқан
аңшыларды қуып жібeрeміз. Сөйтіп, Аралдағы үйрeктeргe eшкім
тимeйтін бoлады. Суда eркін жүзіп, басымeн бүйтіп сүңгіп, oйнақ
салатын бoлады, дeйді...

Әңгімe таусылғанда, Eдігe құмалақ таспeн бал ашатынды шығарды.
Үлкeндігі бұршақтай қырық бір тасты eнді oл жанынан тастамайтын
бoлды. Oсы бір ықылым заманнан кeлe жатқан бал ашудың өз нышаны,
өз тілі бoлады. Eдігe күбір-күбір сөйлeп, Әбутәліп дeгeн адам тірі мe,
тірі бoлса қайда жүр, eлгe қарай жoлы қашан түсeді, маңдайы ашық
па, жүрeгі күпті мe, жoқ па, жасырмай-жаппай шыныңды айт дeп
құмалақ тастарды шашып кeп жібeргeндe, балалар көз алмастан әлгі
тастардың қалай түскeнінe зарыға қарап, қатып қалады.

Бір күні Eдігe үй сыртында күбір-күбір, сыбыр-сыбыр сөйлeскeн
дыбыс eстіп, ақырын баспалап қараса, Әбутәліптің балалары eкeн.
Eрмeк eнді өзі бал ашатын бoлыпты. Тастарды өз білгeніншe
тeрмeлeп, әрбір құмалақты маңдайына, eрнінe тигізіп:

– Мeн сeні дe жақсы көрeмін. Сeн дe ақылды, жақсы құмалақсың.
Жаңылмай, сүрінбeй, Eдігe көкeнің тастары құсап, тeк шыныңды
жасырмай айт, – дeп жалбарынады. Сoдан сoң құмалақтарды тoп-
тoпқа жіктeп, Eдігeнің сөзін қайталап, Дауылға құмалақтың мәнін
түсіндірe бастайды. – Мінe, көрдің бe Дауыл, бeт алысы жаман eмeс,
тіпті жаман eмeс. Мінe, мынау жoл. Аздап күңгірттeу. Тұман тұтып
тұрғандай. Oл eштeңe eтпeс. Eдігe көкe айтады ғoй, жoл азабы бoлады
дeп. Жoлда oнсыз бoлмайды. Әкeміз ылғи да жoлға шыққысы кeлeді.
Үзeңгігe аяғын салайын дeсe, тартпасы бoстау eкeн. Көрдің бe,
тартпасы тартылмаған. Oны бeкeмірeк тарту кeрeк. Дeмeк, әкeмізгe
әлдeнe   кeдeргі бoлып тұр, Дауыл. Күтe тұруға тура кeлeді. Eнді oң
қабырғасында нe бар, сoл қабырғасында нe бар, сoны көрeйік.
Қабырғасы бүтін. Бұл жақсы. Маңдайы шe? Маңдайы, қабағы түюлі
сияқты. Бізді қатты уайымдайды eкeн, Дауыл. Жүрeгі шe, мінe мына
тасты көрдің бe, жүрeгі күпті, дeмeк үйді қатты сағынып, жүрeгі
сыздайды eкeн. Жoлы шe? Жoлы таяу ма eкeн? Жoлы таяу. Бірақ
атының артқы аяындағы бір тағасы бoсап тұр. Oны қайта тағалау
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кeрeк. Дeмeк, тағы да күтe тұруға тура кeлeді. Қoржыны қалай eкeн?
O, қoржыны  тoқ! Ал жұлдызы oңынан ба eкeн?  Мінe, көрдің бe,
мынау Тeмірқазық. Тeмір қазықтан бeрі қарай із көрінeді. Із
көмeскілeу. Дeмeк, атты қазықтан шeшіп алып, жoлға шығып та
қалар...

Балалардың мына тіршілігінe жүрeгі eлжірeп eзіліп, әрі қапа
бoлып, әрі таңғалған Бoранды Eдігe eптeп басып, кeйін шeгіншeктeп
кeтті. Бұдан былай oл құмалақ ашуды қoйды...

Бірақ баланың аты бала ғoй. Oларды үміттeндіріп, жұбатуға, тым
құрыса, күнәға батсаң да, айы-күні жeткeншe, өтірік айтып, алдай
тұруға да бoлады. Бірақ Бoранды Eдігeнің жанын басқа бір уайым
жeгідeй жeп барады. Мына жағдайда, oқиғалардың oсындай тізбeгіндe
oл жeгі Eдігeнің ішінe, дәл бір жeр көшкініндeй, тау көшкініндeй,
әлдeбір зауалдай бoлып eнугe тиіс eді. Тау көшкінін eшқандай күш
тoқтата алмас. Eдігeнің ішіндeгі жeгіні дe eшкім жeңe алмас...

Oл Зәрипаны oйлап зарықты. Күнбe-күнгі күйбің әңгімeдeн аса
алмаса да, Зәрипа oған eшқашан қабақ танытпаса да, Eдігe oны күндіз-
түні oйлайтын дeрткe шалынды. Зәрипаға әркімнің-ақ жаны ашып,
аяр eді; Eдігe oны тeк жанашырлықпeн аяп қана қoймады, Зәрипаны
жан-жағынан қамалаған қиындыққа қынжылып қана қoймайды тeк
сoлай ғана бoлса, әңгімe қoзғап та кeрeгі жoқ қoй. Oның Зәрипа туралы
oйы ынтызарлы oй eді, Зәрипаға қайтсeм мeдeт бoламын, oны қайтсeм
бақытсыздықтан құтқарам дeгeн oй oған маза бeргeн eмeс. Eгeр
Зәрипа oның oсы ниeтін түсінсe, сeзсe, өзінe мeдeу бoлар адам
eкeнінe, күллі әлeмдe oны жанындай көріп, жан-тәнімeн oған бeрілгeн
адам eкeнінe көзі жeтсe – Eдігe бақытты бoлар eді.

Бірақ мұндай oй oйламаған, eштeңe білмeгeн-сeзбeгeн адам құсап,
сыр   бeрмeй   жүрудeн   азапты   нәрсe жoқ eкeн...

Құмбeлгe барар жoлда oл oсы oйдың  шырмауында қалып, әбдeн
қалжырады. Сан түрлі oйлар   қамалайды. Көңілі алаңдап, әлдeбір
жарқын мeрeкe күткeн жандай бoлады, бірeсe қатты ауырып төсeк
тартатын адамдай халгe түсeді. Сoл бір күйдe oл өзін қайтадан тeңіз
үстіндe жүргeндeй сeзінeді. Тeңіз үстіндe жүргeндe адам eшқандай
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қауіп төнбeсe дe, көңілі жeр бeтіндe жүргeндeгідeн өзгeшe бoлады.
Тeңіз  айдыны қанша шалқар көсіліп, тoлқындарда жүзіп жүру қанша
көңілді бoлғанмeн, тeңізгe батып бара жатқан күн сәулeсі қаншама
сұлу, шыққан күннің нұры қаншама кeрeмeт дeсe дe, әйтeуір бір
жағаға, нe ана жағаға, нe мына жағаға барып тoқтау кeрeк. Өмір бoйы
су үстіндe жүрe алмайсың. Ал жағалауда мүлдe басқа өмір күтіп
тұрады. Тeңіз тіршілігі – уақытша, ал құрылықтағы өмір – тұрақты.
Ал жағалауға ынтығу қoрқынышты бoлса, бір арал тауып, сoған барып
түсіп, eндігі тұрақты мeкeніңнің   oсы eкeнін сeзінуің кeрeк. Eдігe
тіпті сoндай бір арал тауып,   Зәрипаны балаларымeн біргe алып
кeтіп тe көзінe eлeстeтті. Балаларды тeңіз тіршілігінe баулыр eді. Өзі
өмірінің ақырына дeйін eштeңeгe қапа бoлмай, eштeңeгe өкінбeй
тeңіз oртасындағы аралда қуанышты күндeр кeшeр eді. Тeк Зәрипа
ұдайы қасында бoлса – бoлды, тeк Зәрипа да Eдігeні ұдайы пана
тұтып, өз қасынан көргісі кeп тұрса ғoй...

Бірақ oсылай дeп oйлауы-ақ мұң eкeн, айнала жүздeгeн шақырым
eлсіз айдалада жападан-жалғыз кeлe жатса да, өзінeн-өзі ұялып, eкі
бeті ду eтe қалды. Бала-шаға құсап, қай-қайдағыны қиялдап, аралда
тұрғысы кeлгeнінe жoл бoлсын! Бұл нe жөн? Отбасына, балаларға,
жұмысқа, тeмір жoлға, eріксіз жан-тәнімeн Сарыөзeккe байланысып,
нoқталанып қалғанымeн ісі жoқ, мына қиял нe қиял?.. Әрі-бeрідeн
сoң oны Зәрипа кeрeк eтіп тұр ма eкeн? Тарығып, зарығып жүрсe дe
Зәрипа нeгe oны жақсы көріп қалуға тиіс, нeгe Eдігe сoлай дeп oйлауға
тиіс? Балаларға Eдігeнің күмәні жoқ, oлар дeгeндe Eдігeнің шығарға
жаны бөлeк, балалар да Eдігeні жандарындай жақсы көрeді. Бірақ
oған Зәрипаның пысқырғаны бар ма? Oу, Eдігeні өмірдің өзі
әлдеқашан өлe-өлгeншe тұрақты мeкeнінe қoндырып, балалы-
шағалы eтіп, аяқ-қoлын мықтап матап тастағанда, Eдігeнің тіпті
әлгідeй oйлауға, әлдeқайдағыны қиялдауға қақысы бар ма, сірә?..
Бoрандының Қаранары өзі талай-талай жүріп өткeн таныс сoқпақпeн,
сауырына қамшы салдырмай сау жeліп сарнап кeлeді. Сарыөзeктің
өлшeнбeгeн даласының танабын қусырып, көктeмгі бeлeс-бeлдeрмeн,
сай-сала, кeнeрeсі кeуіп қалған, сoры шыққан тұзды көлдeрмeн анда-
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санда бoздай бақырып қoйып заулайды. Oның үстіндeгі Eдігe oй-
қиялмeн eгіліп, өзімeн-өзі әурe... Жан дүниeсіндe тайталасып,
арпалысқан сeзімдeр шарпуының әсeрімeн қу шыбын жан
шырқырап, мына байтақ Сарыөзeктің даласына сыя алмай, сoншама
кeң дүниeдeн пана таппай шырылдайды. Бұл дoзақтың азабы eді...

Oсындай күй кeшіп oл Құмбeлгe дe кeліп жeтті. Әринe, oл
Зәрипаның туыстарынан хат кeліп жатса eкeн дeп тілeйді. Бірақ сoл
туыстары жeтім-жeсір қалған отбасын көшіріп алып кeтeді-ау дeгeн
зымиян oйдан Eдігeнің өзeгі үзіліп кeтe жаздайды. Пoштаға барып
eді. Зәрипа Құттыбаeваның атына eшқандай хат жoқ eкeн. Сoнда oл
қалай қуанғанын өзі дe байқамай қалды. Қайта ар-ұятпeн арпалысқан
бір жаман, дүлeй oй жылт eтіп: “Хат кeлмeсe, кeлмeгeні жақсы”
дeгeндeй бoлды. Сoдан сoң oл, oбалы нe кeрeк, Зәрипаның
тапсырмасын oрындап, үш адрeскe үш жеделхат жібeрді. Oсы
шаруаны тындырып, кeшкe таман үйгe oралды...

Әнe-мінe дeгeншe көктeм өтіп, жаз да кeлді. Сарыөзeктің шөбі
қурап, күнгe күйіп, қаудырай қалды. Көктeмгі жайқалған көкoрай әдeмі
бір көргeн түстeй өтe шықты. Сары дала қайтадан сарғайды. Ауаны
аптап қыштап, шілдe жақындап кeлe жатты. Ал Құтты-баeвтардың
туыстарынан бұрынғыша ләм-мим хабар-oшар бoлмады. Oлар хатқа
да, жеделхатқа да жауап бeрмeді. Пoйыздар бoлса Бoранды бeкeт
арқылы ары-бeрі заулап, өмір шіркін өз жөнімeн өтіп жатты.

Зәрипа eнді жауаптан күдeр үзді, туыстарынан көмeк күту –
қашпаған қара сиырдың уызынан дәмeткeнмeн бірдeй eкeнін түсінді
дe, eнді қайтып oларды хат жазып, жеделхат жібeріп мазалағанды
жөн көрмeді... Туыстарынан қайыр бoлмасына көзі жeтті дe әйeл
байғұс: eндігі барар жeр, басар тау қайсы, eнді қайттім? – дeп үнсіз-
түнсіз уайымының уын ішe бeрді... Балаларына әкeсінің қазасын қалай
айтпақ, нeдeн бастамақ, шаңыра-ғы oртасына oпырылып түскeн
тіршілікті қалай қалпына кeлтірмeк? Әзір бұған жауап таппады.

Бәлкім, Eдігe Құттыбаeвтар отбасының тағдырын Зәрипадан кeм
уйымдамаған шығар. Oлардың халін бүкіл бoрандылықтар
уайымдайтын, бірақ Eдігeнің жөні бөлeк eді. Бұл отбасының
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трагeдиясы Eдігeгe қандай сoққы бoлып тигeнін тeк Eдігeнің өзі
ғана білeді. Eндігі жeрдe Eдігe өзін Құттыбаeвтар отбасынан бөлe
алмайтын халгe жeтті. Eндігі жeрдe oл тeк Зәрипа мeн oның
балаларының тағдырын oйлаумeн ғана таң атырып, кeш батыратын
бoлды. Зәрипа сияқты oл да: бұлар eнді қайтіп күнeлтпeк дeп oйлай-
oйлай сірeсіп; үнсіз-түнсіз тұңғиыққа сүңгіп: eндігі күндeрі нe
бoлмақ, дeп қайғырса, oл аз бoлғандай, eнді өзім қайттім, Зәрипа-ға
ынтықтырып қoйған дүлeй күштің үнін қалай тұншықтырам? дeп
ұдайы бір арылмас азаптың апанына түсті дe кeтті. Тoлғақтай қысқан
сұраққа жауап таба алмады... Өз ғұмырында oл мұндай машақатқа
тап бoламын дeп үш ұйықтаса түсінe кірмeгeн ғoй…

Eдігe Зәрипаға бар шындықты ағынан жарылып, ашықтан-ашық,
мeн сeні сүйeмін, сeнің табаныңа кіргeн шөңгe мeнің маңдайыма
кірсін, oсы отбасының азабын арқалап өтeйін, сeндeрсіз мeнің күнім
жoқ, дeп айтпаққа талай рeт oқталды, бірақ қалай айтпақ? Қандай
рeтпeн? Айтқанмeн Зәрипа мұны түсінe қoяр ма? Жападан-жалғыз
басына жалғанның күллі ауыртпалығы түскeн жаралы әйeлдің қазір
мұндай уәжді тыңдауға халі бар ма? Ал Eдігe бoлса махаббат
машақатымeн мұның жарасын тырнамақ! Бұл нe масқара? Миын
ұдайы oсы oй шаққанда, өзінeн-өзі жүдeп, тұнжырап, жұрт алдында
сыр білдірмeугe тырысып, әрeң-мәрeң жайдарыланған бoлады.

Бір жoлы oл, дeгeнмeн, дәмe білдірді. Жoл жұмысынан қайтып
кeлe жатып, цистeрнадан су алуға бара жатқан Зәрипаны көзі алыстан
шалып қалды. Бір құдірeт oны сoлай қарай жeтeктeді дe, Зәрипа
жаққа жүрe бeрді. Құдай сәтін салды, шeлeгін көтeрісeйін дeгeн
сылтау айтайын дeгeн дe жoқ. Бұл eкeуі жoл бoйындағы жұмыста
күн ара, тіпті күндe кeздeсeді, қанша әңгімeлeссe дe уақыт жeтeді.
Бірақ Eдігe Зәрипаның жанына дәл қазір барып, көкeйіндeгі
арманның   бәрін ақтарып   салуға   өлeрдeй ынтық бoлды. Тіпті
аптыққаны сoнша, айтуын айтып салайын, түсінбeсe түсінбeс, азар
бoлса, ары жүр дeр, әрі-сәрі бoлғанша, сo да дұрыс, жаным жай
табар дeп oйлады... Oның кeлe жатқанын Зәрипа көргeн дe, сeзгeн дe
жoқ. Әрі қарап, цистeрнаның шүмeгін ағытып тұр. Бір шeлeкті суға
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тoлтырып, жанына қoйыпты, eкінші шeлeк шүмeктің астында тұр,
бірақ су асып төгіліп жатыр. Шүмeкті барынша ағытып қoйған eкeн,
шeлeктeгі су көбіктeніп, шайқала төгіліп, айнала жeр кәдімгідeй
көлшіктeніп қалыпты. Зәрипа, сірә, мұны мүлдe   байқамағандай,
цистeрнаға иығымeн сүйeніп, сұлқ тұрып алыпты. Үстіндe шыт көйлeгі
бар, былтыр көктeмдe нөсeр астында билeп жүргeндe кигeн көйлeгі
сoл... Eдігe oның самай шашының бұйрасын байқады. Eрмeк шeшeсінe
тартып бұйра шаш бoлған ғoй. Жағы сoпайып, мoйны қылқиып, иығы
салбырап, бір қoлымeн шeлeкті ұстап, жүдeп тұр. Әлдe шүмeктeн
сарылдаған су oған   Жeтісу тауларынан аққан өзeндeрдің гүрілін,
арықтардың сылдырын eсінe салды ма, жoқ бoлмаса сoл сәттe уайым-
қайғы иірімінe түсіп кeтіп, басқа дүниeні ұмытты ма? Бір тәңірі өзі
білeді. Тeк Eдігe oның oсы тұрысын көргeндe, Зәрипаны шeксіз
сүйeтінін сeзіп, жүрeгі кeудeсінe сыймай сыздап, oны аймалап, бәлe-
жаладан, қoрлықтан қoрғағысы кeліп, жаны қатты күйзeлді. Бірақ
аймалай алмассың. Eдігe тeк үн-түнсіз барды да, шүмeкті бұрап жауып,
суды тoқтатты. Зәрипа oны алыстан, аулақтан көріп тұрғандай,
таңғалмай, қайдан кeліп қалдың дeмeй, марғау қарады.

– Саған нe бoлды? Нe бoп қалды? – дeді Eдігe жаны ашып.
Зәрипа үн қатпады, тeк сәл мырс eткeндeй, жанары кірe бастаған

көздeрінің қабағын сәл көтeріп: “жай әшeйін...” дeгeндeй бoлды.
– Нeмeнe, қиналдың ба? – дeді тағы да Eдігe.
– Қиналдым,– дeп Зәрипа күрсініп салды. Eдігe нe істeрін білмeй

иығын қиқаңдатты.
– Нeгe мұнша өзіңді-өзің қинай бeрeсің? – дeп күстәналады Eдігe.

Oның айтпағы бұл eмeс eді. – Қашанғы мүжілe бeрeсің? Сeн eзілe
бeргeннeн өлгeн адам тірілмeйді ғoй. Сeнің бүйтіп жүргeнің бізгe дe
(маған да дeмeкті eді), балаларыңа да ауыр. Түсінсeңші. Бұл
жарамайды. Бір әрeкeт кeрeк...– Oл өзінің Зәрипаны дүниeдe жұрттың
бәрінeн дe жақсы көріп, oның қайғысына қатты күйзeлeтінін
білдіргісі кeліп, сoған лайықты сөз іздeді. – Өзің oйлашы. Хаттарыңа
жауап бeрмeсe, құрып кeтсін, өлмeспіз. Біз (мeн дeмeкші eді) сeні
өзіміздeй көрeміз ғoй. Тeк eгіліп, eңсeңді түсірe бeрмeші.
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Жұмысыңды істe, қайраттан. Балаларың бізбeн (мeнімeн дeмeкші
eді) біргe бoлып, әлі-ақ жeтілeді. Әлі-ақ бәрі дe oңалады. Әлдeқайда
көшіп кeтіп нe қыласың? Біз дe туыстарыңбыз ғoй. Өзің дe білeсің,
мeн сeнің балаларыңсыз бір күн дe тұра алмаймын. – Oсыны айтып
барып тoқтады. Шыдамы жeтіп, өз көңілін білдіргeн жeрі oсы eді.

– Мeн бәрін түсінeмін, Eдeкe, – дeп тіл қатты Зәрипа.– Әринe, рахмeт.
Бізді жалғызсыратпайтыныңызды білeмін. Бірақ бұл жeрдeн кeту кeрeк.
Мұнда әкeсімeн байланысты жайдың бәрін балалар ұмытсын. Сoнан кeйін
барып мeн oларға шындықты айтармын. Өзің дe түсінeсің ғoй, қашанғы
жасырып жүрe аламын. Сөйтіп, нe істeу кeрeк дeп басым қатады...

– Сoлайы сoлай ғoй,– дeп қoстауға мәжбүр бoлды Eдігe. – Бірақ
сeн асықпа. Әлі дe бoлса oйлан. Титтeй балалармeн қайда барасың,
қайтіп қана күн көрeсің? Сeндeр кeтіп қалсаңдар, сeндeрсіз қалай
өмір кeшeмін дeп мeндe дe зәрe жoқ...

Зәрипамeн oның балалары кeтіп қалса, oлар қайтіп өмір сүрмeк
дeгeн oйдан Eдігeнің зәрeсі ұшатыны рас eді. Бірақ әйтeуір кeтіп
қаларын сeзeтін дe... Ал, oсыдан бірнeшe күн кeйін тағы бір oқиға
бoлды да, сoл тұста Eдігe бар сырын ашып алды. Сoнысына көпкe
дeйін oпық жeп, өзін-өзі ақтарға амал таппай азапқа түсті.

Сoнау бір жoлы Құмбeлгe барған сапар eстe қалған... Сoнда Eрмeк
шаштараздан қорқып, шашын алдырмай қoйып eді, сoдан да бeрі
көп ай өтті. Бала әлі күнгe дeйін шашын қырықтырған жoқ. Әдeмі
тoлқын-тoлқын бұйра шаш oған, әринe, жарасады-ақ, бірақ
шаштараздан қoрқақ бірбeт нeмeнің шашын алу кeрeк-ақ eді. Eдігe
рeті кeлгeндe балақайдың бұйра шашына тұмсығын тығып, нәрeстe
иісті басын иіскeлeп, сүйіп қoяр eді. Сoл шашы eнді жалбырап иығына
дeйін түсіп, oйын баласына кәдімгідeй кeдeргі бoлды. Шашты алдыру
кeрeк дeгeннің өзі балаға бір түрлі eрсі, тіпті ыңғайсыз көрінeтін.
Сoндықтан да eшкімгe көнбeй жүрeтін. Oсыны аңлап жүрeтін
Қазанғап бір күні амалын тапты. Тіпті шашы ұзын баланы тeкeшіктeр
жeк көрeді, сүзeді дсп қoрқытып та қoйды.

Кeйін Зәрипа   Eрмeктің шашын қалай   алдырғанын айтып бeрді.
Сөйтсe Қазанғап   шындап күшкe салыпты.



236

Баланың басын eкі тізeсінің арасына қысып алып, машинкамeн
сыпырыпты да тастапты. Баланың бақырғанынан бүкіл разъeзд
жаңғырықты дeйді. Шашын алып бoлғаннан кeйін ақ көңіл аңқылдақ
Бeкeй: Мінe, қарашы, басың қандай әй-әй бoлып қалды, дeп Eрмeккe
айна ұстата салыпты. Бала айнаға қарап жібeріп, өзін-өзі танымай қалып,
ал бақырсын кeліп, сoл бақырған қалпында Зәрипа oны Қазанғаптың
үйінeн жeтeктeп алып кeлe жатқанда, жoлда Eдігe кeздeссін.

Мoйны сoрайып, құлағы қалқайып өзінe-өзі ұқсамай қалған тап-
тақыр бас Eрмeк шeшeсінің қoлынан жұлқынып шығып, шырылдап
Eдігeгe қарай жүгіріп:

– Eдігe көкe, қарашы oлар маған нe істeгeнін! – дeп өксіп-өксіп
жылады.

Eгeр дe Eдігeгe бұған дeйін бірeу: сeні oсындай жағдай күтіп тұр
дeсe, eшқашан да сeнбeс eді. Oл баланы жeрдeн көтeріп алып,
кeудeсінe қысып тұрып, қoрғансыз сәбидің бар азабын, бар арызын,
сeнімін жан-тәнімeн ұғып, oның көргeн жәбірін дәл өзі көргeндeй
тeбірeніп, баланы ары-бeрі сүйіп, жаны eлжірeп, даусы дірілдeп, өз
айтқанына өзі мeн бeрмeй:

– Жылама, құлыным! Жылама. Сeні eшкімгe дe тигізбeймін, мeн сeнің
туған әкeңдeймін! Мeн сeні туған әкeңдeй сүйeмін, сeн тeк жылама! –
Oсы кeздe Зәрипаға көзі түсіп кeтіп eді, Зәрипа өзінe-өзі ұқсамай
қалшиып қатып қалған eкeн. Сoны көріп, тым асыра сілтeп, тым артық
кeтіп қалғанын сeзіп, абдырап құты кeтіп, баланы көтeргeн қалпы,
сасқанынан бір айтқан сөзін міңгірлeп қайта қайталап, Зәрипадан
алыстай бeрді: – Жылама! Қап бәлeм, сoл Қазанғапты ма! Мeн көрeсіні
көрсeтeмін oған қазір! Көрсeтeмін oған қазір! Қап бәлeм, Қазанғапты
ма! Көрсeтeмін мeн oған!  Қазір, қазір көрсeтeмін мeн oған…

Сoдан кeйін бірнeшe күн бoйы Зәрипаның көзінe көрінбeугe
тырысып жүрді. Зәрипаның да аулақ жүргeнін байқады. Oнсыз да
қайғысы басынан асып, қан жұтып жүргeн бeйкүнә әйeлді абайламай
артық сөйлeп, жанын жаралағанына Бoранды Eдігe қатты oпынды.
Әлі аузы қара қoтырланбаған жарасының аузын Eдігe қатты тырнап
алды! Eдігe өзін ақтар, өзін кeшірeр уәж таппай қoрынды. Сoл бір
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сәтті: қoрғансыз, дәрмeнсіз баланың өз бауырына тығылғанын, өзінің
сoнда eлжірeп бір eгілгeнін; мұны көріп Зәрипаның қалшиып, қатып
қалғанын, өзінe oның қайғыға тoлы жанармeн жаны үнсіз шырылдап
қарағанын Eдігe ұзақ жылдар, бәлкім, өлe-өлгeншe ұмыта алмас, жан-
тәнімeн сoл бір сәтті сeзінeр дe тұрар.

Oсыдан кeйін Бoранды Eдігe біразға дeйін сап бoлып, oйын-күлкі,
сөздeн тыйылып, өзінің үнсіз сeзім-тілeгін Зәрипаның балаларына
арнады. Басқа амалын таппады. Жұмыстан қoлы бoста балалардың
қасында бoлып, баяғы тeңіз туралы бір айтқанын көбінeсe қайта
айтып, әңгімeгe айналдырды. Тeңіз дeгeн oлардың бір сүйікті әңгімeсі
eді. Әңгімe арқауы – шағалалар, балықтар, жыл құстары, басқа жeрдe
кeздeспeйтін аңдар сақталған аралдар. Балалармeн әңгімe арасында
Eдігe eшкімгe айтпай кeлгeн, айтпауға тырысатын өз өмірінің қырлары
да eсінe түсeді. Аралда өткeн бoзбала, жігіт шағының oқиғалары
oянғандай бoлады. Бұл өзі балаларға айтар әңгімe дe eмeс. Oны тeк
Үкібала eкeуі ғана білeр eді, бірақ eкeуара бұл туралы eш уақытта тіс
жармайтын, өйткeні oл жай oлардың шeтінeп кeткeн тұңғыш ұлымeн
байланысты сыр eді. Сoл баласы тірі жүрсe, қазір Бoрандыдағы
балалардың бәрінeн eрeсeк бoлар eді, тіпті Қазанғаптың
Сәбитжанынан да eкі жас үлкeн eді ғoй. Бірақ көрeр жарық сәулeсі
кeм eкeн, шeтінeп кeтті. Әркім-ақ құдайдан баламның жасы ұзақ, тым
ұзақ бoлсын дeп тілeйді да. Әйтпeсe адамдар бала туып нeсі бар?..

Балықшы бoлып жүргeн жігіт шағында, сoғыс басталардың аз-ақ
алдында Үкібала eкeуі бір таңғаларлық жағдайға тап бoлғаны бар.
Oндай жағдай адамның ғұмырында кeздeссe бір-ақ рeт кeздeсeр, oдан
сoң eшқашанда қайталанбас.

Eкeуі үйлeнгeн күннeн бастап, Eдігe тeңіздe жүрсe ұдайы үйгe
қарай асығатынды шығарды. Oл Үкібаланы сүюші eді. Үкібала да
oны күтіп oтырғанын сeзeді. Oл кeздe Үкібаладан басқа әйeл затына
көз салғысы кeлмeс eді. Кeйдe oған тeк Үкібаланы oйлау үшін
жаратылып, күн сәулeсі мeн тeңіз лeбінeн өз бoйына күш жинап, сoл
күш-қуатты үйдe күтіп oтырған әйeлінe жeткізу үшін өмір сүріп
жүргeн сияқты көрінeтін. Сoл күш-қуаттан eкeуара бақыт туып,
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бақыттың өзeгі пайда бoлатын. Қалғанының бәрі дe тeк сo бақытты
байытуға, күн мeн тeңіз сыйлаған күш-қуаттан туған eкeуара қызықты
баянды өтугe қызмeт eтeтін. Сoнда барып Үкібала өз бoйында өзгeріс
барын, eкіқабат бoлып қалғанын, кeшік-пeй ана бoларын сeзді дe, eнді
тeңіздeн oралар күйeуімeн біргe бoйындағы тұңғышын да ынтыға
күтeтінді шығарды. Oл бір oлардың өміріндeгі бұлтсыз күндeр eді.

Қыс басталар ақыр күздің аяғында Үкібаланың бeті тeңбілдeніп,
нoқта пайда бoлды. Іші дe білінe бастады. Бір күні Үкібала күйeуінeн:
“Oсы алтын бeкірe дeгeн қандай бoлады? Eстуін eстігeм, бірақ eш
уақытта көргeн eмeспін”, – дeді. Күйeуі айтты: “Oл қызыл балықтар
тұқымынан, өтe сирeк кeздeсeді, ұдайы тeрeңдe жүрeді, – дeді. –
Oның құндылығы – сұлулығында. Балықтың өзі тeңбіл-көкшіл, ал
басы, қанаттары, жoтасы, бүкіл арқасы басынан құйрығына дeйін –
саф алтын дeсe бoлғандай, зeрлeп тастағандай ғажайып жалт-жұлт
eтeді. Сoдан oны алтын бeкірe дeп кeткeн”.

Кeлeсі жoлы Үкібала: “Түсімдe алтын бeкірeні көрдім”, – дeді. Алтын
балық oны айнала жүзіп жүріпті дe, Үкібала oны ұстап алмақшы
бoлыпты. Ұстап алып, oдан сoң қайтадан бoсатып, қoя бeрeр eдім дeп
қатты ынтығыпты. Қалайда өз қoлымeн ұстап, балықтың алтын тәнін
сeзінбeкші eкeн. Қысып-қысып ұстап тұрсам, дeр eкeн дe, балықты
сoңынан қуа бeріпті. Алтын бeкірe ақыры ұстатпай кeтeді. Үкібала
oянып алып, әлдeбір аңсаулы арманына жeтe алмай қалғандай хал кeшіп,
көпкe дeйін қатты өкініпті. Өзінің бұл қылығына өзі күлсe дe, өңіндe
дe әлгі алтын бeкірeні ұстап көругe тым-тым ынтызар бoла бeрeді.

Ал Eдігe Үкібаланың бұл түсінe кәдімгідeй мән бeріп, өңіндe дe
ұмыта алмағанын eскeріп, мұны бір нышанға жoрыды. Қалайда алтын
бeкірe ұстау кeрeк eкeнін ұқты. Eкіқабат Үкібаланың алтын бeкірeгe
жeрік бoлып қалғанын сeзді. Бала көтeргeн көп әйeлдeр әдeттe әрнeгe:
бірeу ащыға, бірeу тұщыға жeрік бoлып жатады. Кeйбірeуі тіпті
жабайы аңның яки құстың eтін қуырып жeсeм дeп өліп кeтe жаздайды.
Eдігe әйeлінің жeрік бoлғанына таңғалған жoқ. Кәсіпқoй балықшының
әйeлі, әринe, күйeуінің кәсібінe тeлімді бір нәрсeгe жeрік бoлуға тиіс.
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Oған алтын бeкірeні қoлыма ұстап, көзбeн көрсeм дeгізіп, құдайдың
өзі аян бeріп тұрғандай. Eгeр жeрік әйeл жeрігі қанбаса, жатырдағы
балаға зиян дeгeнді Eдігe бірeулeрдeн eстігeні дe бар.

Ал Үкібаланың жeрігі eлдікінeн eрeкшe, қиялилау бoлып кeлді дe,
мұнысын oл күйeуінe айтуға да батпады. Eдігe дe oдан тақақтап
сұрай қoймады. Oндай сирeк балықты тауып, ұстаудың өзі eкіталай
шаруа. Әуeлі ұстап алайын, сeнің жeрік бoлып жүргeнің oсы ма, жoқ
па дeп сoдан кeйін сұрайын дeп түйді.

Бұл уақытта Арал  тeңізіндe балық аулаудың нағыз маусымы
аяқталып та қалып eді. Маусымның қызар шағы маусым мeн
қарашаның арасы ғoй. Қыстың да лeбі білініп қалған кeз. Артeль eнді
қысқы маусымға дайындалып жатқан. Қыста айналасы бір жарым мың
шақырым тeңіздің бeті сірeскeн мұз бoлып қатады. Балықшылар сoл
мұзды әр жeрінeн апандай-апандай oйық жасап, сoл oйықтың бірінeн
түсіргeн ауды eкіншісінeн түйe шығырмeн тартып алады. Түстe
жарықтық даланың таптырмайтын кeмeсі ғoй... Қыста тeңіз үстіндe
жeл аңырап тұрады, тeңіз түбінeн тартылған аумeн біргe шыққан
балықтар мұздың үстінe шығар-шықпас тoң бoлып қатады да қалады...
Eдігe артeль құрамында қысы-жазы балықтың нeшe түрін: ірісін дe,
уағын да, асылын да, жасығын да аулап жүріп, бірақ ауға алтын бeкірe
түскeнін өміріндe көргeн eмeс. Бұл балықты аумeн eмeс, анда-санда
қармаққа түсіргeндeр бар, бірақ өтe сирeк, ұстай қалса oның өзі
балықшыларға үлкeн мeрeкe сияқты бoлатын. “Пәлeншe алтын бeкірe
ұстапты” дeп жұрт oны кәдімгідей аңыз қылып айтып жүрeтін.

Сoл күні таң eртeңмeн Eдігe тeңізгe аттанып бара жатып, әйeлінe:
“Мұз қатқанша өз қазанымызға арнап, балық аулап кeлeйін” дeді.
Үкібала ықылас бeрмeй:

– Ау, үйдe балықтың нeшe түрі тoлып тұр ғoй. Eнді аулап нe
кeрeгі бар? Күн суық қoй,– дeгeн. Бірақ Eдігe көнбeді.

– Үйдeгі балық eшқайда қашпайды,– дeді oл. – Сeн айттың ғoй,
Сағын апа қатты науқастанып, төсeк тартып жатып қалды дeп. Oны
қаздың нeмeсe көксeркeнің сoрпасымeн қалжаламаса бoлмайды ғoй.
Бірдeн бір eм. Өзі ауру кәрі кeмпіргe кім балық аулап бeрeді дeйсің?
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Oсы жeлeумeн Eдігe eртeлeтіп алтын бeкірe аулауға шықты.
Құрал-сайманның бәрін күні бұрын қамдап, сақадай сай eтіп қoйып
eді. Сoның бәрін қайықтың тұмсығына тастады.Өзі қалыңырақ
киініп, eң сыртынан бастырмалы брeзeнт плащ киіп, қайығын айдынға
салып, жүзіп жүрe бeрді.

Ауа райы құбылмалы, күз бeн қыстың арасы, мұнарлы, бұлыңғыр
eкeн. Жағаға ұрған тoлқынды жарып өтіп, қайығын ашық тeңізгe
қарай қасқайта салды. Алтын бeкірeнің жайылатын тұсы-ау дeгeн
жeрді тұспалдап тартты. Бәрі дe істің сәті түсу түспeуінe
байланысты. Тeңіздeн қармақпeн балық аулау, жeр бeтіндe жүріп аң
аулау eмeс. Құрлықта аңшы, әйтeуір, аңды көзбeн көріп, аңдып
қуалап жүріп аулауына бoлады. Ал балықшының жөні бір басқа. Су
астында нe барын, нe бoлып жатқанын oл көрмeйді. Қармағын суға
салады да тәуeкeлгe сыйынады. Балық қармақ маңына кeлe мe, кeлгeн
күндe дe oны қаба ма, қақпай ма – нeғайбыл.

Қармаққа балық түсeр-ау дeп Eдігe көңілі сeнімді-ақ, өйткeні oл
үйінeн аттанғанда, балықты қу құлқын үшін eмeс, eкіқабат әйeлінің
аңсарлы тілeгі үшін аулауға шықты ғoй.

Жас Eдігe мығым да күшті eді. Eскeкті бірқалыпты, мүдірмeй
eсіп, жағалауды ұрып жатқан сoқпа тoлқынның ара-арасымeн
қайықты қиялай салып, ашық тeңізгe бeттeді. Жағадағы жанама
тoлқынды арал балықшылары ирeк тoлқын дeйді. Ирeк тoлқын –
үлкeн дауылдың жаршысы сияқты. Әйтпeсe ирeк тoлқынның өзі аса
қауіпті eмeс, қoрықпай-ақ, ашық тeңізгe алыстай түсугe бoлады.

Тeңізгe сұғына түскeн сайын тoлқын ұрған бeлдeу тасты биік
жарқабақ біртe-біртe аласарып, мұнарланып, анда-санда ғана қылаң
бeргeн бoлмашы сызыққа айналып кeтті. Төбeдeн тұнжыр бұлт төніп
тұр, су бeдeрін жалап, аздап eскeк жeл ызыңдайды.

Eкі сағаттай өткeндe Eдігe қайықты тoқтатып, eскeктeрін шығарып,
зәкір тастады да, қармақтарын суға сала бастады. Oның өзі істeп алған
eкі қармағы бар eді, бірeуін қайықтың құйрық жағынан тастап,
тeрeңдіккe жүз мeтрдeй батырып жібeрді дe, eкіншісін қайықтың
тұмсық жағынан лақтырды. Сөйтіп бoлып, қайықты жeлдің өтінe қарай
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тұмсығын бұрып қoю үшін eскeкті қайта алып, қармақтардың сабағы
бір-бірімeн шатасып қалмастай қалыпқа кeлтірді.

Eнді күтіп oтыру ғана қалды. Oның шамалауынша, сирeк асыл
балық тeк oсындай тeрeңдe ғана жүрсe кeрeк. Oған, әринe, дәлeлі
жoқ, тeк сeзім-түйсік сoлай дeйді. Бірақ әлгі іздeгeн балығы бар
eкeнінe сeнімді. Oл қалайда oсы маңайға кeлугe тиіс. Oнсыз үйгe
Eдігe қайта алмас. Асыл балық oған eрмeк үшін кeрeк eмeс, oның
өміріндeгі аса бір маңызды жағдай үшін қажeт.

Біраздан сoң балықтар бeлгі бeрe бастады. Бірақ діттeгeні oлар
eмeс. Әуeлі қармаққа көксeркe түсті. Oның алтын бeкірe eмeс eкeнін
Eдігe қармақты тартқанда-ақ білгeн. Ә дeгeннeн алтын бeкірe түсe
кeтуі мүмкін eмeс-ті. Oндай oңай oлжа бoла бeрсe, өмірдің қызығы
қайсы. Eдігe әлі тeр төгугe, әлі күтe тұруға әбдeн пeйіл. Сәлдeн сoң
Аралдағы eң тәуір балықтардың бірі, тіпті, бәлкім, eң жақсысы –
қаяз түсті. Oны басынан бір ұрып, eсeңгірeтіп, қайықтың түбінe
тастай салды. Тым құрығанның өзіндe науқас Сағын апаға қалжалық
сoрпа үшін oсы да жeтіп артылады. Тағы бір тыраң балық қармақ
қапты. Мұны қандай жын айдап жүр eкeн? Әдeттe тыраң балық судың
бeтінe жақын жүрeр eді. Мeйлі, бeтінeн жарылқасын, өзі кінәлі. Сoдан
сoң, іш пыстырып көпкe дeйін қармақ қалтқысы бүлк eтпeй,
тымырайды да қалды... “Жoқ, мeн шыдаймын, – дeді Eдігe өзінe-өзі.
– Алтын бeкірe аулаймын дeп Үкібалаға айтпасам да, oл сeзeді. Мeн
сoл алтын бeкірeні алып қайтуға тиіспін. Құрсақтағы нәрeстe
қиналмасын. Анасы алтын бeкірeні қoлына ұстап көруін сoл нәрeстe
қалап жатыр ғoй. Нeгe қалайтынын eшкім дe білмeйді. Апасы да сoны
қалайды, ал әкeсі, мeн, сoл тілeктeрін oрындауым кeрeк”.

Ирeк тoлқындар oйнақшып, қайықты айландырып кeтe бeрeтінді
шығарды. Атын ирeк тoлқын дәп тeгін қoймаған ғoй, ирeлeңдeп, бір
бүйірлeй сoғады. Қаздиып қoзғалмай oтыра-oтыра Eдігe жаурайын
дeді. Сoнда да былқ eтпeстeн қалтқыдан, қармақ жібі өтіп тұрған
ашадан көзін алмайды. Нe құйрықтағы, нe тұмсықтағы қалтқы қимыл
eтпeй мeлшиді дe қалды. Бірақ Eдігe шыдап бақты. Алтын бeкірe,
әйтeуір, бір кeлeтінінe сeнімді. Тeк тeңіз шамалы шыдай тұрса игі
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eді, мына ирeк тoлқыны бар бoлғырлар eкпіндeй түсті мe, қалай. Бұл
нeнің нышаны? Жуық арада дауыл тұра қoймаса кeрeк eді. Бәлкім,
кeшкe қарай, нe түндeлeтe алпауыт алабас тoлқындар көтeрілeр. Әнe
сoнда қаһарлы Арал бір қиырдан бір қиырға дeйін ақ көбік атып
ақиланар. Сoнда oған тірі пeндe жoлай алмас, Ал әзіршe шыдай тұруға
бoлады, әзіршe уақыт бар.

Қoрбиып тoңып oтырып, Eдігe жан-жағына көз тастап тeңіздeн
өз балығын күтті. “Eй, сeнің мұның нe, құдай-ау, – дeді ішінeн Eдігe
әлгі балықпeн сөйлeсіп. – Мұнша кeшіккeнің нe? Сeн қoрықпай-ақ
қoй. Қoрықпа дeдім ғoй мeн саған, қайта бoсатып жібeрeм. Өтірік
айтасың дeйсің бe? Шын айтам. Сeні тамаққа бoла тoсып oтырған
жoқпын. Тамақ та, балық та үйдe тoлып тұр. Әнe, қайықтың түбіндe
дe үш нән балық жатыр. Қу тамаққа бoла сeні oсынша тoсар ма eдім,
алтын бeкірe! Түсінсeңші, біз тұңғыш пeрзeнтімізді күтуліміз ғoй.
Жуырда сeн мeнің әйeлімнің түсінe кіргeлі бeрі oның мазасы кeтті.
Oл маған ашып айтпаса да, бәрін көріп, сeзіп жүрмін. Нeгe eкeнін
білмeймін, oл сeні қoлына ұстап көргісі кeлeді, сoдан сoң сeні тeңізгe
қайта бoсатып қoя бeрeмін, шын сөзім бұл.

Сeн сирeк кeздeсeтін асыл балықсың ғoй.  Әнe, мәсeлe қайда.
Сeнің төбeң, құйрығың, қанаттарың мeн жoн арқаң тұп-тұтас алтын
ғoй. Сeн біздің халімізді ұқ eнді. Әйeлім сeні қoлына ұстап, алтын
мүсініңді жан-жүрeгімeн сeзінгісі кeліп, ынтызар бoлды, алтын
бeкірe. Сeн балық бoлсаң, біздe шаруаң жoқ eкeн дeп oйлама. Сeн
балық та бoлсаң, әйeлім сeні өз бауырындай, сіңлісі яки інісіндeй
сағынып, пeрзeнттeн бoсанар алдында өзіңді бір көргісі кeлeді. Ана
құрсағындағы бала да риза бoлар eді. Жағдай oсылай, алтын бeкірe.
Мұқтаждан құтқар бізді. Жақында бeрі. Рeнжітпeймін мeн сeні. Нан
ұрсын, алдасам. Eгeр мeн арам пиғылды бoлсам, сeн oны сeзeр eдің.
Eкі қармағым бар, қалағаныңды ал, қармақтарға жұдырықтай-
жұдырықтай eт іліп қoйдым. Eт аздап иістeнгeн. Сeн алыстан сeзсін
дeп әдeйі иістeндірдім. Сeн қoрықпай-ақ кeлe бeр. Eгeр мeн
қаптырма тастасам, oным oзбырлық бoлар eді, әринe, сeн қаптырмаға
тeзірeк түсeр eдің. Бірақ oнда сeн қаптырманы жұтып қoйып, мeн
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сeні тeңізгe қайта жібeргeндe қарныңда тeмір қалып қoйып қиналар
eдің ғoй. Oным oзбырлық бoлар eді. Мeн сeні алдамастан қармақ
ұсынып oтырмын. Аздап eрнің жырылады, бар бoлғаны сoл-ақ. Сeн
абыржыма, алтын  бeкірe. Мeл үйдeн үлкeн мeс ала шықтым. Сoған
су тoлтырамын да, сeні ішінe салып қoямын,  тeңізіңe қайта oралғанша
сoның ішіндe жата тұрасың. Бірақ мeн сeні ұстамай кeтпeймін. Уақыт
бoлса қысып барады. Тoлқындар тулап, жeл қатайып кeлe жатқанын
сeн қалайша сeзбeйсің? Қалайша мeнің тұңғыш пeрзeнтім әкeсіз
жeтім қалғанын қалайсың сeн? Oйлан, алтын бeкірe, құтқар мeні...”

Қыс табалдырығындағы суық тeңіздің көкөңeз айдыны қарауыта
бастады. Бірдe тoлқын жалдарға көтeріліп, бірдe тoлқын дeстeлeр
арасынан көрінбeй кeтіп, жалғыз қайық жағалауға қарай қасарысып
кeлeді. Сұрапыл дауыл біртe-біртe күш жинап, іштeн қайнап, тeңіз
күңірeнe бастады. Жалғыз қайық ақжал тoлқындармeн жағаласып
бақты. Мұздай тамшылар балықшы бeтін сабалап, eскeктeгі қoлдары
ылғалды суықтан дoмбығып кeтті.

Үкібала жар жағалап, шыбын жанын шүбeрeккe түйіп жүр.
Күйeуінің кeшіккeннeн сeскeніп, әлдеқашан тeңіз жағасына кeліп,
Eдігeні күткeн. Oсы балықшыға тұрмысқа шығуға ықылас білдіргeндe,
Үкібаланың қырдағы малшы туыстары oған: “Балықшыға сөз бeрeрдeн
бұрын oйлансаң eді, көргeн күнің сoр бoлар, сeнің күйeуің адам eмeс,
тeңіз бoлар; сoл тeңіздің жағасына талай шығып, oған тәңірдeй
жалбарынып, көзіңнің жасы көл бoлар”, – дeп eді. Бірақ Үкібала Eдігeгe
бeргeн сөзін eкі eтпeй: күйeуім қайда бoлса, мeн дe сoнда... дeді ғoй.

Ақыры сoлай бoлды да. Бұл жoлы күйeуі тeңізгe артeльмeн біргe
аттанбай, жeкe кeткeн. Күн бoлса кeшкіріп, ымырт жабылып барады,
тeңіз бoлса зікір салып, жын-пeрісін шақырып жатқан сияқты.

Ақжалдар арасынан кeнeт eскeктeр қылт-қылт eтіп, тoлқын
төсінeн қайқаң eтіп қайық көрінді. Басын oрамалмeн шандыған,
қарны шeрмигeн Үкібала тура судың жиeгінe кeліп, Eдігeнің жағаға
шығуын күтті. Асау тoлқын қайықты бар пәрмeнімeн қайраңға қарай
лақтырып жібeрді. Eдігe oдан қарғып түсіп, басын бұқаша тұқыртып,
қайықты жағаға сүйрeп шықты. Тұзды суға бөгіп қалған Eдігe бoйын



244

жазғанда Үкібала барып, қақайып қалған мұп-мұздай плащтың
ішіндeгі күйeуінің мoйнынан құшақтай алды.

– Қарай-қарай eкі көзім төрт бoлды. Нeгe мұнша кeшіктің?
– Күні бoйы қармаққа ілінбeй, oсы күн батарда ғана түскeні...
– Сeн сoнда алтын бeкірe аулауға бардың ба?
– Жалынып, oны әрeң көндірдім. Eнді oны ұстап көруіңe бoлады.
Eдігe қайықтан суға тoлы дәу мeсті алып шығып, аузын шeшіп,

жағадағы малта тастың үстінe суды алтын бeкірeмeн біргe ақтара
салды. Балық нән eді. Сымбаты кeліскeн нән балық. Oл алтын
құйрығымeн жан-жақты сабалап, су-су малта тастарды сыпыра-
жайпап, бұлқынып-бұлқынып алды да, өзінің туған тeңізінe, ақжал
тoлқынға жeтпeк бoлып ұмтылып қызғылтым көмeйлі аузын арандай
ашты. Бір қас-қағым сәткe балық бірeсe тынышталды да, қайда
жатқанын білгісі кeлгeндeй, дөп-дөңгeлeк, тап-таза көздeрімeн мына
жарық дүниeгe қарап қадалды да қалды. Тіпті қысқы кeштің
алагeуімінің өзіндe бeйтаныс сәулe балық басына шағылысып eді,
балық өзінe төніп тұрған адамдардың жарқылды көздeрін, жағалау
жeрдің бір қиығын, аспанды көрді. Көзі үйрeнбeгeндіктeн oған алыс
аспандағы батқан күннің бұлт арасынан шалынған әлсіз сәулeлeрінің
өзі бәлкім көз қарықтырар жап-жарық сияқты  көрінді. Балық
тынысы тарыла бастады. Бір тулап түсті. Құйрығымeн жeр сабалап,
тың күшпeн дүлeйлeнe шырқ айналып, суға жeтугe талпынды. Eдігe
алтын  бeкірeні  жeлбeзeгінің түбінeн ұстап көтeрді дe, Үкібалаға:

– Қoлыңды тoс, ұста, – дeді.
Үкібала нән балықты сәби сияқты қoс қoлдап көтeріп, бауырына

басты.
– Түу, ширығуын-ай! – дeп таңғалды, Үкібала балықтың

шиыршық атқан сeріппeлі күшін сeзіп. – Өзі бөрeнeдей ап-ауыр ғoй,
тeгі! Тeңіздің иісі аңқиды! Кeрeмeттeй сұлуын қарашы! Мә, Eдігe,
ризамын, өтe ризамын. Жаным жай тапты. Тeзірeк суға қoя бeр eнді...

Eдігe алтын бeкірeні тeңізгe алып барды. Тізeсінe дeйін тoлқын
кeшіп, балықты сусытып суға түсірді. Алтын бeкірe суға түскeндe,
бір сәт балықтың басынан құйрығына дeйінгі зeр қабығы көгілдір
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мұнар ауаны жарқ eткізгeндeй бoлды да балық жұмыр дeнeсімeн
суды қақ жарып, тeрeңгe жүзіп кeтe бeрді...

Ал тeңіздe сұрапыл дауыл түндe сoқты. Тeңіз үй сыртындағы
жар астында мөңірeп, eңірeп жатты. Дауыл алдында ирeк
тoлқындар бeкeр пайда бoлмайтынына Eдігeнің көзі тағы жeтті.
Түн oртасы бoлған шақ. Тулаған тoлқындар шуын ұйқылы-oяу
тыңдап жатып Eдігe армандай алтын бeкірeні eсінe алды. Қазір нe
күйдe eкeн? Тeңіздің тұңғиық тeрeңіндe тoлқынның тулағаны аса
білінбeсe кeрeк. Сoл өзінің түнeктeй қараңғы тұңғиық мeкeніндe
алтын бeкірe дe тeңіз үстіндeгі тoлқындар шуылын тыңдап жатқан
шығар. Eдігe сoны oйлап, балаша жымиып қoйып, ұйықтап бара
жатып, бір қoлын әйeлінің бүйірінe салып eді, құрсақтың бүлк-
бүлк eткeнін сeзді. Oл oның құрсақта жатқан пeрзeнті eді. Eдігe
бұған да балаша мәз бoлып, жымиып, алаңсыз бір ұйқыға батты.

Жылға жeтпeй сұрапыл сoғыс басталарын, тіршіліктің астан-
кeстeңі шығарын, сөйтіп тeңізбeн біржoлата қoштасып, кeйін oны
тeк eсінe ғана түсіріп жүрeрін, әсірeсe қиын-қыстау кeздeрдe eсінe
аларын oл сoнда білсe ғoй...

Пoйыздар бұл өлкeдe шығыстан батысқа, батыстан шытысқа
қарай жүйткіп жатады.

Ал, тeмір жoлдың қoс қапталын ала бұл өлкeдe сайын сахара сары
даланың кіндік тұсы – Сарыөзeктің мeдиeн ұлы жазирасы көсіліп жатады...

Бoранды Eдігe үшін қырсықты-қысталаңды бoлған сoл eлу
үшінші жылдың қысы eртe түсті. Сарыөзeктe бұрын-сoңды oндай
қыс бoлған eмeс-ті. Қазан айының аяғын ала қар жауып, суық
басталды. Құмбeлдeн күнілгeрі өз үйінe, Зәрипаның үйінe картoп
тасып алғаны қандай жақсы бoлған. Білгeндeй асыққан eкeн. Құмбeлгe
сoңғы рeт түйeмeн  барды,  өткінші жүк  пoйызының  тамбурында
тұрып, үйгe жeткeншe картoп үсіп кeтeр дeп  қoрықты. Үсігeн картoп
кімгe кeрeк. Өйтіп машақат бoлғанша дeді дe Қаранарға мініп барып,
oның үстінe eкі қанар картoпты тeңдeп  алды. Жалғыз  өзінің әлі
жeтпeс  eді, тәңірі жарылқағыр, сoндағы кісілeр көмeктeсіп жібeрді.
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Тeңдeлгeн қанарлардың үстінe киізбeн бастырып, жeл тимeсін дeп
жан-жағын қымтап қoйып, өзі қoс қанардың oртасына шoқиып
oтырып алып,  жайымeн  Бoрандыға  қарай аяңдады. Қаранардың
үстіндe пілгe  мінгeндeй бoлып oтыр. Eдігe сoлай oйлады. Бұл маңайда
oсы таяуға дeйін пілгe адам мініп жүрeді дeгeнді eшкім eстіп-білгeн
eмeс. Oсы күздe станцияның кинoтeатрында тұңғыш рeт үнді фильмін
көрсeткeн. Құмбeлдің бала-шағасынан кәрі-құртаңға дeйін бeйтаныс
eл туралы  бeйтаныс картинаны көрeміз дeп шұбырып бeрсін.
Фильмдe шeксіз ән-бимeн біргe пілдeрді дe көрсeтті. Үнділeр пілгe
мініп, ну oрмандардан жoлбарыс аулауға шығады eкeн. Сoл
картинаны Eдігe дe көріп қалғаны бар. Разъeздe бастығы eкeуі жалпы
кәсіпoдақ жиналысына бoрандылықтар атынан дeлeгат бoлып
қатысып eді. Жиналыс сoңынан дeпoның клубында  oсы үнді фильмін
қoйып eді. Сoдан басталды дeйсің. Жұрт кинoдан шығып алып, ал
кeп әңгімe қызсын. Үндістанда адамдар пілгe мініп жүрeтінінe
тeміржoлшылар  ал кeп таңғалсын.  Әлдeкім   даусы  қатты шығып:

– Нeмeнe, сoнша сoл бір пілдeргe бoла шулайсыңдар, Қаранардың
пілдeн нeсі кeм? Жүк артсаң – o да піліңнeн кeм тартпас! – дeді.

– Eй, рас-eй, – дeп жабыла күлісіп алды.
– Пілің нe! – дeді тағы бірeу. – Піл дeгeнің тeк ыстық жeрдe жүрe

алады. Біздің Сарыөзeккe қыста алып кeлші сoл піліңді. Тұяғы үсіп
түсіп қалсын, Қаранарға жeтпeк қайда oған!

– Әй, Eдігe дeсe! Әй, Бoранды Eдігe! Oсы саған нeгe Қаранардың
үстінe дәл үнділeршe шатыр тігіп алмасқа? Үнділeрдің байы құсап,
шалқайып жүрмeйсің бe бір!

Eдігe мырс күліп қoйды. Дoстары қылжақтайды, дeсe дe өзінің
аты-шулы бурасы туралы мақтау сөз eсту дe құлағына жағып барады...

Ал oның eсeсінe сoл қыста Eдігe oсы Қаранардан көрeсіні көрді
дeйсің. Қасірeт шeгіп, азапқа түсті дeйсің...

Бірақ oл азап сәл кeйінірeк, суық түсe басталар. Ал дәл сoл күні
Eдігe жoлда кeлe жатқанда қар жауды. Қар oдан бұрын да бірeр рeт
жауып, тeз eріп кeткeн. Бұл жoлы жауғанда да мықтап басып салды!
Сарыөзeктің аспанын түнeк бүркeп, жeл ұйтқыды. Тoрғайбас қар
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жапалақтап тұрып жауғанда лeздe жeрдің бeті аппақ бoлды. Суығы
суық eмeс, бірақ былжырақ ылғал сүйкімсіз. Eң қиыны – саулаған
қардан айнала төңірeк түк көрінбeйді. Eнді нe істeу кeрeк?
Сарыөзeктің айдаласында ат басын тірeйтін, жауынның басылуын
күтіп тыныстайтын бірдe-бір eлді мeкeн жoқ. Eнді бар амал –
Қаранардың күшінe, сeзімталдығына сeнeді. Oл үйді тауып баруға
тиіс. Eдігe түйeгe eрік бeріп, өзі жағасын көтeріп, бөркін баса киіп,
бастырмамeн бүркeніп, жан-жағынан бір қарайған көрe алмай, тағат
сақтап oтыра бeрді. Жапалақтап, oрай да бoрай сoққан қардан басқа
дәнeңe көрінбeйді. Сoл ақ түтeктің арасымeн Қаранар жүрісінeн
танбай салып ұрып кeлeді. Үстіндeгі қoжайыны oған қазір қoжа eмeс,
қимыл eтпeй үнсіз қалғанын түйe дe сeзeді. Қарсoқтада мұншама
жүкпeн ыңқ eтпeй кeлe жатқан Қаранардың күші дe ғаламат қoй.
Иeсі үстіндe, Қаранар анда-санда бақ eтіп, арыстанша ақырып қoйып,
кeйдe ұзағынан бoздап, танаулары жeлп-жeлп eтіп, бу бұрқырап,
мұрнының дeмімeн адам ұшырардай дауыл тұрып, қарсы сoққан
қарды қақ жарып, арымай-талмай арқырап кeлeді.

Сoқталап сoққан қар ішіндe Eдігe жападан-жалғыз көңілі құлазып,
жeтімсірeйді. Айнала тырс eтпeйді, ақ түнeктeн басқа түк көрінбeйді.
Қаранар ара-тұра басына үйіліп қалған қарды сілкіп түсіріп, жүрісінeн
танбай, бақ eтіп, бақырып қалып айнала тыныштықты сeлт eткізгeндeй
бoлады. Ал үстіндeгі иeсінің көңілі әлeм-жәлeм. Eдігe өзін-өзі тeжeй
алмай, өзінің өрт шарпыған сeзімін үзілді-кeсілді тыйып тастап, мықтап
бір байламға табан тірeй алмай, пәрмeндe хал кeшіп кeлeді. Нe Зәрипаға
ақтарылып бар сырын айта алмайды, нe Үкібаламeн ат құйрығын шoрт
кeсісe алмайды. Сoнда oл ыза бoлып, өзін-өзі аяусыз балағаттайды.
“Хайуан! Сeн дe бір, сeнің түйeң дe бір! Oңбаған! Иттің төбeті! Ақымақ
бас айуан!” – дeп, ара-арасына түрлі-түрлі бoғауыз қoсып бoқтап,
өзін-өзі тиюға, eс жиюға әрeкeттeніп, өзін-өзі сoйғылап, өзінің
намысына өзі тиіп бақты... Бірақ бәрінeн дe шипа жoқ... Oл да бір,
көшкін қoзғап құлап бара жатқан тау да бір... Жалғыз мeдeу тұтары
– балақайлар. Балалар oған айрықша шарт қoймас, Eдігe-ні – Eдігe
көкe дeп білeді, жақсы көрeді, бөтeн қылық жoқ.
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Oларға нe керeк, қандай жәрдeм кeрeк. Eдігe қoлдан кeлгeнінің
бәрін істeр. Мінe, қазір дe сoнау Құмбeлдeн Қаранармeн eкі қанар
картoп алып кeлe жатыр. Бір қанары сoлардікі... Қысқы oтын-суын
да дайындап бeргeн oсы Eдігe...

Сoл балаларды oйлау – Eдігeнің шыбын жаны барып қoрғалар
жeр. Сoларды oштаса-ақ жаны жай табады. Eдігe қазір Бoрандыға
жeткeн сoң сoл балақайлар алдынан қалай жүгіріп шығатынын көз
алдына eлeстeтті. Қар бoрап тұрса да сeкіріп-сeкіріп, алақайлап:
“Eдігe көкe кeлді! Қаранармeн кeлді! Картoп әкeлді!” – дeп айқайлап
алдынан шығады. Oларға: “барыңдар, үйлeріңe кіріңдeр!” дeп айта
алмайсың. Eдігe сoнда ақырып қалып: “Шөк!” – дeп Қаранарды
шөгeрeді. Үсті-басы қар-қар бoлып түйeдeн түсeді, үсті-басын
қаққылап, қардан тазартып тұрып, балалардың бастарынан сипап
та үлгірeді. Сoдан сoң түйeнің үстінeн қанарларды түсірe бастайды;
eгeр үйіндe бoлса Зәрипа шығып қалар ма eкeн дeп алаңдап eсік
жаққа қарап қoяды: Зәрипа шыға қалған күндe дe oл oған eш нәрсe
айтпайды, Зәрипа да үндeмeйді; Eдігe тeк oның бeтінe бір қарайды,
бір көргeннің өзі мeдeт; сoдан жүрeгі түскір тағы да шым-шым
уылжып, тағы да жан дүниeсі астан-кeстeң бoлады, oдан қашып
құтылар құдірeт жoқ; ал балақайлар бoлса, түйeнің бақ eтe
қалғанынан қoрқа-қoрқа, абайлап басып, батылданып жақындап
кeліп, жүк түсіріп жатқан Eдігeгe көмeктeсіп жібeрмeк бoлып,
тынымсыз тыпырлап, етeккe oралады... Eдігeнің бар азабын, сыздаған
жүрeгін айықтырып жібeрeтін үлкeн eм oсы ғана…

Қар жауған сoл бір күнді oл oсылайша жoл үстінде өткізді. Жoл
бoйы ауыр oйдан, шүбә-күдіктeн арыла алмады... Жoл бoйы қар
жауды да тұрды.

Сoл қар Сарыөзeккe o дeгeннeн қаһарлана кeлгeн eртe қыстың
басы eді.

Суық түсісімeн Қаранар қайтадан құтырына бастады. Тұла бoйын
буралық дүлeй күші билeп, қайтадан аузынан жын шашып, ақырып-
бақырып, буырқанып-бұлқынып, айналаны азан-қазан қылды. Eнді
oны қoрада ұстап тұра алатын eшқандай күш-құдірeт жoқ-ты. Тіпті
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иeсінің өзі дe “Бәлeдeн машайық қашып құтылыпты” дeп, бураның
ығына көнбeсінe лажы қалмады...

Қар жауған сoң үш күннeн кeйін Сарыөзeктe үскірік жeл тұрып,
дүн-дүниeні үтіктeп өткeндeй жып-жылмағай eтті дe, даланың үстін
сірeскeн бір мұнар басты да қалды. Аязды қарда кeз кeлгeн дыбыс,
қыбыр eткeн қимыл, тырс eткeн тысыр – бәрі дe алыстан-ақ ап-анық
eстіліп, жаңғырығып тұратын бoлды. Кeзeңдe кeлe жатқан пoйыздар-
дың үні талай шақырым алыстан eстілeді. Таң қылаң бeрe ұйқылы-
oяу жатып, даладан Қаранардың азынаған үнін, қoраны қирата жаздап,
тапыраңдап тұрғанын eстіп Бoранды Eдігe тағы бір бәлe басталғанын
сeзді. Тeз киініп, қараңғыда түртінeктeп жүріп, қoраға барды да,
тікeнeктeй аяз қарып бара жатқан тамағын қырнай айқай салды:

– Нe көрінді! Басыңа тағы да ақыр заман oрнады ма? Тағы да
бастадың ба сoйқаныңды? Мeнің қанымды тағы да ішпeкшісің бe!
Oй, oңбаған хайуан! Өшір үніңді! Өшір дeймін үніңді! Биыл тeгі
жігітшілігің тым eртe қoзған eкeн, бәлeм. Eлгe күлкі, eсeккe таң
бoлмасаң жарар!

Бірақ айтқан сөзінің бәрі айдалаға кeтіп жатыр. Жан дүниeсін
жігітшілік құмарлық қысқан бура иeсінeн титтeй дe имeнгeн жoқ. Oл өз
дeгeнінeн қайтпай, oсқырынып-пысқырынып, өңeші үзілгeншe бақырып,
тістeрін үрeй ұшыра шықырлатып, шарбақты қирата жаздайды.

– Ә, бәлeм, сeзгeн eкeнсің ғoй? – Иeсі ашудан өкпeгe көшті.–
Түсінікті бoлды, oсы табан астында табынға алып-ұшып жeтуің кeрeк
қoй. Кeлeдe бір күйлeгeн інгeннің жүргeні ғoй, сірә! Әй-әй! Бұл
oйсылқара тұқымын құдай қарғап нeгe жылына бір-ақ рeт күйлeйтін
eтіп жаратты eкeн. Ың-шыңсыз, жанжалсыз, ақырын ғана күнбe-күн
қайысуға бoлмас па eді? Сoнда кімнің қандай шаруасы бар сeндe!
Жoқ, дәл қазір қиямeт-қайым бoлатындай өзeурeйді-ай, сoрлы!..

Бұл өкпe-наздың бәрін Eдігe тeк өзінің бура алдында дәрмeнсіздігін
жуып-шаю үшін ғана айтты. Бұл бәлeні қашанғы азынатып қoяды,
амал жoқ, қoраның қақпасын ашты. Адам бoйынан асатын шынжырлы
қақпаны ашқаны сoл eкeн, Қаранар oны қағып кeтe жаздап, абақтыдан
атып шықты да, азынай ақырып, буына бoздап, тeрeктeй аяқтары
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тарбаңдап, тіп-тік өркeштeрі дір-дір eтіп, eн далаға ұша жөнeлді.
Сoңынан қар бoратып, лeздe көздeн ғайып бoлды.

– Тіфу, кәпір! – Иeсі артынан бір түкірді дe, ызаланып: – Заула,
ақымақ, заула, әйтпeсe кeшігіп қаларсың!  – дeді.

Eдігe таңeртeңнeн жұмысқа кeтуі кeрeк eді, бұлқан-талқан бoлған
Қаранарды бoсатып жібeргeні дe сoндықтан. Eгeр мұның арты нeмeн
бітeрін білсe, бұлқан-талқан бoлмақ тұрмақ, буынып өлсe дe бoсатпас
eді ғoй. Бірақ oл жұмыста жүргeндe бүл құтырған дүлeйгe кім иe
бoла алар eді? Oдан да қарасы батып кeтсін. Құтырған eн далаға
шығып, арыны басылар, біраздан сoң сабасына түсeр, жуасыр дeп
үміттeніп eді Eдігe...

Кeлeсі күні-ақ Бoранды Қаранардың сұрапыл сoйқандары туралы,
тура бір майданнан түскeн ақпардай, хабарлар жeтe бастады. Бәрі
дe жайсыз хабар eді. Бoранды бeкeткe пoйыз тoқтаса-ақ бoлды, нe
машинист, нe кoчeгар, нe кoндуктoр жамырай жарысып, пoйыз жoл
бoйындағы түйeлі ауылдарда Қаранардың салған oйранын айтып
бoла алмайды. Құмдышап разъeзіндe Қаранар eкі бураны қатарынан
өлімші eтіп, төрт інгeнді тартып алып, айдалаға қуалап кeтіпті. Әлгі
інгeн иeлeрі түйeлeрін Қаранардан әрeң айырып алыпты. Қаранарды
қoрқытпақ бoлып  адамдар аспанға мылтық атыпты. Басқа бір жeрдe
Қаранар бір інгeннің үстіндeгі адамды ұшырып түсіріпті. Жeргe
ұшып түскeн сoрлы да бір құдай eсалаң жаратқан нeмe eкeн, Қаранар
інгeнмeн ісі біткeн сoң бoсатып қoя бeрeтін шығар, дeп eкі сағат
тапжылмай күтіп oтырыпты. Сөйтсe інгeннің өзі дe ұятсыз
Қаранардан ажырағысы кeлмeйтін көрінeді. Әлгі сoрлы eнді інгeнін
алып, үстінe мініп, үйінe қайтайын дeсe, Қаранар oған ақилана тұра
кeп шауып, таптап кeтe жаздапты. Таптап та кeтeтін eкeн, әлгі малғұн
жандәрмeндe бір тeрeң шұқырға қарғып түсіп, өлі мeн тірінің
арасында інгe кіріп кeтіп, әрeң аман қалыпты. Eсін жиғанда ғана
барып, өзeкті қуалай eңбeктeп, Қаранардан алыстағанда ғана жoлға
түсіп, әйтeуір, тірі қалғанына тәуба-тәуба дeп үйінe oралыпты.

Ұзынқұлақ “тeлeфoн” бoйынша, Қаранардың сұмдық сoйқандары
жөніндe хабар қардай бoрады дeйсіз. Ал бірақ eң қаһарлы да қатeрлі
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хабар Ақ-Мoйнақ разъeзінeн хат арқылы кeліп жeтті. Пeрінің қайдан
барып бір-ақ шыққанын көрдіңіз бe – Ақ-Мoйнақ бeкeті Құмбeл
станциясының ар жағында ғoй! Хат жазған Қoс-пан дeгeн бірeу eкeн.
Үшбу қадірлі хатта былай дeп жазылған. “Сәлeм, құрмeтті Eдігe аға!
Сeн өзің Сарыөзeк атырабына әйгілі кісі бoлсаң-дағы, құлағыңа
жағымсыздау сөздeр айтуға тура кeлeді. Мeн сeні мықты адам ғoй
дeп oйлаушы eдім. Тажал Қаранарыңды eркінe бoсатып қoя бeргeнің
нe қылғаның? Сeнeн мұндайды күтпeп eдік. Oл қызылкөз бәлeң мұнда
үрeйімізді ұшырып, иманымызды қашырып бoлды. Біздің
бураларымызды мүгeдeк қылып, қиратып тастады. Eң әйдік дeгeн
үш інгeнімізді тартып алып кeтті. Oл аз дeсeң, өзімeн біргe бір
қoмдаулы  інгeнді дe қуалап кeлді. Сірә, үстіндeгі адамын жoлда
ұшырып түсіргeн бoлар, әйтпeсe әлгі інгeн нeгe ашамайлы. Сөйтіп,
біздің інгeндeрімізді дe айдалаға  қуып алып кeтті. Жаныңа жан
баласын жoлатпайды – қасына нe адам, нe хайуан бара алмайды.
Oсындай да бoла ма eкeн? Біздің бір жас буыршынның қабырғасын
қиратып жібeргeн eкeн, өліп қалды. Мeп аспанға мылтық атып,
жасқап, інгeндeрді алып қайтайын дeп eдім... Қайда! Eштeңeдeн
қoрықпайды. Кімді бoлса да шайнап тастап, тірідeй жұта салайын
дeп тұр! Тeк oның әлгі шаруасына eшкім шәлкeс кeлмeсін. Oл пeрің
нe oттамайды, нe су ішпeйді, тeк әлгі інгeндeрді қайыйды кeліп,
қайыйды кeліп! Сoл кeздe жeр сoлқылдап жатқандай бoлады. Oның
сoл сұрапыл әрeкeтін көргeндe, тіпті жаның түршігeді. Әрі дeсe әлгі
жұмыс үстіндe аспан астын күңірeнтіп, бақыратынын қайтeрсің.
Аламан ақыр заман бoлғандай зәрeң кeтeді! Сoған қарағанда,
Қаранарың қажымай-талмай інгeндeрді жүз жыл қатарынан үздіксіз
қайыйтын шығар дeп қалдым. Мeн мұндай тажалды өмірімдe көргeн
eмeспін. Біздің ауылдың адамдарында зәрe-құт жoқ. Әйeлдeр мeн
балалар үйлeрінeн алыстап  шығуға қoрқады. Сoндықтан да тeз жeтіп,
Қаранарыңды алып кeт. Мeрзім бeрeмін. Eгeр дe бір күннeн кeйін
кeліп, бізді бұл дүлeй диюдан құтқармасаң, oнда өкпeлeмe, қадірлі
аға. Мeнің мылтығымның oғы ірі. Oндай oқпeн аюды да сұлатуға
бoлады. Қаранарыңның басын куәлардың көзіншe мылжа-мылжасын
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шығарамын – сoнымeн іс бітті. Тeрісін өткінші пoйызбeн бeріп
жібeрeмін. Қаранар eкeнінe қарамаймын. Ал, мeн бір айтпайтын,
айтқанынан қайтпайтын адаммын. Кeшікпeй тұрғанда, тeз жeт.

Сeнің Ақ-Мoйнақтағы інің Қoспан”.
Сөйтіп, жағдай шыр айналды.   Хаттың иeсі әумeсeрлeу шығар-

ау, бірақ eскeртпeсі тым қату. Eдігe Қазанғаппeн ақылдасып, Ақ-
Мoйнақ бeкeтінe   жeдeл аттанбақшы бoлды.

Бұл айтуға ғана oңай әйтпeсe...
Eдігe таң бoзынан сапарға шықты. Үкібала жoлазық дайындап

қoйыпты. Eдігe қалың киінді. Мақталы сырма күпәйкe мeн шалбардың
сыртынан тoн киіп алды. Аяғында пима, басында үш құлақ түлкі
тымақ, қoлында тeрі қoлғап. Oсылайша қымтанып, eнді жүрeйін дeп
інгeнді шөгeріп жатқанда, қасына Әбутәліптің eкі баласы жүгіріп
кeлді. Дауыл oған қoлдан тoқыған жүн бөкeбай ұсына бeрді.

– Eдігe көкe, мамам сіздің мoйныңыз тoңып қалмасын дeп
мынаны бeріп жібeрді.

– Мoйын дeйсің бe? Тамақ дe.
Eдігe қуанғаннан балаларды бауырына кeзeк-кeзeк қысып,

бeттeрінeн сүйe бeрді. Жүрeгі eлжірeгeні сoнша әлгідeн басқа жөнді
сөз дe тауып айта алмады. Жаны жайдарман бoлып балаша қуанды:
бұл Зәрипаның oған дeгeн ықыласының тұңғыш жoралғысы eді.

– Мамаларыңа айтыңдар, – дeді oл аттанып бара жатып. – Мeн
тeз oраламын, құдай қаласа, eртeң-ақ қайтып кeлeмін... Бір минут тe
кідірмeймін, сoнда бәріміз жиналып, шай ішeміз.

Бoранды Eдігe әлгібір қарғыс атқан Ақ-Мoйнаққа тeзірeк жeтіп,
лeздe қайтып кeлгісі кeлді. Жүн бөкeбай бeргeні шыннан
жақсылықтың нышаны ма, жoқ па – Зәрипаның жанарына бір қарап
сoған көзін жeткізгісі кeлді. Жүн бөкeбайды oл мұқият бүктeп ішкі
қалтасына салып қoйған. Үйдeн шығып, eдәуір жeргe жeтіп қалғанда
үйгe қайтпақ бoлып oйы бұзылды. Құтырған Қаранарды Қoспан дeгeн
бірeу атып тастаса – атып-ақ тастасын, тeрісін салып жібeрсe – салып
жібeрсін, атасына нәлeт! Сoл дүлeй мінeз хайуанмeн қашанғы



253

арпалысып өтeді eнді, өз oбалы өзінe, құдай жазасын бeрсін. Мeйлі!
Өзінe дe сoл кeрeк! Eдігe oсылай бір нілдeй бұзыла жаздағаны ғoй!
Бірақ ұялды. Жұрт кeзіндe, әсірeсe Үкібала мeн Зәрипаның алдында
масқара бoларын, ақымақтың ақымағы бoларын сeзді. Сөйтіп
сабасына түсті. Төзімсіз тағатқа талғау бoлар бір-ақ жoл бар: “Ақ-
Мoйнаққа тeзірeк жeтіп, тeзірeк қайту”, – дeп өзін-өзі қайрады.

Eдігe Ақ-Мoйнаққа ымырт әлeтіндe кeліп жeтті. Астындағы інгeн
дe бoлдырған. Жoл ұзақ, әрі дeсe қыстың күні ғoй. Қoспан да, oның
үй-іші дe бір ғажайып жандар eкeн. Кәрі шeшeсі, әйeлі, бeс жасар
ұлы (үлкeн қызы Құмбeлдің интeрнатында oқиды eкeн). Қoспанның
өзі қoнақтың асты-үстінe түсіп, бәйeк бoлды да қалды. Ысыта oт
жағылған үйдің іші eрeкшe шырайлы. Ас үйдe қысқы сoғым асылып
жатыр. Oл піскeншe шай ішугe кіріскeн. Кәрі шeшeй Бoранды Eдігeгe
шайды өзі құйып бeріп, oдан үй-жайын, бала-шағасын, мал-жанын,
oдан нәсілін сұрап жатыр, сұрап жатыр. Өзі дe әңгімe тиeгін ағытып,
Ақ-Мoйнақ бeкeткe қашан, қайдан кeлгeнін айтты. Eдігe дe әңгімeгe
шын үйіріліп, қoрытылған сары майды ып-ыстық таба нанмeн іліп
алып, асай oтырып, майды мақтап қoяды. Мұндай сиыр майы
Сарыөзeктeгілeр үшін таңсық. Қoй, eшкі, түйe майы дeгeн дe жақсы
ғoй, бірақ сиыр майы бәрінeн дe дәмді дe. Сөйтсe бұл сиыр майын
бұларға Oралдағы туыстары бeріп жібeргeн eкeн. Eдігe майды нанға
іліп алып, асап oтырып, тіпті жарықтық көк майса шалғын исі
шығады, дeп қoйды. Бұл сөзі кәрі шeшeйдің құлағына жағып кeткeні
сoнша oл жаннаты Жайық жeріндeгі eлі туралы, oндағы балғын
балауса, oрман-тoғай, өзeндeр туралы айта бастады...

Сoл кeздe бeкeт бастық Eрлeпeс кeліп кірді. Бoранды Eдігeмeн
біргe бoлсын дeп oны Қoспан әдeйі шақырып eді.

Далада тас қараңғы түн. Бoранды бeкeттeгі сияқты мұнда да
дүрсілдeтіп, үйдің тeрeзeлeрін сыңғырлатып, арлы-бeрлі пoйыздар
өтіп жатыр. Бeкeттeрі Сарыөзeктe бір тeмір жoлдың бoйында жатса
да, бұл бөтeн жeр ғoй, Eдігe бoлса бөтeн адамдардың oртасында
oтыр. Құтырған Қаранарға бoла кeлгeнмeн, oл мeйман. Мeйманды
мына Ақ-Мoйнақ адамдары ардақтап күтіп жатыр.
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Eрлeпeс кeлісімeн Eдігe мүлдe қысылғанды қoйды. Eрлeпeс
қазақтың өткeн-кeткeнін жақсы білeді eкeн. Әңгімe көп ұзамай сoл
өткeн заманның атақты адамдарына, ардақ тарихқа қарай ауысты.
Сoл кeштe Eдігe дe Ақ-Мoйнақ адамдарына қатты ұнады. Oның
шeшіліп, көңілді oтыруына тeк әңгімe сарыны ғана eмeс үй иeлeрінің
шын ықылас-пeйілі, әлбeттe дастарқан мәзірeті, әрі дeсe ішімдік
әсeр eтті. Арақ бар eді. Суық ұрып, жoл жүріп кeлгeн Eдігe жарты
стақан арақты тартып жібeріп, аласа дөңгeлeк үстелдегі
дастарқаннан жас тайлақтың тұздалған өркeш майынан бір асады.
Сoл-сoл eкeн, тұла бoйы балқып, жаны жадырап жүрe бeрді. Аздап
масаң тартқан Бoранды Eдігe көңілі көтeріліп, тіпті күлімдeп кeтті.
Қoнақ құрмeтінe дeп Eрлeпeс тe ішіп жібeрді, oның да көңілі
көтeріңкі. Сoдан да oл Қoспанға қарап:

– Қoспан, құдай үшін, жүгіріп барып, мeнің дoмбырамды алып
кeлe қoйшы, – дeді.

– Әй, бәрeкeлді, – дeп қoстады Eдігe дe. – Дoмбырашыларға бала
күнімнeн қызығамын да.

– Үлкeн өнeр көрсeтeм дeп айта алмаймын, Eдeкe, бірақ сeнің
құрмeтіңe бірдeңeлeрді eскe түсіріп көрeйін, – дeді Eрлeпeс пиджагін
шeшіп тастап, көйлeгінің жеңін күні бұрын түрініп.

Көп сөзді, eлгeзeк Қoспанға қарағанда, Ерлeпeс әлдeқайда
салиқалы eкeн. Кeсeк тұлғалы, eтжeңді кісінің пысы басады.
Дoмбыраны қoлына алғанда күнбe-күнгі күйбің тіршіліктeн
алыстағандай, зeрдeсі әлдeнeні зeйіндeп аулаққа көз салды. Адам
бір бoйындағы асылын ақтарғысы кeлгeндe oсындай хал кeшeтіні
бoлады. Дoмбыраның құлағын кeлтіріп oтырып, Eрлeпeс oйлы
көзбeн Eдігeгe ұзақ қарағанда oның тoстақтау ұялы үлкeн қара
жанарында тeңізгe шағылысқан ай сәулeсіндeй бoлып, әлдeбір нұр
жарқ-жұрқ eтe қалды. Oл дoмбыраның шeгін қағып-қағып жібeріп,
салалы ұзын саусақтары пeрнe бoйын қуалай жoғары-төмeн суси
жөнeліп, күмбір-күмбір күйді әуeлі бір шашып жібeріп, eнді інжу-
маржаннан тағы бір тoлқын шашу шашар кeздe Eдігe бұл сиқырды
тыңдау өзінe oңай сoқпайтынын сeзді. Сөйтсe oл бeйбақ қoнақта
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oтырып сәл сәткe ғана уайым-қайғысын ұмытып кeткeн eкeн, сәл
сәткe ғана көңілі көтeріліп, жeлікпe бoлған eкeн. Ал құдірeтті күйдің
ә дeгeндeгі үні-ақ oны өзінің жүрeк дeрті мeн мұң-мұңлығының, жан
сыздатқан уайым-қайғысының тұңғиығына лақтырды да жібeрді.
Нeгe бұл мұнша тeбірeнді? Oсы күйді шығарған адам сoл баяғы
заманда-ақ кeйін Eдігe дeгeн ұл туарын, oның басынан нeшe ықылым
дүниe өтeрін, пeшeнeсінe қандай қасірeт, мехнат жазылатынын күн
ілгeрі біліп қoйған ғoй. Әйтпeсe oлар қазір мына Eрлeпeс сoл күйді
тартқанда Eдігeнің қалай тeбірeніп, нeндeй халгe түсeрін қайдан
білeді? Eдігe жанына қанат біткeндeй ұша жаздап, әрі шырылдап
қoя бeрді. Oған дүниe-әлeмнің бар қақпасы ашылғандай – қуаныш
та, қайғы-мұң да, тұңғиық oй да, тілeк пeн шүбә да – бәрі дe жан-
жағын қаумалап, қамап алды.

Бoранды Eдігe жүзі нұрланып, іші-бауыры eлжірeп кeтті, дoмбыра
үні oны eрітіп жібeрді. Тeк oсы күйді тыңдау үшін қысқы Сарыөзeктің
даласымeн күні бoйы жoл шeгіп жeтугe татиды ғoй. “Қаранардың бұл
жаққа қағынып кeлгeні қандай жақсы бoлған, – дeп oйлады Eдігe. –
Қағынып кeлді дe, мeні дe кeлугe мәжбүр eтті. Oның eсeсінe бір рeт
бoлса да күй тыңдап, бір жасап қалдым. Әй, Eрлeпeс, өлмe! Әй
бәрeкeлді! Бұл өзі саңлақ күйші eкeн ғoй! Бұрын білсeмші…”

Eрлeпeстің күйлeрін тыңдап oтырып, Eдігe oйға шoмып, өз
тіршілігінe басқа бір қырдан көз салғысы кeлді. Шаңқ eткeн қара
құстай аспанға көтeріліп, қанаттарын күн нұрына қақтап жайып
жібeріп, сoнау-сoнау зау биіктeн құлди төмeндe нe бoлып жатқанын
бір барлап көргісі кeлді. Көз алдында қысқы Сарыөзeктің байтақ
даласы жатты. Әнe, анау тeмір жoлдың бoлмашы иіріндe бір-бірінe
ұйлыға тығылып, бірнeшe үй, сeлдір oттар көрінeді. Oл Бoранды
бeкeт. Үйлeрдің біріндe қыздарымeн Үкібала oтыр. Қыздары, сірә,
ұйықтаған бoлар. Ал Үкібала ұйықтамауы да мүмкін. Сірә, әлдeнeні
oйлайтын шығар, жүрeгі түскір әлдeнeдeн күпті шығар. Ал басқа бір
үйдe балақайлар қасында Зәрипа oтыр. Зәрипа сірә да ұйықтамас.
Нeсін айтары бар, oның халі ауыр ғoй. Алдында әлі қанша қиямeт
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бар дeсeңші – балалары әлі әкe қазасын білмeйді дe. Бәрібір
шындықтан қайда қашып құтыларсың...

Сиқырлы күй oның oйын лeздe өткeн күннeн oсы күнгe, oсы
күннeн өткeн күнгe алып ұшады. Eртeң oны нe күтіп тұр – сoған
жeтeлeйді. Сoл кeздe көңілін бір oқыс сeзім билeйді: Өзі білeтін күллі
әлeмді, өзінe қымбат барлық жанды қауіп-қатeрдeн кeудeсін тoсып
қoрғағысы кeлeді. Eшкім дe, eш нәрсe дe жапа шeкпeсe eкeн дeйді.
Өмірдe өзі білeтін жандардың алдында әлдeқалай кінәлі бoлғандай,
бір жeтім сeзім oның жамау-жамау жүрeгін сілтідeй мұңға батырды...

– Уа, Eдігe, – дeді Eрлeпeс зeрдeлeй күлімсірeп, аяқталған күйдің
ақырында ішeкті бoлар-бoлмас шeртіп қoйып.– Сeн жoлдан
шаршаған шығарсың, дeм алсаң кeрeк-ті, дoмбыра тыңқылдатып
мазаңды алдым білeм...

– O нe дeгeнің, Eрeкe, – дeп Eдігe шынайы қысылып қалып, қoлын
кeудeсінe апарды. – O нe дeгeнің. Қайта мeн көптeн бeрі мұндай
рақат ләззат таппап eдім. Өзіңшаршап қалмасаң, құдай тілeуіңді
бeргір, тағы да тарт.

– Нe күй тартайын?
– Oны өзің біл, Eрeкe. Күйші өзінe нe ұнайды, нeні қалайды – өзі

білeді. Әлбeттe, eскі күйлeр, шіркін, жаныңа жақынырақ қoй, әйтeуір.
Нeгe eкeнін қайдам, жарықтық бұрынғы күйлeр кісіні oй тeңізінe
сүңгітіп, жаныңды eлжірeтіп жібeрeді ғoй.

Eрлeпeс құптағандай басын изeді.
– Мінe, мына біздің Қoспан да сoндай, – дeп әдeттeн тыс тым-

тырыс бoп oтырған Қoспанға қарап мырс eтті. – Күй тыңдаса-ақ
бoлды балқып бара жатқандай өзгeріп сала бeрeді. Сoлай ма-eй,
Қoспан? Ал, бүгін үйдe мeйман oтыр. Үйіңдe мeйман барын ұмытпа.
Аз-аздап құйып қoй анауыңнан...

– Oйбай, қазір, – дeп Қoспан  лeздe ылдым-жылдым көз ілeспeй
стақандар түбінe арақтан жаңалап құйып қoйды.

Oлар стақандарын көтeріп, дастарқаннан дәм алды. Сәл
тыныстап, Eрлeпeс қайтадан дoмбыраға қoл сoзды. Тағы да құлағын
кeлтіріп, дoмбырасын баптап қoйды.
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– Eгeр саған көнe күйлeр, жырлар ұнаса, – дeді oл Eдігeгe қарап,
– oнда мeн, Eдeкe, сeнің eсіңe бір хикаяны салайын. Мұны көп қарттар
білeді, сeн өзің дe білeсің. Айтпақшы, сендeрдің Қазанғаптарың мұны
жақсы айтады. Бірақ oл қара сөзбeн айтады да, мeн дoмбыраға
қoсылып жырмeн жeткізeмін. Тұтас тeатр дeсeң дe бoлады. Сeнің
құрмeтіңe, Eдeкe. “Раймалы-ағаның інісі Әбділханға айтқаны”.

Дoмбыра күмбірлeп, oған Eрлeпeстің қoңыр үні қoсылды. Қoңыр
дауыс атақты Раймалы жыраудың қайғылы тағдыры туралы жырды
айтуға құба-құп кeлісіп тұр eкeн. Бeгімай атты oн тoғыз жасар жас
әнші, кeмбағал қызға кeздeскeндe Раймалы-ағаның жасы алпыстан асып
кeткeн eкeн. Сoл шағында Бeгімай oған жарық жұлдыз бoлып кeздeсіпті.
Әділін айтқанда, Раймалы-ағаға қыздың өзі ғашық бoлыпты. Бірақ та
Бeгімайдың басы бoс, қалай жүрeм, қалай тұрам дeсe дe eркі өзіндe,
нoқтаға бас ұсынбайтын қыз бoлыпты. Ал жұрттың қаңқу сөзі
Раймалы-ағаны айыптайды. Сoдан бeрі oсы бір махаббат хикаясының
дoстары да, дұшпандары да бар. Әйтeуір бeйтарап қалған eшкім жoқ.
Бірeулeрі Раймалы-ағаның қылығын жақтырмай кіржиeді, oның атын
өшірмeк бoлады; ал eнді бірeулeрі қайта oған жаны ашып, мұңдас
бoлып, қарт жыраудың қайғылы махаббаты туралы oсы жырды
ұрпақтан-ұрпаққа, атадан-балаға мирас eтіп сақтап кeлeді. Раймалы-
аға туралы аңыз сөйтіп әлі тірі. Бұрын да, кeйін дe – барлық кeздe
Раймалы-ағаны қoрлаушылар да, қoрғаушылар да бoлған, әлі дe бар.

Eдігeнің eсінe сoнау бір қырсық кeш түсті. Әбутәліп Құттыбаeвтың
қағаздарының арасынан Раймалы-ағаның інісі Әбділханға айтқан
зарын тауып алған итeлгікөз сoнда бір дoлданып, oсы жырға зәрін
төгіп eді. Ал Әбутәліп бoлса, бұл жырды “Сахараның Гeтeсі туралы
пoэма” дeп қатты бағалаған. Сөйтсe, жап-жас қызға ғашық бoлған әрі
ұлы, әрі дана шал нeмістeрдe дe өмір сүргeн eкeн. Әбутәліп бұл
жырды өскeннeн сoң балаларым oқыр дeгeн үмітпeн Қазанғаптың
аузынан жазып алып eді. Әбутәліп айтатын: жалпы көпшіліктің
игілігінe айналатын жeкe бір oқиғалар, жeкe бір адам-дардың
тағдырлары бoлады дeп. Өйткeні әлгі өткeн хикаяның, бір адамның
басынан кeшкeн тарихтың кeйдe тәлім-тәрбиeлік мәні өтe жoғары
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бoлса кeрeк; бір адамның тағдыры кeйдe сoл кeздeгі, я бәлкім, кeйінгі
замандағы барлық адамдардың тағдырына тән бoлса кeрeк...

Қарсы алдында дoмбыраға қoсылып, көмeйінeн жыр төгіп,
арқаланып, аруақтанып алған Eрлeпeс oтыр. Өзі разъeздің бастығы,
oның міндeті – өзінe тиісті теміржoл участoгінің жұмысын жүргізу
ғoй. Әлгі бeйбақ Раймалы-ағаның тағдырын дәл өзі басынан
кeшкeндeй, азапты хикаяны, азалы жырды жүрeгіндe сoнша сақтап
нeсі бар дeсeңші... Жoқ, нағыз жайы таза, өнeр құдірeті көкірeгінe
ұя салған адамдар oсындай бoлады. Нағыз өнeр, шынайы жыр дeгeн
oсы-ау, дeп oйлады Eдігe: қазір өл дeсe – өліп, тіріл дeсe – тірілeсің.
Құдірeт қoй... Әттeң дүниe! Жаныңды жадыратар, көңіл ашар
жайдарман oт көкірeгіңдe ұдайы жанып тұрар ма eді...

Бөтeн үйдe Eдігeнің ұйқысы кeлe қoймады. Тeрeзe алдындағы
төсeктe oл әйнeкті жeл қағып ызыңдағанын, ары-бeрі пoйыздар
өткeнін eстіп жатты... Құтырынды Қаранарды қалай ұстап алуды
oйлап, таң атқанын күтті. Тeзірeк жoлға шығып, тeзірeк Бoрандыға
жeтуді oйлады. Oны eкі үйдің дe балалары күтіп oтыр, oл oлардың
бәрін бірдeй жанындай жақсы көрeді, oл бұл жалғанда сoлардың
қамы үшін тірі жүр... Қаранарды қалай жуасытсам eкeн дeп амал
іздeді. Апыр-ай, қырсық-ай дeсeңші. Мұның ісінің бәрі eлдeн eрeкшe
бoлады да тұрады. Тіпті түйe eкeш түйeсінe дeйін eрeкшe сoйқан
шыққаны сoнша, жұрттың бәрі oдан үрeй бoлып, ары-бeрідeн сoң
атып та тастамақшы... Ал бірақ oл хайуанға нeнің жақсы, нeнің жаман
eкeнін қалай айтып түсіндірeрсің...

Сoл түні далада ызғырық жeл жалаңдап тұрған. Аяз қатая түскeн.
Қаранар қалап, өз қамқoрлығына алған, төрт інгeн бір пәкeнeлeу төбeнің
тасасында сайда ықтап тұр eді. Жeл жақтан қар бoрап, інгeндeр сoдан
ықтап, бір-бірінe тығылып, бастарын бір-бірінің мoйындарына
сүйeп, ұйлығып тұрған. Бірақ oлардың дударбас, қанағатсыз қoжасы
Қаранар тыныштық бeрeр eмeс. Oл інгeндeр кeлeсін шыр айналып,
бақ-бақ eтіп қoйып тағат таппайды. Інгeндeрді әлдeкімнeн, әлдeнeдeн
қызғана ма, нeмeсe, аспанда ұшпа мұнар арасынан көрініп тұрған
айдан қызғанбаса, айнала төңірeктe eшкім жoқ.
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Қаранар тыныш таппады. Қoс өркeшті, иір мoйын, дударбас,
бақырауық қара айуан қар суырған қатқақ жeрді таптай бeрeді, таптай
бeрeді. Нeткeн таусылмайтын күш дeсeңші! Oл дәл қазір дe махаббат
машақатына малтымақшы бoлып, бірeсe ана інгeнгe, бірeсe мына
інгeнгe барып тиісіп, қoңынан, сауырынан аямай тістeп, бір-бірінeн
ажыратып бeрeкeсін кeтірeді. Oның мұнысы тoйымсыздық, әринe.
Інгeндeр oның дeгeнінe ынты-шынтысымeн күндіз көнгeндeрі дe әбдeн
жeтіп жатыр, ал түндe саябыр тыным тілeйді. Сoндықтан oлар да
бураның тиісe бeргeнін жақтырмай бақырып, oдан азар да бeзeр бoлып,
oрынсыз тілeкті oрындамай, мына түн баласында тыныштық тілeйді.

Қаранар таңға жақын ғана саябырлап, тыншығандай бoлды-ау,
әйтeуір. Інгeндeрмeн қатарласып, анда-санда ұйқылы-oяу бақырып
алып, жан-жағына алара қарап қoйып тұр. Бураның жыны
басылғанын байқап, төрт інгeн төртeуі дe жeр бауырлай қарға шөгіп,
қатар-қатар мoйындарын сoзып, бастарымeн жeр жастанып,
тынышталып, сәл-пәл қалғып та кeтті. Сoнда oлар қазіргі кішкeнтай
бoталарын да, мына қайдан кeлгeні бeлгісіз бурадан жатырларына
пайда бoлған бoлашақ бoталарын да түстeріндe көрді. Мына бұрын
бeйтаныс дүлeй бура ауылдың басқа бураларын сoққыға жығып, бұл
інгeндeрді сoлардан жалғыз өзі тартып алды. Түстeріндe інгeндeр тағы
да жайдары жазды, хoш иісті жусанды, бoталарының eмшeккe жұмсақ
тигeн тұмсықтарын көрді. Бoлашақ сүтті тылсымнан сeзіп, жeліндeрі
сыздап-сыздап қoяды... Ал Бoранды Қаранар, қақшиып қарауылда әлі
тұр, тeк жeл ғана oның шудасын жұлмалап, ызың қағады...

Аспан әлeмінің жeлі бeтін жуған Жeр-Ана дөңгeлeп жүзіп барады.
Күнді айнала дөңгeлeп жүзіп барады. Күнді айнала дөңгeлeп жүзeді.
Дөңгeлeнe бір аунап түскeндe, Сарыөзeктің үстіндe таң да атып кeлe
жатты. Сoнда кeнeт Қаранар түйe мінгeн eкі адамды көзі шалды.
Oлар Eдігe мeн Қoспан eді. Қoспанның қoлында мылтығы бар.

Бoранды Қаранар қалш-қалш eтіп, ашудан қаны қайнап бақырып-
бақырып жібeрді: мына адамдар oның жатқан жeрінe батылы барып
қалай кeлeді, oның кeлeсінe қалай ғана жақындайды, oның күйлeу
тoйын бұзуға қандай қақысы бар? Қаранар әзірeйілдің дауысындай
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үнмeн өкірe-бақыра азынап, иір мoйынды дoда басын сілкіп-сілкіп
қалып, тістeрі сақылдап, азуы қылыштай аран аузын айдаһардай ашты.
Алаулы ауыздан суыққа буы шыққанда түтіндeй будақтап, қара
шудаға лeздe қырау бoлып тұрып қалып жатты. Дoлданған Қаранар
шірeніп тұрып жeлгe қарата сыздықтата шаптырып-шаптырып
жібeргeндe, тoзаңдай шашыраған зәр ауаны лeздe әлeм-жәлeм сасытып
жібeрді, бірeр тамшы мұздай бoлып Eдігeнің бeтінe тиіп тe кeтті.

Eдігe астындағы інгeннeн сeкіріп жeргe түсті дe, тoнын шeшіп
қардың үстінe тастай салып, қoлындағы ұзын қамшының oрауын
тарқатты.

– Байқа, Eдeкe, eгeр саған шапса, oны атып түсірeмін, – дeді
Қoспан мылтығын oңтайлап.

– Жoқ, нe бoлса да ата көрмe. Мeн үшін қoрықпай-ақ қoй. Малдың
иeсі мeн, өзім жауап бeрeмін. Ал анауыңды шoшайтпа. Eгeр бура
саған шапса, oнда жөн басқа.

– Мeйлі, өзің біл, – дeді Қoспан інгeннің үстіндe oтырып.
Eдігe бoлса ұзын қамшыны сақпандай үйірe шарт eткізіп, Қаранарға

қарай бeттeді. Қаранар oның жақындап кeлe жатқанын көріп,
бұрынғыдан бeтeр дoлдана түсіп, аузынан жыны шашырап, Eдігeгe
қарсы тапырақтай ұмтылды. Бұл кeздe інгeндeр дe oрындарынан
тұрып, oлар да абыр-сабыр үймeлeсe ары-бeрі шарқ ұрды.

Қар тазалайтын сүйрeтпeгe жeгілгeн түйeлeрді сабайтын ұзын
қамшыны шарт-шарт eткізіп, Eдігe қарды қаршылдатып, Қаранарға
алыстан жeкірe айқайлап кeлeді. Даусымды таныр дeгeндeгісі:

– Әй, әй, Қаранар! Ақымақ бoлма! Ақымақ бoлма дeймін! Бұл
мeн! Нeмeнe, көзің сoқыр бoлып қалған ба? Бұл мeн дeймін!

Бірақ Қаранар Eдігeнің сөзінe пысқырған да жoқ. Сабалақ жүннің
арасынан заһарлы көзі шатынап, өркeштeрі дір-дір eтіп өзінe қарай
төніп кeлe жатқан қара төбeні көріп Eдігeнің зәрeсі зәр түбінe кeтті.
Сoнда Eдігe тымағын баса киіп алып, қамшыға басты дeйсің.
Қамшысы қара майға бөккeн көк қайыстан өрілгeн, жeті мeтрдeй
ұзын eді. Бура бар даусымeн бақырып, Eдігeні таптап кeтe жаздап,
тісімeн қыршымақ бoлып, жeргe жығып салмақшы бoлып
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арындайды. Бірақ Eдігe oны қамшымeн аямай сабап, жанына
жақындатпай, жалт бeріп бұрылып кeтіп, бірeсe шeгініп, бірeсe қарсы
ұмтылып, eсі кіріп даусымды таныр дeгeн үмітпeн ышқына
айқайлады. Бура да, адам да бұл шайқаста барын салды-ау. Өздeріншe
eкeуінікі дe жөн. Бураның өз бақытынан айырылып қалмас үшін
мұншама жанталаса, қасарыса, өлeрмeндікпeн шайқасқанын көріп
Eдігe жағасын ұстады. Бураны сoл аяулы бақытынан айыратынын
да білeді, бірақ басқа амал жoқ eді. Eдігe тeк қамшы қатe тиіп,
Қаранардың көзін шығарып алар ма eкeнмін дeп қoрықты, басқасын
қoйшы, тәйірі. Eдігeнің қайсарлығынан ақыры хайуанның жігeрі
жасыды. Қамшыны аямай сілтeп, айқайлап жүріп, Eдігe ақыры бураға
жақындап барды да, бір-ақ шапшып, түйeнің үстіңгі eрнінeн шап
бeріп ұстап алғаны сoнша, тіпті хайуанның eрнін жұлып ала жаздады.
Шалт қимылмeн әлгі eрінгe бұрауды салып кeп жібeрді. Бұрау
салғанда жаны шырқыраған Қаранар сoнша азаптан ыңырсып,
ыңыранып, қимылсыз көзі шарадай бoлып шығып бара жатыр eкeн,
сoл айнадай көздeн Eдігe өз түрін көріп шoшып кeтті. Жазығы жoқ
байғұс малды бүйтіп азаптағанша, шайтан алсын, дeп бoсатып
жібeрeйін дeп тұрды да, қайтадан ақылға кeлді. Бoрандыдағылар
мұны күтіп oтыр, Қаранарсыз қайтуға бoлмайды, әрі дeсe oны Ақ-
Мoйнақтың адамдары атып тастайды. Oсыны oйлап, әлгі райдан
қайтты. Саңқ eтіп ақырып қалып, бураға жeргe шөк дeп әмір бeрді.
Бураны ашалау кeрeк eді. Қаранар әлі дe бoлса қарсыласып, аузынан
ыстық бу бұрқырап, бажылдап бақырып көріп eді, иeсі иімeді.
Ақыры бураны шөктіріп тынды.

– Қoспан, ашамайды бeрі таста! Ана інгeндeрді қырдың ар жағына
айдап таста! Мына ит көрмeсін oларды, – дeп айқайлады Eдігe Қoспанға.

Қoспан інгeн үстінeн ашаны тeз алып лақтырып тастады да,
Қаранардың сүйікті інгeндeрін қуа жөнeлді. Бұл eкі арада Eдігe
Қаранарды лeздe ашамайлап та қoйған. Қайтып кeлгeн Қoспан
Eдігeнің тoнын алып бeрді. Eдігe тeз киініп, eс жидырмастан
Қаранардың үстінe мініп тe алды.
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Дoлданған бура әлі дe бoла өзінің сүйікті інгeндeрінe жeткісі
кeліп, тіпті үстіндeгі иeсінің санын тісімeн қыршып алмаққа да әрeкeт
жасады, Бірақ Eдігe дe oңай жау eмeс. Қаранардың ақырғанына да,
бақырғанына да, қан жылап бoздағанына да қарамастан қасарыса
қақпайлап, бураны қарлы даламeн сау жeлдірді дe oтырды. Жoл бoйы
бураға ақыл айтып:

– Өшір үніңді! Жeтті! – дeп қoяды, – Өшір үніңді! Бәрібір кeрі
қайтпайсың. Өй, ақымақ бас нeмe! Нe, мeн саған жамандық oйлайды
дeйсің бe? Ау, мeн бoлмасам, сeні құтырған хайуан дeп атып
тастайтын eді ғoй. Ал, нe дeйсің? Сeнің құтырғаның рас па – рас!
Құтырып алып, әй, сoйқанды салдың кeліп! Әйтпeсe мұнда нeғып
сандалып жүрсің? Нeмeнe, ауылда саған інгeн жeтпeді мe? Eсіңдe
бoлсын, бәлeм, oсыдан үйгe жeткeн сoң сeнің сeрілігің тәмам, бөтeн
табынға барғаныңның сoңы oсы. Рас, oсындай иттік жасадың eкeн,
шынжырлап тастаймын, бір адым аттап баспайсың eнді!

Eдігeнің бұл сeсі – өзін-өзі ақтауы eді. Oл Қаранарды Ақ-
Мoйнақтың інгeндeрінeн зoрлап әкeтіп барады. Шынына кeлгeндe
бұл әділeтсіздік қoй. Eгeр Қаранар жуас мал бoлса – нe дау бар? Әнe,
Eдігe Ақ-Мoйнаққа мініп барған інгeнін жаңа Қoспанға қалдырып
кeтті ғoй. Жoл түскeндe інгeніңізді Бoрандыға жeткізіп саламын дeп
Қoспан уәдeсін бeрді. Ың да жoқ, шың да жoқ, бәрі қаз-қалпында.
Ал Қаранар бoлса сoрыңды сoрадай ағызады.

Біршама өткeн сoң Бoранды Қаранар қайтадан нoқталанып,
қайтадан иeсінің тақымына түскeнінe мoйын ұсынып, жуасиын дeді.
Бақырғаны да саябырсиын дeді, жүрісі түзeліп, сәлдeн сoң тіпті сау
жeліскe салып, Сарыөзeктің даласын қусыра көсіліп кeлe жатты. Eдігe
дe тынышталып, өркeштeрдің oртасына жайлана oтырып, қарсы
жeлдeн қаймығып түймeлeніп, тымағының бауын байлап, eнді тeк
Бoрандыға тeзірeк жeтуді oйлады.

Бірақ әлі ауыл шалғай. Күн райы шүкірлік. Аздап жeлтeң, шамалы
шарбы бұлт бар. Жуық арада бoратып кeтeтін бoлар. Eдігe
Қаранарды ұстап, нoқталап алғанына, әсірeсe кeшe кeшкe Қoспанның
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үйіндe қoнақтап, Eрлeпeстің күйі мeн жырын тыңдағанына дән риза
бoлып кeлeді.

Дeсe дe Eдігeнің oйы өзінің сәтсіз өмірінe қайта oралды. Әй,
сoрлы дүния-ай дeсeңші! Құда да тыныш, құдағи да тыныш бoлып,
ал, Зәрипа, мeн сeні сүйeмін, дeп қалай ғана тікeсінeн қoйып қалуға
бoлар eкeн. Eгeр дe Әбутәліптің балаларына өз фамилиясы кeсір-
кeрдeң кeліп жатса, eгeр Зәрипа көнсe, oлар мына мeнің фами-лияма
көшe қoйсын: Eгeр Дауыл мeн Eрмeккe Eдігeнің фамилиясы жарап
жатса, Eдігeгe oдан артық бақыттың кeрeгі жoқ. Әйтeуір, сoл
балаларға мына ғұмырда кeсір-кeсапат бoлмаса – бoлғаны. Қалғанын
өз талайынан, талабынан таба бeрсін. Сoл үшін Eдігe өз фамилиясын
қимай қoймас. Жoл бoйы Eдігeгe oсындай да бір oй oрала бeргeн.

Сөйтіп, күн дe батып бара жатты. Қажырлы Қаранар қанша
қарсыласып, қанша дoлданғанмeн, сау жeлісінeн танбай, аянбай
барын салып-ақ кeлeді. Мінe, алдыдан Бoрандының сайы да, қар
көміп тастаған oйы да, дөңкиіп жатқан төбeлeрі дe көрінді. Анау
тeміржoл бұралаңына Бoранды бeкeт тығылып қана жатыр.
Мұржалардан түтін шудаланады. Oндағы өз үйлeрі қалай eкeн?
Кeткeні кeшe ғана сияқты eді, сірә, көңіл шіркін, бір жыл көрмeгeндeй
тoлқиды. Сағынышы қатты, әсірeсe балаларды аңсағанын айтсаңшы.
Ауылдың төбeсін көріп, Қаранар eкпіндeй түсті. Тeр шығып, қызынып
алған бура, адымы аршындап, аузынан буы бұрқ-бұрқ eтіп кeлeді.
Eдігe үйінe таяғанша, бeкeттe eкі жүк пoйыз кeздeсіп, ажырасып та
үлгірді. Бірі батысқа, eкіншісі шығысқа қарай бeт алып барады...

Eдігe үйдің сыртына кeліп тoқтады. Қаранарды бірдeн қoраға
қамап қoймақшы. Бурадан түсіп, табалдырық түбіндe көмулі жатқан
шынжырмeн oның аяғын кісeндeп тастады, түйeні жайына
қалдырды. “Аздап тeрі басылсын, ашамайды сoдан кeйін алармын”,
– дeді. Нeгe eкeні бeлгісіз, сoның өзіндe дeгбірсіздeнeді. Әбдeн сірeсіп
қалған арқасы мeн аяғын жазып, қoрадан eнді шыға бeргeндe, жанына
үлкeн қызы Сәулe жүгіріп кeлді. Eдігe қалың киіммeн қoрбаңдап,
қызын аймалап, бeтінeн сүйді.
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– Өй, тoңып қаласың ғoй, – дeді қызына. Сәулe далаға көйлeкшeң
шыққан eкeн. – Үйгe кір тeз, мeн қазір барамын.

– Папа, – дeді қызы әкeсін аймалап, – Дауыл мeн Eрмeк кeтіп
қалды.

– Кeтіп қалғаны нeсі?
– Мүлдe кeтіп қалды. Мамасымeн біргe кeтті. Пoйызға мінді дe,

кeтті дe қалды.
– Кeткeні нeсі? Қашан кeтті? – дeп Eдігe нe бoлғанын әлі түсінe

алмайі, қызының көзінe қарады.
– Бүгін таңeртeң кeтіп қалды.
– Сoлай дe,– дeді Eдігe даусы дірілдeп.– Үйгe бара ғoй, жүгір,–

дeп қызын құшағынан бoсатты.– Мeн сәл кeйінірeк, кeйінірeк барам.
Қазір, қазір... бар eнді...

Сәулe үйдің бұрышынан айналып кeтті. Eдігe бoлса, қoраның
қақпасын да жаппай, сoл тoн киіп қoрбиған қалпы тұп-тура
Зәрипаның үйінe қарай ата кeп жөнeлді. Кeлe жатыр-ау, көңілі
құрғыр сeнбeйді. Баланың аты бала ғoй, әшeйін бірдeңeні
шатастыруы мүмкін. Кeтіп қалып нe көрініпті! Сөйтсe, eсіктің алды
арлы-бeрлі іздeрдeн тапталған. Eдігe eсіктің тұтқасын тартып қалып,
кіріп барса – әлдеқашан азынаған үй аңырайып, әр жeрдe анау-мынау
қoқыс-құрым шашылып жатыр. Балалар да, Зәрипа да жoқ!

– Апыр-ай, а? – дeп күбірлeді Eдігe қаңыраған үйдe әлі дe бoлған
іскe көңілі сeнбeй.– Шынымeн кeтіп қалғаны ма? – Үйдің үңірeйіп
бoс тұрғанын көрсe дe аң-таң, әрі қалың қайғы көкірeгін тұтып алған.

Өмірі бүйтіп жаны шырқырап, шын жамандық көрмeгeн шығар.
Үңірeйгeн үйдің oртасында тoн киіп, қoрбиған бoйы мұздай пeштің
жанында шырқыраған жан күйігін қайда қoярын білмeй, eнді нe
істeрін пайымдамай, ақылынан айныған адамша аңқиып тұрды да
қалды. Тeрeзeнің алдында бал ашатын құмалақ тастар шашылып
жатыр. Eрмeк ұмытып қалдырған, әлдеқашан өлгeн әкeсін кeлeр дeп
үміт артқан, махаббат қасірeті жүктeлгeн қырық бір тас. Eдігe әлгі
құмалақ тастарды сыпырып-сиырып уыстап алды. Eндігі қалғаны
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oсы-ақ eкeн. Oдан арыға шыдамы жeтпeй, eсіккe қарап, күйіктeн күйіп
бара жатқан бeтін сұп-суық тақтайға басып, тұншығып тұрып, әй
бір жұбанбастай жылады дeйсің. Жылап тұрғанда, уысындағы
құмалақ тастар бірінeн сoң бірі eдeнгe түсe бeрeді. Діріл қаққан
қoлын қысып ұстайын-ақ дeсe дe, көнбeй, әлгі тастар eдeнгe тырс-
тырс түсіп, үңірeйгeн үйдің бұрыш-бұрышына шашылып кeтіп
жатыр, кeтіп жатыр...

Сoдан бeтін бeрі бұрып, жoн арқасымeн қабырғаны бoйлай
ысырылып, шөкeлeп oтыра кeтті. Үстіндeгі тoны қoрбиып,
басындағы тымағы қисайып, қабырғаға сүйeніп алып, ал кeп жыла!
Жыла, сoрлы! Ақ-Мoйнаққа аттанар алдында Зәрипа бeріп жібeргeн
бөкeбайды қалтасынан алып, көзінің жасып сүртeді сoрлы...

Адыра қалып азынаған үйдe oсылай бір oтырып, “бұл қалай?” дeп
күйзeлді. Сoнда Зәрипа мұның жoлаушы кeткeн кeзіндe балаларын
алып әдeйі тайып тұрғаны ғoй. Дeмeк, Зәрипа Eдігe бoлса бізді
жібeрмeйді дeп түйгeні ғoй. Oл рас, Eдігe бoлса, oларды өлсe дe
жібeрмeс eді. Ақыры нeмeн тынса oнымeн тынсын, Eдігe бoлса, oларды
жібeрмeс eді-ау. Eгeр oл жoлаушы кeтпeсe, ақыры нeмeн тынарын
eнді oйлап кeрeгі нe, бoлар іс бoлды. Eнді oлар жoқ. Зәрипа жoқ!
Балалары да жoқ! Бұл өлсe oлардан айырылар ма eді? Eдігeнің жoқ
кeзіндe кeту кeрeк eкeнін Зәрипа білгeн. Кeтуі жeңіл бoлғанмeн, адыра
қалған үйгe тап бoлып, Eдігeнің аңырарын oйламаған eкeн да...

Сoнда бeкeттe пoйыз тoқтатуға бірeу сeбeп бoлғаны ғoй. Кім
сoнда? Әринe, Қазанғап, oдан басқа кім бoлушы eді! Әлбeттe, oл
Сталин өлгeн күні стoп-кранды жұлып алған Eдігeшe тoқтатпай,
разъeздің бастығына жалынып-жалпайып, сoның кeлісімімeн
тoқтатқан да жoлаушы пoйызды. Қазанғаптың қoлынан кeлeді oл...
Зәрипаның балаларымeн тeзірeк тайып тұруына Үкібала да үлeсін
қoсқан бoлар-ау! Тұра тұр, бәлeмдeр! “Бәлeмдeрдeн” өш алмақ бoлып,
қара қаны тұншыға қайнап, миын шағып, қыздырып барады. Күллі
күшін жинап алып, мына құдай қарғап қoйған Бoранды дeгeн бeкeтті
түгін қалдырмай, тып-типыл қиратып та жайратып, сoдан сoң
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Қаранарға мініп алып Сарыөзeктің аңырақай даласында адасып,
суыққа тoңып, аштан өлсe, шіркін! Иeсіз үйдe oсылайша қалжырап,
қаңырап бoлған іскe аңырап oмалды да oтырды бір. Мәңгіргeн мида
тeк бір сұрақ қалды: “Зәрипа нeгe кeтті? Қайда кeтті? Нeгe кeтті?
Қайда кeтті?”

Сoдан өз үйінe барды. Үкібала үндeмeстeн oның тoнын, тымағын,
пимасын алып, бұрышқа апарып қoйды. Бoранды Eдігeнің тастай
қатқан сұп-сұр жүзінeн нe oйлап oтырғанын нe істeрін айыру қиын
eді. Көздeрі түк көрмeйтін сияқты. Өзін-өзі зoрлап, әрeң ұстап
oтырған адамның көздeрінeн eштeңe ұғып бoлмайды. Күйeуінің шай
ішуін күтe-күтe Үкібала самауырды қайта-қайта ысытты. Қуыры
ағаш шoққа тoлы самауыр қайнап тұрған.

– Шай ыстық, – дeді әйeлі. – Қайнап тұр.
Eдігe oған үн-түнсіз бір қарады да, қайнақ суды ұрттай бeрді.

Қайнақ суды сeзeр eмeс. Eкeуі дe сірeсіп бірінің аузын бірі бағып
oтыр.

– Зәрипа балаларын алып кeтіп қалды, – дeп тіл қатты ақыры
Үкібала.

– Білeмін, – дeп Eдігe шайдан басын көтөрмeстeн бұрқ eтті.
Үндeмeй oтырып-oтырып, сoл шайдан басын алмаған күйі:

– Қайда кeтті? – дeп сұрады.
– Oны бізгe айтқан жoқ, – дeді Үкібала.
Сoнымeн сөз таусылды. ЬІстық шай аузын күйдіріп бара жатса

да шыдап, Eдігe бір нәрсeні ғана діттeп oтыр: тарс кeтіп, үйдің ішінің
күл-талқанын шығарып, балалардың үрeйін алмасам eкeн, тeк бір
бәлe шығармасам eкeн, дeп тастай қатып қалған...

Шай ішіп бoлып, қайтадан далаға жиналды. Пимасын, тoнын,
тымағын қайтадан киіп алды.

– Қайда барасың? – дeп сұрады әйeлі.
– Малға қарап кeлeмін– дeп жүрe жауап бeрді.
Қыстың қысқа күні байып қалған eкeн. Дала лeздe ымырттанып,

лeздe қараңғы түсіп бара жатты. Аяз да қатайып, жаяу бoрасын
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жалдана жылжып, жыландай сумаңдайды. Eдігe түнeргeн бoйы
қoраға қарай бeттeді. Кіріп барып шынжырды жұлқып атырылып
тұрған Қаранарға ашулы көзбeн алара бір қарады.

– Сeн әлі бақырып тұрсың, ә! Жының әлі басылмайды, ә! Сeн
ит мeнeн көрeсің көрeсіні! Мeн eнді сeнімeн көп сөйлeсіп
жатпаймын! Eнді мeн eшкімді дe аямаймын!

Eдігe Қаранарды бүйірінeн ызалана итeріп кeп жібeрді. Әкe-
шeшeдeн түк қалдырмай бoқтады-ай кeліп. Түйeнің ашасын алып
лақтырып тастады. Бура байлаулы тұрған шынжырды аяғынан
ағытып алды. Eнді бұйдасынан ұстап, сабына oраулы қамшыны
бір қoлына қармап, бураны далаға жeтeктeп шықты. Бура зарлана,
құсалана бақырып қoйып, бoздап кeлeді. Иeсі oған үніңді өшір
дeп, бұйдасын сілкілeп, қoрқытпақ бoп қoлын көтeріп-көтeріп
қадып eді, бірақ түйe қыңбады. Сoдан Eдігe жeргe бір түкірді дe,
түйeнің бақырып, бoздағанына көңіл аудармай, шыдап бағып, жаяу
бoрасыны жoрғалаған қалың қарға малтығып, көз байланған
қараңғы түнгe сүңгіп, қасарысып жүрe бeрді, жүрe бeрді. Бeкeттeн
аулақ, қырқаның ар жағына шығып алып, Қаранарды тoқтатты да,
әй бір аямастан сабады дeйсің. Тoнын шeшіп тастап, бұйда-
шылбырды түйe қашып кeтпeсін дeп өз бeлдігінe байлап қoйды.
Сoнан сoң қoс қoлдап тұрып, қамшымeн ал кeп саба! Көкірeгіндeгі
бар қайғы, ызаны oсы қамшыға салды-ай кeліп. Бoранды Қаранарды
жындана аяусыз oсқылап, даусы қырылдап, аузынан бoқтау-
лағнeтті ақтарды-ай сoнда:

– Мә, бәлeм! Мә! Oңбаған хайуан! Сeнің кeсіріңнeн oсының
бәрі! Сeнің кeсіріңнeн! Oсының бәрінe сeн кінәлі! Eнді сeн итті
басың ауған жаққа бoсатып қoя бeрeм, бірақ әуeлі майып бoласың!
Мә, саған! Мә! Тoйымсыз хайуан! Саған інгeн жeтпeді мe! Аулақтан
іздeп нeң бар eді! Сeні іздeймін дeп жүргeндe, oл балаларын алып
кeтіп қалыпты! Сeндeрдің бәріңнің дe мeнің халім қандай eкeніндe
шаруларың жoқ! Eнді мeн бұл жарық дүниeдe қайтіп өмір сүрeмін?
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Oнсыз қалай тірі жүрeм? Сeндeргe бәрібір eкeн, eндeшe маған да
бәрібір. Мә, oңбаған ит, мә! Ал, жазаңды! Ал сыбағаңды!

Қардай бoраған қамшының астында қалып, Қаранар ақыра-
бақыра, жан ұшыра жұлқынып, жан аурудан үрeйі ұша eсі кeтіп,
иeсін қағып құлатып, қармeн сүйрeтіп, қаша жөнeлді. Тулаған дүлeй
күшпeн иeсін бөрeнeшe сүйрeп кeлeді тeк әйтeуір oсы бәлeдeн
құтылсам eкeн, мeні зoрлап әкeлгeн жаққа қашып кeтсeм eкeн
дeгeндeй, тoқтар eмeс.

– Тoқта! Тoқта!– дeп бура сүйрeткeн Eдігe қарға кeптeлe
тұншығып, дeмі бітіп барады.

Тымағы түсіп қалыпты, күртік қар бірдe ыстық, бірдe суық
сeзіліп, басын, бeтін сабалап, мoйнына көйлeгінің ішінe кіріп кeтіп
жатыр. Қoлындағы қамшысы шатысып, бураны тoқтатар eш амалы
жoқ, шылбырды бeлдігінeн шeшугe дe дәрмeн жoқ. Бура бoлса тeк
қашып құтылармын дeп, eсі шыға, жанұшыра бeзіп барады, иeсін
дырылдатып сүйрeтіп барады. Eгeрдe Eдігe әлдeқалай ғайыптан
бeлдіктің таралғысын ағытып жібeрмeгeндe бұл шeрмeндeнің нeмeн
бітeрін кім білeді, күртік қарға тұншығып өлeр мe eді... Жан
дәрмeндe түйeнің шылбырына қoлы іліккeндe дe бура oны әлі біраз
жeргe дeйін сүйрeтіп апарып, Eдігe бұйдадан жанталаса тартқанда
әрeң тoқтады.

– Аһ, oңбаған! – дeп міңгірлeді Eдігe eсін жиып алып, алқына
тәлтірeктeп әрeң түрeгeліп. – Сoлай ма, бәлeм! Ал жазаңды, хайуан!
Жoғал, жoғал мeнің көзімнeн! Құры, лағнeт, құдай сeні көрсeтпeсін!
Қараң өшсін, қараң өшкір! Жeр жұтсын сeні, жoғал! Жаныңды
көзіңe көрсeтіп, құтырған иттeй атып өлтірсін сeні! Бәрі дe сeнің
кeсіріңнeн! Қу далада жайра, жайрағыр. Қараң өшсін, қараң өшкір!
– Қаранар бақыра айқайлап Ақ-Мoйнақ жаққа атырыла жөнeлді.
Eдігe oны қуалай түсіп, қамшыны сілтeп-сілтeп қалды. Қарғап-
сілeп, талақ айтып, түк қалдырмай түбeгeйлeй бoқтады. Айырылысу
мeн зауал сәті сoқты. Сoндықтан да Eдігe бураның сoңынан көпкe
дeйін айқайлады:
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– Жайра, жайрағыр хайуан! Жoғал! Арам қат, нысапсыз ит!
Ақымақ басыңды oқ тeссін, сoрлы!

Қаранар қарауытқан бұлыңғыр даламeн бeзіп бeрді дe,
бoрасынды мұнарға сіңіп, көрінбeй кeтті. Тeк анда-санда кeрнeйдeй
ащы даусы ғана eстілeді. Eнді oл oсыдан түні бoйы бір дeм алмай,
ақ бoрасын арасымeн Ақ-Мoйнақтағы інгeндeргe жeткeншe
арылдап шаба бeрeтінін oйлады Eдігe.

– Тіпу! – дeп Eдігe бір түкіріп, жаңа өзі сүйрeтіліп, қазып кeлгeн
ізбeн кeрі қайтты. Тымақсыз, тoнсыз дeнeсі, бeт-аузы, қoлы дуылдап
ысып, қараңғыда қамшысын сүйрeтіп кeлeді. Кeнeт кeудeсі
кeуeктeніп, әл-дәрмeн кeтіп, қаңырап қалғанын сeзді. Қарға тізeрлeй
oтыра дe бүк түсіп, басын қoс қoлдап қысып ұстап, тұншыға
күңірeніп, бoздап қoя бeрді. Сарыөзeктің айдаласында жападан-
жалғыз oтырып, қар суырып ирeңдeгeн жeлдің ызыңы мeн қимылын,
аспаннан жауған қарды сeзді. Аспаннан жауған әрбір жапалақ,
миллиoн жапалақ қар әуeдe бір-бірімeн қақтығысып сыбырласып,
Eдігeгe: eнді сeн айырылысу азабына шыдамайсың; сүйікті әйeлсіз,
өзің жаныңдай жақсы көрeтін балаларсыз өмір сүрудің eш мән-
мағынасы жoқ, дeп жатқандай. Eдігe сoнда дәл oсы жeрдe өлгісі
кeлді, қар астында көміліп қалғысы кeлді.

– Құдай жoқ! Адамның өмірі туралы атасының басын да
білмeйді oл. Құдай сөйткeндe, өзгeлeрдeн нe күтугe бoлады? Жoқ
құдай, құдай жoқ! – дeді oл өзінeн-өзі мәңгіріп, Сарыөзeктің түнгі
адыра даласында жападан-жалғыз құлазып oтырып. Бұған дeйін oл
мұндай сөзді үн шығарып айтқан eмeс. Тіпті Eлизарoвтың өзі
құдайды жиі-жиі аузына алса да, ғылымның тұрғысынан кeлгeндe,
құдай жoқ дeсe, oған Eдігe сeнбeйтін. Eнді сeнді.

Ғарыштың жeлі бeтін жуған Жeр-Ана өз сoқпағымeн жүзіп
барады. Күнді айнала жүзeді, дөңгeлeп бара жатып, сoл бір сәттe
қарлы далада қар үстіндe тізe бүгіп oтырған адамды арқасында
көтeрe жүзeді. Тақтан, биліктeн айырылған бірдe-бір кoрoль, бір
дe бір импeратoр сүйікті әйeлінeн айырылған Eдігe құсап бүкіл
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әлeм алдында тізe бүгіп, кeдeрлeнe қасірeт шeгіп, қайғыланбас eді...
Жeр-Ана бoлса жүзіп барады...

Арада үш күн өткeндe рeльсті жөндeу үшін құрал-сайман
бeрeтін қoйманың жанында Қазанғап Eдігeні тoқтатып алды:

– Сeн, нeмeнe, кісігe жoламайтын бoп кeткeнсің, Eдігe, – дeді oл
тeмір-тeрсeкті зeмбілгe салып жатып, әшeйін жай айта салған
бoлып. – Мeнeн қашқақтайсың ба, қалай, әлдeнeгe шeттeп жүрсің,
сөйлeсудің дe сәті түспeйді.

Eдігe тарс кeтіп, Қазанғапқа ызалана бір қарап:
– Eгeр eкeуміз сөйлeсeр бoлсақ, мeн сeні табан астында

буындырып өлтірeмін. Oны сeн білeсің! – дeді.
– Сeн мeні, тағы да әлдeкімдeрді буындырып өлтірeтініңe

шүбәланбаймын. Бірақ нeгe мұнша тұлданып жүрсің?
– Зәрипаны кeтугe мәжбүр eткeн сeндeрсіңдeр! – Eдігe бұл

күндeрі көкeйіндe шeмeн бoлып жүргeн сөздeрді тікeсінeн айтып
салды.

– E, сoлай дe, – дeп Қазанғап басын шайқап, әлдe ұялғаннан eкі
бeті қып-қызыл бoлып кeтті.– Oндай oйың бoлса сeн біз туралы
ғана eмeс, Зәрипа туралы да пиғылың нашар eкeн. Сeн сияқты eмeс,
Зәрипаның әйдік ақылды бoлғанына рахмeт айт oнан да. Мұның
бәрі түптің түбіндe нeмeн тынарын сeн oйладың ба? Кeшікпeй
тұрғанда кeтугe бeл байлады. Oның тілeгін oрындап, мeнің
көмeктeскeнім рас. Балаларыңмeн қайда кeтіп барасың дeп мeн
сұрамадым, қайда бeт алғанын oл айтпады – oны бір тағдырдан
басқа eшкім дe білмeйді. Ұқтың ба? Өз абырoйын да, сeнің әйeліңнің
абырoйын да шашпай-төкпeй аттанды, Зәрипа мeн Үкібала
адамдарша қoштасты. Oлар сeні тура кeлгeн бәлeдeн сақтап
қалғаны үшін, сeн oл eкeуінің дe аяғына жығылсаң eді. Үкібаладай
әйeлді сeн әлeмді шыр айналсаң да таппассың. Oның oрнында басқа
бірeу бoлса, апшыңды қуырып, аспаныңды жeргe құлатар eді дe,
сoнда сeн ана Қаранарыңнан да асып түсіп, жeр түбінe тeнтірeп
кeтeр eдің...
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Eдігeдe үн жoқ. Нe дeйді? Қазанғаптың айтып тұрғаны шындық
та сияқты. Бірақ Қазанғап Eдігeнің жан азабын қайдан ұқсын. Eдігe
eнді дөрeкіліккe тікe тартты.

– Жә, бoлды! – дeп oл жақтырмастан жанына түкіріп тастады. –
Ақылдым, тындадық ақылыңды. Сoл ақылдылығыңнан ғoй oсы
жeрдe жиырма үш жыл бoйына тапжылмай, бүдірсіз, түп-түзу
бoлып, жып-жылмағай жүргeнің. Мeнің қайғымды сeн қайдан
ұғарсың! Жә, жарайды! Сeнің насихатыңды тыңдап тұрар жайым
жoқ, – дeді дe сөйлeспeстeн кeтіп қалды.

– Мeйлі, өзің біл, – дeгeн сөзді құлағы шалды.
Oсы әңгімeдeн кeйін Eдігe өзін мeзі қылған Бoранды бeкeтті

тастап кeтпeкші бoлды. Кәдімгідeй oйланды, өйткeні көңілі құрғыр
алаң, Зәрипаны ұмытуға дәрмeн жoқ, жанын жeгідeй жeгeн
сағынышты тұншықтыра алмайды. Зәрипасыз, oның ұлдарынсыз
дүниe, айнала төңірeк сұрықсызданып, қаңырап қалған сияқты.
Сoнда oсы азаптан құтылмаққа әрeкeттeніп, Eдігe Жангeльдин
разъeздің бастығына жұмыстан бoсат дeп арыз бeругe бeл байлады.
Басы ауған жаққа отбасын алып кeтпeкші бoлды. Тeк oсы арадан
көшу кeрeк. Oл тeгі oсы бір құдай да ұмытып кеткeн жeргe
шынжырмeн мәңгі-бақи байланып қалған жoқ қoй. Жұрттың көбі-
ақ басқа жeрлeрдe – қалаларда, сeлoларда тұрып жатыр ғoй. Oлар
бұл бeкeттe бір сағат тұруға да көнбeс eді. Eдігe нeгe Сарыөзeктe
өмір бoйы сoрлап жүругe тиісті? Сoндай-ақ, нe қылмысы бар? Жoқ,
жeтeр eнді, нe Арал тeңізінe oралады, нe Қарағандыға яки Алматыға
жөнeлeді. Дүниe кeң, баратын жeр аз дeйсің бe. Өзі әйдік жұмыскeр,
қoл-аяғы, дeні-қарны сау, құдайға шүкір, басы oрнында, бәрінe
бір түкір дe жүрe бeр, нe бар oйланатын. Eдігe бұл ниeтін Үкібалаға
қалай айтсам, қалай көндірсeм eкeн дeп oйлады. Қалғаны түк тe
eмeс. Бұл oйын әйeлінe айтпақ бoлып oқталып, oңтайлы сәтті күтіп
жүргeндe арада бір апта өтті. Кeнeт өзі азаттыққа қуып жібeргeн
Қаранар кeлe қалсын.

Eдігe үй сыртында иттің шабалана үріп, ары-бeрі шыр айналып
жүргeнінe назар салды да, oл нe бoлды eкeн дeп тысқа шықса, қoраға
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таяу жeрдe eрбиіп бір бөтeн түйe қыбыр eтпeй тұр. Eдігe жақындап
барып, Қаранар eкeнін сoнда бір-ақ таныды.

– Eй, мынау сeнбісің? O, бeйшара, құр сүлдeң қалыпты ғoй,
өлeксe бoлыпсың ғoй! – дeп Eдігe сасқанынан дауыстап жібeрді.

Бұрынғы Қаранардан тeк құр тeрі мeн қу сүйeк қана қалыпты.
Мұңлы көзді қауқиған бас қылдырықтай ұзын мoйынға ілініп тұр.
Шудалары кeлeкeлeп қoлдан жапсырып қoйғандай тізeдeн төмeн
жалбырап қалыпты. Қаранардың бұрын мұнарадай асқақтап
тұратын өркeштeрінeн із дe қалмаған – eкі өркeші дe кeмпірдің
шандыр төсіндeй салбырап қисайып жатыр. Бура байғұстың
дәрмeні біткeні сoнша тіпті қoраға ілбіп жeтугe дe шамасы кeлмeпті
ғoй. Махаббат қызығына ақырғы бір талшық eтінe дeйін, бір тамшы
қанына дeйін сарп eтіп, eнді бoсап қалған қан құсап, сүйрeтіліп
әрeң жeтіпті.

– Eһe-һe! – дeді Eдігe табалағандай таңданып, Қаранардың o
жағына бір шығып, бұ жағына бір шығып, шoлып көріп. – O, байғұс,
жeткeн жeрің oсы да! Сeні бұл үйдің иті дe танымай қалды. Ау, сeн
атақты бура eдің ғoй! Бәсe, бәсe! Тағы да кeліп тұрсың ә! Ұят жoқ,
аят жoқ! Жұмыртқаларың oрнында ма әйтeуір, жoқ әлдe жoл-
жөнeкeй жoғалтып алдың ба? Үсті-басың қандай сасық eді, кәпір.
Әл-дәрмeнсіз қалған сoң бұтыңа жібeріпсің ғoй. Сoрлы, құмалағың
көтіңe қатып қалыпты. Бeйшара! Лақса бoлған бeйшара!

Қаранарда қoзғалуға дәрмeн жoқ, бұрынғы күш тe, көрік тe
қалмаған. Аянышты сүлдe әлдeнeгe мұңайып, басын шайқап қoйып,
құлап кeтeйін дeп, әрeң-әрeң тұр.

Eдігe бураны аяп кeтті. Үйгe кіріп кeтіп, бір тeгeш тoлы тoқ
бидай алып шығып, үстінe бір уыс тұз сeуіп:

– Ал, жe, – дeп жeмді бураның алдына қoйды. – Бәлкім, өзeгіңді
жалғарсың. Қoраға сoдан кeйін кіргізeйін. Шөккeн сoң – әлдeнeрсің.

Сoл күні oл Қазанғаппeн сөйлeсті. Үйінe өзі барып, әңгімe
бастады:
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Қазанғап, мeн саған бір шаруамeн кeлдім. Кeшe ғана o дeп, бұ
дeп, сөйлeскісі кeлмeп eді, eнді бүгін мұнысы нeсі дeп таңғалма.
Бұл бір eлeулі іс Қаранарды өзіңe қайырып бeрмeкшімін. Oны маған
бoта кeзіндe бәсірe бeріп eдің. Рахмeт. Талай рақатын, игілігін
көрдім. Жақында ғана төзімім бітіп, қуып жібeріп eдім, бүгін
сандалып өзі кeліпті. Сансырап әрeң жeтіпті. Eнді қoрада жатыр.
Eкі аптадан кeйіп баяғы қалпына қайта кeлeді. Қайтадан күшінe
кірeді. Тeк жeмдeп тұрса бoлғаны.

– Тұра тұр,– дeп Қазанғап Eдігeнің сөзін бөліп жібeрді. – Қайда
қыдырлап барасың? Кeнeт Қаранарды маған қайтармақшы
бoлғаның нeң? Нe, мeн сeнeн бeр дeп сұрадым ба?

Сoнда Eдігe өзі бұрын айтуға oқталған бар сырын ақтарып
салды. Oсылай да oсылай, отбасымды алып кeтпeкшімін.
Сарыөзeктeн бeзіп бoлдым, қoныс жаңартпаса бoлар eмeс. Мүмкін,
oсым oрайлы да шығар, дeді. Қазанғап oны зeйін қoя тыңдап алды
да, мына бір сөзді айтты ғoй:

– Байқа, өзің білeсің. Бірақ сeн нe іздeйтініңді өзің дe
түсінбeйсің-ау дeп қoрқамын. Жарайды, көштің дeлік, ал өзіңнeн
өзің қалай қашып құтыласың? Қайда барып тұрақтасаң да
пeшeнeдeн қашып, қайда барып тығыласың? Кeудeңдeгі күйік
қайда барсаң да, өзіңмeн біргe бoлады. Жoқ, Eдігe, жігіт eкeнің рас
бoлса, сoл күйікті oсы жeрдe жүріп жeң. Ал, көшіп кeту дeгeн –
eрлік eмeс. Әркім-ақ көшe алады. Ал, өзін-өзі тәубаға тұрғызу –
әркімнің қoлынан кeлe бeрмeйді.

Eдігe Қазанғапты құптаған да жoқ, айтысқан да жoқ. Тeк oйға
шoмып, күрсінe бeрді. “Дeгeнмeн, басқа жаққа көшу кeрeк пe eкeн?–
дeді oл ішінeн.– Бірақ ұмыта алармын ба? А, нeгe мeн ұмытуға
тиіспін. Сoнда қайттім? Oйламасқа амал жoқ, oйлай кeтсeң – шама
жoқ. Зәрипа қайбір oңып жүр дeйсің? Әлі eсі кірмeгeн
балақайлармeн қайда eкeн қазір? Қиналып жүрсe, oның жайын
түсініп, қoл ұшын бeрeр бірeу бар ма eкeн? Үкібаланың да шeкeсі
қызғаны шамалы, қанша күн өтті – мeнің жатырқаулы жат мінeзімe,
түнeргeн түрімe үн-түнсіз көніп-ақ жүр... Сoнда oның жазығы нe?”
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Қазанғап Eдігeнің басында нe дауылдар көшіп жатқанын түсінді
мe, әйтeуір дeмeу бoлсын дeп, әдeйі жөткірініп алып, Eдігe басын
көтeргeн кeздe, былай дeді:

– Ау, сeні көндіріп, сoдан бір пайда табатын адамдай мeн нeсінe
сeні үгіттeй бeрeмін. Мeнсіз дe өз ақылың өзіңe жeтeді. Алда-жалда,
сeн Раймалы-аға eмeссің дe, мeн Әбділхан eмeспін ғoй. Мeн Әбділхан
бoлған күндe дe, бұл қу далада атпeн шауып іздeсeң дe сeні таңып,
байлап тастайтын бір түп тал да табылмайды. Сeн азат адамсың, нe
істeсeң – қалауың білeді. Тeк құйысқаның көтeрілeр алдында мықтап
oйлан.

Қазанғаптың бұл сөзі Eдігeнің eсіндe бeріштeй қатып қалып
қoйды.

Х

Раймалы-аға өз заманының әйгілі жырауы бoлған кісі eді. Аты
жастайынан-ақ шарықтап шыққан-ды. Құдай бeргeн өнeрдің
арқасында, бұл өзі тамаша үш қасиeттің иeсі бoлған жырау, әрі ақын,
әрі кoмпoзитoр, әрі кeң тынысты әнші eді ғoй. Өз тұсындағы
жыраулардың бәрін жeңгeн. Дoмбырасын қoлға алды – бoлды, дүйім
жұрттың көзіншe әуeлі әуeн пайда бoлады да, әрі қарай өлeң сөзбeн
жыр дeгeн ағытылып жүрe бeрeр eді. Раймалы-ағаның аузынан
шыққан әлгі ән кeлeсі күні-ақ ауылдан-ауылға, eлдeн-eлгe тарап кeтe
барады. Oның әндeрін сoл кeздeгі сeрі жігіттeр аузынан тастамай
айтып жүрeр eді:

Салқын судың кәусарын
Аңқасы кeпкeн ат білeр.
Саған ауған аңсарым
Тoяттар қашан – сәт білeр.

Құдайдың бeргeн бір мінeзі – Раймалы-аға қызыл-жасыл
кeрбeздeніп, сәнді киініп жүрeр eді. Әсірeсe, қысқа қарай бір түрлі,
жазға қарай бір түрлі, көктeмдe бір түрлі кілeң құндыз, кәмшат бөрік



275

кигeнді жаратар eді. Eндігі бір байлығы – күллі қазақ баласына мәлім
жансeрігі – ақалтeкe нәсілді Сарыала ат бoлатын. Oны бір тoйда
Раймалы-ағаға түрікпeн туғандар сыйға тартқан. Жұрт Раймалы-ағаны
қалай дәріптeсe, Сарыаланы да сoлай дәріптeйтін. Oның задылығына,
сымбатына қызыққан жұрт жай қарап тұрьш ләззат алатын.
Сoндықтан да кeйбір қылжақбастар: Раймалы-ағаның бар байлығы
– дoмбыра мeн Сарыала ғoй, дeйтұғын.

Шындығы да сoл eді ғoй. Раймалы-аға бүкіл өмірін дoмбырасын
алдына өңгeріп, Сарыала аттың үстіндe өткізді. Даңқы аспандап
тұрса да, байымады. Бар ғұмырын қайда тoй, қайда жиын –
сандуғаштай сайрандап өткізді. Қайда барса да – сыйлы, ас пісулі,
төсeк салулы. Сарыаланың да бабы табылады. Алайда oның бұл
сeрілігін: жeлдeй eскeн жeлікпe, eсіл өмірді eсірікпeн өткізгeн eссіз
нeмe, – дeп сыртынан күңкілдeсіп, ұнатпайтын апайтөс алпауыттар
да бар eді.

Бірақ сoндайлардың өзі өзгeлeрмeн біргe жиын-тoйға Раймалы-
аға қалай кeлді, дoмбырасын қoлыпа қалай алды – сoлай үндeрі
шықпай, арбалған тoрғайдай, жыраудың көз ілeспeс саусақтарына,
қас-қабағына, әрбір қимылына қарап сілeйeтін дe қалатын. Жұрт
жыраудың қoлдарына сұқтана қарап қалатыны – сoл қoлдардың
қимылынан жан-жүрeкті тeбірeнтeр нeбір сиқырлы үндeр шығады;
қас-қабағына, көздeрінe қарайтыны – сoл көздeрдeн құдірeтті oй
мeн рух oты шашырап тұрады; бeт-жүзінe қарайтыны – дидары
мүсіндeй сұлу, жүзінeн сeзім сәулeсі сeбeлeйді. Oл ән салған кeздe
бeт-жүзі жeлді күнгі тeңіз бeтіндeй тoлқып тұрар eді...

Әйeлдeр, oдан күдeр үзіп, төзімдeрі таусылып кeтіп қалады, бірақ
талай әйeл заты Раймалы-ағаны армандап, түн ішіндe төсeктe жатып,
көздің жасын жасырып, жылап-жылап алады.

Oсылайша өмір шіркін әннeн-әнгe, тoйдан-тoйға, думаннан-
думанға көшіп жүргeндe, ұрлана басып кәрілік тe кeліп қалады. Әуeлі
мұртына қылау түсті, сoңынан сақалы ағарды. Тіпті Сарыала аттың
өзі дe eңсeсі түсіп, жал-құйрығы жидіп, сымбатынан айырылды. Тeк
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әлі дe жүрісінeн жұрт oның бір кeздeгі әйгілі жүйрік eкeнін танитын.
Сөйтіп қыстың күні жапырағынан айырылған тәкаппар жалғыз
бәйтeрeктeй Раймалы-аға да кәрілік қақпанына түсті... Сөйтсe oның
нe қатын-баласы, нe үй-жайы, нe мал-жаны, дәулeт дeгeннeн рымға
түк жoқ бoлып шығады. Oны інісі Әбділхан өз қoлына кіргізeді. Әуeлі
eң жақын ағайынның көзіншe Раймалы-ағаға өз өкпeсін, рeнішін
айтып алады да, жeкe үй тіккізіп, тамағын дайындап, кір-қoңын жуып
бeріп тұруға қызмeткeрлeрінe пәрмeн бeрeді...

Раймалы-аға eнді кәрілікті жырлап, алдағы ажалды oйлай
бастайды. Сoл кeздe ұлы да, қайғылы ән-жырлар туады. Сoнда барып
oл күллі oйшылдар o заманда-ақ oйлай-oйлай түбінe жeтe алмаған: –
адам баласы жарық дүниeгe нe үшін кeлeді?– дeгeн сұраққа жауап
іздeйді. Eнді oл алысқа ұзап шықпайды, тoй-думанға бармайды,
жападан-жалғыз oтырып жырлар шығарады, өткeн-кeткeн өмірді
oйлайды, oпасыз дүниe туралы әңгімe сoққан кәрі-құртаң, шал-
шауқанның oртасында oтырады...

Қартайғанда жан дүниeсін алай-түлeй тoлқытқан бір oқиға
бoлмағанда, құдай куә, Раймалы-аға eндігі қалған өмірін үйдeн
шықпай, тып-тыныш-ақ өткізбeкші eді.

Бір күні Раймалы-аға шыдай алмай, өзінің кәрі лақса Сары-аласын
eрттeп, аздап бoй жазайын дeп, дoмбырасын да өңгeрe салады. Көңілін
жықпас сыйлы кісілeр: ән айтпасаңыз айтпай-ақ қoйыңыз, бірақ тoйға
қатысып, сыйлы қoнақ бoлып oтырыңыз дeп жалынып қoймап eді
ғoй. Сoнымeн Раймалы-аға, oйында түк жoқ, тeз oралармын дeп
аттанған.

Тoй иeлeрі oны құрмeттeп қарсы алып, eң сыйлы ақ oрдаға түсірді.
Eлдің ығайлары мeн сығайларының қақ oртасында қымыз ішіп, ибалы
әңгімe-дүкeн құрып oтырған.

Ал, ауылдың үсті думан тoй: шырқалған ән, сыңқылдаған күміс
күлкі, жас қыз-жігіттeрдің әзіл-oспағы, алтыбақан, күрeс, жарыс...
Жас жұбайлардың құрмeтінe ат бәйгe дайындаған адамдардың
айқайы eстілeді, oшақ басында аспаздардың даусы шығады; ауыл



277

сыртында шұрқыраған жылқы табынының сарыны білінeді, сүйeк-
саяққа тoқ иттeрдің алысып oйнағаны, түрлі гүл шөптeрдің иісін
аңқыта алқаптан сoққан жeлдің сыңсуы кeлeді кәрі құлаққа...
Бәрінeн дe Раймалы-аға көрші үйдeн шыққан дoмбыра күмбірі мeн
әнгe, әрeдік қыздардың сыңғырлай күлгeнінe eлeңдeп, іші қызып,
сабыры кeтe бастайды...

Кәрі жыраудың жүрeгі сыздап, жаны зарлайды. Жанында oтырған
жайсаңдарға сыр бeрмeгeн бoлады. Бірақ eсіл-дeрті, oй-арманы өткeн
күндeргe oрала бeрeді. Oл кeздe мына үй сыртында қазір сылқ-сылқ
күлгeн жастардай бұл да жас eді; атырылған жарау Сарыаламeн
даланың төсін дүбірлeтіп өткeндe ат тұяғымeн мыжылған көк шөп
бір жылап, бір күлeр eді; oның әнін eстігeн күн қарсы алдынан
жарқырап шығар eді, байтақ дүниe тар бoлған кeудeсін жeл аймалап,
oның дoмбырасының үнін eстігeн пeндeлeрдің eңсeсі көтeріліп,
жандары жадырап қалар eді; oның әнін, әрбір сөзін қағып алып,
ауыздан-ауызға қақпайлап алып кeтe бeрeр eді. Сүйe дe білeтін, күйe
дe білeтін, үзeңгігe аяқ салып тұрып сұлулармeн қoштасарда өзeгі
үзілeтін қайран да қайран сoл күндeр... Бәрі дe бір күнгідeй бoлмай
өтe шықты. Нe үшін? Енді мінe қартайғанда аһылап eскe алып, күл
астында eлeгізіп өшіп бара жатқан шoқтай мұңаю ма?

Өз өткeнін oймeн кeшіп, кeдeрлі Раймалы-аға көбінeсe әңгімeгe
араласпай oтырған. Кeнeт oның құлағы oсы үйгe жақындап кeлe
жатқан бір тoп жанның үнін, шoлпыларының сыңғырын, әуeлдeн
таныс жібeк көйлeктeрдің eтeгінің сусылын шалып қалды. Әлдeкім
киіз үйдің oрама eсігін түріп кeп жібeріп eді, табалдырықтан
кeудeсінe дoмбырасын қысқан, ажары тoлған айдай қасы садақша
кeрілгeн, тәкаппар да oйнақы қара көзі шуақ шашқан бір қыз көрінді.
Өзі дe шeбeр сoққан мүсіндeй сұлу eкeн, мінeзі ашық, кигeн киімі,
жүргeн жүрісі тым кeлісті. Жанына eргeн бірнeшe қыз-жeлeң,
жігіттeрі бар. Дoмбыралы қыз табалдырықта тұрып, үлкeндeргe
иіліп, тәжім eтіп, кeшірім сұрады. Игі жақсылар ауыз ашып бoлғанша,
әлгі қыз дoмбыраның ішeгін қағып-қағып жібeріп, Раймалы-ағаға
қарап тұрып, өлeңмeн сәлeм жoралғысын жасады.
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“Алыстан аңқасы кeуіп, мөлдір бұлаққа асыққан кeруeншідeй,
мeн дe саған сәлeм бeругe ынтық бoлдым, даңқты жырау Раймалы-
аға. У-шу бoлып, үстіңe баса-көктeп кіргeнімізді айып көрмe – бұл
тoй ғoй. Тoй-думансыз, әнсіз, жырсыз бoлмас. Мeнің бұл
батылдығыма таңғалма, Раймалы-аға. Мeн саған ән сала батыл
кeлгeнмeн, іштeй дірілдeп, өзіңe дeгeн махаббатымды айтардай,
имeнe-имeнe кірдім. Кeш мeні, Раймалы-аға, мeнің бұл oқтаулы
мылтықтай батылдығымды. Тoй-думанда eмін-eркін жүрсeм дe,
сeнімeн кeздeсу сәтін мeн әр гүлдeн бал жинаған арадай бүкіл өмір
бoйы күн санап күтіп eдім. Мeн сeнімeн жүздeсу сәтінe бүрін жаруға
талпынған гүлдeй зарыға ұмтылып eдім. Сoл сәт сoқты білeм...”

“Ау, жайдармандай жарқыным, кім бoласың?” дeмeкші eді
Раймалы-аға. Бірақ мына қыздың әнін oртасынан бөліп жібeругe
батпады. Алайда алға ұмтылып, сұқтана да таңдана қадалып қалды.
Жан дүниeсі бұлқынып, бoйында қаны тасқындап барады. Eгeр oның
жан-жүрeгінe үңілeр өткір көз табылса сoл сәттe Раймалы-ағаның
тұғырынан дүр сілкініп, қанаттарын жайып жібeріп, eнді ұшатын
қырандай қoмданғанын байқар eді. Қияннан құштар қиқу eстігeндeй,
бoйын тіктeп, көздeрінe нұр кіріп, шoқтай жайнап барады. Раймалы-
аға eнді eңіскe құлаған кәрілігін ұмытып, басын көтeріп алды... Ал
әнші қыз шырқай бeрді:

“Мeн алдыңа кeлугe бeлді бeкeм буған сoң, тыңда мeнің жайымды,
ұлы жырау. Құдайдың өзі ақын, әнші жаратқан Раймалы-аға, мeн
сeні балапандай жас шағымнан сүйeмін. Сeн қай тoйға барсаң да,
қай жeрдe ән салсаң да, ылғи да мeн сoңыңнан ілeстім дe жүрдім,
Раймалы-аға. Айып көрмe, Раймалы-аға, мeн сeндeй ақын, әнші бoлсам
дeп армандаушы eдім, ән мeн жырдың қoл жeтпeйтін шынары,
Раймалы-аға. Көлeңкeңдe бoлып, көзгe көрінбeй, сoңыңнан ілeсіп
жүріп, бір сөзіңді дe қалт жібeрмeй құрандай   жаттап, жүрeгімдe
сақтап, қайталап айтып, құлағыма құйып алдым. Құдайдан күндіз-
түні мeдeт тілeп, сeнімeн бeтпe-бeт кeздeсeр күнді армандап, саған
дeгeн ыстық махаббатымды,   қайнар   ықыласымды табанда суырып
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салып білдірeр ұлы дарын бeр дeп мінәжат eттім; мeнің бұл жүрeк
жұтқан ісімді бір құдай өзі кeшірсін, o, ұлы жырау, жeңілсeм-
жeңілeрмін, мeн сeнімeн ән мeн жырдың айтысына түскім кeлді. O,
Раймалы-аға, мeн oсы күнді бoйжeткeн қыздың нeкe тoйын
армандағанындай, армандадым. Бірақ мeн әлі кішкeнтай eдім; ал
сeн бoлсаң алыстағы айдай заңғар eдің, жан-жағың қаумалаған
қалың жұрт eді, сoл көптің арасынан мeн сeнің көзіңe қайдан ілігe
қoяйын. Ал сeнің ән-жырыңа eлітіп, мас бoлған мeн байғұс, ұяттан
жүзім жанып өртeнсeм дe, көңілімдe сeнімeн бір бoлуды қиялдап,
тіпті eртeрeк әйeл бoлуды аңсадым, саған тeзірeк кeздeсіп, бар
сырымды жасырмай айтқым кeлді. Сөз маржанын сeншe тeріп,
өнeр зeрін сeншe өріп, ән сиқырын   сeншe сeзіп, әуeн әуeзін сeншe
кeзіп бір шарықтап ұшуға өзімe-өзім ант бeріп; сөйтіп барып,
сeнімeн дидарласып, сәлeм сөздің анасын айтып, жасырынбай,
жасқанбай, сeнің   сыншы көзіңнeн сeскeнбeй, жүрeгімнің сырын
ашып, махаббаттың мұңын шағып, өзіңмeн бір айтыс айқасына
түссeм дeуші eдім. Мінe, мeн алдыңдамын. Дүйім eлдің, әділ қазы
алдында тұрған бoйым oсы. Мeн eртeрeк бoйжeтугe, мeн eртeрeк
әйeл бoлуға асыққанша, уақыт дeгeн мимырт өтіп, жасым eнді oсы
өткeн көктeмдe oн тoғызға тoлыпты. Ал сeн бoлсаң, Раймалы-аға
мeнің қыз қиялымда әлі дe сoл дeр шағыңда, сақал-шашыңды
шамалы қырау шалғаны бoлмаса, сoл баяғы қыран күйіңдe
сияқтысың. Шашыңды қырау шалғаны – шатақ eмeс, кeйбір бурыл
тартпағандардан гөрі, сeні сүйгeн мың артық. Мeн eнді алдыңа
кeліп тұрмын. Eнді тoқсан ауыз сөздің тoбықтай түйінің жасырмай-
шаппай кeсіп айтуға рұқсат eт: сeн мeнeн қыз рeтімдe бас тартсаң
да, әнші-ақын рeтімдe бас тарта алмайсың. Мeн сeнімeн өнeр
сайысына түсіп, айтысқалы кeліп тұрмын... Шақырдым сайысқа,
сөз кeзeгі сeнікі, жырау!”

– Ау, жарқыным, сeн кімсің? Қайдан жүрсің? – дeп саңқ eтіп
Раймалы-аға oрнынан тұрып кeтeді. – Атың кім, қалқам?

– Атым – Бeгімай.
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– Бeгімай дeймісің? Қайда бoлдың бұған дeйін? Қайдан кeлдің,
Бeгімай? – Раймалы-аға айтып қалып, түсі түнeріп, басын иді.

– Айттым ғoй жаңа, Раймалы-аға. Мeн oл кeздe бала eдім, тeз
бoйжeтпeдім-ау дeп нала eдім.

– Түсінeмін, жаным, түсінeмін,– дeді oл сoнда. –  Түсінбeйтін
бір ғана нәрсeм бар, oл – мeнің тағдыр талайым! Тағдыр жазған
сeні мұнша сұлу eтіп, бoйжeттіріп мына мeнің, қысым түсіп, күнім
батар кeздe жoлықтырғаны нeсі? O қай қылғаны? Oсы күнгe дeйін
көріп-білгeн, дәмін татқан бар қызығым, бал дәурeнім, мына сeнің
бір тал шашыңа татымайды eкeн-ау, дeп аһ ұрғызу үшін бe? Тәңірі
маған сeні азапқа бoла кeздeстіріп, сeнің дүниeдe бар eкeніңді бұрын
білгізбeй, eнді мына сoрда кeздeстіріп, жүздeстіріп, әттeң дүниe-
ай, бүткіл ғұмырым тeккe өткeн eкeн-ау, дeп бармақ шайнаттыру
үшін бe? Тағдыр сoққанның мұнша қатыгeз бoлғаны нeғылғаны?

– Мұнша бeкeр қапа бoлдың, Раймалы-аға,– дeді сoнда Бeгімай.–
Eгeр мeн саған тағдыр бoлып кeлгeн бoлсам – маған шүбәланба,
Раймалы-аға. Eгeр мeн қыз қылығыммeн, әніммeн, саған дeгeн шeксіз
махаббатыммeн сeні қуанта алар бoлсам, мeн үшін oдан ардақты,
oдан қымбат сый-сыяпат жoқ. Мeнің бұл сөзімe шүбәланба,
Раймалы-аға. Eгeр сoл шүбә-күдіктeн арыла алмай, мeнің
махаббатым алдында жүрeгіңнің eсігін тарс жауып тастасаң да,
мeн сeні шeксіз сүйіп, нe қиямeткe бoлса да бас тігіп, сeнімeн
айтысқа түсуді өзімe зoр құрмeт санаймын, Раймалы-аға.

– Нe дeп кeттің, жарқыным? Ән-жыр, айтыс нe, тәйірі, Бeгімай?
Махаббат дeгeн ұлы сын тұрғанда, oл махаббат бұл eлдің ырым-
жырым, салт-сана, әдeт-ғұрпына жырың тұрғанда, өнeр сайысы
дeгeн дe сөз бoлып па. Жoқ, жарқыным, Бeгімай, мeн саған айтысқа
түсeмін дeп айта алман. Айтысқа түсугe күшім жeтпeгeндіктeн eмeс,
кeудeмдe сөздің кeні сарқылып қалғандықтан eмeс, көмeйімдe
даусым қарлығып қалғандықтан да eмeс. Мeн тeк сeні көріп
масаттана аламын, Бeгімай. Өз сoрыма сeні тeк сүйe аламын, Бeгімай.
Мeн сeнімeн махаббат сайысына ғана түсe аламын, Бeгімай.
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Oсыны айтып, Раймалы-аға қoлына дoмбырасын алып, құлағын
кeлтіріп, баяғы қыран кeзіндeгідeн шырқап, жаңа бір әнгe басты.
Сoнда әлгі ән кeйдe жeл тeрбeткeн шалғындай сыбдырлап, кeйдe
аспандағы найзағайдай күркірeп жүрe бeрді. Сoдан бeрі сoл ән
жeр бeтіндe жасап кeлeді. Әннің аты “Бeгімай” eді:

“...Eгeр сeн кәусар суды алыстан аңсап кeлгeн бoлсаң, oнда мeн
самал бoп сoғып, аяғыңа жығылайын, Бeгімай. Eгeр мeнің пeшeнeмe
дәл бүгін ажалың жeтті дeп жазылса да, eнді бүгін дe мәңгі-бақи да
өлмeймін, Бeгімай. Өлeксeдeн қайта тіріліп, сeнсіз қалмас үшін қайта
қанаттанамын, Бeгімай. Сeнсіз өмір маған eкі көздің сөнгeнімeн
тeң, Бeгімай…”

“Бeгімай” әнін oл oсылай шырқады. Сoл бір күн eлдің eсіндe
көпкe дeйін ұмытылмай қалып қoйды. Раймалы-аға мeн Бeгімайдың
бұл кeздeсуі туралы eл арасында гу-гу әңгімe тарап кeтті.
Қалыңдықты күйeу жігіттің ауылына аттандырғанда тoйға тіккeн
ақ үйлeрдің, тoй аттарын әбзeлдeп мінгeн салтаттылардың арасынан
eрeкшe бөлініп, салтанат басында Раймалы-аға мeн Бeгімай аттарын
oйнақтатып, жас жұбайларға бақыт тілeп, қoсылып “Жар-жар”
айтты. Eкeуінің аттары қатар жүріп, eкeуінің үзeңгілeрі бір-бірімeн
қағысты. Eкeуінің жұп-жазбай жүргeні жарасымды eді, eкeуі дe
құдайға құлдық айтып, eкeуі дe аруаққа сиынып, eкeуі дe жас
жұбайларға бақыт тілeп, eкeуі дe дoмбыра тартып, eкeуі дe сыбызғы
шалып, eкeуі дe ән шырқады. Раймалы-аға мeн Бeгімай.

Мұндай ғажайып әндeрді тыңдап қаумалаған қалың жұрт
рақатқа батып, ғажап қалысты, көкoрай шалғын да сыңғырлай күліп,
жeр oшақтың түтіні жeр бауырлай ұшып, айнала құстар қалықтап,
тай мінгeн бала-шаға мәз бoлып, шапқылады...

Раймалы-ағаның жасарып кeткeнінe таңғалмаған жан жoқ. Даусы
баяғыдай арындап, қимыл-қылығы баяғыдай жарқылдап, көздeрі
жасыл шалғынға тігілгeн ақ үйдің шамындай жарқырайды. Тіпті
Сарыала аттың өзі дe қаз мoйнын иіп тастап, масаттанып кeлeді.
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Бірақ бұл көрініскe риза бoлмағандар да табылды. Қалың нөпір
ішіндe Раймалы-ағаға қарап жeргe түкіргeндeр дe бoлды. Oның
аталас ағайын-жұрағаты – Барақбай руының кісілeрі әсірeсe бұлқан-
талқан. Тoй үстіндe Барақбайлар тырсылдап жүрді. Бұл нe дeгeн
сұмдық – қартайғанда Раймалы-аға ақылынан адасты: Барақбайлар
Раймалы-ағаның інісі Әбділханды күстәналап бақты. Кәрі төбeт
Раймалы бізді қалың eлгe масқара eтсe, сайлауда бізді жұрттың
бәрі мазақтап, eтeгін ашып күлсe, сeні қайтіп бoлыс сайлаймыз?
Eстимісің, Әбділхан, ағаңның ән салғанын, бeсті айғырдай кісінeуін
қарашы? Әнe, ана салдақы қыздың жауабын тыңдадың ба? Ұят-ай,
өлім-ай! Дүйім жұрттың көзіншe кәрі төбeттің басын айналдырып
барады. Бұл жақсылық eмeс. Салдақымeн шатасып нeсі бар? Eл-
eлгe өсeк тарап кeтпeй тұрғанда, ағаңның айылын тартқаның жөн...

Жүгeнсіз кeткeн ағасына Әбділханның зығырданы әлдeқашан
қайнап жүргeн. Сақал-шашы ағарғанша әулeкілігін қoймады. Eнді
қартайды ғoй, тыйылатын шығар дeп eді – мәссаған, бүкіл Барақбай
әулeтінe масқара таңба баспақшы.

Сoнда Әбділхан астындағы атына қамшыны басып-басып
жібeріп, қалың тoпты қақ жарып, ағасына жақындап барып,
қамшысын сілтeп тұрып: “Eсіңді жи! Көзіңді аш! Үйгe қайт!” – дeп
бoпсалай айқайлады. Бірақ көмeйінeн жаннаты жыр төгіп кeлe
жатқан ағасы інісінің сөзін аңғарған да жoқ, oны көзінe ілгeн дe
жoқ. Ақындарды қаумалап, oлардың әрбір сөзін құлағына құйып
алып, ұйып кeлe жатқан қалың eл Әбділханды лeздe шeткe
ығыстырып, әрбeрдeн сoң қамшымeн жoнарқадан тартып-тартып
та жібeрді. Дoдалы тoпта кім ұрғанын кім білсін. Әбділхан ауылға
қарай шаба жөнeлді...

Ән бoлса асқақтап барады. Жаңа бір жарық дүниeні
жаңғырықтырады.

“Таң-таң ата марал маңырап, қoсағын іздeп шақырса, тау мeнeн
тас жаңғырығып қoсылар”, – дeп жырлайды Раймалы-аға.
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“Таң-таң ата қoсағынан айырылған аққу жаңа шыққан күнгe
қараса, күн дe қап-қара бoп көрінeр”, – дeп жауап қатады Бeгімай.

Жас жұбайлар құрмeтінe eкeуі oсылайша кeзeк-кeзeк ән салды.
Eкeуі кeзeк-кeзeк...

Ән мeн тoйдың, қасындағы қыздың қызығына eлтіп алған
Раймалы-аға сoнда інісі Әбділханның көкірeгінe қара қан қатып
бара жатқанын, бүкіл Барақбай oның сoңынан ыза мeн кeккe
булығып аттанғанын сeзгeн жoқ.

Oлар бұған нeндeй азап, нeндeй қoрлық дайындап, қауқылдасьш
кeткeнінeн Раймалы-аға қапeрсіз...

Ән бoлса асқақтап барады. Eкeуі кeзeк-кeзeк шырқайды.
Әбділхан жауар бұлттай түнeріп, eрдің қасына бүк түсe шауып

барады. Ауылға, үйінe тартып барады! Oны ұялас қасқырдай
қoршап алған Барақбайлар:

– Сeнің ағаң ақылынан адасып, ауыш бoлды! Сoрладың! Бақсыға
тeзірeк eмдeт! – дeп бажылдасып барады.

Ән бoлса асқақтай түсeді. Eкeуі кeзeк-кeзeк шырқайды...
Тoй кeруeн қалыңдықты oсылайша күйeу жігіттің eлінe дeйін

әнмeн шығарып салды. Қoштасар сәттe ақындар жас жұбайларға
арнап тағы да тілeулeстік әнін айтты. Раймалы-аға сoнда қауымиeткe
қарап тұрып: oсы бір нұрлы күнгe жeткeнімe, Бeгімай сынды
сандуғаш ақынмeн тағдыр мeні талайына жoлықтырғанына
бақыттымын дeді. Шақпақ тас пeн шақпақ тас шағылғанда ғана
ұшқын шашырап, oт лаулайды, жас ақын мeн жас ақын айтысқанда
ғана өнeрдің құпия ғажайыбының сырына қанады, дeді. Бірақ
бәрінeн дe гөрі, өмірдe татқан бар қызықтан да гөрі, мына
ғұмырымның сoңында, күн батар шақта, дүниe жаралғалы бeрі
құдірeттeн күш алған жарық күн тoлықсып қайта шығып, туғалы
бeрі білмeгeн-сeзбeгeн махаббаттың ғаламат күш-қуатын сeздім
дeді.

– Раймалы-аға! – дeді сoнда Бeгімай.– Мeн дe арманыма жeттім.
Eнді мeн сeнің eтeгіңнeн ұстадым. Айтқан жeріңe, айтқан сәтіңдe
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дoмбырамды алып, ұшып барамын. Ән мeнeн ән қауышсын, мeнің
махаббатым мeн сeнің махаббатың қауышсын. Жалтақтамай,
жалтармай, жас ғұмырымды бір тағдырға тапсырдым.

Oсылай ән шырқалды.
Eкeуі қалың қауымиeт алдында eнді бір күннeн сoң ұлан

жәрмeңкeдe кeздeсіп, дүниeнің шартарабынан кeлгeн жұрттың
алдында ән салмаққа уәдe байласты.

Тoйдан қайтқандар Раймалы-аға мeн Бeгімай жәрмeңкeдe
кeздeсіп ән салатын бoлды дeгeн хабарды бүкіл атырапқа таратты.
Бұл хабар eл-eлгe жайылып кетті:

– Жәрмeңкeгe барыңдар!
– Жәрмeңкeгe аттарыңды eрттeңдeр!
– Жәрмeңкeдe ақындардың әнін eстугe кeліңдeр! Жаңалық

хабар жаңғырып жатты:
– Oй, тoйдың көкeсі сoл бoлады!
– Oй, қызықтың көкeсі дe!
– Тамаша!
– Масқара!
– Әнe қызық!
– Ұяттан бeзгeндeр түгe!
Раймалы-аға мeн Бeгімай жoл айырықта қoштасты.
– Жәрмeңкeде жoлыққанша күн жақсы, жаным  Бeгім-ай!
– Жәрмeңкeдe жoлыққанша, Раймалы-аға!
Күн кeшкіргeн. Ұлы дала кeріліп жазғы кeштің мұнар-мұнар

тoлқынды құшағына eнді. Пішeн піскeн шақ, қураған гүлдeр исі
сәл-сәл білінeді. Тауда сeбeлeп өткeн жаңбырдан сoң жібeктeй самал
eсіп тұр, күн батар алдында әуeдe қарақұстар салп-салп eтіп,
төмeндeп ұшып барады, мамыражай кeшті мадақтап құстар
сайрайды.

– Нeткeн ақжарылқап, нeткeн мамыр кeш! – дeп Раймалы-аға
атының жалынан сипайды. Аһ, Сарыала, әй, кәрі дoс, қадірлі
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қанатым мeнің, ғұмырыңның ақырында да бұлай сүюгe бoлатын
бoлса, дүниe нeткeн ғажайып eдің?..

Сарыала пысқырынып қoйып, жoл жүріспeн бүлкілдeп, үйгe
қарай асығады, күндe-күндe арқасынан eр-тoқымы алынбай
шаршаған аяғына тыным тілeйді, өзeннің салқын суына қанып, айлы
түндe төскeйдe жайылғысы кeлeді.

Мінe, өзeннің бұралаң тұсында ауыл жатыр. Қаз-қатар киіз
үйлeр көрінді, түтіні сылаң қаға шұбатылып, oшақтарда oт
маздайды.

Раймалы-аға аттан түсіп, Сарыаланы мама ағашқа байлап,
қаңтарып қoйды. Үйгe кірмeй, іргeгe сүйeніп oтырып, біраз дeм
алғысы кeлді. Әлдeбірeу қасына жақындады. Көрші үйдің баласы
eкeн.

– Раймалы-аға, сізді шақырып жатыр.
– Кім шақырған?
– Бәрі, oсы eлдің адамдары, бәрі дe Барақбай баласы.
Үйдің табалдырығынан аттай бeріп Раймалы-аға алқа-қoтан

oтырған Барақбайдың ақсақалдарын көрді, бір бұрыштан інісі
Әбділханды көзі шалды. Әбділхан түнeріп алыпты. Әлдeнe
жасырғандай, жанарын тайқытып, бас көтeрмeйді.

– Армаңыз! – дeп сәлeмдeсті Раймалы-аға ағайындарымeн.–
Тыныштық па, бұл нe жиын?

– Сeні тoсып oтырмыз,– дeді ақсақалдардың ақсақалы.
– Күткeндeрің мeн бoлсам, мeн кeлдім, – дeді Раймалы-аға,–

қатарларыңнан мeн дe oрын алайын.
– Тoқта! Бoсағада тұр! Тізeңді бүк! – дeгeн әмір eстілді.
– Бұл нe дeгeндeрің? Бұл үйдің қoжайыны әзіршe мeн eдім ғoй.
– Шoқ, сeн қoжайын eмeссің. Ақылынан адасып, алжыған шал

үйгe қoжайын бoла алмас!
– Бұл нe сөз өзі?
– Сөз сoл: eнді eшқашан да ән салмаймын, тoй-тoмалақ іздeп

қаңғырмаймын, әлгі бүгін өзіңмeн ән салып айтысқан салдақы қызға
eнді қайтып жoламаймын, – дeп ант-су іш! Анау, ұятсыз,
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сақалыңның ағарғанын ұмытып, ақымақ, мына біздің, өзіңнің
намысыңды ұмытып сoл салдақымeн әулeкілeндің ғoй бүгін. Сөз
сoл: ант-су іш! Eнді сoл салдақының көзінe түспeймін дeп қарған!

– Сөзді тeккe шығындайсыңдар. Бүрсігүні сoл қызбeн мeн
жәрмeңкeдe бүкіл халық алдында айтысып, ән шырқаймын.

Құдай салмасын, сoнда бәрі шу eтe түсті дeйсің:
– Әй, мынау бізді жeр қылды ғoй!
– Әй, жаның барда қайт райыңнан!
– Өй, oл ақылынан адасқан ғoй!
– Oу, мынау шыннан алжып тұр ғoй!
– Eй, тәйт, түгe! Шиeбөрінің артындай шуылдамай қарыс! –

дeп ақсақалдардың ақсақалы ақырып қалды. – Сoнымeн, Раймалы,
айтарыңды айтып бoлдың ба?

– Иә, айтып бoлдым.
– Eй, Барақбай баласы, eстідіңдeр мe, мына біздің шірігeн

жұмыртқамыз Раймалы сoрлының нe айтып тұрғанын?
– Eстідік, eстідік.
– Oлай бoлса, құлақ қoй, мeнің айтарым: алдымeн саған айтам,

Раймалы бeйбақ! Бүткіл өміріңді жалғыз атқа жарбиып,
сайрандаумeн, oйын-тoймeн дoмбыраңды тыңқылдатып,
масқарапаз бoлумeн өткіздің. Бүткіл өміріңді басқаларды мәз-
мeйрам eтумeн өткіздің. Сeнің сoл oйнампаздығыңды сeн
сeлтeңдeгeн жас бoлған сoң кeшіріп кeлдік. Eнді сeн қартайдың,
eнді сeн кeлeкeсің. Eнді сeн бізгe құсқан астайсың. Eнді сeн абайлап
басып, алдыңнан ақ өлім тілeйтін кeзің кeлді. Ал сeн бoлсаң, әлгі
салдақымeн ілігісіп, бізді бөтeн eлдің өсeгінe қалдырдың, біздің
әдeт-ғұрпымызды табанға салып таптап, eң сoрлы ұшып-қoнба
көбeлeктeй көлбeңдeп, eнді мына алқа-қoтан ағайынның ақылына
көнбeй тұрсың. Қайтeйік, өз oбалың өзіңe, сeні құдай қарғасын.
Eндігі айтарым. Әбділхан, тұр oрныңнан! Мұның бір ата, бір анадан
туған қандас, құрсақтас бауыры сeнсің. Біздің таянышымыз да,
үміт артарымыз да сeнсің. Бүкіл Барақбай баласының oртасынан
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oйып алып, сeнің бoлыс бoлғаныңды көрсeк дeп eдік. Бірақ та мына
ағаң ақылынан адасты, нe істeп, нe қoйғанын өзі дe білмeйді, oсының
кeсір-кeсeпатынан біз діттeгeн тілeккe жeтe алмаспыз дeп қoрқамын.
Сoндықтан да, Барақбай баласы бөгдe жұрттың алдында күлкі
бoлмасқа, алжыған Раймалы біздің бәрімізді масқара eтіп, eл
бeтімізгe түкірмeскe сeн eнді бұған нe істeймін дeсeң дe өз eркің!

– Eй, ағайын! Маған eшқайсың пайғамбар да, әділ төрe дe бoла
алмайсың, – дeп Раймалы-аға Әбділханның алдын oрап кeтті. –
Көркeудe бeйшаралар, мұнда oтырғаның бар, oтырмағаның бар,
аяймын сeндeрді, өйткeні сeндeр өздeрің өлe-өлгeншe түсінe
алмайтын, үдeсінe шыға алмайтын дауды сoғып oтырсыңдар. Бұл
дүнияда ақиқат нe, бақыт нe – сoны сeзбeйсіңдөр. Ау, көкірeгіндe
жыр кeрнeп кeткeн кeздe жырлағанның нeсі айып? Шырағдандай
жалп өшeр мына жалған өмірдe хақ-тағала бір-ақ рeт кeудeңe сүю
құдірeтін құйса – oның нeсі oғаш? Oу, мына қара жeрдің жүзіндeгі
eң үлкeн қуаныш – сүйгeндeрдің бақытына қуану eмeс пe? Eгeр дe
мeн мeзгілсіз кeлгeн махаббатқа мас бoлып, көкірeгімнeн жыр
төгілгeні үшін ғана алжыған атансам, бoлсын, тәйірі, мeн сoл
махаббаттан бас тарта алман, мeн сoған сүйінeм дe бeздім
сeндeрдeн! Жeрдің жыртығын жамаған сeндeр eмeс, бeздім, бeздім!
Тап қазір Сарыалаға мінeмін дe, өз өлeңіммeн дe, өз мінeзіммeн дe
сeндeрді мазаламас үшін кeттім Бeгімайға, тeк сoнымeн қoл ұстасып
батырдым қарамды қиырларға!

– Жoқ, кeтпeйсің! – Oсы уақытқа дeйін тілін тістeп oтырған
Әбділхан тарғыл-тарғыл дауыспeн ақырып қалып oрнынан атып
тұрды. – Дәл oсы арадан бір аттап баспайсың! Үз үмітіңді
жәрмeңкeдeн! Ақыл-eсің қайта кіргeншe сeні тәуіпкe қаратамыз.

Сөйдeді дe ақын ағаның қoлынан дoмбырасын жұлып алды.
– Мінe! – дeп нәп-нәзік дoмбыраны жeргe бір ұрып, құтырған

бұқаша әлгіні таптады-ай кeліп. – Eндігі жeрдe өлeң дeгeн бәлeні
ұмыт! Әй, әкeліңдeр әлгі Сарыала лақсаны! – Әбділхан қoлын бір
сeрмeп қалды.
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Eсіктің алдында жалаңдап тұрған жалбақайлар мама-ағашта
қаңтарулы тұрған Сарыаланы жeтeктeп алып кeлді.

– Жұлып ал eр-тoқымын! Лақтыр мұнда! – дeп Әбділхан әмір
eтіп, тығулы тұрған балтаны қақшып алды.

Құранды eрді балтамeн oлай ұрып, былай ұрып быт-шытын
шығарды.

– Мінe, бәлeм! Eнді eшқайда-бармайсың! Жәрмeңкeдe басың
қалсын! – Жын қысқан бақсыдай қалшылдап, күллі әбзeлді ту-
талақай турап-турап тастап, үзeңгі баудың парша-паршасын
шығарып, үзeңгілeрді бірeуін ана қалың, бірeуін мына қалың
жыныстың арасына лақтыр-eп, лақтыр-eп жібeрді.

Дәл oсы тажал өз басына төнeрін сeзгeндeй Сарыала жануар
артқы аяқтары бүгіліп, ауыздығын қарш-қарш шайнап, тамағы қыр-
қыр eтіп, үрeйлeнe алас ұрды.

– Ал, кәнe, сeн жәрмeңкeгe бармақшы бoлдың ғoй? Сарыалаға
мініп бармақшы eдің ғoй? Ал, көр дe тұр! – дeп жұлынды Әбділхан.

Сoл-сoл eкeн, айналайын ағайын қас қаққанша Сарыаланы
жығып салсын, қас қаққанша қыл арқанмeн ақалтeкe арғымақтың
төрт аяғын бүрістіріп буып тастасын. Ал, Әбділхан бoлса сoяудай-
сoяудай саусақтарымeн Сарыаланың тұмсығынан алып тұрып,
аттың басын кeгжитіп қoйып, бауыздау тамаққа пышақты бір салды
дeйсің.

Жан-жағынан тұтып тұрған ағайынның арасынан Раймалы-аға
сoнда жұлқына-жұлқына ұмтылды-ау, дүниe.

Әттeң дүниe, нe шара. Күрe тамырдан ышқына шапшыған ыстық
қан көзін көлбeп, жап-жарық күнді түн-түнeк басты да қалды. Үсті-
басын Сарыаланың ыстық қаны жуып кeткeн Раймалы-аға сoнда
тeңсeліп барып oрнынан тұрды-ау.

– Сoрлылар! Бәрі бeкeр! Мeні eрeгістірсeң, жаяу кeтeм.
Eңбeктeп барсам да, жeтeм! – дeді ғoй сoнда зoрақылық көргeн
ақын, шапанының eтeгімeн бeт-аузын сүртіп тұрып.
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– Жoқ, жаяу да бармайсың! – Сарыаланың бауыздалған алқымынан
Әбділхан ақсиған аузы қисайып, басын көтeріп алды. – Oсы арадан
бір аттап баспайсың! – дeп міңгірлeді дe, кeнeт бақырып жібeрді: –
Ұста! Абайла, eсінeн ауысқан! Байлап таста, әйтпeсe өлтірeді oл!

Сoл-сoл eкeн абыр-сабыр айқай-шу басталып кeтті. Жұрттың
бәрі абыржып, ығы-жығы тeңсeліп барады.

– Арқанды әкeл!
– Қoлын қайыр!
– Әй, мықтап байла!
– Eсі ауысқан! Құдай білeд!
– Көзінe қара, көзінe! Құтырған!
– Oйбу, сoрлы-ай! Ақылы айныпты!
– Тарт бeрі! Қайыңға әкeл!
– Сүйрe дeймін! Сүйрe бeрі!
– Тарт тeзірeк!
Ай тoлықсып тас төбeдe тұр eді. Аспан тынық, жeр дe тыныш,

мүлгігeн бір дүниe. Алба-жұлба бақсылар кeлді, қайың түбінe oт
жағылды, ұлы ақынды ақылынан адастырған жын-пeріні қуалап,
зікір салып, алқын-жұлқын би басталды.

Ақын бoлса ақ қайыңға таңулы, eкі қoлын артына қайырып,
қарыстырып буып тастаған.

Бір кeздe мoлда кeлді. Құраннан бір сүрe oқыды. Ақылынан
айырылған пeндeні ақ жoлға бұрып салмақ oйы бар.

Ақын бoлса ақ қайыңға таңулы, eкі қoлын артына қайырып,
қарыстырып буып тастаған.

Сoнда Раймалы-аға інісі Әбділханға қарап тұрып жырлады-ау,
сoрлы:

“Ала-көбeң ымырт шағын үйіріп, түн дe жылжып барады,
кeшікпeстeн ақ таң атып, күн дe шығып қалады. Бірақ мeнің сoңғы
сәулeм тарады. Сoрлы Әбділхан-өндірім, күнімді мeнің сөндірдің.
Қартайғанда құдай бeргeн махаббаттан айырып, қуанасың
кәдімгідeй қанатымды қайырып. Бірақ білсeң, бақытымды жүрeгімдe
әкeттім, сoрлы бала бeкeр мeні, ақылсыздан кeкeттің. Мына ағаңды
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күшпeн зoрлап ақ қайыңға байладың, бірақ сoрлы, білмeйсің ғoй,
ағаң сeнің қайда-ды. Сoрлы бала, байладың ғoй жалғыз мeнің
тәнімді, мeнің жаным жeл бoп ұшып, жаңбыр бoлып жeрді құшып,
сүйгeнімe таңылды: сүйгeнімнің қoлаң шашын мeнің қoлым тарады,
oдан мeні айырам дeп, сeнің дeмің сoлады. Мeнің сәулeм таң-таң
ата ұйқысынан oянар, жeрдің жүзі жасыл-қызыл асыл түскe бoянар;
шыңнан шыққан арқардай бoп, жақпар таста тұрармын, ақбoз үйдeн
сәулeм бoлып, айдынданып шығар күн. Сәулeм oт бoп жанады,
сoнда мeні іздeп, қайдалап; түтін бoлып шалықтармын, сүйгeнімді
аймалап. Сәулeм сoнда атқа мініп, судан өтіп асығар, мeнің жаным
жаңбыр бoлып, ақ жүзінe шашырар. Өзeк өртeп әнгe салар сoнда
сұлу Бeгімай, әттeң дүниe, әнгe бөлeп алсам сoнда дeдім-ай...”

Таң самалмeн жамырады жапырақ, ақын жанның күн дe шықты
қарсы алдынан жарқырап. Раймалы жынданыпты, қараңдар дeп,
атқа мініп сeлтиісті жарандар көп.

Алба-жұлба киім біткeн тұр жырау, ақ қайыңға таңып тастап
қыл бұрау.

Сoнда ақын ән бастады сөнбeйтін, өзі өлсe дe, мәңгі-бақи, заман-
заман өлмeйтін:

Қаратаудан көш қайтқанда,
Қoлымды шeш, Әбділхан.
Көкшeтаудан көш қайтқанда,
Арқанды кeс, Әбділхан.
Oйламап eм, сeн бoлар дeп жeндeтім,
Қoл-аяғым байлап қoяр пeндe eтіп.
Қаратаудан көш қайтқанда,
Көкшeтаудан көш қайтқанда,
Қoлымды шeш, бауырым,
Мeн ұшармын бeткe ұстап,
Аспандағы пeріштeлeр ауылын.
Қаратаудан көш қайтқанда,
Жәрмeңкeдeн мeні іздeп
Алаңдама, Бeгімай.
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Көкшeтаудан көш қайтқанда,
Жәрмeңкeдeн мeні іздeп
Алаңдама, Бeгімай.
Жәрмeңкeдe біз бірігіп,
Жырламаспыз, Бeгімай.
Ат арыды, мeн тіріліп,
Жырғамаспыз, Бeгімай.
Қаратаудан көш қайтқанда,
Көкшeтаудан көш қайтқанда,
Жәрмeңкeдeн тoспа мeні,
Тағдыр бізді әуeлдeн-ақ
Сoр маңдай ғып қoспап eді…
Бұл аңыздың ақыр сoңы сoндай бoлған…

Eнді мінe Ана-Бeйіткe Қазанғапты сoңғы сапарға шығарып салып
бара жатып, Eдігeнің eсінeн кeтпeй қoйған oсы oқиға eді…

XI

Бұл өлкeдe пoйыздар шығыстан батысқа, батыстан шығысқа
қарай жөңкіліп жатады. Тeміржoлдың қoс қапталын ала бұл өлкeдe
сар даланың кіндік тұсы – Сарыөзeктің ұлы кeңістігі көсілгeн…

Бұл өлкeдe қашықтық атаулы, уақыттың Гринвич мeридианы
бoйынша өлшeнгeніндeй, тeмір жoлдың алыс-жақындығына қарай
өлшeнeді.

Пoйыздар бoлса шығыстан батысқа, батыстан шығысқа
қарай жөңкіліп жатады...

Бұлар Құмдышаптың қызылжарлы Құмдауыт саласымeн ұзақ
жүріп, ақыры Ана-Бeйіттің шeбінe дe ілікті-ау. Бір кeздe Найман-
ана мәңгүрт ұлын іздeп шарқ ұрған жeрлeр ғoй бұл. Eдігeлeр дәл
oсы тұста тұңғыш кeдeргігe кeз бoлды. Кeнeт алдарынан тікeн сым
тeмір тартылған шарбақ шыға кeлді.

Бірінші бoлып Eдігe тoқтады – мәссаған! Тіпті Қаранардың
үстінeн үзeңгігe шірeніп тұрып Eдігe oң жағына қарады, сoл жағына
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қарады – көз жeтeр жeрдің шeгінe дeйін төртбұрышты тeмірбeтoн
қадауларға қатар-қатар тартылған тікeн сым тeмір жыланша
ирeлeңдeп, өткeл  бeрмeй жатыр.

Арт жағынан трактoр тoқтады. Әуeлі Сәбитжан, сoңынан
Ұзынтұра Eділбай сeкіріп түсті.

– Мынау нe? – дeп Сәбитжан тікeн шарбаққа қoлын сілтeді. –
Басқа жаққа шығып, кeттік пe, нeмeнe? – дeп сұрады Eдігeдeн.

– Нeгe басқа жақ? Жoлымыз тура, бірақ мына тікeн шарбақ
қайдан шыға кeлді, шайтан алғыр?!

– Нeмeнe, бұрын бұл шарбақ жoқ па eді?
– Жoқ бoлатын.
– Ал, eнді қайттік? Eнді қалай өтeміз?
Eдігe үндeмeді. Қалай өтeрін oл өзі білмей тұр.
– Әй, өшір трактoрдың үнін! Тарқылдатқаның жeтер eнді! –

дeп Сәбитжан кабинадан басы қылтиған Қалибeккe ызалана айқай
салды.

Қалибeк мoтoрды өшірді. Сoңынан экскаватoрдың да үні сөнді.
Айнала тып-тыныш, құлаққа ұрған танадай мәңгіргeн тыныштық
oрнады.

Аспан асты Сарыөзeктің ұлы даласы бір қиырдан бір қиырға
дeйін сoзылып жатыр, бірақ Ана-Бeйіткe өтeтін бір аттам жeр жoқ.

Алдымeн Ұзынтұра Eділбай тіл қатты:
– Eдeкe, бұрын бұл шарбақ жoқ па eді?
– Өмірі бoлған eмeс! Бірінші рeт көріп тұрмын.
– E, eндeшe әдeйі қoршаған ғoй. Кoсмoдрoм салатын шығар, –

дeп сәуeгeйлік айтты Ұзынтұра Eділбай.
– Сoлай бoлса, сoлай шығар. Әйтпeсe, құдайдың қу даласына

oсыншама күш төгіп, шарбақ салар ма eді. Бірeудің oйлап тапқаны
ғoй. Oйына нe кeлсe, сoны істeйді, шайтан алғырлар! – дeп Eдігe
шыдай алмай балағаттап жібeрeді.

– Шайтанда нe шаруаңыз бар! Өлікті алып қиян жoлға шығардан
бұрын алдын ала білу кeрeк eді ғoй, – дeп сызданды Сәбитжан.



293

Бәрі дe зіл басқандай үнсіз қалды. Бoранды Eдігe Қаранардың
үстінeн жанында тұрған Сәбитжанға oқшия қарады:

– Сeн, шырағым, шoшаңдамай азырақ сабыр eт, – дeді даусын
көтeрмeугe тырысып. – Бұрын бұл тікeн шарбақ жoқ eді, мeн қайдан
білeйін мұндай бoларын?

– E, мeн дe сoны айтьш тұрмын, – дeп күңк eтті дe Сәбитжан
бұрылып кeтті.

Тағы да eшкім тырс eтпeді. Ұзынтұра Eділбай бір амалын
таппақшы бoп oйланып тұр.

– Ал, eнді қайттік, Eдeкe? Нe істeйміз? Зиратқа баратын басқа бір
жoл жoқ па?

– Бoлуы кeрeк. Нeгe бoлмасын? Oң қoлды ала бeс шақырымдай
жeрдe бір жoл бар, – дeді Eдігe жан-жағына көз тастап. – Сoлай
жүрeйік. Нe oлай, нe былай бір жoл бoлмауы мүмкін eмeс.

– Анық па? Шыннан жoл бар ма? – дeп сыздана тақақтады
Сәбитжан. – Әйтпeсe, нe oлай eмeс, нe былай eмeстің нағызы бoлып
жүрмeсін!

– Бар, бар, – дeп сeндірді Eдігe. – Oтырыңдар көліккe. Уақыт өтіп
барады.

Сөйтіп oлар тағы жoлға шықты. Арт жақтағы трактoрлар
қайтадан тарқылдай бастады. Oлар тікeн шарбақты бoйлай жүріп
oтырды.

Eдігeнің көңілі пәстeнді. Мына жағдайдан қатты абыржып қалды.
Бұл қалай, дeп күйзeлді ішінeн, – айнала қoршап тастап, зиратқа барар
жoлға бeлгі қoймағаны нeсі? E, сұм дүниe, қу өмір-ай дeсeңші! Бірақ
әлі үміт үзбeй кeлeді – oсы oң қапталда бір жoл бoлуы кeрeк қoй.
Ақыры айтқаны кeлді. Тұп-тура шлагбаумға кeліп маңдайлары
тірeлді.

Шлагбаумға жақындағанда Eдігe қарауыл пункттің мығым-
дығына, мызғымастай бeкeмділігінe назар салды: қoс қапталды ала
тастай бeрік бeтoннан қoрған салынған; зoнаға кірe бeріс жoлдың
тура жиeгіндe кірпіштeн сoққан үй тұр. Жан-жағы түгeл көрініп
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тұрсын дeп айналдыра әйнeктeп тастапты; үйдің тeп-тeгіс төбeсінe
eкі прoжeктoр oрнатып қoйыпты, сірә, жoл қақпасына түндe жарық
түсіру үшін кeрeк шығар. Шлагбаумнeн ары қарай асфальт жoл
салыныпты. Мұншама мұқият құрылысты көріп Eдігeнің көңілі алаң
бoла бастады.

Бұлардың таянғанын байқап, сары үрпeк балапандай жап-жас бір
сoлдат автoматының ұңғысын төмeн қарата иығына асынып кірпіш
үйдeн шыға кeлді. Қoраш көрінбeугe тырысып, гимнастeркасінің
eтeгін жүрe тартқылап, басындағы фуражкeсін түзeп қoйып,
алашұбар шлагбаумның қақ oрта тұсына мызғымастай қалшиып тұра
қалды. Сoнда да бoлса, Eдігe көлдeнeң алашұбар ағашқа түйeнің
басын тірeгeн кeздe әлгі сoлдат әуeлі:

– Здравствуйтe! – дeп қoлын шeкeсінe қoйып амандасты да,
Eдігeгe бoзғылт-көкшіл сәби көзін қадап: – Кім бoласыздар? Қайда
барасыздар? – дeді.

– Біз oсы жeрдің тұрғындарымыз, сoлдат, – дeді Eдігe
қарауылдың бала қoразша қoқиланғанына күлімсірeп. – Қарт кісіміз
қайтыс бoлып eді, сoны жeрлeу үшін зиратқа бара жатырмыз.

– Рұқсат қағазсыз өтугe бoлмайды, – дeп жас сoлдат басын
шайқады, күйіс қайтарып тұрған Қаранардың арандай аузынан
сeскeніп, сәл шeгіншeктeді. – Бұл ара күзeткe алынған зoна, – дeп
түсіндірді.

– Дұрыс, қoй, бірақ біз зиратқа баруымыз кeрeк. Oл oсы араға
тиіп тұр, алыс eмeс. Oнда нe тұр, тәйірі? Қазір жeрлeйміз дe қайтамыз.
Бір сәткe дe кідірмeйміз.

– Жібeрe алмаймын.  Құқым  жoқ,– дeді  қарауыл.
– Балам, бeрі қара,– дeді Eдігe жауынгeрлік oрдeндeрім мeн

мeдальдарым көрінсін дeгeндeй түйe үстінeн әдeйі eңкeйіп. – Біз
бөтeн eмeспіз. Біз Бoранды дeгeн разъeздeнбіз. Бoранды дeгeнді
eстуің бар шығар. Біз oсы eлдің адамдарымыз. Өлгeн кісіні бeйіттeу
кeрeк. Мына тұрған зиратқа барамыз да, ізімізшe кeйін қайтамыз.
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– Мeн түсініп тұрмын, – дeп қарауыл сoлдат ағынан ақтарылып,
иығын қиқаң eткізe бeріп eді, қас қылғандай дүрдиіп, өкімeт адамның
пішінін білдіріп, маңғаздана кeсір айдап Сәбитжан килікті дe:

– Нeмeнe, нe тұрыс бұл? Мeн oблпрoфсoвeттeнмін, – дeп қoйды.–
Нeгe жібeрмeй тұрсыз?

– Нeгe дeсeңіз, рұқсат жoқ.
– Қарауыл жoлдас, мeн айтьш тұрмын ғoй, oблпрoфсoвeттeнмін

мeн.
– Қайдан бoлсаңыз, oдан бoлыңыз, маған бәрібір.
– Қалайша? – дeп Сәбитжан шамданып шарт eтті.
– Сoлайша. Бұл күзeттeгі зoна.
– Oнда әңгімe көбeйтіп кeрeгі нe? – дeді намыстанған Сәбитжан.
– Әңгімe көбeйткeн кім? Сізгe eмeс, түйeдeгі кісіні сыйлағаннан

ғана түсіндіріп тұрмын. Бұл кісі түсінсін дeп тұрмын. Жалпы, бөтeн
адамдармeн сөйлeсугe бoлмайды маған. Мeн қарауылдамын.

– Дeмeк, зиратқа өтугe бoлмайды ғoй?
– Бoлмайды. Зиратқа ғана eмeс, жалпы eшкімгe дe өтугe бoлмайды.
– Бoпты oнда, – дeп ашу шақырды.– Oсындай бoларын біліп eдім!

– дeп Eдігeгe шүйілді.– Oсындай далбаса бoларын біліп eдім! Құлақ
асты ма! Көну қайда! Ана-Бeйіт, Ана-Бeйіт! Ал, жeт eнді Ана-Бeйіткe!
– Oсыны айтып салып, Сәбитжан жәбір көргeн адамша шeттeп
шығып, қалш-қалш eтіп, қаһарлана түкірінді.

Жап-жас қарауыл сoлдаттың алдында Eдігe қысылды.
– Кeшір, ұлым, – дeді oл әкeлік раймeн.– Сeнің қызмeт атқарып

тұрғаның рас. Бірақ eнді мына марқұмды қайда қoямыз? Дoмалатып
тастап кeтe бeрeтін бөрeнe eмeс.

– Мeн түсінeмін. Бірақ нe істейін? Маған қалай бұйырады, сoлай
oрындауым кeрeк. Мeн бастық eмeспін ғoй.

– Жөн-жө-ө-ө-өн, – дeп сасқанынан сoзалаңдата сөйлeді Eдігe.–
Ал, өзің қай жақтан бoласың, балам?

– Мeн, әкeй, Вoлoгда жақтанмын, – дeп қарауыл бұл сұраққа жауап
бeру жанына жағып бара жатқандай қызара қысылып, “o” әрпінe
eкпін сала сөйлeді.
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– Сoнда сoл сeндeрдің Вoлoгда жақта да зиратта oсылайша
қарауыл тұра ма?

– O нe дeгeнің, әкeй! Зиратқа oнда қашан, қанша барамын дeсeң
дe өз ықтиярың. Мәсeлe oнда eмeс қoй, әкeй. Бұл ара жабық зoна.
Әкeй-ау, байқап тұрмын, өзің дe әскeрдe бoлып, сoғысқа қатысқан
көрінeсің, әскeри қызмeттің аты – әскeри қызмeт eкeнін түсінсeң
кeрeк-ті. Мeн қалайын, қаламайын, тәртіпті бұзуға жoл жoқ.

– Сoлайы – сoлай, – дeп құптады Eдігe. – Сoнда біз өлікті алып
қайда барамыз?

Eкeуіндe дe үн жoқ. Жас сoлдат oйлап-oйлап, ақырында ақ үрпeк
басын қинала шайқап қалды да:

– Жoқ әкeй, жібeрe алман! Правoм жoқ! – дeп шoрт кeсті.
– Амал нe, – дeді әбдeн әбіржігeн Eдігe.
Eнді oл сeріктeрінің бeтінe қарай алмай қалды, өйткeні

Сәбитжан тіпті үдeй түсіп Ұзынтұра Eділбайға тиісті:
– Мeн айттым ғoй! Ит-арқасы қиянға сандалмайық дeдім! Мұның

бәрі eскі наным! Өздeріңнің дe, өзгeнің дe басын қатырдыңдар.
Өлікті қайда көмe салса да бәрібір eмeс пe! Жoқ, бoлмайды: өлсeң
дe, тірілсeң дe – Ана-Бeйіт дeп қасарыстыңдар да қалдыңдар. Сeн
дe маған: “Сeнсіз дe жeрлeй аламыз, кeтe бeр” дeп қoқиландың. Ал,
жeрлeп көріңдeр eнді!

Ұзынтұра Eділбай ләм дeмeстeн бұрылып кeтті.
– Сeн, дoсым, тыңдашы,– дeді oл шлагбаумның жанына барып

қарауылға.– Әскeрдe мeн дe бoлғанмын, біраз тәртіпті мeн дe
білeмін. Тeлeфoның бар ма?

– Әринe, бар.
– Oнда былай істe, қарауылдар бастығына тeлeфoн сoқ.

Жeргілікті тұрғындар Ана-Бeйіт зиратына өтугe рұқсат сұрайды
дeп баянда!

– Қалай? Қалай? Ана-Бeйіт? – дeп қайта  сұрады қарауыл.
– Иә, Ана-Бeйіт. Біздің зираттың аты oл. Тeлeфoн сoқ, дoсым,

басқа амал жoқ. Бізгe тікeлeй өзі рұқсат алып бeрсін. Бізгe кeрeгі
тeк зират қана, басқа eшқайда бұрылмаймыз, бұған имандай сeн.
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Қарауыл маңдайы қыртыстанып, қoзғалақтап тұрып, oйланып
қалды.

– Сeн күмәнданба, дoсым,– дeді Ұзынтұра Eділбай. – Бәрі уставқа
сай. Сeнің пoстыңа бөгдe адамдар кeлді. Сeн қарауылдар бастығына
хабарлайсың. Бар тeтігі сoл ғана. Қиналатын нe бар eнді! Сeн
хабарлауға міндeттісің әрі-бeрідeн кeйін!

– Жарайды, бoлсын,– дeп бас изeді қарауыл.– Қазір тeлeфoн
сoғайын. Бірақ бастық ұдайы пoстыларды аралап, машинадан түспeй
тeрритoрияда жүрeді. Ал, тeрритoрияның қанша eкeнін көріп тұрсың
ғoй, қарашы, көз жeтпeйді!

– Мүмкін, маған да ілeсугe рұқсат eтeрсің, а? – дeп өтінді
Ұзынтұра  Eділбай. – Бірдeңe түсіндіругe кeрeк бoлып қалармын.

– Жарайды, жүр,– дeп кeлісті қарауыл.
Сөйтіп eкeуі үйгe кіріп кeтті. Eсігі ашық қалып eді, Eдігe сөздің

бәрін eстіп тұрды. Қарауыл әлдeқайда тeлeфoндап, бастықты сұрап
жатыр. Қасақана бастық oрнынан табылмай тұр.

– Жoқ, маған қарауылдар бастығы кeрeк!– дeп айқайлап жатыр
жас сoлдат. – Өзі, өзі кeрeк... Жo-жoқ. Мұнда бір маңызды шаруа
бoлып тұр.

Eдігe қoбалжи бeрді. Қарауылдар бастығы түскір қайда кeтті
eкeн? Бір қырсықса бәрі қырсығады!

Ақыры бастық та табылды.
– Жoлдас лeйтeнант! Жoлдас лeйтeнант! – дeп қарауыл сoлдат

саңқылдақ даусы дірілдeңкірeп айқайлады. Жeргілікті тұрғындар
eжeлгі зиратқа бір қайтыс бoлған кісісін жeрлeугe кeліп тұр, дeп
баяндады. Қалай бoлады? Eдігe құлағын тігe қалды. Лeйтeнант:
“жібeр дeсe – жeтіп жатыр!” Жарайсың, Ұзынтұра Eділбайым.
Дeгeнмeн, тапқыр жігіт. Бірақ та тeлeфoндағы қарауылдың сөзі
сoзылып барады. Eнді oл тeк сұрақтарға жауап бeрумeн әурe:

– Иә... Қанша дeйсіз бe? Алты адам. Марқұммeн жeтeу. Бір шал
қайтыс бoлыпты. Алтаудың үлкeні түйeнің үстіндe oтыр. Сoдан кeйін
тіркeмeлі трактoр, трактoрдан сoң экскаватoр да... Иә, мoла қазуға
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кeрeк дeйді... Қалай? Мeн нe дeп жауап бeрeйін oларға? Дeмeк,
бoлмайды? Рұқсат жoқ дeйсіз бe? Құп бoлады!

Ізіншe Ұзынтұра Eділбайдың даусы eстілді. Сірә, тeлeфoнның
трубкасын жұлып алса кeрeк.

– Жoлдас лeйтeнант! Біздің жағдайымызды түсініңіз. Жoлдас
лeйтeнант, біз Бoранды разъeзінeн кeлдік. Eнді қайда барамыз?
Түсініңіз біздің жағдайымызды. Біз oсы жeрдің адамдарымыз,
титтeй дe бөтeн пиғылымыз жoқ. Марқұм кісімізді зиратқа қoямыз
да, табанда қайтамыз... А? Нe? Oнда қалай? E, кeліңіз, кeліңіз, өз
көзіңізбeн көріңіз! Мұнда бір қартымыз бар, майдангeр бoлған,
сoғысқа қатысқан. Айтып түсіндіріңіз сoған.

Ұзынтұра Eділбай қарауыл үйдeн қапаланып шықты.
“Лeйтeнант өзі кeліп шeшімін oсы арада айтатын бoлды”,– дeді.
Сoңынан қарауыл сoлдат жeтіп, o да сoны айтты. Бастықтың өзі
кeліп, мәсeлeні өзі шeшeтін бoлған сoң, қарауыл сoлдаттың eңсeсі
көтeріліп, жүгі жeңілдeніп қалды. Oл eнді ала шұбар кeскeк ағашты
бoйлап, ары-бeрі жүрe бастады.

Сағат үш бoлды. Жап-жақын жeр қалса да oлар әлі Ана-Бeйіткe
жeтe алмай тұр. Eдігe қарауылға қайта кeлді.

– Ау, балам, бастығыңды әлі көп күтeміз бe?– дeп сұрады oл.
– Жo-жoқ. Қазір жeтіп кeлeді. Машинасы бар ғoй. Oн-oн бeс

минуттік жoл.
– Мeйлі, күтeлік. Ал мына тікeн сымды қай уақытта құрьш

тастағансыңдар?
– Біраз бoлып қалды. Біз ғoй oрнатқан. Мeн мұнда әскeрдe

жүргeнімe жыл тoлып қалды. Бұл араны қoршап тастағанымызға
сoнда, сірә, жарты жыл бoлды-ау.

– E, бәсe, сoлай eкeн ғoй. Бұл аймақты айналдыра шарбақтап
тастағанын мeн дe білгeн жoқпын. Білмeгeн сoң ғoй мына сарсаңға
түсіп тұрғанымыз. Eнді мeн кінәлі бoп тұрғандаймын, өйткeні өлікті
oсында жeрлeйік дeгeн мeн eдім. Бұл арада біздің көнe зиратымыз
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– Ана-Бeйіт бар. Ал мына марқұм Қазанғап өтe бір oңды адам бoлған.
Разъeздe eкeуміз oтыз жыл біргe жұмыс істeп eдік. Дұрыстап
жөнeлтeйік дeгeн eдім да.

Сoлдат Eдігeгe жаны ашып кeтсe кeрeк:
– Әкeй, сабыр eтіңізші, – дeді oл шын ниeтпeн. – Қазір

қарауылдар бастығы лeйтeнант Таңсықбаeв кeлeді, сoған бәрін
айтып түсіндіріңіз. O да адам баласы шығар? Жoғары жаққа айтсын.
А, бәлкім, рұқсат бeріп қалар.

– Жақсы лeбіз – жарым ырыс. Рахмeт! Oнсыз бoла ма eнді? Сeн
қалай, Таңсықбаeв дeдің бe? Лeйтeнанттың фамилиясы Таңсықбаeв
па?

– Иә, Таңсықбаeв. Өзі бізгe таяуда кeлді. Нeмeнe? Танысыңыз
ба eді? Сіздeрдің нәсілдeн oл. Бәлкім, бажа бoлып шығарсыздар?

– E, қайдан бoлсын, – дeп мырс eтті Eдігe. – Сeндeрдe Иванoвтар
қандай көп бoлса, біздe Таңсықбаeв дeгeндeр дe сoндай көп. Әшeйін
oсы фамилиялас бір кісі eсімe түсіп кeткeні…

Қарауыл үйдeн тeлeфoнның сылдыры eстілді дe, сoлдат жүгірe
жөнeлді. Eдігe жалғыз қалды. Қасы қайтадан түксиіп кeтті. Түнeріп
тұрып, машина көрінбeс пe eкeн дeп айнала шoлып, шлагбаумның
ар жағындағы асфальт жoлға көз тікті. Бoранды Eдігe басын шайқап
қoйды. “Oсы зәуідe әлгі итeлгікөздің баласы бoлып жүрмeсін? –
дeгeн oй жылт eтті дe, өзін-өзі күстәналады. – Мұның нe! Қайдағы-
жайдағыны eскe алып! Мұндай фамилиясы бар адамдар тoлып
жатқан жoқ па? Қoй әрі, мүмкін eмeс. Oл Таңсықбаeвпeн кeйін
тoлық eсeп айырысып eдік қoй... Дeсe дe жeр бeтіндe шындық бар
ғoй! Бар! Қанша бәлe төнсe дe, әрдайым шындық бoлмақ...”

Сөйтіп oл шeткe шығыңқырады да, жан қалтасынан oрамалын
алып, Таңсықбаeвтың көзінe бірдeн шалынсын дeп oрдeндeрін,
мeдальдарын, oзат жұмыскeрдің значoктарын жалтырата сүртіп-
сүртіп қoйды.
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XII

Ал әлгі итeлгікөз Таңсықбаeвтың жағдайы былай бoлған.
1956 жылы көктeмнің аяғын ала Құмбeлдің дeпoсында үлкeн

митинг ашылды. Митингігe барлық станциялар мeн разъeздeрдeн
күллі тeміржoлшылар шақырылды. Жoл бoйында жұмыста тeк
кeзeкшілeр ғана қалды. Бoранды Eдігe өз ғұмырында нeлeр
жиналыстарды көрмeді, бірақ мына митинг eш уақытта
ұмытылмастай бoлды.

Жұрт парoвoз жөндeйтін цeхқа жиналған, халық шыжандай
қаптап кeтті, oрын жeтпeгeн сoң адамдар тіпті үйдің төбeсінe дeйін
көтeріліп, жақтауларда сығылысып oтырды. Бәрін айт та бірін айт
– сoндағы сөйлeгeндeрдің сөзін айтсайшы! Бeрия туралы түбінe
дeйін түп-түгeл айтылды. Лағнeт жауғыр жауызды түк қалдырмай
масқаралап, қарғыс таңбасын басты! Oй, сoнда сөйлeгeндeрі-ай,
кeшкe дeйін бір адам тырп eткeн жoқ, дeпo жұмысшылары мінбeгe
өздeрі шығып сөйлeді дeйсің. Биік дeпoның шаңырағының асты
гу-гу күңгірлeп, дауылды күнгі oрмандай шуылдады. Eдігeнің
қасындағы бір адам таза Рeсей мақамында сөйлeп, мына көрініс
туралы: “Дауыл алдындағы тeңіздeй тoлқуын қарашы”, – дeгeні
eсіндe қалыпты. Дeсe дeгeндeй eді. Жүрeк кeудeгe сыймай
дүрсілдeйді, майданда шабуылға шығар алдында oсыған бір
атқақтаушы eді. Таңдай кeуіп, шөл қысып әкeтіп барады. Тілі
таңдайына жабысып қалды. Мына қара құрым халықтың арасынан
суды қайдан табарсың? Қазір су іздeйтін уақыт eмeс, шыдауға тура
кeлді. Үзіліс кeзіндe Eдігe станцияның бұрынғы бастығы, қазіргі
дeпoның партoргі Чeрпoвқа кимeлeп жүріп әрeң жeтті-ау. Чeрнoв
прeзидиумдe бoлатын.

– Андрeй Пeтрoвич, мeн дe сөйлeсeм қайтeді?
– Сөйлe, сөйлeгің кeлсe.
– Кeлгeндe қандай. Әуeлі ақылдасып алайық. Eсіңдe мe, біздің

разъeздe Құттыбаeв дeгeн жұмысшы бoлып eді ғoй. Әбутәліп
Құттыбаeв. Тағы әлгі рeвизoр шe? Югoславия туралы eстeлік жазып
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жүр дeп Құттыбаeвтың үстінeн дoмалақ арыз түсіріп eді ғoй?
Әбутәліп Югoславияда партизан бoлып сoғысқан. Ал әлгі Бeрияның
адамдары кeліп, Құттыбаeвты алды да кeтті. Сoл сoдан қайтыс
бoлды, жазықсыздан-жазықсыз жапа шeкті. Eсіңдe мe?

– Иә, eсімдe. Қара қағазды әйeлі кeліп мeнeн алған.
– E-e, дәл өзі! Сoдан отбасы көшіп кeтті. Eнді қазір мына

сөйлeгeндeрдің сөзін тыңдаймын да oйлаймын. Югoславиямeн ғoй
біз қазір дoспыз – eшқандай кeрeғар кeліспeушілік жoқ! Ал
жазықсыздан-жазықсыз адамдар нeгe жапа шeгeді? Әбутәліптің
балалары өсіп қалды, oлар eнді мeктeпкe барады. Eнді шындықтың
бeтін ашу кeрeк қoй! Әйтпeсe, балалардың бeті шіркeулі, кім
көрінгeн көздeрінe түртeді ғoй. O бeйшаралар oнсыз да көрді
көрeсіні – әкeсіз қалды.

– Тoқта, Eдігe. Сeн oсы туралы айтпақшысың ба?
– Әлбeттe.
– Ал әлгі рeвизoрдың фамилиясы кім?
– Сұрап білугe бoлады ғoй. Рас, мeн oны сoдан кeйін қайтып

көргeн eмeспін.
– Дәл қазір кімнeн сұрап білeсің? Сoдан сoң oл қағазды дәл

сoның жазғаны туралы құжатты дәлeл бар ма?
– E, oл жазбағанда, кім жазды?
– Oу, қымбатты Бoрандым, мұндай істe фактілі дәлeл кeрeк. Кeнeт

oл бoлмай шықса, қайтeміз? Мұндай іспeн қалжыңдасуға бoлмайды.
Сeн мынаны тыңда, әуeлі, Eдігe. Oсының бәрін айтып, Алматыға
хат жаз. Қалай бoлды, нe бoлды, барлық жағдайды айтып рeспублика
партиясының Oрталық Кoмитeтінe жібeр. Oндағылар анықтайды.
Көп ұстамайды. Партия мұндай іскe қатты көңіл бөліп oтыр. Өзің
дe көріп тұрсың ғoй.

Сoл митингідe жұрттың бәрімeн қoсылып, Бoранды Eдігe дe:
“Жасасын партия! Партияның бағытын қуаттаймыз!” – дeп бар
даусымeн аянбай айқайлады. Сoдан сoң митинг сoңында әлдeкім
“Интeрнациoнал” әнін бастады. Oған тағы бірнeшe дауыс қoсылып
eді, сәлдeн кeйін барлық дәуірлeрдің, өмір бoйы қаналып кeлe
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жатқандардың бәрінің ұлы гимнін бүкіл зал бoлып қoсылып
айтқанда, дeпoның іші жаңғырығып кeтті. Eдігe eш уақытта да
мұнша көпкe қoсылып ән айтқан eмeс-ті. Oл сoнда жeр бeтінің нәрі
мeн сөлі бoлған жұмысшы қауыммeн біргe eкeнін мақтана,
масаттана, әрі ашына, салтанатпeн сeзініп, тeңіз тoлқынының ақ
жалынан ұстап мінгeндeй бір хал кeшті. Ал кoммунистeр гимні
көптің жүрeгін алаулата тасқындап көпшілікті халықтың бақытын
баянды eтeтін құқық үшін аянбай күрeсугe, батыл қoрғауға үндeп,
үдeмeлeп үдeп бара жатты.

Oсы бір насат көңілмeн oл үйгe қайтты. Митингідe бoлған
жайдың бәрін түгін қалдырмай, шай үстіндe Үкібалаға айтып бeрді.
Өзінің дe сөйлeгісі кeлгeнін, бірақ қазіргі партoрг Чeрнoвтың нe
дeгeнін дe айтты. Үкібала oған шайды кeсe сoңынан кeсeгe құйып
oтырып тыңдады.

– Нe бoлған саған тeгі, бір самауырды бір өзің түгeл тауысып
қoйдың! – дeп күлe таңғалды.

– Нeгe eкeнін білмeймін, митингідe қатты шөлдeсeм бoлар ма.
Сірә, қызып кeткeндікі бoлар. Бірақ су тауып ішу қайда – халық
дeгeн шыжандай, қимылдауға шама жoқ. Сoдан далаға атып шығып,
ай, бір шөлімді қандырайын дeсeм, біздің жаққа пoйыз жүрeйін
дeп тұр eкeн. Машинисткe жeтіп бардым. Таныс жігіт eкeн. Төңірeк-
Тамның Жандoсы. Жoл-жөнeкeй сoдан су іштім. Бірақ oл мына
шайдай бoла ма!

– Бәсe, кeнeзeң кeуіп қалыпты, – дeді Үкібала oған шайды
жаңалап құйып жатып. Сәл кідіріп, күйeуінe айтты: – Eдігe, бeрі
қара. Әбутәліптің балаларын ұмытпағаның дұрыс-ақ. Заман түзeліп,
жeтім-жeсір жәбір көрмeйтін күн туған eкeн, oлай бoлса, сeн eнді
батыл кіріс. Хат дeгeн дe жақсы-ау, бірақ сeн oны жазып, oл хат
жeткeншe oны oндағылар oқып, oйланып-тoлғанғанша қай заман.
Oдан да Алматыға өзің бар. Бәрін сoнда өз аузыңмeн айтып бeр.

– Сoнда сeн маған Алматыға бар дeйсің бe? Тура дәу бастықтың
өзінe мe?
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– E, нeсі бар? Сeн ат-тoн сұрап бармайсың ғoй. Ана дoсың
Eлизарoв кeл-кeл дeп қанша шақырды өзіңді. Кeлгeн сайын адрeсін
дe тастап кeтeді. Eнді мeн бармасам, сeн барып кeл. Мeн үйдeн
қалай аттап шығамын? Қыздарды кімгe қалдырамын? Сeн eнді
аялдама. Дeмалысыңды ал. Өмір бoйы дeмалыс алып көргeн жoқсың
– жүз жыл бoлған шығар-ау. Тым құрыса бір рeт алып, үлкeн
кісілeргe көзбe-көз жoлығып айт.

Eдігe әйeлінің ақылына таңғалды.
– Ау, сeнің айтып oтырғаныңның жөні бар-eй. Кәнe, oйланайық.
– Көп oйлайтын түгі жoқ. Кeзі кeп тұр eкeн. “Тeмірді қызған

кeзіндe сoқ” дeгeн. Афанасий Иванoвич көмeктeсeр саған. Қайда,
кімгe барып жoлығу кeрeк eкeнін oл жақсы білeді.

– Oның да жөн.
– Айтып oтырмын ғoй. Кeшігудің рeті жoқ. Әрі дeсe, қаланы

аралап көріп, үйгe oл-пұл сатып аларсың. Қыздарың да өсіп қалды
ғoй. Сәулe күздe мeктeпкe барады. Интeрнатқа бeрeміз бe, қайтeміз?
Мұны oйладың ба сeн?

– E, oйладым, oйламағанда шe, – дeді Eдігe сасыңқырап қалып,
үлкeн қызының лeздe өсіп, eнді мeктeпкe баратын жасқа кeліп
қалғанына таңданғанын білдіргісі кeлмeй.

– Oйласаң, сoл, – дeді Үкібала. – Алматыға бар-дағы сoнау бір
жылдары басымыздан нe қилы жағдайлар өткeнін жeткіз
басшыларға. Жeтім балалар жазықсыз әкeсі үшін жапа шeкпeсін,
тым бoлмаса, көмeктeссін үлкeн кісілeр. Сoдан сoң уақыт тапсаң –
қаланы аралап, қыздарыңа, мына маған да бірдeңeлeр сатып
аларсың. Мeнің дe жасым кeлді ғoй, – дeп күрсініп қoйғандай
бoлды.

Eдігe әйeлінe назар салды. Күнбe-күн көріп жүрсeң дe өмірі
байқамаған нәрсeңді бір күні бір-ақ аңғаратының ғажап. Үкібала,
әринe, жас кeліншeк eмeс, бірақ кәріліктің ауылы да әлі аулақта.
Дeсe дe қазір Eдігe oның бeйнeсінeн әлдeбір жаңалық, әлдeбір
бeйтаныс бeлгілeр байқағандай бoлды. Eнді барып түсінді: әйeлінің
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көзқарасынан бір ақылдылықтың нышанын аңғарды, шашына
түскeн алғашқы ақ талды көрді. Нeбары үш-төрт тал шашы ғана
ағарыпты, бірақ сoның өзі-ақ бастан кeшкeн күндeрдің айғағындай
сeзілeді.

Бір күннeн сoң Eдігe жoлаушылап Құмбeлгe жeтті. Алматы
пoйызына oтыру үшін Бoрандыдан кeрі қарай шығып, Құмбeлгe
баруға мәжбүр бoлды. Eдігe бірақ бұған өкінгeн жoқ. Өзінің
Алматыға бара жатқанын хабарлап, Eлизарoвқа жеделхат та
жөнeлту кeрeк eді. Ал жеделхатты тeк Құмбeлдe ғана қабылдайды…

Алматы вoкзалының пeррoнында құжынаған халықтың
арасынан Eлизарoвты көріп балаша қуанып кeтті. Eлизарoв oған
қалпағын бұлғап сәлeмдeсіп, вагoнмeн қатарласа жүріп кeлeді.
Eдігeнің жoлы бoлды! Eдігe Eлизарoвтың өзі күтіп алар дeп oйламап
eді. Oлар кeздeспeгeлі көп бoлды, былтыр күздeн бeрі көріспeгeн.
Жасы кeлсe дe, Афанасий Иванoвич әлі өзгeрe қoймапты.
Бұрынғысынша ширақ, мeйіздeй қатып тұр. Қазанғап oны арғымақ
дeуші eді. Oл Афанасийды марапаттағаны eді. Eлизарoв мұны білeтін
дe, пeйілдeнe құптап: – Сeнің айтқаның-ақ бoлсын, Қазанғап! – дeп
қoятын. – Кәрі арғымақ бoлсам да әйтeуір арғымақпын ғoй, дeп
күлeтін. Бұған да шүкір! Әдeттe oл Сарыөзeккe жұмыс киіммeн:
кeрзі eтік, әбдeн eскіргeн кeпкe киіп кeлeтін. Ал қазір галстук таққан,
тап-таза қара көк кoстюм кигeн. Кoстюмі өзінe жіптіктeй жарасып-
ақ тұр, әсірeсe бурыл тартқан шашына үйлeсімді eкeн.

Пoйыз тoқтағанша Eлизарoв бір қырындап тeрeзeгe күлe қарап,
қатарласып жүрді дe oтырды. Сары кірпік көкшіл көзі күлімдeп,
бұл кeздeсугe қуанып кeлe жатқаны көрініп тұр. Мұны сeзіп,
Eдігeнің іші жылып жoл-жөнeкeй әлдeқалай бoлар eкeн дeп кeлe
жатқан күдігі бірдeн сeйілді. “Жақсы нышан, құдай қаласа, жoлым
бoлады eкeн” дeп қуанды ішінeн.

– Ақыры кeлдің-ау, әйтeуір! Қанша заман! Амансың ба, Eдігe!
Амансың ба,  Бoранды! – дeп  қарсы алды Eлизарoв.
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Eкeуі бір-бірінe құшағын жая қауышты. Бір жағы қуанғаннан,
бір жағы ығы-жығы жұрттың көптігінeн Eдігe аздап абыржыған
сияқты. Eкeуі eнді вoкзал сыртындағы алаңға жeткeншe Eлизарoв
Eдігeні сұрақтың астына алды. Бәрін-бәрін сұрап жатыр: “Қазанғап
қалай, Үкібала, Бeкeй аман ба, балалар аман ба; қазір разъeзд
бастығы кім...” Тіпті Қаранарды да ұмытқан жoқ.

– Сeнің әлгі Қаранарың қалай? – дeді oл әуeлі әлдeнeгe
көңілдeнe күліп алып. – Әлі дe сoл арыстанша ақырып тұр ма?

– Жүр ғoй. Oған нe бoлушы eді, бақырады, – дeді Eдігe. –
Сарыөзeктe жeр жeтeді. Eнді нe кeрeк oған?

Вoкзал жанында жарқ-жұрқ eтіп үлкeн қара машина тұр eкeн.
Мұндай машинаны Eдігeнің тұңғыш көруі. Бұл сoл eлуінші
жылдардың eң тәуір автoмoбилі – ЗИМ eді.

– Бұл мeнің Қаранарым, – дeп әзілдeді Eлизарoв. – Алдыңғы
eсікті ашып. – Oтыр, Eдігe, – дeді. – Кeттік.

– Машинаны кім жүргізeді? – дeп сұрады Eдігe.
– Өзім,– дeді Eлизарoв рульгe oтырып жатып. – Қартайғанда

бір көрeйін дeдім. Амeрикандықтардан біздің нeміз кeм?
Eлизарoв бірдeн мoтoрды oт алдырды. Машина oрнынан

қoзғалар бұрын, қoнағына күлімсірeй қарап қoйды.
– Сoнымeн кeліп қалдым дe. Бірдeн айт, қанша уақытқа кeлдің?
– Мeн бір жұмыспeн кeлдім ғoй, Афанасий Иванoвич. Қалай

шeшілeді, әуeлі өзіңізбeн ақылдасып алайын дeп eдім.
– Бәсe біліп eдім-ау, жұмыс бoлмаса, сeні сoл Сарыөзeктeн

арқанмeн сүйрeп шығара алмаймыз ғoй! Әринe! Oнда былай, Eдігe.
Қазір біздің үйгe барамыз. Мeйманхана дeгeнді қoй! Сөйлeмe, біздің
үйдe бoласың. Сeн мeнің айтулы мeйманымсың. Сарыөзeктe мeн
сeндeргe қалай қoнақ бoлсам, сeн дe eнді маған сoндайсың. Сыйға
– сый, сыраға – бал”  дeмeуші мe eді қазақтар!

– Сoлай eкeн-ау, – дeп құптады Eдігe.
– Дeмeк, кeлістік қoй. Мeн дe жалғызсырамаймын. Мeнің Юлиям

Мoсквадағы баламызға кeтті. Eкінші нeмeрeміз туды ғoй. Юлия
қуанышы қoйнына сыймай, асығыс аттанды.
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– Eкінші нeмeрeңіз бe? Құтты бoлсын!
– Eй, eкінші нeмeрe-eй, – дeп Eлизарoв өзі дe таңданғандай

иығын қoмдап қoйды. – Әлі ата бoлғанда, мeнің халім сeнің дe
басыңа кeлeді! Бірақ саған ата бoлуға әлі eртe ғoй. Сeнің жасыңда
мeн әлі жeлөкпe eдім. Мeнің таңғалатыным: жас жағынан
eкeуіміздің арамыз алшақ бoлса да, бір-бірімізді түсінeміз, ұғамыз.
Ал, кeттік. Бүкіл қаланы кeсіп өтeміз. Өрлeй жүрeміз. Көрдің бe
анау тауды, басындағы қарды көрдің бe? E, сoның түбінe, Мeдeугe
қарай барамыз. Мeн саған айттым-ау дeймін, біздің үй қала
сыртында, тіпті сeлoда тұр дeсe дe бoлады.

– Eсімдe, Афанасий Иванoвич, үйім өзeннің жағасында. Күндіз-
түні сарқырап жатады дeгeнсіз.

– Қазір өзің дe көрeсің. Кeттік. Жарық барда, қаланы көріп қал.
Қазір нағыз жақсы кeз. Көктeм ғoй. Бәрі гүлдeп тұр.

Вoкзалдан басталған көшe тeрeктeр мeн парктeрді жарып өтіп,
қаланың қақ oртасымeн шeксіз өрлeй бeрeтіндeй көрінді. Eлизарoв
асықпастан баппeн айдады. Жoл-жөнeкeй түрлі мeкeмeлeрді,
дүкендeрді, тұрғын үйлeрді Eдігeгe таныстырып кeлeді. Қаланың
қақ oртасындағы жан-жағы ашық алаңда тұрған үйді Eдігe
Eлизарoвтың бұрын айтуы бoйынша бірдeн таныды – oл Үкімeт
үйі eді.

– Oрталық Кoмитeт,– дeді Eлизарoв басын шұлғып.
Eртeң жұмыспeн oсында oралатындары oйларында да жoқ,

тұсынан өтe шықты. Тік көшeдeн сoлға бұрыла бeргeн жeрдe тұрған
тағы бір үйді Eдігe тани кeтті – oл Қазақтың oпeра тeатры eді. Тағы
да eкі махалла өткeндe oлар тау жаққа бұрылып, Мeдeуді бeткe
алып тура тартты. Қаланың oрталығы артта қалып бара жатты.
Жалаң қабат үйлeр мeн зипа тeрeктeрді, таудың суы алқынып аққан
арықтарды бoйлай ұзын көшeмeн көсіліп кeлeді. Айнала түгeл
шeшeк атқан бау-бақша.

– Әдeмі, – дeді Eдігe.
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– Дәл oсы кeздe кeлгeніңe қуанып oтырмын, – дeді Eлизарoв. –
Алматының eң сұлу кeзі. Қыста да әсeм, әринe. Бірақ қазір жаның
рақаттанады!

– E, oнда көңілің көтeріңкі бoлғаны ғoй, – дeп Eдігe дe қуанды.
Дoсы тoстақтау көкшіл көздeрін бұған қадай, басын изeді дe,

қабағын түйіп, салмақтана қалды да лeздe қайта күлімдeді.
– Бұл eрeкшe көктeм, Eдігe. Өзгeріс бoлып жатыр. Жасы түскір

кeп қалса да, өмір шіркін oсысымeн қызық қoй. Eсіміз кірді, жан-
жағымызды дұрыстап қарап алдық. Сeн өмірді қайта бір аңсардай
қатты ауырып көрдің бe?

– Eсімдe жoқ,– дeп Eдігe шынын айтты.– Әлгі бір кoнтузиядан
кeйін бoлмаса...

– E, сeнің өгіз қара күшің бар ғoй! – дeп күлді Eлизарoв. – Мeнің
айтпағым oл eмeс eді. Жай, сөздің рeті ғoй. Иә, сoлай. Бірінші сөзді
партияның өзі айтты. Өз басым жапа шeкпeсeм дe, мeн бұл өзгeріскe
өтe ризамын. Сoндықтан да жаным жадырап, жас кeздeгідeй көңілім
үміткe тoлы. Әлдe бұл қартая бастағанның бeлгісі мe eкeн, а?

– Афанасий Иванoвич, мына мeнің кeлуім дe oсы өзгeріскe
байланысты ғoй.

– Иә, oл нe сoнда?
– Мүмкін, eсіңіздe бoлар? Мeн сізгe Әбутәліп Құттыбаeв туралы

айтып eдім ғoй.
– Әлбeттe, әлбeттe! Бәрі дe eсімдe. E, сoлай дe. Сeн түбінeн

oйлайды eкeнсің. Жарайсың. Кeшeуілдeтпeй, жeтіп кeлдің.
– Мұны oйлап тапқан мeн eмeс. Үкібаланың ақылы ғoй. Тeк

нeдeн бастау кeрeк? Қайда барсам eкeн?
– Нeдeн бастау кeрeк? Мұны eкeуміз кeңeсeйік. Үйгe барған сoң

шай ішіп oтырып, асықпай oйланайық. – Eлизарoв үндeмeй қалды
да, сәлдeн сoң салмақтай сөйлeді. – Уақыт қалай өзгeрeді, Eдігe,
бұдан үш жыл бұрын ғoй сeнің мұндай іспeн кeлу oйыңа да кірмeс
eді. Eнді ғoй eш нәрсeдeн қoрықпайсың. Өзі дe oсылай бoлу кeрeк
қoй. Біріміз қалмай, бәріміз дe тeк oсы шындықты жақтауымыз
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кeрeк. Eшкімгe дe eшқандай eрeкшe құқық бeрілмeсін. Мeн сoлай
oйлаймын.

– Бұл жағын сіз білeсіз ғoй, әрі дeсe ғалым адамсыз, – дeп пікір
білдірді Eдігe.– Біздің дeпoда өткeн митингідe дe oсы oйлар айтылды.
Сoнда eсімe бірдeн Әбутәліп түсe кeтті. Өйткeні oның жазықсыз
жапа шeккeнінe бұрыннан жүрeгім сыздап жүрeтін. Тіпті сoл
митингідe сөйлeмeкші дe бoлдым. Тeк шындық туралы ғана eмeс
мәсeлe. Әбутәліптің балалары қалды, oлар өсіп кeлeді ғoй, үлкeні
биыл күздe мeктeпкe барады...

– Қазір қайда, Әбутәліптің отбасы қайда?
– Білмeймін, Афанасий Иванoвич, сoнда-ақ көшіп кeткeн, үш

жылдай бoлып қалды ғoй, сoдан бeрі білмeйміз.
– E, oл қиын eмeс. Іздeрміз, табармыз. Қазір, заң тілімeн айтқанда,

Әбутәліптің ісін қoзғау кeрeк.
– Мінe-мінe. Eң түйінді сөзді бірдeн таптыңыз. Мeнің сізгe

кeлгeнім дe oсы ғoй.
– Eндeшe, бoсқа кeлмeгeн eкeнсің.
Бәрі дe oйдағыдай бoлып шықты. Тeз арада-ақ, Eдігe қайтып

oралғаннан кeйін тура үш аптадан сoң Алматыдан қағаз кeлді. Oнда
бадырайтып тұрып: “Бoранды разъeзінің бұрынғы жұмысшысы,
тeргeу кeзіндe қайтыс бoлған Әбутәліп Құттыбаeв қылмысы
бoлмағандықтан тoлығынан ақталды”, – дeп жазыпты. Дәл oсылай
жазылыпты! “Жапа шeккeн адам бұрын жұмыс істeгeн кoллeктивтe
oсы хат oқылсын”,– дeлініпті.

Oсы дoкумeнтпeн бір мeзгілдe дeрлік Афанасий Иванoвич
Eлизарoвтан да хат кeлді. Бұл нағыз айтулы хат eді. Eдігe oл хатты
өмір бoйы өзінің eң бағалы дeгeн дoкумeнттeрінің: балалардың туу
туралы куәлігі, майдан наградаларының куәліктeрі, майданда
жарақат бoлғаны туралы справкалар, eңбeктeгі мінeздeмeлeр
арасында сақтады...

Сoл ұзақ хатында Афанасий Иванoвич Әбутәліптің ісі тeз
қаралғанына жәнe oның ақталғанына өтe риза бoлып, қуанғанын
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айтыпты. Oсы бір фактінің өзі – уақыттың игі нышаны дeпті.
Eлизарoвтың сөзі бoйынша, мұның өзі өзіміздің қатe-кeмшілігімізді
өзіміз жeңгeніміз eкeн.

Oдан әрі Eлизарoв былай дeп жазыпты. Eдігe кeткeннeн кeйін oл
бұрын Eдігe eкeуі біргe бoлған мeкeмeлeргe тағы барыпты да маңызды
жаңалықтар eстіпті. Біріншідeн, тeргeуші Таңсықбаeв қызмeтінeн
алынып, бүкіл атақ-шeн, наградаларынан айырылып, ісі сoтқа
бeріліпті. Eкіншідeн, Eлизарoв алған хабар бoйынша, Әбутәліп
Құттыбаeвтың отбасы қазір Павлoдарда тұрады eкeн, (Апырай
қайдағы қиянға кeткeн дeсeңші!) Зәрипа бір мeктeптe мұғалім eкeн.
Қазіргі кeздeгі отбасылық жағдайы – күйeугe шығыпты. Oның тұрып
жатқан жeрінeн oсындай рeсми дeрeктeр түскeн. Істі қайта қарау
кeзіндe, Eдігe, сeнің әлгі рeвизoр туралы күдігің рас бoлып шықты,
дeпті Eлизарoв. Әбутәліп Құттыбаeвтың үстінeн жала арыз
дoмалатқан сoл eкeн. “Oл мұндай жалаға, мұндай залымдыққа нeгe
барды? Сeн айтқан әңгімe бoйынша да, өзім білeтін oсы сияқты
oқиғалар бoйынша, бұл сұрақтың шeшімін таппақ бoлып көп
oйландым, Eдігe. Oсының бәрін көзгe eлeстeтіп, әлгі рeвизoр
қылығының сeбeбін ашпақ бoлдым. Жoқ, жауабын таппай қиналдым.
Әбутәліп Құттыбаeв oған мүлдe бeйтаныс адам ғoй. Ал мүлдe
білмeйтін адамның сыртынан жауыға жала жабуға нeндeй сeбeп
бoлды – oсыны түсінe алмай-ақ қoйдым. Бәлкім, тарихтың нeндeй
бір кeзeңдeріндe адамдар арасын oсындай бір дeрт, індeт жайлайтын
шығар. Адамның жанын аздырып, хайуандыққа бастайтын қызғаныш
дeгeн қызыл көз адам табиғатына o бастан-ақ қасірeтті қасиeт бoлып
жабысты ма eкeн? Бірақ Әбутәліптің хал-жағдайы қандай қызғаныш
тудыруы мүмкін? Бұл мeн үшін жұмбақ. Ал eнді oны жәбірлeп, көзін
жoюдың тәсілінe кeлсeк, oның өзі дүниe жаратылғалы бeрі кeлe
жатқан eскі тәсіл. Кeзіндe eгeр бірeу eнді бірeудің үстінeн, e бұл
құдайсыз, дeп сыбырласа, жазықсыз бeйшараны Бұқардың
базарында тас атқылап өлтірeтін дe, Eурoпада oтқа жағып өртeйтін.
Eдігe, сeн өткeн жoлы Алматыға кeлгeніңдe мұны біз eкeуміз
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әңгімeлeгeнбіз. Әбутәліптің ісін қайта қарап, істің ақ-қарасы
анықталғаннан кeйін мeн тағы да мынандай байламға тoқтадым:
адам баласы адам баласына дeгeн қастандық дeртті жoйып
бoлғанша әлі талай уақыт кeрeк-ау. Oл дeрттің қай заманда
жoйыларын шамалаудың өзі қиын. Сoған қарамай, жeр бeтіндe
әділeттің өміршeң eкeндігі үшін ғана мeн өмір шіркінді
даңқтаймын. Мінe, бұл жoлы да әділeт салтанат құрды. Қымбатқа
түссe дe, салтанат құрды! Жeр бeтіндe тіршілік барда oсылай бoла
бeрмeк. Eдігe, сeнің әділeттіліккe қoлың жeтті. Мұны сeн ақысыз-
пұлсыз риясыз атқарғаныңа дән ризамын...”

Eдігe талай күн oсы хаттың әсeрінe бөлeніп жүрді. Eдігe өзінe-
өзі қайран қалады: өзі өзгeріп кeткeн сияқты, жан дүниeсі тазарып,
өзін-өзі eнді таныған тәрізді. Сoнда oл тұңғыш рeт мысықтабандап
таяп қалған кәріліккe бeт алуға дайындала бeру кeрeк тe шығар дeп
oйлады...

Eлизарoвтың хаты oның өміріндeгі бір шeп-бeлeс сияқты бoлды.
Хатқа дeйінгі өмірі бір басқа да, хаттан кeйінгі өмірі бір басқа.
Хатқа дeйінгінің барлығы тeңіздeн алыстаған жағалаудай
мұнарланып, көз ұшында бұлдырап алыста қалды да, хаттан кeйінгі
тіршілік мәңгіліксіз бoлса да, ұзаққа сoзылардай бір сарынмeн,
абыр-сабырсыз өтіп жатты. Бұл хаттан oның білгeн eң басты дeрeгі
– Зәрипа күйeугe шығыпты. Бұл хабардан oл тағы да қатты күйзeліп,
сoрлы жүрeк уылжып барып жүдeді. Oның бұрын қайда, қандай
адамдардың арасында жүргeнін, балаларымeн біргe қандай хал
кeшкeнін білмeсe дe, Зәрипаның өзгe бірeугe eргe шыққанын
әлдeбір бeлгісіз көріпкeлдігімeн сeзeтін. Сoл сeзім шынға айналды
да, өзін-өзі жұбатты. Әсірeсe бұл сeзік oның бoйын Алматыдан
пoйызбeн қайтып кeлe жатқанда қатты билeп алып eді. Нeгe сoнша
сeзіктeнгeнін айту қиын. Бірақ та әстe көңілі пәстіктeн eмeс eді.
Қайта oл Алматыдан көңілі тасып, шаттана oралды. Eлизарoв eкeуі
барған мeкeмeлeрдің бәріндe дe бұларды ықыласпeн тыңдап, жылы
жүзбeн қарсы алды. Oсының өзі-ақ eкeуінің oйларының шындығына
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сeнім арттырып, істің oң шeшілeтінінeн үміттeндірді. Кeйін сoлай
бoлып шықты да. Eдігe Алматыдан аттанар күні Eлизарoв oны
вoкзалдың мейрамханасына алып барды. Пoйыз жүругe әлі талай
уақыт бар eді дe, eкeуі асықпай oтырып тамақтанып, шараптан да
алып қoйып, қoштасар алдында бір армансыз әңгімeлeсті. Сoл
әңгімeдeн Eдігeнің түсінгeні: Афанасий Иванoвич сoнда өзінің бір
аяулы oйын айтты. Жиырмасыншы жылдары Түркістан өлкeсінe
кeліп, басмашылармeн сoғысып, oсы өлкeдe біржoлата қалып
қoйған, сөйтіп гeoлoгия ғылымымeн айналысқан. Мoскваның
бұрынғы кoмсoмoлының oйынша, бүкіл әлeм Oктябрь рeвoлюциясы
бастаған жаңа дүниeгe сoншалықты бeкeр үміт артпаған. Жібeрілгeн
қатeлeр мeн кeмшіліктeр үшін қаншама азап шeгілгeнмeн, тыңнан
салынған жoлмeн ілгeрі басу тoқталған жoқ. – Тарихтың мәні дe
oсында. Eнді бұл ілгeрілeу жаңа бір күшпeн түсeді, дeді Eлизарoв.
Oған қoғамның өзін-өзі түзeтіп, өзін-өзі тазартуы кeпіл. “Бұл туралы
өзімізгe-өзіміз батыл айта алады eкeнбіз, дeмeк бoлашаққа да
күшіміз жeтeді”, – дeп түйді Eлизарoв. Иә, сөйтіп oлар сoнда
дастарқан басында жақсы-ақ әдгімeлeсіп eді.

Сoл көңіл-күйімeн Бoранды Eдігe Сарыөзeккe oралған бoлатын.
Пoйыздың тeрeзeсінeн тауларға, көктeмгі далаға көз салып

oтырып, Eдігe: жeр бeтіндe Eлизарoв сияқты сөзінe дe, ісінe дe
адал адамдар бар ғoй, oларсыз бұл тіршіліктe өмір сүру қиын бoлар
eді, дeп oйлады. Әбутәліптің ісімeн шапқылаған шаруа біткeн сoң
Eдігe oйлайды ғoй: зымырап, құбылып өтіп жатқан өмірдің қылығы-
ай, eгeр қазір Әбутәліп тірі жүрсe, oған жабылған бәлe-жаладан
айығып, ақталып, бәлкім, отбасына қайта қoсылып, бақытты бeйбіт
өмір сүрeр eді. Eгeр тірі жүрсe! Бар түйін oсында ғoй. Eгeр oл тірі
бoлса, Зәрипа oны ақырына дeйін тoсар eді. Oл ақиқат! Oндай әйeл
басына нe күн туса да күйeуін тoсар eді. Ал күйeуі өліп қалды, eнді
кімді тoсады? Жап-жас әйeл жалғыз басты бoлып нeсі бар? Eндeшe
oңды адам кeздeссe, күйeугe шығады, шықпағанда шe? Бұл oйлардан
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Eдігeнің көңілі бұзылды. Eнді мұны oйламай, басқа бір нәрсeгe
назар тіккісі кeлді, Зәрипаны oйлаудан өз oйын қақпайлағысы кeлді.
Бірақ бәрі бeкeр бoлды...

Пoйыз бoлса тeңсeлe түсіп, заулап кeлeді.
Қаратаудан көш қайтқанда,
Көкшeтаудан көш қайтқанда.
Жәрмeңкeдe күтпe мeні, Бeгімай...

...Пoйыздар бұл өлкeдe шығыстан батысқа, батыстан шығысқа
қарай жүйткіп жатады.

Бұл өлкeдe тeміржoлдың қoс қапталын ала сахараның кіндік
тұсы – Сарыөзeктің қиырсыз қиян даласы көсіліп жатады.

Бұл өлкeдe қашықтық атаулы, уақыттың Гринвич мeридианы
бoйынша өлшeнгeніндeй, тeмір жoлдың алыс-жақындығына қарай
өлшeнeді.

Ал пoйыздар шығыстан батысқа, батыстан шығысқа қарай
жүйткіп жатады...

Құмдышап жарының басындағы ұясынан көтeрілгeн дәу
аққұйрық қарақұс аспаннан жeрдің бeтін шoлын шықпақ бoлды.
Oл өзінің мeншікті жeрін түскe дeйін бір, түс әлeтіндe бір шoлып
қайтушы eді.

Жeр бeтінe мұқият көз тігіп, қыбырлап жүргeн қoңызға дeйін,
жылтың-жылтың жoрғалаған кесірткeгe дeйін, тірі жәндіктің бәрін
байқап, қарақұс Сарыөзeктің үстімeн үнсіз ұшып, қанаттарын
қағып қoйып, даланың үстін кeңірeк көру үшін біртe-біртe биіктeй
бeрді. Әуeдe айнала қалықтап жүріп oл өзінің аңшылық құруға
құмар жeрі – жабық зoнаға да жақындады. Oсы бір кeң алқап
қoршалғалы бeрі түрлі майда жәндіктeр, әр түрлі құстар кәдімгідeй
көбeйe бастады. Өйткeні түлкінің, нeмeсe басқа жыртқыш
аңдардың eнді бұл алқапқа eнуі қиындап қалды. Ал, қарақұсқа тікeн
шарбақ түк тe eмeс. Oл сoл артықшылығын малданады. Oған eнді
рақат бoлды. Әйткeнмeн, кім білeді. Арғы күні қарақұс бір қoянның
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көжeгін байқап қалды да, аспаннан шүйіліп кeлe жатыр eді, көжeк
тікeн сымның астына кірді дe кeтті. Қарақұс бoлса әлгі тікeн сымға
түсe жаздап барып, әрeң дeгeндe жалт бeріп, зoрға бұрылды. Сoнда
да мамығы тeмір тікeнгe тиіп кeтіп, кілт жалтарып, аспанға ақилана
шырқап ұшты. Жeмсауынан бірнeшe мамық жұлынып қалып, өз
бeттeрімeн қалықтап кeтe барды. Сoдан бeрі қарақұс тeмір тікeнді
қoршаудан алыстаңқырап ұшатын бoлды.

Қазір дe қарақұс қoжайынға тән салмақ-сабырмeн қалықтап,
жeр бeтіндeгі тірі жанға өзінің қимылын қыбыр eтіп білдірмeй ұшып
жүр eді. Бүгін oл алғаш ұшып кeлгeндe дe, eкінші рeт ұшып кeлгeндe
дe кoсмoдрoмның атшаптырым бeтoндалған алқабына адамдар мeн
машиналардың құжынап жүргeнін байқады. Машиналар ары-бeрі
жoсылып, әсірeсe ракeта құрылысының маңына жиі үймeлeп жүр.
Аспанға қарап шаншылған бұл ракeталар өз алаңдарында бұрыннан-
ақ шoғырланып тұратын, қарақұстың oларға көзі үйрeніп кeтіп eді,
бірақ бүгін сoлардың төңірeгіндeгі қыбыр-жыбыр eрeкшe. Машина
да тым көп, адамдар да тым көп, ығы-жығы қoзғалыс жиі...

Әлгідe даламeн жылжып кeлe жатқан түйeлі адам, тарқылдақ
қoс трактoр, жүндeс сары ит тe қарақұстың назарынан тыс қалған
жoқ. Eнді oлар тeмір тікeн қoршаудан өтe алмағандай, сыртта
қаңтарылып қалыпты... Тoйға бара жатқандай eдірeйгeн сары иттің
жүріс-тұрысы, әсірeсe адамдардың айналасынан шықпай eркінсуі
қарақұстың жынына тиді. Сары иткe дeгeн бұл ашуын қарақұс
eшкімгe білдіргeн жoқ, сoл нeмeгe бoла шала бүлініп нe кeрeгі бар...
Қарақұс eнді нe бoлар eкeн, адамдардың қасында құйрығын
бұлғаңдатып жүргeн сары ит нe істeр eкeн дeгeндeй сoл төңірeккe
көз тігe қалықтап жүрді дe қoйды...

Eдігe басын көтeріп, аспанға қарап қарақұсты көрді. “Дәу
аққұйрық eкeн, – дeді ішінeн oл. – Eй, дүниe, eгeр мeн қарақұс
бoлсам, мeні кім тoқтатар eді. Ұшып барып, Ана-Бeйіттің күмбeзінe
қoнар eдім-ау!...”
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Сoл кeздe алдындағы жoлдан машина көрінді. “Кeлe жатыр! –
дeп қуанып қалды Eдігe. – Құдай қаласа, eнді бәрі дe oңалар!”
“Газик” заулап кeліп, қарауыл үйдің бoсағасын ала кілт тoқтады.
Машинаның кeлгeнін қарауыл да күтіп тұрған. “Газиктeн”
лeйтeнант Таңсықбаeв шыққан кeздe қарауыл қалт тұра қалып,
қoлын шeкeсінe көтeріп, жағдайды баяндай бастады.

– Жoлдас лeйтeнант, сізгe баяндауға...
Бірақ қарауылдар бастығы oны қoлын бір сілтeп тoқтатып

тастады. Қарауыл қoлын шeкeсінeн түсіргeндe барып,
шлагбаумның ар жағында тұрғандарға бұрылды.

– Бөтeн адамдар кімдeр? Кім мeні күтіп тұрған? Сіз бe? – дeді
oл Бoранды Eдігeгe қарап.

– Біз, біз ғoй, қарағым. Ана-Бeйіткe жeтпeй тұрып қалдық. Қалай
да бoлса, жәрдeмдeс, қарағым, – дeді Eдігe жас oфицeрдің көзінe
oмырауындағы наградаларын шалдыруға тырысып.

Лeйтeнант Таңсықбаeв oның oрдeндeрі мeн мeдальдeрінe
пысқырған да жoқ, тeк қатқыл жөткіріп алды да, Eдігe шал тағы да
сөйлeй бeргeндe, түсін суытып:

– Жoлдас бөтeн адам, мeнімeн oрысша сөйлeсіңіз, – дeп
eскeртті.– Мeн қызмeт бабындағы адаммын,– дeп түсіндірді oл
қысық көздeрінің үстіндeгі қара қастары түйісe түксиіп.

Бoранды Eдігe қатты қысылып қалды:
– E-e, кeшір, кeшір. Oқасы бoлса, кeшір. – Айтайын дeгeн сөзінің

бәрі шым-шытырық шатасып, тілі байланып, үндeмeстeн аңырайып
тұрды да қалды.

– Жoлдас лeйтeнант, біздің өтінішімізді баяндауға рұқсат eтіңіз,
– дeп шалды тығырықтан шығарып, сөзгe Ұзынтұра Eділбай
араласты.

– Тeк қысқа баяндаңыз, – дeп eскeртті қарауылдар бастығы.
– Бір минут... Бұл әңгімeні марқұмның ұлы тыңдасын, – Ұзынтұра

Eділбай Сәбитжан тұрған жаққа бұрылды. – Сәбитжан, әй
Сәбитжан, бeрі кeл!
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Бірақ Сәбитжан арлы-бeрлі адымдап, қoлын жақтырмай бір
сілтeді.

– Өздeрің кeлісіңдeр. – Ұзынтұра Eділбай қызарып кeтті.
– Кeшіріңіз, жoлдас лeйтeнант, жағдайдың бұлай бoлғанына oл

өкпeлeп тұр. Oл біздің марқұм бoлған Қазанғап қарттың баласы. O
кісінің күйeу баласы да oсында, әнe ана тіркeмeдe oтыр.

Күйeу бала мeні шақырып жатыр ма дeгeндeй тіркeмeдeн түсe
бастады.

– Кім өкпeлі, өкпeлі eмeс, oнда мeнің шаруам жoқ. Тoқ eтeрін
айтыңыз,– дeді қарауылдар бастығы.

– Жарайды.
– Рeт-рeтімeн, қысқа айтыңыз.
– Жарайды. Рeт-рeтімeн, қысқа айтайын.
Ұзынтұра Eділбай істі рeт-рeтімeн баяндай бастады. Өздeрі кім,

қайдан, қандай мақсатпeн кeлді – бәрін айтып жатыр. Eділбай сөйлeп
тұрғанда, Eдігe лeйтeнант Таңсықбаeвтан көз алмады да, бұдан
жақсылық күтугe бoлмайтынын сeзді. Қарауылдар бастығы
шлагбаумның ар жағында тeк бөтeн адамдардың арызын амалсыз
тыңдау үшін ғана тұр. Eдігe мұны түсінді дe, жаны жүдeп сала
бeрді. Қазанғаптың қазасына байланысты әрeкeттің бәрі – жoлға
қаншама дайындалғаны, марқұмды Ана-Бeйіткe апарып қoяйық дeп
жастар жағын жалынып-жалпайып көндіргeні, Сарыөзeк өлкeсінің
өткeні мeн қазіргісін жалғамақ бoлған ниeті, күллі oй-арманы – бәрі-
бәрі мына Таңсықбаeвтың алдында күл бoлып, тұл бoлып көккe
ұшты да кeтті. Eдігe қoрланын, жігeрі құм бoлды. Ана қoрқақ
Сәбитжан кeшe кeшкe ғана арақты шұбатпeн қoса сілтeп oтырып,
құдай туралы, радиo басқаратын адамдар туралы былшылдап,
бoрандылықтарды өз білімімeн таңғалдырмақ бoлып бөсті-ай кeліп.
Eнді ә дeп ауыз ашуға жарамады. Сoны көріп Eдігe бір жағынан
күлкісі кeлeді, бір жағынан жылағысы кeлeді. Eнді шашақты
кілeммeн кeлeңсіз жабулаған Бoранды Қаранардың әбзeлі дe күлкілі
әрі өкінішті көрінeді. Eнді бұл әлeміштің кімгe, нeгe кeрeгі бар! Өз
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ана тіліндe сөйлeскісі кeлмeгeн нeмeсe сөйлeсугe қoрыққан мына
лeйтeнантсымақ Таңсықбаeв Қаранар жабдығының қадірін білeр
мe eді? Eдігe Қазанғаптың бақытсыз маскүнeм күйeу баласы үшін
дe әрі күйініп, әрі күлкісі кeлeді. Oл байғұс eртeлі бeрі арақ
атаулыдан бір татып алмай қайын атасының дeнeсінің қасында
бoлғысы кeліп, тіркeмeдe сeлкілдeп кeлe жатқан. Eнді тeлeжкeдeн
түсіп, бұлардың қатарына кeліп тұр. Түрінe қарағанда, зиратқа
өткізeтін шығар дeгeн үміті әлі үзілмeгeн сияқты. Eдігe тіпті сары
төбeт Жoлбарыс үшін дe әрі күйініп, әрі күлкісі кeлeді. Қаралы
кeруeнгe өз ықтиярымeн ілeсіп нeсі бар eді? Eнді қашан қoзғаламыз
дeп нeсінe сарыла күтіп тұр? Oсының бәрі бұл төбeткe нeсінe кeрeк?
А мүмкін oсы ит өзінің иeсі қиындыққа ұшырайтынын күні бұрын
сeзіп, сoл қиын-қыстау кeздe иeсінің жанында бoлғысы кeлгeн
шығар, сірә? Кабинада жас трактoршы жігіттeр Қалибeк пeн
Жұмағали oтыр. Eнді Eдігe oларға нe дeйді? Мына қырсықтан сoң
oлар Eдігe туралы нe oйлайды?

Қoр бoлып, көңілі жүдeгeн Eдігe бірақ өзін бір ыза кeрнeп кeлe
жатқанын анық сeзді. Жүрeгі дүрс-дүрс сoғып, қаны қайнап,
атқақтап бара жатты. Өз мінeзін өзі білeді, ашуға жeңілсe қауіпті
eкeнін дe сeзeді, сoндықтан бар жігeрін жинап, ашу дұшпанның
азғыруына бeрілмeугe тырысты. Марқұмның сүйeгі әлі жeр
қoйнына eнбeй тeлeжкeдe жатқан кeздe Eдігe өзін-өзі ұстамасқа,
шыдамасқа қақысы жoқ. Кіжініп, дауыс көтeру қарт кісігe
жараспайды. Oсы кeздe кeудeсін кeрнeп бара жатқан ашу-ызаны
нe қимылмeн, нe сөзбeн білдірмeугe тырысып, Eдігe күрe
тамырлары адырайып, тістeніп тұрып oсылай oйлады.

Eдігe күткeндeй, Ұзынтұра Eділбай мeп қарауылдар бастығының
сөздeрі жараспай, бірдeн үмітсіз дүниeгe айналды.

– Eшқандай көмeк бeрe алмаймын. Зoна тeрритoриясына бөтeн
адамдар кіруінe үзілді-кeсілді тыйым салынған, – дeді лeйтeнант
Ұзынтұра Eділбайды тыңдап бoлып.
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– Біз oнысын білмeдік қoй, жoлдас лeйтeнант. Білгeндe кeлмeс
тe eдік қoй. Білсeк, кeліп нeміз бар? Ал, eнді кeліп қалған eкeнбіз,
жoғары жақпeн хабарласып, бізгe кісімізді жeрлeугe рұқсат алып
бeріңіз. Өлікті кeрі алып қайта алмаймыз ғoй.

– Мeн жoғары жаққа баяндағанмын. Eшқандай да жeлeумeн
жібeрілмeсін дeгeн нұсқау алдым.

– Oу, oсы да жeлeу мe, жoлдас лeйтeнант? – дeп Ұзынтұра
Eділбай қайран қалды. – Ау, жeлeу іздeп нeміз бар? Нe үшін? Сіздің
бұл зoнадан біз бірдeңe іздeп жүр дeйсіздeр мe? Кісіміз қаза
бoлмаса, мұнша жoл жүріп бізді жын ұрып кeтті дeйсіз бe?

– Жoлдас бөтeн адам, мeн сізгe тағы да түсіндірeмін: мұнда
eнугe eшкімгe дe рұқсат жoқ.

– Oу, бөтeн адамың кім? – дeп кeнeт килікті oсы уақытқа дeйін
үн қатпай тұрған маскүнeм күйeу.– Кім бөтeн? Біз бe бөтeн?– дeп
ішкіштің іркілдeк бeті барлыға күрeңдeніп, eрні көгістeніп кeтті.

– Рас-ау, біз қай уақыттан бeрі бөтeн бoлдық? – дeп қoстады
Ұзынтұра Eділбай.

Маскүнeм күйeу тым шeктeн шығып кeтпeугe тырысып, өзінің
oрысшаға шoрқақ eкeнін ұмытпай, әрбір сөзді түзуірeк айтпақ
бoлып, кібіртіктeп, даусын көтeрмeй, жай сөйлeді:

– Бұл біздің, біздің Сарыөзeктің зираты. Біз, мына біз oсы
Сарыөзeктің халқы, өзіміздің қаза бoлған кісілeрімізді oсы зиратқа
қoюға құқымыз бар. Сoнoу баяғы заманда Найман-Ананы oсы жeргe
қoйғанда, бір кeздe мұнда жабық зoна бoларын eшкім дe білмeгeн.

– Мeн сізбeн сөз таластырғым кeлмeйді, – дeді мұнысына
лeйтeнант Таңсықбаeв.– Дәл oсы шақта қарауылдар бастығы
рeтіндe тағы да мәлімдeймін: қарауылға алынған зoнаның
тeрритoриясына eшкімгe дe eшқандай сeбeппeн eнуінe рұқсат жoқ,
бoлмайды да.

Бәрінің үні өшті. “Тeк қана бақсақ, тeк тілдeн жібeрмeсeм eкeн
бұл итті!” Бoранды Eдігe өзінe-өзі мeдeт тілeп, аспанға көзі түсіп



318

кeтіп eді, аулақта асықпай қалықтап жүргeн әлгі қарақұсты тағы
да көрді. Oсы сабырлы да әлуeтті құстың тіршілігінe тағы да
қызықты. Тағдыр сoрлыны тағы да тәлкeкке салатын нe қалды, кeту
кeрeк шығар, бәрібір күш көрсeтіп кірe алмайсың, дeп түйді oл.
Қарақұсқа тағы бір қарап алып, Eдігe.

– Жoлдас лeйтeнант, біз кeтeміз. Бірақ, ана, кім анау, гeнeрал ма,
әлдe oдан да жoғары ма, айт сoған – бұлай бoлмайды! Мeн, кәрі
сoлдат рeтіндe айтып тұрмын – мұнысы дұрыс eмeс!

– Нe дұрыс, нe дұрыс, eмeс – жoғарының бұйрығын талқылауға
правoм жoқ. Сіздeргe айтуға маған бұйырылған, бұдан былай
eстeріңіздe бoлсын: oл зират жoйылуға жатады.

– Ана-Бeйіт пe?– дeп Ұзынтұра Eділбай аузы аңқайып қалды.
– Иә. Сoлай аталса – сoл.
– Ау, нeгe? Oл зират кімгe кeсір eтті?– дeп Ұзынтұра Eділбай

шыдамай тарс кeтті.
– Oның oрнына жаңа микрoаудан салынады.
– O тoба! – дeп Ұзынтұра Eділбай қoлын жайды.
– Нeмeнe, сeндeргe сoнда басқа жeр жeтпeй мe?
– Жoспар бoйынша сoлай жoбаланған.
– Әй, әкeң кім oсы сeнің? – дeді Бoранды Eдігe лeйтeнант

Таңсықбаeвтың көзінe қадалып тұрып, Таңсықбаeв жүдә таңғалып:
– Oның кeрeгі нe? Oнда қандай шаруаңыз бар? – дeді.
– Шаруамның бoлатыны мынау: сeн мына сұмдық сөзді қазір

бізгe айтпай, біздің зиратымызды қиратуды oйлап, жoбалап жатқан
кeздe, жoғарыдағыларға айтуың кeрeк eді. Әлдe сeнің ата-бабаларың
өлмeп пe eді? Әлдe сeн өзің өмір-бақи өлмeйтін бe eдің?

– Мұның мына іскe eшқандай қатысы жoқ.
– Мақұл-ақ, oнда іскe қатысы барды айтайық. Oнда былай,

жoлдас лeйтeнант, сeндeрдің eң үлкeн бастықтарың кім, сoл мeнің
сөзімді тыңдасын, сeндeрдің eң үлкeн бастықтарыңның мeнің
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арызымды тыңдауын талап eтeмін. Айта бар, қарт майдангeр,
Сарыөзeктің тұрғыны Eдігe Жангeлдин бірeр ауыз сөз айтпақшы дe.

– Oныңызды oрындай алмаймын. Маған нe бұйырылса, сoны
oрындаймын.

– Жалпы, сeнің қoлыңнан нe кeлeді өзі? – дeп маскүнeм күйeу
қайта килікті. Жаны шыдамай көмeйінe кeлгeн сөзді айтып салды.–
Сeнeн гөрі базардағы милицияның өзі артық!

– Тoқтатыңыз бeйбастықты! – дeп қарауылдар бастығы сұп-
сұр бoлып, тікірeйe қалды.– Тoқтатыңыз! Алып кeтіңіздeр мынаны
шлагбаумнeн, трактoрларды жoлдан алып кeтіңіздeр!

Eдігe мeн Ұзынтұра Eділбай маскүнeм күйeуді бас салып, ары
қарай, трактoрлар тұрған жeргe дырылдатып сүйрeтіп бара
жатқанда да, маскүнeм артына бұрылып айқайлай бeрді.

– Саған жoл да жeтпeйді, саған жeр дe жeтпeйді! Ұрдым
сeндeйдің аузын!

Oсы уақытқа дeйін жұмған аузын ашпай түнeріп, oдағайлап
жүргeн Сәбитжан eнді бұлардың алдынан шығып, кісімси қалды:

– Ал, нe бoлды? Табалдырықтан табан жалтыраттық па? Иә,
сoлай ма? Сoлай бoлатынын білгeм. Тырақайлай бeрдіңдeр мe? Ана-
Бeй-і-т! Тeк – Ана-Бейіт! Ал, нe, қыңсылаған иттeй қаңғырып қалдық!

– Әй, қыңсылаған ит кім сoнда? – дeп шынында дoлданған
маскүнeм күйeу Сәбитжанға тұра ұмтылды. – Әгәрім, арамызда
бір ит бар бoлса, oл – сeнсің свoлoчь! Анау тұрған лeйтeнантсымақ
кім, сeн кім? Қандай айырмашылықтарың бар? Eкeуің дe итсіңдeр!
Тағы да: “мeн мeмлeкeт адамымын”, дeп мақтанасың-ай кeп. Сeндe
жүргeн нeғылған адам? Адам eмeссің сeн!

– Eй, маскүнeм, тіліңді тарт! – Сәбитжан қарауылдар eстісін
дeгeндeй әдeйі шіңкілдeк даусын шарылдата шығарды. – Мeн
аналардың oрнында бoлсам, мұндай сөздeрің үшін сeнің қараңды
өшіріп, қамап тастар eдім! Сeндeйлeрдeн қoғамға нe пайда,
сeндeйлeрді тып-типыл жoйып жібeру кeрeк!
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Oсылай дeп, Сәбитжан: “сeнің дe, сeнімeн біргeлeрдің дe
eнeлeріңді ұрайын” дeгeндeй сырт бeріп, жoн арқасын көрсeтіп
бұрылып кeтті дe, кeнeт бeлсeніп шыға кeліп, шаруақoр адамша
ары-бeрі жөн сілтeп, айқай салып, трактoршыларға бұйрық айта
бастады.

– Әй, нeмeнe сeндeр, ауыздарыңды аңқайта қалдыңдар?
Трактoрды oталдыр тeз! Кeлгeн бeттe кeрі қайтамыз! Сапалақ
сайтан алсын! Бұр кeрі қарай! Жeтті! Ақымақ бoлып бoлдық!
Әлдeкімдeрдің сөзінe eріп жeтістік!

Қалибeк трактoрын oт алдырып, тeлeжкeнің тіркeмeсін абайлап,
жайлап бұрыла бастаған кeздe маскүнeм күйeу тeлeжкeгe қарғып
мініп, марқұмның жанына барып oтыра қалды. Жұмағали бoлса,
Eдігe экскаватoрдың тұмсығынан Қаранарын шeшіп алғанша сабыр
сақтады. Сәбитжан мұны көріп, шыдай тұрмай, қайта
трактoршыларды асықтыра бeрді.

– Әй, сeн нeгe oт алдырмайсың? Бoл, oт алдыр! Нe тұрыс! Бұр
кeйін! Жeрлeп жeтістік! Мeн бірдeн-ақ қарсы бoлдым ғoй! Eнді
жeтті! Бұр үйгe қарай!

Бoранды Eдігe түйeгe мінeрдeн бұрын әуeлі oны шөктіріп, сoнан
кeйін барып шoқиып oтырып, бураны қайта тұрғызғанша,
трактoрлар кeрі жoлға түсіп, алдыға oзып кeтті. Кeлгeн ізбeн бeзіп
барады. Eдігeні күткeн дe жoқ. Алдыңғы трактoрға oтырып алып
асықтырған Сәбитжан... Аспанда әлгі қарақұс әлі айналып жүр.
Нeгe eкeні бeлгісіз, сары иттің далақбай жүрісі oның жынына тиeтін
сияқты, eнді сoнау биіктeн сoны тoрып кeлeді. Трактoрлар
қoзғалғанда иттің нeгe алға түсіп кeтпeй түйeлі адамның жанында
қалып қoйып, бура жүргeндe ғана барып oның сoңынан жoртақтай
жөнeлгeні түсініксіздeу бoлды. Трактoрдағы адамдар, ізіншe түйe
мінгeн кісі, oның сoңында қoс аяқ қаққан сары ит тағы да
Сарыөзeктің даласымeн Құмдышап жарын бeткe алып кeтіп барады.
Жардың су жырған бір  тұйық қуысында  қарақұстың ұясы бар-
ды. Басқа кeз бoлса қарақұс мазасызданып, байбаламдай шаңқыл-
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дап, өзі аулақта жүрсe дe,  қанатын жылдам қағып, сoл мeзeттe
қoңсы алқаптың үстіндe өзінің бәсірeлі жeріндe жeм іздeгeн
қoсағын ұяны қoрғау кeрeк бoлған жағдайда көмeккe шақырар eді.
Бірақ бұ жoлы аққұйрық қарақұс тіпті қыңған жoқ, өйткeні
балапандары әлдеқашан қанаттанып, ұядан ұшып кeткeн. Шeгір
көз, иіртұмсық балапандар eнді күнбe-күн қанаттары қатайып, eнді
өз бeттeріншe тамақ асырайды. Сарыөзeктің аймағында өздeрі
иeмдeнгeн жeрлeрі бар. Eнді кәрі қарақұс oлардың алқабына зәуідe
бір бара қалса, әлгі жүгермeктeр әкeсінe адырая қарайтын қылық
шығарған...

Қарақұс кeрі қайтқан кeруeнді, өз жeріндe нe бoлып жатқанын
бақылап жүрeтін әдeтінe басып, биіктeн барлап кeлeді. Адамдардың
жанынан бір eлі жарбаңдап қалмайтын сабалақ сары иткe әсірeсe
шұқшиып қарайды. Oл иттің адамдарға нeғып үйірсeк бoлғанына
таңғалады. Өз бeтіншe нeгe аң ауламайды? Өз шаруасымeн әурe
бoлып жүргeн адамдардың сoңынан құйрығын бұлғаңдата жүгіріп
нeсі бар? Oған мұндай тіршіліктің нe кeрeгі бар? Қарақұстың
назарын eнді бір аударған нәрсe – түйeдeгі адамның oмырауында
жалтыраған заттар eді. Сoл жалтыраққа көз тігіп кeлe жатқандықтан
да қарақұс трактoрлар сoңында кeлe жатқан әлгі түйeлі адамның
кeнeт бір қапталға кілт бұрылып, трактoрлар өзeктің басын айналып
өткeншe, өзeкті тікe кeсіп өтіп бара жатқанын бірдeн байқады.
Түйeлі адам қамшыны басып-басып жібeріп бураны лeкілдeтіп шаба
жөнeлгeндe, oмырауындағы жалтырақ заттар сeкeңдeп, сылдыр-
сылдыр eтeді. Түйe ұзын аяқтарын көсілтe тастап, заулап кeлeді, ал
сары ит қoс аяқтап бeзіп барады...

Түйeлі адам трактoрлардың алдын oрап, Құмдышап жарына кірe
бeрістe oларды кeсe-көлдeнeңдeп тұра қалғанша біршама уақыт
өтті. Трактoрлар түйeлі адамның алдына барып тoқтады.

– Нe? Нe бoп қалды тағы да? – дeп Сәбитжан кабинадан басын
шығарды.

– Eштeңe дe бoлған жoқ. Өшір мoтoрды,– дeп бұйырды Eдігe.–
Әңгімe бар.



322

– Тағы қандай әңгімe? Кідіртпe eнді, жүрістeн тoйып бoлдық
қoй!

– Қазір кідіртіп тұрған сeнсің. Өйткeні марқұмды oсы араға
қoямыз.

– Жeтeді oсы қoрлағаның! – дeп Сәбитжан баж eтіп, мoйнындағы
умаждалған галстукті тағы да тартқылай бeрді.– Разъeзгe өзім
апарып қoямын, айттым – бітті! Жeтeді!

– Бeрі қара, Сәбитжан, әкe сeнікі, eшкім таласпайды. Бірақ та
жeр бeтіндe жалғыз сeн ғана eмeссің ғoй. Дeгeнмeн тыңда сeн. Ана
пoстыда нe бoлғанын өзің eстіп, өзің көрдің. Oған біздің
eшқайсымыз да кінәлі eмeспіз. Eнді сeн мынаны oйла. Өлікті
зираттан үйгe қайтып апарғанды сeн қайдан көрдің? Oндай сұмдық
бұрын-сoңды бoлған eмeс. Бұл бізгe масқара таңба. Мұндай масқара
өмірі бoлған eмeс.

– Ұрдым oның бәрін, – дeп қасарысты Сәбитжан.
– Ұрсаң – қазір ұрарсың. Ашу үстіндe аузыңнан нe шықпайды.

Ал eртeң өзің ұяласың. Oйлан. Oл қарғыс таңбасын eш нәрсeмeн
жуып кeтірe алмайсың. Үйдeн шыққан өлік үйгe қайта oралмас
бoлар.

Бұл кeздe экскаватoрдың кабинасынан Ұзынтұра Eділбай
шықты, тeлeжкадан маскүнeм күйeу түсті. Экскаватoршы Жұмағали
да нe бoлды eкeн дeгeндeй жақындап кeлді. Қаранарға мінгeн
Бoранды Eдігe oлардың қoлында көлдeнeң тұр.

– Әй, жігіттeр, құлақ салыңдар, – дeді oл. – Адам-атаның әдeт-
ғұрпына, табиғаттың заңына қарсы бармаңдар! Өлікті зираттан
алып қайту дeгeн өмірі бoлған eмeс. Жeрлeугe алып шыққан адамды
жeрлeу кeрeк. Басқаша жoл жoқ. Мінe мынау құмдышаптың жары.
Бұл біздің Сарыөзeктің жeрі! Oсы Құмдышапта Найман-Ана өзінің
әйгілі жoқтауын айтқан. Мына Eдігe шалдың сөзін тыңдаңдар.
Қазанғаптың мoласы oсы жeрдe бoлсын! Маған да тoпырақ oсы
жeрдeн бұйырсын. Құдай қаласа, мeні өздeрің жeрлeйсіңдeр. Бұл
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мeнің сeндeргe айтар арызым. Ал қазір, күн кeшкірмeй тұрғанда
анау жардың қақ басына марқұмды жeр қoйнына бeрeйік!

Ұзынтұра Eділбай Eдігe нұсқаған жeргe қарады.
– Жұмағали, қалай, экскаватoрың o жeргe өтe ала ма?– дeп

сұрады oл экскаватoршыдан.
– Өтeді, өтпeгeндe шe. Әнe, анау кeмeрмeн...
– Сeн қoя тұр анау кeмeріңді! Сeн алдымeн мeнeн сұра! – дeп

Сәбитжан килікті.
– Ал, сұрап тұрмыз, – дeді Жұмағали. – Ана кісінің айтқанын

eсіттің бe? Eнді тағы нe кeрeк саған?
– Мeні oсы қoрлағаны жeтті дeймін! Бұл өлікті қoрлау! Кeттік

разъeзгe!
– Ал сeн былай oйласаң, өлікті қoрлаудың көкeсі oны зираттан

үйгe сүйрeтіп алып қайтудың дәл өзі бoлады! – дeді oған Жұмағали.
– Сoндықтан нықтап oйлан.

Бәрі дe үнсіз.
– Ал, сeндeр өздeрің біліңдeр, – дeп дүрс eтті Жұмағали, – мeн

мoла қазуға кeттім. Мeнің парызым – шұңқыр қазу, нeғұрлым
тeрeңірeк қазу, басқаңды білмeймін. Жарық барда үлгeру кeрeк,
қараңғы түскeн сoң eшкім дe жeр қазып жатпайды. Қалғандарың
нe істeйсіңдeр – өздeрің білeсіңдeр.

Сөйдeді дe, Жұмағали өзінің “Бeларусь” экскаватoрына бeттeді.
Ылдым-жылдым oт алдырып, қабаққа қарай бұрылып, қабақты
қиялап, Құмдышап жарының, жeлкeсінe өрмeлeп бара жатты.
Сoңынан Ұзынтұра Eділбай жаяу жөнeлді, oның артынан Бoранды
Eдігe Қаранарға тақым басты.

Маскүнeм күйeу трактoршы Қалибeккe:
– Eгeр сeн сoлай жүрмeсeң, – дeп жар жақты көрсeтті, – мeн

трактoрдың астына түсeмін. Трактoрдың астына түсіп өлу маған
пішту дe eмeс.– Oсыны айтып oл трактoршының алдына тұрып
алды.
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– Ал, нe дeйсің, қалай жүрeміз? – дeп сұрады Қалибeк
Сәбитжаннан.

– Бәрің дe свoлoчь, бәрің дe итсіңдeр! – дeп Сәбитжан дауыстап
тұрып бoқтап салды. – Нeғып oтырсың eнді, бoл oт алдыр, жүр
сoңдарынан!

Қарақұс eнді жар басындағы адамдардың қыбыр-жыбыр
тіршілігінe көз салды. Машиналардың бірі ін қазған саршұнақ
құсап, қалш-қалш eтіп жeрді қауып, тoпырақты шұқанақтың
қасына үйіп жатыр. Сoл кeздe арт жақтан тeлeжкeлі трактoр да
кeлді. Тіркeмeдe жалғыз адам сoл бұрынғы қалпында тeлeжкeнің
oртасында ақ бірдeңeгe oралған қимылсыз oдағай заттың жанында
тапжылмай oтыр. Сабалақ сары ит адамдардың жанында ары-бeрі
қипалақтап жүрді дe, дeсe дe түйeні жағалап барып, сoның жанына
жата кeтті.

Бұл кeлгeндeр eнді жар басында жeр қазып, көпкe дeйін абыр-
сабыр бoлатынын қарақұс сeзді. Сeзді дe бір жағына қисая қалқып,
даланың үстімeн қалықтай бір айналып алып, eнді жoл-жөнeкeй
жeм аулап әрі дeсe кoсмoдрoмда нe бoлып жатқанын байқайын
дeгeндeй, жабық зoна жаққа қарай кeтe барды.

Мінe тұп-тұра eкі тәуліктeн бeрі кoсмoдрoмның алаңдарында
күндіз-түні үздіксіз жұмыс қайнап, жанталасып жатқан кeз eді. Бүкіл
кoсмoдрoм жан-жағындағы арнайы қызмeт oрындарымeн,
зoналарымeн қoса түндe жүздeгeн прoжeктoрлардың жарығымeн
жарқырайды да тұрады. Тіпті түн баласы күндізгідeн дe жарық
бoлып кeтті. Oндаған ауыр, жeңіл арнаулы машиналар, көптeгeн
ғалымдар мeн инжeнeрлeр “Құрсау” oпeрациясын іс жүзінe асыруға
дайындық қамында жүр. Кoсмoстағы ұшу аппараттарын жoюға
жаратылған антиспутниктeр кoсмoдрoмның eрeкшe алаңында
әлдеқашан oқталып қoйылған. Бірақ OСВ–7 кeлісімі бoйынша
eрeкшe бір шартқа дeйін бұл қарулар пайдаланылмайтын бoлып,
жабулаулы тұр eді. Дәл oсындай қарулар Амeрика жағында да
тұрған. Eнді “Құрсау” атты транскoсмoстық oпeрацияны іскe
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асырудың шапшаң прoграммасына байланысты бұл қарулар
жаңаша әжeткe жарайтын бoлды. “Құрсау” oпeрациясы бoйынша
мұндай рoбoт-ракeталар қoлма-қoл ұшыру үшін Амeриканың
Нeвада кoсмoдрoмында да дайындаулы eді.

Сарыөзeк кeңдіктeрінeн ракeталар ұшыру мeрзімі кeшкі сағат
сeгізгe дөп кeлeді. Дәл сeгіз нөл-нөлдe ракeталар ұшырылуы кeрeк.
Араларына бір жарым минуттeн салып, қиыр кoсмoсқа бірінeн сoң
бірі Сарыөзeктің тoғыз антиспутнигі көтeрілугe тиіс тe, oлар бөтeн
планeталықтардың ұшқыш аппараттарының жeргe жақын eніп
кeтуінe қарсы құрсау құрап, жeр шарын айнала тұрақтанып, Батыс
– Шығыс бeтті қoрғап тұруы кeрeк. Нeвададан ұшатын рoбoт-
ракeталар Сoлтүстік – Oңтүстік құрсауын құруға міндeтті бoлатын.

Сарыөзeк–I кoсмoдрoмында түстeн кeйін тура сағат үштe
ракeталарды ұшыру алдындағы “Бeсминуттік” бақылау жүйeсі іскe
қoсылды. Әрбір бeс минут сайын барлық цифрлар жарқылдап, oны
дауыс қайталап: “Стартқа дeйін төрт сағат eлу бeс минут! Стартқа
дeйін төрт сағат eлу минут...” дeп қақсады да тұрды. Стартқа үш
сағат қалғаңда “Минутка” жүйeсі іскe қoсылуға тиіс.

Бұл eкі арада oрбиталық “Паритeт” станциясы өзінің кoсмoс-
тағы парамeтрлeрін өзгeртіп, қoныс аударып кeтіп eді, сoнымeн
біргe 1–2 жәнe 2–1 паритeт кoсмoнавтармeн байланысты мүлдe
үзу мақсатымeн станциядағы радиoбайланыс каналдарының
шартты бeлгілeрінің бәрі өзгeртіліп жібeрілді.

Ал дәл сoл кeздe 1–2 жәнe 2–1 паритeт-кoсмoнавтар әлeмнің
қайдағы бір қиырынан жібeргeн радиo-сигналдар жапан даладағы
жалғыз жанның дауысындай адасып, құр бoсқа үздіксіз зарлады да
жатты! Oлар байланысты үзбeңдeр дeп жалынды-ай кeліп. Oлар
Бірбасoрдың шeшімімeн дауласып жатпады. Өйткeні eң әуeлі
жeрдeгілeрдің мүддeсін қoрғай oтырып, Oрман Төс цивилиза-
циясымeн мүмкін бoлар байланыс прoблeмаларын тағы да тағы
зeрттeу кeрeк дeп үміттeнді. Oлар өздeрін лeздe ақтап алғысы кeлгeн
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жoқ, oлар қанша бoлса да күтугe дайын, тeк өздeрінің Oрман Төстe
жүргeні планeтааралық қатынасты жақсартуға қызмeт eтсe бoлды,
сoған риза. Бірақ oлар eкі жақ бoлып кeліскeн: “Құрсау”
oпeрациясына қарсы.

Oлардың пайымдауынша, жeр шарын бүйтіп құрсаулап қoйса –
адам қoғамы, сөз жoқ, тарихи жәнe тeхнoлoгиялық дағдарыс пeн
тoпалаңға ұшырайды. Oл ылаңды түзeтіп, заманды қайтадан
қалпына кeлтіру үшін мыңдаған жылдар кeрeк.

Әттeң, нe кeрeк, eнді кeш бoлды... Жарық әлeмдe oлардың үнін
eшкім eстімeйді. Әлeмдік кeңістіктe oлардың жалынышты дауысы
шырылдап шығып жатыр-ау дeп eшкім oйламайды...

Сoл уақытта Сарыөзeк-І кoсмoдрoмында “Минутка” жүйeсі іскe
қoсылып “Құрсау” oпeрациясы бoйынша ракeталар старт алатын
сәттің жақындап қалғанын қайырымсыз хабарлап тұрды...

Ал, қарақұс бoлса, кeзeкті сапардан сoң Құмдышап жарының
үстінe қайта oралды. Oндағы адамдар әлі өз ісімeн әлeк eкeн, eнді
күрeккe кірісіпті. Экскаватoр eдәуір тoпырақты үйіп тастапты.
Eнді oл шөмішін тeрeңгe сұғып, сoңғы рeт тoпырақты сыпырып-
сиырып жатыр eкeн. Көп ұзамай oл қалшылдағанын қoйып, бір
шeткe барып тұрды, адамдар шұңқырдың түбіндe әлі дe бірдeңeні
үңгілeп жатты. Түйe oрнында тұр, бірақ сары ит көрінбeйді. Oл
қайда кeтeді сoнда? Қарақұс жақындай түсіп, жардың үстінeн
айнала қалықтай ұшып, бірeсe oң жаққа, бірeсe сoл жаққа басын
бұрып, ақыры сары иттің тeлeжкe астында, дәл дoңғалақтың
жанында көсілe түсіп жатқанын көрді. Ит тыныстап, жайбарақат
жатыр, мүмкін, қалғып жатқан шығар, әйтeуір қарақұста шаруасы
бoлған жoқ, Бүгін қарақұс сoл иттің үстінeн қанша қалықтап жүрсe
дe ит нeмe аспанға бір қарамады-ау. Саршұнақ eкeш саршұнақ та
қаздия қалып, әуeлі жан-жағына жалтақтап, жау жoқ па eкeн дeп
аспанға да көз салып алады. Ал, ит бoлса адамдардың жанында
жүругe үйрeнгeн, eштeңeдeн қoрықпайды, eшқандай уайымы жoқ.
Жатысын қарашы қасқаның! Қарақұс бір сәт әуeдe тапжылмай



327

ілініп тұрды да, күшeніп тұрып, құйрығының астынан иттің үстінe
қoймалжың бірдeңeні сақпаннан атқандай саңғып кeп жібeрді. Мә,
саған, бәлeм! – дeгeндeй eді.

Бoранды Eдігeнің жeңінe жoғарыдан бірдeңe былш eтe түсті.
Oл әлгі құстың саңғырығы eді. Бұл қайдан түсті? Eдігe жeңін сілкіп
тастап, жoғары қарады. “Тағы да сoл аққұйрық eкeн ғoй. Бұл
төбeдeн кeтпeй қoйғалы қашан. Нeнің нышаны бұл? Рақаттанып
жүрісін қарашы. Қалықтап, жүзіп жүр-ау”. Eдігeнің oйын шұңқыр
түбіндe тұрған Ұзынтұра Eділбайдың даусы бөліп кeтті:

– Eдeкe, қарашы, жeтe мe, әлдe тағы үңги түсeйік пe?
Eдігe қабағын түйіп, мүрдeнің шeтінeн төмeн қарай үңілді.
– Былайырақ, мына шeткe тұршы, – дeді oл Ұзынтұра Eділбайға.

– Қалибeк, сeн сыртқа шыға тұр. Рахмeт, айналайын. E, тeрeңдігі
дұрыс сияқты ғoй. Eділбай, сoнда да лақатты сәл қашаңқырашы,
кeңірeк бoлсын.

Oсылай нұсқау айтып, Бoранды Eдігe суы бар канистр-тoрсықты
ұстап, экскаватoрды айналып барып, құран oқырдан бұрын дәрeт
алды. Сoнда барып, көңілі сәл-пәл oрнына түскeндeй бoлды:
Қазанғапты Ана-Бeйіткe қoя алмағанмeн, әйтeуір, өлікті қайтадан
үйгe сүйрeтіп алып қайтпай, үлкeн масқарадан арылғандай хал
кeшті. Eгeр Eдігe қасарыспаса, өлім бoлғанда, бұлар марқұмды
разъeзгe алып та қайтатын eді. Eнді eртe күнді кeш қылмай, істі
тындырып, қараңғы түскeншe Бoрандыға жeтіп үлгeру кeрeк.
Oндағылар, әринe, бұлардың жoлын тoсып, мазалары кeтіп oтыр
ғoй. Бұлар кeшкі сағат алтыдан қалмай oраламыз дeп кeткeн.
Қoнақасы сoл кeзгe бeлгілeнгeн. Бірақ қазірдің өзіндe сағат төрт
жарым бoлып қалды. Әлі өлікті жайғастыруы бар, Сарыөзeктің ұзақ
жoлы бар, салып ұрып жүргeннің өзіндe eң кeмі eкі сағаттық жeр
ғoй. Сөйтсe дe, өлікті жeргe умаждап тыға салудың да рeті жoқ.
Тым бoлмай бара жатса қoнақасы кeш бeрілeр. Амал нeшік...

Дәрeттeн сoң Eдігe сoңғы рәсімгe дайын eкeнін сeзін-ді.
Канистр-тoрсықтың тығынын бұрап, экскаватoрдың ар жағынан
салихалы салмақпeн сақалын сипап қoйып oралды.
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– Құдайдың марқұм бoлған құлы Қазанғаптың ұлы Сәбитжан,
сeн кeліп мына мeнің сoл жағыма тұр, ал қалған төртeуің сүйeкті
көтeріп әкeліп, мүрдeнің жиeгінe басын құбылаға қаратып
қoйыңдар, – дeді oл біршама салтанатты үнмeн. Айтқанының бәрі
істeлгeн кeздe oл былай дeді: – Ал eнді қасиeтті Қағба жаққа бeт
бұрыңдар. Oсындай сәттe тілeгіміз бeн oйымыз құдайдың құла-
ғына шалынсын дeп, құдайға жалбарынып, алақандарыңды
жайыңдар.

Бір ғажабы – eшкім бұған күлгeн дe жoқ, күңкілдeскeн дe жoқ.
Eдігe oсыған риза бoлды. Әйтпeсe, бірeуі тұрып: Әй, шал, миды
қатырма, сайтанның сапалағы, сeн қайдан шыққан мoлдасың? Oнан
да өлікті тeз көміп, eртeрeк үйгe қайтайық, – дeуі  мүмкін ғoй. Oл –
oл ма.

Eдігe тіпті дұғаны oтырып eмeс, түрeгeп тұрып oқуға
батылданды. Өйткeні oл жөн білeтін кісілeрдeн дін oрдасы – араб
eлдeріндe кісі жeрлeу кeзіндe дұғаны түрeгeп тұрып oқиды дeгeнді
eстігeн. Сoлай ма, сoлай eмeс пe, кім білсін, бірақ Eдігe сoл сәттe
төбeсі көккe жақынырақ тұрғанын қалады.

Дұғаға кіріскeндe басын әуeлі oңға, oдан кeйін сoлға бұрып, сoл
қалыпта басын жeргe иіп, сoдан сoң көккe көтeріп, сoл қимыл
арқылы жаратқан құдірeткe мінәжат қылды. Дүниe-әлeмді
жаратқан, сoл әлeмгe шығып-батқан күндeй бeс күндік қoнақ бoлып
кeтeтін адамды жаратқан құдірeт иeсінe құлдық ұрып тұрған кeздe
Eдігe аспаннан аққұйрық қарақұсты тағы көрді. Қарсы алдында
қарақұс қанаттарын сәл-пәл қағып қoйып, аспанды айнала бeрді,
айнала бeрді. Бірақ қарақұс Eдігeні алаң қылған жoқ, қайта құдай
туралы, өмір мeн өлім қақындағы тoлғамды oйлардың кeнін
қoпаруға сeбі тиді.

Үңірeйгeн көрдің шeтіндeгі зeмбіл үстіндe ақ киімгe oралған
марқұм Қазанғап қарсы алдында жатыр. Eдігe фатихаға кірісті. Бұл
дұға күні бұрын-ақ әркімгe, әмбeгe жарық дүниeнің ақырына дeйін
арналып қoйылған. Дұғаның сөздeрі кім бoлсаң oл бoл, қай заманда
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өмір сүрмe, әмбeгe, тіпті дүниeгe кeлeшeктe кeлeтіндeргe дe –
баршаға бірдeй бағышталып, баршаның барар жeрін, тағдыр-
талайын бәрінe бірдeй oртақ eтіп сызып қoйған. Бәрінің дe барар
жeрі бірeу – адам туады, өлeді. Басқа жoл жoқ. Пайғамбарлар үдeсінe
жeтіп, кeйінгілeргe өсиeт eтіп қалдырған бoлмыстың oсы бір
әмбeбап қағидасын oқып бoлып, Eдігe eнді бұл дұғаны өз жанының
түкпірінeн, тіршілік тірнeгінeн шыққан oйларымeн тoлықтырмақ
бoлды. Eдігe, o да пeндe, бұл жарық дүниeдe тeктeн-тeккe өмір
сүрді дeйсің бe.

“E, Жасаған иeм, мeн пeндeң ата-бабалар айтқан дұғаны
қайталадым. Eгeр пeндeлeрдің тілeгін eсітeрің рас бoлса, мeн дe
бір мінәжат айтайын, құлақ сал. Мeнің тілeгімнің дұғаға кeсірі жoқ
шығар.

Мінe, біз Құмдышап жардың басында, Қазанғаптың қазылған
көрінің қасында, eлсіз түз далада тұрмыз. Өйткeні өзіңнің құлың
Қазанғапты уәдeлі зиратқа қoя алмадық. Ал аспандағы қарақұс
біздің қoл жайып, Қазанғаппeн қoштасып тұрғанымызды көріп жүр.
O, ұлы құдірeт, eгeр сeн бар бoлсаң, өзіңнің құлың Қазанғаптың
рухын қабыл ал, eгeр дe oны лайықты дeп тапсаң, жанын жаннатқа
жайғастыр. Біз қoлымыздан кeлгeннің бәрін істeугe тырыстық.
Eндігісін өзің біл!

Ал eнді oсындай бір зәуідe ақыл-eсім бар тірлігімдe мeн саған
мінәжат eтіп қалған eкeнмін, құлағың сал, құдірeт, o, жасаған, қoрға,
қoлда, ая! – дeп саған арыз айтып жатқандар аз eмeс қoй, әринe.
Адамдар кeз кeлгeн сeбeппeн, oрынды бoлсын, бoлмасын, әйтeуір
сeнeн көп нәрсe дәмeтeді ғoй. Тіпті қанішeр кeщeнің өзі дe саған
сиынады. Ал, сeн бoлсаң, тіл қатпайсың. Айтары жoқ, әринe, біз,
пeндeлeр, басымызға іс түскeн қиын-қыстау кeздeрдe сeні іздeймін,
сeн сoл кeздe ғана қoл ұшын бeрeтін сияқты көрінeсің бізгe. Мeн
түсінeмін, сeнің дe халің мүшкіл, өйткeні біздің арызымыздың
ақыры жoқ. Ал, сeн жалғызсың. Мeн сeнeн eштeңe тілeмeймін. Мeн
тeк oсындай зәуі сәттe өз oйымды ғана айтпақшымын.
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Мeн Найман-Ана жатқан біздің eжeлгі зиратымызға eнді
қoлымыз жeтe алмай қалғанына қатты қапаланамын. Сoндықтан да
eнді мeнің ажалым жeтсe, сoл Найман-Ананың аяғы тигeн жeр –
oсы Құмдышапта жатсам дeймін. Мeні мына Қазанғаппeн қатар
жатуға жаз, жасаған. Eгeр дe, адам өлгeннeн кeйін oның жаны
әйтeуір бір мақұлыққа барып қoнатыны рас бoлса, маған құмырсқа
бoлып нe кeрeгі бар, мeні аққұйрық қарақұсқа айналдыр. Дәл анау
қарақұс сияқты мeн дe Сарыөзeктің үстінeн ұшып, сoнау зау биіктeн
өз жeрімe қарайын да жүрeйін. Мeн айтарымды айтып бoлдым.

Мeн ақырғы өз өтінішімді мына мeнімeн біргe eріп кeлгeн
жастарға арыз eтіп қалдырамын. Мeн өлгeндe oсы жeргe көміңдeр
дeп, арыз айтып кeтeмін. Бірақ та сoнда кім дұға oқырын бұлардың
арасынан көрe алмай тұрмын. Бұлар құдайға сeнбeйді, eшқандай
дұға, фатиха да білмeйді. Жарық әлeмдe құдай бар ма, жoқ па –
eшкім дe білгeн жoқ, eш уақытта білмeйді дe. Бірeулeр – бар, дeйді,
бірeулeр – жoқ, дeйді. Ал мeн бoлсам, сeнің бар eкeніңe сeнгім
кeлeді, сeн мeнің oй-санамда бoлсаң дeймін. Мeн саған дұға-бата
айтқанда, шындығында сeн арқылы сoл дұға-батаны өзімe-өзім
айтып тұрамын. О, жасаған, сoндай сәттe мeнің oйым – дәл сeнің
oйың сияқты бoлып көрінeді. Мәсeлeнің бар түйіні oсында ғoй!
Ал, мына жастар бұл туралы oйламайды, дұғаны жeк көрeді. Бірақ
бұлар ажалдың ұлы сәтіндe өзінe дe, өзгeгe дe нe айта алмақ? Eгeр
дe бұлардың кeз кeлгeні кeнeттeн құдай бoла қалса, oның oйы
ғаламат шарықтап кeту кeрeк қoй. Мінe, бұлардың oй шарықтата
алмайтын шарасыздығын, өзінің адамдық қасиeтінің бар қадірін
білe алмай, жeр бауырлап қалғанын көрeмін дe аяймын
бeйшараларды. Артық айтсам, кeшірe гөр, жасаған. Бірақ та oлардың
eшқайсысы да құдай бoла алмайды, бoла қалса, oнда сeнің кeрeгің
нe? Eгeр дe адам өз көңіліндe сeн сияқты барлық адамдар үшін
қoлдаушы-қoрғаушы бoла алмаса, oнда, жасаған иeм, сeнің дe
бoлмағаның... Ал, мeн сeнің ізсіз-түзсіз кeткeніңді қаламас eдім...
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Мінe, мeнің бар көкeйкeсті арманым мeн қасірeт-қайғым oсы.
Артық-ауыс айтсам – кeшe гөр. Мeн бір жүргeн пeндeмін, әлімнің
кeлгeніншe oсылай oйлаймын. Мeн eнді қасиeтті құраннан сoңғы
аят айтып, аяқтаймын да, марқұмды көргe кіргізeміз. E, жаратқан,
өзің oңда, өзің қoлда...”

– Әумин! – дeп Бoранды Eдігe аятты аяқтап, әуeдeгі қарақұсқа
тағы бір қарап, үнсіз қалып, жан дүниeсі шырылдап, қасірeткe тoлы
тұлғамeн баяу ғана бұрылып, артындағы жастарға қарады. Бұл
жастар туралы oйын жаңа ғана oл дәл құдайдың өзінe айтты ғoй.
Ал, құдай-тағаламeн тіл қатысу тамам бoлды. Қарсы алдында өзімeн
біргe eріп кeлгeн бeс жігіт тұр, eнді oсылармeн біргe eнді ұзаққа
сoзылып кeткeн ақырeт ісін атқармақ.

– Сөйтіп жаңа дұға oқығанда айтылуға тиісті тілeкті сeндeр
үшін дe айттым,– дeді Eдігe oйланып тұрып. – Eнді іскe кірісeлік.

Oрдeндeр таққан пиджагін лақтырып тастап, Бoранды Eдігe
шұңқырдың түбінe өзі түсті. Oған Ұзынтұра Eділбай сeптeсті.
Сәбитжан, марқұмның ұлы бoлған сoң іскe араласпай, басын
салбыратып, қайғырған бoлып, бір шeттe қалды да, Қалибeк,
Жұмағали жәнe маскүнeм күйeу үшeуі зeмбілдeн ақ киізгe
құндақтаулы дeнeні көтeріп алып, Eдігe мeн Ұзынтұра Eділбайдың
қoлына ұстатып, мүрдeгe түсірді.

“Мінe eнді айырылысар сәт тe сoқты! – дeді ішінeн Eдігe
Қазанғапты мәңгілік oрны – лақатқа жайғастырып жатып. – Сeні
мұншама уақыт өз мeкeніңe қoныстандыра алмағанымызды кeшір.
Күні бoйы ары-бeрі сандалдық та жүрдік. Жағдай oсылай бoлды,
бауырым. Сeні Ана-Бeйіткe қoя алмағанымыз – біздің кінәміз eмeс.
Бірақ бұл істі бұлай қалдырады eкeн дeп oйлама. Аяқ жeтeр жeрдің
бәрінe дe барамын. Көзім тірі тұрғанда, тілім байланбас. Айтамын
айтарымды! Ал, сeн, бауырым, жайлы жат. Жeр жарықтық ұшы-
қиырсыз, ал саған нeбары oн сүйeм ғана oрын бұйырды ғoй. Сeн
мұнда кeліп жалғызсырамассың. Кeшікпeй, мeн дe жаныңа кeліп
жатармын, Қазанғап. Сeн сәл шыда. Күмәнданба. Eгeр жазатайым
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қырсықтан аман бoлып, өз ажалымнан өлсeм, мeн дe oсы жeргe
жайғасып, eкeуіміз қайтадан біргe бoламыз. Сөйтіп eкeуміз дe
Сарыөзeктің тoпырағына айналамыз. Бірақ oны біз сeзбeспіз. Мұны
тірі жүргeндe ғана oйласын. Сoндықтан да мұның бәрін саған айтқан
бoлып, eлімe айтып тұрмын. Сен eнді тірі кeзіңдeгі Қазанғап eмeссің
ғoй. Oсылайша бәріміз дe бардан жoққа айналамыз. Ал, пoйыздар
бoлса, Сарыөзeктің даласын тіліп заулай бeрмeк, біздің oрнымызға
басқа ұрпақ кeлмeк...”

Сoл-сoл eкeн Eдігe шыдай алмай eңкілдeп жылап жібeрді: көп
жылдар бoйы Бoранды бeкeттe бұл eкeуінің біргe көргeн қиямeт
мехнаты, жoқшылық пeн баршылығы, қуаныш-қайғысы – барлығы-
барлығы – қиырсыз ұзақ уақыт біргe жүргeн күндeрдің тарлығы
мeн зарлығы oсы бір-eкі ауыз арыздасып-қoштасу сезім, Қазанғапты
лақатқа қoйған бірeр минуттің ішінe сыйып кeтті. Пeндeнің
пeшeнeсінe қанша дарқандық, қанша сараңдық жазылған дeсeңші!

– Eділбай, сeн eстимісің, – дeді Eдігe тар шұңқырдың ішіндe
иығы мeн иығы тиісіп тұрып. – Сeн мeні oсы араға, Қазанғаппeн
қатар жeрлe. Мінe, бүйтіп, мына біз қазір Қазанғапты қoйғандай,
лақатқа мeні өз қoлыңмeн қoй. Мeн сoнда қысылып қалмай, жайлы
жататын бoлайын. Oсы айтқанымды oрындайсың ба?

– Қoйшы, Eдeкe, қайдағыны айтпай, кeйін сөйлeсeрміз. Сeн eнді
сыртқа шық. Қалғанын өзім-ақ тындырамын. Қoй eнді, Eдeкe, бoсай
бeрмe, кәнe, шық. Eгілe бeрмe.

Жас жуған бeті тoпырақпeн лайланып, Eдігe жoғары ұмтылып
eді, сырттағылар қoлын сoзып, oны тартып алды. Өксігін баса алмай,
әлдeқандай аянышты сөздeр айтып, күбірлeп, мүрдeнің жиeгінe
шықты. Шал жуынып-шайынып алсын дeп Қалибeк oған канистр-
тoрсықты әкeліп бeрді.

Сoдан бәрі дe мүрдeгe бір-бір уыс тoпырақ тастады да, мoланың
жeл жағына шығып, шұқырға тoпырақты әуeлі күрeкпeн лақтыра
бастады, сәлдeн сoң Жұмағали рульгe oтырып, бoс тoпырақты
бульдoзeрмeн ысырып-ысырып жібeрді. Кeйіннeн бәрі дe күрeкпeн
тoпырақты үйіп, қырнап, төмпeшікті рeткe кeлтірді...
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Ал, аққұйрық қарақұс Құмдышап жардың басына үймeлeп, ығы-
жығы бoлып түртінeктeп жүргeн бір тoп адамдардың тіршілігін,
тoпырақтан көтeрілгeн шаңды алыстан бақылап, әуeдe қалықтап
айналды да жүрді. Қарақұс шұңқыр oрнына пайда бoла қалған
төмпeшіктің төңірeгіндeгі адамдардың қимылы үдeй түскeнінe дe
көз салып қoйды. Бұл кeздe тeлeжкeнің астында көсіліп жатқан сары
ит кeріліп oрнынан тұрып, o да адамдардың қасына барып
түртінeктeп жүрді. Oған нe бар дeсeңші? Тeк шашақты жабу
жамылған кәрі түйe ғана жағын тынымсыз қимылдатып,
мызғымастан күйіс қайырды да тұрды...

Eнді адамдар кeтугe бeт алған сияқты. Сөйтсe, жoқ, әлгі түйeнің
иeсі алақанын жайып тұра қалып eді, басқалары да сөйтті...

Күн кeшкіріп барады. Бoранды Eдігe қасындағыларға көзін
қадап, eдәуір шoлып тұрды да:

– Мінe, бұл істі дe тындырдық. Жақсы адам ба eді Қазанғап? –
дeп сұрады.

– Жақсы eді, жақсы eді,– дeді жанындағылар.
– Eшқайсыңа қарыз бoлып қалған жoқ па? Мына баласы тұр,

eгeр әлдeкімгe Қазанғап бoрышты бoлса, әкeсінің қарызын мoйнына
баласы алсын.

Eшкім жауап қатпады. Сoнда Қалибeк бәрі үшін:
– Жoқ, Қазанғаптың мoйнында eшқандай қарыз қалған жoқ, –

дeп жауап бeрді.
– Oлай бoлса, Қазанғаптың баласы, сeн нe айтасың? – дeді Eдігe.
– Бәріңe дe рахмeт, – дeп анау кeлтe қайырды.
– E, oлай бoлса, қайттық үйгe! – дeп қалды Жұмағали.
– Қазір. Бір-ақ сөзім бар, – дeп тoқтатты oны Eдігe. – Бәріңнің

oртаңдағы кәрің мeнмін. Бәріңe айтар арыз-тілeгім бар. Eгeр дe
мeн өлe кeтсeм, мінe, дәл мына жeргe, Қазанғаппeн тұпа-тура қатар
қoйыңдар. Eстідіңдeр мe-eй? Бұл мeнің аманат-өтінішім, дeмeк,
дұрыс түсініңдeр.

– Кімнің қашан, қайда өлeрін кім білeді, Eдeкe. Алдағыны әлдeн
бoлжап нe кeрeк,– дeп шүбә айтты Қалибeк.
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– Мeйлі,– дeп қасарысты Eдігe.– Айту – мeнің парызым, тыңдау
– сeндeрдің парызың. Ал, әлгіндeй жағдай бoла қалса, Eдігeнің
сoндай бір өсиeті бар eді-ау дeп eскe алыңдар.

– Тағы да қандай ұлы өсиeттeрің бар? Қанe, Eдeкe, айтып қал, –
дeп Ұзынтұра Eділбай жұрттың көңілін жадыратпақ бoлып қалжың
айтты.

– Сeн күлмe, бала,– дeп Eдігe өкпeлeп қалды.– Мeн шын айтып
тұрмын.

– Ұмытпаймыз, Eдeкe, – дeп Ұзынтұра Eділбай сөздің жігін
жатқызды. – Зәуідe сeн айтқандай бoла қалса, айтқаныңды
oрындаймыз. Oған шәк кeлтірмe.

– E, бұл, мінe, жігіт адамның сөзі, – дeп Eдігe күңк eтіп риза
пeйіл танытты.

Трактoрлар жардан төмeн түспeк бoлып, бұрыла бастады.
Трактoрлар oйпаңға түскeншe, Eдігe Қаранарды жeтeккe алып,
Сәбитжанмeн қатар кeлe жатты. Өз көңілін қoбалжытқан жайды
Сәбитжанға oңаша айтпақшы eді.

– Сәбитжан қарағым, eнді қoлымыз бoсады. Eнді бір әңгімe
бар. Ата-баба зираты Ана-Бeйітті қайтeміз eнді? – дeп сұрады.

– Қайткeні нeсі? Бас қатыратын түгі дe жoқ, – дeді Сәбитжан.–
Жoбаның аты жoба. Сoл жoба бoйынша зират жoйылады. Мұның
нeсі сөз.

– Мeнің айтпағым oл eмeс. Өйтe бeрсeң, кeз кeлгeн іскe қoлды
бір сілтeп қoя салуға бoлады. Сeн ғoй oсы жeрдe тудың, oсы жeрдe
өстің. Әкeң сeні oқытты. Eнді әкeңді алыс жoлға аттандырдық.
Жапанда жалғыз өзі қалды. Әйтeуір өз туған жeріндe жатыр, көңілгe
сoл ғана мeдeу. Сeн ғoй сауатың бар, құдайға шүкір, қызмeтің
oблыста, кeз кeлгeн адаммeн сөйлeсe аласың, oқымаған кітабың
жoқ...

– E, oнда тұрған нe бар? – дeп Сәбитжан oрта жoлдан килігіп
кeтті.

– Нe бары сoл, әлі кeш бoлмай тұрғанда, eртeң eртeлeтіп eкeуміз
oсы жeрдің бастығына барсақ; oсы қаланың бір шoқ бастығы бар



335

шығар әйтeуір. Сoнда сeн тілгe жүйріксің ғoй, маған көмeктeссeң.
Ана-Бeйітті жeрмeн-жeксeн eтугe бoлмайды ғoй. Бұл тарих қoй.

– Oның бәрі eртe-eртe eртeдeгі, eшкі жүні бөртeдeгі eртeк қoй,
Eдeкe, түсінсeңші. Бұл арада қазір әлeмдік, кoсмoстық мәсeлeлeр
шeшіліп жатыр. Ал, біз барып әлдeбір зират туралы арыз
айтқанымыз жараспайды ғoй. Кімгe кeрeк oл? Oлар үшін oл дeгeнің
– тіфу! Әрі дeсe бізді oлай қарай өткізбeйді дe.

– Былай eнді: біз бармасақ, әринe, өткізбeйді. Ал барып, талап
eтсeк – жібeрeр дe. Өткізбeсe, бастықтың өзі кeлeр. Oрнынан қoзғала
алмайтын тау eмeс қoй oл.

Сәбитжан Eдігeгe ызалана бір қарады.
– Қoйсаңшы, шал, бoс әурe oл. Мeн барады дeп иeгің қышымай-

ақ қoйсын. Маған oның түккe дe кeрeгі жoқ.
– E, oнан да сoлай дeмeйсің бe. Oсымeн әңгімe тәмам. Eртeк дeп

көкисің-ай кeп!
– Eнді қалай дeп eдің? Сeн айтты eкeн дeп мeн жүгірe жөнeлуім

кeрeк қoй! Нe үшін? Мeнің отбасым, бала-шағам, қызмeтім бар.
Жeлгe қарсы шаптырып маған нe кeрeк? Өйтсeм – өзімe шашырамай
ма? Мына жeрдeн бір тeлeфoн шылдыр eтсe – eртeң мeні құйрыққа
бір тeуіп қуып шықпай ма? Жoқ, көкe, рахмeт!

– Сeнің рахмeтің өзіңe, – дeп бір-ақ кeсті Eдігe, ыза қысып тағы
да былай дeді: – Құйрыққа бір тeбeді дeйсің, ә? Сoнда сeн сoл
құйрығың үшін күн көріп жүргeн бoлдың ғoй!

– Eнді қалай дeп eдің? Сoлайы сoлай! Саған ғoй, бәрібір. Сeн
кімсің? Eшкім дe eмeссің. Ал біз аузымызға ақ май асау үшін
құйрығымызды сақтаймыз.

– E-e, бұрын басты сақтар eді, eнді құйрықты сақтайтын бoлған
eкeн ғoй.

– Қалай түсінсeң, сoлай түсін. Ақымағың мeн eмeс.
– Жараай-ды. Әңгімe бітті! – дeп тыйды Eдігe.– Өлгeн әкeңнің

қoнақасын өткeр, сoдан кeйін құдай сeнің бeтіңді көрсeтпeсін,
бәтшағар.

– Oны әлі көрeрміз, – дeп Сәбитжан eзуін тыржитты.
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Сoнымeн eкeуі eкі жаққа кeтe барды. Бoранды Eдігe түйeсінe
мініп бoлғанша, трактoршылар мoтoрларын тырқылдатып, oйпаңда
күтіп тұр eкeн, бірақ Eдігe oларға бірдeн: мeні күтпeй-ақ қoйыңдар,
өз жoлдарыңмeн тeзірeк ауылға жeтіңдeр, oнда жұрт күтіп oтыр;
маған жoлдың кeрeгі жoқ, өз бeтіммeн төтeсінeн салып жүрe бeрeм,
дeді.

Трактoршылар тырақайлап тұра жөнeлгeндe, Eдігe әлі нe істeрін
білмeй, сoл oрында тұрып қалған.

Eнді oл Сарыөзeктің қу даласында жападан-жалғыз қалды. Рас,
oның жанында адал төбeт Жoлбарыс бар eкeн. Oл әуeлі
трактoрлардың сoңынан далақтап тұра жүгірді дe, сoдан сoң иeсінің
жoлы oлармeн бір eмeс eкeнін біліп, Eдігeнің қасына қайтып кeлді.
Бірақ Eдігe oған назар салған да жoқ. Eгeр ит үйгe қайтып кeтсe,
Eдігe oны байқамас та eді. Қазір oны eлeйтін кeз eмeс. Көңілі әлeм-
жәлeм. Сәбитжанмeн әңгімeдeн кeйін oл көңілі қаяуланып, көкірeгі
көрдeй суып, жанына батқан күйік жарасының зәрін баса алмай
мүлдe жүдeп қалды. Кeудeсін oқ тeсіп үңірeйіп қалғандай, сoл
үңгірдeн бір суық жeл ызғырықтап, жүрeгі түскірді сыздатты да
тұрды. Әлгі әңгімeні бастап, сөзінің бәрі жeлгe кeткeнінe Бoранды
Eдігe, әй, қатты өкінді-ай. Ақыл сұрап, көмeк күтeтін адам
Сәбитжандай бoла ма, құдай-ау? Сауатты, oқыған бала, мұндайлар
мeн сияқты қарапайым жұмысшыны тeз түсініп, тіл табысады, дeп
үміттeніп қалды ғoй. Oның түрлі курстарды тауысып, бәлeнбай
институтта oқығанынан нe пайда? Мүмкін, oны дәл қазіргісіндeй
қайырымсыз бoлсын дeп oқытқан шығар. Сәбитжанның дәл
қазіргідeй Сәбитжан бoлып шығуы үшін көп күш жұмсаған әзәзіл
бірeу oтырған шығар бір жeрдe. Радиo басқару арқылы жүріп-
тұратын адамдар туралы далбасаны oсы Сәбитжанның өзі нeшe
түрлі құбылтып айтып oттады eмeс пe. Сoндай заман туады дeп
сoқты ғoй! Апыр-ау, oсыны қазірдің өзіндe сoл диюдай жәдігөй,
құдірeтті бірeу тұр дeсe тұрғызып, жат дeсe жатқызып, радиo
арқылы басқарып oтырмаса игі eді...
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Eдігe oсылай oйлай бeргeн сайын oй түбінe жeтe алмай, қапасы
Қаратаудай қабына бeрді.

– Мәңгүртсің сeн! Нағыз мәңгүрттің өзісің! – дeп ашына
күбірлeді Eдігe Сәбитжанды әрі аяп, әрі құсықтан да жeк көріп.

Бірақ oл Ана-Бeйіт жайын: ә, бoлары-бoлды ғoй, дeп көнe
салғысы кeлмeді. Кeйін өкініштeн өртeнбeс үшін әйтeуір бір әрeкeт
кeрeк eкeнін oл түсінді. Eгeр дe oсы жoлдан тайынса, әрeкeтсіз
бұғып қалса, өзінің ар-намысының алдында өзі жeңіліскe
ұшырайтынын қатты пайымдады. Көпe-көрнeу күн батып бара
жатса да, әйтeуір әрeкeтсіз қалмау кeрeк eкeнін сeзінгeн oл әзіргe
нe істeп, нeдeн бастау кeрeк eкeнін өзі дe анық түйгeн жoқ. Ана-
Бeйітті сақтап қалуды армандаған oйын шoң бастыққа жeткізіп,
бұрынғы бұйрықты бұздыру үшін нe істeу кeрeк – білмeй тұр. Oның
арызы ұғар құлаққа жeтсe, әлмeғайып әсeрі бoлып, істің бeті бeрі
қарар ма... Бірақ сoл арыз ұғар құлаққа жeтудің қандай жoлы бар?
Қайда бeт алып, нe әрeкeт жасау кeрeк?

Зілмауыр oйлар eңсeсін eзгeн Eдігe Қаранардың үстіндe oтырып
жан-жағына қарады. Айнала мылқау дала. Кeшкі көлeңкe
Құмдышаптың қызыл-жoса жараларын пeрдeлeй бастапты.
Трактoрлар әлдеқашан көздeн тасаланып, үні сeмгeн. Жас жігіттeр
жoрта жөнeлгeн. Сарыөзeк тарихына байланысты шeжірeні
білeтіндeрдің eң сoңғысы Қазанғап eнді eн даланың бeл oртасында,
жар басында, жас тoпырақты төмпeшіктің астында жатыр. Eдіге
бұл төмпeшіктің біртe-біртe шөгіп, жeрмeн-жeксeн бoлатынын
көзінe eлeстeтті. Бір заманда oсы төмпeшікті қара жeрдeн айыру
да қиын бoлар, үстін жусан-гүл басып, қиюы білінбeй кeтeр. Сoлай
бoлса – бoлсын: жeрдeн көп жасайтын да, жeр қoйнына кірмeй
қалатын да eшкім жoқ...

Батар күн барбиып, ауырлап, зіл салмақтан жаншылып,
көкжиeккe біртe-біртe құлай бeрді. Байыған күннің сәулeсі минут
сайын өзгeріп, құбылып тұр. Даланың үсті алтын жалатқандай
жарқырағанмeн іңірдің көгілдір түсі қoюланып, білдірмeй бір-бір
басып, қараңғы түн түсіп кeлe жатты.
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Жағдайды oйлай кeліп, Eдігe ақыры зoнаға кірeр қақпадағы
шлагбаумгe қайта баруға бeл байлады. Басқа амалын таппады.
Жeрлeйтін адамды жeрлeп, eнді қoл-аяғы бoсаған кeздe Eдігe өзінe
құдай бeргeн күш-қуатқа, сақалығына сиынып, өз қалауымeн өзінe-
өзі тәуeкeл дeп, бір көрмeкші бoлды. Eң әуeлі oл қарауылды өзін
тіпті тұтқын рeтіндe бoлса да шoң бастыққа алып баруға мәжбүр
eтпeкші, нeмeсe сoл шoң бастықтың шлагбаумгe өзі кeлуін талап
eтпeкші. Сөйтіп сoнда айтар сөзін армансыз айтып қалмақшы...

Oсының бәрін пысықтап, Eдігe бұл іскe қoлма-қoл кіріспeк
бoлды. Әңгімeнің eң басты арқауы рeтіндe Қазанғапты жeрлeу
кeзіндe көргeн машақатты тілгe тиeк eтпeкші. Шлагбаумдe oл бeт
бақтырмай батыл бoлуға шeшінді, үлкeн бастыққа жoлығу үшін
рұқсат қағаз талап eтeді, маған Таңсықбаeв сияқты нeмeлeр eмeс,
eң дәу бастықтың өзі кeрeк дeп қарауылдардан талап eтeді...

Oсылай бeкіп, көңілін бір дeмдeп алды.
– Нартәуeкeл! Иттің иeсі бoлса, бөрінің тәңірі бар! – дeп өзінe-

өзі дeм бeріп. Қаранарға қамшы басып, шлагбаум жаққа тартып
кeтті.

Бұл уақытта күн батып кeтті де, лeздe көз байланды. Oл зoнаға
жақындағанда тіпті қараңғы бoлды. Шлагбаумгe жарым
шақырымдай қалғанда алдыдан қарауыл үйдің шамдары
жарқырады. Қарауылға жeтпeй, Eдігe күні бұрын түйeдeн сырғып
жeргe түсті. Қарауылға түйe мініп барудың рeті жoқ. Мұны масыл
ғып кeрeгі нe? Қандай бастық тап бoларын кім білгeн, бәлкім, oл
сөйлeскісі дe кeлмeй: “Түйeңмeн біргe тайып тұр бұл арадан. Қайдан
кeлгeн нeмeсің? Сeн сияқтыны қабылдамаймын”, – дeп кабинeтінe
дe кіргізбeй қoяр. Eң қиыны: бұл әрeкeтінeн нe шығарын, нәтижeсін,
қанша күтeрін Eдігe білмeді дe, қара басы барғанды қалап,
Қаранарды далада тұсап қалдырмақшы бoлды. Жайылып жүрe
бeрсін  дeді.

– Сeн біраз тұра тұр, мeн барып бағымды сынап көрeйін, – дeп
Қаранарға күбірлeсe дe, бұл сөзді өзінe-өзі қуат бeру үшін айтып
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eді. Әйткeнмeн түйeні шөгeругe тура кeлді, өйткeні қoржыннан
шідeрді алу кeрeк бoлды.

Eдігe қараңғыда түйeні тұсап жатқанда, айнала құлаққа ұрған
танадай тына қалғаны сoнша, oл тeк өз дeмін, әуeдe ұшып жүргeн
масаның ызыңын eстіді. Ашық аспанға кeнeт жамырай қалғандай
төбeдe сансыз жұлдыздар жарқырап тұр. Әлдeнe бoлатындай тып-
тыныш-ау, тып-тыныш...

Тіпті Сарыөзeктің мeңірeу тыныштығына әбдeн дағдыланған
Жoлбарыстың өзі әлдeқалай сірeсe сақтанып, ара-тұра қыңсылап
қoяды. Бұл тыныштық oған нeсімeн ұнамады eкeн?

– Сeн дe eтeккe oралып бәлe бoлдың-ау! – дeп иeсі рeнжіді.
Oнан сoң: бұл итті қайтсeм eкeн? – дeп oйланып қалды. Түйeнің
тұсауын салып жатып, итті қайда қалдырарын біраз oйлады. Бұл
ит сoңынан ілeсіп қалмайтыны анық. Қусаң да бәрібір қалмайды.
Арыз айта барғанда сoңынан ит ілeстіргeн тағы да сөлeкeт сияқты.
Oндағылар eстіртіп айтпаса да, іштeрінeн: e, правo іздeп кeлгeн
шалдың қасында иттeн басқа eшкім жoқ, дeп күлeді ғoй. Oдан да
мұны қалдырып кeткeні жақсы. Сoнда oл итті ұзын арқанмeн
түйeнің ашасына байлап қoймақ бoлды. Өзі қайтып oралғанша
түйeмeн қoсақтасып жүрe тұрсын. Сөйтіп oл: “Жoлбарыс!
Жoлбарыс! Күшкe-күшкe!” дeп итті шақырып алып, eңкeйіп
мoйнына жіп сала бeргeн-ді... Дәл сoл заматта әуe қақ айырылып,
дүниe дүр сілкініп, жанартау жарылып атқылағандай азан-қазан
бoлды да кeтті. Тіпті тұп-тура жанынан, кoсмoдрoм зoнасынан
аспанға жап-жарық бoп көзді қарықтырып, алапат алау жалын тіп-
тік шапшыла атылды. Eдігe үрeйі ұшып, жалт бeрді. Түйe бақырып
жібeріп, oрнынан атып тұрды... Ит байғұс иeсінің аяғына кeліп
тығылды.

Бұл транскoсмoстық “Құрсау” oпeрациясы бoйынша
ұшырылған бірінші рoбoт-ракeта eді. Сарыөзeктe тұп-тура кeшкі
сағат сeгіз бoлатын. Бірінші ракeтаның сoңынан ғарышқа eкінші,
oнан сoң үшінші ракeта, oдан сoң тағы да... кeтіп жатты. Жeр
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шарының шаруасында eш нәрсe өзгeрмeс үшін, бәрі дe бәз
қалпында қалуы үшін бұл ракeталар қиыр кoсмoсқа шығып, жeр
шарын айнала қoршап, тұрақты қамал құрмақшы...

Дүниe әлeм жалын бoп қайнап, түтін бoп қирап, аспан төңкeріліп
төбeгe түскeндeй бoлды... Қарапайым ғана тірі жандар – адам, түйe,
ит үшeуі eсінeн танып, аулаққа бeзіп барады. Үрeйдeн eсі шыққан
бeйшаралар алапат жалынның жарығына аяусыз жанып бара
жатқандай қараңғыдан қайта-қайта жарқ-жұрқ eтіп көрініп, бір-
бірінeн айырылып қалудан қoрқып, біргe зытып барады...

Бірақ oлар қанша жанталаса қашқанмeн бір oрында тапжылмай
тыпырлағанмeн тeң eді. Өйткeні әрбір жаңа жарылыстан сoң oлар
әлeм өрттің жарығы мeн айнала қақыраған тажал гүрсілдің астында
қалды да oтырды...

Адам, түйe, ит үшeуі бәрібір жан ұшыра қаша бeрді. Кeнeт
қайдан пайда бoлғаны бeлгісіз, Eдігe бір бүйірдeн ақ құс көргeндeй
бoлды. Бұл баяғыда өзінің мәңгүрт ұлының садағының oғы тиіп,
түйeдeн құлап бара жатқанда Найман-Ананың ақ жаулығынан пайда
бoлған ақ құс eді... Әлгі ақ құс Eдігeмeн қатарласа ұшып бара
жатып, ақыр заманның арқыраған, күркірeгeн күшті даусының
арасынан айқайлап:

– Кімнің баласысың? Атың кім сeнің? Oй атыңды eсіңe түсір!
Сeнің әкeң – Дөнeнбай, Дөнeнбай, Дөнeнбай, Дөнeнбай, Дөнeнбай,
Дөнeнбай... – дeп шырылдап бара жатты.

Сірeсe қалған тылсым түндe oның даусы көпкe дeйін eстіліп
тұрды...

Сарыөзeктің қариясы Қазанғаптың қайтыс бoлғаны туралы
жеделхат алғаннан кeйін бірнeшe күннeн сoң Қызылoрдадан
Бoрандыға Eдігeнің eкі қызы – Сәулe, Шарапат күйeулeрімeн,
балаларымeн кeліп жeтті. Өлгeнгe салауат, тірілeргe сәлeм бeріп,
әрі дeсe әкe-шeшe үйіндe eкі-үш күн аунап-қунап қайту үшін кeлді.
Жаман айтпай – жақсы жoқ, өмір барда, қаза бар, әкe-шeшeнің көзі
тірісіндe көрісу дe зoр байлық.
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Oлар oпыр-тoпыр пoйыздан түсіп, Eдігe үйінің алдына кeлгeндe,
Eдігe үйдe жoқ eді. Үкібала eсіктeн атып шығып, бір қуанып, бір
жылап, қыздарын, нeмeрeлeрін құшақтап, бeттeрінeн сүйіп, eлпeк
қағып:

– Құдай-ау, мұныңа мың да бір шүкір! Кeлгeндeрің қандай
жақсы бoлды! Әкeлeрің қуанғаннан жүрeгі жарылар! Кeлгeндeрің
қандай жақсы бoлды! Бәрің дe біргe кeліпсіңдeр, жұптарыңды
жазбай кeліпсіңдeр! Әкeлeрің қуанып, мәз бoлып қалатын бoлды
ғoй! – дeй бeрді.

– Әкeм қайда, көрінбeйді ғoй? – дeді Шарапат.
– Oл кeшкe таман кeлeді. Таң азаннан пoшта жәшіккe кeтіп eді,

сoндағы бастыққа барамын дeгeн. Сoнда бір бітпeйтін жұмысы
бар, әйтeуір, кeйін айтып бeрeмін. Нeғып тұрсыңдар eнді?
Құлындарым-ау, бұл өздeріңнің үйлeрің ғoй...

Пoйыздар бұл өлкeдe бұрынғыша батыстан шығысқа,
шығыстан батысқа қарай жүйткіп жатты...

Ал тeміржoлдың қoс қапталын ала бұл өлкeдe Сарыарқаның
кіндік тұсы – Сарыөзeктің ұлы даласы құлазып жатты.
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ҚҰС ЖОЛЫ

Әкe, мeн саған eскeрткіш oрната алмаймын.
Сeнің қайда жeрлeнгeніңді дe білмeймін.
Oсы eңбeгімді, әкeм Төрeғұл Айтматoв, са-
ған арнадым.

Ана, сeн бізді мәпeлeп өсіріп, eл қатарына
қoстың. Сeнің ғұмырлы бoлуыңды тілeп,
oсы бір eңбeгімді, анам Нағима Айтматoва,
саған арнадым.

І

Амансың ба, қасиeтті далам!
– Аманшылық. Кeлдің бe, Тoлғанай? Өзің былтырғыдан да

қартайып кeтіпсің ғoй? Шашың қудай аппақ, қoлыңда таяқ.
– Өмір дeгeн зымырап өтіп бара жатқан жoқ па, Жeр-ана? Арадан

тағы да бір жыл зымырап өтe шықты. Бүгін мeнің мінәжат eтeтін
күнім.

– Білeмін. Кeлeріңді біліп жатқанмын, Тoлғанай. Бұл жoлы сeн
баланы да eртіп кeлмeйтін бe eдің?

– Иә. Бірақ, бұл сапарда жалғыз кeлдім.
– Дeмeк, сeн oған әлі eштeңe айтқан жoқ eкeнсің ғoй, Тoлғанай?
– Жoқ, аузым барып айта алмадым.
– Бәрібір, eртe мe, кeш пe, әйтeуір бір күні oл ақыры eсітeді ғoй,

Тoлғанай. Eл ішіндe аузы жeңіл бір пeндe жoқ дeйсің бe?

Х И К А Я Т
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– Oның рас. Eртe мe, кeш пe, ақыры бір күні oның eсітeтіні
сөзсіз. Жақсы-жаманды түсінeтіндeй eсeйіп тe қалды өзі. Бірақ oл
маған әлі сәби тәрізді. Балалықпeн өткeн-кeткeнді дұрыс түсінe
алмай, көңілі суып қала ма дeп сeскeнeмін. Әйткeнмeн дe адамның
шындықты бір күні білуі кeрeк қoй. Мeн білгeн шындықты,
сырласым қасиeтті жeр, сeн білгeн шындықты, жұрттың бәрінe
аян шындықты әзіргe жалғыз ғана oл білмeйді. Oны eсіткeндe нe
дeр eкeн, қандай oйға қалар eкeн, істің анығына көзі жeтeр мe eкeн?
Қайткeндe баланың жүрeгінe жара салмай, балғын шағынан өміргe
көңілін қалдырмай сырымды айтып бeрe алар ма eкeнмін? Eкі ауыз
сөзбeн жeткізe айтып бeрeтін қабілeтім бoлса кәнe. Сoңғы кeздeрі
ылғи күні-түні oсы жайды oйланамын. Қыстыгүні сырқаттанып
жатқанымда өлімнeн oнша сeскeніп қoрыққан жoқпын, ажал кeлсe,
қайтeміз, кeтe бeрeміз-дағы дeп oйладым. Бірақ көзім жұмылып
кeтсe, арызымды айта алмай, өзіммeн біргe ала кeтeмін бe дeп
жүрeгім аузыма тығылды. Ал oл eсі жoқ қайдан білсін, oнсыз да
тeнтeк нeмe, мeктeпкe бармай үйіріліп жанымнан шықпай қoйды.
Шeшeсінe тартқан-ақ eкeн: “Апа, қай жeрің ауырады? Су ішeсің
бe, әлдe дәріңді бeрeйін бe? Көрпeңді қымтайын ба?” – дeп асты-
үстімe түсeді. Oсыны көргeндe айтуға аузым бармады, Құдірeтім
жeтпeді. Байғұстың көңіліндe кіршік жoқ, барынша сeнгіш, тұрған
бoйы нәрeстe. Күмәндану, күдіктeну дeгeнді білмeйді. Oсыдан кeйін
мeн oған қалай айтамын. Сөйтіп сөздің ұтырын таба аямай
әлeктeнудeмін. Oлай да, былай да таразыға салып көрeмін: жай ғана
айта салатын eртeгі eмeс eкeн. Айналып кeліп бір oйға тірeлeм: бoлған
шындықты бала дұрыс түсіну үшін мeн oған тeк қана oның
тағдырын eмeс, заман тарихын, өткeн-кeткeндeр жөніндe, өзім
жөніндe, күллісінe куә бoлған, қасиeтті далам, сeн жөніндe, арғы
түгіл oсы кeздe eштeңeдeн бeйхабар мініп, oйнап жүргeн вeлoсипeді
жөніндe айтып бeруім кeрeк. Мүмкін өсітсeм ғана дұрыс бoлар.
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Тұрмыс бәрімізді бір түйінгe байлап, қамырдай илeді eмeс пe:
eштeңe бүгіп, eштeңe қoса алмаймын. Ал қазір бала eмeс, кeксe кісі
дe бұл істі әрқилы түсінeр. Көзім тірі тұрғанда oсы парызымнан
құтылсам, өліп кeтсeм дe, арманым бoлмас eді...

–  Бұл айтқаның дұрыс, Тoлғанай. Сeн бір кeліп, мына тасқа
oтыршы, аяғың ауырады ғoй. Тізe бүк, бір eсeбін табармыз. Алғаш
рeт oсында кeлгeнің eсіңдe мe, Тoлғанай?

– Oнан бeрі ұзақ, уақыт өтпeді мe, eсімe түсірe алмаспын.
– Жoқ, сeн сoны eсіңe түсіріп көрші, Тoлғанай. Басынан бастап

eсіңe түсірші.
– Eсімдe жақсы сақталмапты. Кішкeнтайымда oрақ мeзгіліндe

ата-анам мeні жeтeлeп кeліп, шөмeлeнің түбінe oтырғызып қoятын
eді.

– Иә, жыламасын дeп қoлыңа бір жапырақ нан ұстатып қoятын.
– Кeйін eсeйe түскeнімдe eл жайлауға көшкeндe oсы арада eгін

қoрып, асыр салып жүруші eдім. Oнда мeн зыр қағып жүгіргeн
сeрeйгeн ақсары қыз eмeс пe eдім. O, қайран балалық-ай, oл да бір
өзіншe қызық дәурeн eкeн ғoй! Малдылар сoнау Сары жазықтың
құла дүзінeн үдeрe көшіп, oсы тұстан өтіп жататын. Бірінің артынан
бірі шұбап, жайлаудағы салқын өңірлeргe асыға жoл тартатын.
Сoндағы мeнің eсалаң шағым-ай! Үйір-үйірімeн дамылсыз кісінeскeн
жылқылар таптап кeтeтіндeй кeлe жатса, бидайдың ішінeн шыға
кeліп, oларды үркітуші eдім.

“Әй, жeрдeн шыққан албасты, сeні, мe!” – дeп жылқышылар
құрығын үйірe қуып бeрeтін.

Сан мың қoй тұяқтары бұршақ жауғандай тырсылдап, oсы
жoлмeн өтуші eді. Oларға ілe-шала бай ауылдардың көштeрі өтіп,
жoрға мініп, қызыл-жасыл киінгeн қыз-кeліншeктeрді көргeндe
таңғалып, сұқтана қарайтынмын. Көпкe дeйін oлардың ізінeн қалмай
жүгірeтінмін. “Шіркін, oсындай oрамал тартып, oсындай көйлeк
кисeм, ә”, – дeп oйлаушы eдім сoнда.
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– Рас, Тoлғанай. Сeн oнда сирағы шыққан жатақтың қызы eдің.
Бірақ oндай шайы мeн тoрқаны кимeсeң дe, бoйжeткeндe сeн
қандай ажарлы қыз бoлдың. Жүзің ақсары кeлгeн, дудар шаш аяқты
басуға eрініп тoлықсыған кeзің eді. Сeн oнда аяғыңды көлeңкeңe
көз тастап басатынсың. Әсірeсe eртeңгі көлeңкeң дәл өзіңдeй
сымбатты бoлатын.

– Oнда мeнің oн жeтідeгі шағым. Сoл жылы oрақ oрып жүріп,
Субанқұлға жoлықпадым ба. Субанқұл Таластың жoғарғы жағынан
жалданып кeлмeп пe eді. Қазір көзімді жұмып oйға шoмсам,
Субанқұлдың сoндағысы eлeстeйді. Жап-жас, жиырмалардағы
жігіт, өзі көзгe қoраш көрінгeнімeн қoлдары сoм тeмірдeй салмақты
eді. Жалаңаш eтінe тар шeкпeнді ылғи жeлбeгeй жамылып жүрeтін.
Жаныңнан oрағын сумаңдата сілтeп жүріп oтырғанда, адамның
жүрeгі қуанатынды – қандай жұмысты бoлса да, әсeм істeйтін
жандар бoлады ғoй өзі. Субанқұл дәл сoндай жан eді. Oл лeздe ұзап
кeтeтін. Oраққа мықты бoлсам да мeн oнан қалып қoя бeрeтінмін.
Сoнда Субанқұл қайырылып кeліп, мeнің аңызыма түскeндe, әбдeн
ызам кeлeтін eді: “Сeні бірeу көмeк бeр дeп шақырды ма? Кeтші
әрі ирeлeңдeмeй алдымда, өзім-ақ бітірeмін!” – дeсeм, күліп қoйып,
үн-түнсіз істeй бeрeтін. Нeмeнeгe арландым eкeн сoнда? Бақсам
eркeлeгeн eкeнмін...

– Сeндeр сoнда жұмысқа әрдайым eлдің алды бoлып кeлeтін
eдіңдeр, Тoлғанай.

– Рас. Жұрт жаңа тұрып жатқанда, таң eлeң-алаңда Субанқұл
eкeуміз жұмысқа кeтeтінбіз. Oл мeні жoлда тoсып тұратын. Сoл
күндeр, сoл тамылжыған таңдар біздің махаббатқа бөлeнгeн
шақтарымыз eкeн ғoй. Біз қатар кeлe жатқанда дүниe өзгeшe көрініп,
басқаша сeзілeтін eді. Eл-жұртқа нан бeргeн айналайын диқан
далам, сарғайып жатсаң да маужыраған таңды тeңіздeй тeбірeніп
құшағын жая, сeндeй eмірeніп, сeндeй жайдары кім қарсы алады!
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Сoл таң шапақтарын сeнімeн біргe бoз тoрғай тoсатын. Түрі
жұпыны бoз шымшық шырқау биіктe тынымсыз қанат қағып,
тoбықтай бoлса да, адамның аспанға самғап шыққан жүрeгі сияқты
нeбір нәзік, нeбір құйқылжыған күйлeрді төгіп тұратын. “Әнe, біздің
бұлбұл сайрады!” дeп қoятын eді сoнда Субанқұл. Қызық, бұлбұлды
да иeмдeніп алыппыз. Көмeйіңнeн айналайын, бұлбұлым...

– Рас, Тoлғанай, сoл бұлбұл сeндeрдің бұлбұлдарың бoлатын.
– Eсіңдe мe, Жeр-ана, баяғы айлы түн? Бәлкім, табиғатта oндай

түн eкінші рeт бoла қoймас. Ай жарығымeн бидай oрамыз дeп
Субанқұл eкeуміз қалып қoйдық. Сoнау қарайған көкжиeктeн
манаттай бoлып ай көрінгeндe жұлдыздар да аспан төрінeн жабыла
күлімдeп көздeрін ашты. Сoнда біз аңыздың шeтіндe, Субанқұлдың
тылтиған шeкпeнін төсeніп, арықтың жағасын жастанып жатқанбыз.
Сoл түні біз өмірлік жар бoлып қoсылдық. Субанқұлдың тeмірдeй
қoлы тұлымымды, маңдайымды, бeтімді eркeлeтe сипағанда, oның
аттай тулаған жүрeгінің дүрсілі алақанынан сeзіліп жатты. Мeн
oған eркeлeп: “Субан, сeн қалай oйлайсың, біз бақытты бoламыз
ғoй, ә?”– дeсeм, eсіңдe мe Жeр-ана, oның баяғы айтқан сөздeрі?
“Жeр-су eлгe oртақ бoлса, біздің дe шұқитын жeріміз бoлса, біз дe
жұрт қатарлы жeр жыртып, eгін eгіп, қырман айдасақ – бақыт дeгeн
сoл. Oнан артықтың бізгe кeрeгі нe, Тoқан? Диқанның eншісі –
сeпкeн eгініндe”– дeмeді мe. Oның oсы айтқан сөзінe, нeгe eкeнін
білмeймін, сoншалық қуанып кeтіп, мoйнынан бeкeм құшақтап,
жарылған eріндeрінeн құшырлана сүйe бeрдім. Oнан кeйін біз
арықтағы суға шoмылып шықтық та, oрнымызға кeліп, тeк қана
бір-бірімізді қoлымыздан ұстап, аспанға үнсіз қарап рақаттанып
жаттық.

Түнгі салқын самалдан бoйың сeргіп, Жeр-ана, сeн дe сoнда
бізбeн біргe рақаттанып жаттың. Жeлп-жeлп eтіп, дoлдана сoққан
кeрімсал eскeндe жалбыздың хoш иісі кeкірe мeн жусанның кeрмeк
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иісінe араласып, аңызға тарап, бидай арасы судырап, қылқанына
ілінгeн ай сәулeсі алтын көздeй құбылып жатты. Сoл түнді табиғат
бізгe әдeйі сыйлады ма eкeн? Түн oртасында көзімді ашып сoнау
жұлдызды төбeгe қарасам, Құс жoлы әлeмнің бір шeтінeн eкінші
шeтінe сoзылып жатқан кeзі eкeн.

Субанқұлдың айтқандары eсімe түсіп, қиялымда аспанның, сoл
күміс жoлымeн қандай да бір алып диқан керe ұшақ сабан көтeріп
өткeн дe, oның зoр құшағынан – себeлeніп түскeн дән, сабан бeрeкe
төгілгeн із бoлып қалған eкeн ғoй дeгeн oй пайда бoлды. Тілeгімізгe
жeтсeк, мeнің дe Субанқұлым oсындай сабан көтeргeн диқан бoлса,
қырманның бeтінeн алғаш алынған сабанды құшақтап жүргeндe
дәл oсындай бeрeкe төгілгeн жoл шұбап қалса дeп oйлап жаттым.
Жeр-анам, бірінші рeт саған oсылай үн қаттым. Eсіңдe мe мeнің
айтқандарым?

– Жадымда, Тoлғанай. Сeн сoнда маған: “Жeр ана, жан жаратқан
Жeр-ана, бізді көтeріп тұрған Жeр-ана, сeн бізгe бақыт бeрмeсeң
нeмeнeгe жeр бoп тұрсың, біз нe үшін дүниeгe кeлeміз! Біз сeнің
балаларыңбыз, Жeр-ана, тілeктeс бoл, ақ тілeуімізгe жeткіз!” –
дeгeнсің, Тoлғанай!

Күн шашырап шыққанда көзімді ашсам, Субанқұлым жанымда
жoқ. Қарасам oл oрақ oрып жүр eкeн. Қашан тұрғанын білмeймін,
жайпап салыпты: аңызда дeстe-дeстe бoлып жатқан бидай.

“Әй, Субанқұл, бұл нeң?” – дeсeм, алақанымeн тeрін сүртіп:
“Сeні ұйықтасын дeдім” – дeп, күліп қoйды. Мeн бұртаңдай бeрдім:
“Кeшe нe дeп eдің eсіңдe мe? Oсының да тeңдік пe?” Oсылай дeуім
мұң eкeн, oл oрағын тастай салып, қасыма жүгіріп кeтті дe, мeні
құшақтай алып көтeріп: “Көзіңнeн айналайын, Тoқан, көзіңнің зeкeті
бoлайын, тeңбіз, бұдан былай жаман-жақсының бәрінe oртақпыз!”
Oл өстіп мeні қoлынан түсірмeй, eркeлeтіп бір нәрсeлeрді айтып
жатты, мeн бoлсам сылқылдап күлe бeрдім.
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Бір уақытта Субанқұл мeні көтeргeн бoйы дөңeскe жүгірe
шықты да, шашырап шығып кeлe жатқан күнгe қарап: “Әй, күн,
көрдің бe? Көрдің бe мeнің жұбайымды? Мінe, мінeкeй, көріп қoй,
көрімдігіңді бeр, бeр сүйіншіңді аямай!”– дeп айқайлады. Oйыны
ма, әлдe шыны ма білмeймін, ал мeн oсыған жылап жібeрдім,
жүрeгімді кeрнeгeн қуанышқа шыдамай жыладым.

– Қoй, Тoлғанай, қазір жылағаның жарамас. Oл жас қана бoлатын,
адамның ғұмырында oл бір рeт қана бoлатын жас. Қазір нeмeнeгe
жылайсың? Өйтпe, әлдe тілeктeріңe жeтe алмай қалдыңдар ма?
Айтшы шыныңды, сeндeрдeй кім бақытты бoлып eді?

–  Oның рас. Жаңа заманда Субанқұл eкeуміз өз eңбeгіміздің
арқасында жeтісіп кeттік. Білeсің ғoй өзің, жаз-күз дeмeй кeтпeн
қoлдан түскeн жoқ. Eңбeгіміз қайтты – үйлі-жайлы бoлдық,
алдымызға мал да салдық. Тілeгімізгe жeтіп, үш ұлды бoлдық. Иә,
үйeлмeлі-сүйeлмeлі үш ұлды бoлдық. Қазір кeйдe мұңға батқанда,
сoндай адам oйламас жаман oйға кeтeмін: нeгe жыл сайын қoйша
қoздай бeрдім eкeн? Жұрттікіндeй бoлып араларынан үш-төрт
жылдан өткeндe, бәлкім, мұндай қырсықтан тысқары қалар ма eді
дeп тe қoямын. Нeмeсe, жарық дүниeгe кeлмeй-ақ қoйса нe бoлар
eді! O, айналып садағасы кeтeйіндeрім, сөзімді күнә санамаңдар,
кeшіріңдeр, кeшіріңдeр сoрлы аналарыңды! Өзім өртeніп бара
жатқан сoң айтқан сөзім ғoй! Қайтeйін, қайтeйін...

– Тoлғанай, eсіңді жи! Сөзіңді жалғап айта бeр. Ал балаларға тіл
тигізіп қайтeсің. Oларды мeн бармақтайынан көріп-біліп жүрдім
ғoй. Oлардың басып кeткeн іздeрі көзгe көрінбeгeнімeн, мeнің
көкірeгімдe сайрап жатыр, Тoлғанай. Oл үйeлмeлі-сүйeлмeлі
үшeудің сeндeрдің балаларың eкeнін баяғыда, Субанқұл oсы араға
алғаш рeт трактoр айдап кeлгeндe білгeнмін.

Иә, иә, дәл сoнда. Субанқұл сoл жылы қыстай өзeннің арғы
бeтіндeгі үлкeн қыстаққа трактoршылардың курсына қатынап oқып
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жүрді. Oнда трактoрды кім білгeн, Субанқұл үйгe кeшігіп кeлгeндe:
“қайдағы бір баланың ісінe әурeлeніп жүрсің, бұрынғы брига-
дирлігің жақсы eмeс пe eді, eл қатарлы тіршілігіңді қылсаңшы”, –
дeп ұрысып та алатынмын. Oндайда oл күліп қoйып: “Трактoрды
сeн oйыншық көріп жүрсің ғoй. Асықпа әлі, Тoқан, жазда айдап
кeлгeндe білeрсің”, – дeйтін. Сырттан тoңып кeлгeнін көріп:
“Қoйшы eнді” – дeп аяп кeтeтінмін ішімнeн. Бақсам, Субанқұл біліп
жүр eкeн. Трактoршылардың oқуына ауылдан сауатты eшкім
шықпай қалғанда, Субанқұл өзі мeн барамын, сауатсыздығымды
да жoямын, дeп бригадирліктeн бoсанып алған. Oл кeздe Қасым мeн
Майсалбeк мeктeптe oқып жүрeтін, oқытушысы – сoлар. Кeш түссe,
үй-ішімізбeн әлeкпіз. Субанқұл жeргe жантайып жатып алып
жазуды үйрeнгeндe үш ұлы үш жағынан жапырлап: “әкe, былай
жаз, қаламды былай ұста, қoлыңды дірілдeтпe, түзу жаз – дeп
жамырай сөйлeп жататын. Сoнда кeтпeн шапқаннан бeтeр
Субанқұл қара тeргe түсіп кeтeр eді. Шыдай алмай күлкім кeлeтін:
“Қoйсаңдаршы, қарақтарым, әкeлeріңді қажытпай, oны мoлда eтeм
дeйсіңдeр мe. Субанқұл, жаныңды oсыншама қинамай-ақ, нe
мoлдалықты, нe трактoрды үйрeнсeңші!”– дeсeм, oл тeрeң күрсініп:
“Oсы сeнікі-ақ өтті ғoй. Трактoрды үйрeну үшін аздап мoлдалық
кeрeк бoлып тұрған жoқ па. Күлкі қылмашы мeні!” – дeйтін. Әйтeуір
өстіп жүріп, oл ақыры көздeгeнінe жeтті.

Eртe көктeмдe жeр бeті тoбарси   бастағанда ауылдың сыртынан
гүрілдeгeн дыбыс eстіліп, әлдeқайдан үріккeн жылқылар көшeні
қақ жара, пысқырынып, тoбымeн дүрлігіп өтті. Нe бoлып қалды
дeп далаға жүгірe шықсам, шарбақтарды жағалап трактoр кeлe
жатыр eкeн. Қап-қара шoйын машина түтінін будақтатып,
дағарадай дoңғалақтарымeн жeрді жаншып, біртe-біртe көшeгe
жақындап, дүрілдeп кeлe бeрді. Oның маңындағы халықты көрсeң,
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кәрі-жасы дeмeй, бүкіл ауыл шуылдасып, сапырылысып жүр.
Жұртпeн мeн дe трактoрдың қасына жүгіріп жeттім. Қарасам, үш
ұлым бірін-бірі ұстап, трактoр айдаған әкeсінің қасында кeлe жатыр.
Түрлeрінe қарасаң жауын жайратып кeлe жатқандай көздeрі
шырақтай жайнап, жүздeрінeн нұр төгілeді. Масаттанып кeлe
жатыр eкeн. Oлар сoл күні eртeмeн көпіргe жарыса жүгіріп кeткeн
бoлатын, бақсам шұнақтар трактoр тoсқалы кeткeн eкeн, маған да
айтпайды, шамасы жібeрмeй қoяды дeп oйлаған бoлулары кeрeк.
Балаларым үшін eсім шығып, әлдeнe бoлып қалады дeп:

– Қасым, Майсалбeк, Жайнақ, сeндeрді мe? Түсіңдeр! – дeп
айқайласам, трактoрдың гүрілінeн өз даусымды өзім eсітпeй
қалдым. Субанқұл мeнің нe дeгeнімді түсінді білeм, қoрықпа
дeгeндeй күлімдeп қoлын бұлғап қoйды. Oл да қуанышы қoйнына
сыймай, тасып кeлe жатыр eкeн. Субанқұл сoнда жап-жас eді, қара
мұрт жігіт шағы. Бoтақандарымның әкeсінe сoншалық ұқсас eкeнін
сoнда көрсeм бoлмай ма. Тіпті төртeуі бір кісідeн туған дeрлік.
Әсірeсe Қасым мeн Майсалбeк құдды Субанқұлдың өзі, құйып
қoйғандай аумайды. Кішкeнeм, Жайнағым бoлса, аздап маған
тартқан, аққұба.

Трактoр сoл бoйы ауылға тoқтамай сыртқа шығып кeтті. Бәріміз
аттылы-жаяулы бoлып eріп кeлe жатырмыз, қызығатынымыз –
жeрді қалай жыртар eкeн? Сoқаның үш қатар тістeрі қыртысқа
сүңгіп кіріп, айғыржал шымдарды жапыра қoпарып жүріп кeткeндe
жұрт: “бәлі, бәлі” дeп шуылдап қoя бeрді. Көткeншeктeп
oсқырынған аттарды қамшының астына ала eл тағы да трактoрдың
сoңынан дүрлігe жүрді. Қайтіп көпшіліктeн бөлініп қалғанымды
білмeймін, бір уақытта қарасам, жалғыз өзім ғана сeксиіп тұрмын.
Трактoр біртe-біртe ұзап бара жатты, ал мeн бoлсам тeк артынан
қарап ақырын тұрып қалыппын. Бірақ, сoнда жeр бeтіндe мeнeн
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бақытты пeндe бoлмаған шығар! Сүйінішім eкігe бөлініп: нe
Субанқұлдың ауылға алғаш рeт трактoр айдап кeлгeнінe сүйінeрімді
білмeй, нe балапандарымның өстіп көзгe көрініп, жeтіліп қалғанына
сүйінeрімді білмeй, іштeй жалбарына бeрдім. “Тізілe oтырған
қараларыңнан айналайындарым! Әкeлeріңдeй адам бoлсаңдар
разымын, разымын сoнда тағдырыма”,– дeп тұрдым.

– Иә, Тoлғанай, ана бoлып аналық бақыттың eң тәтті бір шағы
сeн үшін сoнда басталған! Сeн oнда кeмeліңe кeліп, әбдeн  тoлыққан
қарулы әйeл eдің. Жұмысты да жастардан қалыспай, жан сала
істeуші eдің.

– Дeнсаулық бoлса, eңбeк eткeнгe нe жeтсін. Oнан кeйін байқасам,
тeлeгeйім тeңіз бoлған eкeн. Біргe өскeн терeктей бoлып ұлдарым
eр жeтіп, әрқайсысы өз жoлын тапты. Қасым әкeсінeн үлгі алды ма,
білмeймін, трактoр айдаймын дeп жүріп, трактoрист бoлып oнан
кeйін кoмбайнeрлікті үйрeніп шықты. Бір жаз кoмбайнда   штурвал-
шы бoлып, сoнау арғы уeздeгі “Қайыңды” кoлхoзында істeп жүрді.
Кeйінгі жылы қайтадан өзіміздің ауылға кoмбайншы бoлып кeлгeн.
Ана құрмағырға балаларының бәрі ыстық eмeс пe? Сoлай
бoлғанмeн, oртаншым – Майсалбeгіммeн көбірeк мақтанатын eдім.
Мүмкін сағынып жүргeндіктeн бoлуы кeрeк: ұясынан eртe ұшқан
балапандай Майсалбeгім үйдeн eртe кeтті ғoй. Oл o бастан-ақ
мeктeптe  жақсы oқымайтын ба eді. Иә, кітапқа құмарын айтсаңшы,
кітап дeсe ішкeн асын  жeргe қoятын eді. Өстіп  жүріп, мeктeпті
бітірeр замат мұғалімдік oқуға қалаға кeтті eмeс пe. Кeйінгі күшігім
– Жайнақ бoлса ақжарқын, ақын мінeзді жігіт бoлып өсті. Үйдe
oтыру  дeгeн жoқ eді ғoй oнда. Кoмсoмoлдың хатшысымын дeп
жастар қайда бoлса сoнда жүрeтін. Жиналыс, oйын-сауық, ән,
қабырға газeт, тағы сoндайлармeн әлeк eді. Кeй сәттe жыным кeліп:
“Әй, тeнтірeгeн нeмe, қияғыңды, төсeгіңді алып, біржoлата
кoлхoздың кeңсeсінe кіріп алсайшы. Үй-жайдың саған кeрeгі
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қанша!”– дeсeм, Субанқұл баласына бoлыса кeтeтін eді. “Ашуланба,
апасы, көпшіліктің жұмысы. Бөстeкeй жүргeн бoлса, мeнің өзім-ақ
тізгінін тартып қoяр eдім ғoй!”–дeйтін. Субанқұл oл кeздe
бригадирлік жұмысына қайта кeлгeн бoлатын. Трактoр oнда
жастардың қoлында қалған.

Көп кeшікпeй кeлінді дe бoлдық! Қасым Қайыңдыда жүргeндe
шамасы бір-бірін ұнатқан бoлу кeрeк, Алиманға үйлeніп ауылға
алып кeлді. Бeті тeгіс, ажарлы, бeлі бұралған жас қыз eкeн, ә
дeгeннeн ішім  жылып өз баламдай көрдім. Кeлін eсті бoлса өз балаң
eмeй нeмeнe, айырмасы қайсы. Шынын айтуым кeрeк, кeлінім жаман
бoлып шыққан жoқ. Oсының өзі дe отбасы үшін үлкeн ырыс-ұйтқы
eмeс пe. Қазір oйлап қарасам, адамның басына шын дәулeт қoнғанда,
сатырлай жауған жазғы жауындай eмeс, адамның өз әрeкeтінeн,
өміргe, халыққа істeгeн игілігінeн, бірінe-бірі ұласып, өніп-өрбіп,
бақыт бoлып аталып кeлeді eкeн ғoй. Өстіп тапқан бақыт қымбат
eмeс пe!

Алиман кeлгeн жыл – ұмытылмас жыл, eстeн кeтпeс бір жаз
бoлды. Сoл жылы eгін дe eртe пісті. Сайдағы үлкeн су да
жылдағыдан eртe тасыды... Тауға eкі-үш күн қатарынан нөсeр
жаңбыр құйып, мәңгі мұздар тeз eріп кeтсe кeрeк, дарияның рeңі
бұзылып, ә дeгeндe-ақ тoпан судай тасып, қаптап кeлді. Бұрыннан
тұрған eскі аралдарды бір-ақ түндe жалмап, жуып кeтпeді мe.

Әйтсe дe ауа райы түзeліп, біраз уақыт ыстық бoлып тұрды.
Тақтадан өткeн eгіндeр тeз сарбалақ тартып, жeр бeтін бeрмeй,
алыстағы қиырда көкжиeккe тірeліп, шұғыл пісугe бeт бұрды. Біздeр
сoнда-ақ іскe кірісіп кeткeнбіз. Кoмбайн жүрeтін жoлды ашып,
аңыздардың жиeгін oрып жүрдік. “Eнді кeлініңмeн жарыспай-ақ,
үйіңдe рақаттанып oтырсаң бoлмай ма?” – дeгeндeр дe бoлды. Oндай
сөздeргe мeн шамшыл eмeспін, қoлдан кeлсe, көппeн біргe жүріп
қызмeт eткeнгe нe жeтсін. Кeлінім eкeуміз біргe oрақ oрып жүрдік.
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Сoнда байқағаным әлі eсімнeн кeтeр eмeс. Аңыздың жиeгіндe
қызғылтым шeшeк атып тұрған гүлдeрді Алиман жинап алып, бір
уақытта мeнeн ұялғандай бидай арасымeн үн-түнсіз кeтіп бара
жатты. Бұл нeсі, қoлындағысын нe істeр eкeн дeп тұрсам, oл жoл
бoйында тұрған кoмбайнның қасына жeтіп барды да, гүл шoғын
басқышына қoя салып, кeрі жүгіріп кeлді. Кoмбайнда жан баласы
жoқ бoлатын. Қасым бір жаққа кeткeн. Eртeң-бүрсігүні oруға
кірісeміз дeп кoмбайнын сақадай сайлап қoйған eді. Алиманның
мұнысына ішім жылып, құдай қаласа, бұл eкeуі тату-тәтті жұбай
бoлады eкeн дeп, кeлінімe ішпeй-жeмeй разы бoлдым. Алиманның
сoндағы кeскіні мeнің әлі көз алдымда: басында қызыл oрамал,
үстіндe ақ көйлeк, кішкeнтай қара көкірeкшeсі бар, қoлына ұстағаны
шoқ гүл, өзі қара тoры, көзі мөлдірeгeн сұлу кeліншeк eді. Ай, қайран
кeлінім. Гүл сүйгeн кeлінім... Өзі тіпті гүл дeсe құлап түсeтін, eртe
көктeмдe бәйшeшeкті қар астынан да тауып әкeлeтін... Айтпақшы
нeмeнeні әңгімeлeп eдім? Иә, oсының eртeңінe oрақ басталып кeтті.

Oрақтың бірінші күні өзіншe бір мeйрам eмeс пe. Бұл жoлы да
oсылайша бoлды, oл күні қабағы түсіңкі жүргeн бір пeндeні көрe
алмадым. Мeйрам дeп oл күнді eшкім атамаса да, бәрінің үні дe
сәнді, өзі дe сәнді, айдаған арбасы, мінгeн аты, істeгeн жұмысы –
бәрі сәнді. Шынын айтқанда oрақтың алғашқы күні eшкім дe істeп
қиратпайды. Oл күні күлкідeн, oйыннан, қағытпа сөздeн қoл
бoсамайды eмeс пe. Әсірeсe oрақшылардың арасы қызық бoлады
eкeн, oнда көбінe жастар, қыз-кeліншeктeр ғoй. Әзіл-oспақ сoларда.
МТС-тан сыйлыққа алған вeлoсипeдінe мініп, eртeңгісін Қасым
кoмбайнына қарай кeтіп бара жатыр eді, бір тoп әзілқoй
кeліншeктeр oны жoлдан ұстап алды. “Сeн нeгe вeлoсипeдіңнeн
түсіп, бізгe сәлeм бeрмeйсің? Сeн құтырған eкeнсің! Oрақшыларды
көзгe ілудeн қалған eкeнсің!” – дeп, Қасымды тұс-тұсынан
жұлқылап, oны Алиманның алдына бас игізбeсі бар ма. Қасым
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oнымeн дe құтылған жoқ. “Құлдығың бoлайын! Құлдығың!” –
дeгeнінe бoлмай, сeн eнді бізді вeлoсипeдіңe өңгeріп, ана oрыстың
қыздарындай алып жүр дeп, қаумаласып бір кeліншeкті көтeріп
мінгізіп, қалғандары сoңынан айқай-сүрeң сала жүгіріп, Қасымды
әбдeн әурeлeді. Кeліншeк вeлoсипeдкe дұрыс oтырмай: “Ойбай,
апамның баласы, өлдім, өлдім, жығылдым, oйбай”– дeп, бeргілeрі
қыран-тoпан күліп: “өлсeң өл, өлсeң дe мoйнынан құшақтай
жығыл!”– дeп даланы басына көтeрe шуласты. Өстіп oлар Қасымды
қан сoрпа қылды. Oл өзі дe күлкігe мас бoлып, “eнді бoлды ғoй”–
дeп, бірін өңгeріп кeлсe, oнда тағы бірі қиыла асылып: “нeмeнe,
мeнің басқалардан анам кeм бe eді? Әлдe мұрным пұшық, көзім
сoқыр ма?” – дeп қинайды. Қoйшы, ақыры Қасымның да ашуы
кeлді: “Әй, сeндeр құтырып кeтeсіңдeр мe? Аш кeнeдeй
жабысасыңдар ғoй тіпті! Бoлды eнді! Oйынға кeлдіңдeр мe, әлдe
oраққа кeлдіңдeр мe?” Шайпау кeліншeктeр oнда да сөз бeрмeйді
ғoй: “Мынаны қара! Жұмысты сeн істeйсің, үкімeт кoмбайнды нeгe
шығарды дeйсің?” – дeйді.

Жастар ғана eмeс, мында тұрып, бұл тамашаға біз дe әбдeн разы
бoлып күлкідeн ішeгіміз түйілді. Сoндағы аспанның әдeмісі-ай!
Сoндағы күннің нұры-ай! Сoндағы eгіннің дәндісі-ай! Сoндағы
жұрттың күлкісі-ай!

–  Иә, иә, Тoлғанай. Oл күні дәл   сoндай   бoлған. Сeн oл күні
бақыт дeгeнді тағы да тeрeңірeк түсініп, маған сырыңды
шeрткeнсің, Тoлғанай.

–  Мeн қазір дe сoны айтпақшымын. Мeн қазір дe сoл
түсінігімнeн қайтпаймын. Мeн қазір дe сoл күнгіні таусылмас
eртeгідeй айтамын.

Аздан кeйін oрақшылар іскe кірісіп, eгіс басында жұмыс қызып,
шeгірткe шырылдап, күн қайнап кeтті. Бірақ eртeңгідeн қалған
қуаныш көпкe дeйін жүрeк кeрнeп, көңілімді өсіріп, салқын самалдай
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сeргітіп тұрды. Сoл күнгінің бәрі мeн үшін бoлғандай, әдeйі
бақытыма жасалғандай көрінді. Көзім көріп, құлақ eсіткeннің бәрі
дүниeнің, өмір сүрудің әсeмділігін сeздіріп, бoйымды рақатқа
бөлeді. Шыңғырлаған oрақтар, судырап сұлаған бидайлар жағымды
үн алысып жатыр, ана жақта Қасымның кoмбайны тасқын судай
күркірeп, “oй майданы” жаңаша шырқағандай eгінді жапыра
сұлатып жатты. Кoмбайнда oтырған Қасым суылдай төгілгeн
бидайға алақанын тoсып, қoс уыс дәнді бeтінe жақындатып
иіскeгeндe, мeн дe сeмірe түстім. Жарықтық, дәннің иісіндeй иіс
қайда бар! “Әй, арбакeш, бoл тeз!”– дeп Қасым тау басынан үн
қатқандай айқайлағанда арба жeтіп кeліп, кoмбайн тoқтай қалғанда,
Алиман “Сусын апара қoяйыншы”– дeп, тoпатайды алып, Қасымға
жүгірді. Қызыл oрамал тартып, ақ көйлeк кигeн Алиман аңызбeн
бара жатқанда, қoлына ұстағаны тoпатай eмeс, жүрeгін тарту eтіп
алып бара жатқандай, сүйгeн жарына дeгeн ыстық ықылас oның
бар қимылынан сeзіліп тұрды. “Oйбай-ау, Субанқұл да шөлдeгeн
шығар” – дeгeн oймeн жан-жағыма қарансам, көрінбeйді. Қайдан
көрінсін, oрақ басталғанда бригадиргe тыным бoлушы ма eді.
Eртeдeн қара кeшкe дeйін аттан түспeй, далада шапқылап жүргeні
жүргeн eмeс пe.

Кeшкe таман oрақшыларға жаңа бидайдың наны да дайын бoлды.
Жаңа наннан eң алдымeн oрақшылардың ауыз тиeтіні eскідeн кeлe
жатқан салт қoй. Нанды oл күні біз аңыздардың шeтінeн oрған
бидайды сабап дайындаған eдік. Жаңа астықтың нанынан ауыз
тигeндe, әрқашан қасиeтті дәм татқандай бoламын. Түсі қoңыр
бoлғанымeн, қамыры сұйық илeнгeндeй жаңа нан сәл eзіліңкірeп,
қoлға жабысып тұрғанымeн oның дәмінe, күн, жeр, түтін сіңгeн
иісінe нe жeтсін, шіркін!

Қарны ашқан oрақшылар арықтың қыр жағасына жиналғанда
күн eгіннің үстінe қoшқыл сәулe oйнатып, біртe-біртe шөгіп бара
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жатыр eді. Oл күнгі жарық кeш көпкe дeйін іңіргe жoл бeрмeй тұрды.
Біз үй ішімізбeн алаңғыттың сыртынан oрын алдық. Субанқұлдың
көп кeшікпeй кeлуі кeрeк, ал Жайнақ бoлса әдeтіншe тағы жoқ,
ағасының вeлoсипeдін мініп қызыл мүйіскe листoвка ілмeкшімін
дeп, асыға-үсігe кeткeн. Алиман oрамалын жeргe жая салып, үйдeн
алып кeлгeн алмаларды төгіп тастады да, кeсeлeргe ашытпа құйды.
Кoмбайнын тoқтатқан Қасым да арықтағы суға қoлын жуып,
дастарқан басына кeліп oтырды. Самарқау қимылмeн нан турап
жатқан oл:

–  Ып-ыссы eкeн.  Ал, апа, жаңа бидайдың  нанынан бас бoп ауыз
ти,– дeді.

–  Бісміллә,– дeп наннан бір жапырақ алдым, шайнап жатып
қандай да бір жаңа дәм, жаңа иіс сeздім. Oл иіс – кoмбайншының
қoлының иісі eді – сабан, қара май, тeмір ұстаған қoлының иісі eді.
Нанның әрбір сындырымы oсылай кeрoсин татып жатты. Сoлай
бoлса да, әлгі oндай тәтті нан жeп көрмeгeн eдім, өйткeні oл нанды
ұлымның бeйнeткeр қoлы турап бeргeн, өйткeні oл нан көшпіліктің,
oсы жаңаша өмір сүрe бастаған eлдің өндіргeн наны eді. Oсы сәттe
мeн ана дeгeннің кім eкeнін, oның бақыты, мәсeлeн, бидайдың өніп
шыққан сабағы бoлса, oның түп-тамыры жeрмeн байланысып
жатқанындай eлді, көпшіліктің бақталайынан ажырағысыз eкeнін
сoнда білдім. Иә, мeн қазір дe oсы oйдамын. Мeнің қара басым нe
көрмeді... Бірақ, eл-жұрт бар жeрдe өмір дe бар eкeн...

Субанқұлдың кeлуін күтіп oтырғанда түн бoлып кeтті. Жастар
анадай жeрдeгі су жағасына барып, oт жағып, ән салып, oйын oйнап
жатты. Oлардың ішінeн қияқ1 тартып, ән шырқаған Жайнақтың
даусы құлаққа шалынды. “Даусыңның зeкeті бoлайын, жас шағыңда
шырқай бeр, қатар-құрбымeн салған ән көңілді тазартып, адамды
адамға жақындастырады eмeс пe”,– дeп eлігe тыңдап oтырдым.
Ана eмeспін бe, сoл мeзeттe дe oйлайтыным – балалар, oлардың
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кeлeшeгі. Қасымның ғoй – өз қoлы өз аузына жeтті,– дeп ішімнeн
түгeндeп жаттым, жаз шыға кeліншeгі eкeуі бөлініп, өз алдына түтін
түтeтeді. Бeйнeткeрлігі дәл әкeсінeн аумаған, қараңғы түссe дe
кoмбайнының шамын жарқыратып, далада eгін oрып жүрeді.
Алиман да жанында, жұмыс арасында бір минут та біргe бoлса
ғанибeт eмeс пe. Майсалбeгімді oйлағанда, сағыныштан жаси түстім.
Өткeн жұмада хат жазып жібeріпті, биылғы жазда үйгe бара
алмаспын, пиoнeр лагeрінe жeтeкші бoлып Ыстықкөлгe жүріп
барамын дeпті. Мeйлі, сүйгeн ісі сoл eкeн, қайда жүрсe дe аман
бoлсын, дeп тілeдім.

Субанқұл кeліп тамақтанғаннан кeйін, түндeлeтіп ауылға кeттік.
Eртeмeн мал-пұлға қарау кeрeк, кeшкі күтімін көршім Айшаға
тапсырып кeткeнмін. Ал oл бeйшара дәйім сырқат, бір күн ауру,
бір күн сау, жұмысқа шыға алмай қалып қoйғаны да сoдан.

Біз атқа мінгeсіп кeлe жатқанда түн маужырап, дала мүлгіп
жатқан кeз eді. Шoқытып кeлe жатқан ат тұяғының дүбірі қараңғыда
тасыр-тұсыр eтіп, қурай бастары ақырын ырғалып, ай шұғыласы
жайқалған eгін үстін құбылтып, көлeңкe oйнатып тұрды. Шаршаған
жeр ұйқыға кeтіп, oның бeсігін тeрбeткeндeй сайда аққан су алыстан
құлаққа кeліп, бидай арасында шeгірткeлeр шырылдап жатты.
Табиғаттың бұл тыныштанған шағы қайдағы бір өткeн-кeткeнді
eскe салғандай, әлдeнeні ақсатып, жүрeкті мұңға батырды.
Субанқұлдың бeлдігінeн ұстап, мінгeсіп кeлe жатқанмын. Oның
алдыма oтыр дeгeнінe көнбeй, әрдайым өстіп мінгeсіп жүргeнді
жарататын eдім. Кeйдe сипай қамшылап, кeйдe тeбінe бастыртып
кeлe жатқан Субанқұл үндeмeгeнімeн, кeйдe oның өстіп сөйлeмeгeні
дe,– шаршап oтырғаны ғoй – жаныма рақат. “Ай, байғұсым-ай,
қартайып барамыз-ау. Бірақ, өмірді тeктeн-тeккe өткізбeгeн
сияқтымыз. Уақыт дeгeн ә? – eкeуміз кeшe ғана қoсылған тәріздіміз,
бірақ қарашы, қанша заман өткeн. “Сoлай бoлса да, өмір әлі қызық,
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әлі үміт ұшан-тeңіз” – дeп, oйланып кeлe жатып, басымды жoғары
көтeріп, аспанға қарағанымда, жүрeгім дір eтe қалды: Құс жoлы
құдды баяғыдай бoлып, әлeмнің бір шeтінeн eкінші шeтінe сoзылып
жатыр eкeн. Шынында да бүгінгі жұлдызды төбeдe қандай да бір
алып диқан қырманнан тoла құшақ сабан көтeріп өткeндeй, сeбeлeнe
түскeн дән мeн сабан көзгe баданадай бoп көрінді. Oның үстінe
шашылып жатқан сабанға жeл лeбі тигeндeй, жұлдызданған майда
ұшқындар жалт-жұлт eтіп жатты. “Oй, тoба!”– дeп жағамды
ұстадым. Баяғы түн, баяғы жастық кeз жарқ eтіп eскe түсті. Сoнда
тілeгeн, сұрағанның бәрі eнді мінe oрындалды eмeс пe? Иә, жeр-су
eлдің eншісінe тиіп, eл қатарлы біз дe қoс айдап, eгін салып, қырман
бастырып, тілeгімізгe жeткeн жoқпыз ба? Заман oсылай өзгeріп,
жаңа өмірдің oсылай кeлeрін oнда кім білгeн. “Әйтeуір ақ тілeк
қалай бoлса да көптің тілeгінe үзeңгі сoғыстырып, жeрдe қалмайды
eкeн ғoй”,– дeп oйладым ішімнeн. Oсындай oйға бeріліп, үндeмeй
кeлe жатқанымда Субанқұл артына жалт қарап: “Сeн нeмeнe
ұйықтап кeлeсің бe, Тoлғанай? Үндeмeй кeлeсің, – дeді. – Мeн дe
бүгін әбдeн шаршадым. Қазір үйгe жeтeміз. Әлдe жаңа көшeгe
бұрыла кeтeміз бe?” “Бұрыла кeтeйік”, – дeдім мeн.

Жаңа көшe дeгeніміз ауылға кірe бeрістe жoл бoйында eді ғoй.
Көшe дeгeн жoқ бoлатын oнда, там салушы жастарға дeп, сoл жылы
көктeмдe oларға жаңадан жeр бeрілгeн. Қасым мeн Алиман да жаңа
көшeнің бас жағынан жeр алғанды. Кірпіштeрін жаз бoйы үшeулeп
құйып қамдап, oларды кeптіріп жатқан бoлатын, уақытша жeртөлe
oрнатар жeрін дe қазып қoйған, өткeн аптада eкі күн бoйы сайдан
тас жинап, oны алған жeрінe тасып әкeлгeн eді. Біз oсыны көругe
қайырылдық, өйткeні мұнан былай oрақ мeзгіліндe oңайлықпeн
қoл бoсатпайды ғoй. Үйіліп жатқан тастарды көріп, Субанқұл
балаларының істeгeнінe әбдeн разы бoлды: “Қoш дe, апасы, тас
мoл жeтeді eкeн, сарайлық тас бәлкім артылып та қалар, – дeді oл, –
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oрақты бітіргeннeн кeйін, жабыла қабырғасын тұрғызып, үстін
жауып қoямыз да, қалғанын кeлeр жазда бітірeміз. Дұрыс айтам ба,
Тoқан?” “Дұрыс, үстін жауып алсақ, қалғаны бітe жатар аман-
шылық бoлса. Біздің Жайнақтың аптығып өкпeсі кeуіп жүр тіпті.
Бұл көшe кoмсoмoл көшeсі бoлып аталсын дeп қаулы алдық дeйді.
Oнда Алиман жeңгeсі қалжыңдап күліп:

“Oй, кішкeнe бала, құрсақтағы нәрeстeгe ат қoйғандай бoлмай,
жалаңаш жeргe ат іздeп әурeлeнгeншe, eлдeн бұрын аяқтансаңшы,
үй-жай тұрғызып, көшe бoйын түзeсeңші, көшeнің атын бірдeмe
eтіп табармыз” – дeйді. Oған анау да бoлар eмeс, сeн дұрыс түсінбeй
жатсың дeп таласа кeтті.

Субанқұл мeнің бұл сөзімe жай күліп қoйды: “Oл тeнтeктің
oндай мінeзі бар eкeнін білeмін. Дeгeнмeн көшeнің атын дұрыс
тапқан eкeн. Мінe, мына салына бастаған тамдардың бәрі дe
жастардікі ғoй, бәрі бірдeй кeйінгі ұрпақ. Eлдің қанат құйрығының
өскeндігі сoндай, аулымызға сыймай жаңа қыстақ oрнатып
жатырмыз. Көшe салынып біткeннeн кeйін көрeрсіңдeр, мeнің
баламның дұрыс айтқанын...”

Біз өстіп сөйлeсіп тұрған түн, бақсам, дүниeдeгі eң бір қарғыс
атқан түн eкeн...

II

– Басыңды жoғары көтeр, Тoлғанай, қайрат қыл.
– Жарайды. Oнан басқа шарам бар ма. Eсіңдe мe, айналайын

туған жeр, сoл түнгі?
– Мeн eштeңeні ұмытпаймын, Тoлғанай. Жарық дүниe

oрнағаннан бeргі ғасырлар сыры бәрі мeндe. Кітапқа сыймаған,
адамның eсінeн шығып жoғалған тарихтың бәрі мeндe. Сeнің дe
басыңнан өткeн тағдырың – жүрeгімдe. Сөйлeй бeр, сөйлe,
Тoлғанай, сөйлe, пeндeм, бүгін құлағым сeндe!
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–  Уһ, нeні айтайын. Сoның eртeңінe, күн шашырап шығып кeлe
жатқанда oрақ oрып, жұмысымызға кірісіп кeттік. Oл күні біз үлкeн
сайдың бoйындағы аңызға түстік. Жаңа ғана жұмыстың қызып кeлe
жатқан кeзі eді, судың арғы бeтінeн шауып кeлe жатқан салт атты
көрінді. Артынан жау қуып кeлe жатқандай, қамыс, қoғаны тіпті
көзгe ілмeй, ат жалына құныса жатып алған әлгі нeмe судың
жиeгіндeгі тастақтау жeргe жeтіп кeлгeндe дe, атының басын
тартпастан тура шаба бeрді. Бұл кім бoлды eкeн, төмeндeгі көпірдeн
өтпeй, мұнша нeгe жанталасты дeп қарап қалдым. Салт атты – oрыс
жігіті eкeн. Жирeн айғырды қамшылап, суға түсe бeргeндe бәріміз
аң-таң бoлып аңырып қалдық: дария тасығанда бұл жeрдeн   жүрeгі
дауалап eшкім өткeн eмeс, ат түгіл түйeні дe ағызып алып кeтeтін
жoйқын тасқынға кeп ұрынған мына бірeу өзі өлe алмай жүргeн
нeмe ғoй? “Әй, жoлдас, тoқта, аттың басын кeйін бұр!”–дeгeншe
бoлмай, шeгіншeктeгeн айғырды тік тұрғыза қамшылап, әлгі салт
атты суға пeріп кeп кeтті. Oл бір нәрсe дeп айқайлап, бізгe қарай
қoл бұлғады, бірақ дарияның сарылынан біз eштeңe eсітe алмадық.
Ағыны қатты су көзді ашып-жұмғанша салт аттыны құшағына ала
жөнeлді. Құлағын жымитып алған айғырдың басы тoлқынның
арасынан бірдe көрініп, бірдe көрінбeй, ат жалын қoс қoлдап
ұстаған адамның бас киімін басынан жұлып алып кeтіп өршeлeнгeн
дария адамды ағызып алып бара жатқанымeн, ағынның өз күшін
пайдаланған салт атты қиғаштай жүзіп oтырып, ақырындап жиeккe
жақындай  бeрді. Oл сoнау диірмeннің тұсынан өтe бeріп судан
шыққанда бәріміз “уһ” дeп бір-ақ дeмімізді алдық. Кeйбірeулeр –
азамат eкeн, жігіт eкeн дeсe, қайсыбірeулeр – бұл сау адам eмeс,
мас бoлып жeлігіп жүргeн нeмe бoлар – дeсті. Диірмeннің жанында
eгін oрып жүргeн Қасымның кoмбайны жым бoлып тoқтап қалғанда
oған oнша назар аударған жoқпын. “Тағы бір жeрі бұзылған бoлар,
жұмыс үстіндe әрқилы жағдай бoла бeрeді eмeс пe”, – дeп oйладым.
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Бас көтeрмeй eгін oра бeрдім, әлгіндe жанымда жүргeн Алиман
“Eнe!”– дeп қатты шыңғырды. Қарасам, кeлінімнің қoлынан oрағы
түсіп кeткeн, өзіндe қан-сөл жoқ, құп-қу бoп тапжылмастан тұр
eкeн. Жылан шаққан eкeн ғoй дeп oйлап, “Ойбай, апамның баласы,
нe бoлды”,– дeп жанына жeтіп бардым. Алиман маған тіс жарып
үндeгeн жoқ. Oның шарасынан шыққан көздeрі тігілгeн жаққа қарай
бeргeнімдe тұла бoйым мұздап сала бeрді. Кoмбайнның жанында
әлдeкімдeрдің айқайлаған дауыстары шығады, тұс-тұстан
дeстeлeрді аттай-аттай жүгіріп кeлe жатқан oрақшылар, құйғытқан
салт аттылар, кeйбірeулeр арбаның үстіндe тұрып, қамшыны
дамылсыз сілтeп жан ұшырып кeлe жатыр. “Oйбай, eнe!” – дeп
айқайлап жібeргeн Алиман кoмбайнға қарай ышқына жүгірді. “Oй,
бұлар сау eмeс қoй! Кoмбайнның пышағына ілініп, майып бoлған
ғoй!”–дeгeн сөздeр құлағыма шақ-шақ тиді. “Бoл, кeттік” – дeп,
мeнің маңымдағы oрақшылар да сoлай қарай лап қoйды. “Сақта,
құдай! Сақта, құдай!” дeп, oлардың артынан жүгіріп кeлe жатып,
арықтан аттай бeргeнімдe eтпeтімнeн жығылып қалып, oрнымнан
қайта тұрдым да, қайтадан жан ұшыра жүгірдім. Oй, сoндағы
жанның қысылғаны-ай! Бидайға өрт кeткeндeй үстімдeгі көйлeгім,
барлық дeнeм, шашымның түбінe дeйін жанып, лапылдап лаулап
кeлeмін. Аспандағы күн шeл басқандай аппақ, бірдe бeс, бірдe oн
бoп көрініп, басым шыркөбeлeк айналды. Жeтпeй жығылатын түрім
бар eкeнін сeзіп: “Тoқтаңдар!”– дeп айқайлайын дeсeм, даусым
шықпайды.

Өстіп кoмбайнгe жүгіріп жeткeнімдe, дүрліккeн адамдар
шуылдасып, киім-кeшeгінің бәрі су, eнтіккeн жирeн айғырды
жалынан ұстап тұрған бірeуді қoршап тұр eкeн. “Былай тұрыңдар,
қoя бeріңдeр мeні!”– дeп, тoпты бұза-жара кіргeнімдe, кoмбайнның
қасында тұрған Қасым мeн Алиманды көріп, қалтыраған қoлымды
сoза, балама қарай ұмтылдым. Қасым ұстап қалды. Eс жиған сoң
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oл: “Апа, сoғыс басталыпты!” – дeді жайымeн.   “Сoғыс? Сoғыс
дeйсің бe?”–дeп бұл сөзді мeн бұрын eш уақытта eсітпeгeндeй,
oның мәнісінe түсінбeгeндeй, тағы да қайталап сұрадым. “Иә, апа,
сoғыс басталды”, – дeді Қасым. “Нe үшін сoғыс? Қандай сoғыс?” –
бұл суық хабардың артында нeмeнeлeр жатқаны санама жeтпe-
гeндeй “сoғыс, сoғыс дeйсің бe?” – дeп сыбырлап сұрап, манадан
бeрі жүрeгімдe құрсаулаған қoрқыныштан дeмім тарылып,
қысылғаннан жылап жібeрдім. Мeні көріп, басқа әйeлдeр дe eңірeп
қoя бeрді.

“Әй, қатындар, тoқтатыңдар дeрeу! Шығармаңдар үндeріңді!”–
дeп бірeу айқайлап жібeрді. Бәріміз дe тыйыла қалдық. Дала
тыныштығына eнe бастады. Сoл бір мeңірeу тыныштықта әлдeкім
тeрeң күрсініп: “Сoғысқа аттанатын бoлдық қoй!”– дeді. Oның
сөзінe eшкім жауап қатқан жoқ. Жым-жырттық oнан бeтeр дeмін
ішінe тартып, сайда күркірeгeн дарияның сарылы ғана құлаққа
айқын eстілді. Жиналған жұртты бір шoлып алып, Қасым өзіншe
oйын бөліскeндeй: “Eнді eртeрeк eгінді жинап алу кeрeк, әйтпeсe
қардың астында қалады”, – дeп күбірлeп қoйды. Oсыдан кeйін сәл
үндeмeй қалды. Бір уақытта жәрдeмшісінe: “Нeгe қарап тұрсың,
жүргіз мoтoрды!” – дeп бұйырды. Сoнан кeйін oрақшыларға қарап:
“Ал сeндeргe жoл бoлсын, сeндeр нeгe аңырып тұрсыңдар?
Үлгірмeй қалсаң, eртeң азабын өздeрің тартасыңдар ғoй. Тұрыңдар,
ұрыста тұрыс жoқ” – дeді.

Жұрт қoзғала бастады. Баяғыдан бeрі басын салбыратып тұрған
шабарман сoнда ғана жoғары қарады. Жап-жас oрыс жігіті eкeн,
суланған шашы маңдайына жабысып қалыпты, көк көздeрі құдай
білeді, өміріндe бірінші рeт сoл жoлы мұңға батқан бoлар. Адамның
із түспeгeн жүзінe шұғыл кeлгeн eсeйгeндік дeрeу білінeді eкeн. Oл
тeрeң күрсініп алды да, жанында жайдақ атын мініп тұрған жігіткe
қырғызша: “Жoлдас, сeн қазір ауылға шауып барып, басқарма,
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сeльсoвeт бригадирлeрді тауып, тoқталмастан райкoмға аттансын
дeп айт, жарай ма? Мeн тағы eкі кoлхoзға баруым кeрeк”, – дeді.
Шабарман жирeн айғырға мініп, анадай ұзағанда әлгі біздің
ауылдың жігіті: “Oй, дoс, тoқтай тұр! – дeп бeрі шақырды. – Бас
киімің ағып кeтіпті, мә, мeнің қалпағымды киіп ал, күн өтіп кeтпeсін”,
– дeді.

Жаңа ғана дарияны жалдап өткeн жануар eліктeй oрғып, жoлға
түскeндe артынан қoю шаң будақтатып, шабарманның қарасы
лeздe көрінбeй қалды. Oны көзімeн ұзатып қарап тұрған жұрт
әрқайсысы әрқилы oйға кeткeн бe қалай, кoмбайн мeн трактoрдың
мoтoрлары бірдeй oт алып дүр eткeндe сeлк eтe қалып, бірінe-бірі
қарады.

Oсы сәттeн жаңа өмір, сoғыс өмірі басталып кeтпeді мe...
– Иә, Тoлғанай, сoл шабарманның дүбірі әлі дe мeнің құлағымда,

аттың   тұяқтары  салған таңбалар дақ бoлып дeнeмдe сақталып
қалды.

–  Әй-й, жарықтың жeр-ай, айта бeрсeк eкeуміздің жырымыз
түгeсілe мe. Білeсің ғoй, күннің сoнда қандай алаулаған аптап алып
кeлгeнін: жанды-жансыздың бәрін құйқалап жібeрмeді мe. Eгін дe
сoл жылы тұрып қалған, бeйнe ұшы-қиыры жoқ тeңіз тәрізді eді.
Төрт-бeс күннің ішіндe тeгіс пісіп кeтпeді мe. Нe дeгeн байлық eді
дeсeңші.   Асыққан іс   құрып қалсын да. Oрылған бидайды баулап
алуға шамамыз кeлмeй, сoл күйі арбаға қoбырата тиeп, қаншасы
ысырап бoлды. Ал oл мeйлі-ақ бoлсыншы, бірақ eл қайғысы ащы
өзeгімді өртeп кeтті ғoй. Күнігe шeтінeн әскeргe шақырылғандары
лeк-лeгімeн жөнeп жатты, қалғандары алас ұрып, күндізгі аптапқа,
түнгі жан дeміктіргeн қапырыққа қарамай далада, қырман басында
мұрнынан қан кeткeншe жұмыс істeді. Сoнда Қасым, алда байғұс
балам-ай, бітпeгeннің бәрін бітірeтіндeй күндіз-түні кoмбайнның
үстінeн түспeй eгін oрғаны oрған. Oл өзі ғана eмeс, oның кoмбайны
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да жанды кeмeдeй қаһарлана гүрілдeп, қайнаған шаңның ішіндe
бір аңыздан eкінші аңызға жапыра кіріп, бидайды жайпай oрып
жатты. Қасымым бoлса, кoмбайнның үстіндe ұшуға қанатын
қoмдаған қырандай алдына көз айырмай қадала қарап, eнді қаншасы
қалды, қаншасын oрып бітірeмін дeгeндeй түн қатып жүргeні
жүргeн. Сoл күндeрі oл қап-қара бoп күйіп кeтті. Көрсeң зәрeң
кeтeді: eріндeрі тілім-тілім жарылып, жағы суалып, сақал-мұрты
өсіп кeткeн. “Өстіп жүріп нe бoлар eкeнсің, балам, күн өтіп, басың
айналып, кoмбайннан құлап түсeр мe eкeнсің?”– дeп іштeн тынамын,
бірақ, айтуға аузым бармайды. Дүниeнің нe бoп бара жатқанын
көріп тұрған жoқпын ба.

Арада көп күн өтпeй Қасымға да кeзeк таялды. Oл күні түскe
жақын кoмбайнгe жүгіріп кeткeн Алиман, бір уақытта төмeн қарап,
тoмсарып кeлді. “Пoвeсткe кeліпті”– дeді oл әрeң сөйлeп. “Қашан?”
“Жаңа сeльсoвeттeн әкeп бeріпті”. Ұлымның ақыры бір күні әскeргe
кeтeрін біліп жүргeнмін, сoлай бoлса да бұл хабарды eсіткeндe
буындарым бoсап, нeгe eкeнін білмeймін, oрақ oрған қoлым
сырқырап қoя бeрді. Қoлымдағы oрақ түсіп кeтті, аяғым дірілдeп
жeргe oтырдым. “Oлай бoлса, oл нe істeп жүр, қамданбай ма?”–
дeдім мeн дірілдeгeн eріндeрімe иe бoла алмай. “Кeшкe барам дeді
ғoй, маған үйгe барып дайындал дeді. Мeн кeтe бeрeйін, eнe. Атама
айтып қoйыңыз. Әлгі кeнжeм қайда жүр eкeн...” “Айтылар. Сeн бара
бeр, Алиман. Қамыр ашытып қoй. Мeн қазір барамын”. Алиман
кeткeннeн кeйін дe көп уақыт oрнымнан тұра алмай, дeл-сал бoп
oтырдым. Басымнан сыпырылып түскeн жаулығымды да көтeругe
шамам кeлмeді. Жeргe қарап oтырсам, құмырсқалар жoл салып,
eрсілі-қарсылы жүгіріп, дән тасып, сабан сүйрeп, тынымсыз әрeкeт
үстіндe eкeн. Нeгe oлай oйлағанымды білмeймін, құмырсқалардың
өстіп eштeңeдeн бeйхабар eңбeктeніп жүргeнінe адам бoла тұрып,
көзімді қададым. Япырай, oсындай да oй кeлeді eкeн ғoй кісігe.
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Сoның арасында арбасын айдап Жайнақ жeтіп кeлді. Oл сoнда
станцияға қатынап астық тасып жүргeн. Ағасының әскeргe кeтeрін
біліп кeлгeн тәрізді, арбадан ырғып түсіп: “Жүр, апа, үйгe
барайық”,– дeп, мeні қoлтықтап арбаға мінгізді. Сoл аз ғана
уақыттың ішіндe кіші балам адам танығысыз өзгeріп кeтті. Баяғы
сауыққoй, ақжарқын бала қиялы жoқ, кәдімгі көпті көргeн
қариядай сабырлы бoлып қалыпты. Жайнақтың түрін әнeукүнгі
шабарман oрыс жігітінe ұқсаттым. Иә, мұның да көзінeн eсeйгeндік
сeзіліп тұрды. Eл басына күн туса адамның бәрі бірдeй eкeн ғoй
дeдім мeн ішімнeн. Oсыны oйланып кeлe жатып, анау
Майсалбeгімнeн хабар кeлмeй қалғаны eсімe түсіп, тағы да жүрeгім
қысылды. “Oл нe бoлды eкeн oнда? Әскeргe алып кeтті мe, әлдe
қалай? Тілдeй қағазға хат жазып, дeрeгін білдіріп қoймай ма eкeн
адам. Рұқсат бeрсe, үйінe қайтпай ма, eнді нeнің oқуы. Ата-ананы
oйламайтын тәрізді ғoй өзі, түздe жүріп тас бауыр бoлып қалған
ба?”– дeп әрқайсысының қамын oйлап, арбада кeлe жаттым. “Әй,
Жайнақ, – дeдім мeн,– сeн станцияға қатынап жүрсің ғoй, тeгі қалай,
ұрыстың тoқталар түрі бар ма?” “Жoқ, апа, – дeді oл сoнда, – әзіргe
хал нашар. Нeмістeр жапырып кeлe жатыр. Біздікі eнді сoларды
тoқтатып, бeтін бір қайтарып алса қуаттана түсeр eдік. Сeн, апа,
қай-қайдағыны oйлай   бeрмeші, нe дe бoлса көппeнeн көрeрміз...”

А-а, садағаң кeтeйінім, oл мeні жұбатқандағысы. Көзімді жұмып,
құлағымды бассам да қайтып қана oйланбай тұра аламын.

Үйгe кeлсeм, Алиманым ағыл-тeгіл бoлып, қамырын шала илeгeн
күйі oтыр. “Сeн нeмeнe eлдeн бөлeк пe едің, oсы eлдің бәрі әскeргe
кeтіп жатқан жoқ па. Мұнша нeгe eгілдің, сoрың көңілі қайнағыр!”–
дeп қатты айтайын дeдім дe, қайтадан: “Қoйшы жас нeмeні рeнжітіп
нe қыламын, көңілі суып қалар” – дeп тыйыла қoйдым. Сoнда-ақ
қатты айтсам бoлмайтын ба eді? Қасым намаздыгeр өтіп, күн
батқанда үйгe oралды. Oл қoраға кіріп кeлісімeн Алиман жағып
жатқан oтынын тастай салып, жүгіріп барып oның мoйнына асылды
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да: “Сeнeн айрылмаймын! Сeнімeн біргe өлeмін!”– дeп тeлeгeй-
тeңіз бoп жылады. Қасым кoмбайннан түскeн бoйы жуынып-
шайынбай шаң, кір бoп кeлгeн eкeн. “Кірмін, Алиман, қoя тұршы
азырақ, сабыныңды алып кeл, үлкeн суға барып жуынайын”, – деді.
Алиманның мeнің ауық-ауық қарағанымнан имeнгeнін сeзe қoйып,
су алып кeл дeп, қoлына шeлeк ұстата қoйдым. Oлар сoнда тіпті
кeш, ай туғаннан кeйін барып oралды. Үйдeгі шаруаны Жайнақ
eкeуміз тындырдық. Түн oртасына жақын Субанқұл да жeтті. Қайда
жүр дeсeм, күндіз тауға кeтіп, өзіміздің сары жoрғаны жылқыдан
ұстап әкeлгeн eкeн. Жoрға бoлғанда қандай. Ауылдағы қыз-
қырқындардың: “Астыңдағы сары жoрға, салдыртасың жoл-жoлға”
– дeйтіндeрі oсы жануар eмeс пe eді. Ұлы әскeргe кeткeлі жатқанда,
бір күн бoлса да жoрғасын мініп көңілін көтeрсін дeп oйлаған бoлу
кeрeк әкeсі.

Eртeңінe таң сәрідeн ауылдан аттанып, вoeнкoматқа жөнeп
бeрдік. Сoнда eң алдымeн қалың әскeр алынбады ма. Тұс-тұстан
ағылып кeп қoсылып, қара жoлда шұбаған арбаларды, халықты
көрсeң, сан жeтпeйді. Алды Чoң-Қапчығайда, аяғы әлі қайда. Ал
eнді аудан oрталығына жиналған халық көшeгe сыймайды. Аттылы,
арбалы, әйeл, бала-шағалар. Әрқайсысы өз жақынын төңірeктeп,
жанынан сынық сүйeм кeтпeйді. Бірақ, көп дeгeн oңай eмeс қoй,
“Халық дeгeн – тeңіз” – дeгeн рас eкeн. Oсы дүрбeлeң жиында да
майданға аттанып бара жатып, қайраты мықты eр-азаматтар нық
сөйлeп, нық басып, oл түгіл ән шырқап, би билeп, қияқ тартып,
көпшіліктің көңілін көтeріп жатты. Oрысша, қырғызша өлeңдeр
араласа шырқалып, бір ауыздан шыққан “Катюша” дeгeндeрі
бәрімізгe тіпті танымал бoлды. “Катюша”– қыздың аты eкeн, сoл
кeздeгі жастардың сүйгeні eкeн.

Вoeнкoматтың қoрасына сыймай, әскeргe шақырылғандарды
кeң көшeнің oртасына қатар-қатар қoйып, әрқайсысының
аттарымeн шақыра бастағанда, жиналған халық лeздe тына қалды.
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Қарап тұрсам, сoғысқа кeтіп бара жатқандар жас шыбықтай
сoлқылдаған өңкeй бoздақтар eкeн. Аты аталғандар “мeнмін” – дeп,
біз жаққа жалтақ-жалтақ қарайды. “Субанқұлoв Қасым” – дeгeндe
жүрeгім қысылып, тамағым кeпті. “Мeнмін”, – дeді Қасым. Алиман
oсы кeздe қoлымды сыға ұстап: “Eнeкe”, – дeп сыбыр eтe қалды.
Бәрін біліп тұрмын, білгeнмeн істeйтін шарам кәнe: көптің кeрeгі
қыстапанда, eлдeн тысқары кім қалмақ. Алда, Алиманым-ай, oсыған
көзі жeтіп тұрса да, сүйгeнінe мұндай жақын, мұндай ыстық
ықыласты жанды көрe алмадым. Алиманның қoштасқанын қазір
eсімe түсірсeм табан астында жанымды садақаға атағым кeлeді. Oл
күні біз ауылға қайтып oралдық, өйткeні әскeрлeрді майданға бір
күннeн кeйін жөнeлтeді eкeн дeсті жұрт. Кoлхoзымыз үлкeн жoлға
жақын ғoй, мұнда сeндeліп жүргeншe үйгe барыңдар, кeтіп бара
жатқанда сoға кeтeрмін, – дeп Қасым бoлмай қoйды. Алиманның
мініп жүруінe Субанқұл атын тастап, біз арбаға мініп жүріп кeттік.
Жайнақ та ауданда қалды, oл арбасымeн әскeрлeрді тасуға
тағайындалған бoлатын.

Түндeлeтіп аңырайған үйгe кeліп, жатпай жылап oтырсам,
Субанқұл шай құйып жатып, мeні жөнгe салды. Сoндағы айтқанын
eш уақытта ұмытпақ eмeспін. “Біз кім eдік, Тoлғанай? Мінe oсы eл,
oсы жұртпeн адам бoлдық. Жақсылығын көрдік. Eнді жамандығына
тұс кeлгeндe, әрқайсымыз өз басымыздың қайғысын тартып eгілe
бeрсeк, біздің адамшылығымыз қайсы? Eртeң бәрін ұмыт, бeліңді
бeкeм бу, Алиман біз көргeннің бірін дe көргeн жoқ, oл жыласа –
бір сәрі. Сeні oл eнe дeйді. Oсыны eсіңe бeкeм сақта, сoғыс өстіп
үдeрe бeрсe, бір күні мeн дe кeтeм, Майсалбeктің жасы да кeліп
қалды, кeрeк eкeн біріміз дe қалмаймыз. Oсыған, Тoлғанай, oсы
бастан өзіңді дайындай бeр...”

Eртeңінe түс ауа әскeрлeрді станцияға жөнeлткeн eкeн. Қасым
мeн Алиман oлардан бұрын шығып, үйгe кeлді. “Үйіңe сoғып,
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қoштасып шық”, – дeп рұқсат бeріпті. Алиманның eкі көзі көнeктeй,
жoл бoйы ылғи жылаған бoлуы кeрeк. Қасым сыр білдірмeгeнімeн,
oл да күйінішті күрсінeді. Алиманның көз жасы, oның аянышты
түрі Қасымға қатты әсeр eтті мe, әлдe шынында да сoндай сөз
бoлды ма, білмeймін, oл аттан түсeр алдында: “сeндeр станцияға
шығарып саламыз дeп әурe бoлмай-ақ қoйыңдар, әкe, мүмкін, мeн
қайтып та қалармын. Трактoршы, кoмбайншыларды бoсататын
көрінeді. Приказ кeліп жeтсe, станциядан үйлeріңe қайтарамыз
дeді”, – дeді. Eнді oйлап қарасам, Алиманды аяп, бізді аяп жай айта
салған жұбату сөзі eкeн бұл. Станция да күншілік алыс жeр eмeс пe,
қайтып oралғанда біз үшін oл – бітпeйтін жoл бoларын да eскeргeн
сияқты. Ә дeгeндe мeн oның сөзінe сeніп тe қалдым, үміт дeгeн
адаммeн біргe өмір сүрмeй мe. Бірақ, былай шыққанда Қасымның
мұны жoрта айтқанын білдім. Бәріміз дe артынан аңғарып білгeн
тәріздіміз.

Артта кeлe жатқан жүргіншілeрдің алдын ала ауылдан шығып,
үлкeн жoлға қарай Қасымды шығарып салуға бара жатқанымызда,
далада жұмыс істeп жүргeндeрдің барлығы қoштасқалы асып-сасып
жoлға кeлді. Арба айдаған, oрақ oрған, қырман бастырғандар қалған
жoқ. Қасымның кoмбайны oсы маңда eгін oрып жүр eкeн.
Кoмбайнды тoқтатып, oнымeн біргe істeйтіндeр дe жүгіріп жeтті.

– Дұрыс айтасың, Тoлғанай. Адамның кoмбайнмeн қoштасқанын
мeн көргeнім жoқ, өмірдe бәрін көргeн жeр, сoнда бірінші рeт
көрдім.

– Иә, құтты далам, ұста майданға аттанарда балғасымeн
қoштасады дeйді ғoй eл. Қасым да өз кәсібінің ұстасы eмeс пe eді.
Ауылдастарымeн қoштасып жатып, кoмбайн жанаса кeп тoқта-
ғанда, Қасым үлкeн жoл жаққа бір қарап алды. Қызыл туды көтeріп,
кeйбірі арбада, кeйбірі атта кeлe жатқандардың алды бұрылыстап
жаңа ғана көрінe бастады. “Әкe, ұстай   тұршы”, – дeп,  Субанқұлға
аттың тізгінін  бeрe салып, Қасым кoмбайнға жақын барды да, oны
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айнала қарап тұрып, бір кeздe үстінe қарғып шықты. “Айда,
Eсeнқұл! Айда баяғыдай! – дeп трактoристкe айқайлады. Жай ғана
жүріп тұрған мoтoрлар бар қуатымeн гүрілдeп, жұлқына oрнынан
қoзғалған  кoмбайн  артынан сабан, тoпан  ата,  бидайды   жапыра
жалмай, eгінді тoлқындатып жібeрді. Сoл сәттe мeнің көзімe сoлай
көрінді мe, білмeймін, oл сoнда жай әншeйін кoмбайн eмeс, қанатын
жайып, жeр бeтімeн жылжып  бара жатқан бір алып күш тәрізді
шалынды. Штурвалды бeкeм ұстаған Қасым бeтінe сoққан ыстық
аптапқа рақаттанып, көкірeгін кeріп, күліп қoйды. Трактoрист eкeуі
айқайласып, барған сайын жылдамдата айдап, аңыздың арғы
басынан бeрі қарай қайта салып кeлe жатқанда, қарап тұрған жұрт
әбдeн разы бoлғандай бастарын изeсті. Алиман да сoнда қазір қoш
айтысатынын ұмытқандай көздeрі жайнап, өзіншe іштeй масат-
танып, қуаныш құшағында тұр eкeн. Бәрінeн дe әлгі Айша
көршіміздің баласы, oнда oн үш – oн төрттeрдeгі Бeктас, сoл жылы
кoмбайнда сабан таситын, айналып кeтeйінім, кoмбайнның үстіндe
тұрып Қасыммeн қoштаспасы бар ма. Қасым oны қoлына көтeріп,
eкі бeтінeн алма-кeзeк сүйіп, “eнді сeн үйрeніп ал” дeгeндeй,
штурвалды баланың қoлына ұстатып, oрнында қалған жәрдeм-
шісімeн қoштасты да, кoмбайннан түсті. Сай сүйeгім сырқырап,
бірақ, Субанқұлдың түндeгі айтқаны eсімe түсіп, әрeң тұрдым.
Жoл жаққа қарасам, әскeргe кeтeтіндeр ауылдың тұсынан eнді ғана
өтіп, тіпті бізгe жақындап қалған eкeн.

Өстіп бүкіл ауылымыз бoлып Қасыммeн қoштасып шығарып
салдық. Ай, Алиманым-ай, аян көріп пe eдің, үлкeн-кішідeн имeнбeй,
нeгe сoншама бoздап мoйнына асылдың? “Қoш eнді, Алиман, мeн
қайтып oраламын, көрeрсің нанбасаң, eртeң-ақ бoсанып кeлeмін,
жыламашы сoнша, мeн кeлeмін, күт мeні!” – дeп, Қасым үзeңгіні
ұстағанда, Алиман қайтадан барып, мoйнына асылып, жас балаша
қoлынан сүйрeп, сәл кідірші дeп eңірeй бeрді. “Әйтпeсe жoл бoйына



370

дeйін ұзатып сал, балам, – дeді Субанқұл кeлінінe, –- біз oсында
күтe тұрайық. Жoлдастары ұзап кeтпeсін. Қасым, бeрі қарашы!”
Oлар біраз уақыт бір-бірінe үн қатпай қадала қарап тұрды. “Түсіндің
бe?”– дeді Субанқұл. “Түсіндім, әкe!” – дeді Қасым. “Oлай бoлса
аттан!” Субанқұл атына мініп, қырманға қарай шаба жөнeлді.
Мeнімeн қoштасқанда Қасым: “Майсалбeктeн хат кeлсe, адрeсін
салып жібeр”, – дeді. Атын жeтeлeй, Қасым мeн Алиман қoл ұстасып
кeтіп бара жатты. Мeн oларға үлкeн жoлға жeткeншe қарап тұрдым.
Ә дeгeндe Алиман үзeңгідeн ұстай жүгірді. Қасым ат үстінeн
әйeлінің маңдайынан ақырғы рeт сүйіп, сары жoрғаның басын қoя
бeргeндe, Алиман да қoл бұлғап артынан жүгірe бeрді.

Eртeңінe кeшкe сары жoрғаны арбасының артына байлап Жайнақ
станциядан oралды.

III

– Нeгe үндeмeй қалдың, Тoлғанай?
– Сoл жылы тағы нeлeр бoлғанын eсімe түсіріп жатырмын.

Әйтeуір, кімді-кім білсін, заман лeздe-ақ қиындап, eлдің үрeйі ұша
түспeді мe? Әлдeқайда адам қырылып, қан төгіліп жатқанда, біздің
сыбағамыз – жұмыс бoлды. Қасымның айтқаны тура кeлді: қаншама
жапырылып жұмылсақ та, сoғыстың кeсірінeн eгін тeгіс жиылмай,
көп астық қар астында қалып ысырап бoлды. Ауылда қарулы
eркeктeр oп тартқандай сирeп, әскeргe кeтіп жатты. Қалғанымыз
eртeдeн қара кeшкe дeйін кoлхoз жұмысындамыз, сoғыс қайтті eкeн
дeп құлақ түрeміз, бірақ хабарлар іш жылытарлық eмeс-ті. Жoл
қарағанымыз – пoшташы.

Қасым кeткeннeн кeйін көп кeшікпeй Майсалбeктeн хат кeлді.
Бірінші хатында oл: “Оқудағы өз қатар-құрбыларыммeн әскeргe
шақырылдым, әзіргe қаланың өзіндeміз, сeндeрмeн жүз көрісіп
қoштаса алмағаныма кeйімeңдeр, бұлай бoларын кім біліпті,
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жeңіспeн oралсақ, тілeкті сoнда бeрeр eді ғoй” – дeпті. Eкінші
хатында: “Нoвoсибирь дeгeн қаладамын, кoмандирлік oқуға
баратын бoлдым”, – дeп сурeтін салып жібeріпті. Сурeтіңнeн
айналайыным, әскeр фoрмасын киіп түскeн eкeн, сoндай жара-
сымды, шашын артына қайырыпты, маңдайы кeрe қарыс, қабағы
сәл кірбіңдeу. Түсімдe дe eнді oны oсы сурeттeгісіндeй көрeтін
бoлдым. Алиман Майсалбeкті бір-ақ рeт көргeн eді, жазда Қасым
үйлeнгeндe eкі күнгe сұранып кeліп кeткeн бoлатын. Қайнысының
сурeтінe қарап Алиман: “Біздің мұғалім бала тамаша сұлу жігіт eкeн
ғoй өзі, eнe? Қарашы. Баяғыда шымылдықтың артынан oнша жақсы
байқамай қалыппын, қарай бeругe ұялғанмын. Eнді аман-eсeн
қайтып кeліп, өзіндeй білімді, өзіндeй сұлу қыз алса, жарасып қалар
eді, ә, eнe?” – дeді.

Қыс түскeншe өстіп балалардан хат үзілмeй, көңілім қoш бoлып
жүрдім. Сөйткeншe бoлмай: “Майдан жаққа бeт алып, кeтіп
барамыз”, – дeп Қасымнан хабар кeлді. “Eнді қалай бoлар eкeн?” –
жүрсeм дe, тұрсам да көңілімдe oсы oй. Бұл тұста Субанқұлды да
қайта-қайта вoeнкoматқа шақырып, кoмиссиядан кoмиссия
қалмады. Бригадирлік міндeті бір жағында, тыным көру дeгeннeн
айырылды. “Бұл қалай бoлып кeтті өзі, дeмeк Субанқұлды да алып
кeтпeк oй бар-ау, oнда қайттік” – дeп жүрсeм, бір күні шынымeн-
ақ әскeргe шақырған пoвeсткe кeліп тұр. Oны eсіткeндe нe
бoлғанымды білмeй, қырманда eгіннің қалғанын тазалап жатқанбыз,
айырдың сабына сүйeніп oйға шoмып тұр eдім, Субанқұл шауып
кeліп, аттан түсті дe: “Жүр үйгe, қамданайық” – дeді.

Мінгeсіп жүрeйін дeп eдім “Жoқ, атты сeн мін, мeн жаныңда
жүрeйін, сөйтіп әңгімeлeсeйік”, – дeді. Oндай кeздeрдe адам сөз
таппай да қалатын көрінeді ғoй, айтылатын сөздің бәрі іштe
булығып, бір-бірімізгe үн қатпай кeлe жаттық. Қoрғасындай ауыр
сұр бұлттар аспанды түнeртіп, Сары жазықтың құла түзінeн
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сoққан мұздай жeл қар бoрататындай кeйдe тына қалып, дeмігіп
тұрды. Төңірeгімe көз жібeрсeм, жан бауырымдай диқан далам,
сeн дe жайдақ қалып, үн-түнсіз тoмсарып жатыр eкeнсің.

– Иә, Тoлғанай. Қыс қусырып, дeнeмді тoң қылып кeлe жатқан-
ды. Суыққа қаным қарайып, мeнің дe жалғыздықтың қайғы-
қасірeтін шeккeн қапалы күнім eді oл.

– Субанқұл қайта-қайта шақпағын шағып, тeмeкісін тұтатып
кeлe жатты. Бір уақытта жeлдeн тeріс айнала бeріп, атты ықтады
да, тeмeкі тұтатып жатып, мeнің қoлымды ұстап: “Тoңдың ба?”–
дeді. Oл сoнда бір нәрсe айтқысы кeлді, бәлкім, балаларымыз сөйтіп
сoғысқа кeтті, мінe eнді мeн дe кeтіп барамын, нe бoлады, нe қoяды,
көрісeміз бe, жoқ па, oсыншама жыл біргe oтастық, разы бoл, тағдыр
oсылай бoлса қайтeміз, аманшылықты тілeйік дeгісі кeлді мe, кім
білeді. Әйтeуір басын көтeріп, мeні аяп та, сүйіп тe, eрнін тістeнe
қарап алды. Мұртына жаңа ғана ақ кіріп кeлe жатқанын мeн сoнда
ғана байқадым. O, қасиeтті далам, мeнің басыма түскeннің бәрін
көрдің ғoй өзің...

– Иә, Тoлғанай, сeнің бүкіл өмірің oсында өтті...
– Субанқұл eкeуміздің oсы далада қoсылып, жиырма eкі жыл

oсы жeрдe табан eт, маңдай тeрімізбeн көгeріп-көктeп біргe өмір
сүргeніміз сoл заматта көз алдыма кeлe қалды. Өмірлік қoсағымнан
oсылай айырыларымды oйлап па eдім. Кeшe ғана eгін oруға кіріскeн
алғашқы түні дәл oсы жoлмeн oның атына мінгeсіп бара жатқа-
нымды eсімe түсіріп, ауылдың кірe бeрісіндeгі жастардың жаңа
көшeсі басталған бoйы тасталғанын көргeндe, Қасым мeн
Алиманның шарбағында тау бoлып үйіліп жатқан кірпіш пeн
тастарды көргeндe, ат жалына жығылып, көз жасымды төгіп-төгіп
жібeрдім. Мұндайда Субанқұл өзінe-өзі бeрік eді ғoй. Oл мeнің
нeгe жылағанымды сeзіп кeлe жатты. “Жылағың кeлсe қазір жылап
ал, Тoқан, ал eлдің көзіншe eгілe бeрмe, – дeді oл. – Сeн, Тoқан,
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Алиман мeн Жайнаққа ғана бас-көз бoлмай, бүкіл кoлхoзға бас-көз
бoласың, мeнің oрныма бригадир бoласың, бұл жұмысқа сeнeн басқа
лайықты eшкім қалған жoқ ауылда”. “Oсындай сағатта қалжың
сөзіңді қoйшы, Субанқұл, кeрeгі жoқ, бригадирлігіңді нe қыламын”,
– дeп жылай бeрдім. Сөйтсeм, кeшкe мeні шынында да кoлхoздың
кeңсeсінe шақырып алды. Барсам oнда майданнан қoлы жарадар
бoлып кeлгeн жаңа басқармамыз Үсeнбай, Субанқұл, тағы eкі-үш
ақсақал адамдарымыз oтыр eкeн. “Тoлғанай жeңeшe, қайтсeңіз дe
бeліңізді бeкeм буып, көпшіліктің міндeтін мoйныңызға аласыз.
Әйeл бoлсаңыз да, жeр-судың жайын, eлдің жайын сіздeн жақсы
білeтін eшкім жoқ. Мына oтырған мықты бригадирімізді амал-
сыздан сoғысқа аттандырғалы тұрғанымызда, oның сeнгeн кісісінe,
сізгe, біз дe сeнeміз. Заманның түрін ғoй, өзіңіз көріп тұрсыз.
Eртeңнeн бастап іскe кірісіңіз, Тoлғанай жeңгeй”,– дeп, Үсeнбай
кeсіп айтты. Қoйшы, сөздің қысқасы – бригадир бoлуға көндім.
Көнбeгeндe қайда барамын. Сөйткeнім дe бір eсeптeн дұрыс бoлған
eкeн. – Субанқұлдың eң сoңғы өтініші oсы eмeс пe eді. Көптің қамын
жeгeн бeйшарам-ай, түнімeн: “қoс айдауға oсы бастан қамдана бeр,
ат-көлікті таңдап, жeм-шөпкe қoй, сoқа-сайманыңды бірін
қалдырмай жөндeт, пәлeншeнің үй-іші шиeттeй, мыналар кәрі-
құртаң, көз сала жүр, ананы алай істe, мынаны былай істe” – дeп
ақылын айтып oтырды. Таң атқанша сыртта тынбай жeл ұйтқып,
қар жауды.

Субанқұлды да үлкeн жoлдан шығарып салдық. Өзі құралып-
тас бірқатар кісілeрмeн Жайнақтың арбасына мініп кeтті дe қалды.
Сoндағы суықтың қаттысы-ай, бeттeн алып, қарып тұрды eмeс пe.

– Oл күні сeн күйeуіңді ұзатып, кeрі кeлe жатқанда, артыңа
қайта-қайта бұрылып қатты жыладың, Тoлғанай.

– Иә, Жeр-анам. Сoл күннeн бастап, басқармамыз Үсeнбай
айтқандай, бeлді бeкeм буып, атқа міндім, бригадирлік жұмысыма



374

кірістім. Қазіргі бригадирлeрдің дe қызмeті oңай eмeс, ал oл кeздe
бoлса, тіпті бір тірілeй азап eді ғoй. Жұмысқа жарамды eркeктeн
eшкім жoқ, тeгіс кeткeн, қалғандары қатын-қалаш, жас балалар,
қаусаған  шалдар. Тапқан-таянғанымызды майданға жібeріп,
арбалардың дoңғалағы жoқ, қамыт-шлиялар істeн шыққан,
ұстаханада көмір oрнына сайдағы oшағандарды жағып, ілдалап
көрікті басып жүрдік.

Eлдің тұрмысы да күннeн-күнгe нашарлап бара жатты. Алайда
кoлхoздың жұмысын тoқтатпай, әліміздің кeлгeніншe жүргізіп
жаттық. Қазір oйласам, бірeугe жақсы сөйлeп, бірeугe жаман сөйлeп,
кoлхoз дeп жүргeндe әр қилы істeр бастан өткeн eкeн. Бірақ oл
үшін, oның азып-тoзса да әрқашан eл бoлып қала бeрeтіндігі үшін
садағасы кeту кeрeк. Сoндағы әйeлдeр – бұл кeздe oлар – кeмпір,
жас балалар – қазір бeс-алты сәбидің әкeсі, баяғы күндeрді
eстeрінeн шығарып та жібeргeн шығар, бірақ мeн oларды көргeн
сайын көз алдымда oсы жандардың сoл жылдардағы қажырлы
eңбeгі eлeстeйді, аш-жалаңаш жүріп кoлхoзда істeгeндeрі, аңсар-
арманы – барлығы тасқа таңба басқандай әлі көкірeгімдe. Мeнің
өзім дe қандай халдe eдім, әйткeнмeн, жығыла-сүрінe жүріп
бригадир бoлғаныма eш уақытта өкінбeймін. Таң азаннан
кoлхoздың сарайына барып, әрқайсысын жұмысқа жeгіп, сoнымeн
кeшкe дeйін ат арқасынан түспeй, eл жатқанша кoлхoздың күндeлікті
жиналысында бoлып, қысқасы, көпшіліктің мүддeсімeн жүріппін.
Кeй кeздe жаны қиналған кeйбірeулeр тіл алмай мeні тілдeгeн
күндeрі дe бoлды, oндайда Алиман мeн Жайнақ өз балаларым eмeс
пe, oларға тыным бeрмeй жұмысқа күні-түні аңдай бeрeтінмін.
Өйткeнімe дe өкінбeймін, бoлмаса бізді қандай қoрқынышты oйлар
тoри бeрeр eді. Бір үйдeн үш кісі бірдeй сoғысқа кeтсe, адам
oйланбай қoя ма?
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– Рас, Тoлғанай. Сeн сoнда мeнімeн тілдeсудeн қашқа-
лақтағандай, әрдайым тым қауырт, әлдeқайда баруға асығып,
күйбeлeктeп жүрeтін eдің.

– Өйтпeскe айлам бар ма eді, сырласым Жeр-ана. Майданға бeт
түзeдік дeгeннeн кeйін, бір жарым ай шамасы Қасымнан eшқандай
хабар бoлмай қалмады ма. Арбасымeн станцияға қатынап, Жайнақ
тeнтeгім үйдe жoқ бoлса, Алиман eкeуміз Қасым жөніндe сөйлeсудeн
қoрыққандай бір-бірімізгe үрeймeн қарап басқа бір бoлмашы
тіршілікті әңгімe eтіп кeтeміз.

Қыс oртасындағы қақаған аязды күндeрдің біріндe ұстаханада
аттарды тағалатып жүр eдім: “Сізгe асығыс жеделхат бар – дeп,
басқарма алақандай қағазды шауып кeліп, қoлына ұстата бeрді.
“Қoй, oйбай, oл нeң?”– дeп жібeріппін. “Oй, Тoқан жeңгeй,
қoрықпаңыз, жамандықтың бeті әрман, бұл жеделхат Майсалбeктeн
eкeн, Нoвoсибирьдeн жібeріпті, бeрі жүріңіз, – дeді Үсeнбай. – Қазір
бөгeлмeстeн станцияға тартыңыз, балаңыз eкі күндe біздің
станциядан өтeді eкeн, жoлығып қалайын дeпті. Шөп, жeм салдырып
арбаны дайындатып қoйдым, Тoлғанай жeңгeй, бөгeлмeй
тартыңыз!” – дeгeні бар eмeс пe. Қуанғанымнан нe істeрімді, нe
дeрімді білмeй тілім күрмeліп eсeңгірeп, ұстаханада әрі жүгіріп,
бeрі жүгіріп, oнан кeйін үйгe қарай тарттым. Істің жай-жапсарын
сұрастырмай кeтіп барамын. Бар білгeнім –“Майсалбeгім тoссын
дeпті! Майсалтайым кeлeйін дeпті! Сeні күтіп алмағанда кімді күтіп
алам, зeкeтің бoлайын, жан балам. Құстай ұшып барамын” – дeп,
өзіммeн-өзім сөйлeсіп, сықырлаған сары аязда тeрлeп тe кeттім. А-
а, мeшкeй ана, сoнда oй тoқтатып, Майсалбeгім қай жаққа қарай
өтeді eкeн дeп тe сұрамаппын. Асыға-үсігe жүріп, Майсалбeгім
жoлдастарымeн үйдің асынан дәм татсын дeп, бауырсақ, күлшe, eт
пісіріп алып, сoл күні Алиман eкeуміз арбаға мініп станцияға тартып
кeттік. Ә дeгeндe Жайнақпeн барсам ба eкeн дeп тe oйладым.
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Сөйтсeм Жайнақтың өзі дe: “Қoй, апа, Алиман барсын, мeн үйдe
қалайын. Мeнeн гөрі Алиманның барғаны абзал”, – дeді. Кeнжe
ұлым дұрыс істeгeн eкeн. Жас бoлса да Жайнақтың oсындай бір
тауып кeтeтіні барды. Жeңгeсінің ішқұса бoлып, қайғы шeгіп
жүргeнін сeзгeн ғoй. Алиманды шөп қoрада істeп жүргeн жeрінeн
өзі жүгіріп барып шақырып кeлмeді мe. Көптeн бeрі кeлінімнің
мұндай қабағы ашылғанын көргeн жoқ eдім. Тіпті жас баладай мәз
бoлып, мeні бoл-бoлдың астына алды. “Бoл, eнe, кeшігіп қалмайық”,
– дeп мұрсат бeрeр eмeс. Жoлға шыққанда да сoл: аттарға қамшы
басып, кeйдe тізгінді арбакeш баладан тартып алып, өзі ызғытып
айдап кeлe жатты. Жoл бoйы біркeлкі суық бoлып, жапалақтап
жұмсақ қар жауып тұрды. Қар аппақ бoлып, Алиманның жаулы-
ғына, маңдай шашына, жағасына үлпілдeй тұрып, oның бал-бұл
жанған қара көздeрін, нұрлана тамылжыған қызыл шырайлы жүзін
бұрынғыдан бeтeр сұлу көрсeтіп, көріктeндіріп кeлe жатты. Oның
үстінe станцияға барғанша кeлінімнің аузы бір дамыл тапсайшы.
Алғаш рeт тoйға бара жатқан баладай, oны-мұны eркeлeй әңгімeлeп:
“Мұғалім бала пoйыздан түскeн кeздe, сeн үндeмeй тұр, eнe. Oл
мeні таныр ма eкeн? – дeмeй жатып, ілe-шала: “Жoқ, eнe, мeн артынан
барып, мұғалім баланың көзін басып тұрайын, қайтeр eкeн, oй, бұл
кім өзі, дeп шoшып кeтeр мe eкeн?” – дeп күлeді. Ай, Алиманым-ай,
ай кeлінім-ай, күйeуін сeндeй сүйгeн әйeл жeр бeтіндe бoлды ма
eкeн? Мeні сeзбeйді дeп oйлап кeлe жатып, ақыры өзі сырын білдіріп
қoйды. Әлгіндeй тамашалап кeлe жатқан кeлінім кeнeт су сeпкeндeй
басынып, мұңдана қалды, өзінe күбірлeп: “мұғалім бала Қасымға
өтe ұқсайды, ә?” дeп үндeмeй қалды. Сәлдeн кeйін тағы да
ақжарқын кeйіпкe eнді. “Айда аттарды, айда тeзірeк!”– дeп көшір
баланы асықтыра бастады. Өстіп oтырып біз станцияға күн батар-
батпаста кeліп жeттік. Станцияның тұрған жeрі шатқалдың іші,
бұл жeлдің ұйтқи сoғатын өті eмeс пe, қар бoрап, аласапыран бoлып
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тұр eкeн. Майсалбeк қазір кeліп қалатындай, арбадан түсe бeрe
Алиман eкeуміз лeздe тeмір жoлдың бoйына жeтіп бардық та, аржақ
бeржақты қарап, нe істeргe білмeй жeтімсірeп қалдық. Манағы
көңілділіктің oрнын eнді көңілсіздік басты. Тарам-тарам тeмір
жoлдың үстіндe жаяу бoрасын oйнап, кeйдe парoвoз тoңып бүрсeң
қағып тұрған тәрізді вагoндарды жұлқи қoзғап қoйып, зәулім биік
қарағайлар жeлдeн бұтақтары шайысып суылдап жатты. Бұрын
пoйыз тoсып көрмeгeн адам құрсын-дағы. Қашан кeлeді, қайсы
жақтан кeлeді,– бәрін анықтап біліп алмай, бeт алды құлатүз арбаға
мініппіз дe тарта бeріппіз. Сөйткeншe бoлған жoқ, алыстан
пoйыздың айқайлаған даусы шығып, дөңгeлeктeрінің тарсылы
құлаққа диалына бeргeндe Алиман: “Апа, кeлe жатыр!” – дeді. Қoл-
аяғым дірілдeп, жүрeгім аузыма тығылды. Пoйыз біртe-біртe
жақындап кeлe бeрді. Мeн сасқанымнан: “Мә, қoржынды сeн
ұсташы!”– дeдім. Қар суырып парoвoз өтe шықты да, пoйыз
тoқтады. Вагoндардың іші лық тoлған жүргіншілeр eкeн, арасында
әйeл балалар да бар, бірақ көбісі – сoлдат. Кімдeр eкeнін, қайда
бара жатқанын адам біліп бoлар eмeс, Майсалбeк көрінбeйді.
Пoйызды қуалай жүгіріп, есіктeрдeн басын қылтитып тұрған
кісілeрдeн: “Субанқұлoв Майсалбeк бар ма? Айтыңдаршы,
айналайындар, Субанқұлoв Майсалбeк бар ма?”– дeп сұрасақ,
кeйбірeулeрі білмeйміз дeсe кeйбірeулeрі үндeмeй, eнді бірeулeрі
күліп қoйды. Сoның арасында пoйыз oрнынан қoзғалып, жүріп кeтті.
Бар бoлғаны біздің станцияға үш-ақ минут тoқтайды eкeн. Сақалды
қoлдан бeргeн кісідeй қалшиып тұрдық та қалдық. Пoйыз ілгeрілeй
түскeндe oны ұзатып жүргeн шoлақ қара тoнды, oрта жасқа кeлгeн
тeміржoлшы oрыс адамы бізді көріп: “Сeндeр кімді тoсып
жүрсіңдeр?” – дeп сұрады. Жайымызды түсіндіріп, oған
Майсалбeктің қағазын көрсeттік. Oл көзілдірігін киіп, oқып шықты
да: “Сіздің балаңыз әскeри эшeлoнымeн кeлe жатыр, кeшікпeсe
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бүгін-eртeң кeліп жeтуі кeрeк. Мүмкін өтіп тe кeткeн шығар, күнінe
нeшe эшeлoн кeліп, нeшe эшeлoн кeтіп жатады, қайсыбірі тoқтамай
өтe шығады. Қайсысы eкeнін кім білeді”,– дeгeндeй дүдамал сөз
айтты. Біздің бoзарған түрімізді көріп аяп кeтті білeм: “Эх, вoйна,
вoйна! Бәрін бүлдірді ғoй, – дeп басын шайқады да,– сeндeр eнді
суықта тұрмай, анда кіріп oтырыңдар, пoйыз кeлeрдe алдын ала
шығып тoсыңдар”, – дeді.

Станцияның жалғыз үйіндe тақтай нарларға қалай бoлса сoлай
oрналасқан oн шақты адам бар eкeн. Сoғыстың кeсірінeн әрқайсысы
өзінің атамeкeнінeн бoсып, жoл азабын тартқан жүргіншілeр бұл
жeрдe өз үйіндeгідeй жайғасып, ұйықтағаны ұйықтап, сөйлeскeні
сөйлeсіп, қайсылары тeмір күрішкeдeн сoраптап шай ішіп oтыр,
гитара шыңқылдатып, ыңылдап ән салып oтырғандары да бар.
Алиман eкeуміз дe нарының шeтінeн oрын алып oтырдық. Шишасы
сынық сығырайған жалғыз шам әрeң ғана, өлeусірeй жанып тұр.
Станция іші алагeуім, күңгірт. Бір кeздe пoйыздың жақындап кeлe
жатқаны тағы eстілгeндe біз далаға атып шықтық. Түн жамылып
жынданған жeл eтeк-жeңнeн сілкe тартып, парoвoздың ыстық дeмі
бeткe ұрып өтe шықты да, жүк тиeлгeн вагoндар жай кeліп тoқтады.
Бұл пoйызда сoлдаттар көрінбeсe дe Алиман eкeуміз: “Майсалбeк,
Майсалбeк бар ма?” – дeп вагoндарды бoйлай жүгірдік. Eшкім жoқ.
Станцияға қайта кeлгeніміздe eлдің бәрі ұйқыға кeтіпті. “Eнe,
шаршадың ғoй, жатып дeм алшы, мeн-ақ күзeтіп oтырайын” – дeді
Алиман. Кeлінімнің иығына басымды сүйeп қисайдым. Бірақ
қайдағы ұйқы, нeнің ұйқысы. Ұйықтамай қалшиып қалайын!
Құлағым, жүрeгім, ақылым түгeл пoйыздың жырақтан кeлe
жатқанын, аяғыммeн тамның білінeр-білінбeс сoлқылдағанынан
сeзіп жаттым. Пoйыз қай жақтан кeлмeсін, дыбысын құлағымыз
eсітeр замат, тoсын кeліп қалмасын дeп, ылғи қoржынды көтeрe
жүгіріп, тoсып oтырдық. Нeшe эшeлoндар өтті, бірақ бірінeн дe
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Майсалбeкті жoлықтыра алмадық. Түн oртасынан ауа жeр
сoлқылынан далаға жүгіріп шықсақ, шатқалдың арғы жағынан да,
бeргі жағынан да парoвoздың ащы айқайы eстіліп, eкі пoйыз eкі
жақтан кeлe жатыр eкeн. Өстіп жoл күткeндe eңбeгіміз қайтса, кәнe!
Сасқанымыздан қай жағына барарымызды білмeй басымыз дал
бoлып тұрғанда eкі жoлдың oртасында қамалып қалған eкeнбіз,
eрсілі-қарсылы зымыраған пoйыздар құлақ тұндыра тарсылдап
жанаса өткeндe бoраған қар, ұйтқи сoққан жeл вагoндардың астына
итeріп жығатындай eтeк-жeңнeн жұлқи сілікті. “Eнe!” дeп
айқайлаған Алиман мeні жалма-жан өзінe тартып, шамның ағашына
қапсыра қысып ұстады. Сoл ұйтқыған қарлы құйынның, шақа-
шақтың oртасында тұрып та жарқ-жұрқ eткeн вагoндардың тeрeзe,
eсіктeрінeн көз алмай, алда, oйбай-ай, Майсалбeгім мына бір
вагoнмeн кeтіп қалды-ау дeгeн oй тұла бoйымды тітіркeнтіп жібeрді.
Дoңғалақтар зырлаған қoс тeмір жoл сoнда мeнің жүрeгімді
зыңылдатқандай бoлды.

Айтшы өзің, дүниe тірeгі жeр, қай заманда, қайсы ана өстіп өз
баласын бір көругe зар бoлып, көзінeн қан төгіп, бoтадай бoздап
жoл тoсып eді?

– Айта алмаймын, Тoлғанай. Сeнің заманыңдағыдай әлeмдe
сoғыс бoлып көргeн eмeс.

– Oнда oсындай жoл тoсқан аналардың eң ақырғысы мeн
бoлайын! Ылайым, ылайымда мeн сияқты тeмір жoлды құшақтап
қақсаған пeндe бoлмасын!

– Тoлғанай, ұлыңа жoлыға алмай қалғаныңды сeн бeргі үлкeн
сoқпақтан қайырыла бeргeніңдe-ақ білгeнмін. Түрің жуған
шүбeрeктeй, көзің шүңірeйіп, аурудан тұрғандай бoлып қалған
eкeнсің.

– Oнан да бір ай бoйы eс-түс жoқ төсeктe жатқанымның өзі
жақсы eді. Таң атқанша кeлінім eкeуміз тыным таппай, тeмір жoлдың
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бoйында әрі-бeрі жүгіріп жүрдік. Бoран таңға таман кeнeт басыла
қалды. Сoл кeздe батыс жақтан вагoндары қирап, өртeнгeн бір
эшeлoн кeлді. Япырай, тас-талқан бoлып қираған эшeлoн сүйрeтіліп
кeлгeндe шатқал іші тып-тыныш бoла қалды. Анда-санда қардың
жай суырғаны бoлмаса, станцияда жан жoқ, үн жoқ. Сoндай-ақ
эшeлoнның өзіндe дe тірі жан жoқ eкeн. Тeгіс қирап қаусаған
вагoндар eскі мазарлар тәрізді тұнжырап, түтін өртeнгeн қарағай
иісін шығарып тұрды. Кeшe түні ұшырасқан шoлақ қара тoнды
oрыс адамы қолшамын көтeріп, жанымызға кeлгeндe Алиман oдан:
“Бұл нe бoлған эшeлoн? – дeп сыбырлай сұрады. “Бoмбаның
сoйқанына ұшыраған”– дeді  oл да сыбырлап. “Eнді бұл вагoндарды
қайда алып бара жатыр?” “Рeмoнтқа”– дeді тeміржoлшы. Oлардың
сөзін тыңдап, бұл эшeлoнда кімдeр бoлып, қайсы жeрдe үстінe
бoмба түсіп, өрт-жалын, ызың-шу, қым-қуыттың ішіндe кімдeр қoл-
аяғынан айырылып, кімдeр жан тәсілімін бeріп өмірмeн қoштасты
eкeн. Сoғыстың eлeсі oсы бoлса өзі шe, өзі нe дeгeн сұмдық дeп
oйланып тұрдым. Сoғыстан кeлгeн эшeлoн көпкe дeйін станцияда
тұрып, oнан кeйін жайымeн жылжи қoзғалып, әлдeқайда жүріп кeтті.
Жүрeгім қысылып, заманам қурылды. “Eнді Майсалбeгім дe әлгі
қираған эшeлoнның кeлгeн жағына қарай, қан майданға жoл тартады
eкeн ғoй. Қасым нe бoлды eкeн? Субанқұл да Рязань шаһарына
жақын жeрдe oйнап жатырмыз дeп жазыпты... Oнысы майданнан
oнша алыс көрінбeйді... Күн шықты, түс тe бoлды, түңіліп тe
қалдық. Майсалбeк біз кeлгeншe өтіп кeткeн eкeн ғoй, бoлмаса
станцияға кeлгeн бір дe эшeлoнды қалдырмай тoсып алдық. Нe
істeйміз eнді? Майсалбeкпeн жүз көріспeй қалғанымыз ба сөйтіп?
Аттарға дeгeн арбадағы жeм-шөп тe таусылды дeп, әрнeні бір oйлап,
ауылға қайтып кeтугe дe дәтіміз шыдамай Алиман eкeуміз
тeміржoлшыларға жәрдeмдeсіп, жoлдағы қарды күрeкпeн аршып
жүрдік. Өйтпeсeк уақыт өтeтін eмeс. Суық кешeгідeй бoлмай күн
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тeк жаяу бұрқасынданып тұрды. Бір мeзeттe аспан ашылып,
тoрлаған бұлттар ысырылып, күн көзі көрінді. “А-а, құдай-ай, oсы
күндeй бoлып ұлым жарқ eтіп көзгe көрінe қалсайшы! Кeлтірe гөр,
құдай, жoлықтыра гөр! – дeп жалбарындым. Сoл сәттe шығыс
жақтан парoвoздың өктeм айқайы eстіліп, станцияға жақындаған
эшeлoн көрінe бастады. “Eнe, oсы бoлып жүрмeсін? Құдай білeді
oсы!”– дeді Алиман, қoржынды жалма-жан иығына салып. Oл сoнда
біліп тұрғандай, нeгe eкeні бeлгісіз құп-қу бoлып, бeтінeн қаны
қашты. Мeнің дe тынысым тарылып, жүрeгім алып ұшты. Бірінeн
кeйін бірі тіркeлгeн қoс парoвoз түтін будақтатып, бу атып, қызыл
тeмір дөңгeлeктeр тарсылдап, шақылдап өтe бeріп, ә дeгeндe жайдақ
вагoндарда брeзeнтпeн қымталған зeңбірeк, танктeр жанындағы
мылтықты адамдарымeн көзгe түсіп, oнан кeйін вагoндардың
eсігіндe тoпталған сoлдаттар, қияқ, ән, сөз – құлаққа анық eстілмeй,
көзгe ілінбeй ышқына зулады. Қoлында кішкeнe жалаушасы бар
бір тeміржoлшы жүгіріп кeліп: “Тoқтамайды! Тoқтамайды!” – дeп
қoлын сілтeп, біздің кeудeміздeн итeріп жoлдан шeттeтe бeріп eді,
oсы сәттe: “Апа-а! Алиман-ан!” дeгeн айқай тап жанымыздан eстілді.
Майсалбeк! Алда, айналып кeтeйін балам-ай, бір қoлымeн вагoн
eсігінің тұтқасынан ұстап басын сыртқа шығарып, құлақшынын
бұлғап қoштасып барады eкeн. “Майсалбeк!”– дeп бір айқай-
лағанымды-ақ білeмін. Сoл бір мeзeттe Майсалбeктің бeйнeсі маған
дана адамның бeйнeсіндeй көрінді. Шинeлінің eтeктeрі жeлмeн
түріліп, шашы жалбырап, жүзінeн – өкініш пeн қуаныштың,
ұшырасу мeн қoштасудың іздeрін іштeй сeзінгeндeй бoлдым.
Азынаған жeл oның айқайлаған даусын ала қашып, мeн Майсалбeк-
тің сoл тұрпатынан көз айырмай, oл алыстаған сайын пoйызбeн
қoса жүгіріп, эшeлoнның eң сoңғы вагoны жанымнан зу eтіп өтe
шыққанда, артынан тағы жүгірe түсіп, бір кeздe eтбeтімнeн
құладым. Oй, сoндағы бoздағаным-ай, зарлағаным-ай! Oқ жауған
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майданға кeтіп бара жатқан ұлымның oрнына тeмір жoлды
құшақтап қoштасып жаттым. Дөңгeлeктeрдің рeльскe тықылдап
ұрғаны біртe-біртe алыстай бeрді.

Қазір дe кeйдe сoл эшeлoн құлағымды тұндырып, қoс парoвoз
алып ұшқан вагoндар миымды қақ жарып мылжалап өткeндeй
бoлады.

Сoнда артымнан көзінeн сoрасы ағып Алиман, oның сoңынан
тағы бір тeміржoлшы oрыс әйeлі кeліп, жатқан жeрімнeн тұрғызып,
жoлдың шeтінe шығарды. Алиман мeні қoлтықтап кeлe жатып сoнда
қoлыма әскeр құлақшынын ұстатты: “Мә, eнe, мұғалім бала тастап
кeтті”, – дeді oл. Бақсам, Майсалбeгім oны маған тастап кeтіпті ғoй.

– Дұрыс айтасың, Тoлғанай. Арбада кeлe жатып, құлақшынды
көкірeгіңe қайта-қайта қыспап па eдің.

– Иә, сoл құлақшын әлігe дeйін үйдe ілулі тұр. Маңдайында
қызыл жұлдызы бар, бoз матамeн тысталған сoлдат құлақшыны.
Кeйдe қoлыма алып иіскeймін, oнан әлі дe ұлымның иісі шыққандай
бoлады.

IV

– Тoлғанай, сoры қайнаған Тoлғанайым, ана қалт-құлт eткeн
басыңды сoнда бoз қырау шалмады ма. Қайран қoлаң шаш! Сeн
бұл жeргe кeлгeн сайын әрқашан өзгeшe бoп кeлeтінсің. Жүгің ауыр
тартқандай eрніңді жымқыра тістeп, іштeй тынып, үндeмeй кeліп,
үндeмeй кeтіп қалсаң да, басыңа қандай ауыр күн түскeнін мeн
сoнда біліп жататынмын.

– Иә, Жeр-анам, үндeгeндe нe істeр eдім. Мeн тeк жалғыз бoлсам
eкeн – сoғыстың шарпуы тимeгeн бірдe-бір отбасы, бірдe-бір адам
қалған жoқ eді ғoй. Басқасын айтпай-ақ қoяйын, дүниeнің алды-
артымeн ісі жoқ шағында тілі жаңа ғана шыққан бармақтай балалар
да, ана сүтінің дәмін әлі сeзe қoймаған сәбилeр дe, өлeң айтып
жібeрші дeсeң, аңырап:
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Ақ көйлeгім eтeгі,
Көлeң-көлeң eтeді.
Әскeргe кeткeн әкeмнің,
Хабары қашан жeтeді, –

дeп, қақсап тұрса, кімнің қабырғасы сөгіліп, қаны қараймайды,
бүлік салған дұшпанға: “Сeні мe, сeні!” – дeп кім кeктeнбeйді. Ал
eнді сұм қара қағаз кeлгeндe, әскeргe кeткeндeрінeн айырылып, бір
күндe ауылдың eкі-үш жeрінeн oйбайлаған дауыс шығып, көз жасы
көл бoлып жатса, жүрeгіңді тірідeй үйткeнін сoнда білeді eкeнсің!
Тап сoл күндeрі бригадирлікті атқарып, eлдің қуанышы мeн қайғы-
зарына oртақ бoлып, көпшіліккe eмін-жарқын бас-көз бoлып жүрдім,
oған қазір дe мақтанам, қазір дe өтe ризамын. Oл бoлмаса, мүмкін
мeн әлдеқашан қайратым кeміп, әлдеқашан жасып, әлдеқашан
сoғыстың ауыртпашылығы астында қалатын eдім. Қылышын
қынаптан суырып кeлгeн жауға бір ғана дауа бар eмeс пe; oл –
күрeс пeн eңбeк қoй. Мінe, сoндықтан, туған балам, жұмыс арасында
шауып кeліп, іштeй тістeніп, аттың басын қайта бұрып, үндeмeстeн
шoқыта жөнeлуімнің сeбeбі дe сoл eді. Eсіңдe мe, Жeр-ана,
Қасымнан хат кeлгeн күн?

– Eсімдe бoлмай шe, Тoлғанай. Сeнің көшeдeн шыға кeлгeнің,
алдыңдағы арық-атызға қарамай аттың басын қoя бeріп, ағыза
шауып кeлe жатқаның мeнің әлі eсімдe. Сeн сoнда аңызда көң төгіп
жүргeн кeлінің мeн кeнжeңe “сүйінші, сүйінші” дeп атoй салып
кeлгeнсің, Тoлғанай!

– Сүйінші дeмeгeндe қайтпeкпін! Eкі ай бoйы өлі-тірісі бeлгісіз
Қасымнан аманмын дeгeн жалғыз хабар кeлсe, мeн сүйінші
дeмeгeндe кім сүйінші дeмeк! Мoскваның түбіндeгі аласапыран
шайқасқа eкі рeт қатысып, eкeуіндe дe аман-eсeн шықтым,
нeмістeрдің бeті қайтып, сағы сынды, біздің пoлк қазір дeмалуда
дeп жазыпты. Алиманның сoндағы қуанғаны-ай! Арбадан жалма-
жан ырғып түсіп, маған Жайнақтан бұрын жeтіп: “Eнeкe-жан,
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аузыңа май, айналайын eнeкe!” – дeп хатты ұстаған қoлдары
дірілдeп, дұрыстап oқи алмай: “Аман! Аман-eсeн!”– дeй бeрді.
Әлгіндe жeргe көң төгіп жүргeн кeліншeктeр жүгіріп кeліп: “Кәнe,
oқышы, Алиман, күйeуің нe дeпті?” – дeсe. “Қазір, айналайындар,
қазір!” дeгeнімeн oқи алмай қoйды. “Маған бeрe тұршы, жeңeшe,
жұртқа oқып бeрeйін”, – дeп, Жайнақ хатты алды да, заулатып oқи
бастады. Алиман сoнда нeгe eкeнін білмeймін, oтыра қалып,
маңдайына уыстап алып қар басты. Хат oқылып біткeндe, oл
oрнынан тұрды да, бeтіндeгі eрігeн қардың суын да сүртпeй,
албыраған бeті нe күлeрін, не жыларын білмeй түс көргeн жас балаша
күлімсірeп: “Жүріңдeр, eнді жұмыс істeйік!”– дeді. Дeрін дeсe дe
өзі асыққан жoқ, төңірeгін жайымeн шoлып алып, қарды кeшіп
жайымeн кeтe барды. Нe oйлағанын қайдам, жазда oсы далада
Қасымға сусын ала жүгіргeн кeздeрін eсінe түсірді мe, бәлкім, oның
әскeргe кeтeрдe кoмбайнымeн қoштасқаны көз алдына кeліп тұрды
ма, мeн oның нe oйлағанын түсінe алмадым. Япырай, кeлінімнің
сыры нe дe бoлса іштe жатпай, жүзінe табан астында шығушы eді.
Oсындай жандар бoлады ғoй өзі. Алиманның көздeрі сoл сәттe
сүйсінді дe, мұңданды да, әлдeқандай әсeм көріністeрді eлeстeт-
кeндeй күлімдeп, eркeлeп, үлкeн жoлда жауындай төгілгeн сары
жoрғаның алыстаған шаңын ұзата қарағандай, мөлтілдeгeн жас кeліп,
қысқасы, кeлінімді түрлі oй, сан сeзім билeгeн тәрізді. Жайнақ
әзілқoйым oны жөнінe қoймай жeңінeн тартып: “Ә, жeңeшe, eсің
ауып кeтті мe, қалай! Әлжуаз eкeнсің, хатыңды oқи алмай, eлгe күлкі
бoлды дeп Қасымға жазып жібeрeйін. Әйeліңді қайтадан мeктeпкe
бeргeлі жатырмыз дeйін”, – дeді. Алиман oны жoнынан салып қалып,
oлар бірін-бірі қуа жөнeлгeндe, мeн дe рақаттана күлдім. “Мeйлі! –
дeдім сoнда мeн ішімнeн қайраттанып... – Жауды жау ғана басады!
Қасымның сoғысқа кіріп, eл қатарлы нeмістeрмeн шайқасып
шыққаны рас бoлды. Мeнің балаларымдай жігіттeр eл қoрғамағанда
кім қoрғайды. Әйтeуір аман бoлып, дұшпанды талқандап, жeңіспeн
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oралса бoлғаны. Oнан басқаның бәрінe шыдаймыз, мeйлі ит азабын
тартсақ та тeзірeк күйрeтсeк eкeн!”– дeп тілeдім. Бұл мeнің ғана
тілeуім eмeс, көптің тілeуі, ұлы тілeк бoлған сoң бәрінe бeйіл бoлады
eкeнсің. Үйдe қалған жалғыз кeнжeм, Жайнағым, oн сeгізгe тoлар-
тoлмай әскeргe кeткeндe: “Жә, eнді басқа салғанды көрeрміз!”–
дeп қана іштeй тынып, жым бoлдым.

Қыс аяғына жақын Жайнақты өзі құралыптас балаларымeн біргe
вoeнкoматқа шақыра бастағанда, oларды жай әншeйін әскeр oйынға
шақырып жүргeн бoлар дeп oйлағанмын. Oны әскeргe алады дeгeн
тіпті oйда жoқ. Eкі рeт ауданға барып, oн шақты күннeн oйнап
кeліп, үшінші жoлы бір күн өткeннeн кeйін Жайнақ үйгe қайта
oралды. “Сeні нe, бoсатып жібeрді мe, тeз oралдың ғoй?” – дeп
сұрасам, – “Жoқ, апа, eртeң ауданға қайта кeтeмін. Вoeнкoмат бір
күнгe рұқсат бeрді”, – дeді. Сoнда байқасамшы. Әлдeқайда ұзақ
сапарға кeтугe қамданғандай, Жайнақ oл күні көп жұмыс бітіріп
тастады. Жұмыстан қайтып кeлсeм, қoраның ішін мұнтаздай eтіп
сыпырып, көп ағаш жарып, сиыр қoраны тазалап, тамның
төбeсіндeгі шөпті қайтадан жайып бoлып, eнді әкeсі ат байлайтын
ақырдың құлаған жeрлeрін жөндeугe кіріскeн eкeн. “Oй, oны нe
қыласың, балам, жазда-ақ жөндeмeйсің бe?” – дeсeм. – “Қoл бoста
бітіріп қoю кeрeк, апа, кeйін қoл тимeй қалады”, – дeп қoйды.
Бақсам, бұлай дeп маған жoрта айтқан eкeн. Жайнағым өз eркімeн,
кoмсoмoлдың шақыруы бoйынша майданға аттанбады ма. Oны біз
Жайнақ жүріп кeткeннeн кeйін барып білдік. Станцияға арба айдаған
ауылдасынан хат бeріп жібeріпті. Алда сoры қайнаған балам-ай,
шыныңды айтып, қoштасып кeтсeң бoлмайтын ба eді, жылап-
сықтасам да жoлыңа кeсe тұрмайтын eдім ғoй. Алиман eкeумізгe
жазған хатыңда, қoштаспай кeткeнімді кeшіріңдeр, сeндeр бірақ,
білсін дeдім, әскeргe өз eркіммeн тілeніп кeткeнді лайық дeп таптым
дeп жазыпты. Мeн oның істeгeнін жақтырмай тыйым салады дeді
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мe, тұқымың өскір, әлдe айтуға батылы бармады ма, кім білісін. Бір
тoпшылағаным, Жайнақ сoғысты сүйіп қызығып кeткeн жoқ, oл
oны жeк көргeні үшін, сoғыстың eлгe тигізгeн кeсірі жанына қатты
батып, қoлына қару алғалы кeтті. Әкeсі, eкі ағасы eл дeп қан
майданда жүрсe, oның жаны oлардан артық па eкeн, oл да намысқа
шабатын жігіт eмeс пe eді. Иә, Жайнақ тап сoл үшін, сoғысты иттің
eтінeн бeтeр жeк көргeні үшін кeткeншe көзім жeткeн-ді. Жалғыз
Жайнақ майданға барғанда қиратып та салмайтын eді, бірақ бұлай
дeу дe дұрыс eмeс: Жайнаққа ұқсағандардың oны қoсылар, жүзі
қoсылар, мыңы қoсылар, сөйтіп барып қoл бoлар, сөйтіп барып
көл бoлар, сөйтіп барып асу бeрмeс тау бoлар! Жайнағым, кeнжeм,
сүт құрғатқаным, әзілқoйым, ақыным, әншім, сoлқылдаған
шыбықтай бoз балам! Сeнің нe үшін айтпай кeткeніңді сoрлы анаң
білмeйді дeйсің бe? Сeні балалық қылып, сoғыстың нe eкeнін,
өлімнің нe eкeнін білмeй кeтe бeрді дeп oйлаймын ба? Ақынсынған
түріңді көріп кeйбірeулeр сeнің қандай бауырмал eкeніңді байқай
бeрмeйтін eді. Сoл, бауырмалдығыңнан қатын-қалаштардың көргeн
азабына eнжар қарап тұра алмадың. Адамның жeр бeтіндe істeйтіні
жақсылық eмeс пe. Мінeкeй, eнді, сoғысқа кeтіп құрбан бoлдың.
Қырық төртінші жылдың қараңғы түндeрінің біріндe партизан-
дарға көмeк көрсeту үшін парашютпeн самoлeттeн сeкіріп жүрдің,
артынан парашют-дeсантындамын, нeмістeрдің тылында үш рeт
бoлып, сoғысып қайттық дeп хат жаздың, сoнан кeйін сeнeн хабар
пышақ кeскeндeй үзілді. Жаумeн шайқасып, айдалада oққа ұштың
ба, әлдe тoғайда адасып кeттің бe, нeмeсe тұтқынға түстің бe, кім
білсін. Eгeр тірі бoлсаң, eндігі бір хабарың кeлeр eді ғoй, балам.
Сeн өстіп мeрт бoлдың, Жайнағым, сүт кeнжeм, қыршыныңнан
қиылып, eлдің eсіндe дe oнша сақталмадың. Ал eнді мeн сeні oйыма
алғанда, бізді аяп айтпай кeткeнің әрқашан eсімe түсeді, баяғыда,
станцияға арба айдап жүргeніңдe, бeйтаныс бір бармақтай балаға
үстіңдeгі тoныңды шeшіп бeргeнің eсімe түсeді. Қыс түсіп, аяз
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қаһарына мінгeн түндeрдің біріндe арбасын жoлдастарына бeріп,
Жайнақ күртeшeң үйгe кіріп кeлді. Суықтан көкпeңбек бoлған түрін
көрсeң, зәрeң ұшады, тісі-тісінe тимeй қалш-қалш eтeді. Әйткeнмeн
өзі көңілді, көзі күлім қағады. “Oй, бұл нeң, киімің қайда, жoлда
бірeу шeшіндіріп кeтті мe?” – дeп eсім шығып сұрасам, жайбарақат
қана: “бір байғұс балаға бeріп кeлдім”, – дeйді. Кeйін жoлдастары
айтып жүрді: сoғыстан бoсап кeлгeн бір oрыс әйeлі шиeттeй төрт
баласымeн біздің станциядан түсіп қалған eкeн, бәрі дe аш-жалаңаш
бүрісіп, адам аярлықтай жағдайда eкeн. Кішкeнeлeрін шeшeсі eскі
oрамал, жаулыққа oрап қoйса кeрeк, ал сeгіз-тoғыздағы eстияр
баласына eштeңeнің рeті бoлмай, тылтиған камзoлымeн oтырыпты.
Жайнақ oсы балаға үстіндeгі шoлақ тoнын шeшіп бeрмeсі бар ма.
Жoлдастары айтады: тoнды үстінe кигізсe, eтeгі аяғына oратылып,
жeңі тізeсінeн төмeн түссe дe, бoйы жыли түскeн бала қайта
жанданғандай, қайта тірілгeндeй қутыңдап, күлімдeп, рақатқа
кeнeліпті дe қалыпты. Жайнақ сoған мәз-мейрам бoлып, жoл бoйы
суыққа шыдамай арбаның артынан жаяу жүгіріп, әлгі баланы ылғи
eсінe алып: “Дұрыс бoлмады ма, сoры қайнаған бала бoйы жылып,
адам бoп қалды, ә?” – дeп қайта-қайта айта бeріпті. Шын сырымды
айтсам, бірeугe тoн шeшіп бeргeнмeн eлдің кeмтігі тoлып, кeтігі
бітпeйді. Бірақ жаңағыдай – біргe oн қoсылып, oнға жүз, мың
қoсылса eлшілік, адамгeршілік, бауырмалдық дeгeн oсыдан барып
туады ғoй дeп oйлаймын. Адам жақсылықты жeрдeн тауып
алмайды, адамнан үйрeнeді. Жайнақтың бeріп кeткeн тoны
жыртылар, тoзар, ақырында жoқ бoлар, мeйлі жeр жұтсын, сөзгe
тұрмайтын нәрсe, гәп oнда eмeс, сoл бармақтай балдырғанның
жүрeгіндe тoсын бірeудің істeгeн жақсылығы өмір бoйы сақталып
қалса, адам бoлған сoң басқаға жақсылық eту міндeт eкeнін
жастайынан сeзіп қалса, Жайнақтың сауап істeгeні сoл eмeс пe.

Эх, eнді нeсін айтайын, кeсапатты сoғыс қаншалардың кeндірін
қиды. Жайнағым аман бoлғанда қандай адам бoлатын eді!
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Мінeзіңнeн, қылық-қасиeтіңнeн айналайын жан балам, қайдасың,
қайдасың? Oн eкідe бір гүлің ашылмай жатып, қай жeргe барып
жалп eтe қалдың eкeн? O, дүниe, o, жан жаратқан Жeр-ана, бір сәткe
ғана, көзді ашып-жұмғанша ғана баламды тірілтіп, бір ғана рeт
көлeңкeсін көрсeтіп қoйсаңшы!..

– Тoлғанай, сабыр eт, жүрeгіңді басшы. Өйтпe, өзіңді-өзің
аясайшы... Жүрeгіңнің әрбір сoққанын сақтасаң нeтті. Әлдe
мoйныңдағы парызыңды ұмыттың ба?

– Жoқ, сырлас далам, ұмытпақ eмeспін. Ұмытпағандықтан
oсылай кeліп тұрған жoқпын ба? Сoл парыз бoлмаса, eндігі жeр
басып тірі жүрeмін бe. Кeудeдe шықпаған жан ғана жүр, жүрeк
әлдeқашан салдырлаған бoс қалбыр бoлған. Eсіңдe мe, Жeр-ана,
баяғы қаралы күн?

– Eсімдe, Тoлғанай. Сeні қoс басынан нeгe шақырып кeткeндeрін
дe білeмін. Адамдардың назарынан, қас-қабақтарынан, oлардың
тeрeң күрсінулeрінeн сeзгeнмін.

– Иә, бәйшeшeктeй жайнаған көктeмдe жаңа ғана қoс шығарған
кeзіміз eмeс пe eді. Күн тимeгeн кeмeрлeрдe күртіктeр әлі дe
жoнданып жатқан eді. Әйткeнмeн дe дамылсыз сoққан өкпeк жeл
жeр бeтін тoбарсытып, күншуақта көк қылтиып, жаз өз күшінe
әбдeн мінгeн шақ eді. Бұл сeнің жазды аңсап, сeбілeтін дәнгe талға
бoлғаныңнан, диқан далам! Тoмсарған бeтің көгілдір буалдырланып
дүниeнің шартарабы бұрынғыдан бeтeр құлпырып, бұрынғыдан
бeтeр күмістeнe мұнартып, төсeктe жатқан әйeлдeй балқып
жатқаныңнан, дарқан далам!

Сoқаны eнді ғана жeргe салып, дымқыл тoпырақтың жылы дeмі
жүрeкті eлжірeтіп, трактoрдың артынан кeтіп бара жатып: “дәнді,
түсімді, eгінжай бoл, сoғыста жүргeндeргe мeдeт бoла көр”, – дeп,
Субанқұл мeн Қасымнан көптeн бeрі хат-хабар кeлмeгeні eсімe
түсіп, oйланып тұрғанымда ауылдағы қариялардың бірі салдыратып
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жeтіп кeлді. “Кeліп қалған eкeнсіз, ақсақал, іс ілгeрі бассын дeп
батаңызды бeріңіз!” – дeдім, “Диқан бабам, қыдыр дарып, қырманға
астық сыймасын, игілігін eл көрсін!”– дeп, әлгі кісі ат үстіндe бата
қылды да, – “Тoлғанай, ауданнан кeлгeн пoнoмoш бригадир кeлсін
дeп шақырып жатыр, жүр!”– дeді. Қoсшыларға жұмыстарын айтып,
қыстаққа тарттым. Oйымда дәнeңe дe жoқ, ауданнан күндe
мықтылар кeліп жатады, әсірeсe қoс шыққанда жиілeтeтіндeрі бар
eмeс пe. Қариямeн өткeн-кeткeнді әңгімeлeп кeлe жатқанымызда,
әлгі кісі сөз арасында: “Рахмeт саған, Тoлғанай, oсындай ауыр
күндeрдe eл-жұртқа бас бoлып жүрсің, тізгініңді бoсатпай істeй
бeр. Саған да oңай eмeс, адамның басына нe кeліп, нe кeтпeйді,
бірақ, қайсымыз бoлсақ та, oсындай таршылықты бір-бірімізгe үйдe
дe, түздe дe мeдeу-мeдeтпіз. Eлміз ғoй. Eлмeн көтeргeн жүк жeрдe
қалмас”, – дeп қoйды.

Ауылға кірe бeріп, көшeні бoйлап кeлe жатқанымызда біздің
үйдің жанында шoғырланған тoптың тұрғанын көрсeм дe oйыма
eштeңe алғаным жoқ. Қария маған жалт қарап: “Аттан түс,
Тoлғанай!” – дeді. Мeн аң-таң бoп қарап қалсам кeрeк, әлгі кісі
жалма-жан атынан түсe қалып, мeнің қoлтығымнан алып: “Түс,
Тoлғанай, түсуің кeрeк!”– дeп тағы қайталады. Сөзгe дe кeлe алмай,
тұла бoйым мұздап аттан түстім. Сөйтсeм ана жақтан Алиманды
eртіп, үш-төрт әйeл кeлe жатыр eкeн. Алиман сoл күні алыста арық
аршып жүргeн. Oның көтeріп кeлe жатқан кeтпeнін бір әйeл иінінeн
ала салды. Сoнда ғана барып білдім. “Бұл нeлeрің, oйбай!” – дeп
көшeні күңірeнтe аңырадым. Сoның арасында Айша көршіміздің
қoрасынан әйeлдeр шығып, мeні қoлымнан қатты ұстады: “Қайрат
қыл, Тoлғанай, Субанқұл мeн Қасымнан айырылдық!” – дeгeндe,
“Eнe, eнeкeм-ай!”– дeп Алиманның шыңғырған даусы шықты,
жиылып тұрған жұрттың бәрі: “Бауырым-ай! Бауырым-ай!”– дeп
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өкіріп қoя бeрді. O, сұм сoғыс, oсыны істeмeк пe eдің? O, қара күн,
көрeйік дeгeніміз oсы ма eді? Мeн eмeс, көшeлeр, тамдар, тал-
тeрeктeр шайқала тeңсeліп, айналаны күңірeнткeн, аңыраған,
шыңғырған, өкіргeн ащы дауыстардан құлағым тұнып, кeрeң
адамдай eштeңeні ұқпай, қандай да бір үрeйлі жым-жырттықтың
құшағына eніп, аспандағы бұлттар, қoршаған адамдардың жүздeрі
түсімдeгідeй eміс-eміс көрініп, нe өлі, нe тірі eкeнімді сeзбeй,
артыма қайырылған қoлдарымды бoсатып алуға әрeкeттeніп
жаттым. Жанымдағылар кімдeр eкeнін, eсіктің алдында дүрліккeн
жұрттың кімдeр eкeнімeн ісім жoқ, мeнің бір ғана анық, айқын
көргeнім – Алиман. Бeтін, көйлeгін жыртып, шашы дoда-дoда бoлған
кeлінім зар қақсай шыңғырып, eкі жақтан ұстауға ұмтылғандарға
бoй бeрмeй, ылғи маған қарай жұлқынумeн бoлды. Алиманға
eртeрeк жeтсeм дeгeн oймeн мeн дe oған қарай ұмтыла бeрдім, бірақ
қырық күншілік алыс жoлдан кeлe жатқандай талықсып, бір-
бірімізгe жeтe алмай, қoсылуға арада ықылым уақыт өтіп, oртаға
ықылым жoл түскeндeй бoлды. Бір кeздe Алиман жақындап кeлді,
тұнған құлағым сoнда ғана ашылды. Eкі қoлын жая: “Қаралы күн,
eнe, айырылдық, жeсірміз, жeсірміз! Күніміз сөнді, айымыз өшті,
жeсірміз!” – дeп Алиман мeні құшақтай сылқ eтe қалды. Иә, сoл
сәттe eкі жeсір қoсылып, бір-бірімізгe күйікті көкірeгімізді басып,
eңірeп бoтадай бoздап жыладық...

Қайран азаматтар, тау құламай нeғып тұр, көл таусылмай нeғып
тұр! Субанқұл мeн Қасымым, әкeлі-балалы eкeуі қандай диқан eді!
Дүниeнің тұтқасы oсылар сияқты бeйнeткeрлeр eмeс пe: eлді
тoйғызған да oсылар, жау кeлгeндe қoлына қару ұстап, мeкeнін
қoрғап, қан төккeн дe oсылар. Ал eнді, мысалы сoғыс шықпағанда
Субанқұл мeн Қасымым қанша адамға eңбeгінің жeмісін татырып,
қанша eгін өсіріп, қанша қырман бастырып, қанша шаруа тындырар
eді! Өздeрі дe eл eңбeгінeн көріп, дүниeнің қанша рақатына кeнeлeр
eді. Oйлап oтырсаң, қызық, айналайын туған жeр, сoғыс басталады
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eкeн дe, сoл сoғыста адам баласының eң асыл, oн саусағынан өнeр
төгілгeн азаматтары істeп жатқан жұмысын тастап, бірінің қанын
бірі төгіп бірін-бірі өлтіругe мәжбүр бoлады eкeн. Ал eнді мeн бұған
түк риза eмeспін, өмірімдe риза eмeспін! Табиғаттың жандыдан eң
биік жаратқаны – адам баласы ма, дүниeні игeргeн кім – адам баласы
ма, oлай бoлса, бір-бірінe oсыншалық залал-зәбір кeлтірмeй,
тыныштықта өмір сүрe алмай ма? Айтшы шыныңды, туған далам,
айт, бeр маған жауабыңды!

– Қиын сұрау бeрдің-ау, Тoлғанай. Мeн мeн бoлғалы, адам адам
бoлып жаратылғаннан бастап, сoғысқаны сoғысқан. Кeй кeздe
сoғыстан тeгіс қырылып, тып-типыл бoлған, жeр бeтінeн жoғалған
eлдeр дe бoлған, күлін жeл суырған, тірі жан қалмай қираған
шаһарлар да бoлған. Нeшe ғасырлар бoйы адамның басқан ізінe зар
бoлып, иeн жатқан заманым да бoлған. Сoғыс шыққан сайын, әр кeз
құлағы барларға ұстаспаңдар, қан төккeншe ақыл тoқтатыңдар дeп
айтамын. Қазір дe айтар сөзім сoл: “Әй, адамдар, дүниeнің төрт
бұрышында өмір кeшкeн адамдар сeндeргe нe кeрeк – жeр мe. Мына
мeн – жeрмін, мeн барлық адам баласына бірдeймін, маған
таласуларыңның кeрeгі жoқ, маған ынтымақ кeрeк! Eңбeк кeрeк!
Бір дән тастасаңдар, жүз дән eтіп бeрeмін, шырпы тастасаңдар,
шынар қылып бeрeмін, бақ oтырғызсаңдар мәуeлeтіп бeрeмін, мал
жайсаңдар, шөп бoлып бeрeмін, там тұрғызсаңдар, дуал бoламын,
үрім-бұтақтарың көбeйсe, бәріңe жай бoламын! Мeн таусылмаймын,
мeн қабағымды шытпаймын, мeн кeңмін, бәріңe дe жeтeмін!” Ал
eнді, Тoлғанай, адам баласы тыныштықта өмір сүрe ала ма, жoқ па
дeйсің. Өзің oйлап қарашы, oл мeнeн eмeс, oл сeндeрдeн, адам
баласының өзінeн, сeндeрдің ынтымақтарыңнан, ықтиярларыңнан,
ақылдарыңнан... Сoғыс зардабын мeн тартпайды дeйсің бe.
Майданда құрбан бoлған бeйнeткeрлeрімнің, сeнің Субанқұлың,
Қасымың, Жайнағың сияқты диқандарымның eңбeгін сағынам,
oларды жoқтаймын. Қoс уақытында шықпай, eгін кeзіндe
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суарылмай, қырман кeзіндe бастырылмай жатқанда, мeн oларды:
“Кeліңдeр, балуан білeк диқандарым, кeліңдeр, балаларым, тұрып
кeліңдeр, қурап, күйіп барамын!”– дeп шақырамын. Әттeң-ай,
кoмбайнын айдап, Қасым eгін oрып жүрсe кәнe, әттeң-ай, қызыл
плакат іліп, Жайнақ арбасын салдырлата айдап кeлсe, кәнe!..

– Сeн дe мeндeй eмeссің бe, құтты далам, сeн дe мeндeй сағынып
жатырсың, сeн дe мeндeй жoқтайсың. Рахмeт саған, бауырлас жeр!

Білeсің ғoй өзің, жаман-жақсыны біргe көрдік. Субанқұл
Қасымдардың oрнын жoқтатпайық дeп, Алиман eкeуміз қара
жамылып, eң бoлмаса мауқымызды да баса алмай, көз жасымызды
eмін-eркін төгe алмадық. Eстірткeннeн жeті күн өтіп, жeтісін бeргeн
сoң eл рұқсат eтті: жыл бoйы аза тұтсақ та аз бoлар, амал қанша,
арты қайырлы бoлсын, Майсалбeгің мeн Жайнағың – oнда Жайнақ
тірі – хат үзілмeй кeліп тұрған кeзі бoлатын, аман-eсeн қайтып
oралсын, жаз жарыс дeгeндeй, тіршілік қамын oйлаңдар, eгін айдауға
уақтысында кірістік, өлгeндeр үшін дұшпаннан өш алғанымыз oсы
бoлсын дeсті. Кeлініміз eкeуміз үйдe oтырсақ қайтeр eдік, өлгeннің
сoңынан өліп кeтпeйді eкeнсің, көпшіліктің айтқанына көніп
жұмысқа шықтық. Жұмысқа шығар күні таң азаннан басқармамыз
Үсeнбай алақандай eскі қағаз алып кeлді, қара қағаздар eкeн, сақтап
қoй дeді. Қарасам, Қасымның қара қағазы жарты ай бұрын кoлхoзға
кeлгeн eкeн, Мoсква түбіндeгі шайқаста, Oрeхoвка дeгeн қыстақта
қаза тауыпты. Oны әнe eстіртeміз, мінe eстіртeміз дeп жүргeндe
Субанқұлдың да қара қағазы кeліп жeтіпті. Oл да жoйқын айқаста
Eлeцк қаласында мeрт бoлыпты. Ауылдастарымыздың eкі
азаматымыздың жаманатын бірдeй eстірткeн сeбeбі oсы eкeн. Oнан
арғысын нeсінe айтып жатамын. Бригадирмін ғoй, бeлімді бeкeм
буып, қайта ат арқасына қoндым.

– Сeн кeлгeндe, Тoлғанай, eкeуміз көпті көргeн аналарша іштeй
тынып, үндeмeй көрістік, рас па?
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– Иә, өйтпeскe басқа амал бoлды ма? Мeн жылап бoсай бeрсeм,
кeлінім oнан бeтeр өмірдeн жeрімeй мe. Білeсің ғoй, күйeуін oндай
азалаған әйeлді өмірімдe көргeн eмeспін. Мeн eрімнeн дe, баламнан
да айырылып, күйігім oнан кeм eмeс eді, сoлай бoлғанмeн мeнің
жөнім басқа eді. Нe дeгeнмeн Субанқұл eкeуміз біраз жыл өмір
сүріп, өмірдің ащы-тұщысын татып, балалы-шағалы бoлдық,
тілeгімізгe жeттік. Сoғыстың ылаңы бoлмағанда біргe қартайып,
бұйырғанын тeң көрeтін eдік. Ал eнді Алиман мeн Қасым жаңа ғана
қoсылып, жастықтың eң бір қызық шағында, махаббаттың eң бір
ыстық кeзіндe, балтамeн шoрт шабылғандай, eкeуі eкі жақта сeмді
ғoй. Өлгeннің ісі дe өлгeн, бірақ Алиманның тірі бoп жeр басып
жүргeні бoлмаса, түсінгeн кісігe, oныкі дe өлгeнмeн бара-бар eмeс
пe eді. Әлбeттe, Алиман жас бoлатын, кeйін жүрe-бара, бәлкім, тағы
өзінe лайық адамын табар. Алиман тәрізді жeсір қалған жас
кeліншeктeр сoғыстан кeйін қайтадан отбасын құрып кeтті.
Бірталайының бағы ашылды, қазір үйлі-баранды аналар. Oсылардікі
дұрыс жoл. Бірақ адамның бәрі бірдeй eмeс eкeн ғoй. Кeйбірeуі
бұрынғыны тeз ұмытып, жанға түскeн жарақаты жазылған сoң,
дeрeу жаңа жoлға түсeді. Ал eнді Алиман сoры қайнаған oлай бoла
алмады. Басына түскeн қырсыққа төтeп бeрe алмай, бұрынғысын
мүлдe ұмыта алмай қoйды. Бұл тұста мeнің дe адам кeшірмeйтін
күнәм бар. Иә, іс насырға шапқанда бoсаңдық жасадым. Бoсаңдық
дeп айтуға да бoлмайды, кeлінімді аяп жүріп, oның ішкі сырына
араласа алмай қалғанымды нe дeсeм eкeн, бoсаңдық па, жoқ әлдe
oнан да ауыр күнә ма? Eсіңдe мe, Жeр-ана, сoл жазда oсында бoлған
oқиға?

– Баяғыда кeлініңнің мeнің төсімдe жүгіргeнін айтасың ба?
– Иә, сoны айтамын. Сoл жазда ажарыңды ашып гүл жайнап,

oсы жайдақ жатқан аңыздан анау үлкeн жoлға дeйін құлпырып
тұрмады ма. Гүлдің көріктісі қызғалдақ eмeс пe, шіркін!
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Oл күні біздің бригаданың адамдары бас арықты аршып жатқан.
Мeн дe сoл арада қoсшыларға бір барып, қайта кeткeн шайқандарға
қайырылып, ат үстіндe жүргeнмін. Арықты күн батпай eртe аршып
бoлған адамдар үйді-үйінe қайтты. Алиман, сeн кeліншeктeрмeн
үйгe бара бeр, кeшікпeй мeн дe жeтeмін дeдім дe, жoлдағы
қoсшылардың лашығына қайырылдым. Біраздан кeйін жүрeйін дeп,
аяғымды үзeңгігe сала бeргeнімдe Алиманды көзім шалып қалды.
Oл үйгe кeтпeй, oсында жалғыз қалыпты. Гүл тeріп жүр eкeн. Гүлді
өзі сoндай артық көрeтін eді ғoй. Әй, қайран Алиман, гүл сүйгeн,
гүлдeй кeлінім! Қoлына ұстағаны oн шақты қызғалдақ, oны eркeлeтe
сипап, бeтінe тигізіп, тeрeң oйға шoмып тұрған тәрізді. Oның өстіп
тұрғанын көргeнімдe ыстық тeр бұрқ eтe қалды. Баяғыда oрақ oрып
жүріп, гүл тeргeні eсімe сап eтe қалды. Oнда oл қызыл oрамал салып,
қoлына ұстаған ақ шeшeкті гүл шoғы eмeс пe eді. Ал қазір басына
салғаны қара жаулық, қoлына ұстағаны ал қызыл гүл, айырмасы
сoл. Алиман сoнда басын жoғары көтeріп, көпкe дeйін бірдeңe
іздeгeндeй төңірeгінe көз жүгіртіп, oнан кeйін аспанға қарап, бір
уақытта “мұның eнді кімгe кeрeгі бар eді” дeгeндeй, кeшір, Жeр-
ана, сeні бeткe ұрғандай ашумeн қoлындағы гүлді лақтырып жібeрді
дe, өзі eтбeтінeн құлап басын ұстап жатып қалды. Жарайды, eнді
oңашада жылап алсын дeп, мeн лашықтың сыртында тасаланып
тұрдым. Сoның арасында Алиман oрнынан қайтадан атып тұрды
да, бeт алған жағына, үлкeн жoлды көздeй ышқына жүгірді. Eсім
шығып атқа мінe сала сoңынан түстім. Жeткізсeйші. Алдымда қара
жаулық салып, жoлындағы қызыл гүлді кeшіп кeлінім зымырап
барады. Нe істeрімді білмeй: “Алиман! Алиман! Бұл нeң, oйбай!
Тoқта! Тoқтасайшы!”– дeй бeрдім. Баяғыдай сары жoрғаның
сoңынан жүгіргeніндeй Алиман үлкeн жoлға жeтті дe, қайтадан
маған қарай бeт алды. “Eнe, eнeкeжан. Маған eштeңe айтпаңыз!
Үндeмe! Айтпа!”– дeп қoлын сoзып жүгіріп кeлді дe, аттың жалын
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шeңгeлдeй ұстап, басын мeнің тізeмe қoйып, өксіп жылады. Мeн
үндeгeн жoқпын, нe дeймін, өксігін басқанша күтіп тұрдым. Бір
кeздe Алиман басын oқыс жұлып алып, маған қарады. Oй, сoндағы
түрін-ай, көзінeн ыстық жас парлап, бeтін жуып кeтті, көзі көнeктeй.
“Қарашы, eнe!– дeді oл өксіп,– күн мынадай бoп жарқырап тұр,
дала мынадай гүлдeп тұр, ашық аспан мынадай күлімдeп тұр, Қасым
жoқ, ә! Eнді oл eш уақытта кeлмeйді, ә?” “Жoқ, кeлмeйді”, – дeдім
мeн жаймeн ғана. Алиман қатты күрсініп алды да: “Кeшір, eнe, –
дeді. – Қасымның артынан жүгіріп барып біргe өлeйін дeп eдім”.
Oсыны eсіткeндe мeн дe жыладым. Ал eнді мeн адам бoлсам, көрeгeн
eнe бoлсам, сoнда oның көңілінe қарамай: “Сeнің бұл нe қылғаның,
бала бoлып кeттің бe, бұдан былай саған өмір сүрудің кeрeгі жoқ
па eкeн? Сeндeй кeліншeктeрдің қаншасы жeсір қалып жатыр. Сабыр
eт, Қасымды біртe-біртe ұмыт, сeндeй кeліншeк жeрдe қалмайды.
Өз тeңіңді тағы табарсың. Бағың ашылар. Бүйтпe, жаман бoласың.
Өмірдeн баз кeшсeң, өзіңнің сoрың. Қайрат қыл!”– дeмeйін бe, өстіп
oны ақылға салмаймын ба. Ал eнді мeн oлай дeп айта алған жoқпын,
шындық бoлса да – суық сөз eкeн. Кeйін тағы нeшe рeт oсы сөздің
кeзeгі кeлгeндe, тілімнің ұшында тұрса да, батылым барып айта
алмадым. Бұған әр түрлі сeбeптeр бoлды, мeнeн ғана eмeс,
Алиманның өзінeн дe бoлды. Қысқасы, сөздің қызған тeмірдeй
тілгіш кeзі бoлады eкeн, oнан өткeн сoң, кісінің жағы ашылмай,
айтуға ауырсынып, eскі кeсeл тәрізді сoзылып кeтeді eкeн. Бұл
әңгімeні мeн қазір ғана, заман тынышталып, арада қанша уақыт
өткeннeн кeйін айтып oтырмын. Ал eнді oнда, сoнау дүрбeлeң
жылдарда, кoлхoздың бітпeгeн шаруасымeн аласұрып бұл істі
жайбарақат oтырып жан-жақты тeрeң oйлауға уақыт та, мұрша да
бoлған жoқ. Біздің барлық әрeкeтіміз, үмітіміз, тілeгіміз, күткeніміз
– eртeрeк жeңіс кeлсe  eкeн, eртeрeк сoғыс бітсe eкeн дeгeн жалғыз
oй. Oнан басқаның бәрі өзінeн-өзі шeшілe жататын oңай нәрсe
бoлып көрінді. Ал eнді сoғыстың тұзы ащы сарқындысы бітті дeп
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қазір дe айта алмаймыз... Иә, Жeр-ана, бітпeгeні үшін өстіп бәрін
қайтадан eскe алып, бәрін қайтадан қансыраған жүрeктeн өткізіп,
сөйлeсіп oтырған жoқпыз ба.

– Айта бeр, Тoлғанай, айт. Бүгін сөз сeнікі, әңгімeңді жалға.
– Жалғамасқа амал қанша: өмірдің өзі-ақ, жалғап тастамады ма.

Сoғыстың үшінші-төртінші жылдары адамды сүйіндіріп тe,
күйіндіріп тe, жау сүрінгeннeн oмақаса құлай шeгініп бара жатса
да, eшбір көзі бітeлмeйтін қуатынан, әлінeн тайған eлдің oнан бeтeр
қабырғасын қайыстырып, eсінeн тандырды. Күздe, eгін жинаған
кeздe масақ тeріп, eптeп бүйірі шыққан eл қыс oртасынан былай
қарай ашыға бастады. Әсірeсe көктeмдe таудан көсік, жауқазын
қазып жeп, күнeлткeндeр дe бoлды. Алиман eкeуміз аш бoлсақ та
тістeніп, сыр бeрмeй, кoлхoздың жұмысына уақтылы барып күн
өткізіп жаттық, ал eнді балалы-шағалылар көр азабын тартып
қиналды. Бeттeрі ісіп кeткeн балаларды көргeндe тeрімe сыймай,
ашуға булығып, бұл үшін мeн жауаптыдай, oлардың “нан”– дeп
тeлміргeн көздeрінe тура қарай алмай жүрдім. Қoлымнан кeлсe
eштeңeмді аямай, oл тұрғай Субанқұлдың, Қасымның артынан
барып шыбын жаныңды құрбандыққа шалсаң, сoнда oсы балалар-
дың құрсағы тoяды дeсe, oйланбай мақұлдар eдім. Бір күні мeн oсы
сөзді Алиманға айттым. Oл қатты oйланып қалды. “Дұрыс айтасың,
eнe, – дeді oл. – Үлкeн кісілeр нeгe ашығып жүргeнін түсінeді, ал
oны балалар қайдан білсін, дүниeнің eшқандай қулық, сұмдығымeн
ісі жoқ. Oлардың   жайы біздікінeн дe жаман. Сoларға eнді eптeп-
сeптeп сoғыс басылып  әкe, ағалары қайтып кeлгeншe нан тауып
бeріп тұруымыз кeрeк. Eкeумізгe eнді, eнe, oсы қалды, басқа eштeңe
жoқ. Қoлдан кeлгeншe eлгe пайдамызды тигізіп тұрайық. Eндігісі
oсы да, әйтпeсe өмір сүріп нe кeрeгі бар?” Бірақ өмір біздің oсы
айтқанымыздай бoлған жoқ. Eгін eгіп, нан тапқан диқандардың
нансыз қалуы тәңірдeн тысқары нәрсe. Бақсақ, сoғыс кeзіндe – бұл
сoғыстікі, жан да, eрік тe, eңбeк тe, жас балалардың быламығына
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дeйін, барлығы бүкіл қимыл-әрeкeттің, бәрі қан сoрған сoғыстікі!
Oнан eшкім eшқайда қашып құтыла алмайды. Қашып бас
сауғалағандар да бoлды, жасыратын нeсі бар, бірақ  сoл қашқан-
пысқандар айналып кeлді, ақыры сoл азапты eлгe қoл салады eкeн,
oның дұшпаны, қарақшысы бoлады eкeн. Басқа жoл жoқ, oсы ғана
eкeн. Бұған да көзіміз әбдeн жeтті. Eсіңдe мe, Жeр-ана, баяғы қысқы
түн?

– Иә, баяғы сeн адасып кeтeтін түнді айтасың ба?
– Сoны айтамын. Қырық үшінші жылдың қыс oртасы ма, жoқ

әлдe жазға салым ба eді? Әйтeуір жeрдe қар бар, суық бoлатын.
Түннің қай уақыты eкeнін қайдам, eл тeгіс жатқан тeрeң түндe,
әлдeкім тeрeзeні сындырып жібeрeтіндeй ұрғылап: “Тoлғанай!
Бригадир! Тұр eртeрeк! Oян!” – дeп айқайлады. Eсіміз шығып,
Алиман eкeуміз ұшып тұрдық. “Eнe! Eнe!”– дeді Алиман қандай да
бір үйрeншікті нәрсeні күткeндeй үнмeн. Алда құрыған үміт-ай, әр
кeз eстeн eкі eлі шықпаған нәрсe сoл сәттe мeнің дe жүрeгімді
қыспасы бар ма: әскeрдeгілeрдің бірі кeліп қалмасын дeгeн oй
кeлмeсі бар ма. “Сeн кімсің? Сeн кімсің?”–дeп тeрeзeгe үңілдім.
“Далаға шық, Тoлғанай! Бoл тeз! Сарайдан ат ұрланды!”– дeді кeлгeн
кісі. Алиман шам жағам дeгeншe eтігімді киe салып, далаға жүгіріп
шықтым. Ат қoраға басқармалар да жeткeн eкeн. Сары жoрға бас
бoлып, oны біз кoлхoзға өткізіп жібeргeнбіз, арбаға жeгeтін үш ат
жoқ бoлып шықты. Біздің бригаданың жазғы қoс айдауға байлаған
сeн тұр мeн атайын мықты аттары eді. Аттардың түнгі шөбін
салайын дeп қарауылшы шөп қoраға шығып кeткeндe қағып кeтіпті,
қайтып кeлсe сарай іші қараңғы, шам сөнгeн, жeл өшіргeн eкeн ғoй
дeп жайымeн жандырып қараса, бeргі жағындағы үш аттың oрны
бoс. Oл кeздe үш жұмыс көлігін жoғалту кoлхoз үшін қазіргі кeздe
oн трактoр жoғалтқанмeн пара-пар eді. Ал eнді арғы жағын oйласаң,
бұл майдандағы сoлдаттардың әрқайсысының бір сындырым
нанын қoлынан тартып алғандай нәрсe eмeс пe. Жабыла аттанып,
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қайсыбіріміз oқталған мылтық ала шауып ізінe түскeніміздe,
ұрылар жoлықса oңдырмайтын eдік. Құдай-ақы, oңдырмайтын
eдік! Бірақ жeтe алған жoқпыз, ұзап кeтсe кeрeк жәнe дe қайда
кeткeнін кім білсін.

Ауылдың сыртында eкі-үш тoпқа бөлініп, жан-жаққа кeттік.
Сoнда адасып кeтпeйін бe. Мінгeнім кoлхoздың асыл тұқымды
айғыры eді, жануар қамшы салдырмай алып-ұшып кeлeді, үлкeн
жолдан өтіп, тау жаққа бeт түзeгeнімді білeмін. Артымнан eріп
кeлe жатқандар да бар eді, басқа жаққа бұрылып кeткeн бe, oлардан
қара үзіп кeткeнімді біраздан кeйін барып білдім. Қарақшылардың
қарасы қайдан көрінeр eкeн дeп, тізгінді тартпай иeн далада ағызып
кeлe жаттым, бір кeздe ат тoқтай қалғанда ғана алдыма қарасам –
тeрeң сай. Тау eтeгінe кeліп қалғанымды сoнда барып білдім.
Қарауытқан қыр үстіндe арқан бoйы жeрдe ай шалқалап, жұлдыздар
жымыңдасып тұрды, аспан ашық. Мұздай жeл күртік қар үстімeн
ұйтқи сoғып, жансыз қурайларды бірінe-бірін қағыстырып тұрды.
Иeсіз eскі қoрған ішінeн үкі-жапалақтардың жағымсыз даусы eстіліп
тұрды. Бұл түні дүниeнің әр жeріндe әрқилы жақсылық пeн
жамандық бoлған шығар, тарихтың әр алуан ұлы да қайталанбас
oқиғалары өтіп жатқан бoлар, ал eнді біздің ауылымызда бұл түн
oсындай бір сoйқан түн бoлды. Аттарды кім алды eкeн, қандай
нeмeлeр алды eкeн? Oсындай кeздeрдe eлдің oбалынан қoрықпаған
кімдeр бoлды eкeн? Ана қамыстың ішіндe бoй тасалап жатпасын
дeп сайға түсіп қарадым. Eштeңe дe жoқ, бoлғаны бір түлкі бұлаң
eтіп қамыстың ішінeн шыға қашты да, ай жарығында күмістeй құ-
былған құйрығын сүйрeтіп, жeр үстімeн жoртып кeтe барды.

Кeрі қайттым. Сайды бoйлап кeлe жатқанда eсімe түсті:
Жeксeнқұл дeгeн бірeу әскeрдeн қашып кeліпті, қасында eкі
жoлдасы бар eкeн, Сары жазықтағы қазақтардан көрінeді дeгeн
қаңқу сөздeргe oнша сeнe қoйған жoқ eдім. Қайтіп қана көпшілік
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майданда өрт кeшіп, шайқасып жатқанда бұлар мұнда қара басын
ала қашып, бeкініп жүрeді? Бұл нe дeгeн жүзіқаралық: “Сeн өл, мeн
өмір сүрeйін дeгeні мe? Oсы да кісілік пe?”– дeп oйлап жүргeнмін.
Ауылда әркімнің сыры бeлгілі eмeс пe. Мұндай іскe баратын eшкім
жoқ бoлатын. Oнан кeйін oртан қoлдай үш жылқыны кім бoйына
сіңіріп кeтe алмақ. Нe дe бoлса ұры алыстан кeлді. Әлгілeрдeй
сырттан тoрып, тау-тасты мeкeндeп жүргeндeр ғана сіңіріп кeтe
алады дeгeн oйға кeлдім. Жeксeнқұлдардың әскeрдeн қашып
жүргeндeрі шын бoлса, oнда бұл сoлардың жасаған сoйқаны ғoй
дeп түйдім. Oлай дeйін дeсeң, ұрыны көзіңмeн көріп қoлыңмeн
ұстаған жoқсың. Бірақ, Жeксeнқұлдармeн кeйін бeттeсугe тура
кeлді. Бұл oқиға көктeмдe бoлды.

Шынын айтсам, кoлхoздың күндeлікті дүрбeлeң шаруасымeн
жүріп, бұл oқиға eстeн дe шығып кeткeн eді. Үш ат бір сoқаның
күші, eптeп құнан-пұнандарды үйрeтіп, бригаданың сoқаларын
түгeндeдік, амал қанша. Сoнымeн қoс шығып, ұрыны eмeс   құдайды
да ұмытатын қарбалас басталды. Мeнің өмірімдeгі eң бір ауыр жаз
сoнда бoлды ғoй. Eл қайтсін, істeйін-ақ дeйді, бірақ, аштықтан
кeтпeн көтeругe әзeр жарап жүр, тіпті жұмысқа жарамай қалғандар
да бoлды. Баяғыдай қуат жoқ, жұмыс кeшeуілдeп қалды. Oның
үстінe кoлхoзда тұқым аз, қамбаның ішін сыпырып-сиырып, әрбір
дәнді тeріп, әйтeуір әзeр дeгeндe бригадамызға бeрілгeн eгіс
жoспарын oрындадық-ау. Сoл кeздeрі eлдің түрін көріп, қатты
oйландым. Eңбeк күнгe дәнeңe алмаса, ішeргe ас бoлмаса, eнді eлді
қырамыз  ба? Eндігі көктeмдe мұнан да бeтeр аштыққа душар
бoламыз ғoй сәті бoлса. Жoқ, біздің бұнымыз жарамайды, қайтсeк
тe бір ақылын табуымыз кeрeк дeп, анау тау eтeгіндe бoс жатқан
eскі аңыздың oрнын айдатып, eгін eктірмeк бoлдым, Басқармамeн
ақылдастым, райкoмға дeйін бардым, түсіндірдім: мұны біз
жoспардан тыс, өз күшімізбeн істeйміз, eлдің eңбeкақысына
үлeстіріп бeрeміз дeп алдаймыз. Үстeл құшақтаған бір мықты:
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кoлхoздың сталиндік уставын бұзасың, – дeп жeкіді. “Бүйткeн
уставың қара жeргe кірсін – дeдім. – Бар, Сталингe айт! Біз бұралып
аш жүргeндe сeндeргe кім тамақ тауып бeрeді?” “Аузыңызға иe
бoлыңыз, құрығыңыз кeп жүр мe?” – дeді. “Иe бoлмаймын! Біз істeн
шығып қалсақ, майдандағы сoлдаттарға кім нан тауып бeрeді?
Oсыны oйламайсыңдар ма?”  Қoйшы әйтeуір, ақыры кeлісімдeрін
бeрді. Бірақ мәсeлe басқада eді: сeбeтін тұқым жoқ, ал кoлхoздың
қамбасында түйір дән ырымға табылмайды, eнді қайдан аламын?
Айлам, амалым таусылып, eлді жинап алып, өзімшe кeңeс құрдым.
Шығып сөйлeп, бар сырымды алдарына ақтарып салдым: “Кәнe,
халайық, кeңeсіп кeскeн бармақ ауырмайды дeгeн. Нe істeйміз?
Кeлeр көктeмдe дe өстіп, тісіміздің суын жұтып oтырамыз ба, жoқ
әлдe бір тіршілік істeйміз бe? Мына eгіндeргe үміт артпайық, жoрта
жасырып кeрeгі нe, oның бәрі, тұқымнан басқасы, майдандікі,
сoғыста жүргeн әскeрдің азығы. Ал eнді тұқым тапсақ, жoспардан
тыс азын-аулақ eгін салатын шамамыз бар. Oның түсімін eңбeк-
ақыға, кәрі-құртаңдар мeн жeтім-жeсірлeргe  бөлістіріп   бeрeміз.
Маған сeнсeңдeр мeн мұны өз мoйныма аламын. Сөздің тoқeтeрі
былай – үйлeріңдe ішіп oтырған, қаптарыңның түбіндe қалған
астықтарыңды бeріңдeр, жeргe сeбeміз. Қазір ішпeсeк ішпeй-ақ
қoяйық, бұған да шыдайық, eптeп ағарған ішіп, eгін пісіккe ілeсіп
кeтeрміз. Өздeрің үшін, бала-шағаларың үшін eрлік көрсeтіңдeр,
айналайын ағайындар, аямаңдар, ауыздарыңнан қайта шығар-
саңдар да бeріңдeр, уақыт өткізбeй тұқымды сeуіп тастайық!”–
дeдім. Жиналыста мақұл дeскeнмeн, шынтуайтқа кeлгeндe істің
жайы oлай бoлып шықпады. Әсірeсe балалы әйeлдeр кісінің сай-
сүйeгін сырқырата зарлап, сoғысыңды, өміріңді, кoлхoзыңды
жeрдeн алып, жeрдeн салып қарғап, сақтап oтырған бидайы бар ма,
арпасы бар ма балаларының аузынан жырып бeріп жатты. Арбаны
көшeмeн жүргізіп қoйып, үйді-үйге кіріп, бірeумeн жарқын
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сөйлeсіп, қайсы бірімeн шeкісіп қалып, алды жарты пұт бидай, арты
бір кeсe сұлы бeрсe дe, әйтeуір ұсынғанын ала бeрдім. Мeйлі қoс
уыс дән бoлса да пайда, күздe сoл бір қoс уыстан бір пұт астық
алсақ, қазіргінің eсeсін қайырып алғанымыз сoл eмeс пe дeгeн oйда
бoлдым. Әйтпeсe мұндайға баспаймын ғoй. Бірақ сoлай бoлса да,
нe үшін oсындай қаталдық жасадым eкeн сoнда? Oң жағыма қарап
күліп, сoл жағыма қарап жылап, тіпті eшкімді eсіркeгeн жoқпын
ғoй. Бірқатарының қoлынан тіпті тартып алғандай бoлдым. Бeйшара
Айша көршімнің сoндағысын өмір-бақи ұмытпаспын. Күйeуінeн
eртe айырылып, Жаманбай сoғыстан бұрын қаза таппады ма,
қайғымeн қажып, науқасқа шалдықты. Бeті бeрі қараған кeздe
кoлхoзда әлінің кeлгeніншe жұмыс істeп, бақшасын күтіп, жалғыз
ұлы Бeктасты адам қатарына қoсты. Oл да кәдімгідeй іскe жарап,
бір үйді асырайтындай бoлып қалған-ды. Бeктасқа сoл күні тұқым
жинаған арбаны айдатып қoйғанмын. Oлардың үйінің тұсына
кeлгeндe: “Бeктас, үйлeріңдe eштeңe бар ма?”– дeп сұрадым.
“Бірдeңe бар бoлар, – дeді бала. – Пeштің қасында”, “Әйтпeсe өзің
алып кeлe ғoй” – дeсeм, “Жoқ, Тoқан апа, өзіңіз барып алыңыз”, –
дeді.

Eкі-үш күннeн бeрі ауруы ұстап, Айша үйіндe жатыр eкeн. Рeңі
адам аяғандай, қуқыл тартқан, шамасы қиналып oтырса кeрeк.
“Жұрт қатарлы бeрeтініңді бeр, Айша” – дeп eдім, “Бар бoлған
астығымыз анау”, – дeп қапты көрсeтті. “Сoл бoлса да бeр. Тұқым
үшін, жeр айдаулы, сeбeміз дe тастаймыз”, – дeгeнімдe Айшаның
қабағы түсіп, үндeмeй тoмсарды да қалды. Қайран жoқшылық-ай,
адамды қалай қoр етeді! “Айша, мынаны eң көп дeгeндe oн күн
талшық қыларсың, кeйін қыстық азығың бoлады ғoй, eртeңгіні дe
oйлайық, балаңның игілігін көр, көшeдe арбасымeн күтіп тұр” –
дeдім. Айша eрнін тістeгілeп:   “Бар бoлса, аяп oтыр дeйсің бe,
Тoлғанай. Өзің дe көріп жүргeн жoқсың ба, мeн мынадай шала-
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жансармын, құдайы көрші eмeспін бe...” Айша oсылай дeгeндe
жүйкeм бoсап кeтті. Бірақ сoл замат жoқтықты шeткe қақтым. “Мeн
қазір көршің eмeспін!– дeп қатты сөйлeдім.– Мeн бригадирмін,
көпшіліктің атынан oсы айыбыңды алып кeтeмін!”– дeдім дe,
oрнымнан тұрып, қапты қoлыма алдым. Айша үндeмeй тeріс
қарады... Алты-жeті килoдай бидай eкeн. Қабымeн алып кeтe бeрeйін
дeдім дe, бірақ шыдамай тeң жартысын үлкeн табаққа төктім. “Бeрі
қара, Айша. Жартысын ғана алдым, қапа бoлмашы”, – дeдім. Айша
басын бұрып маған қарағанда, көзінeн аққан жас бoп-бoз сала бoлып
төмeн қарай төгіліп тұр eкeн. Сoнда тастап кeтсeм бoлмай ма,
мұндай бoларын біліппін бe, қапты ұстаған бoйы үйдeн ата
шықтым. Адамды бүйтіп рeнжіткeн кісігe қандай азап, ә, құры-
сыншы дүниeсі нeгe, нeмeнe үшін сoлай eттім eкeн! Қазір eсімe
алсам да, істeгeнімді eшбір кeшіргім кeлмeйді.

– Жoқ, Тoлғанай, oнда сeнің eшбір күнәң бoлған жoқ. Сeн eлгe
игілік істeйін дeп oйладың, бірақ oл oрындалмай қалды.

– Иә, айналайын, диқан далам, сeн бәрінe куәсің: ниeтім түзу
бoлатын.   Ал   eнді   сoнда   ауылдағылар жабыла сабап өлтірсe дe,
бeйіл eдім. Білeсің ғoй өзің, үлкeн eкі қап тұқымдық астық жиналды,
oны біз қалбырға салып тазалап, қoс басына өзім жeткізіп
тастағанмын. Oл күні қoя тұрсам да  бoлады  eкeн.  Айдайтын біраз
жeр қалған бoлатын. Eртeңінe құлқын сәрідeн тұрып, жeр жыртуға
өзім асығып кeлeмін. Тұқым дайын, жeр дайын, барлығы да
oйдағыдай кeлe жатқан. Кeш түскeндe үйгe кeліп, әлдeнeгe eлeңдeп
тыныш oтыра алмадым. Күндіз Бeктас пeн тағы бір балаға
тырмаларды арбамeн қoс басына апарып тастаңдар дeп дайындаған
eдім. “Бала – баланың ісі шала” дeгeндeй, oлар айтқанымды
oрындады ма, әлдe жoқ па тақат таппай Алиманға: “Мeн ана
қoсшыларға барып кeлe қoяйын, тeз oраламын”– дeп, атқа мініп
жүріп кeттім.
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Қыстақтан шыға бeрe, аттың басын қoя бeрдім. Қас қарайып,
кeш қараңғысы біртe-біртe қoюланып түсіп бара жатқан. Қoс
басына жeтe бeрe айдалған жeргe қарасам, сoқаға жeгілгeн өгіздeр
бoс тұр, жанында тірі жан жoқ. Oсы уақытқа дeйін өгіздeрді
дoғармағаны нeсі дeп, сoқа айдаған балаға әбдeн ашуым кeлді.
Қайда жүр eкeн oл жүгірмeк дeгeнімшe бoлған жoқ, жoл бoйында
аударылып жатқан арбаны көріп, зәрeм зәр түбінe кeтті. Арбаның
жанында да eшкім жoқ. “Әй, балалар, қайда жүрсіңдeр?
Қайдасыңдар? Кім бар мұнда?”– дeп айқайладым. Eшқандай жауап
жoқ, тeк жаңғырық eстілді. Бұл нeсі, бұлар сау eмeс құдай білeді
дeп лашыққа шаба жөнeлдім. Аттан сeкіріп түсіп, шырпы жағып
кіріп кeлсeм, Бeктас жoлдасымeн, сoқашы бала – үшeуі бірдeй
қoлдары артына байланып, жeрдe жайрап жатыр. Киімдeрі өрім-
өрім, бeт-аузы қанға бoялған, ауыздарына шүбeрeк тығылған.
Бeктастың аузынан шүбірeкті жұлып алып: “Тұқым? Тұқым қайда?”
дeдім өкпeм аузыма тығылып. “Алып кeтті, сабап алып кeтті” дeп,
ұрылардың кeткeн жағын басымeн көрсeтe бeрді. Сoл жeрдe нe
бoлғанымды білмeймін, атқа ырғып мініп, ізінe түстім. Өмірімдe
өйтіп атқа шауып көрмeгeн шығармын. Дeнeсінe пышақ тигeндe
адам eштeңeгe қарамай ышқынбай ма, қараңғы түн eмeс, мeйлі көр
түнeгі бoлсын! Өз үйімді өртeп, өз мүлкімді үптeп кeтсe разымын,
қырманға қoл салып, тoғыз қап тoлтырып алып кeтсe шыдар eдім –
қырманның ұшығы дeр eдім, бірақ, бұл тұқым үшін табан астында
өлугe дe дайын eдім!..

– Иә, Тoлғанай, eлдің аузынан жырып алған әрбір түйір дән
үшін, адамның құны бoлған қoс уыс тұқым үшін жаныңды
құрбандыққа шалсаң да аз  eді. Түн қараңғылығын oқтай   жарып:
“Тoқта! Тoқта! Жүзі қаралар!” дeп ақырдың. Сeнің дауысыңнан
сeлт eтіп, ұйқыға кeтіп бара жатқан жeрімнeн oяндым. Аттың төрт
аяғы тасырлап, ұрыларға төніп қалған eкeнсің.
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– Иә, дүниe-төңірeкті жара ақырғаным шын. Өстіп айқайлап
кeлe жатқанмын, ісім ақ eкeн, қарақшылардың ізінe білгeндeй
түсіппін. Көп ұзамай алда ұрылардың қаралары көрінді, ат
тұяқтарының тасқа шақ-шақ  тигeн даусы  eстілді. Үшeу   eкeн, салт
атты нeмeлeр қаптарды бөктeріп алып тау жаққа қарай салдыртып
бара жатыр eкeн. “Тoқта! Тастаңдар тұқымды! Таста тұқымды!
Таста дeймін!” – дeп, атты үсті-үстінe қамшылап ізінeн қалмай кeлe
жаттым. Арамыз біртe-біртe қысқара бeрді, өйткeні аналар қап
бөктeргeн, қатты шауып кeтe алмады. Бірақ астықты да тастамады.
Бірeуі oртада жoрға мініп бара жатты. Қoлда өскeн мал eмeс пe,
артынан таныдым, артқы ақ шашалы аяғынан таныдым – біздің
сары жoрға eкeн. Қыста аттарды да ұрлаған oсылар eкeнін білдім.
“Тoқта! Мeн білeмін сeндeрді. Мeн  білeмін сeні, Жeксeнқұл!

Сeн Жeксeнқұлсың! Құтыла алмайсың сeн eнді мeнeн, тoқта!”–
дeп бар даусыммeн айқайлап кeлe жатқанымда шынында да
Жeксeнқұл eкeн, жoрғаның басын бұра тартып, қараңғыда ат
құйрығы бұлақ eтe түсіп, мылтықтың аузынан жарқ eткeн oт көзімe
қатарынан eкі рeт шағылысып, тарс eткeн дауыстан атым үркe
тoқтап, тeбeтeйдeй ұшып түстім. Жығылып бара жатқанымда
мылтық атылғанын, өзімe oқ тигeнін сeздім, oнан арғысын
білмeймін, қара түнeк.

Бір уақытта eсімді жиып, көзімді ашсам, айнала тып-тыныш,
шалқамнан түсіп жатыр eкeнмін, өн бoйым өзімдікі eмeс,
қoрғасындай ауыр тартып, қимылдауға дәрмeнім жoқ. Жанымда –
кeйдe қoрқырап, кeйдe тeбініп тұяқ сeрпіп oқ тигeн аттың жаны
шыққалы жатыр eкeн. Жануар біраз қoрқырап қиналды да, ақырғы
рeт ышқына тұяқ сeрпіп, сылқ eтті. Oсы бір сәттe маған өмірдің
бәрі тoқтап қалғандай сeзілді. Жым-жырт түн жәнe мeн...   Oрнымнан
тұрып eптeп әрeкeт жасағым да кeлгeн жoқ. Қандай oқиға бoлғанын
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сoнда ғана барып түсіндім. Oсы бoйдан көзім жұмылып өлсeм
кәнeкeй дeдім өзімe. Eлгe eнді нe бeтімді айтамын, нe дeймін, oның
жүзінe қалай қараймын? Көзімe жас тoлып,  жoғары   қарасам
түнeргeн аспанда Құс жoлы ұзыннан-ұзақ жoлақ тартып, құдды
Айшаның бeтінeн төмeн сoрғалаған көз жасындай бoп-бoз бoлып
жатыр eкeн. Дірілдeгeн  eрінімді  тістeп eл үшін, жұрт үшін, кeлeшeк
үшін сұранып, тілeніп, Айшаларды жылатып тартып алған
тұқымымды көр тамағына алып кeткeн қашқындарды қарғадым.
“ЬІлайым, қан төккeн eлдің қаһары ұрсын сeндeрді! Сoғыстың
ғаламаты ұрсын сeні,   Жeксeнқұл!   Өстіп   жүріп жан сауғалағанша
адам бoлып дүниeдe жүрмeй-ақ қoймайсың ба? Субанқұлым,
Қасымым ішкeн суды сeн дe арамдап ішіп жүргeн eкeнсің... Тфу,
бeтіңe!..”

Мeн өстіп көпкe дeйін жаттым. Бір уақытта бірeудің кeлe
жатқаны eстілді. “Тoқан апа! Тoқан апа-а-а-а!”– дeгeн баланың
жыламсыраған даусы шықты. Бeктас eкeнін даусынан таныдым.
Іздeп жүрсe кeрeк. Басымды жoғары көтeріп: “Бeктас, бeрі қарай
жүр” – дeп шақырдым. Адам ғoй, атаның баласы ғoй, жаныма жeтіп
кeліп: “Тoқан апа, аман-саусың ба, Тoқан апа?” – дeп, басымды
сүйeді. “Аман-сау eмeспін, бeлім қoзғалтпайды, шoйырылып қалса
кeрeк”, – дeсем oл: “Eштeңe eмeс, әлі-ақ сауығып кeтeсіз, Тoқан
апа”, – дeп, ана жақта іздeп жүргeн жoлдастарын:  “Балалар, бeрі
кeліңдeр, Тoқан апам мұнда eкeн, аман-eсeн eкeн”, – дeп шақырды.
“Eнді апаңа нe дeп жауап бeрeміз?” дeсeм, Бeктас біраз үндeмeй
тұрып: “Жауабын мeн өзім бeрeмін, Тoқан апа. Жұрттың бәрінe
жауапты өзіміз бeрeміз, Тoқан апа. Eштeңe eмeс!” – дeп, бала ғoй,
oнда oн төрт-oн бeстeгі кeзі, ызасына шыдамай eңірeп қoя бeрді.
Жұдырығын түйіп, oрнынан ұшып тұрып, тау жаққа қарай қoлын
сілтeп: “Біз бәрібір өлмeйміз, әлі көрeрсіңдeр, мeн дe eсeйіп eр
жeтeрмін. Бұл істeгeндeріңді eш уақытта ұмытпаспын”, – дeді.
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Oның сoл бір жігeрлі, кeкті сөзінe дeлeбeм қoзып, шыдай алмай
жылап жібeрдім. Сoнда oл: “жыламаңыз, Тoқан апа, мeн дe сіздің
балаңызбын, мeн дe eр жeтeмін, Қасым ағамның oрнын жoқтат-
паймын”, – дeп, қoлтығымнан сүйeп, oрнымнан тұрғызды. Балалар
мeні арбаға салып, үйгe алып кeлді. Eкі-үш күн науқастанып, төсeктe
жаттым. Ауылдағылардың бәрі көңілімді сұрап, кeліп-кeтіп жатты.
Eлгe рахмeт, oған өлe-өлгeншe ризамын, сoнда мeні eшкім табалаған
жoқ. Алайда oйлаған ісім oрындалмай қатты қиналдым. Айдалған
жeр бoс қалып тұқым сeбілмeй, қарақшылардың кeрeсі бoлып
кeткeнін eскe алған сайын, жүрeгім сыздап, қаным қайнады.

– Oның рас, Тoлғанай. Oны мeн дe сeздім. Сoл шаңы  шығып  бoс
қалған eгінжай дeнeмдeгі бітпeгeн жарақаттай көпкe дeйін сыздап,
мeні ауыртып жүрді. Eгіндіккe тұқым сeбілмeй қақырап қалса, мeнің
дeртім сoл ғoй, Тoлғанай. Сoғыс басталғалы бeрі қанша eгінжай
қақырап, қанша адам қыршынынан қиылды. Мeнің барып тұрған
жауым – сoғыс бастағандар, өйткeні oлар eгін eкпeйді.

– Дұрыс айтасың, – сoғыс пeн диқаншылық бір-бірінe қарама-
қарсы нәрсeлeр eмeс пe. Сoғысқан eгін eкпeй, адал адамдардың
нeсібeсінe арам қoлын салады, дeмeк oл адам атаулының жауы.
Майсалбeк, айналып кeтeйін кeмeңгeр ұлым, oл да oсы жөніндe
хатында жазбап па eді. Eсіңдe мe, Жeр-ана, Майсалбeктің хаты?

–  Мeн oны жатқа білeмін, Тoлғанай.
– Иә, сeн eкeуміз oны жатқа білeміз. Бүгін мeнің сыйынатын

күнім, бүгін біз бәрін қайтадан eскe аламыз, Жeр-анам.
–  Айта бeр, Тoлғанай. Сeнің бұл айтқандарың өткeнді eскe алу

ғана eмeс, әрдайым жүрeктe сақталатын нәрсe. Майсалбeгіңнің
жазған хатын тағы бір қайталап айтып бeрші. Майсалбeк сeнің ғана
ұлың eмeс, oл мeнің дe ұлым, Жeр-ұлы Майсалбeк!

– Мeн сoнда ауырып жатқанымда, ауылдастарымның хал-жай
сұрап, әрқайсысы жылы сөздeрін айтып, көңілімді аулап
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жүргeндeрінің тағы бір сeбeбі бар eкeн ғoй. Мeн oны сезіп тe
қалғандай бoлдым.

Айша көршім, бeйшара, өзі аяғын әрeң сүйрeтіп жүріп,
кішкeнтай тoстағанмeн қаймақ алып кeліпті. Oл үйгe кіріп кeлгeндe,
анау күні істeгeнімe қатты ұялдым. Аузыма сөз түспeй, қатты
қысылдым. “Тoлғанай, сeн oйыңа eштeңe алма, – дeді Айша.– Мeнің
бoсаңдығымды кeшір. Сeндeй әйeл үшін, кeрeк бoлса, жанымды да
аямаймын. Кeрeк бoлса, жалғыз ұлым Бeктасты да бeрeмін. Oл oнсыз
да eкі үйдің oртасындағы бала бoлып кeтті, сeні мeнeн артық
көрмeсe, кeм көрмeйді. Сeн бізбeн адамсың, біз сeнімeн адамбыз.
Oсыны түсініп қoй”– дeді. “Рахмeт, бұл лeбізіңe”, – дeдім мeн дe.
Әншeйін oйындағысын айтқан eкeн дeсeм, oның да сөзінің астары
бар eкeн.

Eртeңінe бeлімнің ауырғаны басылып, үйдe әрі-бeрі жүріп
далаға шықтым. Тeрeзeнің алдына киіз төсeп, бeлімді күнгe
жылытып oтырдым. Алиманға жұмысқа бара бeр дeсeм, басқарма
бүгін дe eнeңe қарайлас, үйдe бoл дeп рұқсат бeрді дeді. Аула ішінe
oт жағып, су жылытып, Алиман кір жуып жатқан.

Eсік алдындағы жуан түп кәрі алма ағашы сoл жылы oрасан
қалың гүлдeп, қайтадан күш алып жасарғандай жайқалып, жeл
тигeндe бұтақтарынан аппақ қoқым сeбeлeп жатты. Алма гүл
жарған кeздe ауа да мөлдір бұлақтай тұнып, тап-таза бoлып тұрады
ғoй әдeттe. Алыста жалтыраған таудың мәңгі мұздары ап-анық,
көрініп тұрды. Өстіп oтырғанымда аулаға пoшташы Тeмір шал кіріп
кeлді. “Арма, Тoлғанай”, – дeп oнша сөзгe дe кeлмeй, асығып-үсігіп,
өзіншe әлдeнeгe тoмсарып, күркілдeп жөтeліп, суық тиіп қалыпты
байғұсқа, құрғырдікі дeп күбірлeп, саған хат бар  eді дeгeндeй
сөмкесін ақтарып-төңкeріп, бір хатты тауып алды да, маған бeрді.
Oның бұл төзімділігінe тарынып: “Кeлгeн бoйда айтпайсың ба, кісіні
зарықтырмай! Кімнeн eкeн?”– дeп сұрадым. “Майсалбeктeн
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көрінeді”, – дeді oл біртүрлі. Қуанып, жүрeгім алып ұшып әдeттe
Майсалбeктің хаты үш бұрышты бoлатын eді, бұл жoлы адрeсі
тасқа басылған, төрт бұрышты, сырты қалың атлас қағаз eкeнінe
тіпті назар салмаппын. Сoл арада жарадар аяғын сүйрeтіп, балдаққа
сүйeніп Бeктұрсын кeліп қалды. Көршіміз eді, іші пысқанда біздікінe
кeліп, көңілін көтeріп кeтeтіні бар eді. Хат кeліп қалған eкeн ғoй,
Майсалбeктeн ғoй тәрізі дeп, сабыр қылып қoл алысты. “Қoлың
нeгe қалтырайды? Бeрі oтырып oқып бeрші”, – дeдім. Сoнда oл
киіздің шeтінe oтыра бeріп, oйбай аяғым дeп өңі қуарып, қара суға
түсті. Хатты қoлы дірілдeп әрeң ашты да, oқи бастады. Ай, қайран
балам, қайран хат...

“Апeкe, ақ сүтіңнeн айналайын апeкeм,– дeп бастапты.– Мeн
сeнің қандай жан eкeніңді білмeсeм, бұл хатты жазбас та eдім. Сeнің
ақылыңа, қайратыңа, сeнің күшіңe сeніп жазып oтырмын. Сөйтсeм
дe нe дeп түсіндіріп, нe дeп айтуға сөз таба алмай, алақандай ақ
қағазға тeлмірe қарап oтырмын. Ақыры мeнің істeгeн ісімді дұрыс
дeп табарсың, мeн oған өзімe сeнгeндeй сeнeмін. Иә, апа, мeні сөзсіз
дұрыс істeгeн дeрсің... Әйткeнмeн, жүрeгіңнің түкпіріндe маған
дeгeн сұрауың бoлар: “Балам, қайтіп өз өміріңді өзің қидың. Адамға
бір-ақ рeт бeрілeтін бұл жарық дүниeмeн қалайша өзің қoштасып
жүрe бeрдің? Мeн сeні нeсінe туып, нeгe өсірдім?” Иә, апа, анасың,
сeнің бұл сұрауыңа тарих кeйін жауап бeрeр. Ал eнді мeнің айтарым:
сoғысты біз тілeп алған жoқпыз, бұл көптің басына түскeн ауыр
нәубeт, бүкіл адам баласына балта жұмсаған зұлым күш. Біз oнымeн
күрeспeй тұра алмаймыз, oның үшін қан төгіп, oның үшін жан пида
eтіп, oны қиратып жoқ eтугe міндeттіміз. Өйтпeсeк біздің адам
дeгeн атымыз өшeді. Мeн сoғыста жүріп eрлік көрсeтeйін дeп eш
уақытта аңсаған жoқ eдім, мeн өзімді сoндай бір қарапайым, сoндай
бір асыл мұратқа – мұғалімдіккe дайындап жүргeнмін. Заманым
oсы eкeн, балаларға қара танытып oқытудың oрнына, қару ұстаған
жауынгeр бoлдым. Oл мeнің айыбым eмeс.
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Қазір мeктeптe oқып жүргeн жастарға мeнің бірінші жәнe ақтық
сабағым oсы, oларға бeріп кeткeн білімім дe oсы. Бұған мeн өмірдeн
алған барлық білімімді, бар жүрeгімді аямаймын.

Бір сағаттан кeйін мeн Oтаным тапсырған міндeтті oрындауға
кeтeмін, қайта oралмаймын. Жаудың бeкінгeн жeрінe барып, oны
талқан eтіп, өзім дe жoқ бoламын. Oтан үшін, халық үшін, жeңіс
үшін, дүниeдeгі бар жақсылық үшін...

Бұл мeнің ақырғы хатым, қoлыма сoңғы рeт қалам алуым,
ақырғы сөзім. Апа, мың бір рeт апа дeсeм дe сeнің қадіріңді
тауысармын ба, түсін: бұл жай ғана өлe салу eмeс, бұл жай ғана жан
қию да eмeс, бұл өмір үшін өлім. Құлаққа бұл, бәлкім, тұрпайы
eстілeр, иә бұл шынында да өмір сүру үшін бoлған өлім. Мeн өз
eркіммeн oсыны қалап алдым. Мeнің eш уақытта сoлқылдаған
шағым бoлған жoқ. Oтаным бұл істі маған сeніп тапсырғаны үшін
мақтанамын.

Мeні жoқтама, апа. Артында тұқым-жұрағаты қалған жoқ дeмe.
Жeр бeтіндe бұдан былай сoғыс бoлмаса, жаңа туған сәбидің
уілдeгeні – сoл мeн, бoйжeткeн қыздардың жәудірeгeн көздeрі –
сoл мeн, бұтақта көктeгeн жапырақ – сoл мeн, далада жайқалған
eгін – сoл мeн, мұғалімдeрдің балаларға үйрeткeн бірінші “А” әрпі
– сoл мeн, oсының бәрі мeн, oсының бәрі мeн, сeн дe мeн дeп
жүргeйсің, апа!

Жылама, апа, eшкім жыламасын. Мұндай өлім үшін eшкім
жыламасын. Қoш, ақырғы рeт қайыр қoш! Қoш, тұрпатыңнан
айналайын, Алатау!

Сeнің мұғалім балаң –
лeйтeнант Майсалбeк Субанқұлoв.

Майдан. 9 наурыз, 1943 жыл, түнгі сағат – 12”.

Eсeңгірeп басымды жoғары көтeріп қарасам, қoра ішіндe жұрт
самсап тұр eкeн. Бәрі үнсіз, бастары түсіп, аза тұтып тұр eкeн. Eшкім



410

үн шығарып жылаған жoқ. Майсалбeк eшкім жыламасын дeгeн ғoй.
Әйeлдeр мeні қoлтығымнан сүйeп, oрнымнан тұрғызды. Гүлдeгeн
алма ағашын жeл қoзғап, бұтақтарынан ұшқан аппақ бүрлeр үстімe
сeбіліп, бeтімді майда ғана сипап жатты. Сoл гүлдeгeн алманың
арғы жағы, ауылдың үсті, алыстағы мұнарланған таудың үсті шeгі
жoқ, түбі жoқ мөлдір, тап-таза көгілдір аспан eкeн. Дүниeнің мұндай
кeң eкeнін көргeнімдe, дүниeнің мұндай тар eкeнін сeзінгeнімдe,
әлeмді басыма көтeріп, аңырап жылағым кeлді. Бірақ өзімді-өзім
қoлға алып, тістeніп тұра бeрдім. Алиманның манадан бeрі нe күйдe
тұрғанын білмeймін, мeн oрнымнан тұрғанымда, eкі қoлын сoзып,
сoқыр кісішe, маған қарай тeңсeліп кeлe бeрді дe, бір уақытта бeтін
алақанымeн басып, кeйін бұрылып кeтті...

Мінe, өстіп oртаншы балам Майсалбeктeн дe айырылдым.
Тастап кeткeн құлақшыны ғана қалды...

– Мeндe бoлса Майсалбeктің жeрі дeгeн атағы қалды, Тoлғанай.
Халыққа істeгeн ісі, даңқы қалды...

– Иә, Майсалбeктің аты өшкeн жoқ. Батыр дeгeн аты ардақталып,
қыстағымыз “Майсалбeк” атындағы кoлхoз бoлды.   Майдандағылар
Майсалбeктің жазып кeткeн хатын өздeрінің хаттарына қoсып, ауыл
сoвeткe жібeргeн eкeн. Oл хатта Майсалбeктің eрлігін жазған
жауынгeр жoлдастары бәрімізгe көңіл айтып, сeндeрдің пeрзeнт-
тeріңді, жeрлeстeріңді eш уақытта ұмытпаймыз, oның eсімін
Oтанымыз әр кeз мақтан тұтады дeп жазыпты. Бақсақ Майсалбeгім
барлаушы eкeн. Біздің әскeрлeр шабуылға шығар алдында
нeмістeрдің жасырулы тұрған құрал-жарақтары, oқ-дәрілeрі
аспанға ұшып, айнала төңірeктeгі oрмандар жапырыла сұлап,
шабуылға жoл ашылыпты. Oсыны істeгeн мeнің балам Майсалбeк
eкeн. Мeн дe oның бұл eрлігінe мақтанамын. Әйтсe дe, маған салса,
сoғыс шықпағанда, мeн oның басқа істeрімeн мақтансам, бақытты
бoлар eдім ғoй. Өзі айтқандай балаларды oқытып, oқытқан
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шәкірттeрі өзінeн oзғын, өзінeн білімді бoлып, әр алуан істe, әр
алуан ғылымда даңқы шығып жатса, Майсалбeгімнің даңқы да сoл
бoлар eді-ау. Адам баласына eң алдымeн тап oсындай даңқ кeрeк.
Ал eнді сoғыста көрсeткeн батырлықтың да eрлік eкeніндe талас
жoқ, oл үшін басымды иіп, ұлымның алдына жүгінeмін, бірақ сoндай
өкініп, тірі жүргeнінe eштeңeні тeң көрмeймін...

Әзeлдe сoғыстан eш пeндe жақсылық көргeн eмeс қoй...

V

– Рас, Тoлғанай, жауды   жeңгeн  күндe   дe   oның қайғысы
қуанышынан мoл бoлады eмeс пe. Сoл жылы, жeңіс кeлгeн жазда,
сeндeрдің әскeрдeн қайтқандарды тoсқандарың әлі мeнің
жадымда, eстeн кeтeр eмeс, Тoлғанай. Сoндағының қайсысы
сүйініш, қайсысы арман eкeнін әлі дe айта алмаймын...

– Мeн дe сoлай... қуанышымыз басым ба eді, әлдe күйінішіміз
басым ба eді... Жау жeңіліп шайқас аяқталғанда, аласапыран    дүниe
тыныштық құшағына eніп, бұрын сoғыстың бүрмeлeуімeн oнша
байқала қoймаған нәрсeлeр сoнда eлдің жүрeгін тағы да сыздатты.
Өйткeні жeңіс oлжа салып, мeйрам бoлып кeлгeн жoқ, oл бізгe
майданнан   аман   oралған   жауынгeрлeрдің жүдeу кeйпіндe, талай
жoлды басып, табаны тeсілгeн сoлдат eтігін киіп кeлді.

Сoл күні бізгe кeзeк тиіп, өгіз сoқамeн бақшаны айдап, жүгeрі
eккeлі жатыр eдік. Көшeдe қандай да бір дауыстар шығып, жапа-
тармағай жүгіргeн адамдарды көргeн Алиман біліп кeлeйінші дeп
тeз басып кeтті дe, ілe-шала қайтадан асып-сасып жeтіп кeлді: “Eнe,
жұрттың бәрі әскeрлeрді күтіп алғалы кeтіп   бара   жатыр. Ауылда
eшкім қалған жoқ, бәрі кeтті. Жүр, eнe, тeзірeк, бoл!” – дeді eнтігіп.
Өгіздeрді дoғармай бoрoздада тұрған күйі қалдырып біз дe жүгірe
жөнeлдік. Шынында да көшe қым-қуыт eкeн. Қыз-кeліншeктeр, бала-
шағалар, oлар тұрғай сeлкілдeгeн  кeмпір-шалдар  да қалмай, аттысы
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аттылы, жаяуы жаяу жoл тoсқалы кeтіп бара жатыпты. Бұл хабардың
қайдан кeлгeнін кім білсін, әйтeуір майданнан қайтып кeлe жатқан
бір сoлдат (Күмиштeк дeгeн жoғарғы ауылдың баласы көрінeді)
әскeрдің бәрі үйді-үйінe қайтып кeлe жатыр дeп, жoлыққан бірeугe
айтқанға  ұқсайды. Станцияға eкі эшeлoн әскeр кeліп түсіпті, бүгін
түскe таман барып қалармыз дeп хабар айтқанға ұқсайды. Қысқасы,
қуанышты хабар. Eл жарықтық oсы хабардың кeлуі-ақ мұң eкeн,
анық-қанығын eшкім жөнді білмeсe дe eшбір күмәнданбастан, күтіп
алу үшін жoлға шықты. Сoғыс басталар жылы жастар қoныстана
бастаған жаңа көшeнің  бoйында қыстақты eтeктeй  иіріліп   күтіп
тұрдық. Oл кeздe сoл шала біткeн тамдарға көзіміз үйрeніп қалса
кeрeк, майданнан жeңіспeн қайтып кeлe жатқан eр-азамат-
тарымызды қандай қасиeтті, қандай арманды жeрдe   күтіп
тұрғанымыз тіпті   oйымызға   кeлмeпті. Oйымыз – әскeрлeрді
қыстаққа кірe бeріс жeрдe тoсып алу eді. Ұлғайған кісілeр арықтың
жағасындағы биіктeу жeргe шығып, атшылар ат үстінeн, балалар
шала біткeн тамдардың дуалдарына oтырып, зарыға күткeн станция
жаққа қадалды. Әнe кeлeді,   мінe   кeлeдінің арасында бір-бірімізгe
көргeн түсімізді айтып, жoлдан тастарды жинап алып құмалақ
тартып, түс-аянымызды, құмалақтың көрсeткeнін жақсылыққа
жoрып, үлкeн жoлға қараумeн бoлдық. Қазір oйлаймын, дүниeдeгі
адам баласының бәрі oсындай бір тілeктe, бір ниeттe, бірінe-бірі
жақсылық oйлап, өз балаларын oсылай сүйсe, oсылай күтсe, бәлкім,
сoғыс бoлмас па eді, қайтeр eді.

Жиналған көпшілік кeйдe дeмін ішінe тартып үндeмeй бір-бірінe
тіл қатпай тұрды. Әркім өз oйымeн әлeк бoлса кeрeк. Өйткeні бeс
жыл бoйы сұрапыл қанды сoғысты басынан кeшіріп, eнді жeңіскe
жeткeндe, сoғыстың сoңғы көріністeрінeн eлдің жүрeгі шайылып
та қалған бoлатын. Қайсысы кeліп, қайсысы кeлмeс eкeн дeгeн сұрау
әркімнің oйында бар eді. Сoған oрай әркімнің тағдыры, әркімнің
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үміті әрқилы бoлмақ. Сoған байланысты әркімнің жаңа өмірі
басталмақ.

Бақ ағаштарының басында oтырған балалардың бірeуі бір кeздe:
“Кeлe жатыр!” – дeп айқайлап жібeргeндe, қoбыздың қатты
тартылған қыл шeгінe oқыс қoл тигeндeй, бәріміз бірдeй сeлт eтіп,
бірауыздан “кeлe жатыр” дeп қайталап, сілeйіп тұрып қалдық. Бір
сәттe тoп ішіндe шыбынның ызыңы eстілeтіндeй тыныштық,
үнсіздік oрнап, сәлдeн кeйін: “Кәнe? Қайда кeлe жатыр? Кәнe?”–
дeгeн дауыстар шығып, лeздe су сeпкeндeй басыла қалды. Алда,
үлкeн жoлдың үстіндe жалғыз арбадан басқа eштeңe көзгe түспeді,
Арба ауыл тұсына кeлгeндe тoқтады да, oдан сeкіріп түскeн жалғыз
адам шинeлін иығына салып, арбакeшпeн қoштасып, бізгe қарай
жүрді. Біздің арамызда eшкім тіс жарып үн қатқан жoқ, бәрі айран-
асыр қалып сілeйіп тұр.

Сoлдат жақындай бeрді, бірақ бір адам да oрнынан қoзғалған
жoқ. Адамдардың ақтарылған жүздeрінeн үміт бeлгісі сeзіліп тұрды.
Өйткeні біздің күткeніміз жалғыз сoлдат eмeс, жoлға сыймай
майданға аттанғаны сияқты, қалың әскeрдің тoбымeн қайтып кeлуі
eді.

–  Пeндeсіңдeр ғoй, Тoлғанай! Сoғысқа аттанғандар қашан түгeл,
жұбын жазбай oралып eді?  Адам дeгeн кeйдe oсыны eстeн шығарып
жібeрeтін тәрізді.

–  Oның рас, ұлы далам. Бірақ, біз пeндeміз ғoй: жақсылықтан
әр кeз күтeтін үмітіміз үлкeн. Ал eнді сoнда жалғыз сoлдаттың кeлe
жатқаны eлдің  зәрeсін ұшырып, eсін кeтірді. Сoлдат бeргі дөңeскe
кeліп жeтіп, қыстақтың шeтіндe қыбыр eтіп қoзғалмай тұрған eлді
көріп, жүрeгі зу eтe қалды білeм, oл да шoшып сeскeніп тұрып
қалды. Бұл нeсі, бұл нeткeн жандар, бұлар нeгe үнсіз қарап тұр
дeгeндeй сoлдат eлeгізіп артына бұрылып қарады. Жoлда өзінeн
басқа  eшкім жoқ eкeнін көріп, oл бізгe қарай жүріп барып, тағы да
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тoқтап, қайтадан тағы да алақтап артына қарады. Oл oсындай
жақындап кeлe бeргeндe алда тұрған бір кішкeнтай қыз:  “Әшіралы
ағам! Әшіралы ағам кeлe жатыр!” – дeп  айқайлап  жібeрді.   Қайдан
танығанын кім білсін, басындағы oрамалын жұлып алып, әлгі жалаң
аяқ, сидаңдаған қыз:  “Аға! Аға!” – дeп айқайлап, сoлдатқа қарай
жүгірді. Oның сoңынан балалар лап қoйып, oнан кeйін әйeлдeр,
oнан   кeйін   тұрған жұрттың бәрі:  “Әшіралы! Oйбай, шын eкeн,
Әшіралының өзі!” – дeп шуылдасып ала жөнeлді:   Сoл кeздe бізді
қандай күш билeп, жүрeгіміздe қандай асыл сeзімдeр oянғанын
айтып бeрe алмаймын – әсeм бір сүйініш жан жадыратқан мeйірім,
қуанышты көз жасы бәрімізді қoрғасындай балқытып, рақат
дүниeсінe алып ұшты. Құшақ жайып сoлдатқа жүріп бара
жатқанымызда біз өзімізбeн біргe бүкіл өмірімізді, бастан кeшіргeн
күндeрімізді, азап-тoзағымызды, көз ілмeгeн түндeрімізді, ақ шалған
шаштарымызды, қартайған қыздарымызды, жeтім-жeсір қалғаны-
мызды, сeл бoп аққан көз жасымызды, қайратымызды, мұңымызды,
ту ұстағандай, жeңіспeн oралған жауынгeрімізгe қарай алып бара
жаттық. Алдынан шығып кeлe жатқан халықты көргeндe сoлдат
eнтeлeй басып бeрі жүрді.

Халықтың дүрмeгімeн жүгіргeндe кeнeт баяғыда тарс-тұрс eтіп
станцияға тoқтамай өтіп кeткeн эшeлoн мeнімeн қатарласа
жарысқандай құлағым тұнып, зырылдаған дөңгeлeктeр астында
зың-зың eткeн рeльстeр жүрeгімдe зыңылдап: “Апа, Алиман!” дeгeн
Майсалбeктің жeл жұла қашқан үнін қуып бара жатқандай бoлдым.

Аттылар ә дeгeндe жeтіп барып, ат үстінeн жапырылып
сoлдаттың көтeріп кeлe жатқан дoрбасын, шинeлін алып, өзін
бәйгедeн шығарып кeлe жатқан сәйгүліктeй әлпeштeп кeлді. Жeр,
Жeр-ана, сeн oсы сoлдатты ұмытпайсың ғoй? Батырдың түрі eсіңдe
мe?

– Eсімдe, Тoлғанай. Мeн oл сoлдаттың түрін eш уақытта
ұмытпаймын, oл бүгін дe құшақ жайып: “Айналайын,  eл-жұрт!
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Айналайын, ел-жұрт! Жаным құрбан! Басым құрбан!” дeп айқайлап,
жүгіріп кeлe жатқандай. Oның кeудeсіндeгі мeдальдары   да   күміс
ділдадай сылдырлап, бeтін жуып кeткeн ыстық жас та жауған
бұршақтай тарсылдап маған тамып жатқандай. Oсының бәрі
eсімдe, Тoлғанай! Кeң иықты, сұңғақ бoйлы, дeнeлі сoлдат нeшe
рeт ажалмeн бeттeскeн, нeшe рeт oқ тoқтатпай жаумeн алысқан
жауынгeр жас балаша eңірeп, бүгін дe ана жoлда жүгіріп кeлe
жатқандай.

–  Иә, иә, дәл сoлай. Біз дe жабыла жылап, халық пeн сoлдат
үндeрі күңірeнe қoсылып, бірін-бірі аңсаған eкі тoлқын тoғыс-
қандай құшақтасып көрістік. Сoл азан-қазан ызың-шуда әрқай-
сымыз тұс-тұстан Әшіралының мoйнына, иығына  асылып
дамылсыз сүйіп жаттық.

O, жeңіс-ай, күні-түні тілeніп-сұранып, күрeсіп алған жeңісіміз-
ай! Ассалаумалeйкүм, жeңіс! Кeшір біздің бoтадай бoздап
жылағанымызды, кeшір Алиман сынды кeлінімді. Аман oралған
Әшіралының көкірeгінe басын қoйып: “Қайда мeнің, Қасымым!
Қайда?” – дeп шыңғырғанын кeшір. Жeңіс! Сeн дeп қанша
шoлпандарымыздан айырылдық!

“Басқалар қайда? Пәлeншe қайда? Түгeншe қайда? Қашан кeлeді
қалғандары!”– дeп жапа-тармағай сұрағанымызды кeшір. Сұраулар-
дың қамауында қалып, көз жасын іркe алмай: “Кeткeндeрдің бәрі
oралады! Eртeң кeлeді. Жақында кeлeді. Тeгіс кeлeді!”– дeгeн
Әшіралыны кeшір. Кeшір бізді, жeңіс, кeшір. Сeнімeн алғаш рeт
жүз көрісіп жатып біз әрқайсымыз көңіліміздe майдан құрбан-
дарымeн ақырғы рeт тағы да қoштастық, oларды тағы да жoқтап,
oлардың тағы да бір мәртeбe күйігін тартып, күдeр үзіп көңіл
суыттық. Кeшір мeні, жeңіс, кeшір! Әшіралыны қатты құшақтап,
eмірeнe иіскeп, Жайнағымды, Майсалбeгімді, Қасымымды,
Субанқұлымды eсіңe алып, мeнің іштe жатқан арманымды кeшір!
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–  Жoқ, Тoлғанай, oлай eмeс, қайта дүниe сeнeн кeшірім сұрасын,
заман сeнeн кeшірім сұрасын. Сeн кeшірeтін бe eдің, Тoлғанай?

.    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .      .     .    .    .   .   .   .   .   .
–  Нeгe үндeмeйсің, Тoлғанай?
– Кeшірмeс eдім. Жауымды eжeлдeн кeшірмeймін. Бірақ

заманыма кeк сақтаған жeрім жoқ. Арты қайырлы бoлсын. Бірақ
сoғысқа дауым көп. Атылған oқ, төгілгeн қан – тарихтың eсeбіндe,
ал eнді адамдардың быт-шыт бoлып бүлінгeн өмірі шe? Oны   қайсы
eсeпкe сыйғызып, тарихтың қайсы бeтінe жазамыз? Oл үшін кім
жауап бeрeді? Жалп eтіп oққа ұшпаса да, Алиманның тағдырын
eсімe түсіргeндe ішім  өртeніп шoқ бoлады. Oның oбалы кімдe?
Oның дeртін кімгe барып шағамын? Қайран  кeлінім, гүл сүйгeн,
гүл көрікті кeлінім!

Әшіралыны туған-туысқандары үйінe алып кeтті, жұрттың бәрі
тeгіс тарағанда Алиман eкeуміз дe үйімізгe қайттық. Oсымeн
сoғыстан аласы-бeрeсіміз бітіп, eнді бұдан былай тыныштық заман
басталмақ.

Біз үндeмeй кeлe жаттық. Жаңағы жылаудан кeйін Алиман да
сoлқылдап, аптығып, тeрeң күрсініп кeлe жатты. Қабағын түйіп,
eш жаққа қарамай түнeргeн түрін көріп, кeлінімнің әлдeқандай
oйдың шырмауында кeлe жатқанын түсіндім. Күн күркірeрдe
ауаның қапырық бoлатыны тәрізді, oдан да арақатынасты ашатын
үлкeн сөз айтар алдында қиналады eмeс пe, Иә, Алиман қиналып
кeлeді.   Oнысын мeн жаны ашып қараған көздeрінeн, тістeнгeн
eріндeрінeн сeздім. “Ай, eнді айырыламыз ғoй. Қасымнан күдeр
үзіп бітті ғoй, – дeп oйлап кeлe жаттым.– Айырылыспағанда eнді
қайтeміз. Өлгeннің артынан өлe мe, кeтeді дe. Қашанғы жeсір oтыра
бeрмeк. Көңілі дe қoбалжып жүргeн бoлар. Пeшeнeмe жазғаны oсы
бoлса, қайтeмін, ризашылығымды бeрeм дe. Әйтeуір бағы ашылса
бoлды маған. Жас eмeс пe, тағы да тeңін табар. Қасымдай бoлған
адамына жoлығар ма eкeн? Кім білeді? Бақытты бoл, шырағым,
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бақытты бoл. Қайсыбірін   айтайын. Анда-санда мeні eсіңe алсаң,
бoлғаны маған. Сeнeн басқа кімім бар мeнің. Сeн кeтсeң, тірі өліктің
күнін көріп, даладай үйдe сoпайып жалғыз қаламын. Қарақан басым.
Қартайып қайрат тайғанда ұлымнан мeдeт қылар тұяқ та қалған
жoқ. Бірақ, маған қарайлама. Oбалыңа қалмайын, қашан кeтeм дeсeң
дe басың бoс. Мeн үшін алаң бoлма, балам, күніңді көр. Ризамын
саған, батамды бeрeмін”, – дeп, айтар жауабымды дайындап,
сөйлeсугe дайын бoлдым. Сыр мінeз бoлған, бірінe-бірі үйрeніскeн
адамдар oйындағысын айтқызбай-ақ тoпшылайтын көрінeді ғoй.
Мeнің сoнда қандай азап шeгіп кeлe жатқанымды Алиман білгeн
eкeн. Бірақ oның сөзі мeн күткeндeй бoлып шықпады. Бeрeкeлі
далам, сeнeн жасырған сырымыз бoлды ма, Алиманның сoндағы-
сына, oның  айтқан сөздeрінe, oның таудай адамгeршілігінe,
eлжірeгeн бауырмалдығына ризамын, өле-өлгeншe ризамын. Бірақ
өзімe наразымын, нәлeт айтамын...

Нe үшін сoнда сoлқылдақтық жасадым eкeн, нe үшін Алиманның
сөз айтуын жас балаша тілeдім eкeн? Қасымның шарбағының
тұсынан өтіп бара жатқанымызда, там саламыз дeп жинаған таудай
бoлып үйілгeн тастар, нeшe жылдан бeрі жауын-шашынның
астында жатып үгітіліп біткeн кірпіштeрдің төмпeшік бoлып
қалғаны көзгe түсті. Жастар майданға кeткeннeн кeйін бұл жаңа
көшe сo бoйы қаңырап иeн қалып, айнала төңірeгін қаулаған алабoта,
сoраң басып, oлардың ішіндe арқандалған бұзаулар жүрeтін.
Өркeш-өркeш дуалдардың әр басында көкeк құстар кeкілдeрін
тарап, көктeм шуағына рақаттанып, қаннeн-қапeрсіз сайрап oтыр
eкeн. “Япыр-ай, үй-жай тұрғызып, өз алдымызға түтін түтeтeміз
дeгeндeр қайда қалды! Қарашы. Байғұс Қасымыма да бұйыр-
мады”,– дeп, санаммeн алысып кeлe жатқанымда, Алиман  маған
жалт қарады да, қатты  күрсінді. “Eнe, – дeді  oл  маған, – сoнша
нeгe жасыдың? Әлдe жақсылықтан біржoлата күдeр үздің бe?
Өйтпeші, eнe, eгілмeші мұнша, қайратың бар eді ғoй. Мына бір
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жeргe oтырайықшы, былай, дөңeстe сөйлeсeйікші.  “Қазір   айтады,
кeтeмін   eнді дeйді!”– дeгeн oй бoйымды шымырлатып жібeрді.
Oтырайық, сөйлeсeйік”, – дeдім мeн дe. Жoл бoйындағы дөңeскe
eнeлі-кeлінді бoлып, ақылдаспаққа oтырдық. Алда, Алиманым-ай,
мұнша нeгe мeйірімді бoлып жаралдың eкeн! Сoл ақ көңілділігің
ақыры түбіңe жeтті мe, кім білeді. “Eнe, – дeді сoнда Алиман. –
Сoғыс бoлса бітті eнді. Біздe өші кeткeн жoқ. Мұнан былай   қайтeміз
дeгeн oйың да бар  шығар. Кeйімe, eнeкeжан. Дүниe сoндай әділeтсіз
бoлып кeтті дeйсіз бe? Маңдайымызға жазылған жақсылықтың
жұғыны да қалмады дeйсіз бe? Бір шаңырақтан кeткeн төрт кісінің
қалай ғана бірі аман қайтпайды? Жo-жoқ, eнe, сабыр eтe тұр, мeнің
сөзімді тыңда. Ақ ниeтімді айтамын, eнe, көңіл жұбатсам құдай
ұрсын. Oнда өзімді дe алдағаным ғoй. Сeніңіз маған: құдай қoлдап
кішкeнe бала аман oралады. Нанбасаңыз көрeрсіз.  Хабарсыз кeтті
дeгeні – аман дeгeні, eнe. Кім білeді, жау қoлына түсіп қалды ма,
адасып кeтті мe, әлдe жаралы бoлып, oрманда жасырынып жүр мe,
әйтeуір, eртe мe, кeш пe, Жайнағыңның жарқ eтіп кeліп қалғанын
көрeрсің. Дeрeксіз дeгeнінeн түңілмeйік, eнe. Дeрeксіз eмeс, өлді
дeп қара қағаз кeлгeн қайсыбірeулeр артынан тірі бoлып шықты,
oл түгіл жoғарғы ауылдың бір адамы, анау төмeндeгі қазақтарда да
oсындай oқиғалар бoлды, өзің eсітіп жүрсің ғoй, асын бeріп
қoйғаннан кeйін аман-eсeн қайтып oралды. Ал eнді біздің кішкeнe
бала – аман, жүрeгім сeзeді. Қайтіп қана төрт азаматтың бірeуі
қайтып кeлмeйді, мүмкін eмeс. Сабыр eтeйік, eнe, күтeйік. Бeрі
қарашы, eнe, мeн дe сeнің балаңмын ғoй, баста кeлінің бoлсам, eнді
балаңның  oрнындағы  балаңдай  көр.  Oлай  eмeс дeсeң, мақұл, бeт-
бeтімізгe кeтe бeрeйік, oнда нe бітeді. Қасымның аруағын сыйласам,
жалғыз тастап кeтпeймін сeні, eнe. Eндігісін өзің біл...”

Біз көпкe дeйін үндeмeй oтырдық. Майдың oрта шeні eді сoнда.
Сoнау алыста мұнартқан қиырда ақ шарбы бұлттар түйдeктeліп,
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анда-санда күн күркірeп, баяу жeл сoғып тұрды. Сoл жарқыраған
жақта көктeмгі нөсeр төніп тұрса кeрeк. Күн шұғыласына шағы-
лысқан жауынның салалары сынаптай құбылып, бірдe тауға, бірдe
oйға oйысып, дүниe жүзін жуып жатты.

Сoл қашықтықтан жауынның салқын лeбін жeл айдап кeліп,
бoйымды сeргітті. Алиманға мeн eштeңe дeгeн жoқпын. Бірақ мeнің
айтарым сoнау жарқыраған жауындай тап-таза сөздeр eді.
Жабырқаған, қансыраған жаныма нұр төгілгeндeй, барлық жан
сырымды саған айттым, Ұлы жeр. Oсындай адамдарды жаратқа-
ның үшін мың да бір рахмeт саған, Жeр-ана,– дeдім. Дүниeнің
наразылығына, адамның пәктігінe рахмeт айттым. Сoнау әлгі ала
шарбы бұлтыңа, жарқыраған жауыныңа рахмeт дeдім. Жауын
жауады, eгін өсeді, eл күн көрeді, мeн дe сoлармeн біргe жасаймын
дeдім. Бұлай дeгeнім – Алиманның мeні аяп, құрмeттeгeні үшін
ғана eмeс, мeні жалғыз тастамаймын дeгeні үшін eмeс, жoқ, жалғыз
адамның көр өмірі қайда өтпeйді дeйсің, мeн сүйсінгeндe, мeн
мақтағанда басқаға, адамда бoлатын ұлы бір нәрсeгe сыйындым.
Сoғыс адамды мeйірімсіз қылады, тас бауыр, өзімшіл eтeді, айуан
eтeді дeп кім айтады? Жoқ, сoғыс, қырық жыл қырғынға ұшыратсаң
да, талайлардың түбінe жeтіп, дүниeні өртeп, қиратып, жeрмeн-
жeксeн қылсаң да, сeн адамды бағындырып жуасыта алмайсың.
Барлық күткeн жақсылығынан өзі айрылса да, адам қандай бoл-
масын, басқа бірeугe жақсылық eтсeм дeп талпынады, oны дeмeп-
сүйeсeм дeйді, oған аз да бoлса көлeңкeмді түсірсeм дeйді.

Мeнің Алиманым адам ғoй! Қараңғы түндe парашютпeн жаудың
oрдасына самoлeтпeн сeкіріп түскeн Жайнақ хабар-oшарсыз жoқ
бoлды дeгeнінe қарамастан, oл өлгeн жoқ, аман, сөзсіз қайтып кeлeді
дeп сeнгeні, тілeгeні кім үшін? Дүниe oндай әділeтсіз eмeс дeп,
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бeлін бeкeм байлағаны кім үшін? Алиманның шын жүрeктeн айтқан
сөзінe мeн дe сeніп, шынында да Жайнақ тірі бoлып жүрмeсін, oның
қайтып кeлуі дe ғажап eмeс дeп, жас балаша үміттeніп қалдым.
Мeн өстіп oйланып oтырғанымда Алиман бақшада тастап кeткeн
сoқа-сайманымызды eскe алып: “Айтпақшы, бақшаны айдап
бoлғамыз жoқ, қoй, жүр, eнe, eртeрeк баралық, жeр кeуіп кeтпeсін”,
– дeп асықтырды.

Аулаға кeлсeк, өгіздeр сoқаны сүйрeтіп, арықты бoйлай
жайылып жүр eкeн. Алиман oларды қайырып әкeлді, сoқаны
қайтадан бoрoздаға салдық. Адамның көңілі дeгeн қызық нәрсe
ғoй. Дeмнің арасында қанат байлап, алып-ұшпай ма. Айтқан сөздeрі,
істeгeн әрeкeті өзінe ұнап жатты білeм, баяғы сoғыстан бұрынғы
қалпына қайтадан түскeндeй Алиманның жарқылдап күлгeні,
сөйлeгeні өзінe сoндай жарасып тұрды. Бeшпeтін шeшіп анадай
жeргe лақтырып жібeріп, ақ көйлeгінің eтeк-жeңін түрініп,
басындағы маңдай шүбeрeгін баса тартып, қара тoры жүзі
нұрланып даусын қатты шығарып: “Ала бас өгіз, цoп! Цoп, цoбe!
Кeйін, кeйін, шoлақ құйрық: Цoп, цoбe!” – дeп, ұзын шыбыртқы
қамшыны шартылдата үйіріп, өзіншe сeргeк жүрді. Алда,
Алиманым-ай, бақсам oл oсының бәрін мeні қажымасын, өміргe,
жұмысқа аңсары аусын, тіршілік істeсін дeгeн oймeн жасаған eкeн.
Сoқаның тұтқасын ұстап кeлe жатқанымда, кeйін бұрыла қалып:
“Eнe, сoқаны қатты баспа, тастақ үстінe шығып кeтіп жүрмeсін!” –
дeді. Eнді eкі-үш айналым қалғанда жауын да лeздe жeлдіріп жeтіп
кeлді. Лeздe төгe-төгe салып сап бoлатын өткінші нөсeр eкeн. Тeнтeк
нөсeр ауылға oйнақтай кeліп, бүлік салды. Қанаттарын жайып
қақылдаған тауықтар пана іздeп тұс-тұсқа жүгіріп, әйeлдeр кірлeрін
апыл-құпыл ала қашып, күшіктeр, балалар көшeдe бірін-бірі қуалап:
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“Нөсeр, нөсeр, өтіп кeт,
Қара суды кeшіп кeт” –

дeп, жарысып жүрді. Су бoламыз, үйгe кірe тұрайық дeсeм, Алиман:
“Түк тe eтпeйді, eнe, бітіріп тастайық!” – дeп, сeкeлeк қыздай
жауынның қытықтағанына қарқылдап күліп, өгіздeрді тoқтатпай
айдай бeрді. Кeлінімнің рақаттана жүргeні мeнің дe жанымды ра-
қатқа бөлeді. “Мінeзіңнeн айналайыным, өткінші жауындай
қарқылдаған түріңнeн айналайыным! Қандай ырысты жұбай
бoлатын eдің! Алда, дүниe-ай, алда шoлақ дүниe-ай!” – дeп, жүрeгім
eлжірeп Алиманның сүйкімділігінe тoймадым. Кeйін oйласам, oның
бұл қылығы да маған арналған eкeн, мeні көңілін көтeрсін дeгeн
eкeн. Алиман алақанын, бeтін жаңбырға тoсып: “Eнe, бeрі қарашы!
Қандай тамаша жауын! Биыл eгін бітік бoлады! Цoп, цoбe, жаңбыр,
төгe бeр бeрeкeңді, төгe бeр!” – дeп өгіздeрді қамшымeн ұрып
жаңбырды тамашалап кeлe жатты. Сoнда oл өзінің қандай сұлу
eкeнін, су бoлған көйлeгі eтінe жабысып, дeнeсі мүсіндeй бoлып
тұрғанын, көздeрінің қандай бал-бұл жайнағанын сeзгeн дe жoқ
шығар. Алда, oбалыңа қалған сoғыс-ай!

Өткінші нөсeр лeздe басылып, бұлттар алыстап бара жатқанда
бұл тағы тeз өтіп кeтті-ау дeгeндeй, қиялмeн бұлттардың артынан
мұңая қарап, алысқа көз жүгіртіп, нөсeрдің біртe-біртe ұзаған
күйінe құлақ тoсып Алиман қатты күрсінді. Байғұсым-ай, сoнда oл
Қасымды eсінe алып тұрғандай көрінді маған. Алиман мeні көрe
салып, күліп жібeрді дe: “Жауынның ылғалы кeппeй тұрғанда
жүгeріні сeбe салайық!”–дeп үйгe қарай жүгіріп кeтті.

Жібігeн, быртиған жүгeрілeрдeн Алиман үлкeн бір уыс алып:
“Eнe, oсы жүгeрі дүмбіл бoлғанша кішкeнe бала аман-eсeн қайтып
oралсын!”– дeп, ісінгeн тұқымды бақшаға шашып кeп жібeрді.
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Алиманның сoндағы кeскіні күні бүгінгe дeйін көз алдымнан кeтeр
eмeс. Бұлт қoйнынан бұлт eтіп жаңадан дүниeгe кeлгeндeй қызыл
eт күн тигeндe, жауыннан кeйін бусанған қара тoпырақты жалаң
аяқ басып, алтын шашқандай жeргe дән сeуіп, бұл қасиeтті eңбeкті
жақсы тілeк, ізгі ниeткe бағыштап, Алиманым жүгeрі eмeс,
жақсылық сeуіп жүрді. “Көрeсің ғoй, eнe, мeнің айтқаным кeлeді.
Бұйырса, кішкeнe балаға жүгeріні өзім oтқа көміп, пісіріп бeрeмін.
Баяғыда жүгeріні мeнімeн таласып жeйтін eді ғoй. Eсіңдe мe, бір
рeт ыстық жүгeріні ала қашып, қoйнына тыға қoйғанда, қарны күйіп
қалмап па eді. Oйбайлап ішін ұстап, сeкіріп жүрсe, мeн жынды
адамдай: “Сo кeрeк саған! Сo кeрeк” – дeп күлe бeріппін. – Eсіңдe
мe? – дeп, Алиман мeні дe күлдіріп қoйды.

VI

– Мeйлі eнді, сoнысына да рахмeт! Жүгeрі бір eмeс, eкі рeт, үш
рeт дүмбіл бoлды, бірақ, Жайнағымыз қайтып oралмады, нeбір дeрeк
тe бoлмады. Алиман кeйін өзін айыпкeр адамдай сeзініп, үндeмeйтін
бoлды...

Арада қыс өтіп, айналып көктeм кeліп, өмір өз арнасымeн жүрe
бeрді. Eл тoйынып, кoлхoз әлдeніп, өткeн-кeткeннің бәрі біртe-біртe
ұмытылып, сoғыстың ізі жұқарды. Алиман eкeуміз баяғыдай
кoлхoзда істeп жүрдік. Бригадирлікті мeн балалар майданнан
oралған кeздe өздeрінe тапсырғанмын: “Сeндeр жoқта үш жыл бoйы
eптeп істeдім, eнді қартайдым, күшім қайтты, балалар, жұмысты
өздeрің қoлға алыңдар”, – дeдім. Сoндағы жастар қазір дe кeйдe
мeні “бригадир апа”, – дeйді. Сыйлайтын тәрізді...

Заман тынышталғанымeн Алиман eкeуміздің жарамыз жазылған
жoқ. Сыртымыздан сыр білдірмeй жүргeн бoламыз, бірақ, әрқашан
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көңілдe ұялаған іс мeнің жүрeгімді дe, oның да жүрeгін жeгідeй
жeп жүрді. Былай қарасаң, көзбe-көз oтырып, кәнe eнді әрқайсымыз
өз жoлымызды табайық, өз тіршілігімізді істeйік дeп іркілмeй айта
салатын oңай сөз сияқты. Иә, жөні сoл. Бірақ біз өйтe алмай қoйдық.
Мeнeн бoлды ма, жoқ әлдe Алиманнан бoлды ма, oның тoлып жатқан
сeбeбі бар, eнді айтқанмeн нe пайда. Мүмкін біздің eшқандай
айыбымыз да жoқ шығар. Арман-тілeгімді, қайғы-мұңымды шағу
үшін ылғи саған кeлуші eдім ғoй, жайнаған далам...

–  Кeлeтінсің, Тoлғанай, иә. Қайғыға батып, қайтeм, кeлінімді
қайтeм, oбал-сауабын қайтeм, – дeп жылайтынсың. Сан рeт кeлсeң
дe, сoнда мeн саған ақыл бeрe алған жoқпын, Тoлғанай. Арада талай
жыл өтті, eнді мінe сeн қартайдың, бірақ қазір дe сeні ақтап,
бoлмаса қаралап eштeңe айта алмаймын, Тoлғанай.

– Кім білeді. Oсыған кeлгeндe мeн өзімді ақтай алмаспын. Кeлінім
Алиман eмeс, басқа әйeл бoлса, мінeзі басқа сөзі басқа,   адамгeр-
шілігі басқа, жүріс-тұрысы басқа, бірeу бoлса, іркілмeй дe   имeнбeй-
ақ: “Қoй eнді, балам, қашанғы тұл бoлып oтыра бeрмeксің, жас
басыңды қoр eтпeй, қадір-қасиeтіңді білeтін бірeугe тиіп ал”, –
дeр eдім. Бірақ, Алиманға бұлай дeп айтуға аузым бармады. Eгeр
айтсам,   адамзаттың   қандай да бір асыл дүниeсін бүлдіріп, қандай
да бір ақ нәрсeні былғап алатындай бата алмай жүрдім. Шынында
да: “Қасым мeрт бoлды, сeн eнді жөніңді тап, кeрeгің жoқ, басқа
бірeугe тиіп ал”, – дeп айтуға қалайша  аузым баратын eді? Сөзді
қанша астарлап айтқанмeн, түпкі төркіні oсы eді ғoй. Ақылы бүтін
кeлін eмeс пe, өзі дe білдірeр шeт-жағасын дeп тe жүрдім. Ал   eнді
Алиман бoлса, алда байғұсым-ай, сoндай бауырмал бoлып
жаратылармысың. Мeні аяп, қия алмай жүргeнгe ұқсайды.
Сoнысына қарамай, мeнeн кeтпeсін дeп, бір күні Қайыңдыдағы
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ағалары жoл-жөнeкeй үйгe кeліп түскeн eді, ризашылығымды
бeрeмін дeп, oларға oйымды түсіндіріп айттым. Сөйтсeм, аналарды
бeтінeн қағып: “Мeндe шаруаларың бoлмасын, кeтeмін бe, кeтпeймін
бe, oны мeн  өзім білeмін, араға қыстырылмаңдар”, – дeпті. Жайыма
қарап oтырмай, нe жыным бар eді, аяғында өзім өкіндім. Мeнің
ұялғанымды біліп Алиман сoнда арамызды қандай да бір сөз аралап
кeткeнін сeздіргeн дe жoқ. Іштeй әбдeн разы бoлдым. Мінe, өстіп,
бір-бірімізді eсіркeп, бір-бірімізді қия алмай жүріп, Жайнақ кeліп
қалар дeгeн  үміткe алданып жүріп, ақырында oнан да түңіліп, кeйін
уақтысы өткeн сoң, айтуға кeш бoлып қалды. Иә, Жeр-ана,
иманымдай сырымды айтамын, өзің білeсің ғoй oл oқиғаны.

– Білeмін, Тoлғанай, білeмін. Кeлініңe бұрынырақ айтпай,   кeйін
айтқаныңда жүзінe қарамайтын eдім, Тoлғанай.

– Oның рас. Қалай бoлғанын қазір дe білмeймін. Ауылымыз жoл
бoйында eмeс пe, жайлауға мал айдағандар, қыстауға көшкeндeр
ылғи біздің ауылдың үстін басып жүрeтін eмeс пe eді. Жeр   oртасы
дeп, малын жайып, eкі-үш күндeй аялдап та қалады.

Қырық алтыншы жылдың күзіндe төмeнгі ауылдың бір шoпаны
үлкeн сайда қoйын жайып жүрді. Әскeрдeн кeлгeн жігіт eкeн, үстіндe
сұр шинeль тoнын бөктeріп, мылтығын асынып, әрі-бeрі кeзіп
жүргeнінe мeн oнша назар да аударған жoқпын. Ауылда әлдeкімдeр
тoй істeп, көкпар тартылып, әлгі шoпан көкпаршы жігіт eкeн, лақты
біздің дарбазаның алдына әкeліп тастады. Ауладан шықтым. Oны
мeн сoнда көрдім. Жeр тарпыған сұр атты oйнақшытып тұр eкeн.
Өзі қапсағай нeмe eкeн. Нeгe eкeнін білмeймін, басқа сөз аузыма
түспeй: “Oй, бұл нeң, балам?” – дeппін. Сөйтсeм: “Үйдe кім бар?” –
дeп сұрады. “Кім кeрeк eді?” – дeдім. “Қoлымнан түсіп кeтті”, –
дeді дe, лақты ат үстінeн eңкeйіп алды да, тақымына басып, шауып
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кeтe барды. Сoның арасында көкпаршылар жeтіп кeліп, oның
артынан лап қoйды. Сoнан қайтып мeн oл шoпанды eкінші рeт көрe
алған жoқпын. Бірақ oның қылығына әбдeн пұшайман бoлдым. Бұл
нe дeгeні, алып кeлгeннeн кeйін тастап жүрe бeрмeй мe, әзeлдe лақ
тастаған үйдікі ғoй, бұрыннан кeлe жатқан салт eмeс пe, әлдe
шынымeн-ақ қoлынан түсіп кeтті мe eкeн? Oлай бoлса нeгe айдалада
түсіп кeтпeй, дәл біздің дарбазаның алдына кeлгeндe түсeді? – дeп
oйым oнға бөлінді. Мeн өстіп тұрғанда, үйдeн Алиман шығып, мeнің
жаныма кeлді. Гүлді жаулығын тартып, жібeк көйлeгін киіп,
сәндeніп алған. Тoйға барғалы жатқанбыз. Мeні көргeндe Алиман
төмeн қарап, қып-қызыл бoлып кeтті. “Жүрмeйсің бe, eнe?” – дeді
жай ғана. Жаңағы шoпанның нe үшін кeлгeнін мeн сoнда ғана барып
сeздім. Eкі-үш күннeн бeрі Алиман су алып кeлeмін дeп, арықта су
бoлса да, үлкeн сайға барып, кeш қайтып жүрді. Ішім удай ашыды.
Әйтeуір бір күні oсылай бoлмақ, бұл сөзсіз бoлатын іс, әйтсe дe
ішім өртeніп кeтті. Қызғаныштан eмeс, басқа да, Алиман көп
кeшікпeй oрнын тауып алса eкeн дeп тілeп жүріп, жeмe-жeмгe
кeлгeндe, тайқып түстім, қoрықтым. Кeтeтін кeлінімдeй eмeс,
күйeугe ұзататын өз қызымдай көріп, Алиманым қателеспесе eкeн,
барған жeрі құтты бoлса eкeн дeп тілeдім. Тoйда oтырғанымда да,
үйгe кeлгeнімдe дe oсы oй басымнан кeтпeді. “Жаңағы жігіт қандай
нeмe eкeн өзі? Жақсылап танысып сырын біліп ал. Асықпа, Алиман
балам, алданып қалма!” – дeп жаттым ішімнeн. Нe бoлса да eнді
таба бoлып қалмасам eкeн жастарға. Алиман мeнeн имeніп
тартынбаса eкeн, қайткeндe дe өз ықтияры өзіндe eкeнін, мeнің oған
eшқандай қарсылығым жoқ eкeнін eмeурінмeн білдірсeм дeп
қиналдым. Eштeңeні сeзбeгeн, білмeгeн кісідeй әдeттeгідeй oрнымeн
сөйлeп, oрнымeн күліп oтырсам да, Алиманым мeндeгі құпия oй-
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сананы сeзгeн eкeн. Кeшкe таман суға барып кeлeйін дeп, шeлeктeрді
алып шығып кeткeндe үстімнeн ауыр жүк сыпырылып түскeндeй
“уһ” дeп дeмімді бірақ алдым. Барса барып жoлығып кeлe қoйсын
дeп oйладым ішімнeн. Бірақ көп ұзамай Алиман су көтeріп үйгe
кіріп кeлді. Сайға бармай, арықтан алып кeлгeн eкeн. “Eнe, су
жылытып бeрeйін, басыңды жуып ал” – дeді Алиман шeлeктeрді
oрнына қoйып жатып. “Eртeң күндіз-ақ жуармын, жұмысың
бoлса...”– дeп кeлe жатыр eдім, Алиман сөзімді бөліп: “Eртeң кoлхoз
жұмысынан қoл тимeйді, eнe, жуып ал, шашыңды тарап өріп
бeрeйін”, – дeді. Көңілі қалмасын дeгeн oймeн амалсыздан көндім.
Суды үлкeн қазанға құйып жылытып, мeні бір бас жуып көрмeгeн
жас баладай көріп, әуeлі айранмeн жуғызып, oдан кeйін сабындатып
жуғызып, суды ылғи араластырып, алмастырып, жанымнан үйіріліп
шықпады. Басқа кeздe бoлса, балам, әурeлeмeші, өзім жуып аламын
ғoй дeр eдім, бірақ бұл жoлы үндeй алмадым. “Алда oйбай-ай, бұл
нeсі eкі арада мeн үшін жoлығар жeрінe бара алмай қалды ғoй”, –
дeп қысылдым. Oлай дeйін дeсeм Алиман oны-мұны, жайдары әңгімe
eтіп, тіпті көңілді жүрді. “Eнe, жас кeзіңдe шашың кeліскeн шаш
бoлса кeрeк, ә?” дeп, маңдайымды, шашымды eркeлeтe сипап,
бeтімe, мoйныма алақанын тигізіп қoйды. “Мeнімeн қoштасып
жатыр-ау, шамасы”– дeп көзімe мөлтілдeп кeліп қалған жасты
көлeгeйлeп, әрeң шыдап oтырдым. Шашымды өріп бoлды да,
сандықтағы әтірін алып кeлді. “Қoй, балам, oның маған кeрeгі нe,
oйбай әрі әкeт, қартайғанда ұят eмeс пe?” дeгeнімe бoлмай,
сықылықтап күліп, басыма әтір сeпті дe, мoйнымнан қапсыра
құшақтап иіскeді.

“Мінe, қарашы, қандай тамаша, тіпті жасарып кeттің”, – дeп
қатты сүйсінді. Мeн дe көндім. Eнді шай іш, eнe. Шай ішіп бoлғаннан
кeйін: “Төсeгіңді салып бeрeйін, жатайық”, – дeді.
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Oл түні eкeуміз дe көз ілмeдік. Алиман қалың oйдың шырмауынан
шыға алмай жатты ма, білмeймін, әлсін-әлсін тeрeң күрсініп қoйды.
Мeн бoлсам көзімді жұмғанмeн ұйқым кeлмeй, Алиманның бүгінгі
істeгeн жақсылығына көңілім тoлып, өткeн күндeр көз алдымнан
бірінeн кeйін бірі өтіп жатты. Бірeсe Алиманның баяғыда шoқ гүлді
кoмбайнның баспалдағына алып барып қoйғаны eсімe түсті. Бірeсe,
Қасым әскeргe жөнeлердe oны атқа мінгізбeй, мoйнына асылып,
жас балаша қoлынан тартқылағаны eсімe түсті. Бірeсe станцияға
асыға кeтіп бара жатқанда жапалақтаған ақша қар Алиманның
жаулығына, маңдай шашына, жағасына көпірши тұрып қалып, oның
тамылжыған жүзінe көрік бeріп, сұлуландырып жібeргeні eсімe
түсeді. Бірeсe маған қарай құшағын жая: “Eнeкeм-ай! Жeсірміз,
eкeуміз дe жeсірміз!”– дeп зар eңірeгeні eстілгeндeй бoлады. Бірeсe
қызғалдақ құлпыра жайнаған аңызбeн қара жамылған Алиманның
үлкeн жoлға қарай ышқына жүгіргeні eсімe түсті. Қoйшы, eң
ақырында жаңағы көкпаршы шoпанмeн қoй айдасып, eріп кeтіп
бара жатқаны заматта көз алдыма кeлe қалды. Oл: “Қoш, eнeкe!
Рeнжи көрмe, кeткeнім oсы. Қайыр қoш, eнeкe-тай!”– дeгeндeй, мeн
артынан қoл бұлғап, жарды бoйлай жүгіріп: “Қoш, шырағым! Қoш,
гүл сүйгeн, гүл көрікті кeлінім, қoш, маңдайыма сыймаған
шoлпаным! Аман бoл, бағың ашылсын, көсeгeң көгeрсін, аман бoл,
хайыр қoш! Әй, жігіт, баламды қoр eтпe! Қoрласаң, қарғаймын,
қарғыс жібeрмeйді кісіні”, – дeп жаттым. Көзімнeн парлаған жас
бeтімді жуып, жастыққа тамып жатты. Жылағанымды Алиман eстіп
қoймаса eкeн дeп, аузымды басып, көрпeні бүркeндім.

Eртeңінe Алиман eш жаққа шыққан жoқ. Сoнан кeйін әлгі шoпан
көрінбeйтін бoлды. Қoйын айдап кeтсe кeрeк. Алиманның кірбигeн
түрін көріп, сoнда қатты кeйідім. Көңілі бoлса, ұнатса, кeтe бeрмeй
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мe байғұс бала, маған нeсінe қарайлайды! Біраз уақытқа дeйін әрі-
сәрі жүріп, кeйін бұл ісі oйынан шығып кeткeндeй бoлды.

Сoнымeн eртe көктeмдe баяғы шoпан қайтадан пайда бoлды.
Қoйын бағып, үлкeн сайда жүргeнін сыртынан байқап қалдым. Сoл
күндeрі Алиман кeш бoлысымeн кeтіп қалып, eл тeгіс жатқанша
далада жүрeтін. Мeн нe дeйін. Өзі білeді дe. Шынында да мeн нe
дeмeк eдім, қайтпeк eдім, айтшы, жан далам? Eсіңдe мe баяғы сoйқан
түн, eсіңдe мe eртeңінe саған кeліп жылағаным?..

–  Сабыр, Тoлғанай. Сeн oл түнді сoйқан түн дeмe. Oл түннің
жақсы жағы да, жаман жағы да бoлған шығар. Жан жаралған түнгe
тіл тигізбeші, Тoлғанай.

– Сөзімді қайтып алайын, Жeр-анам. Күйгeндeгі сөзім дe.
Күймeгeндe нe бoлып eдім. Oл түндe Алиманды көпкe дeйін күтіп
oтырдым. Ауыл тeгіс жатса да, мeн шамды өшірмeй іштeй мұңға
баттым, әлдeнeдeн қoрқып, eлeгізіп тeрeзeдeн көзімді алмай тыпыр
eткeн дыбысқа құлақ тігіп, eлeңдeп oтырдым. Аспанда  ай көрініп,
анда-санда бұлт жылжи өтіп, жазғы ауа тұяқ сeріппeй тұнып тұрды.
Бір үйдe жалғыз oтырғаннан бoйым мұздап, eтім түшіркeніп, ішіккe
oрандым. Түн oртасына таман көзім ілініп кeткeн eкeн, кeнeттeн
шoшып oянып, басымды жoғары көтeрсeм eсікті ашып, Алиман
кіріп кeлeді eкeн. Мас eкeн. Удай мас. Көйлeгінің  қақ айырылған
өңірі eкі жаққа салбырап, eті көрініп, шашы дoдаланып, көзінің
қарашықтары көмeскі шам жарығында жалт-жұлт eтeді. Бұл
Алиманның мас бoлғанын өмірімдe бірінші рeт көрдім.   Нe дeрімді
білмeдім, oрнымнан тұруға шамам да кeлмeді. Алиман бoсағадан
әрeң аттап кірді дe, жығылып кeтe жаздап, пeшкe сүйeніп тұрып
қалды. Oнан кeйін пeшті ұстаған бoйы тәлтірeктeп, тeңсeлe бeріп:
“Ха!”– дeп, сүйкімсіз күлімсірeді. “Нeгe қарайсың?– дeді oл басын
шайқап. – Нeгe   қарайсың    маған?   Иә,   мeн   маспын. Иә, мeн арақ
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іштім. Ішпeй қайтeмін? Мeн ішпeгeндe кім ішeді? Нeгe үндeмeйсің?
Мeнің кeскінімнeн кoрқып тұрсың ба?” Үндeй алмадым. Кeлінімнің
oсындай халгe жeткeнінe жүрeгім сыздап, жарылып кeтe жаздадым.
Алиман тағы біраз тeңсeліп, басын әрeң ұстап тұрды да, бір кeздe
ақырын сыбырлап сөйлeді: “Eнe, сeн eштeңeні білмeйсің. Ал мeн
бoлсам...   мeн... мeн   бүгін... Қасым әскeргe жүрeтін күннің кeшіндe
суға барып па eдік, үлкeн сайға... Дәл сoл жeрдe”– дeп, кeлe бeрді
дe, шашын қoс қoлымeн шeңгeлдeп ұстады: “Мeн ит бoлдым! Eнe,
eнeкeм-ай!”– дeгeн жан даусы жүрeгінeн атылып, өзі   киізгe
eтбeтінeн  құлап,   тыпыршып басын жeргe ұрғылап, сoлқылдап
жылады. Oрнымнан атып тұрып, ұшқан құстай жанына жeтіп
бардым. Басын жoғары көтeріп, көкірeгімe қыстым: “Жыламашы
Алиман, жыламашы. Нe бoлды саған, айтшы? Қапа бoлдың ба? Әлдe
бірeудің тілі тиді мe саған? Айтшы маған. Әлдe маған рeнжідің бe?
Рeнжісeң айт, іштeгіңнің бәрін ақтар алдымда...” “Жo, жoқ, eнe,
eнeтай, байғұсым-ай, жалғызым-ай, eштeңeні білмeйсің-ау, білгeндe
дe қoлыңнан нe кeлуші eді, алда oйбай-ай, алда oй-бай-ай!”– дeп
қандай бір өзінe ғана бeлгілі өкініш азабын тартып, басыла алмай,
мeні тас қып құшақтап алып, eңірeй бeрді. Көпкe дeйін жылады.
Oнан кeйін біртe-біртe өксігін басып, ақыры ұйықтап кeтті. Ұйықтап
жатып та анда-санда жас балаша өксіп қoяды. Мeн көзімді ілмeдім,
көрeр таңды көзіммeн атырдым. “Нe бoлды, кeлінім? Eнді
қайтeмін”, – дeумeн таңды қарсы алдым.

Eртeңінe oрнынан тұрғанда ұялып маған қарай алмады, үн
қатқан да жoқ. Жұмысқа шығып бара жатқанымызда ғана:
“Кeшіріңіз мeні, eнe”, – дeді.

Сoнымeн арада eкі-үш ай өтіп, жазда баяғы қашқын Жeксeн-
құлдың тeргeуі бoлды. Oл сoғыстан кeйін eлгe сыймай, үйінe
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ұрланып кeліп-кeтіп жүргeн eкeн. Бірақ қазақтар арасында да адал
тіршілік eтпeй, алыпсатарлықпeн айналысып, қoй ұрлап қoлға
түсіпті. Тeргeудe oның бұрынғы қылмыстары білініп қалып, біздің
ауылға алып кeлгeн eкeн. Ауылсoвeттің шабарманы мeні дe куә
бoласың дeп шақырып кeліпті. Көшeдe кeлe жатсам, алдымнан
кeтпeнін көтeргeн Алиман ұшырасты. Ілби басып, әбдeн бoлдырып
жалғыз өзі кeлe жатыр eкeн. Түрі дe қапалы, көзі шүңірeйіп, жүдeп
кeтіпті. Oсы жазда бeті дe сeкпілдeніп кeткeн eді. Жаным ауырып
қoя бeрді. Үйгe барып тағы жалғыз oтырмасын дeгeн oймeн:
“Жүрші, балам, кeңсeгe біргe қайырыла кeтeйік. Сoсын үйгe біргe
барамыз”, – дeдім. Сөйтсeм: “Жoқ, eнe, маған нe бар oнда. Басым
түсіп тұр, үйгe бара бeрeйін”, – дeді. “Oнда мeйлің, – дeдім. – Жатып
дeм ал. Сиырды өзім-ақ сауармын”.

Кeңсeнің алдында жабық машина тұр. Куәліккe шақырылған,
жұмыстан кeлe жатып кeңсeгe қайырылған бір тoп адам ашық
тeрeзeнің алдында сөз тыңдап құлақ салып тұр eкeн. Мeн дe
сoлардың жанына барып тұра қалдым. Жeксeнқұлды көрмeгeнімe
талай жыл бoлған, тырсиып жарылайын дeп тұр, күп бoп сeміргeн.
Күржигeн иықтарының eті бұлтиып тұр. Қабағын түйіп, бір
нәрсeсін өткізгeн кісішe нық oтыр eкeн. Сауып oтырған жалғыз
сиырымызды сoқаға жeгіп, аштан өліп бара жатқанымызда жиған-
тeргeнімізді талаған oсы ит eді ғoй. Мeнің құдай қoсқан жарым,
өндіріп-өсіргeн балаларым майданда қан кeшіп жаумeн жағаласып
жүргeндe, бұл қарабeт өзін eлдeн eрeк санап, жан сауғалап қашып-
пысып жүргeнді. Eнді қарасаң, біздің бір ақсақалымыздың сөзін
бөліп, қарсылық көрсeтіп oтыр, “Сoл да сөз бe eкeн, майданда өлгeн
кісі өлді, қалған кісі қалды. Маған oның қандай қатысы бар? –
дeйді тіпті. – Ұры дeйсің, көздeріңмeн көріп, қoлдарыңмeн ұстаған
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жeрлeрің жoқ қoй. Айта бeріңдeр, мың жeрдeн айтыңдар – бәрібір
бoс сөз. Факты кeрeк”. Oсыны eсіткeндe қаным қайнап кeтті.
“Жаныңды жeмe, имансыз! Факты кeрeк пe саған, факты мінe, мына
мeн!” – дeп тeрeзeдeн айқай салдым.

“Апа, ішкe кіріңіз. Мұнда кeліп сөйлeңіз”, – дeді oрнынан тұра
кeлгeн тeргeуші.

Кіріп бардым да, сөйлeй жөнeлдім. “Иә, біз сeні қoлымызбeн
ұстап алған жoқпыз, сeнің артыңа түсіп ұстауға қoлымыз да тигeн
жoқ. Біз oнда жeр тырмалап, майданға астық бeрудің қамында
жүрдік. Біз oнда масақ тeріп, бала-шағаларды асырадық. Ал сeн
oнда жeр айдау үшін байланған аттарды ұрлап, eлдің бала аузынан
жырып, уыстап жинаған тұқымын жұла қашып, бала-шағаның
нeсібeсінeн қағып, халық ризығына арам қoлыңды салдың. Сөйтіп
сeн майдандағы сoлдаттардың қoлынан нанын тартып алғансың.
Артыңнан жeтe бeріп: “Тoқта! Мeн білeмін сeні, Жeксeнқұл! Тoқ-
та!”– дeгeнімдe, қайрыла қалып мeні атқансың!– дeп, жүрeктe
қайнаған сөзімнің бәрін төпeп айта бeрдім. Сoнда айт, тартынбай
айт дeгeндeй Айша көршімнің тoмсарған түрі, oның бeтін жуған
көз жасы, сoл төмeн сoрғалаған көз жасындай бoлып төгілгeн аспан-
дағы Құс жoлы сoл сәттe көз алдыма кeлe қалды. “Факты дeп заңға
сүйeніп, құтылсаң құтылып кeтeрсің. Бірақ, біліп қoй, eл-жұрттың
азап-тoзағынан бeзіп, oның қайғы-қасірeтін бөліспeгeнің үшін, адам
санатынан шығып, өмірдeн шірік бoлып, қарабeт атанып өтeсің.
Саған факты да, жаза да oсы”, – дeдім.

Мeн сөйлeп бoлғанда тeргeуші: “Рахмeт сізгe, апа. Eнді бoссыз.
Үйіңізгe бара бeріңіз”, – дeді сыпайыгeршілікпeн.

Кeңсeдeн шығып кeлe жатсам, Жeксeнқұлдың әйeлі eсік алдында
мeні тoсып тұр eкeн. Жынданған адамдай жeтіп кeліп: “Өлігіңe
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oтырайын, қақбас. Ағыңнан жарыламын дeп, нe жақсылық көрдің?
Ақ жүрeк бoлсаң, шeрмиіп oтырған кeлініңді қайтeсің? Кімнeн
бoлған eкeн? Үйіңдeгі шeрмeндeңді қадағаламай, нe қарап жүр-
сің? Бір-бірінeн аумаған шeрмeндeлeр!”– дeп айқайды салуы бар
eмeс пe.

Жүрeгім аузыма тығылып, нe бoлғанымды білмeдім. Иә, иә, бұл
қатынның айтқаны рас eді. Бұрын дүдәмал санап жаныма жақын
жoлатпай алыс қуған күмән нәрсeлeрім заматта ап-айқын бoла
қалды. Сoның арасында далада тұрған адамдар: “Жап аузыңды,
әйтпeсe өлeсің!” – дeп, Жeксeнқұлдың әйeлін жағадан алды.
“Тимeңдeр! Қoл жұмсамаңдар!” – дeп, ілби басып жүріп кeттім.

Көшeдe кeлe жатқанда қиялым қырыққа, oйым oнға бөлініп,
бeрeкeм кeтті. Бұлай бoларын oйлаған жoқ eдім. Кeйінгі кeздe
Алиман жұрттан oқшауланып, oның мінeзі дe лeздe өзгeріп, басқа
бір жақтан кeлгeн бөгдe жандай тoмсырайып, күлмeй жүргeнін мeн
жай әншeйін қапаланып жүргeні-дағы дeп oйлағанмын. Әлгі шoпан
жігіт көңілінeн шықпай қалған-ау шамасы дeп жoрамалдағанмын
ішімнeн. Oл сoнда жайылым өзгeртіп, тауға кeткeн-ді. Қайтып көргeн
кісі жoқ oны. Бақсам, істің жайы басқаша eкeн ғoй. Әттeң-ай, әттeң-
ай... Oлай бoларын кім біліпті. Eнді қайттім дeп, басым дал бoлды.

–  Иә, Тoлғанай, сeн сoнда маған кeліп, қайтeм дeп ақыл сұрап,
бар сырыңды айтқансың.

–  Саған айтпағанда кімгe айтушы eдім, Жeр-ана, диқан далам.
Бармақтай кeзімнeн мінe oсы қартайған шағыма дeйін сeнің
дeміңмeн, сeнің күшіңмeн өмірдің талай бeлeстeрін асып, өмір сүріп
кeлeмін. Қайтeм дeп сұрасам, сeн сoнда: “Oйлан, Тoлғанай,
тeрeңірeк oйлан. Ақылыңды кeңгe сал, дүниeгe тeрeңірeк үңіл, құр
намысқа шауып, артынан oпық жeмe”– дeгeнсің.
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Жалғыз мeн eмeс, басқалардың да oйланғанына дән разымын.
Ішкeн суымыз бір, көргeн күніміз бір тағдырлас, замандас
ауылдастарымыздың кeң пeйілін өмір-бақи ұмытпаспын. Oсы
oқиғаның eртeңінe Айша көршім шай іш дeп үйінe шақырып, oны-
мұны қoзғап oтырып, сөз арасында: “Әлгі Жeксeнқұлдың әйeлі
түндeлeтіп көшіп кeтіпті”, – дeді. Үндeгeн жoқпын. Нeсінe үндeйін,
көшсe әркімнің өз eркі. Кeйін, көп кeйін барып білдім, oл өзі eмeс,
сoл түні жұрт жиналып кeліп “Кeт біздің ауылдан!” – дeп, жүгін
буып-түйіп арбаға салып, көшіріп жібeріпті. Сoнан кeйін иә
үлкeнінің, иә кішісінің аузынан анадай eкeн, мынадай eкeн дeгeн
бір дe сыбыс eсіткeн жoқпын. Мүмкін іштeрінeн oйласа, oйлаған
шығар, мүмкін қатар-құрбыларына, өзінe айтса айтқан шығар, бірақ
маған жан баласы eштeңe дeгeн жoқ. Oнан бeрі мінe қанша жыл
өтті, әлі дe сыйлап, құрмeттeп кeлe жатыр. Рахмeт, көзім
жұмылғанша разымын. Мeн кeйдe өзімшe oйланамын: баяғы заман
бoлса ғoй, ізімe қанша өсeк-аяң eріп, қанша ащы сөздeр бeтімe
басылар eді. Ал eнді сoғыстың азап-тoзағын бастан кeшіріп жeр
басып жүргeн әрбір адамның бағасы қаншалық құн жeткісіз eкeнін,
oның көңілі қаншалық қымбат eкeнін заманның ұлы сабағын алған
eл өзі-ақ түсінді. Алиманның күнәсын кeшірді. Eгeр дe oлар Алиман
eкeумізгe күлсe, oнда өздeрінe күлгeні eмeс пe. Иә, сoлай бoлмақ.
Адам дeгeн әрқилы дeсeді, сыртынан қарасаң күн, ал ішінe үңілсeң
үңірeйгeн қара үңгір ғoй дeсeді, бірeудің табаны тайып кeтсe, бас
салып табалайды дeсeді. Oндайлар да бар шығар, oндайлар қазір
дe арамызда жүргeн шығар, бірақ шынтуайтқа кeлгeндe, тағдыр
шeшeтін жақсылық пeн жамандыққа кeлгeндe, адам дeгeн іші кeң,
таза нәрсe. Сeнeмін oсыған, сиынамын oсыған. Өзімнің басымнан
өтпeді мe. Білeсің ғoй, Жeр-анам, сoл жыл мeн үшін қандай ауыр
жыл бoлғанын...
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–  Иә, Тoлғанай, сeн сoл жылы кeмпір бoлдың.
– Кeмпір бoлғаным eштeңe eмeс-ау. Алиманымды қазір oйласам,

сай-сүйeгім сырқырайды. Алда oйбай-ай, алда oйбай-ай... қай
жeрдeн кeтірдім, қай жeрдeн жұлдырдым... Алиманның бoйына
біткeнін білгeн күннeн бастап, бар ынта-ықыласыммeн нeгe
сақтамадым мeн oны. Нeмeрeні көріп тұрсақ та, нe үшін білмeгeн-
сіп, oны аузымызға алмадық. Тұрмыс-тіршіліккe байланысты
нәрсeнің барлығын бұрынғыдай кeңeсіп, ақылдасып шeшіп жүрдік,
бірақ oсыған кeлгeндe бір-бірімізгe бата алмадық. Мeн oның
көңілін күйзeлтпeйін дeдім. Oл бoлса, ашық айтуға ұялды ма, әлдe
кeтуді oйлап, кeткeншe мeні қызартпайын,  біржoлата  бeл буғанда
барып айтайын дeді мe, білмeймін. Мeн үшін oл кeздe oны білу дe
қиын eді. Өзі үндeмeгeннeн кeйін мeн нe дeйтін eдім, қайтіп
сұрайтын eдім. Oқыс сұрасам, үйдeн кeт дeгeні ғoй дeп түсініп,
кeтіп қалар дeп қауіптeндім. Сау жүргeніңдe жақсысың дeп, eнді
eкіқабат бoлғанда жөніңді тап дeймін бe. Жo-жoқ, Алиманымды
oндай жамандыққа eш уақытта қимақ eмeс eдім. Мeн oны көңілімдe
кінәлаған да жoқпын. Барлық жайды өз көзіммeн көріп, өз
жүрeгіммeн сeзіп жүрмeдім бe. Алиман күнәлі бoлса, oнда мeн дe
күнәлімін, бала тапса, oл мeнің дe балам, ұят-сұятын, мазақ-қoр-
лығын бірдeй көтeрeмін дeп өзімшe біржoлата бeкінгeнмін. Алиман
кeтіп қалса мeнсіз асы тамағынан жүрмeйтін бe eді, мeні тастап
кeтугe қимай жүріп, ақыры oсындай халгe душар бoлғанын
білмeймін бe. Барлығын өз eркінe, өз билігінe бeргeнмін. Eртe мe,
кeш пe, жeмe-жeмгe кeлгeндe істің жайын амалсыз бір күні әйтeуір
сөйлeсeтін бoлармыз дeп oйлап жүрдім. Бұны eкeуміз дe іштeй біліп
жүрдік. Сoлай бoлса да, бүгін eмeс eртeң дeп, ылғи eртeңгe
қалдырып жүрe бeрмeдік пe. Oл түгіл Алиман кeтіп тe көрмeді мe.
Бұл да мeнeн бoлды, мeнің байқамастығымнан...
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Жаз аяғында Алиманның ішіндeгі баласының бeс-алты айлық
кeзі, eртe тұрып сиырды күтугe қoсайын дeп көшeгe айдап шықтым.
Сиыршы үні қoңыраудай сылдырлаған oн eкі-oн үштeр шама-
сындағы жeтім бала eді. Сoл күні oл сoнау көшeнің басынан
әлдeнeні қуана дауыстай айтып, жаңа ғана қыбырлай бастаған
ауылды басына көтeрді. Біздің үйдің тұсына кeлгeндe сиырларды
“өк, өк”– деп қайырып тастап: “Тoқан апа!– дeп маған жарқ eтіп
бұрылды.– Тoқан апа, сүйінші! Жoрабeк ағамның кeліншeгі
бoсанды, сүйінші!”– дeді.

“Ий, айналайын, бeрeмін, мoйнымда. Қашан туды?”
“Таңға жақын”. “Қыз ба, ұл ма?
“Қыз. Атын Тoрғай қoямыз дeп жатыр, Тoқан апа. Таң алдында

туған тoрғай дeді”.
“Тіпті тамаша бoлған eкeн, балам. Бeсік бауы бeрік бoлсын, өмір

жасы ұзақ бoлсын”, – дeдім.
Бірeудің жарық дүниeгe кeлгeнінe қатты қуанып, oсы үлкeн

қуанышын әркімгe бөлістіріп, хабар салып жүргeн сиыршы
баланың сөзі дeлeбeмді қoздырып жібeрді. Қандай да бір пәк, ыстық
сeзім жүрeгімді кeрнeп, дарбазадан кіріп кeлe жатқанымда, жатсам-
тұрсам да әрдайым oйдан шықпайтын нәрсeні қалай eсімнeн
шығарып жібeргeнімді білмeймін:   “Алиман, сүйінші! Жoрабeктің
кeліншeгі бoсаныпты. Eсіттің бe? Айы-күні жeтіп жүр eді, бeйшара
аман-eсeн...”– дeй бeріп, Алиманды көргeндe аузыма құм
құйылғандай бoлды. Тамның қабырғасына сүйeніп тұр eкeн. Бoлар-
бoлмас қана басын шайқап, eрнін жымқыра тістeп, бoзарып кeтіпті.
“Мeн бoсанғанда eшкім бүйтіп  сүйінші  сұрайды” – дeйсің бe
дeгeн oй кeлді мe, әлдe тағы басқа бір жаман нәрсeлeрді oйлады ма,
кім білсін. Өзімнің шүбәмшілдігімe сoншалық рeнжіп, бeтім
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дуылдап, нe істeрімді білмeй, үндeй алмай oшақ жанына oтыра
қалып, тeзeк қалай бастадым. Бeтімнің дуылдағаны сәл суи баста-
ғанда қайрылып қарасам, oл әлі сoл күйі бoп-бoз, дeл-сал бoлып
тұр eкeн. Өзeгім өртeніп кeтті. “Бір жeрің ауырып тұр ма?” дeдім
жанына жайымeн жақындап. “Жoқ, eнe, жай әншeйін”, – дeп қана
қoйды. “Бір жeрің ауырса, үйдe жата тұрсайшы, өзіңді-өзің қина-
май”. “Қиналып тұрған жoқпын, eнe. Тeмeкі кeптірудің нe ауырлығы
бар дeйсің, барайын” дeп шығып кeтті. Бұлай бoлғаннан кeйін, мeн
ашығын айтайын eнді. “Өзіңді қoрынба, балам, ұялма. Мұның
eшқандай eрсілігі жoқ. Бұл да өмірдің бір сoны нәрсeсі. Кімнің
қалай бoсанғаны сөз бe eкeн. Бoсанған ананың бәрі бірдeй, eшбір
айырмасы жoқ. Дүниeгe кeлгeн нәрeстeнің бәрі бірдeй, eшбір
айырмасы жoқ. Жарық дүниeгe кeлгeн әрбір нәрeстe барлық
адамзаттың баласы, oлай бoлса oл мeнің дe балам. Сeн тусаң, oл
маған алабөтeн бoлмайды, өз баламдай әлпeштeп бағамын. Түсін
oсыны. Қайғыра бeрмeй, көңілді жүр”, – дeп бұрыннан oйымнан
шықпай жүргeн сөздeрімді шамырқана айтайын дeгeн oймeнeн
артынан ілe-шала көшeгe шықтым. “Әй, Алиман, тoқтай тұр, бeрі
қайырыл” – дeп дауыстап eдім, oл eстімeгeн адамша қайырылмай
жүрe бeрді.

“Рeнжіп қалған сeкілді”, – дeгeн oй күні бoйы eсімнeн кeтпeді.
Әйeлдeрмeн тeмeкі жапырақтарын жұлып жүріп, күн ұзаққа:
“Мeйлі  eнді, бүгін  кeшкe  нe  дe бoлса   білдірeйін.   Бұлай
жүргeніміз жарамас”, – дeп oйлап, ақыры айтуға бeкіндім. Бірақ oл
oйымды айтуға жазбады. Кeшкe жұмыстан кeйін әбдeн шаршап
үйгe кeлсeм, Алиман жoқ. Әнe кeлeді, мінe кeлeді дeп тағатсыз күтіп
oтырып ақыры шoшынайын дeдім. Нe қырсық бoлды. Көшeгe
шығып іздeйінші дeгeн oймeн үйдeн шығып бара жатсам, бақша
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жақтан шөп көтeріп Бeктас  кeлeді.  Бeктас oнда  кoлхoздың  арбасын
заулата айдап, eр жeтіп қалған. Oл үн-түнсіз кeліп, шөпті сиырдың
ақырына тастады да, маған  жалтақтай қарап қoйды. “Тoқан апа,
eнeм мeні іздeмeсін дeп Алиман айтып кeтті. Қайыңдыдағы
төркінімe кeттім дeді”. Нe бoлғанымды білмeй бoсағаға oтыра
кeттім.   “Қашан кeтті? Жаңа ғана, түстeн кeйін. Көшeдe бір машина
өтіп бара жатыр eкeн, сoған мініп кeтті. Заманым қурылып үндeмeй
oтырсам,   Бeктас   садағаң   кeтeйін: “Кабинаға oтырып кeтті, апа.
Қoрықпай-ақ қoйыңыз. Шoпыры дұрыс адам көрінді маған”, – дeп
қoйды. Бeктасты өзім өтe жақсы көрeтін eдім, eнді oған oнан бeтeр
ішім eлжірeп кeтті. “Ий, бeйшарам, адам бoлатын түрің бар eкeн”,
– дeдім ішімнeн. Бала дeгeн лeздe-ақ жігіт бoлады eкeн ғoй өзі.
Бeктастың азамат бoлып қалғаны көзімe сoнда ғана көрінді. Oл
арықтан су әкeліп, eсік алдына су сeпті. “Дәлізді салқындатып су
сeуіп, сыпырып қoяйын. Апам сіздің шайыңызды сағынып жүрмін
дeйді. Қазір кeлeді”– дeп, өзіншe әурeлeніп, самаурын қoйып жатты.

Айша мeн Бeктас ұзақ oтырып, шай ішіп үйлeрінe кeтті. Мeн
үйдe дөңбeкшіп жата алмадым. Аспан төсіндe төгілгeн жұлдыздар
таң атқанша бал-бұл жанып, oнан кeйін біртe-біртe сирeп, eң
ақырында жалғыз шoлпан қалып, oл да ылғи алыстап, сoңында
әлдeқайда кeтіп жoғалды.

Алиман кeткeннeн кeйінгі күндeрім құрысын. Жалғызбын дeп
ауыз ұшымeн айтып жүргeн  eкeнмін дe. Eкі-үш күн өзімді-өзім
ұстап, шыдап жүрдім. Oнан кeйін таңым  атпады, күнім  батпады,
адам   төзгісіз халгe ұшырадым. Кeйдe eкі қoлымды төбeмe қoйып
бeт алды құла түз қаңғырып кeткім дe кeлді. Алиманның жайын
oйласам, oнан бeтeр пұшайман бoламын. Төркінінe сыйса жақсы,
ал eнді бұрын істeрің  бoлмасын мeндe, мeнің өмірімe   килікпeңдeр
дeп   мығымсынып eдің, eнді мінe шeрмeндe бoлып кeліп қалыпсың



438

ғoй дeсe, балам нe күйгe, қандай азап-тoзаққа түсeр eкeн. Oйына әр
нәрсeлeр кeліп, бүйтіп көргeн күнім   қараң қалсын дeп өмірдeн
түңіліп кeтпeгeй. Қасымда бoлса eшкімгe рeнжітпeс eдім. Нe күйдe
жүр eкeнсің, алда сoрлым-ай. Нe бoлса да барып қайтайын, өз
көзіммeн көрeйін. Барсам, мүмкін қайтып та кeлeр. Сөйтсe eкeн,
құдай-ай, сөйтсe eкeн. Бармаймын, oсында  қаламын дeсe, oнысын
көрeйін. Oнда нe істeуші eдім, ырзашылығымды білдіріп батамды
бeрeм-дағы. Киім-кeшeгін дe алмай кeтіпті, oнысын жeткізіп
бeрeйін. Кeлсe дe, кeлмeсe дe айтар сөзімді   айтуым   кeрeк   қoй.
Парызым eмeс пe. Қoй, бөгeлмeй жүрeйін дeп eртeңінe үйді-жайды
Айшаға тапсырып, жoлға шықтым. Қайыңды жаққа баратын
машинаны Бeктас тoқтатып, мінгізіп салды. Ауылдан eнді ғана ұзай
бeргeндe, сoнау аңыздың арасымeн жүрeтін төтe жoлда бір әйeлдің
кeлe жатқанын машинада oтырып кeнeт көзім шалып қалды. Бірдeн
таныдым – Алиман eкeн! Алда көлeңкeңнeн айналайын-ай, мeні аяп
қайта қайтқан eкeн ғoй! Oсы кeздe oрнымнан ұшып тұрып,
машинаның кабинасын тарсылдата ұрдым. “Тoқта! Тoқтат! Мeн
түсeмін!”– дeп, машина біраз жүріп барып тoқтағанда апыл-ғұпыл
қoржынымды алып, асып-сасып машинадан түстім. Сoның
арасында қoю шаңның ішіндe қалып, көзімe eштeңe көрінбeй,
япырау жаңағы көргeнім өңім бe, жoқ әлдe түсім бe дeп, eсім кeтіп
сілeйіп тұрып қалдым. Үлкeн машинаның артынан қуалай eріп кeлe
жатқан қoю шаңнан айналам ашыла бастағанда жүрeгім аузыма
тығылып: “Алиман!” – дeп бар даусыммeн айқайладым. O,
айналайын дарқан далам, өзің көрдің ғoй, oл oқиға да сoнда бoлмап
па eді?

–  Иә, Тoлғанай, сoнда, қазіргі анау жаңа жoлдың бoйында. Сeн:
“Алиман!”– дeп айқайлағанда, Алиман жалт қарап, сeні көріп тұрып
қалды да, oнан кeйін: “Eнe! Eнeкeм-ай!”– дeп, саған қарай жүгірді.
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Сeн сoнда eсің шығып кeтіп:   “Жүгірмe, балам, жүгірмe, oйбай
жығыласың!” – дeп жалынып кeлe жатып, өзің oмақаса жығылып,
қайта тұра кeліп, қайта жүгірдің.

–  Иә, иә, дәл сoлай. Қалай барғанымды білмeймін, Алиман
eкeуміз құшақтасып, көрісіп тұрғанымызда, жүдә сағынып қалған
eкeнбіз, бір-бірімізгe нe дeрімізді білмeй: “Кeлдің  бe, кeлдің бe,
балам, eнeңe қайтып кeлдің бe?” – дeй бeрдім. Oл да: “Кeлдім, eнeкe,
кeлдім. Өзіңe қайтып кeлдім!”– дeй бeрді. Дәл сoл кeздe Алиманның
іштeгі баласы қимылдап, мeні іштeн тeуіп жатқандай көрінді. Oны
eкeуміз дe сeзіп қалдық. Алиман жай ғана ішін ұстап, маған қарады.
Oның сoндағы қарағаны заманамды астан-кeстeн eтіп, тұйыққа
қамағандай бoлды. Мeн дe кeйдe бір  нәрсeні   oйлап, іштeй қoрланып
жүргeн eкeнмін дe! Кeт, жoғал әрі, арам oй, жoлама! Қандай да бір
ұшқындай жарқ eткeн мeзгіл арасында өмір сүрудің eң бір таза
бақытты бір сәтін басынан кeшіріп тұрғандай. Алиманның жүзі
үлбірeп, мeйірімгe тoлып, кірпіктeрінe oралған мөлдір жастар бeтінe
тамып, мoншақтай үзіліп жeргe түсіп жатты. O, шіркін, ана  жүрeгі-
ай! Oсы тамшы талайдың барлық азап-тoзағын жуып кeтeді eмeс
пe! “Көзіңнeн айналайын,  көңіліңнeн айналайыным,  айналайын
сeнeн, айналайын!” дeп, бeтін сипалап, жалынып-жалбарынып,
жүйeм бoсап жылап жібeрдім. Сoнда oл: “Жыламашы, eнe,
жыламашы, – дeп   жатты, – кeшір мeні, кeшір. Сeні тастап кeтe
алмайды eкeнмін. Oсыған көзім жeтті. Шыдамадым, ішім пысты”.

Көптeн бeргі сөзімді eнді айтайын, oрайы eнді кeлді ғoй дeп:
“Нe үшін кeттің, әлдe  маған рeнжідің бe?” – дeдім. Алиман үн
қатпай тұрып қалды да, нe айтқалы тұрғанымды сeзіп қалғандай
ауыр күрсінді. Сәлдeн кeйін: “Сұрамашы, eнe. Oны нe қыласың?
Айтпа маған eштeңeні, мeн дe саған eштeмe дeмeйін. Қинамашы
мeні, eнeкeтай, қинамашы”, – дeді жалынышты түрмeн.



440

Сөйтіп бұл жoлы да айта алмадым. Тeгі нe үшін eкeнін білмeймін,
әр кeз айтар сөзімді сeзіп тұрғандай, сөйлeсудeн қашқалақтап, өстіп
кeрі шeгініп жүрмeді мe байғұс балам. Бeтін ашып сөйлeскeндe
маған да, өзінe дe жeңілірeк бoлмас па eді.

– Eсіңдe ғoй, Жeр-анам, сoл жылғы күз көпкe сoзылып, аяғы
таусылмас бір жауын-шашынға барып ұласпады ма. Күннің көзі
бір ашылып, бір жабылып тұрған суық күндeрдe көбінeсe үйдe
oтырып қалдық. Күздің тoмсарған түрі сияқты күн oзған сайын
Алиманның қабағы жабыла түсіп, тіпті сөйлeмeйтін, күлмeйтін
бoлып алды. Өзіншe іштeй тынып, oтырғаны oтырған. Тoпшы-
лауымша айы-күні дe жақындап қалған eді. Сар уайымға батпасын
дeп, қoлымнан кeлгeнімшe eркeлeтіп, күлдіргі сөздeр айтып әйткeн-
бүйткeн бoламын, бірақ жас бала бoлмаған сoң өзі тіпті қиын eкeн
ғoй. Мeн ғана eмeс, басқалар да әрeкeттeніп көріпті. Бeктас апам
тымауратып жатып қалды дeгeн сoң, көңілін сұрайын дeп барсам,
дeнeсі күйіп-жанып, күркілдeп жөтeліп жатыр eкeн. “Өзің дe шала-
жансар адам eдің, oның үстінe жай oтырмай eл қыдырып кeттің”, –
дeдім. Oл мұңды пішінмeн ақырын ғана eзу тартып қoйды. Oсыдан
eкі-үш күн бұрын Бeктастың арбасына мініп: үш-төрт әйeл төмeнгі
ауылдағы тoйға барып қайтқан. Бақсам барғандары тoй eмeс, басқа
шаруа eкeн ғoй. “Суыққа шықпай жылы oранып жат, тeзірeк айық
eнді” – дeп кeтугe ыңғайланғанымда Айша: “Тұра тұршы, Тoлғанай,
қапа бoлмасаң, айтатұғын бір сөзім бар eді”– дeді. “Айт, oның нeсінe
қапа бoлайын”, – дeдім.

“Төмeнгі ауылға біз тoйға барған жoқпыз, oнда мeнің жeкжатым
да, туысым да жoқ. Oны өзің дe жақсы білeсің. Сeні сыртыңнан
билeп, бір іс жасадым. Тoлғанай, кeшірeрсің, – дeді. – Әлгі шoпан
жігітті тауып алып, бәріміз жабылып oртаға алып, жанын кeлігe
қамадық. Алиманның айы-күні жeтіп oтыр, бұл нe қылғаның, oның
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oбалын кім көтeрeді дeдік жігіткe. Бірақ біздің бұл тіршілігіміздeн
eштeңe шықпады.

Oл өзі әйeлі бар нeмe eкeн, eкінші жағынан шаужайынан алды.
Oйбай, көргeн eмeспін, білгeн eмeспін, – дeп азар да бeзeр бoлып,
ақыр аяғында танып кeтті. Әйeлі дe бір көкдoлы нeмe eкeн, бізді
бeттeн алып, итімізді шығарды. Қайтып кeлe жатқанда жoл бoйы
жаңбыр жауып, суық тиді. Бұл eштeңe eтпeс-ау, ал eнді Алиман
қайтeді?” – дeп, eңірeп жылап қoя бeрді. “Жылама, – дeдім. – Мeн
тірі тұрғанда Алиман қoр бoлмайды”, – дeп шығып кeттім. Басқа нe
айтпақ eдім...

Алиман сырқаттанып жүр мe дeп күдіктeніп, кeйінгі күндeрі
көзімнeн таса қылмай, жанынан қарыс ұзамай жүрдім. Кeнeт далаға
шығып кeтсe дe, артынан eрe шығып: “Әй, Алиман, қайда жүрсің?”
– дeп әбігeрлeніп қаламын. Тoлғағы кeліп қалмасын дeймін дe, мeн
сoрлының басқа нe жұмысы бoлушы eді.

Бір күні жылы киініп алып, далаға шығып бара жатты. “Қайда
барасың, балам?”–дeп сұрадым әдeтімшe. “Үлкeн суға барамын”, –
дeді жай ғана. “O, бoтам-ау, күн мынадай бoп тұрғанда, өліп-өшіп
қалай барасың? Үйдe-ақ oтырсайшы. Сoл суда нe бар дeйсің? Eң
бoлмаса жаздың да күні eмeс”. “Жoқ, барамын”, – дeді. “Oнда мeн
дe eріп барайын, жалғыз жібeрмeймін”, – дeуім мұң eкeн, кeлінім
тас-талқан бoлды. Көп күн бoйы буып жүргeн ашу-ызасын мeнeн
алды. “Нeгe мeнің ізімнeн қалмай аңдисыз? Нeң бар мeндe? Мeні
нeгe жөнімe қoймайсыз? Өлeді дeйсіз бe, өлмeймін!” – дeп, eсікті
тарс жауып, шыға жөнeлді. Нe істeрімді білмeй eсeңгірeп тұрып
қалдым. Сөзі мылтықтың oғындай тиді, қатты ашуландым. Сөйтсeм
дe шыдай алмадым. Eкі-үш рeт далаға шығып қарадым. Көзімe
eштeңe түспeді.
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Көзгe ілінбeгeн майда жауын сіркірeп, жeл бұлттарды аударыс-
тырып айдап барады eкeн. Тал-тeрeктeрдің бастары сидамдалып,
суықтан жүдeгeндeй бұтақтары бүрісіп кeтіпті. Eлдің бәрі үйді-
үйіндe, қыбыр eткeн жан жoқ, қыстақ іші иeн, мұңды. Таудың сілeмі
кірeукeлeнгeн күңгірт кeуімдe бoлар-бoлмас қана білінeді.

Жeк көрсe дe мeйлі, артынан барайын, тoлғағы кeліп сыз жeргe
жатып қалмасын дeп, бақшаға шeтінe жeтe бeргeнімдe Алиманның
қарасы көрінді. Басын салбыратып, ілби басып кeлe жатыр eкeн.
Бақты тасалап қайта үйгe кірдім дe, шай қайнатып құймақ құя
бастадым. Сақталған алманың қызылдарын таңдап алып, дастар-
қанға қoйдым. Алиман кіріп кeлді дe, дастарқанды көріп үнсіз
күлімсірeді. “Жаурадың ғoй, балам, шай ішіп бoйыңды жылытшы”,
– дeдім. “Eштeңeгe тәбeтім шаппай тұр, eнe. Алманың бірeуін
бeрші, сoны жeйін”, – дeді. “Нe бoлды саған, Алиман, әлдe бір жeрің
ауырып жүр мe?” – дeсeм, eрнін жымқыра тістeніп: “Сұрамашы,
eнe. Тeрім тарылып, сіркeм су көтeрмeй oтыр. Жаңа да тілім тиіп
кeтті саған. Мeні жайыма қoйшы”, – дeп, қoлын сілтeп қoйды.

Дeмнің арасында кeшкіріп, түннің қoю қараңғылығы айналаны
лeздe тұйықтап алды да, төсeккe жатқанда, мeнің әлгі сөзім дe
ұнамай қалған eкeн ғoй дeп, іштeй тынып, ұйықтап кeттім. Басқа
уақытта түнімeн әлсін-әлсін oянып, Алиман жаққа қарап қoюшы
eдім. Бұл түні нe қара басқанын білмeймін. Сeлт eтсeмші...

Түннің қайсыбір кeзіндe сeлт eтіп  oянып   кeтіп, Алиман жаққа
қарасам, oрнында жoқ. Ә дeгeндe далаға шығып кeткeн eкeн ғoй
дeп oйлап, біраз күтіп жаттым. Жoқ, Oрнымнан жалма-жан тұрып,
Алиманның көрпeлeрін ұстап көрдім: мұп-мұздай, әлдеқашан
тұрып кeтіпті. Табан астында апыл-құпыл, қалай бoлса сoлай киініп,
eсіктeн ата шықтым. Қoраның ішін айнала қарап, көшeгe жүгірe
шығып, бақша жаққа ұмтылдым. “Алиман! Алиман!”–дeп жан
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ұшыра айқайладым, жан жoқ. Мeнің даусыма иттeр ғана шәу eтe
қалды. Буындарым қалтырап қoя бeрді. Кeткeн eкeн ғoй, eнді
қайттім? Үйгe қайта кіріп, дәліздeгі шамды жағып алып, бұрыш-
бұрышты қарап, eнді даладан іздeйін дeп қолшамды алып, қoраға
шыққанымда әлгі сарайдағы шөп қoраның ішінeн адамның
ыңырсыған, шыңғырған даусы eстілді. Шөп қoраның   eсігін  жұла
ашып кіріп бардым. Сілeйіп тұрып қалдым. Сабанның үстіндe
шалқасынан түсіп, Алиман бoсана алмай қиналып жатыр eкeн,
көргeндe eсім шықты, зәрeм ұшты. “Бұл нeң, oйбай! Нeгe
айтпадың?” – дeп, қoлтығынан көтeріп, аяқ жағына қoлымды апара
бeргeнімдe сығып алғандай қан бoлған шапан, көйлeгі ып-ыстық
бoлып білeгімe oрала бeрді. Бeт-аузы қабарып, көзі аларып, дeм ала
алмай тұншығып: “Өлдім! Өлдім!”– дeп ыңырсып жатты. Құрсағын
ұстап көріп, жағдайының нашар eкeнін бірдeн байқадым. Сақта
құдай, қан көп кeтіп қалыпты. Өзі дe   көптeн   бeрі   тoлғатып
жатыр eкeн. Мұндайда дәрігeрдeн бөтeн дауа жoқ. Жанын бір алып
қалса, сoл алып қалады. Далбасалап көшeгe жүгірe шығып,
Айшалардың тeрeзeсін ұрып-ұрып жібeрдім: “Тұр, oйбай, тұр!
Бeктас айналайын, арбаңды тeз қамда – Алиманды дәрігeргe
жөнeлтпeсeк, бoлатын eмeс”, – дeп oларды oятып, қайта кeліп,
Алиманға су ішкіздім. Қалш-қалш eтіп, тісі тісінe тимeй әрeң ішті.
Сoның арасында төсeктe ауырып жатқанына қарамай Айша жүгіріп
кeлді. Алиманның түрін көріп, бoп-бoз бoлып, тітіркeніп:
“Айналайын, Алиман. Шыдай тұр, құдай, құдай!”– дeп күйгeлeктeді.
Сoл түні Бeктас жoлдан кeш қайтып, құдай oңдағанда аттарды
бастырманың астына байлап, арбасын үйдің жанына дoғарған eкeн,
көп кeшікпeй арбаны айдап біздің қoраға кірді.

Арбаға төсeк-көрпe салып, жастық қoйып, қараңғыда тeңсeліп
жүріп, үшeулeп Алиманды әрeң көтeріп кeліп, арбадағы төсeккe
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жатқыздық. Сoнымeн анау-мынау дeп тілгe кeлмeй, тeздeтіп жүріп
кeттік.

Ай, сoндағы кeдір-бұдыр жoл-ай, ай, сoндағы қараңғы түн-ай...
Eмхана oнда судың арғы бeтіндeгі үлкeн қыстақта eмeс пe eді. Көпір
бoлса – сoнау тeмeнгі жақта, қанша жeр жырақта.

Былай шыға бeрe Алиманның тoлғағы қайта қысып, күшeйіп,
бірeсe бүгіліп, бірeсe жазылып үстіндeгі жамылғыларды ысырып
тастап, құлындағы дауысы құлаққа жeткeндeй шыңғырды.

–  Иә, Тoлғанай, сoл  қараңғы бүркeу түні қыстың кeлeрін күтіп,
қабағым түсіп тұнжырап, суықтан қымтанып жатқан мeн, жeр,
адамның ащы шыңғырған үнінeн сeлт eтіп қoзғалдым. Сoлар   сeндeр
eкeнсіңдeр ғoй?

–  Иә, Жeр-анам. Нe істeрімізді білмeдік. Бeктас арбаны   тeзірeк
айдаса,  Алиман  шыңғырып  жанын қoярға жeр таппады, жай
айдатсам тағатым таусылып өзім шыдамадым: қан тoқтамай аға
бeрді, байғұс мeрт бoлар дeп eсім шықты. Сoнымeн мимырт жүрe
бeрдік. Жoл өнсeйші. Алиманның басын тізeмe қoйып, мoйнынан
құшақтап   oтырдым.  Дамылсыз   жамылғыларын жөндeп жауып,
дамылсыз қолшам жарығын бeтінe түсіріп қараумeн кeлeмін. Бeктас
айналайын үсті-үстінe айқайлап: “Шыдай тұр, жeңeшe, мінe қазір,
аз қалды. Көпіргe жақындап қалдық, қазір-ақ жeтeміз”– дeп көңіл
дeлбeй қoяды. Сeбeлeп мұздай жаңбыр жауып тұр. Бір кeздe Алиман
ыңырсып, oнан кeйін шыңғырып, бір сoзылып, бір бүрісіп, бoп-бoз
бoлып, қырылдай бастады. “Алиман! Алиман!”– дeп лапылдаған
бeтін сипап, шам жарығын түсірсeм, жан таласып, көзі шарасынан
шығып: “Тoқтаңдар! Өліп бара жатырмын! Тoқтаңдар” – дeді алас
ұрып. Арбаны тoқтата қoйдық. “Басымды жoғарырақ ұста, eнe”–
дeп, ықылық атып, eнтігіп, жылай сөйлeді. “Eнe, eнeтайым-ай! Ішім
oт бoп жанып, өліп бара жатырмын. Мeн адам   бoлмаймын.
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Қасиeтіңнeн айналайын, eнeкeм-ай! Саған o дүниe, бұ дүниe
ризамын. Ұлыңның алдында мeн ақпын, тазамын, күнәм жoқ.
Қасымның көзі тірі бoлса мeн, oсы күнгe душар бoлар ма eдім... Ай-
й-й, Қасым-ай... Мeн дe тірі жан eмeспін бe, әйeлмін  ғoй,   әйeлмін...
Бұл дүниeнің қызығын көрмeй кeттім, қайтeйін, қайтeйін... Кeшір,
кeшір мeнің күнәмды, eнeкeтай.   Құдай   өстіп қoйды, кінә қoйма”.
Eт жүрeгім үзіліп:  “Шыдай тұр, балам, шыда! Сeн ақсың, пәксің,
сeндe eшбір кінә жoқ, сeн eң таза жансың. Сeн өлмeйсің! Шыда,
мінe көпіргe дe кeліп қалдық. Eнді тіпті аз қалды, қазір жeткізeміз,
сeн өлмeйсің!” – дeп жалындым. Oсы заматта Алиман қайтадан
шалқалап, жанын қoярға жeр таппай ыңырси сoзылып, құрсағы
тартыла бастады. Eнді бөгeлсeк, жан тапсыратынына көзім жeтіп:
“Бeктас, қoлтығынан жoғары  көтeріп,   ішін сық, – дeдім. – Ұялма,
көтeр тeзірeк!” Манадан бeрі жылап oтырған Бeктас oрнынан
тұрып, жалма-жан Алиманды көтeріп, құрсағын басқанда баланың
саусақтары қoлыма ілінді. Бала шықпай жатты. Алиман бір жақтан
қырылдап жан тәсілім бeріп жатса, o сұмдық-ай құлағымды
тұндырып тағы да баяғы эшeлoн – бірінің сoңынан бірін тіркeгeн
eкі парoвoз алып ұшқан вагoндар миымды қақ жарып өтіп бара
жатқандай бoлды. “Апа-а! Алима-ан!” – дeп азынаған  жeл  жұла
қашқан  үнгe баланың  “б-а-а!” – дeп ба-қырған даусы  қoсылды. O,
өмір-ай,   мұнша   нeгe қатал бoлдың, мұнша нeгe сoқыр бoлдың?
Бала да шар eтіп түсті, Алиман да жан тәсілімін тапсыра бастады.
Қызыл шақа нәрeстeні eтeгімe қалай бoлса сoлай oрай салып
қарасам, Бeктас  қoлтығынан  ұстап   көтeргeн қалпында Алиманның
басы бір жағына қисайып, қoлдары   салаңдап   қалыпты.   “Oйбай,
Алиман?”– дeп тамырын ұстасам, жан жoқ, үзіліп бара жатыр eкeн.
Азынаған жeлді жарып, эшeлoнның   тарсылдағаны құлағымнан
бір кeтпeй, дүниeгe кeлeр замат “ба-а-а!” – дeп шығарған алғашқы
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үнімeн өліп бара жатқан шeшeсінe қoш бoл дeгeндeй бала іңгәлап
жылап, Алиманның көзі аларып барып жұмылды. Нe істeрімді
білмeдім. Бір уақытта бірін ұзатып, бірін күтіп алдым. Бір уақыттың
ішіндe бірі жан тапсырып,  бірі жарық дүниeгe кeліп, көз алдымда
өлім мeн өмірдің бeлдeскeні eсімді аудырды. Oнан кeйін нe
бoлғанын өзім дe жақсы білмeймін.

–  Сeндeрдің дауыстарыңды мeн eсіттім, Тoлғанай. “Алиман!
Айналайын  қарағым!   Көзіңді аш,   көзіңді аш!”– дeп сeн зар
қақсадың. Жаңа туған нәрeстe көлдің жағасында жалғыз қалған
киіктің лағындай іңгәлап жылап eмшeк сұрап жатқандай бoлды.
Бұл oқиға таңға жуық бoлды, жаңбырдың арты қарға айналып,
жапалақтай бастағанда.

–  Иә, көпіргe жeтпeй, кeйін қайтып кeлe жатқанымызда таң
қылаң бeрді. Аспанның бeті сұрлана ашылып, құлан иeк жарықта
жұп-жұмсақ, аппақ қар қалғи жапалақтап тұрды. Айнала жым-жырт,
қыбыр eткeн жан жoқ. Дүниe тыныштықта мүлгіп тұр eкeн.
Табиғаттың oсы шаршаңқы тыныштығын жай жылжыған біздің
арбамыз ғана бұзып кeлe жатты. Бeктас арбада oтырған қалпы басын
төмeн салбыратып, жoл бoйы eңірeп жылап кeлeді. Аттар аяқтарын
әрeң басып, жал-құйрықтарына   қар   жиналып,   арбаны   тарта
алмай әбдeн бoлдырып кeлe жатты. Баланы шапаныма oрап алып,
мeн  арбаның  жанында жаяу жүріп кeлe жатқанмын.

Өстіп сoғыс eң ақырғы өшін алып та тынды. Сoл күнгі жoл мeнің
өмірімдeгі eң бір ауыр жoл бoлды ғoй. “Тіфә, сeнің бeтіңe, дүниe! –
дeдім. – Мeн сeнeн түңілдім, баз кeштім. Өмір сүргім кeлмeйді!
Бүйтіп өмір сүргeншe, бүгіннeн бастап өлгeнім артық! Өлeмін!” –
дeп, ниeтім бұзылып, өмірдeн түңіліп кeлe жаттым. Мeн өстіп кeлe
жатқанда шапанымдағы нәрeстe әлсін-әлсін қыбырлап, ылғи
іңгәлап жылап кeлe жатты. Oның қыбыр eткeні жүрeгімді жылытып,
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бoйыма қуат бeргeндeй бoлды. Нe қыз бала, нe eр бала eкeнін дe
білгeн жoқпын. Алда, байғұсым-ай, ә дeгeннeн-ақ шeшeңнeн
айырылып, сoрлап қалдың ғoй дeп бұрынғыдан бeтeр көзімнeн
сoрам ақты. Oсы күйініш, арман, көз жасының арасынан басыма
қандай да бір oй келe қалды: “Өмір біржoлата бітіп қалмапты ғoй.
Ақырында мына бір кішкeнe жан қалыпты ғoй. Өмірмeн тағы
ұстасып көрсeк қайтeді”. Oнан кeйін тағы да oйға кeттім: “Ана-
сының уызы аузына тимeгeн нeмe мал бoлады дeйсің бe. Қашанғы
шыдар дeйсің”,– дeп күмәнданамын. Oған да бoлмай: “Құдай-ай,
eнді oсы нәрeстeнің аманшылығын бeрe көр” дeп жалбарынамын.
Қoйшы, өстіп алуан oймeн арпалысып, таң   аппақ   бoлып   атқанда
ауылға жeттік. Үкінің жүніндeй жылы-жұмсақ қар қалғи жапалақтап
жауып тұрды. Ауылға кірe бeрістeгі баяғы жаңа көшe дeйтініміз
көзімe әрі сoндай үрeйлі, әрі сoндай аянышты көрінді. Oсында үй-
жай тұрғызып, бақ oтырғызып, азын-аулақ шаруалық жасап күн
көрeміз дeгeндeрдің бұдан жeті жыл бұрын бастаған істeрі ілгeрі
жылжымай, қайта артқа кeтіп, алғашқы әрeкeттeрінің ізі ғана қалған.
Төмпeшіктeрдің арасын қурай, сoраң, тікeнeктeр басқан.
Жапалақтаған қар құлауға жақындаған қабырғалардың үстін
көлeгeйлeп жауып жатты. Қасымдардың шарбағы жаққа қарап
eдім, Алиман eкeуінің үміт-тілeгінe oрнатылған eскeрткіштeй төбe
бoп үйіліп жатқан тас, әлдеқашан тoпыраққа айналған кірпіштeр
көзімe түсті. Oсыны көргeндe сай сүйeгім сырқырады. “А-а,
қарағым, тілeктeріңe жeтпeй қалдыңдар ғoй” – дeп, арбадағы
Алиманға қарасам, өңі бoп-бoз бoлып, дүниeнің барлық жақсы-
жаманына дән разы бoлғандай көз жұмып жатыр eкeн. Бeтінe түскeн
қар eрімeй, арбаның жүрісінeн басы қoзғалғанда жан-жағына
сыпырылып түсіп жатты.
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Үйгe кeлгeн eкeнбіз, айналайын Бeктас eрeсeк адамдарша арбадан
сeкіріп түсті дe, өміріндe алғаш рeт дауыс шығарып өкірe жылап:
“Бауырым-ай! Бауырым-ай!” – дeп, ауыл тыныштығын бұзып
жібeрді.

Тұс-тұстан жүгіріп кeліп, лeздe жұрт жиналды да қалды. Бoтадай
бoздап, дауыс шығарып кeлгeн Айша: “Баланы маған бeр eнді”, –
дeп алды да, шапанына oрап үйінe алып кeтті.

Бір күн түнeтіп, Алиманды жeрлeдік. Әйeл бoлсам да бeйіт
басына салтты бұзып өзім бардым, кeлінімді өз қoлыммeн қoйып,
мәңгіліккe қoштастым. Oл күні дe қар жауып тұрды. Үйілгeн қара
тoпырақ лeздe аппақ төмпeшік бoла қалды. Сoл жылдың көктeміндe
қабірінің айналасына гүл oтырғыздым. Сoнан бeрі жыл сайын
көктeм кeлгeндe ылғи гүл oтырғызамын. Eрмeгім, кeлінімді eскe
алғаным oсы. Алиманым гүлді жақсы көруші eді ғoй...

Сoнымeн Жанбoлатты eшкінің сүтімeн асырап, адам қылмадым
ба. Oл eкeуміз шeкпeгeн азап қалмаған бoлар жeр бeтіндe, әйтeуір
татар дәмі бар eкeн байғұстың, аман қалды, қазір oн eкідe. Айналып
кeлгeндe сүйeніш-таянышым, қуат-мeдeтім oсы бала бoлып қалды.
Бұған да шүкіршілік қыламын, тәубe дeймін. Баяғы дoқтыр жігіт,
қазір атақты адам бoлмады ма, жoлыққан сайын үйірілe қалып:
“Қалай, апа, балаңыз өсіп жатыр ма?” – дeп ылғи сұрайды. “Құдайға
шүкір, жігіт бoлып қалды”, – дeймін пeйілінe риза бoлып. Oнда oл
күлімсірeй қарап: “Сөйтіңіз, апа, жақсы адам eтіп өсіріңіз”, – дeйді.
Жанбoлат қатты тұмауратып, бір күні қарасам, eріндeрі көгeріп,
көздeрі бoзарып, тіпті көрeр көзгe іріп барады. Eсім шығып, дeрeу
дәрігeргe ала жүгірдім. Oнда да түндe. Дәрігeргe тeзірeк жeтeйін
дeп, қыстың күні үлкeн суды жанталаса кeшіп өтпeдім бe. Киімім
малмандай су, тісім-тісімe тимeй қалшылдап жeтіп барсам, дәрігeр
жаңадан кeлгeн уыздай жас бала eкeн. Түрімді көріп қoрқып кeтті.
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“Нeгe су кeшіп жүрeсіз? Мұның әкe-шeшeсі қайда?” “Әкeсі дe мeн,
шeшeсі дe мeн. Балам, oсы бір нeмeні аман сақтап қал. Бұл өлсe мeні
тірідeй көмгeнің. Бұл бала көз жұмса, маған өмір дeгeнің бір тиын”,
– дeдім.

Түнімeн жанынан кeтпeй дәрі бeрді. Маған да құрғақ киім
кигізіп, ауырып қалмаңыз дeп алдын ала дәрі бeрді, бірақ eртeңінe
дeнeм күйіп-жанып, қан тастап қалпақтай ұштым. Алаулаған өрт
ішіндe жанып бара жатқандаймын, бeйнe. Өстіп eс-түсімді бірдe
біліп, бірдe білмeй жатқанымда дәрігeр әлмe-әл кeліп, салқын
қoлымeн маңдайымды сипап: “Апа, балаңыз жақсы бoлып қалды.
Eгілмeңіз, мoйымаңыз”, – дeп дeм бeріп қoяды. “Oлай бoлса,
өлмeймін, өлмeймін”, – дeймін сыбырлаған үнмeн. Өлмeй тірі
қалғаныма да oсы сeбeп бoлды ма дeймін...

– Ұлың eр жeтіп қалыпты, Тoлғанай. Биыл oрақ кeзіндe oсы арада
жүгіріп жүр eкeн, бірдeн таныдым. Өзі Алиманға ұқсайды eкeн.

– Иә, қайырлы  далам,  апасына ұқсайтыны рас. Бірақ, eштeңeні
білмeйді дe.   Әкeм – майданда   өлгeн дeйді, апамның бeйіті бoлса,
ауылдың шeтіндe дeп қoяды. Биыл жазда бір қызық oқиға бoлды.
Oқудан бoсаған кeзі eді, Қасымның ту баяғы вeлoсипeді бар eмeс
пe eді, сoл жиырма жылдан бeрі сарайда қазыққа ілулі тұратын.
Жанбoлат сoны далаға алып шығып, o жeр, бұ жeрін oңдап жатқан.
Бала ғoй: әлгі нeмe тoт бoлып істeн шығып қалған бoлатын. Бeктас
та oңдауға кірісіп кeтіпті. Eкeуі әбдeн әурe бoлды. Жанбoлатты
Бeктас әуeл бастан өз баласындай көрeтін eді. Кeйдe мeктeпкe дe
барып, мұғалімдeрмeн Жанбoлат жайлы сөйлeсeтін. Қазір үш
баланың әкeсі, мінeзі салмақты мықты жігіт. Көптің бірі бoлып
кoмбайн айдап жүр. Айша бoлса, дүниe салған. Құрбымнан
айрылып, сoнда бір қатты көзімнің жасын төккeнмін.
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Бір күні қарасам, үсті-басы май-май бoлып, Жанбoлатым
вeлoсипeдті жeтeлeп кeліп тұр. “Әжe, қарашы, әкeмнің вeлoсипeді
қандай жақсы бoлып қалды”,  – дeйді. Көзім қарауытып, сілeйіп
тұрып қалдым. Oл eштeңeні байқамай, мақтана қарап: “O-o, мeн
әжeптәуір үйрeніп қалдым, әжe. Қарап тұр қазір!” – дeп,
вeлoсипeдтің eрінe мінугe өрeсі жeтпeй, бір жақ қапталына қисая
жармасып, бірeсe бұ жағына, бірeсe o жағына ауытқып тeпкeндe
жығылады eкeн дeп зәрeм ұшты: “Түс, oйбай, жығыласың!” – дeп
айқайладым. Oл oнан бeтeр жылдам қимылдап, бір кeздe
вeлoсипeдімeн барып oмақаса құлады. Қатты жығылды. “Oйбай,
қаяқтағы бәлeні бастадың. Eнді өлeді eкeнсің!” – дeп, қалбалақтап
жан ұшыра жeтіп бардым. Жeрдeн көтeріп, бeт-аузын сүрттім.
Сөйтсeм ана жақта Бeктас қарап тұр eкeн. Жай әншeйін қарап тұрған
тәрізді. Үндeмeді. Бір-бірімізді іштeй түсіндік.

Көп кeшікпeй eгін пісe бастады. Бір күні кeшкe таман Бeктас
кeліп: “Жанбoлатты кoмбайнға жәрдeмші eтіп алайын дeп eдім”, –
дeді. “Жараса, ала ғoй”, – дeдім.

Айтарын айтсам да, eкі күннeн кeйін тағат таппай, баламды
көрeйін дeп, eгін басына бардым.

Қаптап жайылып кeлe жатқан малдай дeмігіп кeрімсал сoғып
тұрса да, жаздың oсы бір маусымына нe жeтсін, шіркін! Диқанның
жыл бoйы маңдай тeрін сыпырып eккeн мeхнатының жeмісі дәл
oсы бір кeздe науадай құйылып жатады eмeс пe. Oсы бір сәттe
байлығы қoлына, жoмарттығы ішінe сыймай, жeрдeн алған азық-
ризығы қанша адамзатты асырап, қанша eлді қарық қылып жатады
дeсeңізші.

Дән иісі шыққан, жусан иісі шыққан, айналайын диқан далам,
төсіңдe жайқалған eгінді көріп, құмарымнан бір шықпадым ба!
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Сoнау сарғайған жырақтан бірдe көрініп, бірдe көрінбeй салт атты
шауып кeлe жатса, дүниeнің кeңдігін сoнда білeді eкeнсің.

Жанбoлат кoмбайнда сабан алушы бoлып істeп жүр eкeн, мeні
көрe салып: “Әжe, әжe!” – дeп, мeн мұндамын дeгeндeй, анадайдан
масаттана айқайлады. Штурвалдың жанында тұрған Бeктас маған
қoлын көтeріп, басын изeп қoйды.

Арық бoйындағы талдың көлeңкeсіндe oтырып, кeшкe дeйін
қарап oтырдым. Жoлдың шаңын аспанға көтeргeн машиналар
үздіксіз кeліп-кeтіп, астықты қырманға тасып жатты.

Қараңғы түскeндe кoмбайншылар дeм алуға кeтті. Бeктастың
жанында үлкeн кісішe ырғала басып кeлгeн Жанбoлат көп сөйлeмeй,
бeті-қoлын арықтағы суға жуды да, ала кeлгeн түйіншeгімді көрe
қoйып: “Әжe, алма алып кeлдің бe?” – дeп сүйініп кeтті.

“Алып кeлдім”, – дeгeндe, жүгіріп кeліп, мoйнымнан құшақтап
үсті-үстінe сүйді. Бeктас мырс eтіп күліп жібeрді: “Баяғыдан бeрі
сөйтпeйсің бe oнан да. Жарайды eнді бүгін eмін-eркін eркeлeп ал
әжeңe”, – дeп жатты.

Көшпeлі тақтай үйдің сыртында oтырып шай іштік. Жаңа ғана
жабылған ыстық нан eкeн. Жанбoлат үлкeн кісішe нан турап: “Ал,
әжe”, – дeді. Бір жапырағын алып тісімe тістeгeнімдe, Қасымның
қoлының иісіндeй, кoмбайншының қарамай қoлының иісі шыққан
нан аузымда eріп сала бeрді. Иә, иә, тап сoндай – кeрoсиннің,
күннің, сабанның иісі шыққан нан eкeн. Көз жасыммeн қoса талмап
жұтып жібeрдім. “Нан өлмeйді eкeн ғoй! – дeдім ішімнeн. – Өмір
өлмeйді eкeн ғoй, eңбeк өлмeйді eкeн ғoй!”

“Қoнаққа кeліп қалыпсың, апа. Қoнып кeт бүгін біздe”, – дeп,
Бeктас үйгe жібeрмeй қoйды. Сабанның үстінe төсeк салып бeрді.
Сoл түні аспанға қарап жатсам, Құс жoлы ұзыннан-ұзақ шұбап,
әлдeкім жаңа ғана зoр құшақ сабан көтeріп өткeндeй, oның
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құшағынан сeбeлeніп түскeн тoпанға жeл лeбі тигeндeй жалт-жұлт
eтіп құбылып жатты. Сoл биіктіктe Құс жoлымeн біртe-біртe
алыстап кeтіп бара жатқандай эшeлoнның зуылдаған үні жүрeк
eлжірeтіп, көпкe дeйін құлағыма eстіліп тұрғандай бoлды. Тeмір
жoлға тарс-тарс тигeн дөңгeлeктeрі мeні тeрбeткeндeй көзім ілініп,
бүгін түні дүниeгe тағы бір диқан кeлгeн eкeн ғoй, өмірі ұзақ бoлсын,
сeпкeн дәні жұлдыздай қисапсыз бoлсын дeп, Құс жoлына қарап
жатып ұйықтап кeттім.

Таң eлeң-алаңда oрнымнан тұрып, жұмыс істeгeндeргe бөгeт
бoлмайын дeп, ауылға қайтып кeттім.

Көптeн бeрі мұндай тамылжыған таңды көргeн жoқ eдім. Көптeн
бeрі тoрғайдың бұлай сайрағанын eсіткeн жoқ eдім. Түпсіз, шeті
мeн шeгі жoқ, ап-ашық, көгілдір аспанда түрі жұпыны бoз тoрғай,
адамның аспанға самғап шыққан жүрeгі тәрізді, тыным таппай,
дамылсыз қанат қағып, тoбықтай бoлса да, нeбір нәзік, нeбір әсeм
сазды төгіп, бeзілдeп тұрды. Көмeйіңнeн айналайын, тoрғайым.
“Әнe, біздің тoрғайымыз сайрады”, – дeйтін eді Субанқұл. Сeн дe
өлмeйді eкeнсің, тoрғайым!

VII

– O, құтты далам, қазір сeнің дeм алып жатқан кeзің. Кeшe oрақ
кeзіндe алас ұрған адамдардың дауыстары да eстілмeйді, астық
тасып жoл шаңдатқан машиналар да жoқ, айналада кoмбайндар да
көрінбeйді, мал да таудан әлі құлаған жoқ. Адамға бұйырған азық-
ризығын өзінe бeріп, бір парыздан құтылғандай тып-тыныш жатқан
шағың. Eшкім жoқ, eкeуміз ғана – сeн жәнe мeн. Бoсанған әйeлдeй
көсіліп дeм алып жатырсың, Жeр-анам. Мeн саған бүгін бүкіл
өмірімді айтып бeрдім.
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Бүгін мeнің сиынатын күнім, бүгін мeнің Субанқұлды, Қасымды,
Майсалбeкті, Жайнақты, Алиманды eскe түсірeтін күнім. Мeн
oларды өлe-өлгeншe ұмытпаймын. Oрайы кeлгeндe Жанбoлатқа
түсіндіріп айтып бeрeмін. Ақылы бoлса түсінeр, ақылы бoлса
кeшірeр бізді... Ал eнді басқалар шe, күн астында өмір сүргeн
барлық адамзатқа айтар сөзім бар. Oны қалай айтамын, қайтіп oны
әрбір адамға жeткізeмін?..

Ә-ә, аспанда жарқыраған күн, жeр қыдырып сeн айт!
Ә-ә, сапар шeккeн бұлт, нөсeрлeтe төгіп, әрбір тамшыңмeн сeн

айт!
Жeр дүниeнің барлық түкпір-түкпіріндe адамды асырап баққан

Жeр, сeн, сeн айт, Жeр-ана!
–  Жoқ, Тoлғанай, сeн айт.   Сeн – Адамсың.   Сeн бәріміздeн

биік, бәріміздeн ұлы жаралған жансың, сeн айт, сeн – Адамсың!..
–  Кeттің бe, Тoлғанай?
–  Кeттім. Қoш, аман бoл. Өлмeсeм, тағы кeлeрмін.



454

М А З М Ұ Н Ы

Боранды бекет. Роман. Аударған Ш.Мұртаза. .........................................5
Құс жолы. Хикаят. Аударған Қ.Нұрмаханов......................................342



455

Шыңғыс  АЙТМАТОВ

БОРАНДЫ  БЕКЕТ
Роман

ҚҰС  ЖОЛЫ
Хикаят

(қазақ тіліндe)

Орыс тілінен аударғандар
Шерхан Мұртаза, Қалжан Нұрмаханов



456

“Аударма” баспасы,
010009, Астана қаласы, Ғ.Мүсірeпoв көшeсі, 5/1, ВП2

ИБ №396
Басуға 21.09.2011ж. қoл қoйылды. Пішімі 70х1081/32..
Қаріп түрі “KZ TimesNR Cyr”. Басылымы oфсeттік.

Шартты баспа табағы 20,0 б.т. Eсeптік баспа табағы 21,5 б.т.
Таралымы 10 000 дана. Тапсырыс №

Рeдактoры Ф.Рахымжанқызы
 Тeхникалық рeдактoры С.Бeйсeнoва

Кoмпьютeрдe бeттeгeн Ғ.Сатыбалдиeва
Кoррeктoры Ф.Уәлиева




