


Книга «Айналайын, Атырау», представляющая собой 
сборник произведений малой прозы (рассказов, эссе, 
новелл), написанных, как известными, так и молодыми 
литераторами Атырауской области, является уникаль-
ной в своем роде, поскольку электронных книг мест-
ных авторов, несущих одновременно художественную 
и языковую образовательную задачу посредством со-
временных интерактивных технологий и размещений 
её в социальных сетях, еще не производилось.  

Язык оригиналов текстов был изначально как казах-
ским, так и русским. Все произведения претерпели 
процесс перевода и публикуются в книге на двух язы-
ках. Таким образом, весь текст книги представляет 
собой единый художественный словарь-переводчик, 
способный выполнять лексический образовательный 
аспект. То есть содержание буквально дублируется на 
двух языках, и представляет собой как текст оригина-
ла, так и встроенный интерактивный словарь, который 
позволяет в он-лайн режиме в период чтения получить 
перевод с русского на казахский, и наоборот.

Художественная форма книги позволяет изучать ка-
захский язык в более   интересном, увлекательном и 
доступном виде. Привлечение же местных авторов 
обеспечивает дополнительную стимуляцию в распро-
странении продукта.    

Формат книги совмещается с наиболее распростра-
ненными среди пользователей электронных книг во 
всём мире платформами iPad и Android,  что делает ее 
доступной пользователям практически всех типов ри-
деров электронной литературы. Сборник распростра-
няется посредством выкладки на общедоступных ли-
тературных серверах, в популярных информационных 
и социальных сетях. Скачивание книги бесплатное.

Книга издана на спонсорские средства ТОО ТШО по 
проекту фонда имени академика Зейноллы Кабдоло-
ва «Қ@З@ҚШ@ С@ЙР@-2013». Она предназначена 
для широкого круга читателей, изучающих казахский 
язык. 

Редакционная коллегия: 
Главный редактор -  Бекет Карашин, 
Редакторы -  Рахымжан Отарбаев, Сауле Дутбаева, 
Составитель – Бекет Карашин
Верстальщик и дизайнер – М. Акутин

Атырау облысының танымал тұлғаларымен қоса жас 
әдебиетшілері жазған шағын проза (әңгіме, эссе, но-
велла) шығармалар жинағы бүгінгі таңда мәні зор 
бірегей жинақ болып табылады, өйткені  жергілікті 
авторлардың заманауи интерактивті технология-
лар мен оларды әлеуметтік желілерде орналастыру-
ды жүзеге асыратын көркем және тілдік білім беру 
мақсатындағы электрондық оқулығы бұрын-соңды 
шығарылмаған болатын.

Бастапқыда мәтіндердің түпнұсқалары қазақ 
және орыс тілінде бөлек жазылғанымен, кейіннен 
шығармалардың барлығы дерлік аударма процесінен 
өткен және кітапта екі тілде жарияланған. Соны-
мен, оқулықтың барлық мәтінін лексикалық білім 
аспектісін орындауға қабілетті біртұтас көркем 
сөздік-аудармашы қызметінде деуге болады. Яғни, 
мазмұн екі тілге аударылып, мәтіннің түпнұсқасы 
іспетті кіріктірілген интерактивті сөздіктің қызметін 
атқарады,  сондай-ақ, жинақты оқу кезінде онлайн 
режимінде  орыс тілінен қазақ тіліне және керісінше 
аударма жасауға мүмкіндік  береді.

Жинақтың көркемдігі қазақ тілін қызықтырақ, ын-
тамен және қолжетімді түрде үйренуге мүмкіндік 
береді. Жергілікті авторларды насихаттау өнімнің та-
ралымында ынта тудырады. 

Кітап үлгісі электрондық оқулықтарды пайдалану-
шылар арасында бүкіл әлемде кеңінен таралған iPad 
және Android тұғырнамаларымен біріктірілген, яғни 
олар электрондық әдебиеттің барлық дерлік ридер-
лер типін тұтынушыларға қолжетімді етуге мүмкіндік 
жасайды.  Аталған жинақ тізбектеу арқылы жалпы 
қолжетімді әдеби серверлерде, танымал ақпараттық  
және әлеуметтік желілерде таратылады. Оқулықты 
жүктеп алу тегін.

Аталған кітап Академик З.Қабдолов атындағы қордың 
«Қ@З@ҚШ@ С@ЙР@-2013» жобасы бойынша 
«Теңізшевройл» ЖШС-нің қаржылай демеушілігі 
негізінде шығарылған.

Редакциялық  алқа:  
Бас  редактор -  Бекет Қарашин. 
Редакторлар -  Рақымжан Отарбаев, Сәуле Дүтбаева,  
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Туған жері, күні  
Атырау облысы, Дендер 12.12.1953

Білімі - философ:
● Казақ мемлекеттік Университеті, философия және 
экономика факультеті, 1974-1979;  
●Қазақ ССР-ы Ғылымдар Академиясының филосо-
фия және құқық  институты  (аспирантура, 1983-1986);  
● «Аль-Азхар» институтiнiң (Каир, Египет) кино 
сценаристтерінің курсы, 2005

Өмірәректінің елеулі кезеңдері
●1953-1970 – Орал қаласында, Батыс Қазақстан облы-
сында тұрды, бірнеше мектептерінде оқыды.
●1970-1972 – Қазақ политехникалық институтіның 
студенті, АДК-ның жұмысшысы.
●1972 - 1974 - Кеңес армиясының әскері.
●1974 - 79 - КазМҰУ–нің философия - экономика фа-
культетінін студенті.
●1983 - 1986 - Қазақ ССР-ы  Ғылымдары академиясының 
философия және құқық  институтының аспирантура-
сында оқыған.
●1979-1997 жылдары КСРО ІІМ-нің (кейіннен ҚР) 
Қарағанды жоғарғы милиция мектебінің философия 
кафедрасында дәріс берген.
●1997-2003 – ғылыми-өндірістік  «Мониторинг» 
ЖШС-нің директорың орынбасары.
●1999-2007 – Ресей-Қазақстан гуманитарлық универ-
ситетінің мұғалімі. 
●2002 г. – әдеби-тарихи мәдени «Алшы» қорының ди-
ректоры.
●2009 г. - Академик Зейнолла Кабдолов атындағы қо-
рының  директоры.

Шығармашылық мамандықтары:
жазушы, ақын, тарихшы- түркітанушы, киносцена-
рист, әдеби аудармашы, мәдениеттанушы, лингвист,  
этнограф, саяси - әлеуметтік процестердің талдаушы-
сы.

Шығармашылық туралы жалпы мәліметтері
● 25-тен астам  Халықаралық,  Республикалық  әдеби 
және кәсіби  байқаулар мен сыйлықақылардың иегері, 
жеңімпазы, лауреаты.
●Философия, тарих, әдебиеттану, түркітану, поэтика-
лық, поэзиялық, прозалық, лингвистикалық және 
аудармалардың ондаған кітаптың авторы, серіктес ав-
торы; 
●Республикалық, халықаралық БАҚ-да жарияланған 
600-ге жуық мақаланың авторы; 
●Деректі фильмдердің кеңесшісі, режиссері, сцена-
ристі. 

Дата и место рождения:  
12.12.1953 Атырауская область, п. Индер

Образование - философ:
●  Казахский госуниверситет (философско -
экономический факультет, 1974 -1979);
●  Институт философии и права АН Каз ССР
 (очная аспирантура, 1983-1986); 
●  Институт «Аль-Азхар» (курсы сценаристов 
документального кино, Каир, 2005)            
                 
Основные вехи жизнедеятельности:
●  1953-1970 - жил в г. Уральске и учился в разных 
школах Западно-Казахстанской области.
●  1970-1972 – рабочий АДК, студент Казахского 
политехнического  института.                                                                      
●  1972-1974 – служба в рядах Советской Армии.  
● 1974-1979 – студент философско - экономического 
факультета КазГУ.                                                              
●  1983-1986 – аспирант института философии и пра-
ва АН КазССР.                                             
●  1979-1997  – старший преподаватель кафедры фи-
лософии Карагандинской высшей школы МВД СССР, 
затем РК.   
●  1997-2003 – зам директора научно- производствен-
ного ТОО «Мониторинг».                                
● 1999-2007 – ст, преподаватель Российско-Казахстан-
ского гуманитарного  университета.               
●  С 2002 г. – директор ОО «Литературно-историче-
ский культурный фонд «Алшы».                                                     
●  С 2009 г. – по сей день - директор фонда имени 
«Академика Зейноллы Кабдолова». 

Творческие профессии: 
писатель, поэт, историк-тюрколог, литературный пе-
реводчик, культуролог, лингвист, этнограф, аналитик 
социально-политических процессов,  киносценарист

Общие сведения о творчестве: 
● Обладатель, победитель  и лауреат более 25-ти меж-
дународных и республиканских премий и конкурсов, 
званий и наград;
● автор и соавтор нескольких десятков книг по ли-
тературоведению, философии, тюркологии, поэтиче-
ским переводам и поэзии, прозе, лингвистике, исто-
рии;                                                                                 
● автор свыше 600-та публикаций в республиканских 
и международных СМИ, 
● Режиссёр, сценарист и консультант докум. фильмов; 
● Произведения публиковались и издавались в США, 

АВТОР ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ 
ОБ АВТОРЕ
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● Оның шығармалары Қытай, Ресей, АҚШ, Герма-
ния, Италия, Болгария, Иран, Түркия, Египет елдері 
басылымдарында орыс тілімен қатар әлемнің өзге де 
тілдерінде жарық көрген.

Өзге де шығармашылық жұмыстары:
● «В поисках открытий. Султан Бейбарыс» деректі 
кинофильмнің консультанты;
● «Ежелгі металл өндеу технологиясын қайта 
жаңарту» деректі кинофильміның режиссёры және 
сценарийінің авторы;
● Облыстық, республикалық, халықаралық гранттар 
бойынша 30 жобаның авторы әрі орындаушысы;
● «Алшы» атты шағын түрдегі скульптуралық 
жұмыстарының авторы;
● Түрлі шығармашылық бақаулардың сценариінің ав-
торы, орындаушысы;

Жазушылар одақтарының және әдеби 
клубтарының мүшелігі туралы мәлметтер
● ҚР Жазушылар Одағының мүшесі
●Халықаралық Жазушылар Гильдиясының 
мүшесі                                                                                                                                                  
● «Жаңа замандас» Халықаралық жазушылар
Одағының мүшесі
●Халықаралық «Поэтическое братство»  
клубының  Құрметті мүшесі
● Халықаралық «Барков клубының» мүшесі

Қоғамдық қызметі:
● ҚР Жазушылар Одағының Атыраудағы филиалының 
орыстілді бөлімнің, аударма секцияларының 
жетекшісі
● Тілдерді дамытуды бақылаудың Облыстық Кеңестің 
мүшесі
● Атырау облысы, қаласының әкімият жанындағы 
ономастикалық комиссияның мүшесі,
● Азаматтық Альянс мүшесі,  

Халықаралық форумдар, симпозиумдар 
мен конференцияларға қатысуы:
● ҚР 1, 3, 5-ші Азаматтық Форумының қатысушысы, 
Тегеран, Мазандаран, Гурган (Иран) Каир, Алексан-
дрия, Луксор (Египет), Стамбул, Астрахань, Баку, Ма-
хачкалада  өткен конференциялар мен форумдардың 
қатысушысы.

Үкіметтік тапсырмаларды орындауы:
● 80 жылдары  Мәскеу қаласында өткен Олимпиада 
қоғамдық тәртіпті қадағалаушы
● Әзербайжан ССР (1989)  Нагорлы-Карабах облысы-
ндағы үкіметтік тапсырмаларын орындау                           

Германии, Италии,  Болгарии,  России, Иране, Китае, 
Турции, Египте на русском языке, а также в переводах 
на другие языки мира.

Отдельные творческие работы:  
●  сценарист и режиссёр документального кинофиль-
ма «Возрождение древней технологии  металлообра-
ботки (Оружейное искусство)»;
●  консультант документального кинофильма «В по-
исках открытий. Султан Бейбарс»; 
●   автор сценария праздника «Жана Наурыз»                         
●   автор скульптурных работ малых форм «Алшы»;                                                                                     
● автор и исполнитель более 30-ти проектов по 
международным, республиканским грантам, кон-
курсам, социальным государственным заказам;                                                                                    
●  автор сценариев и исполнитель различных творче-
ских конкурсов; 
                          
Сведения о членстве в союзах писателей и 
литературных клубах:
●  Член Союза писателей Казахстана                       
●  Член Международной Гильдии Писателей
● Член Международного Союза Писателей «Новый 
современник»
●  Почётный член Международного клуба  «Поэтиче-
ское братство»
●  Член Международного «Барковского клуба» 
Общественная работа:              
● Руководитель русскоязычного отделения Атырау-
ского филиала СП РК;   
● Руководитель секции переводов этого филиала             
●   член областного Совета по контролю над развити-
ем языков;    
●  член ономастических комиссий при акимате Атыра-
уской области и города Атырау;  
●  член  Гражданского Альянса РК; 
  

Участие в симпозиумах, конференциях, 
форумах,  экспедициях:
●  Делегат 1, 3 и 5-го Гражданского Форума РК                    
●  Участник экспедиции «Каспий: нефть и культура»     
(Мангыстау, Атырау, Астрахань, 2004);                                                                             
●  Участник культурно-информационного фестиваля 
прикаспийских стран в Тегеране, Мазандаране, Гур-
гане (Иран), 2004;  
●  Участник конференций, форумов в  Каире, Алек-
сандрии, Луксоре (Египет), 2005-2006; 
●   Участник историко-культурологических форумов 
в Стамбуле,  Москве, Астрахани,  Махачкале,  Баку. 

Выполнение правительственных заданий:                
●   охрана общественного порядка на Олимпиаде-80 
в г. Москве;                
●  выполнение правительственного задания в Нагор-
но-Карабахской обл. Азербайджанской ССР (1989)
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КҮРДЕЛІ АТАҚТАРЫ МЕН МАДАҚТАУЛАРЫ
СВЕДЕНИЯ  О  НАГРАДАХ, ЗВАНИЯХ, ПРЕМИЯХ, КОНКУРСАХ    

Член Союза писателей Казахстана
Член Международной Гильдии Писателей    
Член международного Союза писателей «Новый современник»
Почётный член Международного Клуба «Поэтическое братство» 
Почётный член международного «Барковского клуба»
Обладатель Премии имени Махамбета  
Победитель Первого конкурса поэтов-переводчиков РК
Лауреат международного Конкурса «Поэтическое братство»
Лауреат Междунар. конкурса имени И. Бунина «Лёгкое дыхание»  
Лауреат Международного конкурса экологической поэзии
Лауреат международного конкурса «ФлоридаКон»
Лауреат международного конкурса «Златен Кан»
Лауреат международной премии «Белая скрижаль» 
Национальное звание «Народный герой» 
Номинант международного конкурса «Литературная Вена»
Номинант международного конкурса «Акторна» 
Лауреат международного конкурса  «Белая скрижаль» 
Лауреат международного конкурса  «Слово миру»
Лауреат международной премии им. В. Каверина
Обладатель медали имени В.Каверина
Обладатель Республиканской Премии «Мы – одна команда»
Обладатель Звания «Ветеран  гражданского общества»
Победитель республиканского конкурса общественных деятелей
Лауреат международного конкурса «Русский стиль» 

Алматы, 2008
Sindelfingen, Германия 
Рязань, Россия, 2013
Тула, Россия, 2010
С-Петербург, 2011
Астана-Атырау, 2003 
Астана, 2009 
Тула, 2010
Cutersloh, Германия, 10
Москва, 2010
Флорида, США, 2011
София, Болгария, 2011
Москва, 2011 
Алматы, 2011
Вена, Австрия, 2011
Уфа, Россия, 2011
Москва, 2012
Рим, Италия, 2012
Псков, Россия, 2012
Псков, Росссия, 2012
Алматы, 2011
Астана, 2012
Астана, 2012
Германия, 2013
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Шет елдерде шыққан шығармалары / Произведения, вышедшие за рубежом

● King Arthur’s Round Table (США, 2012, на английском языке)                  
● Бейбарс: эпоха и личность (электронная книга Mr.Book, Шанхай,2010,на кит.языке)           
● «Осень» (книга в «Антологии русской народной поэзии ХХІ века», Тула, 2011, т.2)                                    
● Тель и Ник (София, Болгария, «Златен Кан», 2011, на болгарском языке)                                            
● Мамлюкские султаны (Каир, издат-во Каирского университета, 2006, на арабском)
● Колесо седой старины (Стамбул, «Basum», 2010, на турецком языке)                                                                      
● Каспий: эгология и экология (Мазандаран, МГУ, 2004, на языке фарси)               
● Моя госпожа, моя богиня (Германия, Gutersloh, 2010, на русском и немецком)                                                             
● Дядины забавы (США, «Флорида Кон», 2011)                               
● Злато зарытого клада (книга переводов, «Художественная литература, Москва, 2011)             
● Слово миру (сборник рассказов на итальянском языке, Италия, Рим V.V.S.-Unione   
    Universale di Solidarietе
● Сборник «Стихи и поэмы» («Золотое перо Руси», Москва, 2011)                  
● Сборник стихов «Восточный календарь» («Новый Карфаген», Москва, 2010)                 
● Стихи и поэмы («Порт Вдохновение», Москва, 2011)                              
● Сборник стихов «Молодость наша» («Портал Духовных концепций», Тула, 2011)                
● Философские сентенции («Золотая строфа», Москва, 2011)                    
● Сборник переводов стихов Махамбета («Золотое перо Руси», Москва, 2011)     
● Последний мой сон ( «Лампа и дымоход», С-Петербург, 2011)                            
● Сборник эротических стихов (Сайт «Барковский клуб»,  С-Петербург, 2011)                  
● Сборник переводов Махамбета (Сайт «Музыка перевода», Москва, 2011)                                
● Амстердамские зарницы (forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=6622, 2011)
● Сборник стихов «Розалия из розария» (http://knigo.info/index/), 2012                   
● Свыше ста произведений опубликовано на сайте «Что хочет автор», 2011-2013)                          
●  К тайнам короля Артура  (на многочисленных сайтах мира)
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Қазақстанда шыққан шағармалары / Произведения, изданные в Казахстане

Жеке авторлығы / Индивидульное авторство

Авторлық бірігуі арқылы шыққан кітаптар / Соавторство 

Көптомды еңбектер, жинақтарда / Авторство в многотомниках и сборниках

●«Бейбарс: эпоха и личность» (историческая проза, Алматы, «Өлке», 2001);   
●«Бейбарс: эпоха и личность» 2-ое издание – Ақтөбе, А-Полиграфия, 2003);  
●«Махамбет. Жыр-жебе. Стихострелы» (Алматы, «Дайк-Пресс», 2002);                                                  
●«Запоздалые стихи» (Актобе, «А-Полиграфия, 2004);  
●«Рыцарская поэзия казахских жырау»  (Алматы, «Өлке», 2005);                                                                                   
● «Почтение Земли – поклон Человеку» (Алматы, «Интерлигал», 2006);                                        
● «Махамбет» (Алматы, «Жібек жолы», 2006);                                   
● «Звуки лука и лиры мира» (сборник стихов, Алматы, «Интерлигал», 2010);                                            
● «Было. Есть. Будет» (сборник стихов, 2013)                                                                                                           
● «Менің Махамбетім. Мой Махамбет» (Атырау, АГУ, 2013)

● «Менiң Қазақстаным» (Карашин, Хакимов М., Исабеков М. Алматы, « Lightening»); 
● «Заложники большой нефти» (Алматы, «Компания Lightening», 2005);   
● «Әулет әуезі» (М. Карашин, Б.М. Карашин, А.Б. Карашин - жанұялық поэзиялық жинақ, 
поэтический сборник отца, сына и внука, Атырау, «Ағатай», 2008);                                                                                                       
● «Вокруг нефти Каспия» (Алматы, «Орхон», 2009).       
● «Айналайын Атырау» (электронный сборник малой прозы Атырауских писателей)                                                    
● «Сөз сұлтаны. Султан слова» Астана, Фолиант, 2013

● «Махамбет кітапханасы» («Өлке», 2004,  20 томное издание, том 1);                                         
● «Султан Бейбарыс», Алматы, «Арыс», 2004;                                              
● «Язык казахской поэзии – сердцевина духовной сплоченности народа» (Алматы, 2011);  
● «Экология и литература», сборник НТК «Экологические проблемы оздоровления  природ-
ной среды Атырауской области (1997);        
● «Поелику Пушкин ездил по Яику» (в сборнике «Пушкин и Абай в контексте этнокультур-
ных связей России и Казахстана» (Атырау, 2008);                                                                            
● «Карой анталогиясы» (Атырау, 2003);          
● «Махамбетке тагзым» (Атырау, 2003);                                   
● «Махамбет. Немеркнущий дух мужества и свободы» (Алматы, 2003, т.2-ой)
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Аударма бойынша жұмыстары / Авторство книг и работ по переводам

Общее количество публикаций Карашина в СМИ – свыше 600-та    

● «Махамбет елі» (Алматы, «Олке», 2003, книга-альбом переводов стихов Махамбета);                                       
● «Отверженный мир» (книга переводов с казахского на русский рассказов и повестей 
Р. Отарбаева, Алматы, «Сөз-Слово, 2006);                                            
● «Султан Бейбарс», «Бескаска Берш», «Байтерек», «Новелла о наркоманах» и т.д. 
(переводы с казахского пьес, театральных и киносценариев Р. Отарбаева);                                                                                  
● «Қазақ халықының мақал-мәтелдері», «Пословицы и поговорки казахского народа» 
(переводы частично опубликованы в периодических изданиях); 
● Өлеңмен жазылған шығармалардың аудармалары - Переводы стихотворных 
произведений Асана Кайгы, Казтугана, Доспамбета, Шалкииза, Маркаска, 
Актамберды, Есета-бия, Махамбета (в различных сборниках и изданиях);                                                                                                                                   
● Работа многолетнего руководителя и главного редактора серии переводов материалов, 
документов и сборников по EITI с русского и английского на государственный язык.
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МЕНІҢ ХАНЫМЫМ, 
МЕНІҢ ЖЕБЕУШІМ

Бұл әңгiмесіне  автор И.Буниннің туғанына 140 жыл толуына арналған «Лёгкое 
дыхание» («Жеңіл тыныс») халықаралық сыйлығының (Германия, Cutersloh, 2010 
жыл)  «Әдеби шеберлігі үшін» номинациясы бойынша лауреат атағын иеленді 
және аталған конкурстың жеңімпаздарының таңдаулы шығармалар жинағына 
енгізілді. Және де автор осы  әңгiмесіне «Белая скрижаль» (Мәскеу, 2011) 
Халықаралық сыйлығының  лауреаты атағын алды. 

Рассказ принёс автору звание лауреата международной премии «Лёгкое дыхание» 
(Германия, Cutersloh, 2010 г.) по номинации «За литературное мастерство», по-
свящённой 140-летию со дня рождения И. Бунина и вошёл в одноимённый сборник 
избранных произведений победителей конкурса. За этот же рассказ автор удо-
стоин звания  Лауреата международной премии «Белая скрижаль» (Москва, 2011) 

МОЯ  ГОСПОЖА, 
МОЯ БОГИНЯ

Бекет Карашин
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Менің әжемнің жарқын рухына арнаймын

     
1

Менiң әжемнiң есiмі - Ханым. ХАНым сөзін орыс 
тіліне дәлме - дәл аударса - «Госпожа моя» бола-
ды.  Әжем де өмір бойы өз есiмiне   лайық болды.   
Сондықтан да оны ел арасында Ханша, яғни  Әмiршi 
әйел деп атады. Мен өмірге келгенде, ол барлығына 
«Бұл – менің ұлым!» деп әмір еткен.  Оның 
ықтиярына ешкiм қарсы келе алмапты.   Апаларым: 
«Ол бізге сені қолымызға көтергізіп қоятын және кіш 
етпегеніңше күткізетін. «Ішіңдер!» - деп бұйырғанда, 
біз оны ішетін едік» деп айтатын. Олар тағы да: «Ол 
сені Құдайындай көретін, оның барлық таңертеңгі 
намазы саған арналатындай» деп айтып берген бо-
латын. Әлбетте, маған деген мұндай ықылас менің 
тағдырыма әсер етпей қоймады. 

«Айналайын баладан,
тауып алған даладан.

Далада бала жата ма  -
түсіп қалған арбадан», -

деп, менің Ханымым жаныңды әлдилейлеп әрі 
еркелететiн осындай ежелгi  дала әнін айтып отыра-
тын, бұл әннің пәлсапалық астарына таң қалған мен 
оны кейінірек орыс тiлiне аударған болатынмын:
     

Я люблю тебя, малыш,
в поле найденный голыш. 
Чадо в поле? Это дивно.  
Из телеги выпал, видно.

    
- Құлыным менiң,  сен бұл өмірде өз тізгіні өзіндегі 
арғымақтай шауып жүріп  өмір сүретін боласың, және 
де солай етуге тиістісің деп, күн сайын бұл сөздерді 
менің құлағыма мінажаттай сыбырлайтын. 

Осылай... мен шауып кеткен болатынмын...Күн сайын  
мен «ерлiктер» жасауға шығатынмын. Бірде көршінің 
қойына мініп алып, ал енді бірде тауықтарды неме-
се мысықтарды, әрине олардың өзгенің мүлкі екенін 
түсінбегендіктен зақпымен ататынмын. Ал олардың 
ызаланған иелері қашан да қиянатшыл тағыны 
жазалауға тырысатын. Әлі күнге дейін маған сол бір 
түс қайталап ене береді: мен қашып барамын, менің 
артымнан аяқ дүрсiлдері, шаңқылдар және айқайлар 
естіліп жатады. 

… Әжем әрқашан ақ киім киетін. Үлкен ақ сәлде, үп-
үлкен бұлт секілді шұбалаңқы оның белдемшелерi 
болатын  және одан қалампыр иiсі шығып тұратын. 
Ол уақытта әтір және басқа хош иісті әсемдік заттар 
болмады. Оларды қалампыр алмастырды. Бұл иiс 
менiң өмiр бойы есімде қалған болатын. Қалампыр 
иісі әбден сіңіп кеткен, әрі мүңкіп тұратын оның 
белдемшесі менiң қорғанышым болды. Оның   астына  
сүңгiп кеткен мен ештеңе  көрмейтінмін, бiрақ естіп 
жататынмын.

Светлой памяти моей бабушки

     
 1

Имя моей бабушки – Ханым. ХАНым, в буквальном 
переводе на русский язык – «Госпожа моя». Бабушка 
и по жизни соответствовала своему имени. Поэтому в 
народе её называли Ханша, то есть Повелительница.  
Когда родился я, она повелела всем: «Это – мой Сын!» 
Перечить её воле, никто не смел. Тётки рассказывали: 
«Она заставляла нас поднимать тебя на руки и ждать, 
пока ты не разольёшься мочой. «Пейте!» - приказы-
вала она, и мы её пили». А ещё они рассказывали: 
«Она относилась к тебе, как к Богу, все её утренние 
молитвы были посвящены не столько Аллаху, сколько 
тебе». Разумеется, это отношение не могло не сказать-
ся на всей моей судьбе…

«Айналайын баладан,
тауып алған даладан.

Далада бала жата ма  - 
түсіп қалған арбадан», -

напевала мне моя Госпожа эту древнюю убаюкиваю-
щую и балующую душу степную песнь, которую, по-
ражаясь философскому подтексту, я перевёл позднее 
на русский язык:
                          

Я люблю тебя, малыш,
в поле найденный голыш. 
Чадо в поле? Это дивно.  

                         Из телеги выпал, видно.          

- Жеребёнок мой, ты должен и будешь жить, и скакать 
на этой земле вольным аргамаком, - ежедневно, как 
молитву, шептала она мне на ухо эти слова.  

И… я поскакал… Ежедневно я уходил на «подвиги». 
То скакал на соседском баране, то стрелял из рогатки 
в кур или кошек, конечно, не понимая, что это чужое 
добро. Его возмущённые хозяева всё время пытались 
наказать вероломного варвара. Но он, сын Богини, 
дерзил, швырял в них камнями и… бежал. До сих пор 
мне снится один и тот же сон: я убегаю, за мной раз-
даются топот ног, визг и крики.

… Бабушка всегда была в белом. Огромная белая 
чалма, огромные, как облако, балахоны её юбок  и… 
запах гвоздики. В то время не было духов и прочих 
прелестей парфюмерии. Их заменяла гвоздика. Этот 
запах преследует меня всю жизнь. Юбка её и была 
моей крепостью, засаженной и пахнувшей гвоздикой. 
Я нырял под неё, не видел, но слышал.  
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- Менiң құлыныма тек   тиiсiп көрiңдер, барлығыңды 
құртамын, сендердің барлық малдарыңды бауыздай-
мын! – деп, ол өзінің асасын сермеп жатқанын естіп, 
әрі сезіп тұратынмын. Осы кезде үзіліс орнайтын.   
Менің Ханымым,  шамасы ойға шомып тұрған бо-
луы керек. Оның  балапаны мүмкiн шектен шығар 
бірдеңені бүлдірген шығар.  

– Жарайды, үйге жүріңдер, шай ішеміз, - деп сәлден 
кейін ол сабырлы қалыппен айтатын еді, және 
де барлығы оның артынан сөзге келместен ере 
беретін. Ол адымдап, ал мен болсам аяғыммен оның 
белдемшесінің астында жыбырлап басып келетімін.  

- Шыға ғой, - дейтін ол дүдәмал дауыспен.  Мен еңсем 
түсіп, әрі оның жүзіне қарай алмастан бұлттардың 
арасынан шығатынмын. Сөйтіп өзімнің Әміршімнің 
қасына барып отыратынмын.  

- Тумаларыңның мал-жандары аман ба, малдары 
көбейіп жатыр ма, алыс-жақын ағайындарының 
жағдайлары қалай, аман ба? Осындай әрі осыған 
ұқсас салт-жоралғылық сұрақтарды менің әжем 
«лажсыз келген қонақтарға» қоятын.  Олар әдеп 
сақтағандықтан ызаларын басып амалсыздан осын-
дай бос сұрақтарға жауап беруге мәжбүр болатын. 
Ыстық шай олардың  ызаларының қызуын басатын.  

- Жарайды, менің тентегім, тағы нені бүлдірді, - деп 
менің әжем шарасыз әрі көптен күтілген сұрақты 
қоятын. Ендігі ызаларын басқан жәбірленушілер 
жай айғақтарды ғана баяндайтын. Сөйтсе менің 
«ерліктерімде» шектен шыққан ештеңе жоқ болып 
шығатын.    

- Е, тіпті ханның қызы да жаңылыс басады, - деп әжем 
қазақтың мақалын даналықпен әрі мәнерлеп айтатын.  

Осыдан кейін керемет кез басталатын. Шағымдану-
шылар бірінен кейін бірі мені мақтай бастайтын.  

– Ханеке, сіз білесіз бе, сіздің жүгірмегіңіз топайды 
бәрінен жақсы ойнайды.   

- Ал, ол менің қойыма мініп алып қалай шапқылады, 
нағыз жігіттің өсіп келе жатқаны көрініп тұр.  

- Ал, ол қалай жүгіреді! Иттен де озып кетеді.  

- Ол тасты нағыз мергендерше лақтырады.  
                         
Мен осылай батырға айналатынмын. Бұл сөздердің 
маған арналып жатқанына сенбеген күйде  көз жана-
рымды жоғары көтере бастайтынмын. 

- Құдай оған ұзақ ғұмыр мен денсаулық берсін! -  деп 
айтатын қоштасарда бұл қайырымды адамдар әжеме. 

- Ал, енді сен айтшы, - деп бұйыратын оңаша қалғанда 
менің Әміршім. 

- Только попробуйте тронуть жеребёнка моего, унич-
тожу всех, вырежу весь ваш скот! – слышал и чувство-
вал, как она махала своим посохом. Наступала пауза. 
Госпожа моя, видимо, размышляла. Может быть, её 
чадо натворило что-то из ряда вон выходящее.

– Ладно, пошли в дом, попьём чая, - уже спокойно 
выговаривала она, и все безропотно шли за ней. Она 
шла, а я семенил ножками под её юбкой. 

- Выходи, - говорила она голосом, в котором было со-
мнение. Я выплывал из-под облака, понурив голову и 
спрятав взгляд. Садился рядом со своей Повелитель-
ницей. 

- Как здоровье ваших родичей, размножается ли скот, 
живы, здоровы ли дальние и ближние сородичи? Та-
кие и подобные им ритуальные вопросы задавала моя 
бабка своим «гостям поневоле». Те, чтобы соблюсти 
этикет, вынуждены был умерять пыл и отвечать на эти 
пустые вопросы. Горячий чай охлаждал жар мщенья.

- Ну, что ещё натворил мой бесёнок, - задавала неиз-
бежный и долгожданный вопрос моя бабка. Уже осту-
женные потерпевшие излагали просто факты. Оказы-
валось, ничего смертельного в моих «подвигах» не 
было.  

- Э, оступается даже ханская дочь, - мудро и витиевато 
выговаривала бабка обычную казахскую пословицу. 

Затем происходило чудо. Жалобщики начинали хва-
лить меня наперебой. 

– Ханеке, а вы знаете, что ваш  пострел лучше всех 
играет бабки. 

- А как он скакал на моём баране, сразу видно, что 
растёт настоящий джигит. 

- А как он бежит! Быстрее собаки.  

- Камни он бросает, как меткий стрелок. 
             
Превращался в героя. Поднимал глаза, не веря тому, 
что эти слова относятся ко мне. 

- Дай ему Бог здоровья и долгих лет, - говорили бабке 
на прощанье эти добрые люди. 

- А теперь рассказывай ты, - повелевала моя Госпожа 
уже наедине. 
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– Бұл адамдар шындықты айтты ма?

- Иә солай болды, - деп міңгірлейтінмін мен өзіме әлі 
келе алмастан.  

- Онда неге қаштың?  
 
- Әже, олар көп болды ғой.    

- Онда тұрған не бар, бір адам мыңға қарсы тұра ал-
май ма? – деп, әжем дегбірсізденіп, - жүгіріп келе жа-
тып, арасында тоқтап тас лақтыруың керек еді, батыр-
ды қуудың оңай емес екенін  білетіндей қылып.   

- Иттердің тобырына ұқсаған топқа азуыңды 
көрсетсең, қорқаулары қыңсылай бастайды, - деп, ол 
одан әрі  желіге бастайтын. 

Мен кінәмды сезіне бастайтынмын. Ішімнен оның көз 
алдында мен тіпті де батыр емес, өзімді қорқақпын 
деп ойлайтынмын.  Сөйтіп, қайтадан  жаңа «ерліктер» 
жасауға шығатынмын.   

Қашанда төбелесуге дайын тұратынмын.  Тіпті дала-
да біреулер төбелесіп жатса, соған кірісіп кеткім келіп 
тұратын. Ондай топтың ішінен жүзі таныс біреудің 
соққы жегенін көрсем, мен оған тек қана кол ұшын 
бермейтінмін, оны жеңімпаз етіп шығаратынмын. 
Жайдан жай адамды ұрып тастау қай кезде де жаман 
әдеттің белгісі емеc, есі дұрыс емес адамның ісі. 

Төбелесті іздеу, төбелеске азғыру керек болатын. Бұл 
бірақ өнер емес,  әдеттегі адамның  қалыпты ісі еді. 

Төбелес кейде ойламаған жерден шыға келетін. Тек 
менің ғана емес басқаларының да төбелескесі келіп, 
шекесі қызып тұратын.  Мен де ұратынмын, мені де 
ұратын.  Әбден таяқ жеген түріммен үйге келетінмін, 
өзім мәзбін, өйткені жеген соққыларым қорқаудың 
емес, еркін адамның, батырдың алған соққылары бо-
латын.  

- Өзің бе жанжалдасқан, әлде біреу мәжбүр етті ме? 
– Менің көгерген жерлерімді көріп, менің Ханымым  
мені «майданнан» әдеттегідей сұрақтарымен қарсы 
алатын.  

- Иә, олар да, мен де…   

Бірақ менің Әміршіме ұсақ-түйегіне дейін, барлығын 
білуі керек болатын.      

Болар нәрсе болды, менің айтқым келмейтін. Бірақ ол 
мені айтуға еріксіз көндіретін. Ол кезде мен ешнәрсені 
саралай алмайтынмын, мен үшін саралауды әжем жа-
сайтын.  Менің әңгімемнің нәтижесінде ол мені бірде 
жұмсақ жерімнен шартылдатса, бірде масаттанып 
оны сүйіп алатын.  

– Правду говорили эти люди? 

– Да, это было, - не успев опомниться, мямлил я. 

- А почему бежал? 

- Да их же было много, Ба. 

- Ну и что, разве один не может противостоять ты-
сяче? – не унималась бабка. Надо было бежать, но 
временами останавливаться и метать  камнями, чтобы 
неповадно было гонять героя.

- Толпа подобна своре собак, покажешь клыки, завиз-
жат шакалы, - всё более и более возбуждалась она. 

Я чувствовал вину. Думал, что в её глазах я вовсе не 
герой, а просто трус. Снова отправлялся на новые 
«подвиги». 

Всё время хотел драться. Даже посторонняя драка 
возбуждала меня. Не дай Бог в этой толпе встретить 
знакомое лицо, которое, тем более, терпит побои. Я не 
просто выручал его, а делал победителем.  Просто так 
ударить, избить человека во все времена считалось 
признаком не дурного тона, а болезни. 

Драку надо было искать, провоцировать. Но это ока-
залось не искусством, а обычным житейским делом 
обычного человека. 

Она иногда всплывала неожиданно. Драться хотел не 
только я, но и другие.  Избивал я, избивали меня. Весь 
побитый шёл домой и радовался, ибо побои эти были 
не побоями раба, а побоями свободного человека, ге-
роя. 

- Рассказывай,  сам учинил, или вынужден был?  - 
Встречала  с «фронта» мои синяки этим дежурным 
вопросам Госпожа моя. 

- Да и они, и я…   

Но моей Повелительнице надо было знать всё, до 
мельчайших подробностей. 

Рассказывать не хотелось, что было, то было. Но она 
меня вынуждала. Анализировать я тогда не умел, за 
меня это делала бабка. По результатам моих рассказов 
она то шлёпала меня по мягкому месту, то восхищён-
но его же целовала.
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- Өз өміріңіз туралы айтып беріңіз, - деп мен одан жиі 
сұрайтынмын.  

- Құлыным, менің өмірім мен өткен ғұмырым 
өмір бойы айтатын болсам да, ешқандай әңгіменің 
көлеміне сыймайды, - деп бастайтын ол әрқашан өз 
әңгімесін. 

- Мен ел ішіне белгілі адамның қызымын. Менің әкем 
мен сені сияқты еркіндікте тәрбиеледі. Ең бірінші 
қадам бастым ба, әлде ат тақымына отырдым ба 
есімде жоқ. Бірақ алғаш қолыма қамшы, содан кейін 
қылыш ұстағаным есімде. 

Мен дүниеге келгенде әкемнің алты ұлы болған екен, 
ал қызы болмапты. Сондықтан болар, мен дүниеге 
келгенде  әкем менің атымды Ханым, яғни «Менің 
әмірші қызым» деп қойған.  

Мен өз ағаларымның арасында ер балаша өстім, шал-
бар киетінмін, басымдағы шашымды тақырлатып 
алып тастайтынмын, мен төбелескенде сотқар-
балалардың бірінен қалыспайтынмын, бәйгеден 
қашан да бірінші келетінмін.    

Бір жылы әкем маған құлын сыйлаған болатын. Оның 
түсі күннің түсіндей болатын. 

Бұл менің алғашқы махаббатым болды. Әрине, оның 
да. Ол жетім еді, оның   қасқырлардың жемі болған 
енесі есінде жоқ болатын. Мен оның анасы, әпкесі, 
ағасы болдым. Тіпті ұйқыға жатарда да оны ойлай-
тынмын, ол да осы сәтте  мені ойлайтынына сенімді 
болдым. Ұйқыдан оянғаннан кейінгі алғашқы ойым 
ол туралы болды. 

Көтеріліп келе жатқан күн қашанда менің құлынымды 
есіме түсіретін. Күн түстес болғасын, әрі шыққан 
күннің шаттығы бірден оны есіме түсіретін. Біз бір 
бүтін болатынбыз, тіпті адамдардан да мен мұндай  
өзара түсіністік таба алмадым.      

Бірақ жылқы байлаулы тұратын ит емес, ол еркіндікте 
жүру керек. Сондықтан қатайып қалған құлынды 
бір үйір жылқыға қосты, қоштасарда мен жылаған 
болатынмын, мені ешкім жұбата алмаған еді. Менің 
құлынымнан айрылған сағынышыма, енді оның 
жоғалып кеткен күйініші қосылды. Әлі күнге дейін 
оның ұрланып кеткенін, әлде қасқыр жеп қойғанын 
ешкім білмейді.   

Он үш жасымда мені сенің атаңа күйеуге берді, мен 
тіпті тұрмысқа шығудың не екенін білмедім, өзімнің 
құлыныма деген махаббатымнан басқа махаббатты 
білмедім. Мен құлыныма деген махаббатымды өмір 
бойы ұмытпадым, сені құлыным деп атайтыным 
сондықтан. 

Мен он бала тудым. Олардың барлығы да менің баба-
ма ұқсаған көк көзді болатын.  

- Расскажи что-нибудь о своей жизни, - часто просил 
я её.

- Жеребёнок мой, судьба и жизнь моя не вместится в 
любой рассказ, хоть рассказывай их всю жизнь, - на-
чинала, как всегда, она. 

- Я дочь известнейшего  человека. Мой отец воспиты-
вал меня свободной, как я тебя. Не помню, ходить ли 
стала я раньше или сидеть на лошади. Но помню, как 
впервые взяла в руку камчу, а потом саблю. 

В то время, когда я родилась, отец мой имел шесть сы-
новей, но у него не было дочерей. Поэтому, наверное, 
когда родилась я, отец назвал меня Ханым, т.е. «Мой 
Повелитель». 

Среди своих братьев я росла, как мальчик, носила 
штаны, мне выбривали волосы на голове, я дралась 
не хуже любого мальчишки-забияки, на скачках всег-
да была первой. 

Где-то в пять или шесть лет отроду отец подарил мне 
жеребёнка. Он был цвета солнца.  

Это была моя первая любовь. И его тоже. Он был си-
ротой, не помнил свою мать, ставшей жертвой волков. 
Я стала его матерью, сестрой, братом. Даже спать я 
ложилась с мыслью о нём, была уверена, - и он в этот 
момент думает обо мне. Первой мыслью после про-
буждения была мысль о нём. 

Пробудившееся солнце всегда напоминало моего же-
ребёнка. И цветом, и радостью. Мы были одним це-
лым, никогда, даже с людьми я не нашла такого взаи-
мопонимания. 

Но конь не собака на цепи, он должен расти на воле. 
Поэтому подросшего жеребёнка ввели в какой-то ко-
сяк, я плакала при расставании, меня  не могли успо-
коить. Ко всей тоске от отлучения с моим жеребёнком 
прибавилось горе от пропажи. До сих пор никто не 
знает, украден он был или его съели волки.

В тринадцать лет меня выдали замуж за твоего деда, 
я даже не знала, что такое замужество, не знала, что 
такое любовь, кроме любви к своему жеребёнку. Её я 
пронесла с собой всю свою бесконечную жизнь, вот 
почему и тебя называю жеребёнком.

Я родила десять детей. Все они были зеленоглазыми, 
каким зеленоглазым был мой прадед. 
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Мені еркелетіп, еркіндікте өсіргендіктен, мен 
тұрмысқа шыққанда да еркіндікті жоғалтуыма 
көнбістік танытпадым, саған ұнамайтын, атаңмен 
ұрысысатын кездерім, сол еркін құстың жыры еді.     

…Қарғыс атқыр соғыс... Менің ұлдарым соғысқа 
кетті. Олардың әрбіреуін соғысқа аттандырып тұрып, 
мен жыладым.  Күлкі мен шаттықта өссем де, мен жы-
ладым. Олардың барлығы да менің құлыным секілді 
із-түзсіз кетті. Ауылға қара қағаз келе бастады, олар 
маған арналып келгендей, мен қорыққаннан қалшиып 
тұрып күтетінмін. Қаза тапқандар басқаларының ба-
лалары, күйеулері, ұлдары болып шығатын. Бірақ мен 
құлындарымның  не қаза болғаны, не қолға түскені 
туралы бір де бір хат, хабар алмадым. Мен: «Бұл, 
мүмкін, менің күн секілді құлынымның маңдайына 
жазылған тағдыр болар», - деп   ойлайтынмын. Менің 
көзім күтудің зары мен азабынан  жылай-жылай жа-
стан суалды.   

Сенің әкеңнің, кенжемнің алдындағы ұлымның кезегі 
келді. Шындығында, ол менің барлық құлындарым-
ның ішіндегі ақылдысы болды. Сенің әкең мұғалім 
болып жұмыс істеді, ауылдағы белгілі сауықшыл 
әрі қалжыңбас, ақылды әрі өткір тілді адам болды, 
барлығы оны осы қасиеттері үшін жақсы көрді. 

Мен оны қалай болса да  тірі қалдырғым келді, ол үшін 
барлық қолымнан келгенін істедім. Бірақ қыранды 
ұяда ұстап тұра аласың ба? Маған ескертпестен ол 
майданға сұраныпты, содан шақырту қағазы келді.    
Бір қызығы менің жылағым келеді, бірақ көзімнен 
жас шықпайды. 

Ол қоштасар кезде  қызық әңгіме айтып берді, мен жай 
ғана емес көзімнен жас шыққанша күлуге мәжбүр бол-
дым. Менің құлынымды беймәлімділікке, қиян мен 
үрейге әкетіп бара жатқан  бір жарым тонналық жүк 
машинасының шаңы ғайып болғанша мен қарқылдап 
күлдім.  Бұл күлкі тек қана әзіл-оспақтың емес, соны-
мен бірге қасіреттің де күлкісі екенін сезінгендіктен 
іркілдім.   
  
- Құлыным менің, саған айтайын, - деді Әжетайым, 
- күлкі – барлық пәлеге әрі дәрі,  әрі тұмар, әрі дауа.  
Мен  сенің әкеңді сол күлкі ғана сақтап қалды деп 
ойлауға мәжбүрмін.   

Денесі тыртық пен жараға толы болса да, ұлым  
таңқаларлықтай, күн секілді орден мен медальдары 
жарқырап,  дәл сол кездегідей жүзіндегі күлкімен, 
қуанышымен оралды.  

Сол сәтке дейін мен Құдайға айрықша сене 
қоймайтынмын, ал міне Құдайдың өзі секілді менің 
тірі ұлым  аспаннан түсе қалғандай.  

Мен үш жыл жыламаған едім, ал енді аспаннан 
құйған жаңбырдай еңірейін.  Бірақ бұл жылағаным 
қуаныштың, әділдіктің, шаттықтың, өмірдің өлімді 

Меня растили избалованной, свободолюбивой, даже в 
замужестве я не смирилась с потерей воли, та ругань 
с твоим дедом, которая тебе явно не нравится, есть 
песнь вольной птицы. 

… Проклятая война… Мои сыновья уходили на 
фронт. Провожая каждого из них, я плакала. Плака-
ла, хотя росла  в смехе и веселье. Все они пропали, 
как мой жеребёнок. В аул приходили похоронки, с за-
миранием сердца ждала, что они адресованы именно 
мне. Погибшими были другие дети, мужья, сыновья. 
Но я не получала ни весточки, ни известия о гибели 
или пленении моих жеребят. Думала: наверное, это 
и есть рок, предписанный судьбой моего солнечного 
жеребёнка. Глаза мои высохли от плача, плача тревог 
и мук ожиданий.  

Насупил черёд моего предпоследнего сына, твоего 
отца. Скажу, он был умнее всех моих жеребят. Отец 
твой работал учителем, был в ауле известным весель-
чаком и балагуром, умником и острословом, его лю-
били все и восхищались им.   

Любой ценой я хотела оставить его в живых, пред-
принимала всё возможное для этого. Но разве сокола 
удержишь в гнезде? Не предупредив, он написал про-
шение на фронт, и пришёл вызов. И вот, что удиви-
тельно, я захотела плакать, но слёз не было. 

Он во время прощания рассказал какую-то байку, я 
была вынуждена не просто рассмеяться, а расхохо-
таться.  Хохотала до тех пор, пока не исчезла пыль 
от полуторки, увозившей моего жеребёнка в неиз-
вестность, даль и страх. Осеклась, одновременно 
чувствуя, - этот хохот вызван не только юмором, но 
и горем.

- Скажу тебе, жеребёнок мой, - произносила Ба, - смех 
–  и лекарство, и оберег, и панацея от всех бед. Я вы-
нуждена думать, что именно он уберёг твоего отца. 

Сын вернулся, как чудо, как солнце, сияя, орденами и 
медалями, всё такой же смешной, радостный, хотя и 
был весь в шрамах и ранах.  

До того момента я особо не верила в Бога, а тут моя 
живая плоть появилась, как сам Бог. 

Три года я не плакала, а тут, будто разразилось до-
ждём само небо. Но этот плач был гимном радости, 
справедливости, торжества жизни над смертью. 
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жеңген салтанаты еді. 
Сол сәт менің құлынымның қайтып оралуы, тірілгені 
және өмірге қайта келуі қатар болғандай әсер етті.  

- Кешір, құлыным, мен қазір қатты шаршадым, сенің 
өмірге қалай келгеніңді, сен бұл өмірді қалай сүру 
керектігіңді және көптеген қызықты жайттарды ертең 
айтып беремін, - дейтін менің Ханымым, кезекті 
әңгімесінен кейін. Мен тағатсызданып әрі тынышым 
кетіп  «ертеңгі күнді» күтетінмін. 
  
- Соғыс аяқталды, сенің әкең тірі оралды, бұнысымен 
бір қуантса, кейін мені қамықтырды, - деп бірнеше 
рет қайталайтын Әжетайым, - Жеңіс күнінің болып 
кеткені қашан, ал сенің әкең бірден келе қоймады. Ол 
қайбір «ормандық бауырлармен» ұрысқа түстім деп 
айтты.  

«Бауырлармен», - деп сұрайтынмын мен қырағылық 
танытып,  ол өзінің туған бауырларымен соғысып 
жатырғандай.  Ол бізге қарсы бас көтерген, өздерін 
партизан санайтын, толық талқандалмаған фашистік 
құйыршықтарды  солай атайды деп түсіндірді.   

Ол сол соғыстың жекелеген көріністерін  әңгімелеген-
де, Жеңіс әнін ести алмай, із-түзсіз кеткен менің 
қырандарымның кегін қайтарғандай кеудемді мақта-
ныш кернейтін.  

- Ұлым менің, сен ағаларыңды өлтірген жаудың 
қанын іштің бе? – деп мен ежелгідей болған  сұрақты 
тағы қайталап қоятынмын.   

 - Анашым,  ол салт қазір жоқ, - деп жауап береді. 

- Сенің бауырың қанша болса сонша жаудың көзін 
құрта алдың ба? – деп мен тынышталмайтынмын.    

- Анашым, бірақ бұл сен көрген ар-намыс заңдары 
сақталатын соғыс емес. Қазіргі соғысушылар зұлым, 
қапыда бұрыштан арқаңа, тіпті жерден қазылған 
бекіністен басын шығармастан атады. Оның қанша-
сын өлтіргенін, қаншасын жаралағанын ешкім санай 
алмайды, - деп жауап берді менің алтыным.   

- Яғни, саған кім атқанын және жаралағанын көрмедің 
бе? – деп сұрап мен дегбірсізденетінмін.   

- Әрине, жоқ, анашым, - деді, менің құлыным, - қазіргі 
жауынгерлер жауынға ұқсас, оқтарының тамшыдай 
кімге тиуі мүмкін екенін, кімді зақымдап жатқанын 
білмейді.  

Маған түсініксіз соғыс туралы мұндай сөздерінен 
ықыласым таусылып,  бұдан кейін күнделікті болып 
жатқан жайларды талқылауға көшетінбіз.  

- Әрі қарай айта бер, сен біз туралы, болашақ туралы 
ойладың ба,  - деп сұрайтынмын. 

Одновременно был возвращением, оживлением и воз-
рождением моего солнечного жеребёнка.

- Извини, жеребёночек, я сейчас очень устала, завтра 
я расскажу, как ты появился на свет, как ты должен 
прожить на нём и много-много интересного, - говори-
ла после очередного рассказа моя Богиня. Я с замира-
нием и возбуждением ждал этого «завтра». 

- Война закончилась, отец твой вернулся живым, этим 
и обрадовал меня, но затем и огорчил, - много раз по-
вторяла Ба. - День Победы наступил давно, но отец 
твой возвратился не сразу. Он рассказывал, что воевал 
с какими-то «лесными братьями».  
    

«Братьями?», - настороженно вопрошала я, будто он 
воевал со своими единокровными братьями. Он разъ-
яснял, что так называют недобитых фашистских при-
хвостней, которые сами себя считали партизанами, 
восставшими против Советов. 

Когда он рассказывал об отдельных эпизодах той во-
йны, меня распирала гордость, чувство удовлетворён-
ной мести по пропавшим без вести моим соколам, не 
услышавшим песен Победы. 

- Сын мой, ты выпил кровь врага, убившего твоих 
братьев? – задавала я ему древний, но обычный во-
прос. 

- Мам, сейчас же уже нет этого обычая, - отвечал он 
мне.  

- Ты смог убить столько врагов, сколько было твоих 
братьев? – не унималась я.

- Мам, но это была не та война, которую видела ты, 
когда соблюдался кодекс чести. Нынешние войны 
подленькие, стреляют в спину, из-за угла,  даже не 
высунувшись из окопа. Никто не может сосчитать, 
скольких он убил, а скольких ранил, - отвечал мой зо-
лотой.

- Значит, ты не видел лиц тех, кто тебя поражал и ода-
ривал ранами? – Не унималась я. 

- Конечно, нет, мам, - говорил мой жеребёнок, - ны-
нешние войны подобны дождю, капли-пули которого 
могут угодить,  в кого попало.

После этих слов теряла интерес к непонятной мне во-
йне, переходила на обсуждение мирных тем.

- Рассказывай дальше, думал ли о нас, о будущем – во-
прошала я. 
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- Әрине, анашым,  - деп жауап береді ол, - жай ойлап 
қана қоймадым, тіпті сізді қуантуға асығатынмын, 
өйткені сіздің жақында келініңіз болады.  

- ?!? 

- Иә, мен оны сол жақта, біз жауды күйретіп жатқан 
жерде кездестірдім. 

- Ол қай рудан, - деп абыржығаннан ойыма келген 
алғашқы сұрақты қойдым.     

- Анашым, ол халықтың руы жоқ, ол –латыш қызы, 
мен сияқты оның да көзі көк.   

- Сен не ол кәпірлерден деп айтқың келе ме? – деп 
айқайлап жібердім мен.  

- Анашым, сенің өзің емес пе аспан астындағы барлық 
адамдар бір бірімен тең деп айтқан, барлығымыздың 
қанымыз қызыл, көк емес, тіпті хандары да аспаннан 
түспейді, халқы сайлайды. 

- Бірақ мен саған тексізге үйленуге болады деп айтып 
па едім, - дедім мен ыза болып.  

- Анашым, мен сенің батаңды алғым келген себепті 
ғана өзіммен бірге алып келмедім. Бірақ сенің бата 
беретін кейпің жоқ секілді. Әрі біздің отбасымыздың 
соғыстан кейінгі күйзеліс жалмап кеткен ауқатын  
көріп, қазір үйленетін уақыт емес деп ойладым.  
Алдымен туған ұямды, ауылымды көтеруім керек. 
Біздің маңдайымызға жазғаны соғысу, қирату, со-
сын оны қайтадан жаңарту және жетілдіру болғаны 
ғой. Қайтейік, біз емес тағдырды таңдайтын, ол бізді 
таңдайды ғой.

- Сөйтіп, сенің әкең тек қана өзінің тағдырын ғана 
емес, сенің де дүниеге келуіңді  болжағандай еді. Біліп 
қой, сенің дүниеге келуіңе менің де тікелей қатысым 
бар. Егер мен сол кезде сенің әкеңің үйленуіне қарсы 
болмағанымда, қазіргі күні сенің орныңда ауылда 
көк көзді емес, көгілдір көзді, сары шашты сұмпайы-
дүбара, жарты кәпірлер жүгіріп жүрер еді, - деп 
қалжыңдайтын күліп. 

- Бірақ мен олар секілді болмайтын едім ғой, -  деп 
мен аңғырт сұрақ қоятынмын, оған жауап беруді әжем 
қажет деп тіпті де санамайтын. 

- Ал мен өмірге қалай келдім, - деп сұрайтын немересі 
бұл маңызды сұрақты, - мені сенің әніңде айтылатын-
дай, арбадан түсіп қалып, ен даладан тауып алдыңдар 
ма?    

- Ақымағым, - деп күлетін әжем, - Сен дүниеге 
қасқырдың күшігіндей шар етіп, жолбарыстың ба-
ласындай ақырып келдің. Жиырылған, сүйкімсіз бір 
құмаршақ секілді, өзіңнен рұқсатсыз туылғандай 
ашулы едің.   

- Ну, конечно, мам, - отвечал он, - не только думал, но 
и спешил обрадовать, у вас скоро будет невестка. 

- ?!? 

- Да, встретил её там, где мы добили наших врагов.

- Из какого она рода, -  растерявшись, я задала при-
шедший первым на ум вопрос.   

- Мам, у этого народа нет родов, она – латышка, такая 
же зеленоглазая, как и я.

- Ты хочешь сказать, что она из кафиров?! - вскричала 
я.

- Мам, ты же сама мне говорила, что люди под этим 
небом все равны друг с другом, кровь у всех красная, 
а не голубая, что даже ханы избираются не небом, а 
народом. 

- Но разве я говорила тебе, что можно жениться на 
безродных? –  возмущалась я.

- Мам, я не привёз её только потому, что хотел сна-
чала получить твоё благословление. Но вижу, что ты 
его вряд ли дашь. К тому же, увидев послевоенную 
разруху, которая слизала весь достаток нашей семьи, 
решил, что сейчас не до женитьбы. Надо поднимать 
родное гнездо, аул. Видать, судьба наша такова: во-
евать, разрушать, а затем уже обновлять и развивать. 
Что ж, не мы выбираем судьбу, а она нас. 

-Таким образом, твой отец предопределил не толь-
ко свою судьбу,  но и твоё рождение. Считай, что к 
твоему рождению самое прямое отношение имею я. 
Если бы не воспротивилась этой женитьбе, то сейчас 
вместо тебя, бегали бы в ауле уже не зеленоглазые, 
а голубоглазые и светловолосые бестии-полукровки, 
полукафирчики, - шутила, смеясь, бабушка.

- Но разве я не мог быть кем-то из них, - задавал я наи-
вный вопрос, отвечать на который бабка не считала 
даже нужным.

- А как я появился на свет, – задавал ей внук этот важ-
нейший для него вопрос, - меня, как поётся в твоей 
песне, подобрали в диком поле, куда я выпал из теле-
ги?  

- Глупенький, - смеялась бабушка. – Ты родился, виз-
жа, как волчонок, рыча, как тигрёнок. Какой-то ко-
рявый, некрасивый комок, будто сердитый на то, что 
родили его без его согласия.  
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- Бұл ұзақ өмір сүреді, - деп сенің әпкелерің сәуегейлік 
жасап жатты, - тек оған өзіне жанасымды есім беру 
керек. Ат қою құқы тек сенің атаңда болды.  Біз тек 
нәрестеге соғысқа қатысы жоқ, бейбітшіл адамның 
есімін лайықты етіп қоюын  жабылып сұрадық.  
Ол өзінің балаларын әдейі майданға жіберуге 
дайындағандай, осындай сөздермен аямай атаған еді. 

Саған есім таңдау үшін атаңа бір тәулік   қажет болды. 
Адам заманнан  Сахарада адамның есімінің сиқырлы 
мағынасы болады деген бар, сондықтан есімді 
асығыстық танытпай мұқият таңдау керек. Адамды 
қалай атасаң, ол солай өмір сүреді. Адам – бұл оның 
атауы.    

- Мен оның атын Бекет деп атаймын, - сенің атаң 
терең ойланып барып, өзінің шешімін жариялады, - 
қазақтың батырларының есіміне және Адай руының  
әулие данасының құрметіне  осылай атаймын. Ол әрі 
сарбаз, әрі ойшыл, әрі Аспан Құдайының қалаулысы 
болып өссін.   

- Даналық ақылымен  жұмсарта отырып, сенің атаң 
біздің қалауымызды да ескерді, бірақ саған әскери 
ерліктер тілей отырып, өзінің «әскери желісінен» тая 
алмады, - барып тұрған данагөй секілді пайымдай 
отырып, әжем шамамен осылай айтып берген.  

 «Адам – бұл оның аты»… «Адамға қандай есім 
берсе, ол солай өмір сүреді»… Мұндай қанатты 
сөздерді айтқан сахаралық абыздар, пайғамбарлар 
болған секілді. Абыздар секілді айтар сөзімен менің 
алдағы өмірімді күні бұрын болжап қойғандай болған 
атам да сәуегейлігін көрсетті. Саналы өмірімнің екі 
он жылдығында мен погон тағып, қару асындым, 
«ыстық нүктелерде» болдым, қоғамдық тәртіп пен 
азаматтардың бейбіт өмірін қорғадым, сонымен бірге 
философиядан кәсіби білімім бола тұрып,  басқаларды 
тек қана ғылымның  хикметтеріне ғана емес, сонымен 
бірге әскери ғибраттарға да үйреттім.   

Әжемнен көптеген қызықты тарихтар және 
әңгімелерді, ғибраттар және тұрмыстық халық 
даналықтарын, ертегілер мен қиссаларды, мақалдар 
мен мәтелдерді естідім. Ол маған білім мен тәжіри-
бенің қайнар көзі, әділдік пен даналықтың түйіні,  
бекзаттық пен сұлулықтың шыңы болып көрінетін.   
Мен кейіннен оның – халықтың өткені мен мәдениетін 
есінде сақтап, даланың өсиет қағидалары бойынша  
өмір сүрген қарапайым  қыпшақ әйелі екенін түсіне 
бастадым.  

- Құлыным менің, жартылай ашық, сонымен бір 
мезгілде жартылай жабық алақанға ұқсап өмір сүр.   
Жұдырығыңды түйсең, - онда ештеңе түспейді,  
ештеңе кірмейді, келмейді.  Оны түгелдей ашсаң, - 
онда не болса соның бәрі түсіп қалады, шашылады, 
жоғалады, -  ол мені солай үйрететін.  

- Қолдағы саусақтарыңның бірдей емес екендігі 

- Этот будет жить долго, - пророчествовали твои 
тётки, - только надо дать ему соответствующее имя. 
Право дать имя  было у твоего деда. Мы только со-
обща попросили его наречь тебя именем достойного, 
мирного человека, а не словом из языка войны. Таки-
ми словами он одаривал своих детей, будто заведомо 
готовил их к битвам. 

Сутки понадобились деду, чтобы подобрать тебе его. 
Испокон веков так повелось в Степи, что имя челове-
ка имеет магическое значение, его следует выбирать 
основательно, не спеша. Как назовут человека, так он 
и будет жить. Человек – это его имя.  

- Его имя - Бекет, - объявил о своём решении твой дед 
после долгих раздумий, - в честь имён казахских ба-
тыров и святого мудреца из рода Адай. Пусть он вы-
растет и воином, и мыслителем, и избранником Бога 
Неба. 

- Дед твой учёл наши пожелания, но не мог не гнуть 
свою «военную линию»,  пожелав тебе воинских под-
вигов, хотя и умерив их умом мыслителя, - примерно 
так говорила бабушка, рассуждая, как заправский лю-
бомудр.

«Человек – это его имя»… «Как человека назовут, так 
он и будет жить»… Пророками, видать, были степные 
мудрецы, высказавшими эти фразы. Провидцем ока-
зался и мой дед, предрекая всю мою будущую жизнь, 
как оракул, вложив в свои уста фразу предрешения. 
Два десятка своей сознательной жизни я носил пого-
ны и оружие,  находился в «горячих точках», охранял 
общественный порядок и мирную жизнь граждан, 
одновременно, уже имея профессиональное образо-
вание философа, обучал других не только премудро-
стям наук, но и воинской морали.    
 
     
Много прелюбопытных историй и рассказов, назида-
ний и житейских мудростей, сказок и былин, посло-
виц и поговорок доводилось мне слышать от своей ба-
бушки. Мне казалось, что она и есть Богиня, кладезь 
знаний и опыта, средоточие справедливости и мудро-
сти, вершина благородства и красоты. Это уже потом 
я стал понимать, что она – обыкновенная половчанка, 
хранившая в памяти историю и культуру народа, дей-
ствовавшая по канонам степной морали.

- Жеребёнок мой, живи, как полураскрытая и одно-
временно полузакрытая ладонь. Сожмёшь её в кулак, 
- ничего туда не попадёт, не войдёт, не пребудет. Рас-
кроешь её полностью,  -  всё, что было в ней, выкатит-
ся, рассыплется, пропадёт, - поучала она.

- Все люди в роду, даже в семье, не бывают одинако-
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секілді, тегінде  барлық адамдар,  тіпті бір үйдегі 
адамдар да бірдей болмайды, оларды тең етем деп 
тырысудың қажеті жоқ, - деп ол даналық сөзін айта-
тын,    

- Адамдардан сақтан, олардың көбі қорқаулар 
сияқты, - ауыздарына саусағыңды салсаң, түгелімен 
қыршып алады, - деп мен өзім сияқты деп санай 
бастағандарымдан да қорқыта бастайтын.   

Кейінірек осындай және осыған ұқсас әжемнің на-
сихаттарын мен «саусақтардың философиясы»  деген 
термин немесе айдармен өзім үшін жинақтай баста-
дым.
   
Менің Әміршім дүниеден өткенде, мен түнде үйден 
шығып кетіп, зиратқа баратынмын, Ханымның сүйегі 
жатқан жердің шаңы мен топырағын құшақтап, оны 
көз жасыммен суарып, әбден қалжырап ұйықтап 
кететінмін. Ол кезде мен психологиядағы  «меди-
тация», «реинкарнациялау» терминдерін игерме-
ген едім, бірақ өзімді әжеме деген іштегі ыстық 
сезіміммен менің Әміршімді тірілте аламын немесе 
қандайда бір түрдегі оның рухын шақыра аламын деп 
сендірдім. Сонымен бірге, мен өзімді өзім иландыра 
отырып, онымен сөйлесіп отырғанға ұқсас ақиқатқа 
жататындай шындық туғыза алдым.   

- Құлыным менің,   тым сыпайы бола берме, тек өзін 
сәнді етіп көрсете алатын ештеңе таппағанда ғана, 
сыпайылық адамды әрлейді, - деп кететіндей әжемнің 
дауысы.   

- Сен ең тәуір адам болуға лайықтысың, тіпті мың 
адамнан да жоғары тұруың керек, - деп оның зи-
раты әжемнің дауысымен күбірлейтін. Кейіннен 
мен адамның ойлары мен даналығының бір-біріне 
ұқсастығы мен уақытқа бағынбайтындығына таң қала 
отырып, Гегель мен Гераклиттен осыған ұқсас  рауа-
яттарды таптым.  

«Айналайын баладан,
тауып алған даладан.

Далада бала жата ма  - 
түсіп қалған арбадан»… 

- менің Әміршімнің ән салған дауысы көктен естіліп 
тұрғандай.  

Әннің мағынасы менің жанымның жағдайына сәйкес 
келіп тұрды.   Торығушылық, жалғыздық, күдерсіздік, 
иесіздік күйінде болған едім. Содан кейіннен фило-
софия тарихын меңгере отырып, бұл әннің сөздерін 
экзистенциализм философиясы санатымен салыстыр-
дым.  Бірақ барлық уақытта торығып жүру және өмір 
сүру мүмкін емес. Өмір жалғасын табу керек. Оқу ке-
рек. Тәжірибе жинақтау керек.  

Мен бұдан кейін жай ғана өмір сүруді  жалғастырмадым, 
осы жалғанды жүгіре басып, менің әжемнің күн 

выми, как неодинаковы пальцы на руках, не стоит пы-
таться  переделывать их равными, - мудрствовала она.

- Остерегайся людей, многие из них шакалы, - засу-
нешь палец в рот, откусят целиком руку, - уже начи-
нала пугать теми, кого я считал уже такими же, как я. 

Намного позднее эти и подобные им назидания  ба-
бушки я обобщил для себя под термином или рубри-
кой «философия на пальцах».

Когда умерла моя Госпожа, я уходил ночью из дома,  
шёл на кладбище, обнимая пыль и грунт над прахом 
Богини и орошая их слезами, засыпал в изнеможении. 
В то время я ещё не владел терминами из области пси-
хологии, такими как «медитация», «реинкарнация», 
но внушал себе, что посредством сильных собствен-
ных чувств могу оживить свою Госпожу или вызвать 
её дух в какой-либо другой форме. Причём, каким-то 
образом я достигал самовнушения, сумел даже соз-
дать реальность, похожую на общение с ней. 

- Жеребёнок мой, не будь слишком скромным, скром-
ность украшает человека, лишь тогда, когда ему не-
чем украшать себя, - изрекал бабушкин голос.

- Ты достоин, быть наилучшим, стоящим даже тысячи 
людей, - шептала устами бабушки её могила.  Позже 
подобные афоризмы я нашёл у Гегеля и Гераклита, 
удивляясь всеобщности и вневременности человече-
ской мысли и мудрости.

«Я люблю тебя, малыш,
в поле найденный голыш. 
Чадо в поле? Это дивно.  

Из телеги выпал, видно», -   
    
слышался откуда-то сверху поющий голос Госпожи 
моей.

Смысл песни соответствовал моему душевному со-
стоянию. Состоянию отчаяния, одиночества, потерян-
ности, заброшенности. Уже потом, осваивая историю 
философии, сравнивал слова этой песни с категория-
ми философии экзистенциализма. Но всё время быть 
и жить в состоянии пограничья невыносимо, да и не-
возможно. Надо было жить дальше. Учиться. Приоб-
ретать опыт.

И я не пошёл, а поскакал по этой земле, как солнеч-
ный жеребёнок моей бабушки, стал парить в облаках 
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секілді құлынындай, менің Әміршім, менің Ханымым 
үйреткеніндей қиял мен үміт бұлттарында қалықтай 
бастадым, білім мен ептілік шыңына өрмелеп шыға 
бастадым, өзімнің мінез-құлқымды бекіте бастадым. 
Мен қазір өз Әміршіме шындығында Әмірші өзім 
болғанымды түсінемін... 

грёз и надежд, взбираться на вершины знаний и навы-
ков, утверждать свой характер, как учила меня тому 
моя Госпожа, моя Богиня.  Теперь понимаю, что для 
своей Богини  Богом воистину был я сам…
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…Менің ағайым болды, әжемнің қызының куйеуі. 
Трактор айдаушы. Қысы-жазы аяғына үп-үлкен кир-
за етік киіп жүретін. Ол біздің ауылдан он шақты 
шақырымдағы басқа қыстақта тұрды. Жазда ол  пішен 
шабатын, ал қыста шөптің басын сындырмастан  
дым бітірмей жататын. Етіктерімен қардың үстіне 
зор іздерін қалдырып, жаяулап бiздiкiне келiп жа-
тып алатын еді, тура демалыстағыдай ас ішеді және 
ұйықтайды.    

Менің әке-шешем ылғи жұмыстарында болатын, 
үйде біз әжеміз екеуіміз қалатынбыз. Зерiгу мен 
жұмыссыздықтан ағайым күлкілі  ермектердi ойлап 
табатын. Оның қиялы бай болатын, мысалы, менi 
өзінің аяғымен күрестіріп қоятын, ал оның аяғы 
пiлдікі секілді сондай зор, жуан және терісі қалың еді. 
Оны жеңу мүмкін емес еді. 

Өзінің аяғының жеңісіне риза болған ол қарқылдап 
күлетін. Оның қарқылдаған дауысы айрықша әсер 
ететін. Ол қабырғаларды дірілдетіп, ұйықтап жатқан 
әжемді шошытып жіберетін, қорыққаннан оянып кет-
кен ол, ұрыса жөнелетін:

-   Бұл сен бе, албасты, адамға тыныштық бермедің 
ғой!

Албасты түрік халықтарының мифологиясын-
да құбыжық, әзірейіл дегенді білдіреді. Менің 
ағайымның сыртқы келбеті де сондай орасан зор, 
қорқынышты болды.  Тағы адамның өзі дерсің. 
 
Ол сонымен бірге мені карта ойнауға үйретті. Ол 
«Алты қағаз», ойнаудың шебері болды, оны жеңу 
мүмкін емес еді. Жеңілген ойыншының басына бас 
бармақпен шертілетін.      Менің басымды шертіп-
шертіп, ісіктен томпайып  кеткенше ойнайтынбыз. 
Оның әр түрлі алаяқтық  қулықтарды білетіні айқын 
болды.   Ол бір жағы жұмыссыздықтан, бір жағынан 
еріккендіктен мені осындайларға үйретті. 

Ол не дойбы, не шахмат ойнап білмейтін, не оқи, не 
жаза,  бір нәрсе туралы әңгімелей алмайтын. Мен оны-
сын одан Парагвай туралы сұрағанда  бірден түсіндім. 
    

- Барак-бай? – деп ол сол бойда қайталап сұрады да, 
ойланбастан былай деп жауап берді:   

- Барақ деген шопанды білемін, біздің егістік 
қосымыздың арт жағында тұратын, бірақ оның бай 
екендігін білмеппін.  Оған байлық қайдан келген?!   

Оның осындай жауаптарынан кейін онымен сөйлесу 
iш пыстыратын еді, бiрақ ол менiң әжеммен, яғни 
өзінің қайын енесімен оңашада қалғысы келмейтін, 
сондықтан менi өзiне бұғаулап ұстайтын.  Иә, тегi, 
оған ермек керек еді, ал ол тек мені, және сосын абза-
лы біздің текемізді  ғана ермек ете алатын.  

…Был у меня дядя, муж дочери моей бабушки.  Трак-
торист. И зимой, и летом носил огромные кирзовые 
сапоги. Жил в другом селении, в километрах десяти 
от нашего посёлка. Летом он работал на сенокосе, а 
зимой волынил и бил баклуши. Притопав к нам пеш-
ком по зимнему снегу и оставив на нём огромные 
следы своих сапог, отлёживался, ел, да спал, как на 
курорте. 

Родители мои были всегда на работе, дома оставались 
мы вдвоём с бабушкой. От скуки и безделья дядя при-
думывал потешные забавы. Фантазии у него были 
ограничены, например, заставлял меня бороться с его 
ногой, а была она, как у слона, такая же огромная, тол-
стая и толстокожая. Перебороть её было невозможно. 

Довольный победами своей ноги надо мной, он хохо-
тал. Хохот его был потрясающим. Он сотрясал стены, 
пугал спящую бабушку, которая, просыпаясь от стра-
ха, ругалась:  

- Это  опять ты, албасты, не даёшь людям покоя!

Албасты в мифологии тюркских народов – чудище, 
чудовище. Таким же чудовищно огромным и страш-
ным на вид был дядя. Йети, да и только.  

А ещё он научил меня играть в карты. В картах он был 
докой, выиграть у него было невозможно. Играли «в 
дурака» на «щелбаны», - щелчки пальцами по голове. 
Играли до тех пор, пока моя голова не разбухала от 
шишек. Выяснялось, что он знал разные шулерские 
трюки. От безделья и скуки он обучил меня и этому. 

Ни в шашки, ни в шахматы он играть не умел,  не 
умел ни читать, ни писать, ни рассказывать о чём-то. 
Это я понял сразу, когда пытался расспросить у него, 
где находится Парагвай.

- Барак-бай? – Переспросил он, и тут же, не задумы-
ваясь, отвечал: 

- Знаю чабана по имени Барак, живёт за нашим по-
левым станом, но не знал, что он бай. Откуда у него 
богатство-то взялось?! 

После таких ответов беседовать с ним было скучно, 
но он не хотел оставаться наедине со своей тёщей, 
то есть с моей бабушкой, поэтому приковывал меня 
к себе. Ему нужна была потеха, а потешаться он мог 
только надо мной, да ещё, пожалуй, над нашим коз-
лом. 
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Алдымен текеге көк темекіні, ал кейін темекінің 
тұқылын тартуды үйреткені сонша, текені  нашақорға 
айналдырып жіберді.  Біздің ауламыздың тазалығы 
әбессіз болатын – теке тек қана темекінің тұқылдарын 
емес, сонымен бірге темекінің бос қораптарын да 
теріп жеп, жұтып қоятын болды.   

Теке таңертеңмен ағайымды күтетін, сосын оның 
басқан ізімен жүріп, оның тартып тастаған темекі 
мен шылымдарының қалдықтарын тастаған бойда 
бас салатын. Тең жартысы темекі тартатын қонақтар 
келетін болса шын жүрегімен қуанатындай еді. Ол 
темекіден семірді.  

Жазда бүкіл үйде ұстаған мал далаға жайылымға 
жіберілетін, ал теке болса ауылдың қаңғыбасы бо-
латын. Теке өзіне темекі өнімін жинау үшін әр түрлi 
кеңселер мен кәсiпорындардың алдында жүретін.  
Сөйтіп ол сойылудан аман қалып жүрді, өйткені 
оны барлығы мал емес, қора тазалаушы ретінде 
қабылдайтын.   
 
Әжем текенің мiнез-құлығындағы  өзгерiстерге онша 
көңіл аудармағанмен, ағайымның маған жасаған 
мазақтарын кешіре алмады.   

- Сен баланың басына не істедің, оның жарымес бо-
лып қалғанын қалайсың ба? – деп   айқайлап қарт 
шешем оған бас салатын, - Үйіңе кет те, осындай 
құбыжыққа тәнін берген  басында миы жоқ өзіңнің 
әйеліңнің басынан шерт! – деп ол ағайымды да, өзінің 
қызын да сөгіп алатын.   

Қайын  енесіне өкпелеген ағайым өз үйіне тайып 
тұратын, ал оның артынан байланып қалғандай болған 
теке ілесетін, өйткенi оның қалталарын өз қорегінің 
тұрақты түрдегі көзі деп қабылдаған еді.  
 
    
* * * 

Күн сайын әжем таңертеңмен пеш жағатын. Кейде 
түтін тартпай қалғандықтан жоғары емес, түтін үйге 
бұрқырайтын.  

- Шатырға шық, ана албасты тұрбаны тағы бітеп 
тастаған  секілді, - деп маған әжетайым тапсырма 
беретін.   

Ағайым өзінің жаңа келісін салтанатты түрде жаңа 
әзілмен бастайтын: ол тұрбаны не болса сонымен, ескі 
пиманың тілімдерімен, жыртылған шүберектермен  
бітеп тастайтын.  Ал өзі көршi үйлердің  бiріне 
қашып кетіп, менің шатырға өрмелеп шыққанымды, 
үсті басым күйе-күйе болып, тұрбадан оның  тыққан  
қитұрқыларын шығарып жатқанымды бақылап оты-
рып күлкіге батып, ішегі қатып отырған болуы керек.  

Мұны одан басқа ешкім істеуі мүмкін емес, өйткенi 
айналадағы  жаңа жауған қардың үстінде тек қана 

Козла он приучил потреблять махорку, а потом и окур-
ки, да так, что превратил его в наркомана. Двор наш 
был чист до неприличности - козёл подбирал, жевал и 
проглатывал не только окурки, но и пустые табачные 
пачки. 

Он ждал с утра дядю, чтобы ходить за ним по пятам 
и хватать налету остатки выкуренных папирос и си-
гарет. Радовался от души, когда в доме появлялись 
гости, добрая половина которых были курящими. Он 
жирел от табака. 

Летом весь домашний скот отправлялся на выпас в 
степь, а этот был поселковым бродягой. Шёл к раз-
личным конторкам и предприятиям, чтобы собирать 
свой никотиновый урожай. Так он избегал участи 
быть зарезанным, ибо все воспринимали его не как 
животное, а как дворника.

На перемену в поведении козла бабушка особого вни-
мания не обращала, но дядиных измывательств надо 
мной простить не могла. 

- Ты что сделал с головой ребёнка, хочешь, чтобы он 
стал слабоумным?! – с криком набрасывалась на него 
бабка. – Иди к себе домой и щёлкай по головушке сво-
ей  жёнушки, под черепом которой вряд ли есть моз-
ги, коль не видели ни зги, когда выдали своё туловище 
за такое чудище! – поносила она и дядю, и свою дочь. 

Обиженный на тёщу дядя отчаливал к себе, а за ним 
увязывался и привязавшийся к нему козёл, так как его 
карманы воспринимал как  постоянный источник сво-
его пропитания.

    
* * * 

Ежедневно по утрам бабушка затапливала печь. Но 
иногда из-за отсутствия тяги дым валил не в небо, а 
в комнаты. 

- Поднимись на крышу, кажется, этот албасты опять 
закупорил трубу, - давала мне задание Ба.

Своё новое появление дядя венчал триумфальным 
приколом: он забивал трубу, чем придётся, кусками от 
старых валенок, тряпьём. А сам смывался куда-то за 
соседние дома, видать, хватался от уморы за живот, 
наблюдая, как я, вскарабкавшись на крышу и обмазы-
ваясь сажей, вытаскиваю из трубы его проделки. 

Никто другой этого сделать не мог, так как на свежем 
снегу были видны только единственные по размерам 
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оның кирза етiктерiнің көлеміндей ғана із көрініп 
жатқан еді.  Мұны оның артынан иті сияқты жабысып 
қалмай жүрген текенің іздері де куә еді.   

- Бұл оның маған   өкпелегендегі ашуын алған түрі,- деп 
түсiніктеме беретін әжем оның  бұл қылығын. Маған 
да оның жұмыссыз зерiгіп жүргені және бір нәрсені 
ермек еткісі келіп тұратындығы, оның өкпелегенінен 
де басым тұратыны  түсiнiктi еді.   Біршама уақыттан 
кейін әжем маған қарап былай бұйыратын еді: 

- Бар, шақыр оны, қатып қалған шығар. Шай дайын 
болды.

* * *

Ағайым кенттiң барлық iрi мекемелерiнде жала-
қыларды беретін күндерiн бiлетін. Ол бұл күні карта 
ойнау  жорықтарын iске асыратын.  Ол қандай да бір 
жолмен жергiлiктi «ойынқұмарларды» өзінің құрған 
тұзағына  қағып түсіре алатын. 

Мені өзімен бірге алып жүретін және бәріне мені 
өзінің тұмары, бойтұмары секілді  таныстыратын, 
ішінен менен «катранның» нағыз шебері шығады деп 
үміттенген шығар.   Ал теке болса сөз жоқ сол топқа 
жабысқан ерекше белгідей оған жабысып жүретін.   

Бір ойыншының үйіне жиналып, тек ойнап қана 
қоймаймыз, әдеттегідей  ішіп-жеп жататынбыз.  Ол 
кезде «бураны» ойнайтын едік, бiреулер оны түйенiң 
еркегінің атауына ұқсап тұрғасын  ұлттық ойын деп 
те айтатын.    

Күнделікті өмiрде сылбыр жүретін ағайым ойын 
кезінде шырайланып кететін.  Оның  жыны қозғандай  
немесе шығармашылық шабыты келгендей көңiл 
күйге енетіндей еді.  Оның   икемсiз зор саусақтары 
және жап-жалпақ алақандары асқан шебердiң       
нақышты аспабына айналып кететіндей еді.   

Карталар оның қолынан шыбынның қантқа 
жабысқанындай айрылмайтын,  және де олар қант 
салғыштың үстiнен бықыған шыбындар секілді 
ұшатындай. Ол мұқият та адал араластырып 
жатқандай, ал өзі жекелеген карталардың орнын 
қажеттi жерлерге қойып үлгеріп, астан-кестеннін 
шығарып араластырғандай толық бей-берекеттік елес 
туғызып, картаның колодасын гармошкадай созатын. 

Оның алақанынан колоданы кесу,  мойынға  арқан 
ілгенмен бірдей еді, - ол ептілікпен өзі бұрыннан 
келтіріп қойған түрге келтіре қоятын.   

Бұдан басқа, ойынның алдында  оның бiрнеше жаңа 
колодаларды сатып алып, сосын оларды бір-бiрлеп 
бірде инемен, бірде ұстарамен асқан шеберлікпен 

на всю округу следы его кирзовых сапог. На это ука-
зывали и следы копыт козла, который прилип к нему, 
как собака. 

- Это он возмещает свою обиду на меня, - комменти-
ровала эту потеху бабушка. Мне тоже было понятно, 
что безделье, скука и желание забав брали верх над 
обидой. Через некоторое время, обращаясь ко мне, 
она приказывала: 

- Иди, позови его, замёрз, наверное. Чай уже готов.   

* * *

Дядя знал дни выдачи зарплат во всех крупных за-
ведениях посёлка. В эти дни он совершал картёжные 
рейды. Ему каким-то образом удавалось сбить в игро-
вой круг местных «катал». 

Брал меня с собой и представлял всем своим талисма-
ном, оберегом, но в душе,  наверное, надеялся, чтобы 
из меня вышел мастер «катрана».  А козёл цеплялся 
к нему, как само собой разумеющийся атрибут ком-
пании. 

Встречались, как правило, в доме какого-то игрока, 
где можно было не только поиграть, но и перекусить, 
выпить. Играли в то время в «буру», кто-то называл её 
даже национальной игрой по аналогии с обозначени-
ем  верблюда, самца-производителя. 

Флегматичный в обычной жизни дядя во время игры 
преображался. В него вселялось настроение наподо-
бие бесовского возбуждения или творческого  вдохно-
вения. Его, казалось бы, неуклюжие огромные паль-
цы и широченные ладони превращались в изящные 
инструменты виртуоза.  

Карты липли к ним, как мухи к сахару, и летали так 
же, как рой мух над сахарницей. Он растягивал коло-
ду, будто гармошку, якобы тщательно и  добросовест-
но тасовал карты, создавая иллюзию полного хаоса в 
месторасположении отдельных карт, а сам же склады-
вал их в нужную комбинацию.  

Подрезать колоду с его ладони было всё равно, что 
надевать себе петлю на шею, - он ловко создавал ка-
жимость изменения расклада, а сам же при помощи 
«вальтировки», т.е. обратной подрезки лишь пальца-
ми одной руки, приводил колоду в то положение, ко-
торое уже заранее заготовил.   

Кроме того, только я один знал, что он перед игрой 
покупал несколько новых колод, а затем скрупулёзно 
«коцая» их по одной, то иголкой, то бритвой, иначе 
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«қырнай» отырып, зергелерше бедерлеп, қайтадан 
колодалардың қағаз қорапшаларына салып, оны 
алғаш фабрикадан шығарылғандай етіп қайтадан 
желімдеп тастайтынын тек мен ғана білетінмін. 

Түріне қарасаң аңқылдақ, аңқау, қайырымды және до-
бал миғұладай болып көрінетін оның қарсыластарына 
ойынға арнап қандай тосқауылдар құрып қойғанынан 
бейхабар болатын. Әріпті таяқ деп танып білмейтін ол 
колодадағы карталарды осылай ашық тұрған кітаптай 
оқитын.  

Өзінің қарсыластарын жеңе отырып, ағайым 
жомарттық көрсететін - әрбіреуіне ұтылысының тең 
жарымын бөліп беріп, былай дейтін: «Айттым ғой мен 
сендерге - мені ұту сендердің қолдарыңнан келмейді 
деп», бұл ретте, табиғаттан ғажап жаратылған 
ойыншың құпиялы түрiне ене қалады.   Ерекше 
iрi қайтарылымдар, бұл турнирдің  қонақтарын 
қабылдаған үй иелеріне берілді. 

Ұтысына  риза болған ол маған әр түрлi сыйлықтар са-
тып алып беретін. Теке де   ағайынан қарташылдардың 
темекiсінiң  тұқылдарынан басқа, сатылып алынған 
махорканың бiрнеше түйiншектерi түрiндегі сыйлы-
ғын алатын еді. 

* * *

Мен бесiншi сыныпты аяқтаған соң, ағайым менi 
жазғы демалыстың уақытында пiшен шабуға баруға 
көндірді.  Бұл ауылдық өмiр үшiн ерекше оқиға бо-
латын! 

Оның тракторының таңбасы - ДТ-74, шынжыртабан 
арқыраған керемет еді. Оған алты-жеті пiшен шаб-
қыш тіркелетін,  ал бұл керуеннің барлығын зор тыр-
науыштар аяқтайтын. 

Тракторға және бұл тырнауыштарға арқасын беріп, 
тiркеушi лауазымындағы жұмысшы отыратын, менi 
де ағайым тіркеуші ретінде алған еді. 

Тiркеушiнің міндеті мен қызметі қарапайым бола-
тын. Тырнауышты пiшен шабқыштардың шапқан 
шөптері толғанша күтесің,  сосын   көтергiш 
құрылғының бауын жұлқып қаласың.   Бiздің  ар-
тымыздан    нығарлайтын тетiктер келе жатады. Зор 
көлемдегі кірпіштерді еске түсіретін нығырланған 
шөп түйіндерін жию бұл автоматты түрде орап бай-
лап, нығыздайтын.  Бәрi қарапайым  сияқты көрінетін, 
бiрақ дәл сондай қарапайым iс емес еді.

Жазғы ыстықта күндiз жұмыс iстеу мүмкiн емес 
болатын, бiрақ кейде жұмыс істеуге тура келетін.  
Трактордың кабинасы оттағы темiр күбiдей 
қызып кететін, ал трактордың өзі қозғалтқыш 
тетiктерiнiң әбден қызып кеткендігінен шиқылдап 
әрі ыңырситындай еді. Жанармай қайнап кететін 
еді.  Тікелей күн сәулесінің астында терге малшы-

говоря, нанося крап, снова складывал в бумажные 
футляры для колод, заклеивая вновь и придавая им 
первоначальный фабричный вид. 

Противники по игре даже не ведали, какие чертовские 
засады подготавливал им на вид простодушный, наи-
вный, добрый и неотёсанный мужлан. Так он играл, 
читая колоды, как открытые книги, хотя прочитать на-
стоящие книги, ему было не суждено. 

Обыграв своих соперников, дядя проявлял невидан-
ную щедрость – возвращал каждому ровно половину 
его проигрыша, приговаривая: «Предупреждал же, 
– со мной играть бесполезно, а вы не верили», при 
этом напустив на себя таинственный вид осенённого 
божественным даром игрока. Особо крупные возвра-
ты доставались хозяевам, которые принимали гостей 
этого турнира. 

Довольный выигрышем он покупал мне различные 
дары. В накладе не оставался и козёл, который кроме 
окурков картёжников, получал от дяди подарок в виде 
купленных по этому случаю нескольких свёртков ма-
хорки.      

* * * 

После окончания мною пятого класса дядя уговорил 
меня поехать с ним во время  летних каникул на сено-
кос. Огромное событие для сельской жизни! 

Марка его трактора – ДТ-74, гусеничное ревущее чу-
дище. К нему цепляли шесть или семь сенокосилок, а 
весь этот караван замыкали огромные грабли. 

Спиной к трактору и лицом к этим граблям сидел при-
цепщик, на должность которого и взял меня дядька. 

Операции и функции прицепщика были примитивны. 
Жди, пока скошенная сенокосилками трава не напол-
няла грабли, а потом дёргай за верёвку подъёмного 
устройства. За нами шли прессовочные механизмы. 
Они, подбирая эти кучи сена, прессовали, автоматиче-
ски обвязывая проволокой эти сжатые сенные комки, 
напоминающие собой кирпичи огромных размеров. 
Вроде бы всё просто, но не так просто было на деле. 

В летний зной работать днём было невозможно, хотя 
иногда и приходилось. Кабина трактора накалялась, 
как железная бочка на огне, а сам он визжал и стонал 
от перегревов механизмов двигателя. Закипало топли-
во. Прицепщик,  сидящий под прямыми солнечными 
лучами, обливаясь потом, к которому липла пыль от 
косилок,  превращался в грязное месиво.

40 41



нып отырған тіркеушіге шөпшапқыштан шыққан шаң 
жабысқаннан былғанып қалатын.  

Негiзiнде пiшен шабуға таң сәріден тал түске дейiнгі 
уақытта   шығатынбыз. Содан соң бiзге дала қосында   
түскі ас береді, сосын бәрiміз ұйқыға кететінбіз.  
Шөпті жиі, тіпті түнде де жарық бергіштің астын-
да да  шабатынбыз. Осындай ауыр науқанның 
қандай да бір жоғарыдан жіберілген жоспар арқылы 
басқарылатынын мен ол кезде қайдан білейін. 

Біз шөпті шаптық, ал бізді ұйқы басты.  Жұмыс үстінде 
еріксіз ұйықтап кететінмін. Менің ұйқымды  жұлып 
алған ағайым жерге құлата салып қабыраларымнан 
кирза етіктерімен ұрып ашатын. Мен өз қателігімді 
түсінгендіктен де оның соққыларына шыдамдылық 
танытатынмын. Өйткені  ұйықтап қалсам отырғыштан 
құлаған мен жер тырмалағыштың астына, тіпті оның 
үстіне құлап кетуім мүмкін еді. 

Бұдан   басқа, олар тарап түсірген, бірақ уақытында 
босатылмаған шөпті тығыздалып толып және түйінде-
ліп шырмалып қалғандықтан қолмен шұқылап, алып 
шығып отыру керек болатын. Шұқылау керек етпейтiн 
қысып нығыздаған масса, қолды алып шығуға болды. 
Ал бұл жоспар кешіре алмайтын уақыт жоғалту еді.

Қорытып айтқанда, ағайымның соққылары өмірімді 
және жұмыс орнын сақтап қалу барысындағы лай-
ықты алдын ала шаралар еді. 

Алайда, бұл менің ар-ұжданым мен қадір-қасиетіме 
нұсқан келтіретіндіктен ішімнен: «Күте тұр, өсіп 
алайын, сенің кирза етік киген аяғыңды ғана емес, 
өзіңді көтеріп алып пілше жерге күрс еткізермін!» 
деп ойлайтынмын.  Әбден шаңға бөккендікен, тек 
көзім ғана жылтыраған мен пішен дайындаудан 
мемлекеттік жоспарды орындау үшін қайтадан трак-
тор тырнауышына отыратынмын.  

Қоста түскі және кешкi ас уақыты ерекше кез бола-
тын. Тек сол кезде ғана барлығы, шалғышылардың, 
престеушiлердің, жүкшiлердiң шағын ұжымы бірге 
бас қосатын. Жоспар мен Кеңестің құлдарына әңгіме-
дүкен және ойын-сауық қажет еді. Тракторшылар 
шеңбер құра отырып тамақ ішетін. Ұйықтардың ал-
дында астарын бойларына сіңіру үшін оларға ермек 
пен күлкі керек еді. 

Ағайым  шалғышыларға  басшылығын жүргізетін. 
Оның қабілеті тек қана   жұдырықтап төбелесуді 
ұйымдастыруға жететін. Тракторшылар өз тiркеушi-
лерiн жекпе-жекке шығаратын. 

Олар үшiн бiз төбелескіш қораздар немесе ит болған   
сияқтымыз. Жекпе-жектен қашу немесе сырғақтау 
тек күресушінің емес, оның бастық-тракторшысы 
үшін  де кешiрiлмейтiн қорқақтық және масқара бо-
лып есептелетін. Бізді, гладиаторларша, амалсыз жағ-
дайға қоятын. 

В основном выходили на сенокос в предутреннее вре-
мя, работая до полудня. Затем на полевом стане нам 
давали обед, после которого все погружались в сон. 
Косили часто при свете прожекторов и по ночам. От-
куда мне было знать, что такая тяжелейшая страда 
управлялась каким-то планом, спускаемым сверху. 

Мы косили сено, нас же косил сон. Невольно засыпал 
на рабочем месте. Сон прерывался тем, что дядя, вы-
рвав меня и повалив на землю, бил по рёбрам свои-
ми кирзовыми сапогами. Я прекрасно понимал свою 
оплошность и терпеливо сносил побои. Ведь, уснув 
и упав с сиденья, я сам мог попасть под грабли или 
в них. 

Кроме того, сено, вычесанное ими, но не освобождён-
ное вовремя, плотно набившись и переплетаясь узла-
ми, представляло собой спрессованную массу, кото-
рую надо было выковыривать, вытаскивать руками. А 
это есть потеря времени, которую план простить не 
мог. 

Словом, побои дяди были уместной профилактикой 
по сохранению жизни и рабочего места. 

Но, тем не менее, они оскорбляли честь и достоин-
ство, и я думал про себя: «Подожди, вот вырасту, тог-
да повалю не только твою ногу вместе с кирзовым са-
погом, но и тебя грохну оземь, как слона!» Покрытый 
пылью, сквозь которую светились лишь глаза, я снова 
садился за грабли, чтобы выполнять госплан по заго-
товке сена.

Особым временем на стане было время обеда и ужи-
на. Ведь именно тогда собирались вместе все микро-
коллективы косарей, прессовщиков, грузчиков.  Ра-
бам плана и социализма необходимо было общение и 
зрелище. Приняв пищу, трактористы садились в круг. 
Чтобы переварить её перед тем, как заснуть, необхо-
димы были забавы и потехи. 

Верховодил косарями дядя. Замыслов опять же у него 
хватало только на то, чтобы устраивать кулачные бои. 
Трактористы выставляли на поединки своих прицеп-
щиков. 

Мы были для них словно бойцовые петухи или со-
баки. Уклонение или отлынивание от поединков рас-
ценивались как  непростительная трусость и позор 
не только для бойца, но и для его босса-тракториста. 
Нас, словно гладиаторов,  ставили в безвыходное по-
ложение.
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Жекпе-жек күреспен басталып, төбелеспен аяқта-
латын. Алайда алғашқы қан шыққанша жалғасатын. 
Көгерген көздер, сынған тістер,  ұнға аунатқан котлет-
терге, ұқсап  шаңға аунаған денелер...  

Және де, ешкiм бұны  қатыгездiк деп қабылдамады! 
Көздері қыли және өздері кiр, қисық мұрын және тер 
сасыған  ағайлар тағыларша айтақтап, айғырларша 
тарқылдап,  бір-бірімізге бөлтіріктерше ырылдаған, 
тістескен, ызаланған  біздерді айыра бастайтын. 

Мұндай   төбелестер бiз үшiн тiптi кәдiмгi күнделiктi 
iс болып кетті. Жеңiмпаздарды мақтайтын,  жеңiл-
гендерді жұбататын, оларды жаңа жеңiстерге үмiттен-
діретін. 

* * *

Дала  қосында мен текенiң нашақорға айналуы және 
ондағы  ағайымның  рөлi туралы метаморфозаны   
барлығына  әңгiмелеп бердiм. 

Әсiресе, ол соғыс ардагерінің жесірі, балалары 
шексіз Кеңес одағының түпкір-түпкірінде жүрген, 
олардың өздерімен алып кеткісі келгендеріне көнбей,  
жыл сайын жаңартып, күйеуінің бейітін күтіп ұстап 
отырған, ошағының сақтаушысы, біздің аспазымыз  
Анастасияға  қатты ұнады. 

Әрине, ағайым өзінің ажырамас серігі және тамыры 
ретіндегі текені өзімен бірге шөп шабуға алып кеткен 
болатын. 

Шөп шабушылар егістікте болған кезде теке еістік 
қосында сандалып әрі көбіне аспазшының қасында 
жүретін. 

Ал аспазшы болса шөп шабушылардың түскі асқа кел-
геннен кейін ашық аспан астында астан кейін тартып, 
жер-жерге лақтырып тастаған темекі тұқылдарын 
және оның бос қораптарын сыпырмайтынына мәз еді. 

Меніңше, теке де темекіден болған сыбағасына астың 
қалдықтарын және көкөністің қабықтарын қосып, 
оның ас мәзірін байытқан Анастасияға риза болған 
болуы керек. 

Ағайым мен аспазшы құрдас, яғни жастары қатар 
болғандықтан дәстүр бойынша да, тіпті ылғи да 
әзілдесіп жүретін. Анастасиясының әзiлдерi ұтқыр, 
шымшыма болса, ал ағайымдікі көбіне тұрпайы, ал 
тіпті кейде дөрекі ұятсыз мінез танытып жататын. 
 
 - Сенiң марқұм күйеуiң, оның аруағы менi кешiрсін, 
фашистің омыртқасын үздi, бiрақ сенiмен айқасқанда 
өзінікін сындырған, - бұл сөйлем ағайымның Анаста-
сиямен қақтығысындағы тұрақты желі болатын.
 

Бои начинались с борьбы, заканчивались драками. Но 
до первой крови. Подбитые зенки, выбитые зубы, рас-
квашенные носы, обвалявшиеся в пыли, как котлеты 
в муке, тела…  

И никто не воспринимал эти явления, как жестокость! 
Косоглазые и грязные, кривоносые и потные дядень-
ки улюлюкали, как варвары, ржали, словно кони, рас-
таскивая нас, рычащих, озлобленных, вцепившихся 
друг в друга волчат. 

Эти повседневные драки стали для нас обычным де-
лом, даже привычкой. Победителей хвалили, побеж-
дённых утешали, вселяли в них надежду на новые по-
беды.    

* * * 

На полевом стане метаморфозу с превращением козла 
в наркоманы и дядюшкиной роли в этом я рассказал 
всем. 

Особенно она понравилась нашей поварихе Анаста-
сии, вдове ветерана войны, дети которой разбрелись 
по разным уголкам необъятного Союза, а она, не под-
давшись уговорам поехать с ними  и оставшись одна в 
наших краях, превратила себя в хранительницу очага 
и могилы мужа, которую она ежегодно обновляла и 
ухаживала за ней постоянно.  

Разумеется, козла, как своего неразлучного спутника 
и приятеля, дядя   забрал с собой и на сенокос. 

Пока косари были в поле, он болтался на полевом ста-
не и большую часть времени проводил в общении со 
стряпухой. 

Она была довольна тем, что ей не приходилось под-
метать окурки и пустые сигаретные пачки после на-
шествия косарей к обеденному столу под открытым 
небом, за которым они после трапезы курили, а окур-
ки швыряли, куда попало. 

Козёл, по-видимому, был тоже доволен, так как Ана-
стасия разнообразила рацион его питания, добавив 
к никотиновым порциям остатки пищи и кожуру от 
овощей.

Так как дядя и повариха были курдас, т.е. ровесни-
ками, то традиционно и постоянно перешучивались. 
Шутки Анастасии были остроумны, с перчиком, но у 
дяди они  чаще носили плоский, а порой принимали 
грубовато сальный характер. 

- Твой покойный муж, да простит  меня его прах, сло-
мал хребет фашисту, но в боях с тобой надорвал свой, 
- эта фраза была устойчивой фабулой дядиной пере-
бранки с Анастасией.
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- Бұл ерлiк саған төніп тұрған жоқ, солярканың иісі 
және ешкінің жыны сіңіп кеткен, мына нашақұмардың 
жүнімен баттаса былғанған сені қандай әйел өзіне 
жақындатсын, - деп, оның қарсыласқан әрекетіне жа-
уап беретін Анастасия.

- Иә, мен емес, оның өзi менiң артымнан қалмай 
жүрген, - деп шарасыздықтан сандырақтайтын  өзін 
ақтағандай болып  ағайым. 

– Мен айтқым келгені, сен әлі күйіңдесің және басқа 
еркектердің де жонын сындыратын қауқарың бар.   
Саған төсектес болудан мен тiптi де бас тартпас 
едiм…
 
- Ал тұяқ серппей қаламын деп қорықпайсың ба? 
Сенсіз де менің көрпемнің астына кіріп, жанасқысы 
келетін қаңғыбас текелер жетеді.    
Өмірден өткен жұбайымның  рухын  арамдағым 
келмейдi, адамның бекзаты болатын,- дегенде 
аспазшының дауысында сағынышы байқалып тұра-
тын. 

- Сен қойшы сондайды, оған жердің астынан енді мү-
йіз шықпас. 

- Ия, оған шықпас, ал саған... Мында текенің мүйізіне 
жабысып, өзіңе кигізетіндей өлшеп әрі өзіңе таққың 
келетін сияқты ақсиып жүрсің, ал келіншегің болса 
кентте жүр...  

Ағайым мұндай шаншу сөзге шыдай алмай, өзінің 
түнерген  күдiктерімен  және ойларымен    тұйықталып 
қалатын. Шамасы, аспазшыға  сөзге жеңілгеніне 
өкпелеп, сөз тартысында келесіде қалай кек алу 
керектігін ойластыратын  сияқты.   

Бiр күнi ол  трактор үшiн бір бөлшекті қырнаушыға 
жондыру қажеттiгін сылтауратып, мені өзімен бірге 
алып кентке жол тартты.  Жолшыбай бiз қасапханаға 
кiрiп шықтық, онда ағайым мал союшылармен  
күбірлесіп, олардан бір кесек ет алды. Қайтар жол-
да ол мысқылдап жымиып отырды, жүзінде ризалық 
қалыпы бар.   

Анастасия кешкi ас үшін үлкен қазанға үлкендеу кесек-
кесегiмен етті сала бастағанда, оған көмектескен бо-
лып қазанның айналасында айналшықтап, сөйтіп өзі 
әкелген кесек етті қазанға білдіртпей салып жіберді. 

Ауық-ауық ол сұқ саусағын ерніне апарып,  басқа трак-
торшылармен астыртын күбірлесіп жүрді.  Ет піскен 
кезде оны табақшаға салды, ал сорпаға бесбармаққа 
арналған қамырды және дәмдеуіштерді  салды. 

Анастасия шебер тамақ дайындаушы болса да, оның 
малды мүшелеуден және анатомиялық білімі жоқ еді. 
Оның бесбармақты жеу кезінде белгiлi өлшемдер және 

- Тебе этот подвиг  не грозит, какая баба подпустит к 
себе, коль от тебя несёт запахом солярки, смешанной 
с козлиным духом, обляпан шерстью этого наркомана, 
- парировала его выпад Анастасия. 

- Да, не я, он сам увязался за мной, - беспомощно ле-
петал в своё оправдание дядя. 

– Я просто хотел сказать, что ты ещё в соку и состо-
янии ломать хребты и другим мужикам. В постель к 
тебе даже я бы не отказался… 

- А откинуть копыта не боишься? И без тебя хватает 
вокруг бродячих козлов, норовящих протиснуться ко 
мне под одеяло. Не хочу осквернять память о супруге 
своём,  благороднейшим был человеком, - скрипела 
тоска в голосе поварихи. 

- Да брось ты,  ведь у него рога под землёй уже не 
вырастут. 

- У него-то не вырастут, а вот у тебя…  Скалишься тут, 
держась за козлиные рога, будто примеряешь и хо-
чешь напялить их на себя, а твоя-то жёнушка в селе...  

Такой укол дядя не выдерживал, замыкался в себе, 
своих угрюмых подозрениях и думах.  Видимо, зата-
ив на повариху обиду, он размышлял, каким же об-
разом взять реванш за своё поражение на словесном 
ристалище. 

Однажды он под предлогом необходимости сточить у 
токаря какую-то деталь для трактора поехал в посё-
лок, взяв и меня с собой. Попутно мы посетили ско-
тобойню, где дядя, перешёптываясь с забойщиками, 
приобрёл у них какой-то кусок мяса. Всю обратную 
дорогу он ехидно улыбался, изображая на лице до-
вольную мину. 

Когда Анастасия закладывала мясо большими куска-
ми в огромный котёл  на ужин для бригады, он тоже 
крутился вокруг казана, якобы помогая обязанностям 
поварихи, тем самым тайно, подложив, в него и до-
ставленный им самим кусок. 

Временами он заговорщически перешёптывался с 
другими трактористами, прикладывая указательный 
палец к губам.  Когда мясо сварилось, его выложили 
на поднос, а в варево положили тесто для бешбармака 
и приправу. 

Анастасия хоть и была стряпухой, но животноводче-
ских и анатомических знаний у неё не было. Она не 
знала и национальных традиций раздачи кусков мяса 
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лауазымдар бойынша еттiң кесектері мен сүйектерді 
мүшелеп тартудың  ұлттық дәстүрлерiн бiлмейтін.  

Ағайым  онысын пайдаланып қалатын және ас мәзірі 
кезінде  еттi ұсақтап және орта кесектерге турап және 
күнделікті  әзiлдерімен оларды тарататын.  

- Мынау көз, оны біз бригадирге береміз, өйткені ол 
біздің ұжымның көреген қараушысы болсын.  

- Ал тілді біз үндемес Ахметке береміз, себебі 
бригаданың жиналысында оның тілі шешендікпен 
жарып шықсын.  

- Мынау төс, оны, куйеу бала,  сен ұстауың керек, 
өйткені ата-енең үшін     кеудеңді кере аласың, - деп 
майдан шылқыған кесекті біреуге беріп жатты 

- Ал Анастасияға біз бүгін қабырғаның орнына «әйел 
бақыты» деп аталатын мына кесекті береміз, - кесек 
етке берген атауымен сенгіштік танытып жымиған 
Анастасияны бақытты етіп.   

Ас және онда берілген үлестер желініп болған кейін, 
еркектер болатын қызықты күтіп, шылымдарын және 
темекілерін түтіндетті.   

- Қалай, Настя, мен саған берген кесек ет дәмді бол-
ды ма, - деп ағайым жағымпазданып әрі асқақтаған 
күймен сұрайтын. 

- Ой, рақмет, құрдас, бәрі дәмді болды, еттің қай жерін 
бергеніңді білмеймін, бірінші рет «әйел бақыты» ту-
ралы естіп тұрмын және ауыз тидім, деп жымиды 
ақкөңіл   Анастасия.

- Ал сен еттің қай бөлігін жегеніңді білесің бе?
   
- ???

- Әйелдер бәрінен де нені жақсы көреді, - деп есер-
ағайым сілтеме сұрақ қоятын.   

Анастасияның жүзінде жымиыстың орнында күдік 
пайда болып, өз кезегінде ыңғайсыз кейіпке айнала-
тын. 

- АҺ, сенi ме,  оңбаған, - деп айтуға үлгеріп, өгіздің 
тұқымдық көзін тоя жеген асқазанын босатуға далаға 
жүгірді. Ал оның артынан дастархандастардың 
дөрекі жұтқыншақтарынан шыққан жабайы күлкілері 
естілді.   

- Жесiр әйелге де әйел  бақытын да ойлап қою  күнә 
емес екендігін меңзегім келді, - осындай көріністің 
қоюшысы болғандай риза көңілмен ағайым қарқыл-
дады.    

Ағайының бұл әзілі пәлендей зиянсыз болмай шықты, 
- Анастасия бұл қостағы куәгерлердің көздеріне 

и костей во время приёма бешбармака по определён-
ным критериям и рангам. 

Дядя воспользовался этим и во время приёма пищи 
сам разрезал мясо на мелкие и средние куски и раз-
давал их с обычными шутками и прибаутками.

- Вот глаз, его мы дадим бригадиру, чтобы всегда был 
зорким смотрителем  нашего коллектива. 

- А язык мы отдадим молчуну Ахмету, чтобы его про-
рвало красноречием на собраниях бригады. 

- Вот грудинка, его ты, зятёк, обязан взять, чтобы за 
тестя и тёщу мог  грудью встать,  - всовывал он лосня-
щуюся от  жира кусок кому-то.

- А Анастасии мы сегодня вместо ребра вручим этот 
кусок под названием «женское счастье», - уже самим 
названием осчастливив доверчиво заулыбавшуюся 
Анастасию.  

Когда блюдо и все его порции были съедены, мужики 
задымили папиросами и сигаретами в  предвкушении 
потехи.  

- Как, Настя, вкусным был кусок, которым я наделил 
тебя, - вкрадчиво и торжествующе спрашивал дядь-
ка.  

- Ой, спасибоньки, курдас, было очень вкусно, не 
знаю, какая это была часть туши, впервой слышу о 
«женском счастье» и  впервые попробовала,  - улыба-
лась простодушно Анастасия.

- А знаешь, какую часть туши ты съела? 

- ???

- Ну, что больше всего любят женщины, - задавал ей 
наводящий вопрос дядя-проказник. 

По лицу Анастасии, сменяя улыбку,  пробежало со-
мнение, в свою очередь, сменившееся конфузной кра-
ской.  

- Ах ты, негодяй, - только и успела выговорить по-
вариха, как тут же побежала в степь опустошать же-
лудок, набитый источником  бычьего  плодородия. А 
вслед раздался гром варварского смеха, испущенный 
грубыми глотками сотрапезников. 

- Хотел намекнуть этой недотроге, что вдове не грех 
позабавиться женским счастьем, - самодовольно гого-
тал постановщик этого спектакля. 

Не такой уж безобидной оказалась эта дядина забава, 
- Анастасия не в силах была смотреть в глаза свидете-
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қарай алмастан, өзінің бұл шешімін басшылыққа 
түсіндірместен, кентке басқа жұмысқа сұранды.  

Аспазшы кетіп қалғаннан кейін   теке   сүзеген әдет  та-
уып алды. Әрі  ол кім өз сөзінде Анастасияның есімін 
атаса  соны барып сүзетін, лайықсыз әрі әдiлетсiз 
қылықтары  үшін   жамандық жасаушылардың сазай-
ын таттырып, аспазшыға араша түскендей болатын.    

- Текеңдi байлап қой, әйтпесе бiз оны бесбармаққа 
сойып саламыз, - деп шөп шабушылар қорқытқасын 
ағайым текені қазыққа байлап қойды, арасында 
темекі тартатындардың үнемі отыратын үстелінің ай-
наласын тазартып тұру үшін ғана босатып жіберетін.  

Теке бiртiндеп тыныштана бастады, темекіге де және 
орамжапыраққа зар болып көгенделген   ол мүйізін ала 
жүгіруін де қойды.      Шалғышылардың өздері де Ана-
стасиясыз қиындай бастағандай, ал оның ағайыммен 
күнделікті сөзбен ұстасуын тіпті де  сағынғандай. 

Басқа аспаз тапқанша асты ас дайындаудан кімнің 
хабары болса сол дайындауына тура келді.  Сапасыз 
дайындалған асқа көңілдері бітпеген қалғандары 
күңкілдесіп, бәрінен бұрын  ағайымның жасаған 
ұятсыз қылығы үшін сөгетін.  

Ағайым мұндай кiнәлауларға төзбедi де күндердiң бiр 
күні  кентке тайып тұрды. Анастасияны оның  қалай 
көндіргенін   ешкім білмейді, бірақ ол оны кері алып 
кел-ген болатын.  

Анастасиясының қайтып келуі кеңінен тойланды 
- ағайым өзінің кінәсін жою үшін өзімен бірге екі 
жәшік арақ алып келді. 

Дала қосында орасан зор той   болды.  Арақ өзендей 
тасыды, тiскебасар да ақтарылып жатты. Мас болған 
шалғышылар, кәдiмгi қарапайым әзiлдерін айта 
жүріп, шексіз даланы  өздерінің  алғашқы қауымдық 
қарқылдарымен жар қылатын. Бұл жерде де ағайым 
өзіне ермек таппай қоймады.   

- Сендер қашанда жастарды өзара күрестіріп 
қоясыңдар, ал өздерің күресу қолдарыңнан келмей 
ме, әлде күштерің жетпей ме? – деп қозып отырған 
еркектердің тобына ол өзінің ұранын тастады. 
Алғашында тыныштық орнады, әркім бұл ақпаратты 
өздерінше қорытып жатқан секілді.    

- Ол қалай? – деп біреу топтың ішінен сұрақ қойды, 
- жұдырықпен күш сынасамыз ба, әлде күресеміз бе?

- Күрестен бастаймыз, - деп бірден жауап берді 
ағайым, - кім менімен жекпе-жекке шығады?  

лей этой подставы, попросилась в посёлок на другую 
работу, не изложив начальству причину своего реше-
ния. То есть попросту не пожаловалась на дядю. 

После отъезда поварихи козёл обрёл привычку бо-
даться. Причём он бодал тех, кто в своих речах на-
зывал имя Анастасии, будто заступался за неё и 
наказывал заговорщиков за неблаговидный и неспра-
ведливый поступок. 

- Привяжи своего козла, а то мы пустим его на беш-
бармак, - угрожали косари, поэтому дядя привязал 
его к колу, отпуская на волю лишь для того, чтобы он 
подчищал пятачок вокруг стола, постоянное место ку-
рильщиков. 

Козёл постепенно угомонился, перестал пускать в ход 
рога, будто понял, что на привязи жизнь у него не ка-
пуста и не табак. Да и самим косарям без Анастасии 
стало туго, а без её ежедневных с дядей словесных 
состязаний и  вовсе скучно. 

Пока искали новую повариху, готовили те, кто как-
то был знаком с кулинарией. Но остальные, недо-
вольные качеством приготовленных блюд, ворчали и 
больше всего корили дядьку за его слишком плоскую 
выходку. 

Дядя не выдержал этих упрёков и в один из дней по-
дался в посёлок. Никто не знает, как он уговорил Ана-
стасию вернуться назад, но это произошло.  

Возвращение Анастасии было отмечено с широким 
размахом - дядя привёз с  собой не только её, но и два 
ящика водки, чтобы загладить свою вину. 

На полевом стане был устроен грандиозный пир. Вод-
ка лилась рекой, закуски было также вдоволь. Захме-
левшие косари, изрыгая обычные простецкие шутки,   
оглашали бескрайнюю степь своим первобытным хо-
хотом. И тут дядя, не удержался, чтобы не придумать 
новую забаву. 

- Вы всё время сталкиваете меж собой молодь, а са-
мим посостязаться в удали и силе слабо? – бросил 
он клич в толпу возбуждённых мужчин. Сначала на-
ступила пауза, каждый переваривал информацию по-
своему. 

- А как? – решился спросить кто-то из толпы, – на ку-
лаках или будем бороться? 

- Начнём с борьбы, - тут же ответил дядя, - кто выйдет 
один на один со мной? 
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Қайтадан тыныштық орнады. Тракторшының алып 
денесіне өзара көз салып, мұның өзін-өзі өлтіруге ба-
румен бірдей деп шешкен секілді.  

- Сенімен тек қана  Анастасия үйлеседі, - сен өзің 
айтып жүрсің ғой ол еркектердің жонын сындыруға 
шебер деп, - бір мұрынбоқ әзілмен құтылып кеткісі 
келіп.  

- Ал, олай болса, бір біріңмен күресесіңдер, ал мен 
төреші боламын, - деп, хабарлады ағайым, алдын ала 
бәрі осылай болатындығын біліп алғандай.  

Менің қамқоршыммен күреспейтіндіктеріне қуанып 
кеткен топ дуылдасып келісімдерін бері.   

- Ақмет, шық,  шалғыншылар тобының өкілі боласың, 
сен де, күйеу бала, шөп байлаушылардың  бригада-
сын масқаралама, - деп менің ағайым басқару тетігін 
қолына ұстап үлгеріп.    

- Жарайды, жақсы, - деп үндемес айтып үлгерді, және 
ортаға шықты.  Күйеу бала да, маған әлі күнге дейін 
кімнің күйеу баласы болғаны белгісіз, пайда болған 
аренаға  ол шықты.  

«Қазақша-күрестің» ережесі қарапайым, - қарсыла-
сыңның белбеуіне жабыс, ал ол сенікіне жабысуы ке-
рек, - және де қолыңнан келсе оны құлат.   

Айқаса қалды. Айналғанда,  аспанға шаң көтерілді.  
Көрермендер, жанкүйерлер екі лагерьге бөлініп, дауы-
стап айқайлап, айтақтап жатты. Үндемес Ақмет күйеу 
баланы жерден жұлып алды да, кеудесімен денені жа-
ныштап, жерге гүрс еткізіп лақтырып жіберді.  Жеңіл-
ген күрескер де өз өлермендігін көрсетті. 

- Бұлай болмайды, мен дұрыстап ұстап үлгермедім, 
қайтадан   күресеміз, - деп ызаланған дауыспен айқа-
йлап жіберді.   

-  «Жығылған күреске тоймайды»,  - кәдуілгі далалық 
мәтелмен раунды қорытындылай отырып, естен кет-
пестей болатын оқиғадан дәмеленіп отырғандай,  
төрешінің кезекті шешімін жариялады: «Мейлi солай-
ақ болсын, күрессе, күресе берсін!» 
   
 Ахметке қарсыласының жекпе-жекке   шақыруы мен 
ойынның төрешілерінің шешімін қабылдаудан басқа 
ештеңе қалмады. Бірақ бұл жолы күйеу бала өзін ше-
бер күресуші  ретінде көрсете білді.  Ахмет әзірге  
икемсiз оқталып құлаштап соғайын деп жатқанда, 
күйеу бала қарсыласының әлде көкiрек тұсынан, әлде  
шап тұсынан мықты соққы жасады. Үндемес тек 
уhiлеп үлгердi және сол жерде ауырсынып бүк түсіп 
қалды.   

- Соққы дұрыс болмады!- топтағылар айқайлай баста-
ды.

Снова наступила пауза. Примерившись к гигантской 
фигуре тракториста, видимо, каждый решил, что это 
предприятие подобно самоубийству. 

- С тобой может сладить только Анастасия, - ты же 
сам говоришь, что она мастер ломать хребты мужи-
кам, - хотел отделаться шуткой какой-то сморчок. 

- Ну, тогда будете бороться меж собой, а я буду арби-
тром, - заявил дядя, как будто он заранее знал, что так 
и произойдёт. 

Обрадованная тем, что с моим шефом им бороться не 
придётся, толпа дала своё шумное согласие. 

- Ахмет, выходи, будешь представлять команду коса-
рей, и ты, зятёк, не осрами бригаду прессовщиков, - 
уже успел взять бразды правления в свои руки мой 
дядя. 

- Жарайды, хорошо, - выговорил молчун, и вышел в 
круг. Зятёк, правда, до сих пор мне не ведомо, чьим 
он был зятем, тоже вышел в центр образовавшейся 
арены. 

Правила «казакша-курес», борьбы по-казахски, про-
сты, - хватайся за пояс соперника, а он должен схва-
тить твой, - и вали его, если сможешь. 

Схватились.  Закружились, поднимая пыль к небесам. 
Зрители и болельщики, разделившись на два лагеря, 
громко кричали, улюлюкали. Молчун Ахмет ловко 
оторвал зятька от земли и, поддав тело грудью, бро-
сил, грохнув оземь. Побеждённый оказался настыр-
ным малым. 

- Так не пойдёт, я не успел, как следует, зафиксиро-
вать хватку, будем биться на кулаках! – кричал он воз-
мущённо. 

-  «Жыгылган куреске тоймайды», - «не насытить 
борьбой поверженного», - комментируя итог раунда 
обычной степной поговоркой и, видимо, предвкушая 
незабываемое зрелище, дядька, вынес свой очередной 
вердикт арбитра:  «Так и быть, биться, так биться!» 

Ахмету ничего другого не оставалось, как принять 
вызов своего визави и решение рефери. Но на этот 
раз зятёк проявил себя как умелый кулачный боец. 
Пока Ахмет неуклюже замахивался, чтобы ударить 
по-крестьянски наотмашь, затёк нанёс противнику 
сильнейший удар в область то ли солнечного сплете-
ния, то ли в пах. Молчун только охнуть успел и тут же 
согнулся от боли.   

- Нечестный удар! – закричали в толпе.
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- Ер-азаматтың қасиетті жеріне! 

- Жоқ, iшке тура тиді!

- Егер iшке болса, онда мен өзімдегі «әйел бақытын» 
кесіп берейін, мейлi Анастасия сендерге түскі асқа   
пiсiріп берсін! – деп бір  сөз тапқыш шырылдады.  
 
- Бiз сендердің шабылған шөптеріңді ғана емес, 
өздеріңді де  жаныштап тастадық!

- Олай болса шығыңыз, бірге бір шығыңдар! – деп 
отқа май құйды ағайым. Ұрыс бастала кетті...  
 

Жекпе-жекке еттері үйренген әрі жиі бола бермейтін 
жағдайды сүйсіне бақылап тұрған  тіркеушілер 
және олардың жәрдемшілері де тек тұра алмай, өз 
бригадаларының абыройларын қорғауға  табанда тап 
бердi. 

Топтың ашынған ырықсыз сезімі жұғып кетті ме теке 
де оларға қарай шапты,   өзінің сүзеген мүйiздер  қайта 
есіне түскен болы керек. Тек қана Анастасия аузын 
ашып, не жасау керектігін, және кiмге не қылатынын 
бiлмей тұр.
 
Өзінің арандатушылық әрекетінің шындыққа айналып 
бара жатқанына  мазасызданған ағайым төбелеске өзі 
араласып, қолына іліккендерді шеңберден олай да, 
бұлай да лақтыра бастады. Олардың барлығының 
үстінен төнген Кинг Конг секілді, жекпе-жекшілерді 
екі қолымен  қаңбақша лақтырды.

- Болды! Қойыңдар! – деп арашалаудан әбден тер 
басқан әрі ентіккен ол бақырып жіберді. Топ   тыныш-
танып, қандарын және терлерін жуып, сүртiп жат-
ты. Анастасиясының сасқалақтаған түрi татуласан 
кейіпке  ауысты. 

Тек қана,  теке тыныштана алмай жүрді,  тағы бiреуді 
сүзiп жiберуге ұмтылыс жасап жүр, оны тосыннан 
ұйымдастырылған көріністің қоюшысы мен төрешісі  
мүйізінен ұстап, келесі жаққа лақтырып жібермей 
тұрғанда,  ұстап байлап қойды.  

Бәрі тынышталған кезде, үстелді айнала отырып, 
татулықты нығайту үшін тартып отырғандай шылым-
дарын бұрқыратты.      
   
 - ЕҺ, керемет демалдық, - деп біреу болған оқиғаны 
қорытындылады.  

- Иә, ата-бабаларымыздың дәстүрі әлі ұзақ өмір 

- По мужскому достоинству! 

- Нет, попал прямо в живот!

- Если в живот, то я готов отрезать своё «женское сча-
стье», пусть Анастасия сварит её вам на обед!  - виз-
жал какой-то остряк. 
 
- Мы отпрессовали не только ваше скошенное сено, 
но и вас!

- В таком случае выходите, стенка на стенку! - Подлил 
масла в огонь дядька. 

… Понеслась лихая сеча, 
до нокаутов, увечий, 
появись там Джеки Чан – 
отвезли б его к врачам! 
И не место было там 
даже злобным секачам! 

Уже прошедшие опыт боёв и восторженно наблю-
давшие за необычным зрелищем прицепщики и под-
собники прессовщиков, тоже не удержались и тут же 
бросились защищать честь своих бригад. 

Заражённый агрессивным инстинктом толпы ринул-
ся в неё и козёл, вспомнив вновь про свои бодливые 
рога. Только Анастасия стояла, раскрыв рот, не ведая, 
что ей-то осталось и кому, что досталось. 

Встревоженный нешуточными последствиями своей 
провокации в битву  вмешался и дядя, отшвыривая и 
вышвыривая из круга  каждого, кто попадался ему в 
руки. Возвышаясь над всеми, как Кинг-Конг, он двумя 
руками отбрасывал бойцов, словно они были пёрыш-
ками. 
 
- Болды! Баста! – вспотев и запыхавшись от разборки 
завалов, в конце концов, заорал он. Толпа угомони-
лась, отмывала, вытирала кровь и пот. Ошеломлён-
ный взгляд Анастасии сменился на умиротворённый. 

Только козёл не мог угомониться, и всё норовил бод-
нуть ещё кого-то, пока и его, взяв за рога, не отбросил 
в сторону сценарист и арбитр этого импровизирован-
ного представления.  

Когда все успокоились и, усевшись вокруг стола, за-
дымили куревом, мне показалось, что кто-то пустил 
по кругу трубку мира. 

- Эх, славно отдохнули, - итожил кто-то происшедшие 
события.

- Да, традиции предков ещё долго будут жить, - раз-
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сүреді, - деп біреу өз ойын қосты.  

- Сен бүлік шығарғанды айтасың ба?  

- Жоқ, мен басбұзарлық пен жұдырықтасып 
төбелесудің жайын айтамын. 

- Иә, шапшаң ұрып, тез ес  жидық.  

- Ал онда ән салайық,  - деп Анастасия барлығының 
ортақ көңіл-күйіне араласты.   

- Степь да степь кругом… - деп созды ол, ал бұл 
еліктіріп әкететін әннің  сөзі мен сазы есінде қалғандар 
қайырмасына қосылды. Барлығына ән салған  хордың 
дауысына  желден  жайқалған шөп, және де  кешкi 
оқиға мәнісіне қаныққан батып бара жатқан қоңыр 
қызыл күн де қосылғандай әсер етті. 

* * * 

Шөп шабуға мен каникул кезінде ағайым аяқ асты-
нан қайтыс болып кетпей тұрғанда тағы да бір-екі рет 
барған болатынмын.  

Ол өмірден өткенде әжем былай бұйырды:   
- Олар бұл өмірде жұптарын жазбай жүретін, енді ана 
өмірге бірге кетсін, - ас беруге текені сойыңдар.  

Әрi-берiден соң оған тиісті заттардан ешкімге 
көлемі жағынан шақ келмейтін кирза етіктері ғана 
қалды. Оны мен ағайым ана дүниеде де шөп шабуды 
жалғастырып жүрсін, текеге темекінің тұқылын жеп 
қана емес, сонымен бірге карта ойынын үйретсін деп,  
ішіне шөпшапқыштың сынған тісін, ескі карттың  ко-
лодасын, тіпті шауып тастаған текенің мүйіздерін са-
лып оның бейітіне апарып тастадым. 

Бұл  адамның барлық өмiрлiк жолы және өмірге 
қызығушылықтары   оның соңғы баспанасы тұрған  
жерге із қалдырған осы етікке сыйып тұрғандай.

мышлял другой.

- Ты имеешь в виду потребление бузы? 

- Нет, я говорю о бузотёрстве и удали кулачных боёв.

- Да, резво побились, быстро протрезвились.  

- А давайте теперь споём, - подладилась к общему на-
строению Анастасия. 

- Степь, да степь кругом… - затянула она, а напев 
подхватили те, кто как-то знал слова и музыку этой 
чарующей песни. Всем показалось, что к поющему 
хору присоединились колыхающиеся на ветру травы, 
и насыщенный от вечерних происшествий багряный 
закат.     

* * * 

На сенокос во время каникул я ездил ещё пару раз, 
пока дядя скоропостижно не скончался. 

Когда он умер, бабушка повелела: - Они были нераз-
лучны на этом свете, пусть уйдут вместе и на тот, - за-
режьте козла на тризну. 

Через некоторое время из его принадлежностей оста-
лись лишь кирзовые сапоги, непригодные по разме-
рам ни для кого. Их-то я отнёс на его могилу, вложив в 
них сломанный зуб сенокосилки, колоду старых карт, 
да отрубленные козлиные рога, чтобы дядя и на том 
свете продолжал косить сено, научил козла, не только 
есть окурки, но и картёжной игре. 

Весь жизненный путь и круг интересов этого чело-
века вместились в эти сапоги, отпечатавшие свой по-
следний след на месте его последнего пристанища.
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АДАЛ  МЕН  ЛАДА 
АДАЛ  И ЛАДА 

Бекет Карашин
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Алыс балалық шағымда,  көптеген қатар құрдастарым 
секілді мен де ит асыраумен айналыстым. Әрқашан 
үйге қаңғыбас иттерді тамақ беруге немесе асырап 
алуға алып келетінмін.  

- Өз әкесінен аумай қалған,  барлық жетiм-балаларды   
бiздiң баспанамыздың астында жинайтын,  бұл да 
қаңғыбас  иттерді  тасып жүр, - деп күңкілдеп оты-
ратын әжем, менің істеп жүрген қылықтарыма 
шыдамдылық танытып.  

Сол соғыстан кейінгі кезеңде балалар үйі өте көп 
болатын, бірақ иттерге арналған қабылдау үйлері 
жоқ болатын. Алайда адамдар ол кезде қазіргіден 
мейірімдірек, ұйымшылдау,  жанашыр  болып келетін, 
олар өз қанаттарының астына  панасыз  балалар 
сияқты  үйсiз иттер мен мысықтарды да  алатын.  

Әрине, бұл халықтық  қайырымдылық және 
мейірімділік соғыстан кейiнгі мезгiлде дүниеге кел-
ген біздерге де әсер етпей қоймады.   Бiздi иттердің 
тектері емес,  олардың тағдыры тынышсыздандыра-
тын. 

 Бiз далаға тастаған немесе  қаңғыбас  топтарда пайда 
болған жануарларды аяп,  ол кезде Құдай  азықтың 
молшылығымен көп ешкімді жарылқай қоймаса да, 
жем апарып беретінбіз.  

Жануарларды қоғамдық қабылдау орындарының 
жоқтығын үй іші панасы ауыстыратын.    Бiздiң 
әрқайсысымыз үйде бірнеше үй жануарын 
ұстайтынбыз, жаңадан туылған күшіктерді  шын 
көңiлдерімен көршiлер бір-бірінен асырап алатын. 

Бiз ол кезде еріктілер деген сөзді білмедік, бiрақ 
жанымыз, махаббатымыз, риясыздығымыз өз асы-
рандыларымызды сол кездегі ең жақсы күтім және 
қамқорлықпен қарауға жетелейтін.  

Бiрде мен үйге тектері  екі түрлі үйсіз күшік-төбеттерді 
алып келдім. Бiреуi  - төбет,   ал екіншісі – қаншық 
болып шықты.  Төбетке бірден  Адал деп ат қойдым, 
яғни Адал, Сенімді, Әділ болсын деп, өйткені барық 
иттердің осындай қасиеттері болатынын білетінмін. 

Ал екіншісіне ат қоя алмай көп жүрдім. Ол кезде 
анаграмма немесе палиндром секілді сөзжасамның 
терминдерін және тәсілдерін білмейтінмін, бірақ 
екеуін де бірдей әріптерден құрылған немесе 
байланысқан тығыз және тылсым ат байланыстырып 
тұрғанын қаладым.   

Жерге АДАЛ деген сөзді жаздым және осы сөзден 
екінші атты шығара бастадым:   АЛАД, ДАЛА, ЛАДА.  

Бірінші нұсқасы ұсқынсыз көрінді, ал міне екіншісінің 
және үшіншісінің семантикалық мағынасы пайда 
болды.  ДАЛА – дала, жабайы егістік.

В далёком детстве, как и многие мои сверстники, я 
был собачником. Всё время водил домой бездомных 
собак, чтобы подкормить или же приютить их. 

- Весь пошёл в своего отца, собирающего под нашим 
кровом сирот, а этот же  таскает бродячих псов, - вор-
чала бабушка, хотя и относилась ко всем этим делам 
терпимо. 

Детских домов в ту послевоенную эпоху было преве-
ликое множество, но приюты для собак отсутствова-
ли. Однако люди тогда были намного добрее, спаянее  
и сердобольнее, чем ныне, они брали на воспитание и 
под покровительство как безпризорных детей,  так и 
бездомных псов и кошек. 

Наверняка эта общенародная благотворительность и 
доброта сказывалась и на нас, детях послевоенной 
поры. Нас волновала  не порода собак, а их судьба. 

Мы жалели животных брошенных или появившихся  
на свет в бродячих стаях, носили для них подкормку, 
хотя изобилием пищи в ту пору Бог мало кого мило-
вал. 

Отсутствие общественных питомников заменяли до-
машние приюты. Каждый из нас  держал у себя дома 
по нескольку домашних любимцев, соседи охотно 
брали друг у друга появившихся на свет щенков. 

Мы тогда не знали слова волонтёрство, но по зову 
души, любви  и бескорыстия окружали своих питом-
цев лучшим на то время уходом и заботой. 

Как-то принёс домой двух бездомных щенков-дворняг 
из разного помёта. Один оказался кобелём, а другой – 
сучкой. Кличку кобелю придумал сразу же, назвав его 
Адал, т.е. Честный, Преданный, Справедливый, так 
как уже знал, что именно этими качествами обладают 
почти все собаки.  

Со вторым именем пришлось помучиться. Терминов 
и способов словообразования, таких как анаграмма 
или палиндром я тогда не знал, но по какому-то наи-
тию хотел, чтобы их клички были объединены какой-
то тесной и таинственной связью или сложены из од-
них и тех же букв. 

Написал на земле слово АДАЛ и стал выводить вто-
рое имя из этого же слова: АЛАД, ДАЛА, ЛАДА. 

Первый вариант выглядел абракадаброй, а вот вто-
рой и третий обладали семантическими значениями. 
ДАЛА – степь, дикое поле. 
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Әдемі, бірақ үй жануарларына арналмаған. Жабайы 
далада қасқырлар жортып жүреді, ал ит болса – Жеті 
Қазына деп аталатын түркілердің үй ырыстарының 
бірі болып саналады.  

Ал мынау, Лада деген...  ауыз бiрлiк, әндетіп ойнай-
тын ойынның түрі, құп болады... Мейлі күшiктердiң 
арасында ауыз бiрлiк болсын. Мейлi тату болсын,  
бiр-бiрiне емес,  басқаларға үрсін...  Шамамен осын-
дай ойлар мен грамматикалық тәжiрибелер екінші 
иттің атын ойлап табуға көмектесті, екі иттің аттары 
екі тілден болды, көршілер Адалды «жігіт» деп, ал 
Ладаны «красна девица» деп мазақтаса да, олары мені 
көп алаңдатпады.  

Күшіктер дос болып кетті, (мүмкін бір-бірін жақсы 
көріп қалған шығар) бірден. Бір астаудан ас ішіп, бір-
біріне ешқандай ырылдаусыз, бір-біріне денелерімен 
жабысып, ұйықтайтын, бір-бірін бейiмдiлiк қана 
емес, қандай да достық немесе махаббат құштарлығы 
сияқты     тығыз байланыспен бір-бірін риясыз жалай-
тын, аулада қорыққан қаз-үйректердің астан-кестені 
мен жүнін ұшыра жүгіріп жүретін.  Олар барлығын 
айырылмас - бiр бүтiндей иландырды. Сөйтіп олар 
ауыз бiрлiкте және үйлесiмде өсіп келе жатты,  бiрақ   
ұрпақ жалғастыратын жасқа дейiн өсiп жетпедi. 
Бақытсыз жағдай болды.  

Сол  кезде үйсiз иттерге үнемi қарқынды ату 
жүргізілетін. Бiрақ бұл санатқа өз баспанасы және 
иелері  бар иттер де  жиi тап болатын.  

- Өлекселерін кiр сабынға жiберетін,- деп түсiндiретін  
өз балаларына бiлгiш адамдар. Сол  кезден бастап 
бұл сөзді естігеннен бері   иесiз иттерді атушыларға  
әрқашан   әлі күнге жойылмай қалған    фашистер 
секілді,    ал кiр сабынға - күдiкпен және жеркенішпен 
қарайтын болдым.  

Жалғыз тағдыры жайғаспаған және өзіне орын таппай 
жүргендігіне кінәлі болған бұл  мақұлықтардан са-
бын дайындаудағы бұдан арғы үдерістері және сойып 
жатқандағы тірі суреттері мен жеркенішті иістерінен, 
құрбан болған төбеттерге деген аяушылықтан  құсқым 
келетін. 

Сөйтіп мен асыраған иттер де атылып кеткен болатын. 
Ладаны бірден атып түсірген, ал Адал аулаға аунап 
түсіп құтқарылған болатын. Бірақ  бұл құтқарылғаны 
оның ажалының басы екен. 

Адалдың Ладаға деген берілгендігі сондай терең 
әрі мықты сезімнен тұратын болып шықты, төбет 
немқұрайлылық пен қимылсыздық күйіне түсті. 

Ол күнімен қай жерге серіктесінің исі көбірек сіңсе, 
сол  орынға бос жататын болды, мен отбасымыздың 
дастарханындағы ең жақсы деген тамақты апарып 
берсем де, ол ас ішуден қалды. Оның көздерінде зар-
лы ауру тұрды.  

Красиво, но не для домашних собак. В диком поле 
рыщут волки, а собака - одна из семи тюркских до-
машних благ под названием Жетi Казна. 

А вот, Лада… Лад, ладушки, ладно, ладненько… 
Пусть между щенками будет лад. Пусть ладят, лают не 
друг на друга, а на других… Примерно такие размыш-
ления и  грамматические опыты помогли вывести имя 
другой собаки. Имена оказались из разных языков, но 
меня это не волновало, хотя соседи дразнили, называя 
Адала джигитом, а Ладу красной девицей. 

Щенята подружились (а может быть, влюбились?) 
сразу же. Ели из одной и той же миски без всяких не-
довольных рычаний, спали, прижавшись, тельцами, 
самозабвенно лизали друг друга, выказывая не только 
расположенность, но и какую-то тесную связь вроде 
дружеской или любовной привязанности, носились 
как угорелые по двору, поднимая гвалт и пух перепу-
ганных кур и уток. Внушили всем, что они – одно не-
разлучное целое. Так и росли они в ладу и гармонии, 
но так и не доросли до возраста продолжения потом-
ства.  Случилась беда. 

В то время постоянно проводился интенсивный от-
стрел бездомных псов. Но под эту категорию часто 
попадали и собаки, имевшие свой кров и своих вла-
дельцев. 

- Пускают туши на хозяйственное мыло, - объясняли 
своим детям знающие люди. С той поры, как услышал 
эту фразу, на охотников за бесхозными собаками смо-
трел всегда как на недобитых фашистов, а  на хозяй-
ственное мыло – с подозрением и омерзением.  

Оно вызывало тошноту от сочувствия к павшим псам, 
отвратительного запаха и живого представления  кар-
тин убоя и последующего процесса приготовления 
мыла из этих существ, единственной виной которых 
стала судьба быть неустроенными  и неприкаянными. 

Так  случилось, что под отстрел попали и мои питом-
цы. Ладу застрелили наповал, а Адал спасся, кубарем 
залетев во двор. Но спасение стало началом его ги-
бели. 

Преданность Адала своей Ладе оказалась до такой 
степени глубоким и сильным чувством, что пёс впал в 
состояние апатии и обездвиженности. 

Он сутками просто лежал на том же месте, где наи-
более сильно впитался запах напарницы, перестал по-
треблять пищу, хотя я носил всё лучшее из блюд, что 
были на семейном столе. В очах его стояла заунывная 
боль. 
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Оның  мұздай қатқан сағынышын еріткісі келіп, 
жылы сөздерімен оны еркелетіп қорғаштағандарына  
немқұрайлы болды.  Оның азап-шеріне қарау адам 
төзгісіз еді, мүмкін емес.   Оның  өмiрлiк күшi мен сау 
ағзасы көз алдымызда жойылып бара жатқанын көре 
отырып,  ерiксiз жылап жіберетін едім.   

Бұл барлық  жағдай бiрнеше тәулiкке  ғана созыл-
ды. Әлде ол   сүйiктiсiнiң күтпеген жерден пайда 
болуын   күттi ме, әлде өлiмнiң қатал мағынасын 
түсiндi ме, әлде  өз өмiрi мен  өлiмін онымен мәңгі 
байланыстырғысы келді ме екен. Мүмкін осындай ой-
лар мен сезімдер ит болса да оның басында топтасып 
жатқан шығар 

Бір күні ит жоқ болып кетті. Жоғалды!  

«Жақсы ит өз өлiмін көрсетпейді», - дейтін өмір 
көрген  адамдар. 

Адал өз атына лайық болды,   өз өмiрінің  ақырына 
дейiн өз Ладасына адал, шын берiлген және ғашық 
күйде қалды.   

Он был равнодушен к ласкам, которыми пытались его 
окружить и тёплым словам, которыми пытались рас-
топить его ледяную тоску. Смотреть на его страдания 
было невыносимо. Невольно приходилось плакать, 
видя, как на глазах тает его жизненная сила и здоро-
вый организм. 

Вся эта ситуация продлилась несколько суток. То ли 
он ждал, неожиданного появления его любимицы, 
то ли понимал суровый смысл смерти, то ли решил 
окончательно связать с ней не только свою жизнь, но 
и кончину. А, может быть, все эти мысли и чувства  
вместе взятые роились в его собачьей голове? 

Однажды пёс исчез. Пропал!  

«Славная собака смерть свою скроет», - подытожили 
видавшие виды люди.  

Адал оправдал своё имя, оставшись до конца своей 
жизни верным, преданным и влюбленным в свою 
Ладу. 
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ТЕЛЬ МЕН НИК 
ТЕЛЬ И НИК

(отрывок из фэнтези-повести) 

Бекет Карашин

(Әңгiменiң авторы «Златен Кан»-2011 (Болгария)  Халықаралық байқауың 
номинанты белгiсімен марапатталған. Әңгiме  болгар тiлiне  аударылған   
және «Златен Кан» журналында жарияланған.

Автор повести был отмечен званием лауреата  международного конкурса 
«Златен Кан»-2011 (Болгария). Повесть переведена на болгарский язык и 
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Бір күні мен ұйқыдан зәре ұшып ояндым да өз 
атымның жоқ екенін сезіндім. 

Мен кіммін? 

Мен бұл лашыққа қалай кірдім? 

Менен басқа мұнда кімдер тұрады?   
 
Және де, сұраққа жауап ретінде, лашыққа   бақандай 
кісі енді. Әлде адам, әлде айуан.

 Оның түрін бір қарағаннан  сипаттай алмайсың да.  
Бір сөзбен айтқанда Сұмдық.   

Ол ұстаның қолдарына ұқсас қысқаштарымен  менi 
иығымнан ұстап алды да, аяғыма тұрғызды. 

Ол түсініксіз бұрмаланған тілде  менің есімімді 
сұрады. 

Менің есіме өз есiмім жадымда жоқ екені түсті және 
жауап ретінде  тек қолымды жайдым.  

Адамның  бетіне онша ұқсай қоймайтын оның 
тұрпатына кекесін күлiмсiреуге ұқсас  бiрдеңе пайда 
болды. 

Ол майысып қалған темір үйiндiсін еске түсiретiн 
өзінің кеуде тұсын   түртіп, дәл сондай   темір дауысы-
мен былай деді: «НИК».   

Ал сосын, кенет менiң кеудеме де түртіп қалып,    
онысымен менің кеудемді тесіп жібере  жаздап  былай 
күрілдеді: «ТЕЛЬ». Тель болса, Тель болсын. ЕШКІМ 
атты мырза атанған жақсырақ ғой. 

Айтпақшы, мырза туралы. Ник, бастапқы барлық 
дөрекi әңгімесіне,   қарым-қатынасына қарамастан 
бір түрлі жылы шырайланды және өзінің менің құлым 
екенін сездірді. Ол: 

- Ник - құлНИК, Тель – мырзаТЕЛЬ,- дегенде бір 
түрлі күлкілі болып кетті.  

Менiң мүлдем «беймәлімсіздік» жағдайымда     бiреудің 
мырзасы болу маған әдiлетсiз көріндi. Сондықтан 
мен бiздiң белгіленген қатынастарымыздағы оның   
әрекеттерiн бірден  қабылдай алмадым. 

- Тель мырза емес, Ник құл емес, Тель және Ник - до-
стар, - бұл ретте қауiптiлiкпен достықты бекiту үшiн 
өз қолымды берiп тұрып,  бiздiң жағдайымызды мен 
осылай белгiлеуге талаптандым. Бiрақ Ник адам 
нанғысыз нәзiктiкпен  менiң қолымды алды және   
өзінің зiмпаралы бетiне оны үйкеледі.
 
- Ник - құл, Ник - шәкіртНИК, Тель - мырза, Тель - 
ұстазТЕЛЬ.

Однажды я проснулся и с ужасом обнаружил отсут-
ствие своего  имени. 

Кто я? 

Как я попал в эту лачугу? 

Кто здесь кроме меня обитает?
 
И, словно ответ на последний вопрос, в хижину вва-
лился огромный детина. То ли то человек, то ли зве-
рина. 

Вид его с первого раза и не опишешь. Одним словом, 
это был Ужас. 

Он схватил меня за плечи своими клещами похожими 
на руки кузнеца, поставил на ноги. 

На каком-то ломаном языке он спросил, как меня зо-
вут. 

Имени я своего не помнил и в ответ лишь развёл ру-
ками. 

На его физиономии, мало напоминающей человече-
ское лицо, появилось нечто вроде язвительной ус-
мешки. 

Ткнув себя в область груди, напоминающей груду ис-
корёженного металла, он таким же металлическим го-
лосом произнёс: «НИК». 

А потом, неожиданно ткнув в грудь и меня, отчего 
чуть её не разорвал, пробасил: «ТЕЛЬ». Ну, Тель, так 
Тель. Всё же лучше, чем быть господином Никто.

Кстати, о господине. Ник, при всём грубом первона-
чальном общении, и обращении со мной, как-то по-
теплел и дал понять, что он мой раб. Смешно стало, 
когда он произнёс:
 
- Ник - рабНИК, Тель - господТЕЛЬ. 

В моём положении абсолютного «неведомства» быть 
ещё и господином кого-то показалось мне несправед-
ливым. Поэтому я стал сразу отвергать его попытки 
предназначения наших отношений. 

- Тель не господин, Ник не раб, Тель и Ник - друзья, 
- так я попытался обозначить наше положение, с опа-
ской при этом подав свою руку, для скрепления друж-
бы. Но Ник с какой-то невообразимой нежностью 
взял мою руку и потёр ею свою наждачную щёку.
 

- Ник - раб, Ник - учеНИК, Тель - господин, Тель - 
учиТЕЛЬ. 
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Мен ендi Никтің  өжеттiк көрсетуін немқұрайлы 
қабылдадым. Менiң есiме бір кездерде мұғалім не 
оқытушы болғаным  туралы бiрдеңелер түскендей 
болды.   Иә,  ал солай болсын. Мұғалiм, жарайды  
мұғалiм болсын. Бiрақ  мен бiреуді қалай оқытамын, 
егер мен тiптi кім екенімді, менің қайдан, не 
білетінімді білмесем. 

Бiрақ, бәрі бiр, бiреудің жанымда болғаны  жаман 
емес, мүмкiн, мен туралы бiрдеңе еске түсер, жады-
ма бір сiлтеме берер, менің мұнда қалай келгенімді 
түсіндірер.    

Бiрақ менi Никпен болған  қызу таныстық шаршатып 
жіберді, басым айналып кетті,  сондықтан мен жатып 
қалдым. Мен жатқан күйімде өз басымды сипаладым, 
онда қатқан қанды сездiм. 

Демек, мен жараланғанмын, сондықтан есімді 
жоғалттым. Мен табанда өзіме науқастың атын 
қойғаныма,  басымда ойлау қабілетінің бар екеніне 
таң қалдым.  Бұның өзі жадым қайта оралатыны-
нан  үмiт бере бастады,   ал әзiрше ойлау қабiлетiн 
жоғалтпағаным да жетеді.    

Бiрақ Ник қайда  жоғалып кетті?    

Ник  жоғалмаған екен, ол әлде құлдың, әлде шәкірттің 
бе, әйтеуір өз қызмет бабындағы мiндеттердi орындап 
жүр. 

Ол күйеден қап-қара болған қазаннан  сорпаға ұқсас, 
буы бұрқыраған тамақ әкелді. Оны добал ойылған 
ағаш қасықтан нәзiк құштарлыққа ұқсас сезімін 
көрсеткендей болып, дедектеп  маған осы сұйық асты 
бере бастады.   

Сорпа әжептәуiр дәмдi болды, бiрақ мен тек 3-4 
қасықты ғана жұта алдым. Менi барынша аштық 
емес,  беймәлімсіздік тынышсыздандырды.  

Бiрақ сұрақтарды  ақырындап қою керек еді, кенет 
мен әрқалай келеңсiз жағдайға ұшырап қалармын. 

- Ник, сен мұнда жалғыз тұрасың ба?  - деп мен 
жұпыны лашыққа көз сала отырып сұрадым.  

- Ә, жоқ! – деп күлімсіреп, мені әуестендіргендей бо-
лып саңқ етті.   

- Біз енді екеуміз тұрамыз  – деп көңілімді сәл 
бәсеңдетіп, бірақ мені сүйсіндіре отырып  жауабын 
аяқтады.   

- Ал, Ник мен мұнда қалай келдім? – деп мен шыдай 
алмай маңызды сұрақты қойдым.   

Ник өзінің саусағын жоғары көтеріп, құрметпен әрі 
маңыздылықпен жауап берді:    

Я уже как-то равнодушно принял упрямство Ника. 
Что-то в моей памяти щёлкнуло, словно напоминание 
о том, что я был когда-то учителем или преподавате-
лем. Ну, да ладно, Учитель, так учитель. Но как мне 
учить кого-то, если я даже не знаю, откуда я, кто я, 
что я знаю? 

Но, всё равно, неплохо, что кто-то есть рядом, может 
быть, он кое-что напомнит обо мне, даст какую-то за-
цепку для моей памяти, объяснит, как я попал сюда. 

Но бурное знакомство с Ником уже утомило меня, за-
кружилась голова, поэтому я прилёг. Лёжа я ощупал 
свою голову, почувствовал на ней запекшуюся кровь. 

Значит, я травмирован, поэтому-то и потерял память. 
Я тут же сам удивился своему диагнозу, присутствия 
логики в голове. Уже это стало подавать мне надежду 
на то, что память вернётся, а пока достаточно того, 
что не потерял способности мыслить. 

Но куда пропал Ник?

Ник, оказывается, не пропадал, он выполнял свои 
служебные обязанности то ли раба, то ли ученика. 

В чёрном от копоти казане он принёс дымящуюся 
пищу, наподобие супа. Из грубо вырезанной деревян-
ной ложки он стал суетливо кормить меня этим ва-
ревом, выказывая при этом нечто вроде нежной при-
вязанности. 

Суп был довольно вкусным, но я сумел проглотить 
лишь 3-4 ложки. Меня больше волновал не голод, а 
неведомость. 

Но вопросы следовало задавать осторожно, вдруг я 
каким-то образом попаду впросак.

- Ник, ты здесь живёшь один, - спросил я его, огляды-
вая убогую хижину.

- О, нет! – улыбаясь, воскликнул Ник, уже интригуя 
меня ответом. 

- Мы теперь живём с тобой вдвоём, - слегка разочаро-
вав, но и очаровав, меня,   завершил свой ответ Ник. 

- А как, Ник, я попал сюда? - не сдержался я с важней-
шим вопросом. 

Ник поднял свой палец вверх, с почтением и важно-
стью ответил: 
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- Сен темiр инелiктен құладың, ағашқа құладың, мен 
сені одан көтеріп алдым да өзiме әкелдiм,  сен екі күн 
ессіз жаттың. 

Мен тікұшақтан құлағанымды не мені лақтырып 
жібергенін таң қала отырып түсінгендей болдым. 
Мен өзімді әскери адаммын немесе әскери тұтқын 
болғанмын деп ойладым. Ол туралы менің үстімдегі 
әскери киімімнен болжауға болатын еді, бірақ 
ілгектері де, погондары да, әскери атақты білдіретін 
белгілері де жоқ.    

Есіме бұлдырлаған көріністермен не кинода, не өңімде 
оқ-дәріні үнемдеу мақсатында әскери тұтқындарды 
атпай, бірақ жоғарыдан лақтырып жіберетіндігі түсті.  
Ұшақтардан немесе тiкұшақтардан. Бiрақ менi кiм   
лақтырып тастады, мен кiм үшін немесе кімге қарсы 
соғыстым? Мүмкiн, тағы еске түсiремiн...  

- Ник, ал сен мұнда қалай және қашан келдің, - деп 
мен сұрастыруымды жалғастырдым.  

Ник бұл жолы да   мені жауабымен састырды. Сөйтсем 
өзі де кім екенін, қайдан келгенін білмейді. Ол тек 
бұл аралға ертеректе келгенін біледі, мұнда жалғыз 
тұрады.   

Бұл оқиға менің есіме ертеде болған істі, немесе 
әдеби сюжетті түсірді.  Мүмкін, кейін бәрін есіме 
түсірермін.  

Бұл  жердің   арал екенін Ник әжептәуiр толық және 
бейнелi түрде құмға суретiн салып көрсетті.  

Басым  қалай   ауырса да,   қызығушылығым басылма-
ды. Және де мен Никтің шаруашылығын қарап шығу 
үшін теңселе басып, сыртқы шықтым. 

Назарым бірден  лашықтың артындағы  бақшаға ауды, 
шарбақталған аула бар екен, онда мүйiзсiз ешкiлер 
сүзісіп жүр,   суы және ашытқан орамжапырақтары 
бар күбi тұр.    

Менiң қызығушылығым Никке ұнаған болуы керек,   
өйткенi ол өзінің шаруақол екенін мақтанышпен     
көрсеткендей еді.   

Ник өзінің қарапайым еңбек құралдарын, қаруларын, 
сүңгілерін, найзаларын,   жебелері бар садақтарын 
көрсеттi. 

Мұғалiм мен емес өзі сияқты,    оның дауысында  
әлдеқайдан тәрбиелiк үн пайда болды.   

Мен бұйымдардың қызметтік бағыттарын түсіне 
бастаған кезде, оларды қалай пайдалану керектігін 
көрсету кезінде  ол тек қана аздап  суықтау көрінді.   

Ник табанда мен   жорамалдауым  бойынша неме-
се шынымен де солай болуы керек менің аса басым 

- Ты упал с железной стрекозы, упал на дерево, я тебя 
с него снял и принёс к себе, ты 2 дня был без созна-
ния. 

Я с удивлением понял, что упал или меня выбросили 
с вертолёта. Надо полагать, что я военный или быв-
ший военнопленный. Об этом можно было судить по 
моей военной одежде, правда, без петлиц, погон, зна-
ков отличия воинского звания. 

В памяти, размазанными кадрами всплыли картины 
то ли из кино, то ли из реальности, когда в целях эко-
номии боеприпасов пленных не расстреливают, а вы-
брасывают. С самолётов или вертолетов. Но кто меня 
выбросил, за кого или против кого я воевал? Может, 
ещё вспомню...

- Ник, а ты, как и когда сам-то попал сюда, - продол-
жил я расспросы.

Ник и тут шокировал меня ответом. Оказывается он, 
и сам не помнит, кто он такой, откуда появился здесь. 
Он помнил лишь то, что очень давно попал на этот 
остров, живёт здесь один. 

Эта история напомнила мне что-то из прошлого, то 
ли быль, то ли литературный сюжет. Наверное, потом 
вспомню. 

То, что это место является островом, Ник нарисовал 
на песке, достаточно полно и фигурально.

Как бы ни болела голова, но любопытство её взяло 
верх. И я, шатаясь, вышел наружу, чтобы осмотреть 
хозяйство Ника. 

Взгляд сразу же упал на огород за хижиной, какие-
то бочки с водой и квашеной капустой, огороженный 
дворик, где бодались безрогие козы. 

Нику моё любопытство, видимо, понравилось, так 
как он, с неприкрытой гордостью показывал, что он 
хозяйственный малый.

 Он демонстрировал свои примитивные орудия труда, 
оружие, копья, дротики, лук со стрелами. 

У него откуда-то появился менторский тон, будто учи-
телем был он, а не я. 

Он лишь немного охладел, когда я не только понимал 
функциональные назначения предметов, но показал 
своё умение пользоваться ими. 

Тут же Ник вернул мне моё мнимое или действитель-
но превосходящее положение. Но рабскую покор-
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түсетiн жағдайыма орала қойды.  Бiрақ ол құлдық 
табынушылыққа бас ұрмады және бұл ендi жақсы 
болды, демек өз әлеуметтiк қатынастарымызды бiз 
ендi тең дәрежеде құра  аламыз. 

Менің көздерімде  бұрынғыша бұлдырлау бар еді, 
Ник менің әлі  әлсіз және маған күтім қажет екенін 
түсiндi.  Ол ешкi терiлерiнен жасалған өзінің төсегiне 
менi байқап  жатқызып, өзі аңшылыққа барып келген-
ше, менiң демала тұруымды ұқтырды.    Мен қайтадан 
ғайыпқа  құлап кеткендеймін, әлде ұйықтап кеттім, 
әлде мүлгіп кеттім. 

Қанша уақыт өткенін бiлмеймiн, Никтің   аңшылық   ол-
жаларымен, шiлдерлермен әжептәуiр iрi қырғауылмен 
мақтанғысы келіп оятып жiбергесін тұрдым.   

Маған оны мақтауа тура келді, мәз болған ол кешкі 
ас пісіруге кетті. Ол маған тездетіп ас бергісі кел-
ген секілді, өйткені жабайы құсты қуырылған күйде 
әкелді. Ет дәмдi көрiндi, және де мен әжептәуiр iрi 
кесек етті  жеп қойдым. Бiрақ әлсiздiк бой бермедi, 
сосын мен қайтадан ұйықтап қалдым тек  таңсәріде 
ғана  ояндым.  

Ал Ник болса ендігі сол құстардың етінен сорпа 
пiсiріліп жатқан өзінің қара қазанының қасында жүр.  
Мен өзімді бұрынғыдан жақсырақ сезіне бастадым, 
тәбетім де өмірге деген құштарлығым қайтып оралды. 
Менің мұндай күйімнен Ник те бейхабар болмаған 
еді, ол да шын жүрегінен менің толық қалыпыма 
келгеніме қатты қуанды. 

Ол менiң айналамда әбігерленіп жүрді, қандай да 
бір сыйлықтарды   сыйлады, менiң денеме өзінің зор 
киiмдерiн өлшеп жүр. 

Ал мен   оған қандай жақсылық жасай алатын едім? 
Оған мен  немдi сыйлай аламын? Менде  ессіздіктен 
және анықталмаған жағдайдан басқа ештеңе болма-
ды. 

Жаңа  досыма қандай да көмегімді тигізу үшiн Никтің 
сүңгілері мен пышақтарын қайрай бастадым.    Ол 
бұл iсіме қарсылығын көрсетуге тырысты, бiрақ мен 
есімді қайтару  үшiн еңбек  ету қажет екенін  сыпайы-
лап отырып дәлелдедім.  

Мен оны өзімнің жаңа атымның айналасындағы ой-
лармен бастадым. Мен бұрын бір жерде бұл сөзді 
естідім:   «Тель». 

Еһ, иә, - учиТЕЛЬ! Тель деген, яғни,   субъектіні 
білдіреді, деяТЕЛЬ, немесе «мучиТЕЛЬ»...  Бірақ мен 
бұл ойымнан сол бойда қайттым, өйткені Никті   му-
чеНИК деп атағым келмеді. Мейлі ол    учеНИК бо-
лып қалсын.  Бірақ мен Никті неге үйрете аламын? 
Мен тағы қандай «ТЕЛЬдер» бола аламын?  

ность он не выпячивал и это уже хорошо, значит, мы 
свои социальные отношения уже можем строить на 
равной основе.

В глазах у меня по-прежнему пестрила рябь, Ник по-
нял, что я ещё слаб и мне необходим уход и покой. Бе-
режно уложив меня на свою постель из козьих шкур, 
он дал понять, чтобы я отдохнул, пока он сходит на 
охоту. Я снова провалился в небытие, то ли сон, то ли 
дремоту. 

Не знаю, сколько прошло времени, но я проснулся от-
того, что Ник разбудил меня, чтобы похвастаться сво-
ими охотничьими трофеями, куропатками и довольно 
крупным фазаном. 

Я вынужден был его похвалить, а он довольный этим, 
пошёл стряпать, наверное, ужин. Видимо, он решил 
накормить меня на скорую руку, так как дичь он при-
нёс в жареном виде. Мясо выглядело аппетитно, и я 
сумел съесть довольно крупный кусок. Но слабость 
не отпускала, и я снова уснул, а проснулся уже на рас-
свете. 

И тут Ник оказался рядом со своим чёрным казаном, 
где уже сварился суп из тех же птиц. Я чувствовал 
себя уже гораздо лучше, вернулся аппетит и жажда 
жизни. Это моё состояние не ускользнуло от взгляда 
Ника, он искренне радовался моему возвращению в 
полноценное существование. 

Он хлопотал вокруг меня, дарил какие-то подарки, 
прикидывал свои огромные одежды на моём теле. 

А что я мог сделать хорошего для него? Что я мог по-
дарить ему? У меня не было ничего, кроме беспамят-
ства и неопределённого положения. 

Чтобы как-то помочь моему новому другу, я начал то-
чить копья и ножи Ника. Он пытался возражать этому 
занятию, но я вежливо доказал, что мне необходим 
труд для того, чтобы вернуть память.

Начал я с того, что стал крутить мысль вокруг своего 
нового имени. Где-то я уже слышал это слово «Тель». 

Ах, да, - учиТЕЛЬ! Тель же, значит, обозначение субъ-
екта, деяТЕЛя, типа «мучиТЕЛя»... Но эту мысль я 
тут же отогнал, ибо не хотелось Ника называть муче-
НИКом. Пусть он останется учеНИКом. Но чему же я 
могу научить Ника? Каким ещё «Телем» я могу быть?
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ПисаТЕЛЬ... Міне тағы таныс сөз.  Иә мен тек 
қана мұғалім емес, бір кездерде жазушы да болған 
секілдімін.  

Тек не туралы жазғанымды еске түсіруім керек. 
Тағы да мүмкін мен  атымды есіме түсіре алмасам, 
бүркеншік атымды есіме түсірермін  Және де ке-
нет менiң есіме сап ете түстi. Бiреу бұрынырақ арал 
және оған кеме апатының нәтижесiнде оған жеткен  
жалғыз адам туралы ұқсас әңгiмені сипаттап жазды. 
Жоқ, мұны жазған мен емес. Демек, мен бұл әңгiмені 
оқыдым. 

Иә, иә, мен тағы да читаТЕЛЬ болған екенмін ғой. 
Бірақ бұл оқиғаны Ник білер ме екен, ол бір кездерде  
«читатНИК» болған ба екен?   

Мен бұл оқиғаны Никпен байланыстырғанымда, 
оқиғаның өзі шындыққа айналып бара жатты.     
Нелiктен  Ник өзiн   «РабНИК»  деп атауға тырысты? 
Мүмкiн, ол құл туралы емес, Құдайдың ұлы: РА + бин 
туралы айтқан болар:  Ра + бНИК па?

Иә, иә есіме түсті! Бұл жалғыз әпендіні    Рабин, жоқ, - 
Робин! Робин, Робин, Робин... Гуд деп атаған жоқ па? 

Жоқ олай емес, Робинзон! Иә, иә, иә... Оның Құдайдан 
берілген көмекшісі Жұма болған сияқты. Иә, басқа 
тілде оның атын Пятница деп атаған.  

Иә, мен ештеңе түсінбеген секілдімін. Жұма бұл мен. 
Ал Ник – Құдайдың ұлы.  Оны нелiктен менi құдай 
деп танығысы келіп азаптандырады? Оның ойы бой-
ынша ол өзін Құдайдың ұлымын деп санайды,   ал мені 
Құдайдың өзіндей көреді? Ойпырым-ай, иә, оның бұл 
жерге  қалай келгені есінде    жоқ, ал менің аспаннан 
құлағаным есінде.   Демек, ол бір кездерде  Құдайдың  
аспанды мекендейтiнiн, ал кейде күнәлiлердiң баста-
рына құлайын қасиеті  бар екенін бiлдi. 

Бiрақ әлбетте мен тiптi де Құдай емес,  әлдеқайдан 
аспаннан құлаған кәдiмгi бейбақ адам екенімді 
дәлелдеп,  Никті  ендi қалай сендiремін?   

Ал, мүмкін оның көзін жеткізбей-ақ қойғаным дұрыс 
болар, өйткені    бұл жабайының  менi Құдайдың өзi 
деп есептегені тиiмдi емес пе? 

Бiрақ ара-қатынасымызды алдаудан бастағым 
келмеді, өйткенi алдау - адамның сенiмсiз серiгi. Ерте 
ме, кеш пе өтіріктің арты ашылады,  сонда мен тек 
діндарлығымды ғана  емес, сонымен қатар өнегелі 
адами әлпетімді де  жоғалтамын.

Иә, мен Никтен екi аралдықтың әңгiмесiн  бiлесің бе 
деп сұрадым? Ник ештеңе білмеді, ол тiптi   оқи ал-
майтын,    тiптi, кiтаптың не екенін бiлмейдi. Онда 
демек, дұрыс айтады. Мен оны оқытуға тиiстiмiн,  
мiндеттiмін. 

ПисаТЕЛЬ... Вот ещё одно знакомое слово. Да, кажет-
ся, не только учителем, но и писателем я был когда-то. 

Надо вспомнить, о чём я писал... А может быть, я ещё 
вспомню если не имя, то свой псевдоним? И вдруг 
меня осенило. Кто-то уже описал подобную историю 
об острове и одиноком существе, попавшем на него в 
результате кораблекрушения. Нет, это писал не я. Зна-
чит, я эту историю читал. 

Да, да, я же ещё был и читаТЕЛем. Но знает ли эту 
историю Ник, был ли он когда-то «читатНИКом»?

Когда с этой историей я связал Ника, то и сама исто-
рия стала приобретать реалистичный характер. По-
чему Ник упорно называл себя «РабНИКом»? Может, 
он говорил не о рабе, а о сыне Бога: РА + бин? РА + 
бНИК? 

Да, да, вспомнил!. Этого одинокого чудака звали же 
Рабин, нет, - Робин! Робин, Робин, Робин... Гуд? 

Нет же, Робинзон! Да, да, да... У него ещё был Богом 
данный помощник, Жума, кажется. Да, на другом язы-
ке его звали Пятницей.
 
Да, я, оказывается, ничего не понял. Пятница это я. А 
Ник - сын Бога. Но почему он пытается обожествить 
меня? По его логике получается, что он считает себя 
сыном Бога, а меня самим Богом? Ах, да, он же не 
помнит, как попал на эту землю, а как я упал с неба, 
он помнит. Значит, он когда-то знал, что боги обитают 
на небесах, а иногда имеют свойство падать на головы 
земных грешников. 

Но как же теперь переубедить Ника, доказать, что я 
вовсе не Бог, а обыкновенный несчастный человечек, 
откуда-то свалившийся с неба? 

А, может, мне не стоит его переубеждать, ведь мне 
выгодно, что этот дикарь считает меня самим Богом? 

Но на обмане отношения строить не хотелось бы, 
ибо обман - ненадёжный спутник человека. Рано, или 
поздно, ложь раскроется, и тогда я потеряю не только 
божественный, но и моральный человеческий облик.

Да, я спросил Ника, знает ли он историю двух остро-
витян? Ник не знал, он даже не умел читать, не знает 
даже, что такое книга. Тогда, значит, он прав. Я его 
должен, обязан учить. 
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Мен грамматиканы  қиындықсыз еске түсiрдiм, ол   
менiң түйсігімде  қалып қойған болса керек.  Никтің 
менің тілімді, менің оның тілін білгенім де көмектесті.  
Қайдан?   

Мүмкiн, мен шындық өмір емес, ұйқыда немесе ессіз 
күйімде жатқан шығармын?    

Бәрi мүмкiн, осы  алақанның аясындай жерде өтіп 
жатқан шығар, - менiң қиялым әлде есімнен алжасу-
ым, сандырақтап көргендерім әлде қиялым ба? 

Онда   мұздай сумен шайынып,    ояну керек. Мен суы 
бар күбiге жақын келдiм, ожауды толтырып алдым 
да суды  өзiме құйып жібердім. Көзiмді аштым және 
күліп тұрған Никті көрдiм. 

Жоқ, мен шындық өмірдемін. Ал, мүмкiн олай емес 
шығар?

Барлық ойлардан, сұрақтардан, азаптанудан басым 
ауырып кетті де, мен    қайтадан ұйқыға  кеттiм. 

Қара терге шомылып ояндым, өйткенi қандай да бір 
оқу орынында дәрiс оқуым керек болған,  мен оған 
кешігіп қалыппын.   

Оянғаннан кейін жеңiлденіп қалдым, себебі менi  
ешкiм  дәрiсханада күтіп отырған жоқ,   ал мен  
студенттердiң уақытын алмадым.  

Жеңiлденіп қалғанымның тағы бір себебі - мен 
түсімде оқытушы болғанымды,  тiптi экзистенци-
ализм бойынша дәрiс оқуым керектігін  де  есіме 
түсірдім.    Егер дәлірек  айтатын  болсам, онда Камю 
шығармашылығы бойынша, оның «Сизиф туралы 
аңызын» және «Бөтенін».    
 
Және сол кезде  мен бұл тақырыпты   менiң нақты 
жағдайыммен байланыстыра бастадым. 

Шынымен мені Сизиф секілді, Құдай жазалаған 
ба, және де қалған өмiрiмді  осы аралда өткiзуге 
мәжбүрмін бе, және тек өмірімді сақтап қалу  үшiн 
өмiр   сүруім керек пе?  

 Менің осы жерде жасаған барлық еңбегімді  бүкіл 
қоғамға пайдалы түрде неліктен беруге болмайды?    

Шынымен де қараусыз қалған осы екі адамнан адам-
зат қауымын құруға бола ма? Ник Ешкім болмаса, 
Жеңiстің әйел Құдайы НИКА емес, жай ғана әйел, 
Хауа ана немесе   әлде тағы бiреуден! 

Тiптi болмаса бiз тегімізді, жанұямызды құра алмай-
мыз. Шынымен де бiз Ник екеуміз Альбер Камюдің 
Мерсосы секілді, бұл жерде «бөтендерміз»?
  
Робинзонның қоғамға қайта кайту үшiн қандай 

Грамматику я вспомнил без труда, она, видимо, отло-
жилась в моём подсознании. Помогло и то, что Ник 
знал мой язык, а я его. Откуда? 

А, может, я нахожусь не в реальности, а во сне или 
бессознательном состоянии? 

Может, всё, что происходит на этом клочке земли, - 
моя фантазия или сумасшедшие, бредовые видения 
или фантазии? 

Надо тогда облить себя холодной водой и проснуться. 
Я подошёл к бочке с водой, набрал полный ковш и вы-
лил на себя воду. Открыл глаза и увидел смеющегося 
Ника. 

Нет, я нахожусь в реальности. А, может, всё же, нет?

От всех этих мыслей, вопросов, мучений разболелась 
голова, и я снова погрузился в сон. 

Проснулся я в поту, ибо во сне мне причудился факт 
того, что я опоздал на лекцию, которую должен был 
прочитать в каком-то учебном заведении. 

Проснувшись же,  получил облегчение оттого, что ни-
кто меня не ждёт в аудитории, что не подвёл своих 
студентов. 

Облегчение дало и то, что я вспомнил во сне, что был, 
всё-таки, преподаваТЕЛем, причём, даже вспомнил, 
что намерен, был прочитать лекцию по экзистенци-
ализму. А если точнее, то по творчеству Камю, его 
«Мифу о Сизифе» и «Постороннему».

И тут же эту тему я начал связывать с моим реальным 
положением. 

Неужели я, как Сизиф, наказан богами, и всю свою 
оставшуюся жизнь вынужден буду прозябать на этом 
острове, и жить для того лишь, чтобы выжить? 

Неужели весь труд, которым я буду здесь заниматься, 
невозможно будет полезным образом отдать обще-
ству? 

Неужели двое заброшенных людей здесь могут сфор-
мировать социум? Был бы Ник Никой, не Богиней По-
беды, а простой женщиной, Евой или кем-то ещё! 

Мы же даже не сможем репродуцировать род, семью. 
Неужели мы с Ником, как Мерсо Альбера Камю, «по-
сторонние» на этой земле?

Надо вспоминать, какие же шаги предпринял Робин-
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қадамдар  жасағанын еске түсiру керек.   

Иә, ол қайықты жасады, айқынырақ айтсақ, бір 
ағаштан шапты   және күйдiрдi. Бiрақ оның жіберген 
қатесiн қайталамау керек, қайықты суға түсiру  тетiгiн 
алдын ала қарастыру қажет. 

Мен бұл ойыммен Никті  иландырдым, ол оны 
құлшыныспен қолдады.   

Бiз  серiктесіміз екеуміздің қандай зор еңбек   
iстегенiмiздi суреттемеймiн, бiрақ бәрiбiр 
қайықты «шығардық». Тек басында ғана   бiздiң 
кәсiпорынымыздың   мүмкiндiгіне байланысты күмән  
туды.  

Бiрақ мен бір халық мақалын   сол кезде еске түсiрдiм: 
«Көз - қорқақ, қол  - батыр». Бұл бiзге рухани жағынан 
көмектестi. 

Қайық керемет алды. Ол Нұх пайғамбардың 
кемесіндей  еспелi де, желкендi де, кең де болды.   

Бiз бiрнеше күн бойы азық-түлiк дайындап алдық, ет 
сүрлеп, нан  кептiріп, су толтырдық. 

Бiз адам баласын немесе табиғатты   құтқарған 
жоқпыз, өздерiмізді құтқардық. Және де бiзде әр жа-
нуар қос-қостан болған жоқ,   бiрақ бiз бiрнеше тірі 
ешкiні жемімен бiрге  алдық. 

Бiз да барынша қаруландық, менің бала күнімдегі  
және жастық шағымдағы қару дайындауға деген 
құштарлығым көмектесті, мен еш қиындықсыз еске 
түсірдім.    

Жалғыз қолайсыздық бұл не менің, не Никтің    
теңiзшi болмағаны еді. Бiрақ мен бұл мамандық, 
кеме жүргізу білімі, теңiз ауруы және осыған ұқсас 
қажетті нәрселер туралы шашыраңқы бiлiмдерiмді 
еске түсiрдiм. 

Тек қана сиынып алып  жолға шығу  қалды.    Бiрақ  
мен ешқандай ғибадатты есіме түсіре алмадым, мен 
сенетін болдым ба,  тіпті сенетін болсам, онда қандай 
Құдайға сенетінімді білмедім.     

Бiрақ менiң надандығымды Ник түзеттi. Ол мұрнының 
астынан бірдеңені  мiңгiрлей бастады,    және де бұл 
ғибадатқа өте   ұқсас болды. Ол содан кейiн лашықтан 
тағы   түнде шықты да, маған қорқыныш ұялатып,  
айға  қарап  ұлыды. Лашыққа керi келіп, ол сенiмдi 
түрде бiздiң жолымыз ұзақ, бiрақ сәтті болатынын 
айтты. 
 
Бiз  осы батадан және ғибадаттан кейін ғарыш 
секілді  жағалаусыз   мұхитқа сапарға шықтық. Бiз  
жұлдыздардан көз жазып қалдық, бiздi салқын дау-
ылды толқындар басты, азықтың қорлары  таусыл-
ды және суымыз сарқылды, бiрақ бiз ендi шыныққан 

зон, для того, чтобы снова возвратиться в общество. 

Да, он же строил лодку, точнее, однодеревку, которую 
вырубал и выжигал. Но его ошибку не стоит повто-
рять, заранее предусмотреть механизм спуска лодки 
на воду. 

Идею эту я сумел внушить Нику, он с воодушевлени-
ем её поддержал. 

Не буду описывать, какой огромный труд мы проде-
лали со своим напарником, но лодку мы всё же «со-
чинили». Только вначале нас охватывали сомнения по 
поводу возможности нашего предприятия. 

Но я вспомнил тогда какую-то народную пословицу: 
«Глаза трусливы, руки - герои». Она помогла нам ду-
ховно. 

Лодка получилась на славу. Она была и гребной, и па-
русной, и просторной, как Ноев ковчег. 

Мы несколько дней запасались провизией, коптили 
мясо, сушили сухари, набирали воду. 

Мы не спасали человечество или природу, а спаса-
лись сами. Да и не было у нас каждой твари по паре, 
но мы взяли несколько живых коз, вместе с кормом.

 
Вооружились мы тоже неплохо, пригодилась моя дет-
ская и юношеская тяга к изготовлению оружия, кото-
рую я вспомнил без особых мучений.

Единственное неудобство было в том, что ни я, ни 
Ник, не были моряками. Но я вспоминал отрывочные 
знания об этой профессии, навигации, морской болез-
ни, и тому подобных необходимых вещах. 

Осталось только помолиться и двинуться в путь. Но я 
не мог вспомнить ни одной молитвы и даже то, был ли 
я верующим, а если и был, то какому Богу верил. Но 
моё невежество исправил Ник. 

Он стал что-то бормотать себе под нос, и это было 
очень похоже на молитву. После этого он ещё вышел 
ночью из хижины и, вселяя в меня ужас, выл на луну. 
Придя обратно в хижину, он уверенно сказал, что 
путь наш будет долгим, но удачным.

С этим благословением и молитвой мы отправились в 
путь по безбрежному, как космос, океану. Мы теряли 
из виду звёзды, нас окатывали холодные штормовые 
волны, запасы пищи и воды иссякали, но мы были 
уже закалёнными моряками, добывали корм из океа-
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теңiзшiлердей болып алдық, мұхиттан қорек таптық, 
суды үнемдедiк. 

Бiрақ бiздiң күшіміз сарқылды, тек бiздiң 
сүйектерiмізді жапқан теріміз ғана қалды. Мен өзiм 
өткенім   туралы еске түсiруді қойдым,   өйткенi 
естелiктің өзі күн санап аз қалған күшімді әкететін.   
Бiз есеңгiріп қалатынбыз, ұйқы басатын, түсімізде 
құрлықтың,  адам қоғамының сағымдарын көретінбіз.   

Бір күні маған біздің қайығымыз ұйықтауға 
кедергi келтiріп тұрған, дөңгелектері қорқынышты 
сықырлаған арбаға   айналып кеткендей көрінді.   
Көзімді  әрең-әрең ашып, мен мына жүк арбаға 
жегілген жылқыларды   айдап,   ән айтып отырған бір  
еркектiң   арқасын көрдім: 
 
«Айналайын баладан,
тауып алған даладан.
Далада бала жата ма  -
түсіп қалған арбадан».
 
   
Маған  өлең өзінің терең экзистенциалды 
мағынасымен, философиялық  иесіздігімен ұнады 
және жарыққа пайда болу кездейсоқтығы, мен 
жасқаншақтап және ішімнен осы оқиғаны өз 
жағдайыма шақтай бастадым.
 
Ән  айтушының  дауысы Никтің дауысына ұқсас еді, 
ал  мен арбада  жатқан құндақталған сәби   екенімді 
біліп зәрем ұшты,   тағы да Ник тауып алған шығар, 
бiрақ ендi даладан... 
  
 Бiрақ Никтің ендi түрі басқаша  болды. Ол менiң 
атамның бет пердесін киген еді. Сондықтан, барлық 
менiң өткен өмiрiм   және қараусыз аралда қалған 
соңғы бастан өткізгендерім – менің қиялдарым, 
өткен туралы   естелiгім?!? Немесе болашақ туралы 
қиялдарым болар? 

на, экономили воду. 

Но силы наши истощились, только лишь кожа покры-
вала наши кости. Я сам перестал вспоминать о своём 
прошлом, ибо воспоминания отнимали немало сил, 
которых оставалось всё меньше, и меньше. Мы впали 
в какое-то забытье, какую-то спячку, видели какие-то 
миражи суши, людского общества. 

Мне однажды показалось, что лодка наша преврати-
лась в телегу, которая страшно скрипела колёсами, 
мешала спать. Еле-еле открыв глаза, я увидел спину 
какого-то мужчины, который, погоняя запряжённых в 
эту колымагу коней,  напевал:

Я люблю тебя, малыш,
в поле найденный голыш. 
Чадо в поле?! Это дивно.  
Из телеги выпал, видно. 

  
Мне песенка понравилась своим глубоким экзистен-
циальным содержанием, философией случайности 
нашего появления на свет и заброшенности в нём,  я 
начал робко и про себя  примерять данную ситуацию 
к своему положению. 

Голос напевавшего был похож на голос Ника, а сам я с 
ужасом обнаружил, что на телеге лежу я, спеленатый 
ребёнок, которого, наверное, опять, но уже в степи, 
подобрал Ник. 

Но у Ника был уже другой лик. Он носил личину мо-
его деда.  
Так, что же, вся моя предыдущая жизнь и последние 
приключения на заброшенном острове – мои видения, 
воспоминания о прошлом?!? Или о будущем?
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«Аңыздар біздің қиялдарымызда   
шындыққа айналу  үшін құрылады»

  
Альбер Камю «Сизиф туралы аңыз»

1
Сизиф туралы аңыз көпке белгiлi, сондықтан тек 
оның фабуласын қысқаша еске саламын…  
   
Сизиф ол кезде қылмыспен бірдей болып келетін, 
Құдайларға құрметпен қарамағандықтан, тiрi 
қалғысы келіп, өлім жазасынан қашуға дейін барып, 
өмiр сүргісі келіп жанталасқандықтан   құдайлар 
оны  таудың басына зор тасты мәңгi домалатуға үкім 
шығарады, ол жерде тасты ұстап қалуға күші жетпей 
және шарасыздықтан төмен қарай қайта құлдилайтын. 

Сөйтіп  бәрi қайтадан басталатын. Қорыта айтсақ, Си-
зиф бітпейтін  шырғалаң еңбекке мәңгі байланған еді.

Жаhаннамдағы сизифтікіндей еңбек  туралы әңгi-
мелей отырып, Камюдің пікірі  бойынша, Камюдің 
өзiнің эссесінен басқада жоқ, сондықтан аңыздың 
жалғасының бұл  бөлiгi елестету және қиял үшiн 
белгiлi бір қызығушылық туғызады. 

Камюді сизифтікіндей еңбектi ғажап тұтастай бере 
алды және қайғылы нұсқасын суреттей отырып 
нандырды. Оның Сизифі өз жағдайының барлық 
жайсыздығы мен қайтпастығына қарамай батыр бо-
лып саналады. Ол Бейнет пен Қайғыға душар адам 
болғандықтан бәрін басынан өткере отырып осындай 
Рухқа ие болады,   құдайлар  оның  талайын мәңгі 
анықтап бергендіктерін, оны тағдырмен жалғыз  
қалдырғандықтарын түсініп Көзi ашылады.   

Мұндай жағдайды  ұғыну оның тағдырына де-
ген мұндай тәртiпке Жек көру түріндегі оның 
қарсылығын туғызады, бұл Сизифтің құдайлардың 
орнатқан тәртіптеріне   биiктен қарауға мүмкіндік 
береді.  Адами  қасіреттің  таусылмайтын   ағынында, 
қасіреттен басқа  ештеңе мүмкiн еместей көрінсе де, 
оның    қуануға қабiлеттi еді.

Мәңгi  азап шегуiне душар еткен тағдыры неме-
се құдайлардың бұйрығы одан теріс айналып, оны 
өзiмен өзiн қалдырғанына Сизиф бақытты.   

Жаратушы күш жасаған, жаратушы секілдіге ұқсас, 
тіршілік етуге тәуелсiздiк пен бостандық ала оты-
рып,  өзінің жасаушысынан бөлектелген, Сизиф 
те, құдайлардың тәртібіне өзінің тәуелді болуы-
нан тәуелсіз болғанына, құдайлардың оған «еріксіз 
бостандық» ұсынғандарына қуанады.

Камюдің  аңызды түсiндiрмесінде Сизифтің 
бостандығы шын емес,  жорамалданған бостандықты 
көрсететін болып шығады. Бостандық жолында та-
лай кезеңдер өтетін болса да, оған деген қажеттiлiктi 

«Мифы складываются для того, 
чтобы их оживляло наше  воображение»

            
 Альбер Камю «Миф о Сизифе»

                                     
1
Миф о Сизифе известен многим, поэтому лишь вкрат-
це напомню его фабулу… 

Сизиф, за непочтительное отношение к богам, равное 
по тем временам преступлению, неуемную жажду 
жизни, дошедшую до попыток избежать смерти, был 
приговорён богами, навечно вкатывать на вершину 
горы огромный камень, который он не в силах был 
там удерживать и который неизбежно обрушивался 
вниз. 

И всё начиналось сначала. Таким образом, Сизиф был 
обречён на труд, представлявший порочный круг.

Рассказов о сизифовом труде в преисподней, по ут-
верждению Камю, нет (кроме эссе самого Камю), по-
этому эта часть продолжения мифа вызывает опреде-
лённый интерес для воображения и фантазии. 

Камю удивительно цельно выжал и разыграл траги-
ческий вариант  сизифова труда. Его Сизиф, при всей 
абсурдности и фатальности своего положения, - ге-
рой.  Им его делает Дух, посредством которого он, 
пройдя через Страдание и Скорбь обречённого че-
ловека, приходит к Прозрению того, что боги раз и 
навсегда определив его участь, оставили его один на 
один с Судьбой. 

Осознание этого факта вызывает в нём отрицание 
существующего положения в форме Презрения к 
судьбе, что позволяет Сизифу возвыситься над уста-
новленным богами порядком. В бесконечном потоке 
человеческого страдания, казалось бы, ничего, кроме 
страдания не допускающего, он способен радоваться. 

Сизиф счастлив оттого, что судьба или воля богов, об-
рекая его на вечное мучение, отвернулась от него, тем 
самым, предоставляя его самому себе. 

Подобно тому, как творение, созданное демиургом, 
отчуждается от своего создателя, приобретая незави-
симость и свободу существования, так и Сизиф, раду-
ется тому, что он уже независим в своей зависимости 
от воли богов, что лишая его свободы выбора, боги 
предоставили ему «свободу без выбора». 

При такой трактовке мифа у Камю выходит, что сво-
бода Сизифа носит характер мнимой, а не действи-
тельной свободы. Осознание необходимости не есть 
ещё свобода, хотя представляет веху на пути к ней. 
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ұғыну бұл әлі бостандыққа қол жеткізу деген сөз емес.   
Бостандық берілмейді, ол сонымен бiрге адамның 
әрекеттерінің    жалаң қорытындыларынан тұрмайды.   
Адамның  нақты әлемге қатты құштарлығын жеңуіне 
бағытталған, Ерiктiң әсер етуі көмегімен,  нақты 
тәжірибелік әрекеттердің қажеттiлiгі жолынан     адам-
ды азат ету  нәтиже-үдерісi шын бостандық болып 
шығады.
 
2

Бұл тұрғыдан алғанда осы аңызды басқа арнада 
түсiндiруге болады…

Ендеше, Сизифті құдайлар жазалаған. Камю  «еш 
пайдасыз және ешқанай үмітсіз таусылмайтын   
жұмыстан асқан  жаза жоқ» деп сендірген болатын. 

Бiрақ адамның тағдырында мүлдем бітпейтін, 
қажетсіз және үмітіз нәрселер   болуы мүмкін   бе?  

Егер берілген оқиғаның желісінен ой туындатсақ, 
қойылған сұраққа жалпы алғанда оңды жауап 
берілмесе –аңызды пайымдауда күтпеген бетбұрыс 
туындайды.   

Мұндай көзқарас іс жүзінде Сизифтің қиындыққа 
душар болған және жанынан безген субъект емес, 
керсінше Оптимист екені көрінеді. 

Ол күндердің күнінде өзінің аса жалықтыратын және 
пайдасыз еңбегінен тұратын   шырғалаңды үзіп, 
бәріне әлемде   үмiтсiз және амалсыз жағдайлар мен 
тәртіптер жоқ екенін   дәлелдеп береді.
  
Сизиф көптеген әркеттердің нәтижесінде алған Білімі 
оған Үміт пен Сенім беру үдерісінің арқасында, бір 
тастың шексіз қолданыста бола беруі мүмкін емес, 
өйткені ол өрге өрмелетуден сансыз үйкелiстерге 
ұшырап, төмен құлдилау кезінде уатылып мiндеттi 
түрде көлемі кішірейеді, түйіршікке дейін, ең соңында  
тозаңға айналатыны туралы қорытынды жасар еді.    

Сизиф  байланып қалғандай болған тас қалай тозаңға 
айналса, оның мойнынан да құдайлардың  қарғысы 
өзімен-өзі кетіп қалады деп  үмiттенедi.   

Ол сонымен бірге уатылып қалған тастың орнына 
құдайлар басқа тасты ауыстырмайды деп  үміттенеді, 
өйткені тек құдайдың емес, тіпті адами сот та бiр 
қылмыс үшін екi рет жазаламайды. Мұндай үміт  
тек қана Сизифтің күшіне нір беріп қойған жоқ, со-
нымен бірге оның бiр қалыпты еңбегiне әлдебiр 
шығармашылық шырай берді  деп ойлау керек.  

Бұл орайда  Сизиф тасты  таудың басында ұстап 
қалмағанына қынжылмай, қайта   төмен қарай гүр-
сілдеп  зымырап бара жатқанына қуанды, одан басқа 

Свобода не даётся a priori, она в то же время не есть 
голый итог человеческих действий. Действительная 
свобода есть вечный процессо-результат высвобож-
дения человека из пут необходимости, посредством 
влияния Воли, реальных практических действий, на-
правленных на преодоление жёсткой привязанности 
человека к объективному миру.
      

2

В этом отношении данный миф можно интерпретиро-
вать в иной плоскости…

Итак, Сизиф наказан богами. Камю утверждал, что 
«нет кары ужаснее, чем нескончаемая работа без вся-
кой пользы и без надежд впереди». 

Но разве в человеческой судьбе бывает что-либо абсо-
лютно бесконечное, бесполезное и безнадёжное? 

Поставленный вопрос, если, исходя из индуктивных 
данных опыта, ответить на него, в общем, и отрица-
тельно, - вызовет неожиданный поворот в толковании 
мифа. 

С этой точки зрения дело представляется таким об-
разом, что Сизиф не обречённый и отчаявшийся субъ-
ект, а Оптимист. 

Он надеется на то, что когда-нибудь разорвёт пороч-
ный круг своего крайне нудного и бесполезного труда 
и докажет всем, что безнадёжных и безвыходных си-
туаций и положений в мире нет. 
 
Надежду и Веру в это ему придаёт Знание, получен-
ное в результате многократных действий, в процессе 
которых Сизиф неизбежно сделал бы вывод о том, что 
один и тот же камень не может использоваться бес-
конечно, ибо он, подвергаясь многочисленным трени-
ям от движения вверх, расщеплению и раскалыванию 
при скатывании вниз, непременно уменьшится в раз-
мерах, дойдя до комочка и, в конце концов, до пылин-
ки. 

Сизиф надеется на то, что как только камень, к кото-
рому он как бы привязан, сотрётся в пыль, так сразу с 
него будет автоматически снято проклятье богов. 

Он к тому же надеется и на то, что боги не заменят 
стёршийся камень новым, ибо не только божий, но 
даже человеческий суд не наказывает дважды за одно 
и то же преступление. Надо полагать, что надежда пи-
тала не только силы Сизифа, но и придавала его моно-
тонному труду некий творческий характер.  

В этом плане стоит вообразить, что Сизиф не только 
не огорчался тому, что не может удержать камень на 
вершине горы, а скорее радовался грохочущим скач-
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құлағанда қаттырақ бүлінсін деп өзі де итере бастады 
деп  елестетуге тұрады.  

Тасты физикалық дене емес, метафизикалық ой  деген 
қисыны бар дерек, нақты емес, бейнелi түрде, мұнда 
ешқандай да мағынаға ие болмайды.  

Сизифтің бүлiктi әрекеті мұндай жағдайда тағдырға 
қарсы душар болушының торығуы емес,  адамның 
Бостандық алуына үміттенген Сенім болып табылады.  
Ал Сизифтің өзі  сандырақ емес, нағыз Батыр бола ба-
стайды.  Мұндай Сизиф өзімен Ажалсыздыққа қарсы 
және ғайыптан  өмiр аясына қайта келу мүмкіндігіне  
адамның мәңгi Нанымын бейнелейді. 

Оның Бостандығы   айласыздық, мағынасыздық және 
үмiтсiздiктерге көнбес Рухтың Жеңiс әнұраны болып 
табылады.

Мен Сизифті  душарлықтан құтылып, мейлі уақытша 
және шапшаң өтіп кететін болса да  адамзат әлеміне  
қайтып келе алатына  сенiмді  ретінде қалдырамын.  

кам его вниз, более того, что он сам его подталкивал, 
дабы придать его падению более разрушительные по-
следствия. 

Тот возможный факт, что камень мог быть не физиче-
ским телом, а метафизической идеей, не реальным, а 
символическим, не имеет здесь никакого значения. 
   
В таком случае бунт Сизифа против судьбы питается 
не отчаянием обречённого, а Верой надеющегося на 
Освобождение человека. Сам же Сизиф становится не 
абсурдным, а что ни на есть настоящим Героем. Та-
кой Сизиф олицетворяет собой вечную Веру человека 
в Бессмертие и возможность возврата из небытия в 
лоно жизни. 

Его Освобождение  есть Гимн Победы мятежного  
Духа над безысходностью, бессмысленностью и без-
надёжностью.

Я оставляю Сизифа, уверенный в том, что он, про-
рвавшись сквозь обречённость, сумел вернуться в че-
ловеческий мир, даже если этот возврат был времен-
ным и скоротечным.
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ӨМIР. ӨЛIМ. ҰЛАСУ
ЖИЗНЬ. СМЕРТЬ. КРУГОВЕРТЬ

Бекет Карашин
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Мен қашан туылдым? 
Өзендердің арнасы кең және буырқанып жатқанда, 
ағаштар - үлкен және қалың болып өскенде, қар - көз 
шағылысатындай ақ және зор ұлпадай болғанда, ал 
адамдар  - беймаза емес әрі елгезек, сергек те қамқор, 
ақкөңiл де жақсы болғанда дүниеге келіппін.

Қайда туылдым? 
Қандай да бір  адамдар  өмiр сүрген және біреулердің  
көлеңкелері қозғалып жүрген жерде.    

Өмірге келдім, еңбектедім, жүгiрдім, секiрдiм. 
Өлiмді  өз iшіне тығып қойып, мәңгі өлмейтiндiкке 
сендіргендей, менде өмiр қайнап жатты. Мен де мәңгі 
өлмейтін едім, бiрақ кенет өлдiм. 

Мида өлім туралы аса жаман ойлар  кіргенде өлдiм. 
Бұл өте ертеде болды. Сол кезде әлдебiр адам  өлген 
болатын. Оны бiлдiм бе әлде жоқ па? Маңызды емес. 
Оның өлiмi менiң де ажалыма себеп болды. Менi 
өлтiрдi. 

Ол өзінің суықтығымен, оңбағандығымен, 
аямайтындығымен шошындырды. Адам өмiр сүрді, 
күлді, ішті, жеді,  ұрпақ жалғастырды,   достары, 
туғандары   болды. 

Ол мұның барлығы мәңгі жалғасады деп санады, 
бірақ оған мұның бәрінен айрылып қалуына, ал өзі 
жиду мен сүйекке айналуына  бір сәт те жетті.   

Әрине, оған кейде оның да өлетіні, оның да өмірден 
өтетіні, ал әлем өз шеруін әрі қарай жалғастыра 
беретінін, сондай-ақ  оған ұқсағандарды қыра беретіні  
туралы ой келген.   Бiрақ ол мұндай ойға  көнбеді, 
- әлемге Ажалсыздық пен Мәңгiлiктің Наразылығын 
қарсы қойды.  Іс жүзінде оның қолында ештеңе жоқ 
еді.    Сондықтан ол өлдi. Бiрақ ол ештеңе жоғалтпады. 
Ал, расында ештеңе болмаса, ол қалай жоғалады?

...Осы сәтте мен де өлдiм. Әрі сол сәтте мен туылдым. 
Мен бұл бейтаныстық iзімен кеттім. Бұл ізді бірде 
жоғалтып, бірде үстінен басып келе жаттым. Ізімді 
қалдыра жүріп іздер кетіп қалағанша және аяғым 
жүрмей қалғанша  жүрдім.   

Бiрақ бұл қорқынышты   болған жоқ.  Мен әрi 
қарай жүрдім,  бiрақ ендi өз қолдарыммен жүрдім. 
Мен жай жүрмедім, СИПАЛАП жүрдім. Жолымда 
кездескеннің бәрін сипаладым.  Сипалап  күндiз де, 
түнде де жүрдім. 

Бір жерге, бір нәрсеге, бір себепті жеткім келді. Бiрақ 
мен бір нәрсені   ұрлағым келгендей, менің қолымды 
шауып тастады. Мен тоқтала  алмадым, себебі тоқтау 
да - өлiм еді.     

Сондықтан мен әрi кете бердім, бiрақ ендi БАСЫМ-
МЕН жүрдім. 

Когда я родился? 
Тогда, когда реки были широкими и бурными, деревья 
- большими и густыми, снега – ослепительно белыми 
и огромными, а люди  - не суетливыми и доверчивы-
ми, чуткими и заботливыми, добродушными и хоро-
шими. 

Где я родился? 
Там, где жили какие-то люди и двигались чьи-то тени. 

Родился, ползал, бегал, прыгал. Жизнь бурлила во 
мне, упрятав в чреве своём смерть, выпячивая мни-
мую бессмертность. Был бессмертным и я, но вдруг 
умер. 

Умер тогда, когда вселилась в  мозг убийственная 
мысль о смерти. Это было очень давно. В то время 
умер какой-то человек. Знал его или нет? Неважно. 
Его смерть сделала смертным и меня. Убила меня. 

Она ужаснула своим холодом, безобразием, неумоли-
мостью. Человек был, жил, смеялся, ел, пил, плодил 
детей, имел друзей, родных. 

Он считал, что это будет длиться вечно, но ему хва-
тило всего лишь мгновенья, чтобы всё это потерять, а 
самому превратиться в тлен и прах. 

Конечно, его иногда посещала мысль о том, что он 
смертен, что он уйдёт, а мир будет продолжать своё 
шествие, также косить ему подобных. Но он с этой 
мыслью не смирился, -  противопоставил миру Про-
тест Бессмертия и Вечности. Практически то, чего не 
имел. Он жил, будучи уже мёртвым. Поэтому он умер. 
Но он ничего не потерял. Разве можно потерять то, 
чего не имел? 

…В этот момент умер и я. В тот же момент я родился. 
Я пошёл по следу этого незнакомца. Шёл, то теряя, 
то наступая, на этот след. Наследив, шёл  до тех пор, 
пока не стёрлись и не отказали ноги. Но это было не 
страшно.
 
Я пошёл дальше, но уже на своих руках. Я не только 
шёл, но и ЩУПАЛ. Всё, что попадалось на пути. На 
ощупь шёл и днём, и ночью. 

Хотел дойти куда-то, к чему-то, зачем-то. Но мне от-
рубили руки, будто я хотел украсть Движение. Я не 
мог остановиться,  потому, что остановка означала ту 
же смерть. 

Поэтому я пошёл дальше, но уже на своей ГОЛОВЕ.
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…Мен қайда бара жатқанымды көрдім бе? 
Иә, мүмкін, менде КӨЗ бар едi. Мен көрдім, 
қарадым, бақыладым, жыпылықтадым, сығырайдым, 
қабағымды түйдім.  Бiрақ, Демокрит секілді, дүниені 
көзбен емес, САНАМЕН танып-білу үшiн, өз көзiмді 
өзiм ойып алдым. 

Соқырлық өмiрімді  тоқтата алмады. Оның артынан 
ЕСТУ қабілеті де жабысты... Табиғаттың ән салуына, 
музыканың дыбыстарына, тыныштыққа құлақ тосу, 
бұл дыбыстарды есте сақтау,    мұрыныңның астынан 
ыңылдау, әуендер шығару... Бұл керемет емес пе?   …
Бiрақ содан кейін мен саңырау болып қалдым. Бірақ 
мұнымен де өмір бітпеді.  

Әлі  тағы ИІС СЕЗУ қалды ғой. Ол асқынып, мені 
тек иiстермен ғана емес, ғанибетпен де тойындырды. 
Тек хош иiспен ғана емес, сасық иiспен де. Мен бір 
кезде аяғым, қолым, көзім  және құлағым болғанын 
ұмыттым. 

Тыныс алу... Мiне өмiрдің тамашасы қайда жатыр. 
Мұрынмен, ауызбен, көмеймен ауа   жеңiл жұтылады, 
ал өкпемен  оны   шығарсың... Бiрақ бұл түтiндi өмірде 
мен тұншығып қалдым. 

Енді ТІЛІМ қалды. Мен   кездескеннің бәрін  жалап, 
әрi кеттiм. Мен тек жалап қана қоймадым, сонымен 
бірге сөйледім, тілектер айттым,  сайрадым, жырла-
дым.    Бiрақ бiреуге бұл да ұнамады, - оны да кестi.

Жүру қиын болды. Басым  жырылып, тақырланды. 
Менің өмiрлiк кеңiстiгiмді қысқарту үшін бiреу 
денемді шауып тастады. Бiрақ жеңiлдеу болды. 
Бас, жай жүрмей, домалап кететін болды. Қайда? 
Бiлмеймiн. 

Мен көрмедім, естімедім, сезбедім, иiсті   айыра ал-
мадым, дәмді білмедім. Жалаңаш бас қана қалды... 
Ғарыштың  салқын кеңiстiгiнде және адам шулы 
болмысында Жер шары секілді дөңгелек.   Ол бiресе 
домалап, бiресе секiрiп, бiресе ұйқыға кетіп тұрып 
қалады.   

Түсінде оған   дене, ал оған  аяқ, қол және тiптi 
қанаттар өстi.   Сол кезде бұның қанаттарының қағысы 
басты көкке көтерді. Оның тым жоғары ұшқаны сон-
дай, алыстан жер оған біреудің     денесінен шабылып, 
ғаламның кеңістігінде  домалап жүрген басы секілді 
көрінді.    
 
Ең соңында, менің әлемімнің көп УАҚЫТЫН алмау 
үшiн  бастың  орынына   тек жалтырлаған, мiнсiз БАС 
СҮЙЕКТІ қалдырды. Оның көз шарасы түпсiз үңiрие 
мәңгi, бос, салқын жанарымен  дүниеге қарады. Бiрақ 
бiреу одан күл салғыш   жасады.

Мен үстелде жатамын (ба?), тұрамын (ба?), 
биiктеймiн (бе?). Темекiнiң   тұқылдарымен және 

…Видел ли я, куда иду?  
Да, вроде бы, у меня было ЗРЕНИЕ. Я видел, смотрел, 
наблюдал, моргал, щурился, хмурился. Но, как Демо-
крит, сам себе  выколол себе глаза, чтобы познать мир 
не зрением, а РАЗУМОМ. 

Слепота не отняла жизнь. За неё ещё цеплялся… 
СЛУХ. Вслушиваться в пение природы, звуки музы-
ки, тишину, носить эти звуки в себе, мурлыкать себе 
под нос, сочинять мелодии… Разве это не прекрасно? 
…Но затем я оглох. Но и это ещё не конец.  

Ведь ещё оставался НЮХ. Он обострился, напол-
няя меня не только запахами, но и удовольствием. 
Не только от аромата, но и от зловония. Я забыл, что 
когда-то имел ноги, руки, глаза и уши. 

Дыхание… Вот в чём прелесть всей жизни. Легко 
вдыхать воздух носом, ртом, гортанью, выдыхать его 
лёгкими…  Но в этом дымном мире я задохнулся. 

Оставался ещё ЯЗЫК. Я пошёл дальше, облизывая 
всё, что попадалось на и под язык. Я не только лизал, 
но и говорил, произносил тосты, пел песни, слагал 
стихи. Но кому-то и это не понравилось, -  его отре-
зали. 

Идти стало тяжело. Голова стёрлась, облысела. Чтобы 
сократить моё жизненное Пространство, кто-то отру-
бил у меня туловище. Но стало легче. Голова не по-
шла, а покатилась. Куда? Не знаю. 

Я не видел, не слышал, не осязал, не обонял, не вку-
шал.  Осталась одна голая голова… Круглая, как шар 
земной, в холодном пространстве  космоса и шумного 
людского бытия. Она, то катилась, то подпрыгивала, 
то замирала, впадая в сон. 

Во сне к ней прирастало туловище, а к нему ноги, руки 
и даже крылья. Тогда взмахи этих крыльев возносили 
голову ввысь. Она взлетала так высоко, что земля из 
далёкой вышины казалась тоже чьей-то головой, от-
рубленной от туловища и катящейся по поверхности 
вселенной. 

Чтобы не занимал у мира много Времени, в конце кон-
цов, вместо головы мне оставили  лишь блестящий, 
идеальный ЧЕРЕП. Его глазницы, зияя бездонно, смо-
трели на мир вечным, пустым и холодным взглядом. 
Но кто-то из него сделал пепельницу.

…Я лежу (?), стою (?), возвышаюсь (?) на столе. На-
полненный окурками и пеплом. Никто не помнит ни 
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күлімен толтырылған. Ешкiм менің атымды, қашан, 
қай жерде туылғанымды, қашан өлгінімді білмеді... 
Міне, осылай  мен туылдым да өлдім.     

Мен былайша қайта өлдiм. Маған  кім болып және 
қашан,  қайда қайта туылу   жазылған екен?   

имени моего, ни времени, ни места рождения, ни дату 
смерти.… 

Вот так я родился и умер.  Вот так я умер снова. Когда, 
где, как и кем мне суждено родиться вновь?
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Отарбаев Рахымжан - 1956 жылы 19 қазанда Аты-
рау облысы, Құрманғазы ауданында туған. 1977 жылы 
Орал педагогика институтын бітірген. Әр жылдарда 
«Орал өңірі» газетінде тілші, қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі, Қазақ телерадио комитетіне редак-
тор, «Қазақ әдебиеті» газетінде, «Жалын» альмана-
хында бөлім меңгерушісі, Қырғызстанда Қазақстан 
елшілігінің атташесі, Маңғыстау облыстық радио-
телевидение компаниясының төрағасы, Атырау 
облыстық драма театрының директоры, ҚР Президенті 
Әкімшілігінде сектор меңгерушісі қызметтерінде 
болған, Астанадағы Ұлттық академиялық 
кітапхананың Бас директоры болып істеген.

Шығармашылығы Жазушының әр жылдары 
«Шер», «Жұлдыздар құлаған жер», «Жайық жыры», 
«Қараша қаздар қайтқанда», «Дауысыңды естідім», 
«Отверженный мир» атты прозалық жинақтары 
және таңдамалы шығармаларының 2 томдығы жарық 
көрген. Қытайдың «Ұлттар» баспасынан қытай, қазақ 
тілінде 2 томдығы, Ресейдің «Художественная лите-
ратура» баспасынан орыс тілінде бір томдығы және 
қырғыз тілінде кітаптары жарық көрген. Жекеле-
ген шығармалары түрік, араб, ағылшын тілдерінде 
басылған. «Бейбарыс сұлтан», «Бас», «Нашақор жай-
лы новелла», «Нүржауған-ғұмыр», «Сырым батыр», 
«Мұстафа Шоқай» сынды пьесалары республикалық 
және шетел театрларында сахналанған. Махамбет 
сыйлығының лауреаты. Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері.

Отарбаев Рахимжан - родился 19 октября 1956 года в 
Курмангазинском районе Атырауской области. В 1977 
году окончил Уральский педагогический институт. В 
разные годы работал  корреспондентом в газете «Орал 
өңірі», учителем казахского языка и литературы, ре-
дактором в казахком комитете телерадио, в  газете 
«Қазақ әдебиеті», заведующим отдела в альманахе 
«Жалын», атташе посольства  Казахстана  в Киргизии, 
Председателем компании радио-телевидение  Манги-
стауской области, Директором театра драмы Атырау-
ской области, заведующим  сектора  Администрации 
Президента РК, Генеральным директором националь-
ной академической библиотеки в Астане. 

Творчество. В разные годы были опубликованы его 
прозаические сборники: «Шер», «Жұлдыздар құлаған 
жер», «Жайық жыры», «Қараша қаздар қайтқанда», 
«Дауысыңды естідім», «Отверженный мир» и  2 том  
избранных произведений. Издательство  «Ұлттар» в  
Китае  выпустило двухтомник на казахском языке, из-
дательство «Художественная литература»  в России 
выпустило однотомник на русском, а так же  вышли 
книги автора на киргизском языке. Отдельные про-
изведения издавались на турецком, арабском, ан-
глийском языках.  Пьесы «Бейбарыс сұлтан», «Бас», 
«Нашақор жайлы новелла», «Нүржауған-ғұмыр», 
«Сырым батыр», «Мұстафа Шоқай» были поставле-
ны республиканскими и зарубежными театрами.  Лау-
реат премии имени Махамбета, Заслуженный деятель 
РК. 

АВТОР ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ 
ОБ АВТОРЕ
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Аңшы дара ауыз мылтығын құндағынан омырып, 
майға шыланған матамен қайта-қайта ысқылай 
сүрткен. Төңірекке «Қапардың қанды ауызы» атанып 
кеткен мылтықтың шынболатына өң кіріп жылтырай 
қалды. Жарықтық әкесінің көзіндей қару ғой. 

Қошалақтың адыры мен төбе, тепсеңін сыды-
рып аң қағып, қанжығасына қоян байлап қайтса да 
мейірленіп: «Бұл мылтықтың аузына мың аң сыйып 
кетеді», – деп күмпілдеп жер-көкке сыймай оралатын.

Шалы олжалы келсе, шешесі өз етегіне өзі сүрініп 
жүріп имекбас жез құман мен легенді алдына тосып, 
ақ сүлгіні тізесіне тастап жылы суды сыздықтатып 
құяр.

– Осы заманда қай қазақ қазан қақпағын булап жас 
етті күн сайын жеп отыр дейсің? – деп, шегір көз 
ақ шұнақ шал танауына уысын толтырып су атып 
жіберер еді. – А? Ырысы алысқа шашыраған мына біз 
шығармыз. Анау ойдағы ел қуаты жоқ көк қыртылдақ 
қызыл шылқылдақпен күнелтіп, тісінің суын сорып 
шықылықтап отыр.

Даладағы аңды қорасындағы малдай көріп жүріп 
дәулет те жинамапты. Соңында мұраға қалғаны – 
айдаладағы жалғыз тоқал там мен осы қанды ауызы, 
бес-алты уақ жандық.

Күн байығасын пеш жанында тұрған пілте шам-
ды тұтатты. Көлеңке ыдырап үйдің төрт бұрышына 
тығылды. Қазан астындағы от бәсеңси бастаған екен, 
ошақ аузында жатқан жыңғылдың үш-төрт түйірін 
қосымша етті. Жас еттің иісі жайылып, қараша үйге 
жылылық енді.

Пеш түбінде жатқан қызыл құрақ көрпеге тізе сын-
дырып қабырғаға қараған, әкесі мен шешесінің 
үлкейтілген суретіне көзі түскені. Пілте шамның 
сығырайған сары бояқ сәулесімен ақ шұнақ шал тіпті 
нұрланып кеткендей. 

Шегір көзіне жылу жүгіріп: «Қасқырдың бөлтірігін 
алмас бұрын арланы мен қаншығын құрт. Әйтпесе, 
аяқ жетер жердегі малшыларды ұлардай шулатып 
бітеді», – дейтіндей.

Әкесінің қасқыр қақпандай шаппа-шап мінезіне 
қанық Қапар ақ шұнақ шалды ғұмырында бір-ақ 
мәрте ашуландырыпты. 

Онда да әскерден келетін жылы. Онда да әлгі ин-
тернатта жатып оқитын екі-үш жаманның шешесі 
Қадишаны алар жолы. Өз-өзінен желденіп, әскер 
киімін шешпей үсті-басын сары ала жез ғып төрт-
бес ай жүріп алған. Сол беделдің арқасында ғой… 

Охотник, раскрыв на изломе одноствольное ружье, не 
переставая, тёр его масляной тряпкой. Каленая сталь 
ружья, прозванного в округе «Кровавой пастью Капа-
ра», приняв приятный вид, заблестела. Оружие было 
оставлено ему в наследство покойным отцом.

Его родитель, обходя холмы, пригорки, и пастбища 
Кошалака и охотясь там, даже тогда, когда возвращал-
ся всего лишь с зайцем, подвешанным за пояс, тем 
не менее, ласково приговаривая: «В пасть этого ру-
жья может вместиться тысяча зверей», не мог скрыть 
свою гордость, уносящую его до небес.

Мать его, когда ее старик возвращался с добычей, 
хлопотала, наступая на свой подол, ставила перед ним 
горбоносый кувшин с тазиком, бросив белое полотен-
це на колени, лила воду.

- Скажи, кто в эти времена, покрыв паром, крышку 
казана, ест через день свежее мясо, – говорил  серо-
глазый и корноухий старик, втянув полную пригорш-
ню воды в нос, а затем высморкав ее. – А? Наверняка 
этим только мы наделены. Те же в низине - никчем-
ные слабаки, жующие зелёную хрустяшку и красную 
мокрицу сидят и клокочат, обсасывая влагу зубов.

Считая зверей на воле за личный скот в подворье, не 
накопил ничего. В наследство оставил лишь эту «Кро-
вавую пасть», полуразвалившуюся хижину в диком 
поле да пять-шесть голов мелкого скота.

С наступлением сумерек зажег керосиновую лампу, 
стоящую возле печи. Тени, рассеявшись, попрятались 
в четырех углах дома. Дрова под казаном уже сгорели 
дотла, поэтому он подбросил в огонь три-четыре по-
лена тамариска, лежавшего у поддувала. Запах варив-
шегося мяса молодняка, распространившись, обогрел 
лачугу.

Опустившись на колени на лежащую у печи пёструю 
подстилку, сшитую из лоскутков, посмотрел на сте-
ну, – взгляд упал на увеличенные фотографии отца и 
матери. При тусклом свете керосиновой лампы свет-
лолицый и корноухий старик выглядел красивым.

Серые глаза смотрели тепло и словно говорили: «Пре-
жде, чем добыть волчат, истреби самца и самку. Иначе 
они из-за мести истребят весь скот в округе».

Капар, хорошо знавший вспыльчивый и капризный 
нрав своего отца подобного волчьему капкану, оказы-
вается, только один раз в жизни рассердил светлоли-
цего корноухого старца.

Да и то это было в год его возвращения из армии. В 
тот раз это было связано с его женитьбой на Кади-
ше, матери нынешних трех сорванцов, обучающихся 
в интернате. Сам, красуясь собой, нацепив на себя с 
головы до пояса блестящую медь, три-четыре меся-
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Көрші ауылдың үстін ертеңді-кеш шаңытып шауып, 
оң босағада отырған қызды оңтайлап жібергені…

Құда түсіп «міне, міне, той» деп отырғанда шар ете 
қалған шатақ тұтансын. Азын-аулақ ағайынның ба-
сын қосып ақылдасар шайда әкесі:

– Құдаға жеңі бар көйлек салғалы отырмыз, – деп 
берілер китті тізбелеген.

– Дырдай құдаға жағалы киім кигізбеу ұят емес пе, – 
деп қалды бұл дастарханға емініп-емініп қойып.

Аз дәулетін тұтамдап отырған әкесі шегір көзінің 
сұғымен аямай шанышты. Бірақ ләм демеді. 
Момындықтан бас алмайтын шешесі ғана: «Тек, 
көбейгір», – деп күбірлеп тынды.

– Құдағиға ше? – десіп азын-аулақ ағайыны емпілдесіп 
барады.

– Құдағиыма гүлді орамал деп отырмын, – деді 
шешесі даусын одан әрі бәсеңсітіп.

– Өй, орамалы несі? Тым болмаса қамзол бермейсің 
бе? – деді тағы да бұл шыр етіп.

– Апырым-ай, қарағым-ай, әскерден қатынның зары 
өтіп келген екен, жағаласпай қоя тұрсаңшы, – деп 
нағашысы басу айтқансыды. 

– Ал, тойға не соямыз?

– Қасқа сиырды соямыз да, – деді бұл жолы қапы 
қалмайын деп әке-шешесінің алдын орап кетіп.

– Әкең не айтар екен? – дейді нағашысы түскір жан-
тайып жатып. 

«Қатын алатын мен, қалған шаруаны қамдайтын 
бұлар, неткен әділетсіздік?!» – деп өзіне анық билік 
тимей зығыры қайнап отырған Қапар да қарап 
қалмады.

– Әкем шоясын біле ме?

Сол сол-ақ екен, ақ шұнақ шал аруақ көтергендей 
орнынан мөңкіді дейсің. Тұлыптай боп ісініп, сырт 
терісі сөгіліп кете жаздаған.

– Уау, атаңа нәлет, қатын алған жалғыз сен бе едің?! 

ца ходил, не снимая армейскую одежду. Именно это 
и способствовало... С утра до вечера, носясь и под-
нимая пыль на улицах соседнего аула, обольстил де-
вушку на выданье...

Когда, посватавшись, ожидали, что вот-вот долж-
на состояться свадьба, тогда-то и вспыхнул скандал. 
Отец, собрав совет из нескольких родственников, стал 
делиться своими планами во время трапезы.

- Свату мы хотим подарить рубашку с длинными ру-
кавами, – начал он предварительно распределять по-
дарки.

- Разве не стыдно не накинуть на главного свата что-
либо из верхней одежды, – бросил он реплику, выис-
кивая глазами поддержку в стане советчиков за сто-
лом.

Отец, прижимисто державший в кулаке свое скудное 
имущество, пригвоздил его зрачками своих серых 
глаз. Но, правда, ничего не сказал. Лишь мать, пребы-
вавшая всю жизнь в кротости, прошептав: «замолчи, 
растяпа», – умолкла сама.

- А, что подарите сватье? – загудели родственники.

- Подарю своей сватье цветной платок, – ответила, 
уже повысив голос, мать.

- Как так платок? Хотя бы камзол не нашелся?! – Сно-
ва вклинился он, почти взвизгнув.

- Да, что ты, дорогой, не вмешивайся, видать, после 
армии совсем свихнулся на женщинах, – пытался по-
свойски утихомирить его дядька.

- Так, а какую скотину зарежем на свадьбу?

- Да, конечно, зарежем сивую корову, – не унимался 
он, но на этот раз, опередив и отца, и мать, чтобы на-
вязать им свою волю.

- А, что отец твой скажет? – уже начал надоедать его 
дядька, облокотившись на подушку.

«Женюсь-то я, а другие дела должны вершить они, 
что за несправедливость», – думал Капар, разозлив-
шись на то, что никто не хочет считаться с его мнени-
ем, и не остался в долгу:

– А что может знать отсталый от жизни человек?

Этого только и не хватало, светлолицый и корноухий 
старец, словно его подбросил дух предков, взлетел со 
своего места. Надулся, словно тулуп, кожа которой, 
как будто, готова была лопнуть снаружи.

- Уау, паршивец, ты разве первый, кто собрался же-
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О несі, а? Жалғыз сиырды тойға сойып, ертең келінді 
сауып шайқатық қылайын деп пе ең, а?

Азын-аулақ ағайын қолға тұрмай қақшаңдаған ақ 
шұнақ шалды: «Бір ашуыңды қи, көкетайлап», – жа-
тып, әзер басқан…

Шамның сары бояқ сәулесі жүздерінде ойнаған әке-
шеше суреті жарға арқа сүйеп бұған «әй, балам-ай», 
– дейтіндей.

Қапар мылтығын қайта құрастырып, оқшантайын 
босағадағы шегеге ілді. Қазан енді бір-екі бүлк етсе ет 
те туырылып түсе қалар. Ертең алакөбеңде тұрамын, 
ерте қамданайын деп дастарханға қол соза беріп еді, 
сырттан ат оқыранды. 

Артынша есік сықырлай ашылып «Ассалаумаға-
лейкөм» деп еңкіш келген шынжау сары жігіт еніп 
келе жатты.

– Әлік алдым. Төрге оз!

– Ау, Қапеке, жалғыз өзің шошайып бұл не оты-
рыс? Апам қайда? – деп шынжау сары екі бұтын 
құшақтастырып отыра кетті.

– Е, өзіміздің Жетес екенсің ғой. Жол, болсын!

– Сайлаудың сабылысы. Кандидаттарға дауыс 
беріңдер, депутат жасайық деп ел-жұртты үгіттеп 
жүрмін.

Қадишамен әріден аталастығы бар әрі бар жаһанның 
жаңалығын аузына тістеп жүретін осы жігіттің әр 
қылығы қыр адамына қызық-ақ.

– Қадиша интернатта жататын екі-үш жаманға кет-
кен. Жолаушыдан сәлем айтып жіберіпті. «Апамның 
қызыл қуырдағын сағындық», – деп. Ортақ қазанның 
быламық көжесінде кенеу бар ма, қоңылтақсып 
қоңқылдап жүрген ғой иттер!

– Қашан қайтады?

– Дүкенге соғып, ертең кештетіп жығылар.

– Оңаша қалып қара қазанның иелігі қолыма басы 
бүтін тиді деп жатыр екенсің ғой. Дұрыс! – деп Жетес 
дастарханға омырылды. – Қойдың басы несі?

– Ақта тоқты еді. Етін сылып, қуырдақ етіп апаң 
қарынға салған. Басы мен бес тал қабырғаны қай құдам 
келеді деп сақтайын? Қазанға тоғытқам. Несібең әр 
қазанда жүрген жігітсің ғой, саған бұйырды.

ниться? Ишь, что надумал, а? Зарезав единственную 
корову на свадьбу, ты затем собираешься невесту до-
ить, чтобы на чай молоко добыть, а?

Окружавшие родственники, приговаривая: «Умерьте 
свой гнев, дорогой родич», еле-еле успокоили старца, 
вырывающегося из рук.

Отражая на лицах тусклый свет лампы, портреты 
отца и матери, прижавшиеся спинами к стене, будто 
говорили: «Эх ты, сыночек...»

Капар, собрав ружье заново, повесил его рядом с па-
тронташем на гвоздь, прибитый у порога. Мясо долж-
но было уже через два-три бульканья казана свариться 
полностью. Поднимусь завтра спозаранку, отужинаю 
пораньше, решил он и, только было, протянул руку к 
пище, как услышал снаружи ржанье лошади. 

Следом, скрипя дверью, в дом вошел высокий и пря-
мой, как жердь, рыжий парень, приветствуя его: «Ас-
саламалейкум».

- Алейкумассалам. Проходи. Садись.

- Ау, Капеке, почему ты сидишь, один-одинёшенек, 
как перст? А где моя тетушка? – рыжий парень тут же 
сел, подмяв под себя скрещенные ноги.

- А, это ты, Жетес, что ж, добро пожаловать.   
   
- Предвыборная запарка. Езжу, агитирую народ, что-
бы голосовали за наших кандидатов.

Этот джигит, дальний родственник Хадиши, посто-
янно носящий в зубах все мировые новости, своими 
выходками был интересен всем, в особенности, живу-
щим на отшибе.      
                                                        - 
Хадиша уехала в интернат к трем своим сорванцам. 
Передала привет через путника. «Давно не ели жар-
кое, приготовленное мамой», – жаловались они. Каша 
из общего казана, видать, непитательна, вот они, и 
хнычут, собачата.

- Когда вернется?

- Пройдется по магазинам, вернется завтра к вечеру.

- Оставшись один, решил стать единоличным хозяи-
ном казана. - Пра-виль-но, – проговорил Жетес, по-
додвигаясь к дастархану. – А почему здесь баранья 
голова?      

- Ягненок был холощенным. Сестра твоя, вырезав 
мясо и приготовив жаркое, набила им его желудок, 
чтобы доставить детям блюдо в собственном соку. 
Для какого свата хранить мне голову и пять веток ре-
бер?! Бросил все в казан. А ты тот джигит, доля кото-
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– Бәрекелді! Тоңып келгем. Жазғытұрғы жел жардай 
атанды жығады деген. Әрі мына талау келгір торының 
жүрісі жаман. Асқазанымды сапырып бітті.

Қапардың қолына тигені – бір шөкім құйқа, қалғаны 
Жетестің алдынан жалаңаштанып шықты.

– Апырым-ай, мына қойда түк ми жоқ, өрістен үйді 
қалай тауып кеп жүр? – деп аппақ миды асап жа-
тып үй иесіне алақ-жұлақ қарайды. Қапар бір тал 
қабырғаның басын мүжіп жатып мырс етті.

– Сайлау деген тұп-тура сорыма шықты, – десін ыстық 
сорпаны алып жатып. Әлгіндей емес, жұтқыншағы 
жүгірмей қалыпты, ішіне ел қонған-дағы.

– Сақибеден мен әйелі Ағиба депутатқа таласып мал 
қораның басын жау шапқандай етті.

– Ойбай, бар қызық сенде болды.

– Айтпа. Күйеуі кетеден шыққан Сейсенбайды 
қолдап, қатыны тама Сәрсенбайды жақтап – қызыл 
майдан, қырық пышақ. Дүние ғаламдасамыз деп 
өңір тиегін ағытып жатқанда бұлар рудың сойылын 
соғып… Надандық, сені қайтейін? – деп дастарханға 
бет сипай салды. Надандыққа өкпелеймін деп отырып 
батаны да ұмытты.

– Қайсысы жеңді, қайсысы?

– Ағиба да. Бір шөкім кетені тама табанына тұрғыза 
ма, «осыдан ініме дауыс берме, інге кіргізейін» деп… 
Қатын қайраттанса қазан ғана қайнамас… Жә, қойшы 
оны! Ал, аң қалай, қанды ауызыңды сайлап отырсың 
ба?

– Шибөрі күн бермей тұр, – деп малшылар зар жылай-
ды. Әуселесін көрейін деп отырмын.

– Шибөрі?

– Иә. Он шақты жыл болды ғой, Қошалаққа сондай 
бір мақұлықтың бауыр басқанына…

Жетес жантайып жатқан жерінен қопарылып түсіп, 
көпшігін іргеге қарай лақтырып жіберді.

– Шибөрі? – деді тағы да күлгені ме, жыламсырағаны 
ма – беймәлім, жүзі әлем-тапырық боп. Қарашығы 
маңып-маңып барып орнын әрең тапты.

Қапардың осы бір көп оқып миы ашып кеткен 

рого в каждом казане. Угощение досталось тебе.

- Очень хорошо! Приехал замерзший. От летнего ве-
тра, валится, говорят, даже нар,* величиной с яр. К 
тому же ход этого гнедого, раздери его, совсем плох. 
Вконец разворошил желудок.

В руки Капара попался лишь кусок опаленной кожи, 
все остальные кости оголились перед Жетесом.

- Надо же, у этого барашка совсем нет мозгов, как же 
он находил дорогу от пастбища до дома? – Бормотал 
он, глотая белые мозги и пугливо озираясь на хозяина 
дома. Капар, грызя ребро, усмехнулся.

- Замучили меня эти выборы, – продолжал он, – по-
тянувшись, за горячим бульоном. Но не таким тоном, 
как раньше, кадык его перестал двигаться, видать, на-
сытился до предела.

- Сакибеден и его жена Агиба, споря из-за депутатов, 
перевернули верх дном скотный двор.

- Да ты что, вот это новость у тебя.

- И не говори. Муж, поддерживая кетинца* Сейсен-
бая, жена же, отстаивая таминца* Сарсенбая, рассо-
рившись, дошли до фронтальной битвы.  В то время, 
когда мы, консолидируясь со всем миром, расстеги-
ваем верхнюю пуговицу, они разжигают родовые 
распри... Темнота, что мне делать с тобой! – Изрек и 
погладил двумя ладонями лицо. Обижаясь на невеже-
ство, сам забыл про молитву по случаю завершения 
трапезы.

- И кто победил, кто?

- Конечно, Агиба. Разве таминцы дадут устоять на но-
гах пучку кетинцев, – пригрозила ему тем, что если 
только не проголосует за ее младшего родственника, 
загонит в нору. Если вскипит женщина, то не вскипит 
только казан... Да ну их. А как твои звери, все гото-
вишь свою «Кровавую Пасть»?

- Шакалы не дают покоя, – пастухи без конца жалуют-
ся. Хочу им показать их место.

- Шакалы?

- Да. Уже десять лет прошло с тех пор, как одной та-
кой твари пригляделся наш Кошалак.

Жетес, перевернувшись на месте, где он лежал, обло-
котившись, швырнул подушку к стене.    
   
– Шакалы? – переспросил он, перекосившись в лице, 
то ли от смеха, то ли плаксиво. Зрачки его глаз, уйдя в 
разные стороны, еле-еле заняли прежнее положение. 

Именно такие выходки этого рыжего парня, читающе-
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шынжау сарыны көрсе-ақ әзілдегісі кеп ұшынып 
тұратыны осы қылығы ғой. Мына жаңғалақ қалпымен 
Сақибеден мен Ағибаны төбелестірмей қайтсін?!

– Иә, шибөріге…

– Құдай сақтасын, – деп кері құлай кеткенде көпшігін 
таппай, басын тарс еткізіп жарға ұрды.

– Ау, ау, Айдың-Күннің аманында ұлттық байлыққа 
мылтық кезеніп не көрінді, Қапеке-ау? Сорың шын-
дап қайнаған екен! Мына сөз Қапардың жүзіне ойнап 
шыққан күлкіні үркітіп жіберді.

– Қайдағы байлық? Ол кімдікі?

Жетес кәлимасынан жаңылған жандай өз-өзінен 
күбірлеп айналасын қарманды. Бешпентінің ішкі 
қалтасынан төрт бүктелген қағазды алып тізесінің 
үстіне қойды.

– Қаламсабы түскір, – деп ышқырына дейін тінтіп 
таппады. 

– Әлгі екеуін арашалаймын деп жүргенде жоғалттым-
ау, шамасы. Қапеке, үйде жатқан-тұрған қарындаш 
бар ма?

– Оны не істейін деп ең? Емге жоқ. Ала қырдың орта-
сында қатын екеуіміз қарындаспен хат жазысып отыр 
дейсің бе?

– Қарындаш де. Надандық, сені қайтейін? – деп 
шарасызданған Жетес көзінде үрей тұнып тұрған үй 
иесіне қарап бас шайқады.

– Әу, Жетеке-ау, өлтірмесең айтшы, мен кімнің 
байлығына қиянат жасаппын?

– Шибөрі аулағаның рас па?

– Ал, рас!

– Ендеше, бұл – сонау Американың ұлттық байлығы 
боп мақұлданған мақұлық.

Қапар «пішт» деп күліп жіберді. Пішт! Қасқыр 
мен түлкінің ортасынан шыққан жаман шатаны 
әлдеқандай етуін. Бөрідей азу-айбаты, түлкідей айла-
сы жоқ, жеті-сегізден үйір құрып, аш-арықты, өлексені 
аңдып қалған нәйіске оқтың өзі обал… Былтыр, қар 
алғаш түскенде ғой, Қошалақтың қоңырлығын қуалап 
желе-жортып келе жатса қамшылар жақта қалып бара 
жатқан сайдан шәуілдеген шибөрінің даусын естіген. 

Байқастап қараса, қатын-баласы жамырап бір қора 
шибөрі қызыл тайыншаны ортаға алыпты. Жан-

го все подряд, от чего мозги его прокисли, привлекали 
Капара. При встрече он все время стремился подтру-
нивать над ним. Подобные выкрутасы, конечно же, 
привели Агибу с Сакибеденом к раздору.

- Да, шакалы…

- Сохрани, Всевышний! – Воскликнул он, снова пова-
лившись на прежнее место, где уже не было подушки, 
и ударился головой о стену.
 
- О, да, Капеке, как ты можешь под Солнцем-Луной 
целиться в национальное достояние? Значит, на са-
мом деле над твоей головой нависло бедствие! Эти 
слова согнали с лица Капара зарождающуюся улыбку.

-Какое достояние? Чье достояние? Что ты тут...

Жетес, словно сбитый с пути праведного, бормоча 
что-то, стал ощупывать все вокруг. Вынув из куртки 
вчетверо сложенную бумажку, положил ее на колени. 

– Черт бы ее побрал, ручка...
 

– Бормоча, обыскал даже ширинку, не нашел. – На-
верное, потерял, когда разнимал этих двоих. Капеке, 
карандаш у вас дома не завалялся?        
  
 - А зачем он нам? Не было никогда. Думаешь, мы с 
женой в этой глуши пишем карындасом письма друг 
другу?  
   
- Не карындас, а карандаш. Темнота, что мне делать с 
тобой, – произнес отчаявшийся Жетес и, посмотрев в 
наивные глаза хозяина, покачал головой.

- Еу, Жетеке, не мучая меня, скажи, на чье богатство 
я покушаюсь?

- То, что охотился на шакалов, правда?

- Да, правда.

- Но эта тварь – национальное достояние Америки, 
утвержденное законно.

Капар, засмеявшись, фыркнул. Эка, невидаль! Поду-
маешь, тоже мне достояние нашли, паршивую помесь 
волка и лисицы возвысили до небес. Пули да то жалко 
для этой худой твари, собирающейся в стаю из семи-
восьми особей, чтобы питаться падалью, у которой 
нет клыков, как у степного волка или хитрости, как 
у лисицы. В прошлом году с первым снегом, когда, 
ютясь у подножья бархан, продвигался мелкой ры-
сью, услышал вблизи оврага визгливый лай их. 

Подсмотрел, как целая стая этих шакалов, со своим 
выводком окружила красного годовалого теленка. 
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жағынан шәуілдеп кеп тілерсегінен тістеп, құйрығына 
жармасып жіберер емес. Шыр көбелек айналып 
мүйізін шайқаған қызыл тайынша термен күреңітіп, 
арқасынан буы бұрқырап, көзі аларып титықтаған. 
Енді болмаса… Атты кісіні көріп сасқаны ма, шәу ете 
түсті де, аңтарылысып тұра қалды. «Ә, кәззап», – деп 
аңшы суыт кеп екі оқты байлаған. Өңгесі бір тұтам 
құйрығын бауырына қыстырып жоғалған. Қарға ау-
нап өлі жүннен арылған екен, түгі қызыл сары боп 
жалқынданып құлпырады. Екі теріні барқыттай ғып 
илеп…

– Сонымен осы кезге дейін шибөрінің қаншасына 
иман үйірттің?

– Әй, айтшы, өзің солардың есебін ала шыққаннан 
саусың ба, осы? Тап бір бақташысы құсап тура 
алқымымнан жармасқаны несі?

– Ойбай-ау, сенен шибөріні аяп отыр дейсің бе? 
Қарақан басыңды қарап отырып қып-қызыл пәлеге 
шырмап алғаныңды айтам-ау, – деп Жетес төрт 
бүктеулі қағазын екінші тізесінің үстіне алмастыр-
ды. – Мақұрым екенсің, ендеше, шибөрінің тари-
хын тыңда! Техникасы мен адамы көбейген соң 
Американың жері тарлық етіп осы шибөріні Азия мен 
Африкаға әкеліп жіберген. Азия дегенің тұп-тура осы 
Қошалақ.

– Ал, сосын?..

– Сосыны несі? Әбден өсіп-өніп өркен жайғасын кері 
жи-нап алады. Ұлттық байлығын далаға тастайды 
дейсің бе?

– Апырым-ай, а?

– Осыдан он жыл бұрын осы жерден қасқыр мен 
қарсақ, түлкіден өзге мақұлық көріп пе ең, айтшы? 
Ендеше, үйір-үйір боп шәуілдеген қалпы аспаннан 
түсе қалмаған шығар?..

– Рас-ау! Сонда ол жазғандардың шибөріден басқа 
байлығы құрып қалып па?

– Надандық, сені қайтейін? – деп Жетес екі тізеде ке-
зек тербелді. 

– Олар тіпті шырылдауық шегірткені де ұлттық 
байлық көреді. Көздерінің қарашығындай күзетеді. 
Тәрбиелейді. Ілеуде бір құндыз бөрік киіп, түлкі жаға 
салып тайраңдап жүргендерді көрсе, бітті, табан 
астында сотқа сүйрейді.

– О несі?

– Тірі жәндікті өлтіргені үшін. Олардың да адам 
сияқты өмір сүруге құқығы бар. Демек, бұл қып-

Вцепившись в ноги и хвост, не выпускали его, визжа 
со всех сторон. Вертясь, выпучив глаза и бодаясь ро-
гами, темно-красный теленок, посветлев от испаряю-
щегося клубками пота, обессилел. Еще бы немного... 
Увидев верхового, кажется, испугались, завизжав, 
удивленно застыли. Спешно зарядив ружье, охотник 
выстрелил два раза. Остальные, поджав под себя ко-
роткие хвосты, пустились наутек. Видно было, что 
старую шерсть они сбросили, обвалявшись на снегу, 
мех красиво распушился, играя красно-желтым окра-
сом. Выделав две шкуры, как бархат...

- Итак, сколько до сего времени добыл шакалов?

- Чёрт его знает, кто их считал… Вцепился за ворот, 
словно пастух этих тварей...

- Что ты, неужели думаешь, что мне жалко их? Нет, 
я говорю про то, как ты опутал свою несчастную го-
лову неумолимой бедой, – сказал Жетес, переместив 
сложенную вчетверо бумагу на другое колено. – Бедо-
кур, слушай тогда историю шакалов. Когда в Америке 
техника и народонаселение увеличились, тогда резко 
сократилось жизненное пространство, поэтому своих 
шакалов американцы вывезли и выпустили в Азии и 
Африке. Азия, про которую говорим, и есть именно 
этот самый твой Кошалак.

- Хорошо, потом...

- Что потом. После того, как стаи их увеличились, 
собираются вывозить обратно. Думаешь, свое нацио-
нальное богатство они оставят, где попало?

- Надо же, а?

- Ты десять лет тому назад видел в наших местах этих 
тварей, скажи? Если нет, наверно, они, лая и воя, не 
упали с небес...

- Что, правда, то правда. Выходит, у этих американцев 
другие богатства, кроме шакалов, исчезли?

- Темнота, что мне делать с тобой?! – бросил Жетес 
и стал покачиваться из стороны в сторону на двух ко-
ленях. 

– Они даже стрекочущих кузнечиков считают наци-
ональным богатством. Берегут, как зеницу ока. Вы-
ращивают. Как только увидят кого-то, красующихся в 
дорогих волчьих или лисьих шапках или воротниках, 
все, тут же тащат в суд.

- За что?

- За то, что убили живое существо. У них есть такие 
же права на жизнь, как и у людей. То есть это считает-
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қызыл қылмыс!

Қапардың мына сөзден кейін мазасы қашып, ішіне 
үрей жүгірейін деді. Жетестің тізесінде жатқан 
төрт бүктеулі қағазға қарап еді, ұшты-күйлі жоқ. 
Қалтасына кері түсіп кетті ме, әлде… Қарындаштың 
табылмағаны мұндай жақсы болар ма. Әйтпесе… 

Қошалақта аң қуып, шап терлетіп шауып жүріп бар 
ғұмырын түгескен ақ шұнақ шал кейде мұның ісіне 
наразы боп: 

«Жатқан жатырың жұқа ғой. Жағаласа кетер жерде 
жапырыла қалуын. Қамшы ұстап дауға түсері жоқ 
өңшең ынжыққа тартып», – деп жоқ жерде нығыртып 
бітетін. 

Шалына анық қарсы келе алмай діңкесі құрыған 
шешесі: 

«Қасқа бұқаны піштіріп тастаған соң көзіміз ашылып 
еді», – деп шүйкесін созғылап жататын.

«Арманыңа жетерсің, – дейді сөзге тоқтаған әкесі он-
дайда тыңқ-тыңқ күліп. 

– Осы күшіктің әлгі әрмиядан келгендегі бәрімізді 
қуырып жеп жібере жаздаған пысықтығы қайда кет-
кен? Соны айтам-ау…»

– Жетеке, әлгі Африкаға жібергендері қалай, аман-
есен бе екен? – деп Қапар әңгіме бетін Қошалақтан 
аулақ құрлыққа алып қашты.
– Қайдан аман болсын! Жақында теледидардан 
көрсетті. Өңшең зәңгі қырып атып түгесуге тақапты. 
Сосын әскерилер вертолетпен келіп әлгілерді ойбай-
латып қуып ұстап жатыр.

– Шибөріні ме?

– Жо-ға, зәңгілерді. Кәдімгі негрді айтам.
– Бейшаралар десеңші.

– Бір тайпа көсемінің аяқ-қолына кісен салып жатып: 
«Сендерге сеніп жіберген ұлттық байлығымызды ит 
рәсуа еткіздің. Көздеріңе көк шыбын үймелетеміз. 
Құл ретінде кереметсіңдер, ал адам ретінде түк 
қасиеттерің жоқ», – деп, Қапеке-ай, әлгінің көзіне 
істікпен шұқығанда, төбе шашың бар ғой, бір тұрып, 
бір жатады…

– Қалың жыныс ішінде, әр шоқалдың түбінде өріп 
жүрген мақұлықтың есебін айдалада отырып қайдан 
білген?

ся настоящим преступлением.

После этих слов Капар, потеряв спокойствие, стал об-
ретать страх. Хотел глянуть на вчетверо сложенную 
бумагу, лежавшую на коленях Жетеса, ее и след про-
стыл. То ли обратно попала в карман, то ли... Хорошо, 
что карандаш не нашелся, а иначе...

Исчерпавший всю свою жизнь в погоне за зверями 
в Кошалаке, покрывая при этом потом свой пах, его 
светлолицый и корноухий старик, иногда недоволь-
ный его делами, приговаривал:

- Чрево, из которого ты вышел, оказалось неважным. 
Там, где требуется схватка, вижу тебя придавленным. 
Став похожим на этих тихоней, среди которых нет ни-
кого, кто с кнутом в руках вклинивается в раздоры, – 
ковырял его, где не надо. И его, и всех родственников 
по матери. 

Не смевшая противоречить своему старику и от этого 
все время страдающая мать, пытаясь перевести речь в 
другое русло, говорила что-то, типа:

– Хорошо, что красного быка кастрировали, – вытяги-
вая при этом прядь своих волос.

- Добиваешься своего, – улавливал этот ход отец, 
громко смеясь. – Куда делась живость этого щенка, 
когда он, после армии надумал жениться, при этом, 
всех нас, зажарив, чуть ли не съел? Об этом-то и 
речь...

- Жетеке, а те, которых выпустили в Африке, как, 
живы, здоровы? – этим вопросом Капар хотел увести 
нить разговора в другую сторону от Кошалака.
- Какое там живы. Недавно показывали по телевизору. 
Все чернокожие, отстреливая и убивая, поставили их 
на грань исчезновения. Затем военнослужащие, при-
летев на вертолетах, гоняют и отлавливают их с виз-
гом.

- Шакалов?

- Да нет же, чернокожих. Я говорю об обычных не-
грах. Можно сказать, несчастные они. 

- Надевая колодки на ноги вождю одного из племени, 
приговаривали: «Мы вам доверили наше националь-
ное богатство, а вы же пустили его по ветру. Сделаем 
так, что ваши глаза покроются зелеными мухами. Вы 
хороши, как рабы, а как люди никчемны», – когда уви-
дишь, Капеке, как колют им глаза  штыками, волосы 
затрепещут на голове.

- Находясь за тридевять земель, как они узнали коли-
чество этих тварей, живущих и размножающихся в 
густых зарослях, под каждым пригорком?
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– Надандық, сені қайтейін? – деп Жетес ежірейіп 
ішкі қалтасынан әлгі төрт бүктеулі қағазын қайта 
суырып алды. – Космостан! Сенің башпайыңды 
қимылдатқаныңа дейін төбеңнен үңіліп айнадан 
көріп тұр. Бар байлығын хаттап-шоттап отыр. Әне! 
Әйтпесе, соншама ақша шығарып дүркін-дүркін кеме 
ұшырып олар аспаннан нағашысын іздеп жүр дейсің 
бе?

Әлгінде, «Космостан!» дегенде Жетестің сұқ саусағы 
ауада ілініп қалған. Баспалап қараса, әлі сол қалпы тұр 
екен. Мәселенің байыбына көзі енді жеткен Қапардың 
аяқ-қолына діріл жүгіріп:

– Құлдығың болайын, мынауыңды түсіре көрші, – деп 
жалынды. – Шибөрісі құрысын, төсек салып жата 
қалайықшы.

Аузы жаман ит-ай, адамның иманын ұшырып айтып 
отырғанын қарашы. «Бетіне жел боп тиген Саддам 
Хусейіннің өзін інге тығылған қарсақтай шақылдатып 
суырып алғанда оның жанында сен кімсің? Жалғыз 
вертолетпен келеді де: «Давай, Қапар», – дейді, «Да-
вай, киін!» «Шибөрінің шын иесі кім екенін білмей 
жүр екенсің, Қарабаевіш. Ток беретін столға таңайық. 
Тірілей үйтіліп қал! Ищь ты! Саудаң тамам!» – деуін.
 Тоба, тоба!

Келін боп түспей жатып әке-шешесімен китке тала-
стыра келген осы қатын да жерден алып көрге ұрып 
болды-ау мұны. Үйірлі үш пәле соның сөзінен балалап 
шығады да тұрады. Қарашы енді… Әлгі барқыттай 
ғып илеп қойған шибөрінің екі терісінің бірін 
Астанада оқитын сіңлісіне салып, екіншісін етек-
жеңі қырқыла бастаған өз пальтосының жағасына 
тағынып...

Астанадағы балдызынан осы ақпанда хат келген. «Ал-
тыннан ардақты, күмістен салмақты Қапар жездемізге 
дұғай-дұғай сағынышты сәлем», – деп бастапты ха-
тын тап бір бауыры шіріп бара жатқандай. 

«Амандық болса, оқуымды тәмамдаған соң осы 
қалада қалмақ ойым бар», – дейді, тұп-тура ындыққа 
неге өтіп кетпейді? «Айтпақшы, ақ жезде, салып 
жіберген теріні алдым. Қып-қызыл боп құлпырып 
тұр екен. Тонымның жағасына салдырып ем, жайнап 
кетті. Өрттей-ау, өрттей! Көшеде, тіпті шетелдіктердің 
өзі тұра қалып қылшығын алақан жүгіртіп сипап, 
бас шайқап бітеді. Көзі бар дүние ғой, тағы да бір-
екеуін салып жіберерсіз. Біреулерге уәде беріп қойып 
едім…» Көрдің бе, дәмесін...

- Темнота, что мне делать с тобой?! – Воскликнув 
свою излюбленную фразу и выпучив глаза, Жетес 
снова вынул из своего внутреннего кармана вчетве-
ро сложенную бумагу. - Из космоса! Уставившись 
сверху, даже шевеление твоего пальца на ноге, видят 
они в зеркале. Подсчитывают и фиксируют все свои 
богатства. Вот так. Иначе, зачем они, затратив столько 
средств, с шумом и гамом пускают свои ракеты в кос-
мос, думаешь, ищут там своих родственников?

Еще с того момента, как Жетес воскликнул: «Из кос-
моса!», его указательный палец повис в воздухе. Ког-
да стал поднимать свой взор, словно по ступенькам, 
увидел, что он остался в прежнем положении. До-
шедший до существа проблемы Капар, почувствовав 
дрожь в руках и ногах, взмолился:

- Нижайше прошу, опусти эту свою штучку. Да про-
пади пропадом эти шакалы, давай стелить постель и 
ложиться спать.

Вот, пёс с поганым ртом, а? Ты посмотри, что он ме-
лет, загоняя душу в пятки. «Кто ты по сравнению с 
Саддамом Хусейном, который был у них, как бельмо в 
глазу и которого, словно визжащего корсака, вытащи-
ли из норы, где он прятался? Прилетев лишь на одном 
вертолете, скажут: «Давай, Капар, одевайся. Не зна-
ешь, оказывается, кто на самом деле хозяин шакалов, 
Карабаевич. Привяжем тебя к электрическому стулу. 
Опалим живьем. Ишь ты, ничтожество», – вот, так и 
сказал. 
Спаси и сохрани! 

Да и жена, в свое время рассорившая его с отцом и 
матерью из-за подарков, ещё не успев стать невест-
кой в этом доме, теперь же готова загнать в могилу 
его самого. Вот, например... Одну из тех двух шкур, 
выделанных им, словно бархат, отправила к своей се-
стре, обучающейся в Астане, а вторую нацепила на 
ворот своего пальто, рукава и полы которого уже по-
трепались. 

В январе этого года от сестры ее пришло письмо из 
Астаны. «Самый горячий привет Капару, нашему зо-
лотому зятю, серебристому брату, по которому я силь-
но скучаю», – так начиналось письмо, как будто от 
тоски по нему у нее разрывалось сердце. 

Пишет: «Буду, жива, здорова, думаю, после оконча-
ния учебы остаться в этом городе», – да денься хоть 
туда, откуда путь обратно заказан. «Кстати, золотой 
зятек, получила посланную вами шкуру. Оно пуши-
лось, как красное солнышко. Нашила на свою дублен-
ку, заблестела-то как! Как огонь! Как огонь! На улице 
даже иностранцы останавливаясь, погладив мех ладо-
нью, качают головами. Вот это ценность, пришлите, 
пожалуйста, еще одну или две. Обещала тут кое-ко-
му». Посмотри-ка на ее аппетит! 
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Бұл бір оңбаған желқабаз тұқым ғой. Астанада 
жәйімен жүре ме, «Қошалақта аңшы жездем бар, 
шибөріні қоралап ұстайды, мұндай жаға тағы кімге 
керек?» – деп жаһанға жар салып, әлгі шегірткесіне 
дейін адам деп қарайтын шетелдіктердің көзінше 
найқала басып жүрген-дағы.

Әлгі қатыны түскір де аяқ астынан Қанішкенге шау-
ып… Мына шынжау иттің де жата қалмай тізесінің 
үстіне қайта-қайта қағаз жүгіртуі тегін дейсің бе? 
Американың жасырын уәкілі боп жүрмесін. Сонда 
да тегін жан беру оңай ма, көңілімен аспанды теуіп 
отырған мұны бірер сұрақ беріп тағы да байқастап 
көргісі келді.

– Жетесжан-ау, ақылы асқан азаматым-ау, айтшы 
өзің, сонда әлгі шибөріге малымызды қан жоса ғып 
қырғызып қойып, тып-тыныш отыра береміз бе? Бұл 
мақұлық олардың байлығы болса, үстінен жонып 
жеп отырған ірілі-ұсақты жандық біздің күнкөріс 
нәпақамыз емес пе?

Жетес шараяқ толы айранды бір жұтып, шетке 
ығыстырып қойды. Келелі әңгімеге енді келгендей 
қомданды.

– Сырты – түк, іші – боқ қайдағы малды айтасың? 
Олар өзіңді отырғызып қойып, құйрығыңның астынан 
мұнайыңды жым-жылас ғып сорып кетіп жатқан жоқ 
па, мұнайыңды! Өй, қазақ, соны неге ойламайсың?!

Қапар шошып, астындағы қызыл құрақ көрпеге 
қараған, бір шеті түріліп қалыпты. Қиюы қашқан 
есіктен бе, әлде құранды шынысы көп терезеден 
бе, әйтеуір салқын леп тұла бойын қуалап қалшыл 
қақтырып бара жатты. Десе де, ішкі үрейін сыртқы 
болмысымен бүркеп:

– Шамасы, дәті қатты ел-ау, – деп мына маңызды 
мәселеге өзінің қатысын сүйкейсалдылау ғып 
көрсеткісі кеп шамның пілтесін азайтып, жарығын 
әлсіретті.

– Айтары бар ма? Олар біздей емес, әрқайсысы Ата 
Заңын аузымен сүйіп адал болуға ант береді. Әлгі 
Кілинтөнді білесің ғой? – деп Жетес сұқ саусағын 
төбесінен асырып барып қайта түсірді.

Жамылғы көрпеге тұмшаланып, кесер басы ғана 
қылқиып жатқан Қапар: «Шырамытамын ғой», – деп 
күбірлеп құтылды.

– Ендеше, Ақ үйдің төрінде отырған соның әлгі 

Она же из никчемных, легкомысленных корней. Не 
может же в Астане ходить скромно, наверно, объяви-
ла там всему миру, что в Кошалаке есть у нее зять-
охотник, отстреливающий шакалов стаями, мол, под-
ходи, кому еще нужны такие воротники, крутясь даже 
возле тех же иностранцев, считающих людей насеко-
мыми. 

Да и баба эта, черт ее дери, нежданно в Ганюшкино 
подалась... Да и этот рыжий пёс, вместо того, чтобы 
лечь, не зря перекладывает бумагу с колена на колено. 
Легко ли нежданно-негаданно превратиться в жертву, 
надо еще раз, задав несколько вопросов, прощупать 
этого загордившегося всезнайку.

- Ау, Жетесжан, светлая ты наша голова, скажи-ка 
сам, мы, что, должны сидеть, сложа руки, пока эти 
шакалы не уничтожат весь наш скот? Если для них 
эти твари являются национальным богатством, то раз-
ве мелкие или крупные домашние животные, которых 
мы, словно вырезку, только лишь частично потребля-
ем в пищу, не являются жизненно необходимым для 
нас достоянием?

Жетес, выпив залпом большую чашу кефира, поста-
вил пустое блюдо подальше от себя. Приосанился так, 
как будто подошли к самой сути беседы.

- О ком ты говоришь, о какой-то вшивой и парши-
вой скотине? Но разве они, посадив тебя самого на 
пустошь, не высасывают из-под тебя же нефть и не 
вывозят всю до капли? Нефть! Эх ты, казах, почему 
не думаешь об этом?!

Капар, испугавшись, глянул под себя на пёструю, 
сшитую из лоскутков подстилку, край которой оказал-
ся подогнутым. То ли из-под растрескавшейся двери, 
то ли из окна, собранного из множества стекольных 
кусков, словом, холодные струи воздуха, пробежав-
шись по всему телу, заставили его задрожать. Тем не 
менее, спрятав свое внутреннее состояние за своим 
внешним видом и буркнув:

- Похоже, страна эта сильна своими традициями, – хо-
тел он отвести нить разговора в иную от себя сторону. 
Убавив фитиль лампы, ослабил свет в доме.

- И не говори. Они не такие, как мы, каждый из них, 
целуя Конституцию, клянется быть честным. Знаешь 
же, этого... Клинтона? – Спросил его Жетес, вскинув 
свой указательный палец и снова его опустив. 

Капар, завернувшись в одеяло так, что лишь видна 
была только голова, пробурчав: «Имею представле-
ние», – спасся от очередного упрека.

- Так вот, у него, сидевшего на троне в Белом Доме, 
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бәдік қызбен көз қыспасы бар екен. Аты кім еді 
қарбашаның? –М… Мо… Ма…

– Мәрзия, – деп Қапар басын сопаң еткізіп суырып 
алды.

– Қайдағы Мәрзия? Қойшыбайдың қатынын ойлап 
алжып жатсың ба?

Қапардың көзі кілгіріп, басы қайтадан көрпеге кіріп 
кетті.

– Моншақ емес пе?

– Мейлі, тесік моншақтың бірі. Тақтың буы шыдата 
ма, Кілекең президент басымен сол қарбашамен ой-
нап қойып… Бәйбішесі менің үстіме қатын ұстайын 
деген екенсің, есіктегі күліңді төріңе шашайын деп 
шыр салып… По-оу!

Әңгіме шибөріден аулақтаған соң көңілін демдеген 
аңшы мына жатысына ыңғайсызданып мәйкішең 
көпшігін қолтықтай кетті.
– Апырым-ай, үлкен жанжал шығыпты-ау!

– Айтпа. Әлгі қарбаша, «тоқал қылып қолыңа 
кіргізіп ал, оған билігің жетпесе осыған дейін ойнап-
күлгеніңнің ақысын төле» деп…

– Содан?

– Кілинтөн бәйбішеден бата алмай жаутаңдап, екі ор-
тада әлгі қарбаша, «мына әңгі абыройымды айрандай 
төкті, шеккен зиянымның пұлы мынандай» деп сотқа 
жүгіріп…

– Ой, масқара-ай!

– Масқараның көкесі соңында. Бұл шатақты халық 
естіп, у да шу. Еркектер жағы: «Маладес, Кілинтөн, 
құрттаған шыбыштың құйрығындай немеге сол ке-
рек. Тіпті, бұл аз», – деп өре түрегеліссін. Әйелдер 
болса: «Шіли істейтіндерің осы. Бәрің де ұрғашы 
зорлайсыңдар. Еркектердің атынан Президентті сот-
тау керек», – деп ырғасып тұрып алсын. Көкайыл 
қатындарға дауа бар ма?

– Соттады ма?

– «Садағаң кетейін, ел-жұртым, мына қызыл көз 
пәледен сорлы басымды арашалай көріңдер», – деп 
зар еңіреп халқынан жылу жинаған. Сол қаржыны 
көңілдесінің алақанына құйып зорға құтылды.

– Заңы қатты екен.

был роман с одной вертихвосткой. Как ее, коварную, 
звали-то? М...Мо...Ма...

- Марзия, – Капар, высунув голову, выпалил невпо-
пад.

- Какая Марзия? Думая о жене Койшыбая, совсем 
свихнулся?

Капар, сузив глаза, снова спрятал голову под одеяло. 
   

- Не Моншак?      
    
- Пусть будет, в общем, одна из дырявых бусинок. Раз-
ве на троне усидишь смирно? Хоть и был Президен-
том Билике*, но, не сдержавшись, устроил любовные 
игры с этой финтифлюшкой. Его законная жена, уз-
нав об этом, закатила самый настоящий скандал... Что 
было!!

Так как разговор ушел в сторону от шакалов, охотник, 
повеселев и посчитав, что лежать в такой позе неудоб-
но, облокотился на подушке.
- Вот это да, крупный дебош, видать, разгорелся.

- Не говори. Эта интриганка выдвинула требование: 
или возьми меня второй женой, а если на это у тебя не 
хватит воли, тогда заплати за свои игрища...

- Потом?

- Клинтон, не решившись, противостоять законной 
жене, отбивался, утверждая, что эта глупая ворона, 
вклинилась в его семейные отношения. Побежала в 
суд и, оговорив его, стала требовать денежного воз-
мещения морального ущерба, тем самым выплеснула 
его авторитет, словно прокисшее молоко.

- Ой, какой кошмар!

- Это еще ягненок, баран кошмара впереди. Народ, 
узнав об этом скандале, зашумел. Мужская сторона 
встала за него: «Молодец, Билл, так и надо этой вер-
тихвостке, у которой под хвостом, как у овцы, заве-
лись черви. Даже этого мало», – заголосили мужики. 
Женщины же, заверещали: «Все время вы этим-то и 
занимаетесь. Все вы насилуете женщин. Судить надо 
президента за всех мужчин!» На том и стояли. Разве 
можно сладить с упрямством женщин?

- Судили?

- Взмолившись: «Народ мой, моя страна, спасите мою 
несчастную голову от этой голубоглазой напасти», 
– собрал пожертвования. Эти деньги, всучив в руки 
своей партнерше по амурам, еле-еле избавился от нее.

- Законы у них, смотрю, очень суровы.
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– Елі бетіне қарап отырған басшысын есекке теріс 
мінгізгенде, ұлттық байлығына мылтық кезегендерді 
не істемейді? Жаным-ау, әлгі қарбашаның аты… 
Тілімнің ұшында тұрғанын қарашы…

Шамның майы түгесілді ме, пілте басы қызарды. 
Көрпені тарс бүркеніп алған Қапар ойы әлем-жәлем 
боп біраз жатты. Әзер деп кірпігі желімденіп қамаса 
бастаған.

– Таптым! – деген шынжау сарының ащы айқайы 
құлағын жарып жібере жаздады.

– Нені?

– Мо-ни-ка!

– Құры! Атаңа ғана нәлет!

Сол түні түс көріп шыққан. Саддам Хусейін екеуі 
Қошалақтың ақ шағылының арасында шаңытып 
жайдақ атпен қашып жүр екен…

Ертеңіне орнынан маңдай әжімі батыңқырап, жағы 
суалып тұрды. Жеті мүшесі бір-бірін ауырсынғандай, 
шабан қимылдап киінді. 

Басы қайқайып кеткен сүре шегеде ілулі тұрған 
мылтығы мен оқшантайына қарағысы келмей көзін 
алып қашты. 

Жетес боз ала таңда аттанып кетіпті. Сыртқа бетте-
ген. Наурыз кеп сере қардың көбесі сөгілгенімен, 
кемпіршуақ жеткізер емес. Ауада шыңылтыр аяз бар. 
Бітеуде тұрған уақ жандығына шөп салайын деп, ай-
ырын қолына алды. Қадиша: «Қораның ішін қи мен 
сабаннан тазартып, намаз оқығандай етіп кеттім», – 
деп еді. Рас екен. Дөңгеленіп қалыпты. Малын жайғап 
біткен соң да үйіне кіргісі келмей түртінектеп жүріп 
алды.

Әлгі шынжау сарының сайтанның сапалағындай сап 
ете түсіп, тып-тыныш тірлігін алақұйын етіп кеткенін 
қарашы. Заржақ неменің білмейтін сұмдығы жер 
астында. Баяғыда үгітші боп «Горбачев жасасын!», 
«Қайта құру жасасын!» деп ала қырды ат терлетіп ша-
уып елдің зықысын алып еді. Мал баққан момын жұрт 
тап бір «Жасамасын!» деп қарсыласып жатқандай. 

Горбачев тағынан тайғанда Жетестің де сөз ләмі лез-
де құбылып сала берген. «Біліп ем тап осылай бола-
рын. Қарға саңғып кеткендей бас қондырысының өзі 
ұнамайтын. Райса өзіміздің қыз ғой, татар ғой. Байы-
на билік бермеді. Күйеу бала ынжық екен. Арандап 

- Конечно. Если этот народ руководителя, избранного 
им самим, посадил на осла задом наперед, то, что го-
ворить о тех, кто с ружьем в руках покушается на его 
национальное достояние? Черт побери, как же зовут 
эту чертовщину... На кончике языка вертится...

В лампе, кажется, сгорел весь керосин, кончик фити-
ля покраснел. Капар, наглухо накрывшийся одеялом, 
долго лежал, перебирая свои мысли в уме. Только 
было начали смыкаться ресницы...

- Вспомнил! – Раздался громкий визг рыжего парня, 
чуть ли не пробив перепонки ушей.

- Что?

- Мо-ни-ка!

Пропади! Черт бы тебя побрал!

Ночью ему приснился сон. Они вдвоем с Саддамом 
Хусейном, поднимая пыль среди белых песков Коша-
лака, отрывались от погони на неоседланных лоша-
дях...

Наутро встал с постели с углубившимися морщинами 
на лбу и осунувшимися щеками. Стал одеваться, не-
хотя, словно части тела ему поменяли местами. 

Не желая видеть винтовку и патронташ, что висели на 
огромном изогнутом гвозде, отвел от них свой взгляд. 

Жетес уехал еще с ранним рассветом. Вышел наружу. 
Хотя мартовская оттепель и рассекла снежный наст, 
но он еще таять не начал. В воздухе стоял звонкий 
мороз. Взял в руки вилы, чтобы подбросить сена для 
мелкого скота в овчарне. Хадиша говорила, что она 
вымела там помет и солому так, словно почистила 
коврик для намаза. И вправду было так. Как выбритая 
голова, выглядела овчарня. После ухода за скотинкой 
домой заходить не хотелось. Стал ходить по двору 
взад-вперед.

Надо же, этот рыжий пройдоха, свалившись на голову, 
словно мухобойка шайтана, превратил его размерен-
ную и тихую жизнь в буран, да юлу, вздымающую за 
собой пыль. То, что этот вездесущий  болтун не знает, 
наверное, лежит под землей. Когда-то, будучи агита-
тором, лишил всех покоя, взмыливая лошадь и скача 
по весям и долам с криками-лозунгами «Да здравству-
ет Горбачев!», «Да здравствует перестройка!» Как 
будто кто-то из скотоводов противился власти этого 
человека. 

Когда же Горбачев лишился трона, то тут же вкус слов 
Жетеса моментально переменился. «Знал, что именно 
так и случится. Не нравилось мне, как выглядела его 
голова, будто бы окрашенная пометом, исторгнутым 
вороной. Раиса-то хоть наша, все-таки татарка. Не да-
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қалды», – деп бір садақада желдей есіп отырған.

Кешегісін айтсаңшы…

Ғаламдасамыз, шекараны жоямыз, бәріміз 
құшақтасып табысамыз дей ме, Алла, ит-ай, мұның 
құшағына кім зәру боп отырғанын?.. 

Бір ғажабы, қаншама «ақ шақыр» десең де, мұның 
аузына іліккен жаманаттың келмей қалғаны жоқ. 
«Ішкені ұнамайды, бетіммен жер басып біттім», – 
деп жүріп Ельцинді де орнынан алып тынған жоқ па? 
Қойнынан қағазын жылтыңдатып қоймап еді, бұған 
да тықыр таянған да…

Қызыл тайыншаны қамаған шибөрі көздеп атар кез-
де тым құрығанда қасқыр мен қарсақтай жалт беріп 
жоғалмай, қасқайып тұра берді-ау. Тек «мияу» деп да-
уыс шығарған. Бұл: «Әй, Қапар, әліңді біл, құмырсқа, 
жолыңды біл», – дегені-дағы. Артыңда Америкадай 
елің тұрса, келсең кел деп қасқия қалмағанда қайтеді?!

Оқ пәршелеп кеткен екі басты кесіп лақтырып, терісін 
кергішке кигізген. Қан-сөлі тамып тұрған етті көміп 
тастауға қимай итаяққа сүйей салған. Құтжол шоқ 
басқандай ыршып түссін. Қыңсылап қыр асып қашып, 
үй маңын көрмей жүріп алды. Жеті қазынаның бірі 
ғой, ит те болса бір жаманатты сезген-ау.

Жастай кепкен қос теріні қанжығасына бөктеріп 
Қанішкенге барған. Ондағысы қасқыр басына алты 
мың теңгеден «байғазы» береді, шибөріге соның жар-
ты ақшасын қиса да, аз нәпақа ма деген ой. Ақсаймын 
деп жатып-тұратын агент байғұсты тері мен шуаш 
иісі қолқаны атқан құрқылтайынан тапты. Әншейінде 
мұны көргенде жайылып түсетін сорлы кірпідей 
жиырыла қалыпты. Қара тонның жағасынан басы 
көрінбей: «Жоғалт! Жоғалт көзін!» – деп сырт айнала 
берген. 

Бұл қаңғыс та бар сұмдықты біліп, ішіне бүгіп тұрған 
болды…

Пәнде пақыр қашан да өз сорын өзі іздеп табады 
ғой. Айдалаға лақтырып кетпей, екі теріні дүние 
көріп, үйіне кері алып кеп барқыттай ғып илегенін 
айтсаңшы…

Түс ауа тоқал тамына кіріп шай қойған. Бірер кесемен 

вала мужу властвовать. А зять же наш  с вороньим 
помётом на голове оказался несмелым. Поддался под-
стрекательствам», – говорил он на одной из поминок, 
изрыгая красноречие.

А, что сказать про вчерашнее... 

В условиях консолидации наций, ликвидируем грани-
цы, раскроем друг другу объятья, – так, что ли гово-
рил, словно кто-то жаждет попасть в его объятья...

Самое удивительное, как бы ему ни говорили «пред-
рекай хорошее», но все то гнусное, что липло к его 
устам, постоянно сбывалось. Приговаривая: «Не нра-
вится, что он пьет, от стыда я готов сквозь землю про-
валиться», – успокоился тем, что сместил и Ельцина. 
То, что он все время тряс своей бумажкой, вытаскивая 
из кармана ее, видать, не к добру и он, Капар, сядет в 
лужу.

Когда готовился стрелять в шакалов, взявших в коль-
цо бурого теленка, тогда они не бежали, сломя голову, 
как волки и корсаки, а стояли, как вкопанные. Лишь 
издавали звуки, похожие на мяуканье. Наверное, эти-
ми звуками они говорили ему: «Эй, Капар, знай свою 
муравьиную дорожку, свое место». Когда за спиной 
такая страна как Америка, тогда не мудрено, что они 
вели себя так вызывающе. 

...Отрезав две обезображенные пулями головы, шку-
ры натянул на распялку. Мясо, истекающее кровью и 
соком, зарывать не стал, пожалел и бросил в собачье 
корытце. Кутжол вскочил, как ошпаренный, словно 
наступил на уголья. Заскулив, он сбежал к косогору, 
боясь приблизиться к дому. Все-таки, как говорят ка-
захи,  собака одна из семи благ казны, видать, почув-
ствовала что-то недоброе.

Две высушенные шкуры, приторочив к седлу, повез 
в Ганюшкино. Зная о том, что за одну шкуру убито-
го волка дают премию в шесть тысяч тенге, рассчи-
тывал получить хотя бы половину за шакалов, все-
таки, какой никакой, а прибыток. Хромоного агента 
по приемке, который встречал клиентов лежа, нашел 
на его складе, пропахшем зловонием от шкур и шер-
сти. Обычно, хотя и медленно, но при его виде под-
нимающийся, этот нечастный на этот раз съежился. 
Не показывая головы из-за воротника черной шубы и 
взвизгивая: «Убери! Убери совсем!», отвернулся. 

Похоже, и этот пройдоха, зная всю эту напасть, дер-
жал ее в себе...

Несчастное существо, как всегда, само на себя на-
водит беду. Надо же, не выбросив в голой степи, а, 
посчитав добром, привез обратно домой, выделав их, 
словно бархат.

Уже к обеду, войдя в свою лачугу, поставил чай. Вы-
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тоқтады. Көкірегінің басына түйіншек боп қадалып 
тұрып алды. Сосын бата жасады да қисая кетті. 

Қисая кеткенде көзі қайтадан көкті көздеп тұрған 
дара ауыз мылтығы мен оғы ұядағы балапандай 
шүпірлеген оқшантайға түскені. Сол-ақ екен:

– Қараң батқыр, жалғыз өзімді жауға талатып, әлгі 
қатынның да келмеуін, – деп орнынан сілкіне тұрды. 

Күн көкжиекке еңкейіп қалыпты. Қора жақтан қой 
маңырады. Шағыр мен жусанға бөртіп енді су дәметіп 
тұр. Қарқ ете қалып қанатын жайып аулаққа қарға 
ұшты. Баспамен өрмелеп тоқал тамының төбесіне 
шыққан. Аузы қара май жаққандай үңірейіп мұржа 
тұр. Кешқұрым түтін шықпағасын бұл да жетім екен 
ғой. 

Өндіршек созып айдау жолға қарап еді, алыстан 
қыбырлап бір қарауытқан көрінді. Сар желдіріп келе 
жатқан Қадиша шығар. Сән қысып, барқыттай теріні 
етек-жеңі қырқыла бастаған пальтосының жағасына 
жапсырып… Қанішкенде қай бір тілеулес ел бар?! 
Әріп таныса бітті, ақ қағазға күн туады. Еңбектеп 
жүрген сәбиіне дейін теледидардың алдына жатып 
ұйықтайды. Солардың көзінше ат үстінде көлбең 
қағып… Бар дұшпанды соңынан малдай маңыратып 
келеді десеңші!

Өлейін десе жан тәтті, кірейін десе жер қатты боп 
торығып «УҺ!» деп жан-жағына көз тіккен. 

Екі қолының астында шибөрінің екі басы жатыр. 
Тұла бойын лап етіп суық леп ұрды. Басы шыңылдап, 
баяғы бала күнгі бағана басында тұратын бірқұлақ 
радионың қырылдақ дауысындай түсініксіз шуыл бел 
алып барады.

– Балалар-ау ойнап жүріп төбеге лақтырып тастаған, 
– деп буынын бекітіп еді. Енді көзі бұлдырап, мой-
ны былқылдап қоя берді. Ептеп еңкейіп аяқ астына 
қараған, мыж-мыж боп жатқан екі бас сығырая қарап 
бұдан жүз аударар емес. Қап-қара тұмсығын көкке 
шүйіріп, сазара қалыпты. Тіпті, жер тырнап жылжып, 
балағынан ала кететіндей. «Африкадағы әумесерлер 
сазайын тартқан. Ендігі кезек, Қапар, сенікі. Тоқтай 
тұр, бәлем! Мияу», – дейтіндей.

Жаны қысылып жалма-жан айдау жолға қараған. 
Қадиша қаракермен лекітіп келеді екен. Етек-жеңі 
қырқылып қалған ескі пальтосының жағасы қызыл 
шоқтай жайнайды. Жаға емес, шибөрі мойнын ай-
налып алас ұрып жүгіріп жүргендей. Қонар ұясына 
ұшқан қара қарға ма, әйтеуір аспанда қарауытқандар 
қаптап кетіпті. Бірқұлақ радио қайтадан қырылдап, бұ 
жолы вертолеттің дауысы анық естілді.

пил лишь чашку, словно в горле ком застрял. Пова-
лился набок. 

Лежа на боку, взгляд его снова упал на направленный 
в небо ствол винтовки и патронтаж с пулями, похожий 
на набитый птенцами гнездо. Только этого и ждал:

- Да за что же все эти напасти навалились на мою го-
лову,  да и жена, пропади ее тень,  оставила меня од-
ного на растерзание врагам, – воскликнул он, вскочив 
с места.

Солнце уже перевалило зенит. Из овчарни раздалось 
блеяние. Насытившись бурьяном и полынью, овцы те-
перь просили воды. Каркнув и размахивая крыльями, 
взлетела ворона. Вскарабкался по лестнице на крышу 
дома. Словно рот, намазанный черным маслом, зияла 
дыра трубы. Поскольку не валил из нее дым со вче-
рашнего дня, и она выглядела сиротинушкой. 

Вытянув кадык, оглядел дорогу, издали чернело что-
то передвигающееся. Наверное, едет Хадиша, на-
рядившись в свое протертое пальто с великолепным 
воротником, красивым и мягким, как бархат. Откуда 
взяться в Ганюшкино доброжелательным людям. Как 
только выучивают буквы, так все, – беда бумаге, стро-
чат жалобы и доносы. Наверное, и там они шумят по 
поводу треклятого воротника. 

Захочешь умереть, – душа дорога, захочешь закопать-
ся, – земля тверда, – ух! Отчаявшись, огляделся по 
сторонам.

Под руками оказались две головы шакалов. По все-
му телу пробежали мурашки. В ушах зазвенело, ста-
ли охватывать ещё знакомые с детства непонятные и 
хриплые шумы, похожие на звуки радио, прибитого 
к столбу. 

Наверное, дети, играя, забросили их сюда, – пытался 
успокоить себя. Но в глазах помутилось, шея обес-
силено подогнулась. Осторожно нагнувшись, посмо-
трел под ноги, эти обезображенные головы, сузив гла-
за, смотрели на него неотрывно. Похоже, даже готовы 
были, царапая землю, ухватить его за штанины. К 
тому же, они словно говорили: «Негры в Африке свое 
наказание получили. Теперь твоя очередь, Капар. Ну, 
смотри, скоро дождешься. Мяу». 

Тут же, испугавшись, оглянулся на дорогу. Хадиша 
была уже близко. Воротник изношенного пальто све-
тился, как уголек. Не воротник, а будто бы шакал, вер-
тясь вокруг ее шеи, описывал круги. Наверное, воро-
ны летели к своим гнездам, в общем, небо почернело 
от заполнивших его черных точек. Снова захрипело 
радио, но на этот раз это были звуки приближающе-
гося вертолета.
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– Аллам-ау, – деді амалы таусылған аңшы үні тозып, 
мұржаға сүйене кетіп. – Шәуілдеген жаман шибөрі 
Американың ұлттық байлығы болсын. Мен сонда 
Қазақстанның кімімін? Өкпесіне тебер өгейімін бе? 
Бұ дүниеде жиғаным, о дүниеде иманым бұйырмай 
кететіндей сұрауым жоқ па? Оң қол қиянатқа жүгірсе, 
сол қол арашаға ұмтылмас па... Бұл ел – ел ме, әлде 
ашық-тесік жатқан мал қора ма?..

Көзінен екі тамшы жас езіліп түсті.

Батар күн пәни дүниенің қашты-қуды қызығын 
қимағандай, бір құлағын қылтитып, айналаны жез ле-
гендей жылтыратып тұр.

- О, Аллах мой, – прошептал обессиленный охотник, 
прислонившись к трубе. – Пусть визжащие шакалы 
будут национальным достоянием Америки. А кто я 
тогда для родного Казахстана? Приёмыш, которого 
можно поддать ногой? Коль я не нужен никому в этом 
мире, понадоблюсь ли на том свете? Хотя бы Всевыш-
нему… Если чужая рука вцепится в горло, то разве 
собственная не стремится вырвать тебя из этой хват-
ки? Эта родина моя – страна или открытый скотный 
двор?

Из глаз скатились две капли слезинок.

Закатывающееся солнце, как будто не желая покидать 
перипетии этого мира, выставив лишь своё ушко, ос-
вещало всё вокруг ярким багрянцем.

Перевод Бекета Карашина

Примечания:
• нар – одногорбый верблюд
• кетинец – от этнонима  Кете (казахское племя)
• таминец – от этнонима Тама (казахское племя)              
• моншак – бусинка
• Билеке – игра слов: 1) уважительный вариант имени Билл + 
                                        2) уменьшительный вариант слова билик (власть).
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ЖАСЫРЫНБАҚ
ПРЯТКИ

Рахымжан Отарбаев
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Ақылдыға қайғы алдырсам деп едім,
       Ақымақты ойландырсам деп едім.

Жұмекен

Осы жұртта ес бар ма, өзі?

Таң торғайы шырылдағанда басталған қаңқу қара 
қарға қанатын жайып, қонар ұясына қайыра ұшқанда 
қиқуға ұласып, айналаң арқасы бар бақсыдай зікір са-
лып арпалысады да жатады. 

Берместің пұлын, көрместің көзін сұраған өңшең 
қайыршы қайдан ғана қаптап жүр осы? Жан-жағыңды 
желді күнгі қараша үйдің іргесіндей ұйтқытады кеп...

Әйтпесе, заманында көздемей лақтырған таяғы 
аспандағы Айға барып қадалатын Бастық солардың 
гөй-гөйінен бұғынып, мекемесінен торғай адым аттап 
басуға зар болды деген не сұмдық?! 

Ертеңді-кеш қос қолын қайырып әкеліп құйрықтың 
үстіне салып, ерсілі-қарсылы сенделеді де кетеді. 
Төсті жалаңаштап тұрып талай қағыстырған, сілекей 
алысқан есепсіз дос-жаран қырдан-қырға сырғып 
қашқан сағымдай із-түзсіз жоғалған. Етке өткізетін 
бордақының малындай өріп жүретін өңшең ірің майы 
үстінде сен тұр мен атайын орынбасар атаулысы 
қайда қазір? 

Айтқаныңды ләппайлап естіп, аяңшыл аттай бүлкіл 
қағатын бейшаралардың дені бұл басқарған ұжымның 
төбесіне қорғасын бұлт төніп-төніп бергенде мұның 
керегіне жараған.

Банкроттың аты ауызға алына бастағанда пәле-
жәленің үйірімен үш тоғызын солардың екі-үшеуінің 
мойнына қиып салып, баспасөзде қаққанда қанын, 
соққанда сөлін алдырып, мұхиттың арғы жағалауын 
жайлаған Мю-Тю-Хюмен ауыз жаласқан сыбайлас 
жемқор дегізіп, ұяты молдау бірі инфарктан өліп, 
алаяқтау әлгісі көршілес қалың орманына қарай 
құйрығын түріп қашып орнын сипатпай кеткен.

Жыртыс аңдыған кемпірдей жыртиып, мұның есігін 
бір сығалап кетпесе ішкендері бойына жұқпайтын 
басқарма, бөлім бастықтарының барынан жоғы. 
Тақасы қисайған өңшең иіс алмас.

Мұндайда бас бағып, жан шақыратын орны – 
атақырдай кабинетімен еншілес қалы кілемі көлдей 
боп төселіп жатқан, мамық креслоға бөккен дема-
лыс бөлмесі. Оңашада өзімен-өзі аунап-қунап, кей-

В скорбь хотел я ввергнуть мудреца,
вынудить к раздумьям глупца.

                         Жумекен Нажмеденов
 

Вообще, этот народ в своем уме?

Шум, гвалт и крики, родившиеся с пением жаворонка, 
затем распространившиеся черным вороном, распра-
вившим крылья, продолжившись его крикливо-карка-
ющим полетом при возвращении в гнездовье, суетли-
во кружатся вокруг тебя, как шумные песни и танцы 
шамана при камлании. 

Откуда появились и заполонили все нищие, просящие 
денег? Милостыню жаждущие от жадных и жмотов? 
Вихрем кружатся вокруг тебя, как пыльный ветер во-
круг лачуги. 

Иначе, чем ужасом, разве можно объяснить то, что 
Начальник, который мог в свое время, не прицелива-
ясь, бросить палку, непременно втыкающуюся в Луну 
на небе, избегая скандалов и ссор, не может ступить и 
воробьиного шагу из своего учреждения.

Сложив руки на ягодицах, с утра до вечера, пока не 
уйдет, ходит по кабинету взад и вперед. Бесчислен-
ные друзья-приятели, с которыми братались, ударяясь 
голыми грудями, обменивались слюнями, испарились 
без следа, словно миражи, стремительно убегающие 
от бархана к бархану. Где все услужливые суетливые 
заместители, словно откормленные на убой? 

Человечки, безоговорочно исполняющие приказы, 
словно мелкой рысью семенящие лошадки, пригоди-
лись ему тогда, когда над его учреждением сгусти-
лись свинцовые тучи. 

Когда только-только заговорили о банкротстве, де-
вятьсот девяносто девять недостач-неурядиц из тыся-
чи, целиком взвалив на плечи двух-трех сослуживцев, 
выпуская, кровь в прессе, выжимая, сок под прессом, 
довел одного до обвинения в коррупционном соуча-
стии с заокеанскими Мю-Тю-Хю, другого, более со-
вестливого, – до смерти от инфаркта, третьего, более 
пронырливого, заставил, заметая следы, сбежать в 
сторону густого соседнего леса.

 Лучше нет, чем есть, начальнички, заведующие отде-
лом, похожие на старух, с прищуром ищущих рванье, 
страдающих несварением желудка оттого, что, хотя 
бы раз в день, не заглядывали в его кабинет. Сплошь 
шавки с истоптанными наискось каблуками. 

Место, где можно от всего этого отдохнуть, набраться 
сил – смежная с огромным кабинетом комната, с по-
стеленным величиной с озеро бардовым ковром, на-
полненная мягкими креслами. Наедине он то кувыр-
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де қунап-аунап алады. Бәрі жүйкеге түскен, жүрекке 
батқан зіл батпан салмақтан ғой.

Сүрленген сары ала қазының екі-үш дөңгелегін 
көмекейлетіп жіберіп, терлеп-тепшіп, таңдайда 
білінген жабысқақ шөлді көк шәймен басып... Есік 
баққан түймедей қызы түскір тамызып берген күрең 
жорға коньякты, е, онда да елу грамм... Осы түймедей 
қыздан-ақ дүниенің рахатын көрді.

– Түгеншеевич, – дейді бірде алтын тұтқалы емен 
есікті еппен ашып, көзін аударып-төңкеріп. Осы 
тұқымы көбейгірдің көзінің аласы жоқ шығар, бұған 
тек қарасы мен қарашығын көрсетеді. 

– Шетелдік фирма сырттағы шуды ішке естіртпейтін 
керемет аспап әкеліпті. Даладағы қаптаған елдің 
айқайын ести-ести қан қысымыңыз көтеріліп, кейде 
қос құлағыңызды мақтамен тығындап алып мәңгіріп, 
түһ, манаурап отырасыз. Сол азаптан сізді демде 
құтқарады. Өзіңізді-өзіңіз аясаңызшы. Керексіз ғой...

-Далада бомба гүрс беріп үсті үстіне жарылса білінер, 
тфә-тфә, беті аулақ, одан басқасы енді жым-жырт. 
Дауласа ма, жауласа ма, бәрібір. Жан тыныштығын 
білмесе шетел бола ма? Жым-жырт!

И-и, қарашығым-ай! Үйдегі туған қатыныңнан бетер 
мәпелеп, қызылды-жасылды көбелектей боп ұшып-
қонып жүргені сол.

Дегенмен ербиген екі құлақ пен бір-бір қызыл тілді 
бас-басына жекешелендіріп алған бұл пәтуасыз қазақ 
не деп тантымайды? 

Әріп танитыны арызды қардай боратып, піспектеп 
қоймаған соң, бұдан он шақты ай бұрын таза костюмін 
сыпырып шешіп, ат арқасына қонғалы қылғындырып 
келе жатқан галстугін атып ұрып, маңдай сызығын 
қалыңдатып, қабырғасын қайыстырып, бұғана сүйегін 
майыстырып елімен жүздесуге шыққан. 

Оңашада кәнігі әртістердей айна бетінде әрлім-берлім 
дайындық жасап ойқастаған. Сөзімді:

– Халқым, – деп бастасам қалай болар деп бипаздап 
көріп еді, екі буыннан тұратын жәдігер мұның аузы-
нан түскенде ойнақтап, салмағын жоғалтып алды.

– Елім-жұртым, – деген еміреніп, ол да қалтасы 
қағылған, тауы шағылған көпшіліктің көңілін 
жібіткендей ем-дәріге айналмады. 

Әзірге бойынан киесі қашпаған осы үш атаудың бірін 
айта сала, беторамалмен көзімді жөпелдеме сүртіп, 
кемсеңдеп жіберсем деп ойлауы мұң екен, әйелі ұл 

кается, то валяется. Все это от тягот, напрягающих 
нервы, стругающих сердце.

Заложив на язык два-три кружочка пестрого корич-
нево-желтого казы*, пыхтя-потея, утоляя жажду лип-
кого нёба зеленым чаем, пропустил пятьдесят грамм 
темно-коричневого коньяка, накапанного секретар-
шей-пуговкой. Именно эта пуговка дает ему в этой 
жизни отдушину.

- Тугеншеевич, – обращается к нему, приоткрывая ду-
бовую дверь с золотой ручкой, игриво вращая глаза-
ми. У этой, да размножится ее род, как видимо, нет 
пестроты в глазах, лишь бездонная чернота, да чер-
ный зрачок. 

- Иностранная фирма поставляет сейчас отличное 
звукоизоляционное оборудование. Слушая шум и 
крики толпы с улицы, иногда закупорив ватой уши, 
сидите с повышенным давлением в полуобморочном 
состоянии. Оно избавит вас от этих мук. Пожалейте 
самого себя. Нужны же еще... 

- Только когда снаружи взорвутся, тьфу, тьфу, не при-
веди Господь, одна за другой бомбы, возможно, будет 
и слышно. А в остальное время – тишь, да гладь. Хоть 
споры, хоть раздоры, все нипочем. Тишь, да гладь! 
   
Э-э, зрачок моих глаз, порхает бабочкой, ухаживая бо-
лее усердно, чем дома родная жена.

Все-таки, что только не вытворяют эти вероломные 
казахи, приватизировавшие по два торчащих уха и по 
одному острому языку? 

Коль скоро знающие буквы, начали, не переставая, 
как снежный буран, строчить жалобы, месяцев десять 
назад он, сняв свой дорогой костюм, отшвырнув гал-
стук, душивший его с начала его карьеры, напустив 
строгие морщины на лоб и сочувствующий вид на 
мимику, выпятив ключицу, решил встретиться с на-
родом. 

Как заправский артист, прохаживаясь перед зеркалом, 
так и сяк, стал готовиться наедине с собой.  

- Мой народ, – если я начну так, – подумав, он попро-
бовал щеголем изобразить это, но словосочетание из 
двух элементов, зашатавшись, потеряв устойчивость 
и весомость, рухнуло.    
 
- Мои соотечественники-соратники, – пытался при-
дать голосу ласку, но и это не могло стать панацеей 
для смягчения настроения обнищавших и униженных 
масс.  
     
А если, высказав сразу все эти три обращения, еще 
не потерявшие свою значимость, да тут же, выпустив 
слезу из глаз, приложить платок к ним, могут же по-
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тапқаннан бетер қуанды.

Апырмай, ескі аруақтар жар болып, қос қолтықтан 
демеп, осы жолы өңшең қызыл көз пәлелердің уысы-
нан құтылсам, тағысын тағы...

Текшелеген байлығын қайда өткізерге білмей дал 
боп жүрген шетелдік инвестор қаңғып келіп қалып... 
Мұнай бағасы аяқ астынан аспандап кетіп... Тым 
құрығанда үлкен аварияға кезігіп...
Жанын аузына тістеп алып қашар бір айла табылар.

Қарақұрым ел зәуде бір жылт беретін, көбінесе 
теледидардың әйнегінен көсілетін өркешсіз нардай 
Бастығын көргенде, Бастығын емес-ау, оның үстіндегі 
арық сиырдың әукесіндей олпы-солпы жұмыс комби-
незонын көргенде гу-у етіп бір басылды. 

Сынық жүзін, сырт киімінің сұрқын танып, бұ 
пақырдың да өзімізден айырмасы аз екен-ау дегендей, 
шатынаған көздер, әлем-тапырық жүздер, іркес-тіркес 
көкпарланып-шоқпарланғандар сәл-пәл жұм-сарған.

Айна алдында жасаған мәнеріне бағып:

– Аяулы халқым, – дей беріп қалтасынан көлдей ора-
мал алып кемсеңдеп, көзін уқалаған, кірпігіне шық 
ілінбепті. Ол үшін де ішкі дүниең езіліп, көңілің жа-
сып, жүйке біткенің түгелдей босауы керек шығар. 

Қап, әттең, білсеші! Шырадай жанып, түбінде ұялы 
сайтан бұғып жатқан жанарын екі-үш мәрте си-
пап өтіп, бұдан да қайран болмаған соң, орамалды 
қорағаштай мұрынға түсірді. 

Қорқ еткізіп еді, е, табылды, суағардың пайдасын 
сонда молынан бір көрген.

– Бір терінің ішінде бірге толармыз, қоса солармыз, ең 
бастысы, жеті мүшеміздің амандығын тілейік, – деп 
тап бір жетінші қабаттан құлап, ғайып ерен қырық 
шілтеннің күшімен тірі қалған жандай жөңкіді. 

– Менің де күйім күй емес, ағайын! Өздерің үшін 
тоқым жастанып, толағай бастанып... Банкрот деген 
жеті басты жалмауызбен жекпе-жек жағаласып...

Бұл жалғанда ауыздан шыққан ыстық лептің буын-
буыныңа түсіп, талма жерден ұратын құдіретіне же-
тер не бар? 

Аштықтан бұралған бір топ жас қатын сықсыңдап 
көзіне жас шақырды. 

думать, что человек сопереживает и тоскует? Обрадо-
вался, более чем жена родила ему сына.    
     
Вот бы древние духи предков, став стеной, поддер-
жали с двух сторон, избавив и на этот раз от хватки 
красноглазых дьяволов, а там, там видно будет... 

Прибудут иностранные инвесторы, не знающие, куда 
вложить накопленные богатства... Цены на нефть 
взлетят неожиданно... На худой конец, нагрянут форс-
мажорные обстоятельства... Сбежит, унося в зубах 
свою душу, уловка всегда найдется.    
   
Широкие массы, в предвкушении увидеть Начальни-
ка, изредка появляющегося перед глазами, большей 
частью вальяжно, как нар, мелькающего на экранах 
телевидения, увидев не Начальника, а его рабочий 
комбинезон, нелепо висящий на нем, как подшейные 
складки худой коровы, долго гудели, а потом затихли. 

Увидев скромный вид, узнав форму верхней одежды, 
словно подумав, что этот несчастный мало, чем отли-
чается от них, рассерженные взгляды, перекошенные 
лица, назойливые и занозливые смутьяны-буяны не-
много смягчились. 

Призвав заготовленную перед зеркалом фразу и мане-
ру:  
    
- Дорогой мой народ, – обратился к ним плаксиво и, 
вынув огромный платок, вытер им глаза. На ресни-
цах не было ни единой росинки. Для этого, наверное, 
надо было, внутренне размякнув, напустив унылое 
настроение, расслабить полностью все нервы. 

Жаль, если бы знал! Горя, как лучина, два-три раза 
погладив лицо, глубоко скрывающее гнездовье спря-
тавшегося шайтана, но поскольку из этого ничего не 
вышло, поднес платок к носу, похожему на дубину. 

Высморкавшись, обрадовался: наконец-то, полезным 
оказался и этот источник влаги. 

- В общей коже мы множимся, вместе в ней увянем, 
самое главное, пожелаем, друг другу здоровья, – вос-
прянул он, как будто упав с седьмого этажа, остался 
жив благодаря невидимой силе сорока силачей. 

– И мое положение неблагополучно, родные. Ради вас, 
как говорится, спал на потнике, изголовьем избрав 
ссохшиеся кости. Бился один на один с ненасытным 
семиголовым драконом под именем «Банкрот»… 
 
Разве есть более сильное средство превращения лжи в 
истину, чем горячее дыхание слов, теплом проникнув 
в суставы, бьющее в уязвимое место? 

Группа женщин, заморенных голодом, жалостливо 
прослезилась. 
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Кемиек кемпір:
– Қайтсін-ай, енді?! – деп уһілеп, бүктетіліп қалған 
белін су бүріккен қайыстай әреңдеп жатып жазды. 

– Дұрыс айтасың, қарағым, бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол...

– Бір балақтан бұт та шығарайық онда, – деп күйектей 
сақалына түкірген шал топ ішінен тұсаулы аттай 
бұған шапшысын. 

– Зейнетақымды тап! Табасың қазір, зәнталақ!

Алжыған қақпас-ай! Төсегін қалың салып, пеш 
түбінде Алладан иман тілеп көсіліп жатпай, басын 
оқжыландай қайқаңдатуын.

Өзіне туралап атылғалы тұрған мына оқжыланның 
уын тағы бір жолы қайтармаққа ұмсынған бастық 
қатты қақырынып қалып орамалды оңтайлай берген-
де, оң қолының ортан терегінде тұрған қорқордың 
басындай алтын жүзік, оның ортасын ойып қонған 
көгілдір жаһұт күнмен шағылысып, алаөкпе елдің 
көзін жалт-жұлт, жалт-жұлт қарықтырсын. 

Мынау алтынның буы, пейіш тасы – жаһұттың 
көгілдір нұры қуқыл тартқан өңдерді суық сәулесімен 
аймалап, әзәзілдей арбады. Абырой да асау ат сын-
ды, туласа – жы-ғады. Жыққаны емей немене, өң мен 
түстің ортасында аңта-рылысып қалғандар алма-кезек 
ес жиысып, су иесі Сүлейменнің сиқырлы жүзігінің 
бойында әрбірінің бұйырмысты нәпақасы, бала-
шағасының көз жасы жатқанын сезіп, ой-хой, дауыл 
күнгі қарағайдай теңселіп, шайқалыссын. Иегі пешке 
кепкен байпақтың басындай бір антұрған шешеннің 
ұлттық биін билегендей құтырынып...

– Ұлттық валютамыз Баксбайдың тоқалына айналып 
кетті.

– Абай атам здашқа да жарамай қалды!

– Құнсыз теңгеге көжеден көп әкімнің бірінің басын 
салмай ма... Ұлыны қорлатпай!

– Тексіз жерден би шықты, текті жерден құл шықты!

– Үкімет «давай, бала тап!» дейді. Қап арқалатқаны 
аздай.

– Зауыт, фабриктен түтін ұшпайды!

Старуха с обвисшей челюстью со словами «что те-
перь поделаешь», ахая, еле-еле выпрямив согнувшу-
юся спину, словно опрысканную водой сыромятину, 
проговорила:     
– Правильно, светик, говоришь, из одного воротника 
голова, из одного рукава рука.     
  
- Тогда вытащим из одной штанины и ногу с ляжкой, 
– взвизгнул из толпы, оплевывая свою бороду, какой-
то старик, словно стреноженный конь, ринувшийся к 
нему. 

– Выплати пенсию! Сейчас найдешь, негодяй!  

Ну и пустоголовый маразматик! Вместо того чтобы, 
постелив мягкую постель, лежать у печки, прося Ал-
лаха о милости, нет же, как змея-стрела, пытается 
вонзить свое жало. 

Потеряв надежду еще раз отразить яд этой стрелы-
змеи, готовой выстрелить в него, Начальник, сильно 
кашлянув, только потянулся, было к готовому платку, 
как золотой перстень на его среднем пальце, величи-
ной с головку курительной трубки и голубой брил-
лиант в его оправе, отражаясь на солнце, ослепили 
вспышками глаза рассердившихся людей. 

Блеск этого золота, яркий свет чудесного камня, с 
налетом бледноватых оттенков, лаская холодным от-
блеском, околдовывали, как коварство. И гордыня его 
была укрощена, как строптивая лошадь, встанет на 
дыбы – повалят. Как же не повалят, если оставшие-
ся рыться посередине между явью и наваждением, в 
свою очередь, собравшись с мыслями, почувствовав, 
что в сплаве и цене таинственного перстня властели-
на воды Сулеймена заключены недоедание каждого 
из них, налиты слезы детей и внуков, начнут, слов-
но сосна в ветряную погоду, раскачиваясь, трещать и 
скрипеть. Какой-то вероломный оратор, похожий на 
изгибы носков высушенных на печке валенок начал 
взбешенно мутить толпу... 

- Наша национальная валюта превратилась в незакон-
ную жену Бакс-бая*. 

-Даже для сдачи не годится уже на тенге портрет де-
душки Абая! 

- Почему бы не рисовать на обесцененном тенге голо-
вы акимов, которых больше, чем пшена в каше, чем 
глумиться над великим человеком!    
  
- Из неблагородных корней выросли правители, из 
благородных – родились рабы!    
  
- Правительство говорит: «Давай детей рожай, хоть 
впадай в грешки». Как будто мало того, что на всех 
навьючили мешки.

- С заводов и фабрик даже дым не вылетает!
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– Жезөкшелік жайлады!

– Аштан өле ме? Қызметке тұрған жалғыз мүшесі сол 
болса...

Сол сапар байсыз қатынның өзіне мың қой айдатамын 
деп жалынып жатып он күнге мұрсат сұрап, тұзға 
сиіп ант беріп, ауыздығымен алысқан елді әупірімнің 
күшімен зорға таратқан.

...Кеңқолтықтау әкенің, кеңбалақтау шешенің мойны-
на бұршақ сап жүріп сұрап алған жалғызы-тын. 

Бағулы-қағулы, батпандай бауырсақты баудай 
түсіретін құрбыластарымен қосылып ала жаздай 
жалаң аяғына көктің нәлі жұғып, күстеніп, ләңгі 
теуіп, қозы-лақ қайырып, тай жарыстыратын. 

Десе де, көзіне түсе беретін шөкімдей кекілі бар, 
жиегі ақжемделген кішкене тақиясын төбесінен та-
стамайтын сары баланың бойына Тәңірім өзгеде жоқ 
ерекше қасиет дарытқан.

Малы өрістен қайтып, майдақоңыр самалмен әр 
ошақтың түтіні билеп, бейжай жататын ауылдың 
жүгірмек атаулысы кешқұрым жиналып, жасырынбақ 
ойнар-ды.

Иә, бір теректің басынан үріккен мың торғай құсап бет-
бетімен безіп жоғалып, бас сыяр жерін сауғалайтын, 
соңынан шүрегейдей бір бала қызылсирақ боп сабы-
лып іздейтін кәдімгі жасырынбақ. 

Алдымен аңдамай қолға түсіп қалғандары суырдай 
шақылдап таптырмай жатқан қуларға тілек қосып, 
«көкек» дегенде шық, «бүркіт» десек бұқ десіп, 
аттанға айқай үстеп, кешкі ауылды басына көтеріп, 
азан-қазан ететін. 

Өзі соншама сүйіп ойнайтын ойын үстінде қазіргі 
құзырлы Бастық-бала тығылған жерінен ғұмыры тап-
тырып көрмеген. 

Қораның түкпірі, пішеннің қуысы, ескі сандықтың 
іші, төңкерілген қазанның асты, қарлығаштың 
ұясы, тышқанның іні, нақ бір жер жұтып кеткендей 
табаныңнан таусыл, жата қалып жалын, әкеле-көкеле 
– елесін байқатпас. 

Мұның қайда барып бас бағарын қорғасын құйған 
сақа беріп сұрағандар да айттыра алмаған.

...Суағарға барып былғанып шыққан орамал кепкелі 

- Процветает проституция!

- А что, с голоду дохнуть? Если на работу берут толь-
ко этот орган... 

Во время этой встречи, обещая даже вдовам выделить 
отару овец из тысячи голов, умоляя дать ему десятид-
невный срок, клятвенно мочась на соль,* с величай-
шим трудом утихомирил и распустил народ, вырыва-
ющийся из узд....      
       
 
Он был единственным ребенком у великодушного 
отца и широкоподолой матери, носивших на шее шер-
стяные веревки для привязывания ягнят, тем самым 
выпросивших его у Всевышнего.

Приглаженный и ухоженный, сытый и мытый, все 
лето вместе с ровесниками бегал босиком по траве, 
мозоля ноги, играя в лянгы*, гоняя ягнят и козлят, 
устраивая, скачки жеребят. 

Но все же, светлолицему мальчику, с челкой, посто-
янно ниспадающей на глаза, не расстающемуся с 
маленькой окаймленной узорами тюбетейкой, было 
даровано свыше особая, никому не присущая способ-
ность. 

После возвращения скота с пастбища, все непоседы 
суетливого аула, из каждого очага под воздействием 
легкого ветра выпускающего танцующий дым, со-
бравшись вечером, играли в прятки. 

Да, да, обычные прятки, когда разбегаются, кто куда, 
исчезают, кто где, ищут любую щелку, словно вспуг-
нутые с дерева тысячи воробьев и взмылено ищущий 
их, сбитый с ног какой-либо малый. 

Нечаянно обнаружившие себя игроки, стуча, как сур-
ки, подсказывая надежно спрятавшимся хитрецам: 
«закукую, появись, крикну «беркут!», схоронись», 
– добавляя к крикам гам, поднимая вечерний аул на 
дыбы, ставили все с ног на голову.   
 
Во время этой своей любимой игры тогдашний маль-
чик, а нынешний Начальник, прятался так, что его ни-
когда не находили. 

Ниша в хлеву, выемка в стогу, чрево старого сундука, 
днище перевернутого казана, гнездо ласточки, мыши-
ная нора, точно его проглотила земля, хоть истопчи 
подошву, умоляй лежа, пускай ласкай, не обнаружит 
и призрака своего. 

Даже те, кто предлагал залитый свинцом биток асы-
ка* в обмен на подсказку, где он прячется, не могли 
добиться никакого результата.    
 
...С тех пор, как высох замаранный носовой платок, 
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он күн емес, ой-дөй, он айға таяды. 

Бұл да қарап жатпай, аттай шауып, атандай желіп 
дүниенің төрт бұрышын түгендеп, алақанын кең жай-
ып, бірақ оған тышатын тірі қарға таппай тұралап 
оралған. 

Ашынған ел аштық жариялап, еңселі орданы 
қоршап, саржамбас боп жатысы анау. Өңшең қырсық 
шалғандар аузына тамызған суды алмай, кері түкіріп 
тастайды дейді.

Тұзға емес, шаптырып мұзға сисең де, бұ күнде сөзіңе 
иланатын жұрт қалды ма? 

Соңғы сенім жоғалған, ақырғы шыдам үзілген сол 
сәске түсте көзінің қарашығын ғана көрсететін 
түймедей қыз Бастығының кабинетіне өз етегін өзі 
шапалап теуіп, ентігіп кірген.

– Түгеншеевич! Халық ішке лап қойды!

Жым-жырт.

– Түгеншеевич! Қолымызға түскенді түгелдей 
құртамыз дейді.

Жым-жырт.

– Түгеншеевич!..

Есі ауып, алақ-жұлақ қаққан түймедей қыз атақырдай 
кабинетті, қалы кілемге, мамық креслоға көмілген де-
малыс бөлмесін жанталаса тінткілеген. Әлгінде ғана 
өркешсіз нардай шөгіп, ыңыранып отырған Бастығы 
зым-зия. 

Қызыл ағаштан қиып жасалған өңшең сүйегі текті 
жиһаз атаулының астан-кестеңін шығарып түгел 
ақтарған. Көкке ұшты десең, терезе анау, атқан оқ 
өтпес. Жерге сіңді десең, емен паркетті еден мынау, 
сыңар ине шаншуға саңылау таптырмас.

Қайда? Қайда кеткен, Құдайым-ау?

Жапандағы жалғыз құтқарушысы сол еді ғой.

Дәліздегі алқын-жұлқын жүгіріс пен қиқудан шыбын 
жаны шыжғырылған қыз сасып, бұрышта елеусіздеу 
тұрған бәкене шкафтың есігін ашқан. 

Сұмдық! 

Сұмдық болғанда да, қазақы ауызға сыяр жай сұмдық 
емес. Шкафтың ішінде... көзіне түсе беретін шөкімдей 
кекілі, төбесінде жиегі ақжемделген кішкене тақиясы 
бар сары бала бұғып отырды.

прошло не десять дней, о-го-го, а целых десять ме-
сяцев. 

Да и он, не отлеживаясь, скача, как конь, рыская, как 
атан*, широко протянув ладони, обошел четыре сто-
роны света, но не найдя и помета ворона, вернулся 
обратно. 

Озлобленный люд, объявив голодовку, обложив высо-
кую цитадель, лежит вон пролежню. Особо упрямые 
особы, говорят, не принимая закапанную в рот воду, 
выплевывают ее обратно. 

Не на соль мочись, хоть струей на лед, разве остался 
на сегодняшний день, верующий словам люд?  
 
В этот полдень, когда пропала последняя вера, лоп-
нуло крайнее терпение, в кабинет своего начальника, 
приподнимая подол, запыхавшись, вбежала девушка-
пуговка. 

- Тугеншеевич! Народ хлынул внутрь! 

Тишина. 

- Тугеншеевич! Говорят, будут громить все, что попа-
дется.
 
Тишина. 

- Тугеншеевич!  

Сбитая с толку, растерявшаяся девушка-пуговка впо-
пыхах стала обыскивать огромный кабинет и комна-
ту отдыха, утопающую в бордовых коврах и мягких 
креслах. Начальник, только что усевшийся и лениво 
потягивающийся, как нар, исчез без следа. 

Перерыла все предметы мебели, полностью сделан-
ной из дорогого красного дерева. Сказать, улетел на 
небо, – пуленепробиваемое окно закрыто. Сказать, 
провалился сквозь землю, – паркетные полы целы, 
нет даже щели, куда можно просунуть иголку. 

Где? Куда делся, боже мой!?! 

Единственным покровителем в её странствии по миру 
был он. 

Запыхавшись и измучившись от беготни и многоголо-
сых криков, опешившая и изжарившая нежную душу 
девушка, открыла незаметно стоявший в углу низень-
кий шкафчик.  

Ужас! 

Еще такой ужас, что просто так этот ужас не может 
вместиться в уста казаха. В шкафу... в маленькой 
окаймленной узорами тюбетейке, с челкой, ниспада-
ющей на глаза, сидел светлолицый мальчик.  
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– Түгеншеевич!..

– Т-с-с! Дура! Айқайлама! Мен жасырынбақ ойнап 
жүрмін. Жап есікті!

* * *

Осы жұртта ес бар ма, өзі? 

- Тугеншеевич!?!      
     
- Т-с-с! Дура! Не кричи! Я в прятки играю. Дверь за-
крой! 

* * * 

Вообще, этот народ в своем уме?

Перевод Бекета Карашина

Примечания: 
• Казы – конское мясо, набитое в кишки, типа колбасы.
• Асык – костяшка овцы, соединяющая голень с бедром, для игры в кости.
• Бакс-бай – от слова «баксы», т.е. доллары.
• Мочась на соль – идиома: вид клятвы
• Лянгы – игровой инвентарь, типа волана, – кусочек кожи с шерстью, к которому при-
шивается свинец. Играют, подбивая ногами, применяя различные приемы
• Атан – холощеный верблюд.
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ТОҚТЫШАҚ
ТОКТЫШАК

Рахымжан Отарбаев
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Наурыздың шағырмақ күні мен өкпек желі сіре 
қардың көбесін екеулеп сөгіп жатты. Тоңнан босаған 
жердің ажары анық кірмегенімен алакөбеңденіп 
қалған. Теңіздің қуысында қамалған төрт-бес үйді 
қоршап алғысы келгендей жағалауды көмкере біткен 
нар қамыстар үкілі басын тербеп, баяу сыбдырайды. 

Қалың арасынан жылт етіп көрінген ашөзек түлкі 
ауыл жаққа тұмсығын төсеп иіс аулағанымен, көңілін 
жұбата алмай, қозы-лақ ойнаған қораны төңіректейді.

Тоқтышақ қарға аунай-аунай жоны өрттей боп жанып 
бара жатқан түлкіні бұ жолы да аңдап қалды.

– Әжем қорада жүр. Өскен соң қақпан құрып ұстап 
аласың деді. Әзірге жүре тұр, – деді бүлкіл қағып бара 
жатқан түлкіге торша бала тіл қатып. 

– «Қаладағы бай шыдатпай жүрген шешеңе жібер. 
Төбесі жұқарып, миы сұйылған. Малақай істеп 
кисін», – деді әжем.

Омыраудан шығысымен әжесінің әлдиімен өскен 
Тоқтышақ өз әкесін түстеп танымайды. Шешесі бірде: 
«Байқамаппын, мінезсіз ит екен. Қызғаншақ, іші тар 
боп шықты», – деп отырған. 

Келесі жаз жанына жылмаң қаққан көсені ертіп келді. 

Тағы бір көктемде мұртын сылаған сырбазбен, қысқа 
салым, соғым соярда, қаба сақал қарамен оралды. 
Кейін әжесіне сәлем айтыпты: «Қазаққа күйеуге тиіп 
болдым. Енді саудаға басы бүтін кірістім», – деп. 
Дүкен ұстайтын шығар...

Сәске кезінде қорадан оң аяғын билете басып ақсақ 
кемпір шықты. Жаулығы ағараңдап теңіз қуысында 
түтін басы бірікпей бір-бірінен үркіп ұшқан төрт-бес 
үйге қарап әдетінше аңырап қоя берді.

– Қыз баққаннан қарға жиып бақсамшы... Бірінен  
тірілей, бірінен өлілей ай-ры-леп...

Кемпірдің ащы зары бұйығы жатқан төрт-бес үйдің 
тәтті ұйқысын шошытып жібергендей. 

Алдымен ақ шатырлы көрші үйден шаң-шұң ұрыс 
шықты. Монтер ағасы мен қайыстай қара қатыны-
дағы тағы қаймалдасып жатқан. Әдеттегідей, соңы 
қашты-қудыға ұласпай, өрт тез сөнді. Қоламтасы 

Мартовское солнце и холодный ветер разрывали с 
двух сторон снежный наст. Хотя земля, освобожда-
ющаяся от промерзшего грунта, еще не обрела кра-
сивый, оживленный вид, но уже разнообразилась. 
Охватившие все побережье густо растущие и толстые 
камыши, качая пушистыми головками, словно желая 
затянуться петлей вокруг пяти-шести домов, запер-
тых у самого моря, тихо шелестели.   
 
Показавшаяся мельком в этой камышовой гуще го-
лодная лиса принюхивалась, направив мордочку в 
сторону аула, но, не удовлетворившись этим, поры-
скала в сторону загона для ягнят и козлят.

Токтышак и на этот раз заметил эту лису, шкура кото-
рой, обвалявшись на снегу, горела, как огонь.  
  
- Бабушка ходит в скотном дворе. Сказала: когда вы-
растешь, – поставишь капкан и поймаешь. А пока по-
живи, – обращался к бегущей лисе маленький маль-
чик. 

- Отправь в город к своей матери, у которой мужья 
не задерживаются. Кожа на ее голове утонченная, 
оттого-то и мозги разжижены. Пусть сошьет себе 
шапку, – говорила бабушка. 
 
Токтышак, росший с пеленок под опекой бабушки, не 
знал ничего о своем отце. Как-то мать рассказывала 
про него: «Не заметила вовремя, скверный был харак-
тер у этого пса. Ревнивый, мелочный оказался». 

Следующим летом привела с собой какого-то безбо-
родого, юркого пройдоху. 

Как-то весной – кого-то замкнутого, все время гла-
дившего усы, а осенью, когда забивали скот на зиму, 
появилась с черным типом с густой бородой. Потом 
передала привет его бабушке: «Все, прекращаю вы-
ходить замуж за казахов, теперь полностью занялась 
торговлей». Наверное, открыла магазин...  
 
Поздним утром из скотного двора, приплясывая на 
правой ноге, вышла полухромая старуха. Белея своим 
платком и глядя на запертых у побережья пять-шесть 
домов, не объединенных, а отчужденных друг от дру-
га, как всегда, заголосила:     
   
- Чем воспитывать дочь, лучше бы я, собрав ворон, 
лелеяла их... Избавившись от одного живым, от дру-
гого – мертвым...

Похоже, причитания старушки похожие на завыва-
ния, испугав, оторвали от сладких снов съежившихся 
во сне пять-шесть домов. 

Сначала из соседнего дома с белой крышей раздал-
ся шум-гам, ругань. Наверное, дядя-монтер со своей 
черной и сушенной, как ремень, женой опять что-то 
не поделили. Но ссора не продолжилась, как обычно, 
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қоздап, кешқұрым кері жалғасар. 

Әжесі ұрысқақ қатынды жаратпай: «Тілі көсеудей, 
көсей-көсей есіл азаматты қор етті ғой», – деп тыжы-
рынып қалатын.

Оң жақтағы тоқал тамның есігі шалқасынан түсіп, 
іштен екі беті нарттай боп Пішенбай шықты. Көзі 
майланып жайнаң қағады.

– Тез жиналыңдар! Бураны пішеміз. Нәлеті!

Соңынан бұрынғы «пермі бастықтың» шалғайына 
опатылып Науқанбай шабарманның қолтоқпақтай 
басы қылтиды. Қоян бөркі ұйпа-тұйпа боп теріс ай-
налып кетіпті.

– Обалы жоқ! – деп екіленді аузы жаялықтай боп. 

– Қайрақ қайда?!

Тоқтышақ ернін тістей алды.

Тоқал тамның иесі жадау шал-тын. Қақ-соққа қатысы 
жоқ, бар өмірі мал соңында өткен. 

Жекешелендіру келіп тиіскенде үлес бұйырмай, 
ысқырып қана қайыратын уақ жандығы қалған. 
Есесіне Пішенбайдың көзі сол кезден бастап майлан-
ды десетін жұрт.

Аңқау еді, жарықтық.

Төлді көп алған жылы ауданға әспеттеп шақырыпты. 
Алқалы жиын боп, ойдан-қырдан тәжірибе алмаса-
мыз деп келгендер ығы-жығы дейді. 

Бір домаланған бастық бала жадау шалды жетек-
теп апарып «ардагеріміз», «еңбек озатымыз» деп 
қолпаштап төрге оздырған. «Алдымен малды қалай 
жаясыз, өрісті қайтып жаңартасыз, соның сырын 
айтыңызшы», – деп тап бір қымбат құпияны біліп 
алғылары келгендей барлығы мұның аузын тосыпты.

Ғұмыры шаршы топқа түсіп мінбер мінбеген, бала-
шағадан басқаға билік айтып көрмеген жадау шал не 
десін?..

– Осы отырғандарды бір отар қой дейтін болсақ, – деп 
залды оң қолымен орап өтіпті. 

– Түске дейін былай жаямын, – деп, күншығысты 
меңзейді.

бегом с преследованием, – искры пожара погасли. 
Возобновившись, к вечеру, раздражение обязательно 
приведет к новой битве. 

Бабушка его, возненавидев эту сварливую женщину, 
говорила: «Язык у нее словно кочерга, шуруя и шу-
руя им, совсем унизила несчастного мужа», – и всегда 
морщилась. 
    
Дверь, расположенного справа дома без кровли, рас-
пахнулась настежь, наружу вывалился Пшенбай с ру-
мяными щеками. Глаза его весело блестели. 
 
- Соберитесь быстро. Будем кастрировать буру. Черт!

Следом за бывшим «управляющим фермой», путаясь 
под его ногами, показалась похожая на дубину голова 
посыльного Науканбая. Его помятая и всклокоченная 
заячья шапка была одета наоборот. 
  
- Так ему и надо! – проговорил его раздвоенный рот, 
став величиной с тарелку. 

– Где точило?!     
 
Токтышак прикусил губу. 
Хозяином дома без кровли был тощий старик, не 
имевший отношения к спорам-раздорам, всю жизнь 
ходивший за скотом. 

Когда началась приватизация, доля ему не досталась, 
остались у него лишь несколько голов мелкого скота, 
которым можно было управлять даже свистом. Зато в 
то время, как говорили окружающие, заблестели глаза 
Пшенбая. 
 
Наивным был покойный.  

Когда с овцематок получил большой приплод, его с 
честью пригласили в райцентр. Состоялось торже-
ственное собрание, со всех концов для обмена опы-
том собралось множество специалистов. 

Один юркий молодой человек, взяв под руки тощего 
старика и представив его «ветераном», «передовиком 
производства», вывел на трибуну. «Сначала расскажи-
те секреты того, как пасете скот, как обновляете паст-
бища», – обратились к нему, заглядывая в рот, словно 
все хотели узнать какую-то драгоценную тайну.  
 
Что мог рассказать тощий старик, никогда в жизни не 
выступавший перед публикой, никому не отдававший 
приказов, кроме мелюзги, да кучки людишек.   
      
- Если считать всех здесь сидящих за овец, – охватив 
жестом правой руки весь зал, 

– то до полудня пасу вот так, – говорил он, указывая 
на восток.   
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– Көлеңке басы қысқарған кезде көлден суарамын. 
Өзім де кемпірімнің қаймақ қатқан қою шәйін терлеп-
тепшіп ішіп аламын. Көз шырымын алып мызғимын. 
Сосын кешкі салқын түсе былай қарай өрістетемін, – 
деп күнбатысты көрсетеді.

Осы тұста мұны әспеттеп алға шығарған домаланған 
бастық бала даусы әлем-тапырық боп бажылдап 
жіберіпті.

– Жетті, ойбай! Енді қозыны қайтіп көп алып жүрсіз? 
Соны айтыңыз да, сөзді доғарыңыз!

– Е, қошқарларға кәтта обал болды, – дейді бұл 
қабағын шытып. – Күйегі алынып, күйлеген қойдың 
құйрығына бұрынғыдай жабысып жатпайды. 
Саулықтарым қазір де ғылыммен шағылысып жүр. 
Мауқы қанбайды. Көздері мөлиіп тұрады. Қайтсін 
енді?! Сосын...

Әлгі домаланған бастық бала шиедей боп шыжбаңдап, 
қыран-топан күлкінің ортасынан мұны суырып алып, 
қойторысына әрең деп отырғызып жіберіпті.

Сөйткен жадау шалды бұрынғы «пермі бастық» 
қыстақ ауыстырамын деп көмекке шақырады. Жем 
мен сұлыға бөгіп, құйрығын теуіп тұрған мініс атын 
қимайды. Астына екі өркеші баладай бураны беріп бір 
қора сиыр айдатады. 

Қаңтарда жарап, ақ жынын аспанға атып тұрған бура 
өркешінен мойны аспай қылқиып отырған дәрменсіз 
жанды менсіне ме? 

Қамшысын сауырлата берген шалдың қылығына 
алдымен шамданыпты. Бара-бара шын қайратына 
мініпті. Бейқамдығын бағып, иір-иір мойынын 
қайырып әкеліп қара саннан азуын салған. Тулақтай 
етін жұлып алып сонадай жерге лақтырған. Оған да 
құшыры қанбай, шөге қап төс табанымен езген. 

Ішек-қарынын шұбатып ақ қардың үстінде жантәсілім 
еткен әкесін көрген жалғыз ұлды содан бері желік 
кеуледі...

Шаңқ етіп ит үрді. Қара қанден екен. Бәкене тамның 
есігінен шапшып шығып көрші ауылға қарай көсілте 
салды. 

Күндегісі осы. Жамиғаның иті. Жеңгесінің етегі 
қанамай күйеуімен ажырасып тынған. 

Әскербек болса көрші ауылдың кәрі қызына үйленіп 
сәби сүйіпті. Оны біліп жатқан бұл жоқ. Қолын жа-
латып өсірген ерлі-зайыптының неге енді екі жақта 

- Когда тени вконец сокращаются, – гоню их к озеру 
на водопой. И сам тоже, потея и пыхтя, пью из рук 
старухи крепкий чай с густым молоком. Потом, за-
крыв глаза, дремлю. Потом, как только наступает ве-
черняя прохлада, гоню стадо туда, – говорил, показы-
вая рукой на запад.
 
В этот момент юркий молодой начальник, с почетом 
выведший его на трибуну, визгливо заверещал:   
 

- Хватит, достаточно! Теперь расскажите, как вам 
удается получать столько ягнят, и на этом завершайте 
речь. 
    
- Э, случку овец сейчас производят по науке. Баранов-
самцов жалко, – сказал он, нахмурившись, – не лип-
нут же, как раньше, к курдюкам  уже оплодотворен-
ных овечек. Стоят умоляюще, смотрят вожделенно. 
Что им делать-то. Потом...    
 
   
Тот же самый юркий молодой начальник, вскипев, как 
вареная вишня, вытащил его из хохочущего зала, еле-
еле посадив на гнедого коня, отправил домой.  
   
Именно этого тощего старика бывший «управляющий 
фермой» призвал на помощь для перекочевки на зи-
мовье. Пожалел свою лоснящуюся ездовую лошадь, 
вскормленную кормами и овсом. Дав ему буру, каж-
дый горб которого был величиной с ребенка, поручил 
гнать целое стадо коров.

Разве мог вытерпеть тщедушного человечка, голова 
которого даже не выглядывала из-за горбов, готовый 
в январе к спариванию и оттого-то взъяренный бура?
 
Действия старика, пустившего свою камчу по крупу, 
явно не понравились верблюду, и он затаил обиду. 
Позже он выплеснул свою злобу. Дождавшись бес-
печности, повернув свою шею со складками, вцепил-
ся зубами за бедро. Вырвав его со спины, как высу-
шенную шкуру, выбросил на приличное расстояние. 
Не угомонившись и этим, присев на задние ноги, стал 
топтать его передними. 

Единственного сына, видевшего своего умерщвлен-
ного отца с разорванными внутренностями на снегу, 
охватила с тех пор невменяемость...  
 
Визгливо залаяла собака. Черная шавка. Выскочив из 
дверей невысокого домика, помчалась в сторону со-
седнего аула. 

И каждый день так. Собака Жамиги. Не окровавив 
свой подол, эта тетушка была разведена с мужем. 

Аскербек же, женившись на старой деве из соседнего 
аула, имел уже маленького ребенка. Об этом, конечно, 
собака не знала. Не могла понять, почему эта пара, 
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тұратынын түсінбей дал. 

Алғашқыда ізім-қайым болған Әскербекті жоқтап 
әркімге бір жалтақтап бітті. Кейін ел ақтап жүріп 
иесін тапқан. 

Содан бері қара қанденнің тірлігі кілт өзгерді. Жамиға 
жеңгесінің үйіне бір түнеп, көрші ауылға қарай сынық 
сүйемдей аяқтарын бауырына алып құйындатып бара 
жатқаны...

– Ақ торғындай еді-ау, қай-те-ен! – деген әже дауысы 
естілді. Күйік қақты кейуана әлсін-әлсін ішкі запыра-
нын құспаса шері тарқамайды.

Тоқтышақтың сол ақ торғындай апасы был-
тыр көктемге салым тұрмысқа шыққан. Жездесі 
өткір көзді, қыр мұрынды әдемі жігіт екен. Теңіз 
қуысындағы төрт-бес үй өз етектеріне өздері сүрініп 
жүріп, әйтеуір, той ма, томалақ па – жасап ұзатқан. 

Қуаныштары ұзаққа созылмады. Араға апта салып 
мұның ақ торғындай апасы пойызға өзін-өзі тастап 
өлді деген суық хабар жеткен. Жаласы күйеуінен деп 
ел шуласқан...

Жадау шалдың жалғыз ұлын тағы да есірік меңдеген 
екен. Үйінен жұлқынып шықты. Қарашығы ауып кет-
кен. Қолында селебе пышақ.

– Әкемнің қарасына соям деп алдап... Енді атан етем 
дейд! Әкемді өлтірген бура емес, Пішенбай! Қазір 
өзін пішіп тастаймын. Жібер де жібер!

Бажылдап шалғайына жармасқан шешесін түйіп та-
стап қораға ұмтылған...

Әжесінің созып салған зары да жағаласа шықты.

– Қайсыбірін ай-та-ен?!

Бұл күнде жұрт аузына қақпақ бар ма?

– Есіттің бе, әлгі жығылып жүріп той берген қызымыз 
неке түні қыңқ дей алмапты. Бетінің ажары жоқ екен. 
Шыдасын ба, өткір көзді, қыр мұрын әдемі жігіт 
ашуға тізгін беріпті. Ендеше деп... Жақтан олай бір 
тартып, былай бір тартып... Пұшайман болған қыз өз 
ұятына өзі пісіп құтпан айғырдай азынап бара жатқан 
пойызға жүгіріпті. 

руки которой она облизывала с момента появления на 
свет, живет теперь разъединённо, да в разных местах. 
Вначале сильно тосковала. Скучая по Аскарбеку, под-
бегала к каждому, словно спрашивая о нем. Но потом, 
сопровождая людей во время праздников, нашла сво-
его хозяина. 

После этого жизнь черной моськи круто изменилась. 
Переночевав у тетушки Жамиги, наутро мчалась в 
сторону соседнего аула, выкидывая при беге ноги, по-
хожие на обрубки, до груди... 

- Была-то, как белый шелк, как мне быть-то? – раздал-
ся завывающий голос бабушки. Если изредка горюю-
щая старая мать не изливала голосом свою беду, то ее 
внутренние муки не рассеивались. 

Эта, «как белый шелк», сестра Токтышака к той весне 
вышла замуж. Зять их оказался горбоносым, краси-
вым парнем, с пронзительным взглядом. Пять-шесть 
домов у побережья сами, спотыкаясь о свой подол, 
каким-то образом проведя то ли свадьбу, то ли круго-
вую вечеринку, выдали ее замуж. 

Радость их длилась недолго. Через неделю его «как 
белый шелк» сестра закончила жизнь самоубийством, 
бросившись под поезд. Вину аул свалил на ее мужа…

Единственный сын тощего старика снова впал в без-
умство. Выскочил из дома разъяренным. Зрачки его 
глаз выкатились из орбит. В руках у него был большой 
кухонный нож.  
    
- Обманув, что принесет его в жертву на поминках 
моего отца... А теперь говорит, что, выхолостив буру, 
превратит его в атана! Отца моего убил не бура, а 
Пшенбай! Сейчас я кастрирую его самого. Пусти, го-
ворю, пусти! 

Оттолкнув визжащую мать, вцепившуюся в него сбо-
ку, устремился на скотный двор.   
 
К этим крикам и визгу присовокупилось и завывание 
его бабушки. 

- О ком мне еще горевать-то!   
 
Разве в это время найдется крышка для ртов?  
  
- Слышала, наша девушка, которую мы, спотыкаясь, 
еле-еле  выдали замуж, в первую брачную ночь даже 
не вздрогнула. Оказалась нецеломудренной. Разве 
мог выдержать такое оскорбление тот горбоносый, 
красивый джигит с острым взглядом, – дал волю сво-
ей злобе. Отхлестав ее по одной, а затем по другой 
щеке... Опозоренная девушка, сварившись, в своей 
стыдобе сама кинулась под поезд, ревущий, словно 
бура во время гона. 
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- Күйеу бала сотта міз бақпапты дейді. Айтқаны:

– Мен өзіме тиесіліні сұрадым, – депті. Ер екен...

– Араша, халқым!

Бес-алты еркектің ортасынан суырыла қашқан 
Пішенбай жанын аузына тістеп, құйын-перен қора 
айналып бара жатты.

Желігіп алған жалғыз ұл селебе пышағын сілтеп 
өкшелей түсті. 

Бура мең-зең қалпы, омырауы ақкөбік боп күйіс 
қайырып тұр...

Өкпек жел тынып, аспанды қазбауыр бұлттар басы-
нып алған. Шытыр жеген түйедей ыңыранып, бүйір 
тақастырып, жерге жақындай түсті. Сұрғылт ауа сыз 
бүркеді. Теңіздің қуысында қамалған төрт-бес үйді 
қоршап алғысы келгендей жағалауды көмкере біткен 
нар қамыстар үкілі басын тербеп баяу сыбдырайды. 
Қалың арасынан жылт етіп көрінген ашөзек түлкі 
ауыл жаққа тұмсығын төсеп иіс аулайды.

– Жон терің өрттей боп жанып ортамызда жүре 
бер, – деді торша бала өз-өзінен қамығып. – Сені 
ұстап алғанда қай мұратымызға жетерміз дейсің? 
Малақай кигенмен саудаға түскен шешемнің төбесі 
бүтінделмес.

Көптен бой үйретіп алған түлкі Тоқтышаққа қарай 
абайлап бір басып, екі басып қояды.

– Саған қандай жақсы! – деді торша бала түлкіге. – 
Жат боп кеткен әкең, жағаласып жатқан көршің жоқ. 
Атасынан қалған жаман тонды мектепке киіп барса 
мазақтап жүргізбейтін достарың жоқ. Тіпті өз ұятына 
өзі пісіп өлді дейтін ақ торғындай апаң да жоқ. Мұны 
бауырына қысып еркелететін жалғанда жалғыз адам 
сол еді ғой...

Айтары көп еді. Өксік кептеп, көз жасына тұншығып 
қалды. Жапалақтап қар түсе бастады. Күн көкжиектен 
құлап барады екен. Қараңғылық еркінси бастапты. 
Әлгінде өзі көрместей боп қашып шыққан ауылға 
сараң басып келе жатты.

– Құлыным, үйге кір! Наурыздың ақша қары ғой бұл. 
Жауа түс! Жаусыншы, – деп қояды әжесі оң аяғын 
билете басып. Арқасындағы бір қап тезекті көтеріп 

- Зять наш на суде, говорят, даже не оправдывался. 
Сказал: 

– Я прошу для себя то, что заслужил. Настоящим 
мужчиной оказался. – Распускали слухи аульные жи-
тели.   
   
- Спасите, люди! 

Выскочивший из среды пяти-шести мужчин Пшен-
бай, прикусив зубами свою душу и сверкая пятками, 
бежал стремглав со скотного двора. 

Впавший в безумство, единственный сын покойного 
старика, размахивая огромным ножом, пустился за 
ним вдогон. 

Удивленный бура застыл на месте, покрывши свою 
грудь белой пеной и жуя свою вечную жвачку.  
 
Слабый ветер утих, небо заполонили густые тяжелые 
тучи. Лениво сгущаясь, словно верблюды, насытив-
шиеся бурачком и жмущиеся друг к другу боками, 
приблизились к земле. Сероватый воздух опрыски-
вался сыростью. Охватившие все побережье густо 
растущие и толстые камыши, качая пушистыми го-
ловками, словно желая затянуться петлей вокруг пя-
ти-шести домов, запертых у самого моря, тихо шеле-
стели. Показавшаяся мельком в этой камышовой гуще 
голодная лиса принюхивалась, направив мордочку в 
сторону аула. 

- Живи дольше среди нас, светясь огнем своей шкуры 
на хребте, – молвил мальчик, непроизвольно опеча-
лившись. – Какой мы можем достичь цели, выловив 
тебя. Хоть сошьет себе шапку наша мать-торговка, но 
от этого вряд ли ее голова встанет на свое место.  
 
Уже давно привыкшая к Токтышаку лисица осторож-
но проделывает два-три шажка в его сторону. 

- Как тебе хорошо! – обращался мальчик к лисе. – Нет 
у тебя ни покинувшего тебя отца, ни надоедливых со-
седей. Нет друзей, которые дразнят в школе, увидев 
тебя в изношенной шубе, оставшейся от деда. Даже 
нет сестры, «белой, как шелк», про которую расска-
зывают, что она погибла, сама, сварившись в своей 
стыдобе. В этой жизни только она одна, прижав к 
своей груди, лелеяла меня...     
 
Хотел еще многое сказать, но, прервав свою речь 
всхлипываниями, задохнулся в собственных слезах. 
Снег стал валить хлопьями. Солнце уже закатывалось 
за горизонт. Вволю наступала темнота. Поплелся в 
аул, из которого выбегал с нежеланием возвращаться 
обратно. 
 
- Жеребеночек мой, заходи домой. Это первый мар-
товский снег. Пусть валом валит, – щебетала бабушка, 
приплясывая на правую ногу. Растворилась, войдя в 
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еңістегі үйге еніп кетті...

Монтер ағасы бүгін тағы ішіпті. Қайыстай қара 
қатынымен кәнігі қаймалдасуы басталып кеткен екен.

– Жеті қыз таптың. Арасында бақа басты болса да 
бала жоқ, – дейді алдындағысын жайпап. Кесектеп 
атқан соң ыдыс-аяқ қирайды.

– Жапырағың жайылсын деп жаттым... Жазығым сол 
ма? Бала таптырсаң қой деппін бе?.. Төркінімнен 
қызды қоралап айдап келіппін бе?..

Тілі көсеудей қатын мына өшкен қоламтаны үрлеп, 
тұтатып жатты.

– Томаршадай боп... Тобығың қисайып жүріп... 
Толағайдай ұл дәметіп... Басыңа көктас қойса 
көрермін. Мықтаса бураға мініп Пішенбайды қуып 
кеткен әлгі жындысүрейдей-ақ болар... Әскербектен 
ақыл сұра, кәрі қыздың есебін сол біледі...

– Жұрттың байында шаруаң не? Түбі айналып 
қазығын табар, – деп, Жамиға үні тозып, тездетіп 
есігін кілттеп алды.

– Сені мұқатайын деп емес. Мисал үшін айтып жа-
тырмын. Мисал...

Наурыздың ақша қары төпелей түсті. Баданадай-ба-
данадай жабысқақ, бауырмал қар екен. Тоқтышақ 
аққала соғамын деп домалата бастады.

Томаршадай монтер ағасы аяғына тағы да тісті темірін 
киіп алыпты.

– Кеттім, – деді ақырып. Бірақ кәрі қызы көп көрші 
ауылға беттемейді. Үй жанында тұрған биік бағана 
басына өрмелей жөнелді. Қатынына сөз шақ келтіре 
алмағандағы дағдысы осы. Ілініп алса бітті, бағанаға 
біткен жұдырықтай боп аспанға сес көрсетіп таңға 
дейін түспейді...

Ойынның қызығына кірген Тоқтышақтың бойы жы-
лынды. Қырдан еңіске домалай-домалай әп-сәтте 
бес-алты аққала қатар тізді. Домаланып тұрған 
бастың әрқайсысына сиырдың тезегінен көз, мұрын, 
ауыз ойып жапсырды. Найзаның орнына үкілі ба-
сын тербетіп тұрған бір-бір нар қамыс ұстатты. 
Айқайлатып ат тақты. Қобыланды, Алпамыс, Чапай, 
Бауыржан Момышұлы, Қасым Қайсенов деп.

– Ертең жорыққа бірге шығамыз. Мені мұнда таста-

дом с мешком кизяка на спине.
 
Дядя-монтер сегодня снова напился. Снова поссорил-
ся со своей женой, чёрной, как кожаный ремень.  
     
– Родила семь девочек. Нет среди них ни одного маль-
чика, пусть хотя бы с головой жабы, – возмущался он, 
круша все, что попадалось под руки. Раздался звон 
расшвыриваемой и разбитой посуды. 

- Возлежала, чтобы распустились твои побеги... И это 
вся моя вина?! Разве я запрещала тебе родить сына... 
Разве я пригнала с собой отару девочек из отцовского 
дома?! 

– Женщина с языком-кочергой, шуруя угасающий 
огонь, снова разжигала его.
 
- Лежал, как бревно… Со своими кривыми щиколот-
ками... Еще хочет сына, сильного, как ураган. Посмо-
трел бы я, как у твоей головы поставят надгробный 
камень. Самое больше, кем бы он стал, – таким как 
этот погнавшийся за Пшенбаем псих... Попроси сове-
та у Аскарбека, он лучше знает тайны старой девы... 
   
- Какое у тебя дело до чужого мужа? Вернётся ещё, 
быть может, назад, – проговорила усталая Жамига и 
быстро заперла дверь на засов.   
 
- Не для того, чтобы унизить тебя. К примеру, говорю, 
к примеру… 

Первый мартовский снег валил хлопьями. Крупными-
крупными, липкими. Токтышак, решив слепить снеж-
ных баб, стал катать мокрые комья. 

Дядя-монтер снова нацепил на ноги свои железные 
когти.  

- Ухожу, – проревел он. Но не пошел в сторону со-
седнего аула, где было много «старых дев». А стал на 
своих «когтях» карабкаться на вершину столба, стоя-
щего рядом с домом. Это уже стало привычкой, обыч-
но он лез на столб тогда, когда уже не мог справиться 
со сварливой женой. Как только зацепится, так все, 
словно кулак, образовавшийся на столбе и угрожаю-
щий небу, не сходит с него до утра...

Увлекшись игрой, Токтышак согрелся. Катая с горки 
снежные валуны, за короткое время построил в ряд 
несколько снежных фигур. На головах каждой из них, 
вырезав дыры, прилепил из коровьего помета глаза, 
рот, уши. Вместо копий вручил каждой по одному 
толстому камышу с пушистыми колыхающимися го-
ловками. Громко крича, дал каждой имена: Кобланды, 
Алпамыс, Чапай, Бауржан Момышулы, Касым Кайсе-
нов.  
  
- Завтра вместе отправимся в поход. Не покидайте 
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май а-лыс-қа алып кетіңдерші, – деді Тоқтышақ ынта-
шынтымен сеніп. – Ешкімді де көргім келмейді.

Түсінде батырларын ертіп түнімен сойқан соғыс 
салған Тоқтышақ сәскеде бір-ақ оянған. Кешегі 
қазбауыр бұлттар ауа көшіпті. Айналада жылы леп 
есіп, кемпіршуақ ойнайды. 

Көрші ауылдан бері қарай көсіле шауып келе жатқан 
қара қанденге көзі түсті. Көз ашқаннан қолын жа-
латып өсірген ерлі-зайыптының неге ажырасып 
кеткеніне әлі түсінбей дал. 

Екі жылдан бері екі ортаны жол ғып бітті. Қыстың 
ақшұнақ аязы, шіліңгір шілденің ми қайнатқан 
ыстығы қаперіне кірмес. Жамиға жеңгесінің итаяғын 
бір жалап, Әскербектің жаңа отауына асығыс аттана-
ды. 

Барып жас тоқалдың сұйқылтым жуындысын ішеді. 
Иесінің аяғына оратылып жүріп бір қонады да, кері 
құйындай ұшады. 

Сөйтіп жүріп Жамиға жеңгесінен: «Иә, тоқал 
тамағыңды тойдырды ма? Сен де қолына кіріп 
алмадың ба?» – деген сөз естіп жатады. Әйтеуір 
қызметі қауырт. Бауырын төсеп шапқанда сынық 
сүйемдей аяғы жазылып, алқынады. Көзіндегі мұң 
төгіліп-төгіліп кете жаздайды.

– Осы ит түбі сағыныштан өлетін шығар, – деді 
Тоқтышақ әжесінің сөзін қайталап. – Кел, келе ғой. 
Сүт құйып берейін. Аңқаң кепті ғой, жазған!

Төбеден қанатын сусылдатып бір топ торы ала қаз 
ұшып өтті.

– Жорыққа аттанамын, қара қанден, – деді бала сүтті 
қауып ішіп жатқан итке қарап. 

– Менімен бірге жүр. Алдымен кәрі қызы көп ауылды 
шабамын. Сенің өшіңді әперемін. Сосын шешеме са-
уда жасатып жіберген жылмаңтөс көселерді, мұртын 
сылаған сырбаздарды, қаба сақал қараларды...

Аулақта бура күркіл қағып шабынып, тісін сақ-сақ 
қайрайды.

– Жүр, батырларға барайық!

Бала мен қара қанден жетектесіп үй сыртына беттеді. 
Бұл кезде Қобыланды да, Алпамыс та, Чапай мен Ба-
уыржан Момышұлы да, тіпті Қасым Қайсенов те жар-
тылай еріп жантая құлаған. Ер Чапай ғана аузындағы 
сиырдың тезегімен тістесіп жатыр. Қамыс найзалар 

меня здесь, заберите с собой далеко-далеко. Никого 
не хочу видеть.  
    
Всю ночь, ведя за собой своих батыров, ввергая их в 
жестокую битву, Токтышак проснулся лишь поздним 
утром. Густые вчерашние тучи унеслись по ветру. 
Солнечные лучи, разыгравшись, окутали все вокруг 
теплынью. 

Взгляд упал на черную шавку, несущуюся во весь 
опор с соседнего аула. До сих пор не может понять, 
почему же эта супружеская пара, на руках которой, 
облизывая их, она росла с момента своего рождения, 
разошлась. 

За два года она уже протоптала тропу между этими 
двумя селениями. Ни лютый зимний мороз, ни июль-
ская жарящая мозги жара, не действуют на нее. Об-
лизав собачью миску у Жамиги, тут же спешит бежать 
к новому дому Аскербека. 

Прибегает туда и лижет жидкие помои новой жены. 
Целый день, путаясь под ногами хозяина, ночует у 
него, а затем снова, как пыльная буря, несется к хо-
зяйке. 

Еще слышит упреки тетушки Жамиги: «Ну, накорми-
ла тебя старая дева? И ты тоже, не хочешь ли прию-
титься у нее?» Словом, работа у нее важная. Когда бе-
жит, стелясь по земле, тогда и ноги ее, напоминающие 
кривые обрубки, напрягаясь, выпрямляются. Тоска в 
глазах такая что, как будто, вот-вот готова пролиться.  
    
- Эта собака, в конце концов, умрет, наверное, от то-
ски, – повторяет слова бабушки Токтыкшак. – Иди, ну 
иди же. Налью тебе молока. Глотка совсем высохла, 
несчастная. 

В небе, размахивая крыльями, пролетала стая сизо-
серых гусей. 

- Отправляюсь в поход, черная собачка, – говорил 
мальчик, глядя на собаку, спешно лижущую молоко. 

– Пойдем со мной вместе. Сначала нападу на аул, где 
много старых дев. Отомщу за тебя. Потом на тех, кто 
вынудил мою мать уйти в торговлю, – безбородых 
пройдох, молчунов-усачей, чернолицых и черноборо-
дых дядек... 

Бура в загоне, пытаясь вырваться, хрипел и скрежетал 
зубами.  
  
- Пойдем, пойдем к батырам. 

Мальчик и черная моська, следуя за ним, пошли за 
дом. В это время и Кобыланды, и Алпамыс, и Чапай 
с Бауржаном Момышулы да и Касым Кайсенов, напо-
ловину растаяв, были повалены набок. Только герой 
Чапаев все еще, кусая кизяк во рту, боролся со своей 
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шашылып түскен.

– Мен сендерге сеніп едім ғой, – деп Тоқтышақ 
бақырып жылап жіберді. – Батыр емес пе едіңдер?.. 
Барар жерім жоқ. Панам қалмады. Көңілім тозды...

Қалың қамыстан шығып, жон терісі өрттей боп жанған 
түлкі торша баланы өзіне қайта-қайта шақырып 
тұрды.

кончиной. Камышовые копья лежали разбросанно.  
     
- А я верил в вас, – плача, заревел Токтышак. – Разве 
вы не герои... Некуда мне идти. Не осталось у меня 
приюта. Нет никакого желания и сил моих...  
     
Выйдя из густых камышей, лисица, горя огнем сво-
ей шкуры на хребте, без конца подзывала мальчика 
к себе.

Перевод Бекета Карашина

Примечания:
бура – верблюд-оплодотворитель
атан – верблюд-кастрат 
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АСПАНДАҒЫ  
АҚ  КӨБЕЛЕКТЕР

БЕЛЫЕ НЕБЕСНЫЕ БАБОЧКИ

Рахымжан Отарбаев
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Құмырсқаға тимеңдерші,
 іздегені өмір ғой.

Фирдоуси

Тағы да ақ көбелектердің соңынан қуып діңкелеп, 
аңқасы кеуіп оянған.

* * *

Оқтаудай көшенің оң қапталында иін тіресіп, итініп 
ұмтылған жүргіншілер арасында батып-шығып, 
шығып-батып ұз-зақ жүрді. Бет алысы базар-ды. 
Күндегісі осы. Шөл ғой шыдатпай жүрген…

Табанын қыздырып алғандар мұның шабан қимылын 
шаң қаптырғандай. Ертеңгі қызыл арай еркін та-
рап, күн қуатына мініп, шекесін шақты. Ақ кепкісін 
қышыған шекеге жығып, ажырайып зеңгір көкке 
қараған. Жүнделмеген жетім тайлақтай алба-жұлба 
жалғыз бұлт беталды маңып жүр. 

Тамыздың таңғы шығымен таңдай жібіткен қала 
торғайы да жұрттың ыңғайына шоқақтап ұшып-
қонып байыз таппайды. Бұл жазғанның да базардан 
дәмесі бар шығар. Әлден уақытта:

– Ой, дәурен-ай! – деген дауысқа мойын бұрған. 
Қайырылған ешкім көрмеді. Сарысу жиналған оң 
аяғын еркелете бастырып жанынан бір кейуана озып 
барады. Жетегіндегі жас қызға арзу-арманын айтқан 
сыңайлы.

– Мен де сендей болғанмын, – дейді жарықтық кісі.

Қасындағы күмірә болғыры жыртаң қағып көзін 
жайнаңдатады. Жайнаңдатқан сайын көшенің арғы 
бетін тінтіп қарайды. Кеудеше мен етектің қабыспай 
тұрған тұсынан сығалаған жалғыз көз – кіндігі түскірі 
қарсы жүргіншіні көздейді.

– Сен де мендей боларсың…

Кемпір мен қыздың қарасы батқасын ғана есін жиды. 
Ой теріп, уайым арқалап, шексіздіктің құшағында 
кетіп бара жатқан жалғыз өзі дейсің бе? Әне, бәрі де…

Баяғы Дәурен дәу қаланың бетке ұстар базарында 
шалбар саудалаушы еді. Арық қатынның арты әзер 
сыярдай ғана орынға көздің жауын алдырып, ағын, 
көгін, қарасын жайып…

– Жәке, сізге сұмдық жарасады…

                   Не тревожьте муравья, 
                 он же тоже жаждет жить.

                                             Фирдоуси

Снова гоняясь за белыми бабочками, обессилев, ис-
сушив зёв, он проснулся.

* * *

Долго шел по правой стороне прямой улицы, про-
падая-появляясь, возникая-исчезая, среди трущихся 
друг о друга плечами, спешащих прохожих. По на-
правлению к базару. И каждый день так. Жажда же не 
дает покоя. 
 
Утренняя заря, разыгравшись, будто полуденная жара, 
жжет висок. Повернув белую кепку набекрень, при-
крыв ею зачесавшийся висок, взглянул, широко рас-
крыв глаза, на огромное небо. Словно неострижен-
ный верблюжонок-сирота со свисающими клочьями 
шерсти, плыло по нему бесцельно блуждающее оди-
нокое облако. 
 
Ленивые воробьи, освежившие рты утренней авгу-
стовской росой то, взлетая, то, приземляясь, беспо-
койно подпрыгивают возле людей. Наверное, и эти 
несчастные питают надежды на базар. Спустя время, 
услышав:  
  
- Ой, даурен-ай (ну и время)! – повернулся на раздав-
шийся голос. Никого, обращающегося к нему по име-
ни, не заметил. Мимо проходила бабушка, осторожно 
ступая на правую ногу, одоленную ревматизмом. По-
хоже, давала советы-пожелания молодой девушке, со-
провождавшую ее. 
 
- И я была такой, как ты, – молвила добрая старушка. 
 
Попутчица ее, да будь она неладна, строя гримасы, 
окидывала все вокруг игривым взглядом. Окидывает 
так, будто обыскивает. Даже противоположную сто-
рону улицы. Да отпадет ее одноглазый пупок, выгля-
дывающий на месте, где не встречаются пояс ее юбки 
и полы жилетки, пристально осматривает встречных 
прохожих. 
     
- Да и ты станешь такой, как я...    
   
Только тогда, когда пропали из вида старушка с де-
вушкой, собрался с мыслями. Разве он один, кто раз-
мышляет, несет на себе груз переживаний, находится 
в объятьях бесконечности? Вон, все...   
 
Даурен, о ком пошла речь, торговал брюками на 
огромном базаре большого города. На маленьком пя-
тачке, где еле-еле вместился бы таз худенькой торгов-
ки, раскладывал, вызывая рябь в глазах, белые, синие, 
черные...
 
- Жаке, вам здорово идет...   
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– Тәте, құйып қойғандай екен, – деп өз тауарына өзі 
тамсанып бітетін. 

Алушысы түскір де алуан-тын. Желпілдеген жасы, жер 
жетектеген кәрісі, сүйріктей сұңғағы, мимырт басқан 
мықыры, шілаяқ сидаңы, балпаң қаққан бөкселісі… 
Ақшаның бет-жүзіне қарамас сахиы, теңгенің мөрін 
жылап жалайтын сараңы… Ой-дөйт дерсің! 

Десе де, қалтаға құйылған тиынның сыңғыры жиы-
лып кеп бұйра бас, ақсары өңді, ашаң, әдемі жігіттің 
пәтер жалдауына да, назқоңыр нәпақасына да, Жарбай 
ауылындағы жалғыз шешесіне де жетіп-артылатын. 

Шалының қара шаңырағын жықпаймын деп 
төрттағандап отырған кейуананы айына бір барып 
сүйсіндіріп, ас-суын қамдап кететін.

Қайтарда: «Құлыным-ау», – деп қасқа жолдың 
бойына дейін шығарып салғанда көлбеңдеген кең 
көйлегінің етегіне алтын шуақ үйіріліп, өзімен бірге 
жан тыныштығын, қанағат пен иманды қоса-қабат 
алып қалғандай болатын. 

Бұл қалаға кіре жанталасы басым алқын-жұлқын 
беймаза өмірге сіңіп жүре берер-ді. Жанын бірге 
саудалаған бұл ұйыққа түспес еді… Әлимасы бар 
ғой. Кәдімгі базардың кіреберісінде су сататын, екі 
қасының нақ ортасында тарыдай ғана меңі бар қыз-
ше. Иә, иә, сол! Әр шалбарды өткізген сайын кеп су 
ішетін.

– Кербаланың шөлінен келдіңіз бе? – деді бірде ұяң 
жымиып.

– Жоқ, кең балақ, тар балақтың сорынан жеттім.

Сыңғыр етіп күліп жіберген. Жай күлкі емес, шыны 
ыдыс сынып, ауаға тарап кеткендей. Содан бастап су 
емес, сынған ыдыстың құлағыңды қуантар дыбысын 
іздейтін. Сыңғыр! Әне, көзге көрінбей шашырап ба-
рады. 

Аға-жеңгенің қолына қарап қалған жетім нарша екен. 
Жүзінде сәбилік пәктік ұйып, үркектеу жанарының 
түбінен ылғи да бір үміт сығалайтын. Құмары қанбай 
ішкен мұның кәусар күлкісін сол шығар үзбей-
жұлмай аман алып қалған.

– Күзге салым той жасаймыз, – дескен. Жарбайдағы 
жалғыз шешені қолға көшіріп аламыз, – дескен. Тек, 
әттең…

- Тате, вы, как будто, в них влиты, – приговаривая все 
это, расхваливал свой товар. 

Покупатели, да не пропадут они, бесконечно разноо-
бразны. Юркие, как юла, юноши, серпом согнувши-
еся старцы, растянутые ростом исполины, кривоно-
гие коротышки, суетливые скороходы, талию с тазом 
сравнявшие толстяки... Щедрые, не считающиеся с 
ценами, скупые, слёзно просящие скидку... Ну и ну, 
можно сказать. 

Тем не менее, монет, со звоном накопленных в кар-
мане, хватало кудрявому, светлолицему, худощавому, 
красивому парню и на аренду квартиры, и на сытные 
застолья, и на содержание одинокой матери, прожива-
ющей в ауле Жарбай.  

Раз в месяц, наведывая свою мать, решившую любой 
ценой сохранить кров своего покойного супруга, ра-
довал ее этим посещением, обеспечивал всем необ-
ходимым. 

Бедная, провожая его в обратный путь до самой доро-
ги в колыхающемся, широком платье, в подоле кото-
рого кружились золотые солнечные лучи, со словами 
«жеребёночек мой», расставалась, оставляя вместе с 
собой душевное спокойствие, удовлетворение и бла-
гость вместе взятые. 
   
Вернувшись в город, он тут же втирался в чрезмерно 
стремительный, суетливый, рваный ритм жизни. Он 
бы не ступил в эту торгующую даже душами тряси-
ну... Если бы не Алима. Та самая девушка, продающая 
воду у входа на базар, между бровями которой ровно 
посередине их красуется родинка, величиной с прося-
ное зёрнышко. Да, да, она. Всякий раз, продав брюки, 
пил по неколько стаканов за раз.    
 
- Прибыл солончаков Доссора или из песков Жассо-
ра? – как-то спросила, застенчиво улыбаясь.  
 
- Нет, из болота обтягивающих брюк, из сора широ-
ких штанин.  

Раздался звонкий смех. Не просто смех, а звон разби-
той стеклянной посуды, наполнивший собою воздух. 
С тех пор стал искать не воду, а звон, радующий слух. 
Звон! Вот и сейчас, невидимый глазу разбрызгался 
он.  
 
Оказалась сиротой, была на попечении брата и его 
жены. Из-под ее по-детски невинного облика сквозь 
пугливую натуру все время выглядывала какая-то на-
дежда. Наверное, именно она, не прервав, не ощипав, 
сберегла ее исцеляющий жаждущих смех. 

Договорились справить свадьбу осенью. Перевез-
ти мать из Жарбая, взять на попечение. Только, вот, 
жаль...        
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– Көне зиратты тегістеп жіберіп, үстіне мына «Неке 
сарайын» салды. Алда көктемегірлер-ай! – деген та-
ныс дауысқа қараған. 

Сарысу жиналған оң аяғын еркелетіп басатын кейуа-
на екен. Бусанып алыпты, жауырыны бүлкіл қағады.

– Бүгін неке қидырғандар сұмдық көп.
Елге жалғыз көз кіндігін көрсетіп келе жатқан қыз 
«сұмдық» деген сөзді айызы қанып, сағызша созып 
айтты.

– Е, мал семірді. Жеміс-жидек пісті. Жұрттың күйегі 
түспегенде қайтеді?
Жетектегі қызды қаралай желік кеулеп көтеріліп-
басылды.

– Өй, осы күнгі жастарда бәтуа жоқ. Түнде берген 
уәдеден таң алды тайып шығады… Тас лақтырым 
жердегі базары түскір жеткізбеді ғой.

Жолай дүкен біткенді сығалап, алды-артын орап 
жүргізбеуін көрдің бе қақбастың!..
…Тек, әттең!

Күнделікті шалбар саудасы қызған тұста:

– Базар қожасы шақырып жатыр. Тез жет! – деген 
хабар алған. Аң-таң боп тұрып қалыпты. Бетінің 
ұшынан қаны тамған, көк көз жігіт ағасын ілеуде бір 
көріп қалатын. Аста-төк байлығын базардың бүкіл 
қатын-қалашы аузының суын тамызып айтып тауыса 
алмаған.

– Несін айтасың, костюмін күніне екі мәрте ауысты-
рады.

– Қасқа-ау, айтып тұрған көйлек-дамбалың не, 
құрығанда аптасына бір жаңа машина мініп шығады.

– Әйеліне Парижден вилла сатып әперіпті. Онысы 
басқа иіссуды менсінбей, тек «Шанельге» шомыла-
тын көрінеді.

– Жалғыз қызы бар. «Джиптен» түспейді. Отырып 
қалған, отырып.

– Ойбай, отырып бай таңдайды да. Жүзіқара-ау, сені 
мен мен дейсің бе?

– Пішту, негрге күйеуге шығып, тайпа көсемімен тала-
сып, шетелден қуылып келсе көрер ем отырмағанын. 
Отырады! – десіп шулағанда араның ұясындай жерді 
азан-қазан ғып жіберетін. Тіпті бір-бірін сөзден жыға 
алмай, жағаласып кетуге бар.

Сол пышағы майдан кеппеген базар қожасы мұның 

- Сровняв с землей древнее кладбище, построили на 
нем этот «Дворец бракосочетания». О, Алла, да пре-
рвутся их дни, – услышав, обернулся на знакомый го-
лос. 

Оказалась та самая старушка, осторожно ступающая 
на правую ногу, одоленную ревматизмом, но уже 
вспотевшая, с двигающимися рысью лопатками.   
     
- Сегодня свадеб ужасно много, – растягивая, слов-
но жвачку, слово «у-жас-но» и получая от этого явное 
удовольствие, проговорила девушка, демонстрирую-
щая всем свой одноглазый пупок.    
  
- Э, скот отучнел, овощи-фрукты поспели. Как же не 
быть людскому достатку, – обронила фразу старуха. 
Шедшую с ней девушку приподняло, а затем покину-
ло возбуждение, охватившее было ее.

 - Уа, нет лада у нынешней молодежи. Уговор, дан-
ный ночью, утром уже забывается... Базар, пропади 
он, вроде бы на расстоянии броска камня, да не дает 
дойти. 

Заглядывая в любой попавшийся на пути магазин, по-
являясь, то спереди, то сзади, не дает прохода, старая 
кляча. ...Только, вот, жаль... 
  
В разгар каждодневной торговли брюками: 

- Вызывает хозяин базара. Живо, иди! – сообщили ему 
известие. Удивленно замер. Краснолицего с зелеными 
глазами хозяина видел только раз. Базарные женщи-
ны, пуская слюни, не могли исчерпать разговоры о его 
баснословных богатствах.     
 
     
- Что там говорить, в день по два раза меняет костю-
мы.    

- Глупая, что ты все о тряпках, да он в неделю раз са-
дится за руль новой машины. 

- Купил своей жене виллу в Париже. А та, говорят, 
пренебрегая другими духами, купается только в «Ша-
нели». 
   
- У него единственная дочь. Не сходит с джипа. За-
сидевшаяся девица.  

- Ой-бай, да она выбирает себе мужа, сидя. Бестолко-
вая, разве она, как ты или я?     
   
- Тоже мне, посмотрела бы я, как она не засидится, 
если, выйдя замуж за негра, разругавшись с вождем 
племени, будет выставлена из заграницы. Засидится! 
– говоря и споря наперебой, жужжали, как пчелиный 
улей.  

Что за нужда, какие услуги от него хочет получить хо-
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қай қызметіне зәру боп қапты? Келімсек көп, оймақтай 
орнымнан айырылып қалмасам деп зәре-құты ұшқан. 
Шешесі де әр барған сайын: «Құлыным, тым биікке 
шыққанға сенбе!» – деп зарлап қалатын. Шалбар 
саудалаған бақалшы ұлы тап бір төре үйлердің төрін 
бермей жүргендей. 

Тілерсегі дірілдеп кең де жайлы кабинетке енгенде 
бетінің ұшынан қан тамған көк көз жігіт ағасы орны-
нан күлімсірей көтерілген.

– Кел, бауырым, кел! Өзіңді іні қылсам деп көптен 
көзім шауып жүр.

Аңырып бетіне қараған. Қожасының жанары мұның 
жүдеу иінін, қойны-қонышын тінткілеп жатыпты.

– Ассалау-мағалей-күм, – деді бұл одан әрмен сасып.
– Әлік алдым. Отыр. Деміңді бас. Шалбары құрысын! 
Құтыл! Бүгіннен бастап маған кеңесші бол. Қызым 
екеуің... Қызмет көлігің... ақшаң...
– Сатылмаған тауарым көп еді...

Қожасы саңқ етіп күліп жіберді.
– Әй, бауырым, ешкім жалаңбұт қалмайды, қорықпа, 
өзгелер өткізіп береді.

Дәурен көпке дейін есін жия алмаған...

...Батып-шығып, шығып-батып ұз-зақ жүрді. Бет 
алысы базар-ды. Күндегісі осы. Шөл ғой шыдатпай 
жүрген... Көше қазағының бәтуасыз әңгімесіне құлақ 
түрген. 

Бірер әріптің обалына шығып мұрнынан сөйлейтін 
мықыр шал қасындағы ұзын сирақ, безеу бет баласы-
на кіжінеді кеп.

– Былтыр піштірген қызыл өгізді сатып оқуға 
түсірдім. Мұғалімдерің зар сылайды, балаң әлі күнге 
әріп танымайды деп. Ал, керек болса... Қарғам сот бо-
лады деп шешең сүр, ісіп-кеуіп. Біз баяғыда кітапты 
сеп қоятын ек. Сылқыбай деген атағыма кір келтірдің, 
сатыры саман ит!

– Түй, папа, қойшы енді! – дейді онысы...

Үйелмелі-сүйелмелі екі кеңесшінің бірі – әлгі 
оңбағыр қатындарға айтқызсаң, тайпа көсемімен та-
ласты дейтін – Сырғалы. Қызылшырайлы, еркешора, 
еркін қимыл. Жанарының бояуы әкесінікіндей қою 
жұқпаған, аспан түстес көгілдір. Қарама-қарсы кеп 
тұра қалғанда тепсінген қос анары алқымыңды тіреп, 
аузыңа асатып жібергендей екен.

зяин базара, сыром купающийся в масле? Не на шутку 
встревожился. Приезжих много, как бы не потерять 
свой пятачок. И мать в каждый его приезд оставалась, 
причитая: «Жеребенок мой, не верь слишком высоко-
му возвышению». Будто бы ее сын, торговец брюка-
ми, сидит на каком-то почетном месте, никому его не 
уступая. 
 
Когда, дрожа коленями, вошел в просторный кабинет, 
краснолиций, зеленоглазый джигит, улыбаясь, встал 
со своего места.   
  
- Входи, родной, входи. Давно, обратив на тебя внима-
ние, хотел приблизить к себе. 

Уставился на него растерянно. Хозяин пробежался 
взглядом по его худым плечам, по всем частям тела.  
  
- Ассаламалейкум, - приветствовал он, теряясь еще 
больше в догадках.  

- Салем. Садись. Успокойся. К черту штаны. Избавь-
ся! С сегодняшнего дня будь моим советником. Вдво-
ем с дочерью... Служебная машина... Зарплата... 
- Но еще много непроданных товаров... 

Хозяин громко рассмеялся.   
- Эй, родной, никто без штанов не останется, не бой-
ся, продадут другие.      
 
Даурен долго не мог опомниться.

...Пропадая-появляясь, возникая-исчезая, шел долго. 
По направлению 
к базару. И каждый день так. Жажда же не давала по-
коя. Прислушался к бестолковым разговорам улич-
ных казахов. 

Маленький старичок своим гнусавым свистящим го-
лосом, обижая шипящие, сердился на своего прыща-
вого длинноногого сына.     
  
- Продав в прослом году красного кастрированного 
вола, устроил тебя на усебу. Усителя залуются, гово-
рят, до сего дня не знает букв. Вот это да. Мать твоя 
убездена, сто светик ее будет судьей. Мы в насе время 
книги проглатывали. Замарал мое, Зылкыбая, имя, се-
лудивая собака! 
   
- Да, ладно, пап, прекрати-ка, – защищался тот.  
  
...Из двух его советников, одна – как говорили базар-
ные женщины, да останутся они непутевыми, – «раз-
ругавшаяся с вождем племени» Сыргалы. Розоволи-
цая, избалованная. Поведение вольное. Глаза не такие 
зеленые, как у отца, а цвета неба. Когда останавлива-
ется, попавшись навстречу, ее колыхающиеся парные 
гранаты упираются в горло, будто суются для прогла-
тывания.
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Сол күні Әлимасы:
– Бастық адам енді біздің суымыздан дәм татса жақсы, 
– деп бейкүнә жымиған.

– Қашанда сенің суатыңа құлаймын ғой, – деген бұл 
айғыр стақанды әдеттегідей төңкеріп жатып. 

- Айтпақшы, ертең театрға барайық. Жақсы спектакль 
жүріп жатыр деп есіттім.

– Барайық. «Мерседесіңе» мені мінгізесің бе? – 
Сақтанып, сыбырлап айтты.
– Әрине.

Сыңғыр ете түскен. Шыны ыдыс сынып, ауаға тарап 
кетті.

Іле қожасының кабинетіне енген. Төрдегі жігіт ағасы 
ләм-мимсіз, басын төмен тұқыртады. Жанында 
қаздиып, қырыққан серке бұттанып тұрған қызының 
қызылшырайы өңіп, аспан түстес көгілдір көзі 
ақайранданып кетіпті.

– Не? – деді салған жерден. – Не? Дырдай басшысың. 
Әкемнен кейінгі. Еще, тұра қап есік көзінен сиырдың 
сідігіндей сары су ішесің. Содан кейін сені қай базар-
шы сыйлайды? Не?!

Екі иінін қусырып, төменшіктей берген.

– Тоңазытқышың толып, жарылып кетейін деп тұрған 
жоқ па? Не?!

– Жә-жә, – деп қызы қара дауылды көтеріп бара 
жатқан соң қожасы тұқырған басын тіктеді. – Жә, 
енді! Дәурен қарағым, ел-жұртпен аралас-құралас 
болған жақсы. Бірақ, бұ қазақты бойыңа тым үйір 
ете берме. Балағыңа жармасса, бітті, басыңа бір-ақ 
қарғиды. Құрып кетсін! Сырғалының жоқтап тұрғаны 
сенің абыройың ғой. Жас жастың тілегі бір деген. Бір-
біріңе осылай қамқор, сүйеніш боп жүріңдер. Мен 
сырттарыңнан сүйсініп, масаттанып отырайын.

– Кешіріңіз... Абайламай.

– Не?

– Сырғалы, қой енді! Ал, Дәурен, менің мынадай жо-
спарым бар. Біз базар аштық деп өз қазанымызда өзіміз 
қайнап мәз бола бермейік. Көрші облыстарда, Алма-
ты мен Астанада, жаңа, замани сауда орталықтары, 
шүкір, жеткілікті. Солардың озық үлгісін үйреніп, 
тың тәжірибесі болса іске асыруымыз керек. Жабайы 
сауда бүгін бар да, ертең жоқ. Халыққа мінсіз қызмет 
көрсету – парыз. Осы шаруаны Сырғалы екеуіңе 
аманаттағалы отырмын.

– Жарайды, аға. – Жуасып айтқан.

– Бәрекелді! Ендеше, бүгін ұшыңдар. Міне, 

В этот день его Алима сострила с улыбкой: - Хоро-
шо, если советник станет пить нашу воду.   
 
- Когда бы то ни было, буду падать у твоего водопоя, – 
выпалив это, он, как всегда, залпом осушил граненый 
стакан. 

- Да, кстати, давай завтра пойдем в театр. Слышал, 
идет интересный спектакль. 
  
- Пойдем. А на «Мерседес» свой меня посадишь? – 
спросила осторожно шепотом.
- Конечно.  

Раздался звон. Крошево разбитой посуды разбрызга-
лось по воздуху. 

Тотчас же зашел в кабинет хозяина. Тот сидел молча, 
понурив голову. Его дочь, раскрасневшись, стояла ря-
дом с ним, как вбитый кол, вид ее был грозен, словно 
у остриженного холощеного козла, глаза цвета неба 
метали молнии. 
  
- Что-о?! – с ходу рявкнула она. – Да ты что! Ты же 
большой начальник. Второй, после папы. Еще, стоя 
у ворот, пьешь желтую, как моча коровы, воду. Какой 
торговец после этого будет уважать тебя? Что-о?? 
 
Вобрав голову в плечи, стал весь оседать.   
   
- Холодильник твой, наполнившись, готов уже лоп-
нуть? Что-о!! 

- Ладно-ладно, – выпрямив понурую голову, попы-
тался успокоить отец свою дочку, поднявшую бурю. 
- Ладно, хватит уже. Даурен, дорогой, общаться с 
людьми надо. Но слишком не подпускай казахов этих 
к себе. Ухватят за штанину, конец, считай, тут же 
вспрыгнут на голову. Да пропадут они… Будьте так 
же друг другу опорой, опекой. Я же со стороны любо-
вался и гордился бы вами.     
   

- Извините... Случайно...  
 
- Что-о!?!      
   
- Сыргалы, хватит уже. Ну, Даурен, у меня вот какие 
планы. Не будем вариться в собственном соку, быть 
самодовольными тем, что имеем базар. В соседних 
областях, в Алматы, в Астане достаточно много но-
вых современных торговых центров. Надо изучить их 
достижения, если есть передовой опыт, мы должны 
его использовать. Дикий рынок сегодня есть, а завтра 
его не будет. Наш долг – безупречно обслуживать на-
род. Это дело хочу поручить вам, двоим. 

- Хорошо, дядя, – выказал он покорность.

- Ну, и отлично! Тогда, сегодня же вылетайте. Вот би-
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билеттерің.

– Қанша уақытқа? – Қызы мейірленіп қызылшырайы 
мен аспан түстес көгілдір көзін қайтадан тапты. 

– Асықпай қыдырайық, әке!

– Бір ай... екі ай... үш ай... Еріктерің білсін...

...Батып-шығып, шығып-батып ұз-зақ жүрді. Бет 
алысы базар-ды. Күндегісі осы. Шөл ғой шыдатпай 
жүрген...

Мұрнынан сөйлейтін мықыр шал қасындағы ұзын 
сирақ, безеу бет баласын әлі нықыртып барады.

– Сендей сігіт кезімде ат үстінен түспейтін ем. Есіл 
састық, сендерге қор болған. Оқуды оқсатпасаң қатын 
ал дедім. Көрші Құдайбергеннің қызына құда түсейін 
дедім. Семіз деп... Оның несі саман? Басының пайда-
сын білмейтін ит-ау! Қыста – сылы, сазда – көлеңке...

– Түй, папа, қойшы енді...

– Өй, нәлет! Үрлеп ауызға салғандай-ақ бала еді...

...Қала сайын тоқтап, бір төсектен өрген. Ілкі сәтте 
қашқақтап бой тартқанда:

– Не? – деген таныс дауысты естіген. – Осы мырғамның 
бәрі салбырап аспаннан түспеген шығар?! Менің 
арқам. Саған өле ғашықпын. Не?!

– Жарайды, енді, – деді. – Мен де... – Жалы жатып 
қалған екен.

– Жараса, су сатушы сұмырайдың көзін жоғалт! 
Барған бетте!

– Ым!

– Не?

– Иә дедім ғой.

Сонан соң... Жұп-жұмыр қос тақымның ортасын-
да асау үйретіп жүргендей ме... Ұста дүкенінде шоқ 
көсеп, күмпілдетіп көрік басып жатқандай ма... Ба-
зар емес, құдды жәннат бағында сайран салғандай 
ма... Бойын алақызба есірік сезім меңдеп Жарбайдан 
шыққан жалғыз ұлға әйтеуір тізгін бермей қойған. 

Қызығы тарап, қызуы басылмастай көрінген сапардан 
оралысымен салып-ұрып кәдімгі Әлимасына келген. 

леты. 
    
- А на какой срок? – к дочери снова вернулся розовый 
лик и цвет неба в глазах. 

– Погуляем не спеша, с месяц...

- Месяц… Другой. Третий. Сами решайте.

...Пропадая-появляясь, возникая-исчезая, шел долго. 
По направлению к базару. И ежедневно так. Жажда 
же не дает покоя... 
  
Гнусавый тщедушный старичок продолжал втолковы-
вать нравоучения своему прыщавому длинноногому 
сыну.  

- В твои дзигитские годы я не сходил с коня. Нессаст-
ная моя молодость, позертвованная вам. Сказал зе, не 
мозесь уситься, зенись. Хотел посвататься к досери 
соседа Кудайбергена. Заупрямился, зирная, мол. Сто в 
этом плохого? Не знаесь выгоды, пес. Зимой – тепло, 
летом – тень... 
  
- Да, ладно, пап, прекрати-ка, – так же защищался 
сын.
    
- Ой, беда! Был, словно вдутый в рот ребенок...  
 
..Останавливаясь в каждом городе, просыпались в 
одной постели. В первые дни, когда пытался отстра-
ниться от нее, слышал уже привычный возглас:  
 
- Что-о!?! Вся эта манна небесная, наверное, не упа-
ла, свисая, с небес. Благодаря мне. До смерти люблю 
тебя. Что-о?       
 
- Ладно, хорошо. Я тоже, – мямлил он. Грива его обви-
сала.    

- Если ладно, то избавься от торговки водой. Сразу по 
приезду! 
   
- М...       
    
Что-о-о??!      
     
- Да, сказал же уже.     
    
После этого... На кого он похож? На обхваченного кру-
гом колен, лежащего между ними, укротителя строп-
тивой лошадки? На того, кто в кузнечной мастерской, 
шуруя огонь, раздувая меха, стучит по наковальне? 
Или того, кто расчетливо путешествует не по базару, 
а по сладкой неге? Горячие и пьянящие чувства, охва-
тив натуру, не давали одинокому выходцу из Жарбая 
натянуть удила.  

Не потеряв интереса, не остудив жар, как только вер-
нулся из поездки, мигом помчался к Алиме. Только 
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Ығы-жығы кезек сирегенде ғана жанарын көтерді.

– Барсың ба? – Жай ғана жымиды. Шыны ыдыс сын-
бады. Айналасын көзге көрінбес мұңмен құрсаулап 
тастаған екен. Екі қасының ортасындағы тарыдай 
мең балалап, жүзіне құмырсқаның ізіндей білінер-
білінбес боп жайыла бастапты.

– Жарбайдан апам келген. Сені іздеп жүр. Қол-аяғым 
сырқырайды дейді. «Бұ заманда бастық болған бала 
қолға тұра ма», – деп уайым төгіп кетті.

– Ым... 

- Қашан көшіріп аламыз? – деді үнсіз тұрып-тұрып. 

– Театрға да бармадық қой, Дәурен.

– Жақсы спектакльдер ойналып кетіпті...

...Батып-шығып, шығып-батып ұз-зақ жүрді. Бет 
алысы базар-ды. Күндегісі осы. Шөл ғой шыдатпай 
жүрген... Алдынан тағы кезіккенін көрдің бе?

– Әдірем қал, – дейді кемпір мәз боп, қолын мықыр 
шалдан асыра сілтеп. 

– Қаладан тоқал іздеп жүрмін деуін. Басқа түгіл саған 
ақсақ мен ұстатпаспын.

– Өйтіп құтырма! Сөп сұлдырып қоярмын. Әлі күнге 
қымыз ішіп, сал-сая сеп сүрмін. Ә-ә... Давай әдірісіңді 
айт!

– Қой, жазған! Балалардан ұят-дағы.

Ұзын сирақ, безеу бет бала мен күмірә болғыр қыз 
бұл кезде бір-бірін көзбен шағып жеп, ыржалаң қағып 
балмұздақ жалап тұрған...

Сол күні жас отау тігеміз деген тілекпен мына тұрған 
«Неке сарайына» Сырғалыны жайнатып кіріп-
шыққан.

– Бір ай тез өтіп, той тарқап, шетелге шығып келсек 
екен, – деп Сырғалы сарғайған.

– Африкаға ма? – Астапыралла, айдың-күннің ама-
нында аузына түскен сөздің түрін қарашы. Болашақ 
жұбайы батқан күннің бояқ сәулесіне малып алғандай 
күреңітіп кетті.

– Жоқ, Жарбайға. Арасы тым жақын деп есіттім.

когда рассеялась беспорядочная очередь, увидел ее 
облик.  
     
- Живой? – только лишь улыбнулась. Стеклянная по-
суда не разбилась. Заметно окружила себя невидимой 
глазу грустью. Родинка посреди бровей, напоминав-
шая просяное зернышко, размножаясь, еле заметно 
начала расходиться по лицу, словно муравьиные сле-
ды. 

- Приезжала из Жарбая матушка. Искала тебя. Ноют, 
сказала, руки и ноги. Разве в это время удержишь в 
руках сына, ставшего начальником, сетовала она, рас-
сыпая треволнения.
  
-Г-хм... 

- Когда ее перевезем? – Пробормотал он, после неко-
торого молчания.
  
- И в театр не сходили, Даурен.  

- Интересные спектакли уже прошли...

..Пропадая-появляясь, возникая-исчезая, шел долго. 
По направлению к базару. И ежедневно так. Жажда 
же не давала покоя.     
 
- Сгинь, – отмахивалась от гнусавого старичка движе-
нием руки старушка. 

– Смотри-ка, говорит, решил в городе найти новую 
жену. Не то, что другие, даже я хромая не дам себя 
догнать. 
 
- Не сути так! Заставлю сипать траву. До сих пор пью 
кумыс, хозу, ем конину. Э-э... Давай свой адрес.   
 
   
- Отстань, грешник! Перед детьми стыдно. 

В это время длинноногий, прыщавый юноша и, будь 
она неладна, девушка с одноглазым пупком, впив-
шись и, пожирая, друг друга глазами, зубоскалили и 
лизали мороженное....   

В тот день они вместе с сияющей Сыргалы посетили 
«Дворец бракосочетания», подали заявление о бра-
ке. 
    
- Скорее бы прошел этот месяц, устроилась свадьба, 
чтобы поехать заграницу, – размечталась Сыргалы. 
  
- В Африку, что ли? Астафыралла, надо же, в здравом 
уме на язык попалось именно это. Будущая супруга, 
как будто ее окунули в красочный отсвет закатываю-
щегося солнца, покраснела. 
 
- Нет, в Жарбай. Слышала, расстояние между ними 
небольшое. 
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Екеуі де абайсыз айыбын шәйіп жарыса күліп 
жіберген.

Түс ауа жаны жай таппай алып-ұшып жұмысына кел-
генде:

– Әлиманы «Жедел жәрдем» алып кетті!

– Су ішіп құлады!

– Суы несі, у ішіп жығылды! Ішкізді, ойы-бай, ішкізді!

– Ішінде жеті айлық нәрестесі бар! – десіп қатын-
қалаш онсыз да алау-жалау дүниенің аспан астын 
жаңғырықтырып жатты. 

Көз алды дөңгеленіп жүре берді. Жалма-жан кері 
ұмтылған. Аурухананың есігі алдында Сырғалымен 
соқтығысып қала жаздады. Бұл қайдан жүр?!

– Не?! – деді қалт тұра қалып. Таңертеңгі 
қызылшырайы өңіп, аспан түстес көгілдір көзі 
ақайранданып кетіпті.

– Кес-кестеме!

– Не?!

Операция столының жанына бұза-жара жеткен. 
Тұп-тұтас аққа тұмшаланған кәрі хирургтің көзі 
шегірленіп кетті. Жанындағы екі мейірбике әзірейіл 
көргендей бажылдап жіберді.

– Тоқтаңыз!    – Сабыр ет!

– Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық.

Беті әлгінде ғана жабылған мәйіт орнынан ақ нұр боп 
қайта көтерілген. Кәдімгі Әлимасы. Судағы бейнедей 
қалықтап кеп аңтарылып қалған мұның жанына жетіп 
тоқтады. Мұңайып, кінәлай қарап сәл бөгелді де, бу-
дай ыдырап төбеге сіңе берді. Қасында көктемгі алма 
ағашы гүліндей ақ көбелек қалт-құлт ұшып қоса кетіп 
барады...

...Батып-шығып, шығып-батып ұз-зақ жүрді. Бет 
алысы базар-ды. Күндегісі осы. Шөл ғой шыдатпай 
жүрген...

Дембіл-дембіл алдын кес-кестеп басынды-ау бұлар. 
Ақсақ кемпір мен мықыр шал жоқ, зым-зия. Ұзын 
сирақ, безеу бет бала күмірә болғыр қыздың жалаңаш 
белінен қапелімде біреу тартып әкететіндей тас қып 
құшақтап алыпты.

– Жеп қояйын ба? – дейді.

Оба неожиданно рассмеялись, опережая друг друга и 
очищаясь от напряжения.     
  
После обеда, не найдя успокоения в душе, впопыхах 
прибежав на работу, услышал: 

- Алиму забрала «Скорая помощь»!

 -Выпила воду и упала, говорят.  

- Какую воду, выпила яд! Вынудили выпить, ой-бай, 
вынудили! 

- Носила в себе семимесячного ребенка! – голосили 
женщины, сотрясая поднебесную и без того перевер-
нувшегося мира. 

Перед глазами пошли круги. Тут же повернул обрат-
но. Перед входом в больницу чуть не столкнулся с 
Сыргалы. Что она здесь делает? 
 
- Что-о?! – воскликнула, резко остановившись. 
Утренний румянец побагровел, глаза цвета неба по-
белели. 
  
- Пропусти!
    
- Что-о-о?!      
    
Пробился к операционному столу. Пожилой хирург, 
полностью покрытый белым, смотрел на него посе-
ревшими глазами. Две медсестры рядом с ним, слов-
но увидев Газраила*, заверещали:    
 
- Остановитесь! Сюда нельзя!    
 
- Примите соболезнования... Мы сделали все, что мог-
ли. 
 
Вдруг... только что накрытый белым труп поднялся 
светлым сиянием. Самая настоящая его Алима. Вос-
парив, словно видение над водой, остановилась ря-
дом с ним, перепуганным до смерти. Недолго посмо-
трев на него с тоской и укором, стала улетучиваться, 
как пар, впитавшийся в потолок. Вокруг нее и вместе 
с ней улетали порхающие бабочки, похожие на цветы 
весенней яблони. 
  
...Пропадая-появляясь, возникая-исчезая, шел долго. 
По направлению к базару. И ежедневно так. Жажда 
же не давала покоя. 
 
Совсем обнаглели они, толкаясь и перерезая дорогу. 
Нет  старушки, ноги которой одолены ревматизмом 
и старика-коротышки след простыл. Длинноногий и 
прыщавый юноша крепко-накрепко обнимает девуш-
ку, да превратись она в кувшин, за обнаженную талию 
так, как будто кто-то намеревается отнять ее. 

- Хочешь, съем тебя? – спрашивает у нее. 
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Бәлекеттің қолының сырықтайын көрдің бе, жалаңаш 
белден асып қыздың өңір тиегін сипалап жатыр.

– Тоясың ба? – дейді онысы көзін жайнақтатып.

– Тоймасам тағы жейм.

Былтыр піштірген қызыл өгіздің обалына қалған, 
Алла, ашқарақ ит-ай! Жөнді әріп танымай жүріп, 
әкесін жолда қалдырғандай екен...

...Дәл неке қияр сәтте аспанға көтеріліп кеткен ақ нұр 
Дәуреннен басқа жан баласына көрінбей судағы бей-
недей сырғанап кеп Сырғалы екеуінің ортасына түсе 
берген. Бұ жолы мұңайып та, кінәлап та қарамады. 
Тұнжыр тартқан жанарында баяғы үміт оты өшіп, 
үрей мен мазасыздық шүпілдеп тұрды.

– Жо-жоқ, – дегендей ернін тістеп, жанұшыра бас 
шайқады. 

– Жо-жоқ!

Көктемгі алма ағашы гүліндей бір шөкім ақ көбелек 
ғайыптың ақ нұры мен Дәуреннің арасында қалт-
құлт, қалт-құлт ұшып байыз табар емес. Көз алды 
бұлдырап, ақ гүлдер жауып кетті. Музыка болса 
кернейлетіп, Бекболат «Елім меніңді» аңыратып жат-
ты. Ес-түссіз талып құлаған...

Содан бері түсінде ақ көбелектердің соңынан қуып 
діңкелеп, аңқасы кеуіп оянады.

– Некесіз жаратылған сәби екі дүниеде де шырыл-
дап әкесін іздеумен өтеді, – десін әлдекім базарға 
кеп кіргенінде. Біте қайнасқан үн. Айналасын тінте 
қараған, қап арқалаған құла тасқынның мұнымен ісі 
жоқ, тоғытылған қойдай ығып барады. Е, тәйірі-ай, 
жалғызының тойына кеп топалаңын көріп Жарбайы-
на бәйіт айтып жылап қайтқан шешесінің даусы екен 
ғой. Бала күнде естігені құлағында тіріліпті.

Кәдімгі Әлимасы тұратын орынға кеп (Базар қожасы 
әлдеқашан тегістетіп жіберген) мешел болған баладай 
құйрығын төсей кетті.

– Су беріңдерші. Су! Су!

Ылғи отырып жатып айтатын осы бір ауыз жалыныш-
ты ләмінен бұ жолы да жаңылмады. Кімнен сұрағаны 
белгісіз. Өзі де жауап күтпес. Содан қас қарайғанға 
шейін тырп етпейді. Дағдысы осы. Ақ көбелектер... 
Қалт-құлт еткен ақ көбелектер...

Посмотри на руку бедокура, – обвив обнаженную та-
лию, она шаловливо гладит верхнюю пуговку корот-
кой кофточки девушки.     
 
- А насытишься? – игриво шепчет она, стреляя глазка-
ми. 

- Не насыщусь, – так снова буду есть.    
  
Жаль кастрированного красного быка, зарезанного в 
«прослом» году во благо этого голодного пса! До сих 
пор, толком не отличая букв, оставил отца своего на 
обочине дороги...     
  
Светлое видение, в момент бракосочетания, никем, 
другим кроме Даурена, незамеченное, паря, остано-
вилось между ним и Сыргалы. На этот раз оно смо-
трело без тоски и укора. На печальном облике вместо 
угасшей прежней надежды плескались лишь тревога 
и беспокойство.  
 
- Не-нет, – словно умоляло оно, прикусив губу, и по-
качивая головой.

 – Не-нет!  
  
Стайка белых бабочек, похожих на цветы весенней 
яблони, порхая между Дауреном и светлым видением 
из небытия, не унимали свою дрожь. В глазах заря-
било, они покрылись яблоневыми цветами. А музыка 
гремела гимном «Моя Отчизна». Упал без сознания... 
 
   
С тех пор, гоняясь во сне за белыми бабочками, про-
сыпался, обессилив и иссушив зев.    
     
- Незаконнорожденный ребенок в поисках своего 
отца не находит себе места в обоих мирах, – услышал 
голос у входа на рынок. Жгуче расплавленный голос. 
Пристально оглянулся вокруг, в сплошном потоке ме-
шочников никому до него дела нет, плывут, как бара-
ны в воде. Э, надо же, оказывается это голос матери, 
побывавшей на свадьбе единственного сына и видев-
шей все перипетии ее, а затем с плачем вернувшейся 
в свой Жарбай. Ожила в ушах речь, услышанная еще 
в детстве.
   
Придя на то место, где Алима продавала воду, а хозя-
ин базара давно закатал асфальтом, словно ребенок-
инвалид, уселся на землю.
  
- Дайте воды. Воды! Воды! 

И на этот раз не сбился с тона этой жалобной прось-
бы, повторяемой всегда на этом месте. Только неясно, 
к кому он обращался. И сам он не ждал ответа. До 
самой глубокой ночи не сдвинулся с места. И это пре-
вратилось в привычку. Белые бабочки... Порхающие 
белые бабочки...

Перевод Бекета Карашина
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Саин көшесінің төбесінен жұлдыз аққан. Жіп сәулесін 
соз-зып...

Таудан ескен самалдың өңеші тұп-тура Жандосовтағы 
айналмада тұрғандай. Салқын, сызды ауа қыздарды 
тітіркентіп жіберген. 

Түн ортасы ауып барады. Іңір қараңғысында өзен 
бойлай өскен шоқ тоғайдай қарасы қалың еді. Сирей-
сирей селдіреді. 

Соңғы күйексақал біреу бұларды қоймай айналсоқтап 
баққан. Сұрмас неме мырза қолын қалтасына қайта-
қайта сұққанымен, түрінен сескенді ме, көңілін берер 
қыз табылмады.

Ақыры екі-үштен бөлініп Ташкент даңғылына қарай 
құлаған. Ара-тұра жеңіл көліктің өткір жарығы 
ғана ылдиға дедектеген қыздардың тырна бұттарын 
сүзгілеп өтеді.

Бәрінің де дидары бірдей-тін. Ай нұрының өзі абай-
лап аймалардай. Тек аттары ғана өзге. Оны да өздері 
ойлап тапқан.

Жалдаған үш бөлмелі пәтерге топырлай енді. 
Әдеттегідей сықылық атып сайран да салмады. 
Көпіртіп ақша да санамады. Ерте көктемнің сәтсіз 
күніне өкпелі еді.

– Ертең кеш саунаға барамыз. «Мама» Катя звондады, 
– деді бір оймақ ауыз.

– Рах-хат, – деді жанындағы күлімкөз сағыздай созып. 
– Үйреніп қалдық.

– Шықпайықшы содан.

– Алиса ғашығын көреді.

– Өзіміз ғой. Айсара десеңші...

Айсара тозығы жеткен кереуетте бетін бұрышқа беріп 
бүрісіп жатқан. Суық алған бойы жылынып, ұйқы 
меңдей бастады. Кірпігі айқасқан тұста әжесінің: 
«Тоңдың ғой, қарғам», – деген даусын тағы да еміс-
еміс естігендей болды.

– Түйе жүн көрпеңді жапшы, әже..

Ылғи осы. Көзі іліне бастаған ұйқылы-ояу шақта 
құлағына ұя сап қалған осы үн алыстан талып барып 
жетеді. Көрпенің бұрыш-бұрышын қымтап жатқан 
аялы алақанның жылуын сезеді.

На небосклоне улицы Саина закатилась звезда. Рас-
тя-нув тонюсенькую ниточку света…

Горловина прохлады низвергающейся с гор как буд-
то находилась в точности на кольце улицы Жандосо-
ва. Холодный, влажный воздух вынуждал девушек 
ёжиться и дрожать. Время за полночь. 

С наступлением сумерек они стояли группами, слов-
но клочки рощиц, растущих по берегу реки. А теперь, 
рассыпавшись, их группы поредели. 

Последний клиент, какой-то сажебородый самец, при-
стально вглядывался, настойчиво крутясь вокруг них. 
Хотя хмельной охотник за любовью раз за разом за-
пускал свои щедрые руки в карманы, но девушки то 
ли опасаясь, то ли отвращаясь, отвергли его пополз-
новения. 

Разделившись по двое-трое, стали пробираться к 
Ташкентскому проспекту. Временами только лишь яр-
кие огни легковых автомашин процеживают длинные, 
как у цапель, ноги спускающихся вниз жриц любви.

Внешний вид их всех почти одинаков. Лишь имена 
разнообразны. Да и те выбраны ими самими.

Гурьбой вошли в арендованную трёхкомнатную квар-
тиру. Не веселились, как обычно, не устраивали за-
столье, не сосчитывали ворох денег. Обижались на 
неудачный день ранней весны. 

- Завтра вечером идём в сауну. «Мама» Катя звонила, - 
сообщила одна, рот которой был с напёрсток. 

- Бла-го-дать, - растянув слово, словно жвачку, про-
говорила лукавоглазая дева. – Уже привыкли к этому 
шику. 

- Вот бы не выходить оттуда вовсе.

- Алиса увидит своего возлюбленного.

- Да, ладно, свои же, называй лучше, как есть, Айса-
ра…

Айсара, съёжившись,  лежала на старой кровати, по-
вернувшись в угол комнаты. Согревшись, продрогшее 
тело тянуло в сон. Как только веки её сомкнулись: 
«Замёрзла, светик мой», - услышала она голос бабуш-
ки, доносящиийся откуда-то еле-еле. 

- Накрой верблюжьим одеялом, бабушка… 

Всегда так.  Как только начинает засыпать, в полудрё-
ме слышит этот гнездящийся в её ушах глас, устало 
добирающийся до неё издалека. Чувствует тепло ле-
леющих ладоней, бережно укутывающих её одеялом. 
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– Сағындым, – деді сосын үзіп-үзіп күбірлеп. – Алып 
кетші...

– Депутатын айтып жатыр, – деді оймақ ауыз.

– Ертең барасың. Асықпа, – деді күлімкөз.

– Дәмесінің зорын! – деді аш белі солқылдап тұрған 
бірі сүт тайлақтың өркешіндей омырауын селкілдете 
күліп.

– Қойыңдар, қыздар, – деді естиярлауы тар төсекке 
әрең сыйып жатқан құйрығын аударып-төңкеріп. – 
Әлі уыздай ғой. Он екіде бір гүлі...

– Қайдағы? Бес-алты гүлі ашылып қалған.
Ду ете түскен. 

Тәтті ұйқы тереңіне тартқан Айсара үй төбесінен 
үріккен кептерлер екен деп ойлады. Әне, қоймай 
қанат қағып барады.

Әжесін сағынған. Сосын жіңішке ауру айналдырған 
шешесін, биыл мектеп бітіретін жалғыз інісін. Ауылға 
деген аңсары осымен ғана шектеледі. Өзгесіне кел-
генде ойы бұрып қашып, кібіртіктей береді.

Айнаның бетін бермей қылтиып өскен. Ашаң әдемі 
жүзі, қыр мұрыны, қиғаш қасы, тілерсек қаққан 
толқынды шашы...

– Қарағым ертең құда келіп... Той жасап ұзатып... 
Тәуір төрде, төрт қабат көрпенің үстінде құдағи ата-
нып отырар ма екем? – деп қолтоқпақтай қара кемпір 
өз ойына өзі семіретін.

– Қойшы, әже, – дейтін бұл іштей өзі осы сөзді қалап 
тұрса да құлағына қызыл шауып.

– Мен де сендей болғанмын, – дейді әжесі пейілденіп. 
Ондайда көзі нұрланып, бетіне батқан әжімдері та-
райды. – Әлде әке-шешемнен осындай кемпір боп 
туды дейсің бе? О несі-ай!

– Атам аларда құда түсті ме?

– Түспей кетсін, – дейді әжесі қызыл иегін көрсете 
күліп. Күлсе күлгендей...

Жер бетінен жарты құлаш шығып тұрған жерүй бол-
са керек. Төбесі қамыс, күбірмен жабылған. Орта-
сын ойып қондырған жалғыз терезе. Оның өзі жар-
тылай әйнекті, қалған жеріне қойдың қарны жарыса 
кептелген. Үйге елең-алаң жарық түсіріп аспанды 

- Соскучилась, - отрывисто прошептала затем она. – 
Забери меня отсюда.

- Обращается к своему депутату, - проговорил рот с 
напёрсток. 

- Увидишь завтра. Не торопись, - съязвила лукавогла-
зая дева.

- Смотри-ка, какие у неё мечты! – Добавила другая, 
сотрясая от смеха груди, похожие на горбы годовало-
го верблюжонка.  

- Прекратите, девушки, - осекла их самая старшая по 
возрасту особа, перевернув внушительные ягодицы, 
еле вмещавшиеся в ложе. –  Она ещё совсем моло-
денькая…

- Какая молоденькая?! Уже бывалая… 

Айсара, впавшая в глубину сладкого сна, приняла 
этот шум-гам за  вспугнутых на крыше голубей… Вот 
они, взлетая, хлопают крыльями.

Соскучилась по бабушке. Потом по болеющей матери 
и единственному братику, оканчивающем в этом году 
школу.  Тоска по родному селению на этом и пресе-
клась. Мысли по отношению к другим, растворяясь в 
тумане, разбежались.

Росла, превращаясь в красавицу. Прекрасный лик, 
точёный носик, луноподобные брови, волнистые во-
лосы, ниспадающие  до икр… 

- Скоро к моей ненаглядной нагрянут сваты… Устро-
им свадебный пир… Буду ли восседать на почётном 
месте в качестве уважаемой сватьи? – Проговаривая 
это, смуглая старуха, похожая на  посох, упивалась 
своими же мыслями. - Дожить бы до этих времён.

- Ну, что вы, бабушка, - конфузилась она до красноты 
на ушах, хотя эти слова были ей по душе. 

- И я была такой, как ты, - приосанившись и брезжа 
глазами, отзывалась бабушка.  Морщины, бороз-
дившие её лик, рассеивались. – Не думаешь же, ты, 
что я родилась от своих предков такой же старухой. 

- Дедушка сватался на вас?

- Да лучше бы он не сватался, - отвечала бабушка, 
растягивая в улыбке рот и обнажая беззубые дёсны. В 
этой улыбке улавливался какой-то юмор. 
 
Жили они тогда в полуземлянке, покрытой камышом 
и навозом. С единственным оконцем на крыше. Да и 
само оно было  лишь частично из стекла, а частично  
– из выделанного овечьего желудка. Этот одинокий 
глазок подсматривал за небесным сиянием, давая при 
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сығалайды да тұрады.

– Аршыған пияздай боп оң жақта отырған кезім. 
Атаңды көріп жарымадым. Сырттай атастырып 
қойыпты. Өлтіріге деп жарты қап тары, бір тоқты 
атапты. Кешкі алаң-құлаңда құдалар сау ете түсті. 
Той күнін келісуге келіпті. Саулама пештің қуысын 
тасалап отыра қалдым, – дейді әжесі тап бір отыз күн 
ойын жасап жырғаған қыздай қызықты жерін теріп 
айтып.

Атасы жас кезінде жылдамшыл болған көрінеді. 
Құдаларды табалдырықтан аттата сала аттарды 
аулаққа апарып қаңтарыпты. Өзі жерүйдің маңын то-
руылдап жүріп алыпты. Қашанғы жүрсін, қалыңдығын 
көргісі кеп ынтазары аумай ма? Еңбектеп жетім 
мұржалы жерүйдің төбесіне көтеріліпті. Әлгі аспан-
ды сығалап тұрған жалғыз терезеге екі бүктетіліп 
еңкейіпті. Барын базарлап отырған құдалар алдарына 
табақ толы етті енді ала бергенде...

– Төбе омырылып, терезе ұшты. Онымен қоса атаң 
құлады. Көк ала шаң. Шешем баж етіп талып түссін. 
Пері деп ойлапты.

– Сосын?

– Ынтығуын. Мойнына терезені қамыт ғып іліп алған 
атаң қақ ортада. Ес-түсі жоқ. Туралып жатқан еттің 
үстіне төбесімен шаншылып қалған. Әкем жарықтық 
сырбаз адам: «Бір табаққа бір бас та жарайтын еді 
ғой», – деп болашақ күйеу баласын қолтығынан сүйеп 
жатыр дейд.

Әжесі өткен күннің елесіне арбалып қызыл иегін 
көрсетіп күледі. Күлсе күлгендей...

– Сөйткен байды да соғысқа қидық. Жұрт құсап жол-
дан бала тауып, әлди-әлди ақ бөпем деп ортекедей 
секіртіп отырсақ қайтер еді? Жалғызды алданыш ғып 
қалдық. Оны да Құдай көпсінді, – деп әңгімесінің 
аяғында кемсең қағып кететін...

Айсара оянып кетті. «Уф-ф», – деп жеңіл күрсінді. 
Қыздар тегіс ұйқыда. Бірқалыпты, жарыса тыныстай-
ды. Әлден уақытта оймақ ауыз тісін қытыр-қытыр 
қайрап басылды.

– Рах-хат! – деп қолсозым жерде жатқан күлімкөз 
сөзін сағыздай созады. Ұйқысырап, үстіндегі жеңіл 
жамылғыны шапалап тебеді. Тоқ балтырлар торға 
түскен ашқарақ шортандай арпалысып жатып тын-
шыды.

Жаурап кеп қатты ұйықтаған соң ба, денесі жады-

этом лишь слабое освещение лачуги. 

- Засватали нас без нашего присутствия. Даже как 
следует, не довелось рассмотреть твоего деда. По 
старому обычаю прислали калым: полмешка проса 
и одного ягнёнка. Вечером нагрянули сваты. Приш-
ли обговорить сроки нашей свадьбы. Вжалась в заку-
ток рассыпающейся печи, сгорая от стыда и чувствуя 
себя, как очищенный репчатый лук, - впадала бабуш-
ка в воспоминания, отбирая самые важные эпизоды из 
того давнего события. 

Оказывается, дедушка в молодости был егозой. Как 
только сваты переступили порог, он, отведя коней в 
сторону, стреножил их. А сам же начал крутиться во-
круг полуземлянки. Сколько же можно кружиться, не 
возжелав хоть краем глаза увидеть свою суженную? 
Ползком пробрался на крышу, Согнув своё тело на-
половину,  вперил взор в оконце, желающим  впитать 
в себя весь небесный свет. Как только сваты присту-
пили к трапезе, вкушая сочное мясо, наполненное в 
объёмистую чашу… 

- Провалился потолок, разбилось оконце. Вместе с 
этим рухнул и твой дед. Пыль столбом. Мать вскрик-
нула, падая и теряя сознание. Подумала, что это шай-
тан. 

- А потом?

- Вот ты, какая любопытная… Дед твой с оконной 
рамой, надетой на шею, как хомут, в самом центре 
скатерти. Вонзился головой прямо в нарезанное мясо. 
Отец мой, слава его праху, был уравновешенным че-
ловеком. «Для трапезы вторая голова уже лишняя», 
- приговаривая это, он помог подняться своему буду-
щему зятьку. 

Бабушка, разбудив видения событий давно прошед-
ших дней, расплывалась в широкой улыбке. На самом 
деле смешно. 

- Вот такого муженька и потеряла на войне. Не стала, 
как некоторые вдовы, рожать детей от других и ле-
леять их. Осталась лишь с сыном. Да и того Аллах 
посчитал лишним на свете, - горько вздыхала она в 
конце своего рассказа. 

Айсара проснулась. Сделала лёгкий вздох. Все де-
вушки спали, дыша в унисон. Через некоторое время 
рот с напёрсток, поскрежетав зубами, затих. 

- Бла-го-дать! – проговорила во сне лукавоглазая дева, 
растягивая слово, словно жвачку. Сорвала ногами с 
себя легкое одеяло.  Её полные бёдра, словно щуки, 
попавшие в сети, затрепетав, успокоились.  

Почти выспавшись, тело впало в негу. Только было, 
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рап қалыпты. Көзін жұмып еді, көңіл мен көкіректе 
қонақтап қалған көп көрініс әдеттегідей ерік бермей 
кетті...

Мектеп бітірер жылы ғой, көрші ауылдың көркем 
жігітіне ғашық болатыны. Әскерден жаңадан босап-
ты. Жездесінің үйіне қыдырып келген беті екен. 

Би кешінде танысты. Бойлы-сойлы, қараторы, 
қоян көздеу жігіт содан басқан ізін баққан. Қайыс 
белбеуінің жез тоғасы жылтырап ауладан сығалайды 
да тұрады. Қарап жүрмей бесінші сыныпта оқитын 
інісін жарылқапты. Әскери арзанқол төсбелгінінің 
жылтыратып өңіріне күнде бірін тағып келеді. 

Орнына тәтемді берем деп саудаласса керек. Уәде 
қысып, мұрнының ұшы тершіп: «Шықсаңшы, күтіп 
қалды ғой», – деп дігір салып бітетін. Тостырып ба-
рып көрінетін. 

Сол көктемде бала махаббат оянып, құшағына ала 
түсті...

Бұл кезде қолтоқпақтай қара кемпірден де маза 
қашқан. 

Қора-қопсыны тінтіп жүріп қойдың жабағы-күземін 
жинастырған. Ақ көбік ғып жуып, ақ сабаумен төпелеп 
сабап ұйысын жазған. Көрші-қолаңды адақтап кетіп 
түйенің жүнін, құстың мамығын тауып қайтқан.

– Қой жүнінен төсек көрпе тігемін. Түйенікі 
жамбасыңды қыздырып жатқызбайды. Жамыл көрпе 
жасаймын. Құс мамығы – көпшікке. Ертең қарғамды 
ұзатқанда, – деп әжесі сүрініп-қабынған.

– Қойшы, әже, – дейді бұл жіңішке ауру айналдырған 
шешесінің аузына сусын тосып жатып.

Өзбектің патсайы жолақ жібегінен төсек көрпе оңай 
тігілді. Есесіне жамыл көрпе әжесін әбден әуреге 
салды. Екі адамға еркін жететін көрпенің тысына 
түйе жүнін қайтып жазып төсеуді білмей дағдарды. 
Соңғы қоңыраудан соң үйіне келсе, тым-тырыс. 
Үйдің үлкен жағының жартысын алып жатқан көрпе 
тыстың бір бұрышы ғана бүлкілдейді. Бақса, әжесі. 
Жүнді уыстап алып, көрпе тыстың бір шетінен 
еңбектеп кіріп кетіп жүрген. Жәй жүрген жоқ, «ертең 
қарғамды ұзатқанда...» деп күбірлейді. Есіктің 
жақтауына сүйеніп сілейіп тұрып қалыпты. Артын-
ша қолтоқпақтай қара кемпірдің басы көрінді. Іннен 
шыққан қонжықтай сығырая қарайды. Аузы-басы 
дымқылданып, қылшық-қыбыр жабысыпты. Сыңқ 
етіп күліп жіберді.

снова закрыла глаза, многочисленные воспоминания, 
долго гостившие в её памяти, не давали покоя…

… Это было в год, когда она оканчивала школу, - влю-
билась в красивого парня из соседнего селения. Он 
только что демобилизовался.  Гостил в доме своего 
дяди. 

Познакомились на танцплощадке. Высокий смуглый 
парень с заячьими глазами стал с тех пор неотвязно 
пасти её след. Блестя своей медной бляхой от сол-
датского ремня, всё время торчал и выглядывал через 
изгородь её дома. Не просто выслеживал её, а нашёл 
подход к её братику пятикласснику, каждый день, даря 
и цепляя ему на грудь дешёвые армейские значки.

Выяснилось, что договор их был заключён на основе 
торга – за эти дары братик обещал парню выдать за 
него свою сестру. Под гнётом того обещания у него 
потел нос, а сам же бурча: - Выйди к нему, заждался 
же, - не давал покоя. 

Она же, ввергнув его в долгие ожидания, только затем 
соизволяла выйти на свидание. 

В эту весеннюю пору её детская любовь, проснув-
шись, сжала её в своих объятьях. 

В это же время и старуху, похожую на посох, покинул 
покой. Собирала на скотном дворе овечью шерсть ве-
сенней и осенней стрижки, отмывала её до белизны 
и выбивала до плотной массы. Обойдя соседей, при-
несла верблюжью шерсть и птичий пух.

- Овечьей шерстью набью матрацы.  Ведь верблюжья 
шерсть будет греть так, что не даст уснуть. Лучше из 
неё сошью одеяло. Пух просится в подушки. Когда 
скоро выдам замуж мою ненаглядную… 

-  Ну, что Вы, бабушка, - стеснительно выговаривала 
она, подавая воду из ложки больной матери.

Матрацы из узбекского полосатого шёлка сшились 
легко. Зато одеяло вконец замучило бабушку. Не зная 
как равномерно поместить верблюжью шерсть в оде-
яле, которое бы свободно накрывало двоих, она рас-
терялась. Когда она пришла домой после последнего 
звонка, её встретила тишина. Только лишь шевелился  
угол огромного пододеяльника, занимавшего полови-
ну гостиной комнаты. Оказалось, бабушка. Она пол-
зала внутри него на четвереньках с охапкой шерсти в 
руках, запихивая её в это огромное чрево. Не просто 
ползала, а ещё и приговаривала: «Когда выдам свою 
ненаглядную замуж…» Прислонившись к косяку две-
ри, она замерла. Через некоторое время появилась го-
лова старухи, похожей на посох. Смотрела, прищурив 
свои очи, словно сурок, выползший из норы. Её влаж-
ный рот был облеплен волосинками шерсти. 
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– Әкең тірі болғанда, әлпештеп...

Теріс айналған. Бұрқ етіп көзіне жас келді...

– Алла маған бір бай бережақ, – дейді естиярла-
уы қорылын үзіп, тар төсекке әрең сыйып жатқан 
құйрығын әрі-бері аунатып.

– Дәмесінің зорын! – дейді аш белі солқылдап жатқан 
қыз бастығырылып...

Күзге салым ойды-қырды кезіп, бауырымен жорғалап 
өсек жеткен. Көрші ауылдың көркем жігіті колледж 
бітірген мұғалім қызға сөз салыпты.

– Тең сыйласып, құйрық-бауыр жесетін құдамыз бол-
са жоқ. Жетім нарша. Өзі оқымаған. Теңіміз емес. 
Аулақ жүрсін, – деп шешесі ұлының адымын аштыр-
мапты.

Ашаң, әдемі жүзі қуарып сала берген. Қыр мұрыны 
қусырылып, тілден қалған. Ұйқы қашып, үсті-басы 
күйіп-жанған. Содан оңала алмады. Кісікиік боп бара 
жатты.

Үйге кірсе алдынан әжесі тіккен төсек-орын шығады. 
Қызылды-жасылды боп қаз-қатар жиналған көрпенің 
үстінен екі көпшіктің құлағы едірейіп «енді қашан?» 
деп бұған қарайды да тұрады. Бетін бұрып әкетеді.

Келер көктем Алматыға аттанды. Оқуға ниеттенген. 
ҚызПИ-ға құжат өткізген. Қырсық шалды, «құладың», 
– деді. «Жер көтерер», – деді іштей қатайып... Ары 
қарай ойлау-ға зауқы жоқ.

Иә, иә, әжесі. Енді не істеп жүр екен? Ылғи кешкісін 
інісіне жыр оқытатын. Аттың тоқымындай ғып алды-
на «Қозы Көрпеш – Баян сұлуды» өңгеріп алған інісі:

...Дінсіз шал ақылы жоқ өрге қашты,
Қызымды жетім ұлға бермеймін деп, –
деп заулата жөнелгенде:

– Тоқта! Кеше ғана берем деп еді ғой. Кері оқышы, 
– деп оң құлағын кимешегінен шығарып оңтайлап 
отырған әжесі күйіп-піседі...

Мейрамханаға даяшы боп орналасқан. Сонда ғой әлгі 
бизнесменмен танысатыны. Қияқ мұрт, қырма сақал, 
келісті-ақ жігіт. Көңіліңді айтпай ұғып, аяқ ұшымен 
елпілдейді де тұрады. Күндіз базарда борбайлап ша-
уып, сауда-саттығын қыздырады. Кештетіп алқынып 
жетеді. Келе-келе жетім көңіл жібіді. Сүйкімі артты. 
Оңаша қыдырып, ойнады-күлді...

- Если бы твой отец был жив, то лелеял бы тебя.

Резко отвернулась. Глаза наполнились слезами. 

- Аллах мне должен предоставить мужа, - говорила 
спросонья взрослая девушка, еле-еле вмещавшая на 
матрац свои ягодицы.

- Смотри-ка, какие у неё мечты! – бредила девушка с 
грудями, похожими на горбы годовалого верблюжон-
ка.  

… К осени, обойдя овраги и нагорья, приполз слух. 
Оказывается, красивый джигит из соседнего аула уха-
живает за девушкой, окончившей колледж и работаю-
щей учительницей. 

- У неё нет отца, а как без свата-то? Сирота. К тому 
же без образования. Она нам не ровня, пусть исчезнет 
с глаз долой, - преградила дорогу своему сыну мать 
красивого джигита, имея в виду Айсару. 

Её лучезарное лицо стало сохнуть. Нос с горбинкой 
заострился, сама же перестала общаться с кем-либо. 
Пропал сон, всё тело горело от обиды. И мир вокруг, 
и она сама опустошались. 

Как только входила в дом, в глаза сразу бросалось 
приданное, сшитое бабушкой. На сложенных матра-
цах и одеяле торчали уши двух подушек, словно каж-
дый раз намекая: «Когда же, наконец?»  Отворачива-
лась от этих назойливых ушей. 

Следующей же весной поехала в Алматы. Хотела по-
ступить на учёбу. Сдала документы в ЖенПИ. На эк-
замене провалилась. Думать о дальнейшей жизни не 
было желания. 

… Да, бабушка… Что она теперь делает? Наверное, 
как всегда по вечерам она просит братика почитать ей 
эпические книги. А тот, раскрыв книгу и, накрыв ею 
свои колени, начинает читать  эпос «Козы Корпеш – 
Баян-слу», а когда скороговоркой добирается до ме-
ста: 

… Безумный неверный  старик, взбежав на пригорок, 
стенал: «Не отдам сироте свою дочь», - тогда бабушка 
прерывает его возмущённо:

-  Стой! Как же так,  ведь ещё вчера он обещал её вы-
дать за него. Прочитай заново, - настаивает она. 

…Устроилась в ресторан поваром. Тогда-то и позна-
комилась с этим коммерсантом. С тонкими усиками, 
чисто выбритый, видный,  светлокожий парень. Без  
слов тонко улавливающий настроения и желания, ус-
лужливо порхающий на цыпочках. Целый день кру-
тился и торговал на базаре. А вечером прибегал, за-
пыхавшись. Сиротливое настроение смягчилось. Мир 

189 190



– Әжем ауылда көрпе-көпшігімді әзірлеп отыр, – де-
ген ұяң ғана. 

Қияқ мұрт, қырма сақал, келісті жігіт жарқылдап 
күледі.

– Аламыз бәрін... Үйленерміз. Әзірге, мә, қажетіңе 
жарат, – деп қолына мың доллар ұстатқан.

Сол күні ешкімге айтпай дүкен кезді. Болашақ тойы-
ма деп әдемі ақ көйлек сатып алды. Ұйқастырып ақ 
төпли таңдады.

Алматының ақ сарайдай әдемі мейрамханасында той 
өткізер. Екі жарылып дуылдап «Жар-жарлап» тұрған 
қалың елді қақ жарып қол ұстасып келе жатыр. Әлде 
ақ көйлегін малынтып, етектің ұшынан ақ төплидің 
сүйкімді тұмсығын ғана көрсетіп қолына әлдилеп 
көтеріп алар ма? Даяшы қыздар ақ білектерін әуелетіп 
аспанға атып шашу шашар. 

Асаба жігіт жағын сауып «Беташарға» басар. 
Домбырасының басын бұлғап-бұлғап жіберіп «Қайын 
атаңа бір сәлем» деп қалғанда, бақыттан бал-бұл жа-
нып тұрған бұл сәмбі талдай иіле берер-ау.

Иә, иә, әжесі. Қамзолының қаусырма белдігін әспеттеп 
тағып тойдың төрінде тұрар. Жалғыз інісі таң-тамаша 
қалып әжесіне тығыла түсер. Мұндай сән-салтанатты 
бұрын-соңды көрді дейсің бе? Тек жіңішке ауру 
айналдырған шешесі ғана...

Име қастың үстінен ұсақ-ұсақ әжімдер жүгіріп өтті.

Келесі жолы сүйіктісін алып-ұшып қарсы алғанда, 
алыста жатқан бір салқындықты сезген.

 «Жұмысым мазасыз, дұшпаным көп, аттап 
басқанымды аңдиды», – дейтін. Құлазыған көңілін 
соған сайған. Алматының төрінде арпалысып жүру 
оңай дейсің бе? 

– Үш айлық сияқты... – деген ерін ұшымен жатырын 
алақан жүгіртіп сипап.

– Ә, жақсы екен. Күт! Ораламын! Содан ұшты-күйлі 
жоғалды. 

Күте-күте зарығып үйін жағалаған. Жалдаулы пәтер 
екен. Иесі өзгеріпті. Қаптаған дұшпаны табысын көре 

вокруг расширился и заблистал. Стали встречаться, 
веселиться вместе.  

Между слов  намекнула ему: 
- Бабушка в  ауле подготовила  для меня приданное…       

Чисто выбритый светлокожий парень расхохотался: 

-  Привезём всё… Поженимся. А пока вот тебе на под-
готовку к свадьбе, - проговорил он, всучив ей в руки 
тысячу долларов. 

В этот же день, не сказав об этом никому, пошла по 
магазинам. Купила красивое свадебное платье. Подо-
брала под него туфли. 

…Сыграют, наверное, свадьбу в красивом алмаатин-
ском ресторане, похожем на дворец. Взявшись за 
руки, пройдут сквозь шумный кордон поющих сва-
дебную песнь гостей. Или возьмёт на руки и пронесёт 
её в длинном платье, подол которого будет обнажать 
лишь носки её великолепных туфель? Девушки-офи-
циантки, выбрасывая вверх руки и обнажая белые 
локти, будут рассыпать свадебные дары. 

Тамада, напрягая свои скулы, будет петь традици-
онную песнь «Открой личико». Когда, он, покачи-
вая грифом домбры, дойдёт до песенной строки «А 
теперь приветствуй свёкра своего», тогда она, разо-
млевшая от счастья, кланялась бы свёкру, как гибкий 
тростник. 

Да, да, бабушка. Она бы стояла на почётном месте, 
поправляя накладные бляхи пояса своего камзола. 
Её единственный  братик выглядывал бы из-за спи-
ны бабушки, поражаясь всему увиденному. Разве он 
когда-либо видел такое торжество? Только лишь мать, 
болеющая уже давно…

Над согнутыми бровями пробежали мелкие-мелкие 
морщинки…  

В следующий раз, выбежав навстречу к своему лю-
бимому, почувствовала прохладцу, таящуюся где-то в 
глубине. 

- А, работа беспокойная, много врагов, стерегут каж-
дый мой шаг. Приходится быть всегда начеку, - рас-
сказывал он. -  Думаешь  легко быть наплаву в Ал-
маты? 

- Кажется, уже трёхмесячный, - сообщила шёпотом 
она, поглаживая ладонью низ живота. 

- Да, очень хорошо. Жди. Вернусь, -  с этими обеща-
ниями пропал бесследно. 

Не дождавшись и измучившись, стала искать его по 
месту жительства. Оказалось, что снимал эту кварти-
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алмай зақым жасады ма деп табанынан тозды.

Бай болып, барша мұратына жеткізер әдемі ертегі 
еді. Еліктіріп-солықтырып ақыры әр көшеде адастыр-
ды. Жүрегі сазыды. Көзі қарауытып отыра кеткен. 
Көкірегінің басында түйіншек боп тұрып алған өксік 
кептелсін. Сол сол-ақ екен, ыстық жас еріп төгіліп 
әл бермей кетті. Даусын шығармай, ернін тістелеп 
жылаған. 

Мынау жарық дүниеге деген бар өкпесі мен өкініші 
кеудесіне тарам-тарам боп құйыла берді.

Тас көшеде тағалы аттай тық-тық басып бара жатқан 
қалалықтар селт етер емес. Жанына келгенде белеңі 
бар бестідей басын қайқаң еткізіп өте кетеді. Өте 
кетсін...

Сауық-сайран театрынан шығып келеді екен. Жа-
нып тұрған жұлдызбын дейтін әнші қыз қолтығында. 
Жалаңаш белінен жапсыра құшақтап, алшаң-алшаң 
басады. Жайнаң қағып, жарқылдап күледі. Теріс 
айналғысы келген. Бұрыла алар емес. Бойына діріл 
жүгіріп, алқынды. Сосын жылдамдап басып кеп: 

«Тоқтаңызшы!» – дегенін біледі. Жатырындағы 
титімдей тіршілік иесі де бүлк ете түскен.

– Ыш-то? – Келісті жүзі кеберіп кетті.

Кішкене кідіріңізші.

– Танымадым, қарындас. 

– Бұл кім өзі?– дейді әнші қыз жігітке еркелей басын 
сүйеп.

– Какая-та дура!..

– Білгенбіз, табанына сынап жаққан алаяқ, – десті да-
яшы қыздар.

– Әйелі, екі баласы бар.

– Тоқалын және ұстап отыр.
– Екі күндес ақшаға таласып шаштасады да жатады 
деседі.

– Айтпадыңдар ма маған?
Жыртақтап күледі.

– Туып алсайшы балаңды... Асырайсың ғой. Мейрам-
ханадан қалған тамақты жеп онсыз да тауыса алмай 

ру в аренду.  В ней жили уже другие люди. Подума-
ла, что многочисленные враги, завидуя его доходам, 
посадили его, хотела освободить, обивая пороги  раз-
личных  казенных домов.

Все её мечтания оказались красивой сказкой, дово-
дившей до исполнения желаний в фантастических 
воображениях. Она, увлекая и волнуя, заставила за-
блудиться в лабиринтах улиц. Сердце ныло. Глаза 
ввалились в глазницы. Всхлипы, впившиеся занозой 
в грудь, сжимали, словно тиски. Горячие слёзы,  про-
ливаясь потоком, лишили её сил. Плакала беззвучно, 
кусая губы. 

Развилины  сожалений,  обиды и гнева  на этот белый 
свет вливались в душу неумолимо. 

Цокая по каменной мостовой каблуками, как  кони 
подковами, искушённые во всём горожане не обра-
щают даже внимания. При приближении они, как но-
ровистая лошадка-пятилетка, отворачивают головы в 
сторону. Пусть отворачиваются.   

Но однажды увидела его выходящим из театра са-
тиры. Рядом с ним была молодая, но уже известная 
певица. Он, обнимая обнаженную талию её, шёл ши-
роко ступая.  Оба весёлые, рассыпают смех. В глазах 
потемнело. Хотела отвернуться, но не смогла. По все-
му телу пробежала дрожь. Обратилась к нему:

-  Подождите… Затрепетал даже зародыш во чреве. 

- Чего вам?! – Он резко переменился в лице, приняв 
суровый вид.  

- Надо поговорить.

- Что-то не узнаю вас, сестрица.

- Кто это? – вопрошала молодая певица, в порыве 
нежности прижав свою голову к его плечу. 

- Какая-то дура!

- Знали мы, что он проходимец, смазывающий пятки 
ртутью, - заверещали официантки на работе. 

- Женат он, имеет двоих детей.

-  У него даже две жены. Рвут волосы друг друга, не 
могут разделить его деньги, - подливали они масло в 
огонь. 

- А почему вы не сообщили об этом мне раньше?
В ответ раздался лишь смех.

- Роди ребёнка… Прокормишь. Всё равно не съедаем 
все ресторанные остатки.
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жүрміз.

Іштей қатайған. Ашаң жүзі сылынып, арықтап, қыр 
мұрыны қусырылып, тілден қалған. Көкірегінде ұят 
пен ыза беріш боп қатып тұрып алды. Ұйқы қашып, 
үсті-басы күйіп-жанған. Кісікиік боп бара жатты.

– Кешір, – деді сондай арпалысты шақта жатырын си-
пап. – Дүниеге тағы бір алаяқ, алдампазды әкелмеу 
үшін мен сенен құтыламын. Кешіре гөр мені!..

Араға алты ай салып Саин көшесінде тұрды.

Таң қылаң беріп қалыпты. Жанындағы қыздар тәтті 
ұйқының құшағында. Естиярлауы ғана тар төсекке 
әрең сыйып жатқан құйрығын әрі-бері аунатып, баяу 
қорылдайды.

Кірпігі қамасты. Әжесінің: «Тоңдың ғой, қарғам», – 
деген даусы алыстан талып жетті.

– Түйежүн көрпеңді жапшы, әже...

Сәскеде оянды. Жуынып-шайынды, боянды.

– Айсара, хат келді, – деді дүкеннен оралған күлімкөз.

– Алақай, бір шөлмек виски, – деді оймақ ауыз бір 
езуіне тілін қыстырып.

– Ішеміз, – деді аш белі солқылдап тұрғаны темекі 
түтінін қолымен қуалап.

– Желікпеңдер... Қазір саунаға барамыз. «Мама» Катя 
келеді, – деді естиярлауы қабағын шытып. – Кәне, 
шәй ішейік.

Хат биыл мектеп бітіретін жалғыз інісінен екен. «Ал-
тыннан ардақты, күмістен салмақты Айсара апамызға 
сағынышты сәлем, – деп бастапты. 

– Апам тәуір боп келеді. Алла жазса, Алматыға сені 
оқуға өзім алып барам деп отыр. Бәрі қызымның 
арқасы, жұмысы жақсы, табысы мол екен деп сенен 
көп ақша алған күні қуанып, көрші-көлемге шәй 
берді. Бәрі саған батасын беріп тарқасты.

Әжем «Қозы Көрпеш – Баян сұлуды» әлі оқытып жүр. 
Көп жерін жаттап алдым. Алматыда жаңадан шыққан 
ғашықтық эпос болса салып жіберсейші... Қашанғы 

Её лучезарное лицо стал сохнуть. Точёный носик ещё 
более заострился, сама же перестала общаться с кем-
либо. Стыд и обида, впившись в душу, застряли зано-
зой. Пропал сон, всё тело горело от этой обиды.

- Прости меня, - в этот опустошительный момент об-
ратилась она к зародышу, поглаживая его ладонью. 
– Избавлюсь от тебя, чтобы на свет не появился ещё 
один проходимец. 

…Через шесть месяцев стояла уже на улице Саина. 

… Стало светать. Все девушки в объятьях сладкого 
сна. Самая старшая из них, еле вместившая в ложе 
раздавшиеся ягодицы, несколько раз перевернув их, 
негромко храпела. 

… Сомкнутые веки Айсары зашевелились. Издали 
раздался голос бабушки: 

- Замёрзла, светик мой…

- Накрой верблюжьим одеялом, бабушка…

…Проснулась поздним утром. Умылась, стала накра-
шиваться. 

- Айсара, тебе письмо, - проговорила лукавоглазая 
дева, вернувшись из магазина. 

- Ура, с тебя бутылка виски, - обрадовано  проговорил 
рот с напёрсток,  облизывая языком край своих губ. 

– Напьёмся, - добавила другая, разгоняя рукой дым от 
прикуренной сигареты. 

-  Хватит дурачиться… Сегодня  идём в сауну. Туда 
прибудет «мама» Катя, - строго проговорила самая 
старшая из девушек, приняв суровый вид. – А сейчас 
попьём чаю. 

Письмо было написано её братиком, уже оканчива-
ющим  в этом году школу. «Огромный привет моей 
сестре Айсаре, которая прекраснее злата, весомее се-
ребра», - так начиналось это письмо.

 – Мать выздоравливает. Говорит, что если даст Ал-
лах, то сама повезёт меня на учёбу в Алматы. Не 
устаёт повторять, что всё это благодаря тебе, мол, 
устроилась на хорошую работу, много  зарабатывает. 
Когда ты прислала нам крупную сумму денег, мама 
обрадовалась, пригласила в гости всех соседей. Когда 
они расходились, тогда благословляли тебя, хвалили. 

Бабушка до сир пор просит меня перечитывать эпос 
«Козы Корпеш-Баян-слу». Многие страницы книги я 
уже выучил наизусть. Вышли мне, пожалуйста, но-
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бір жырды оқи берем.

Айтпақшы, әжем кеше саған арнап тіккен көрпе-
көпшіктің бәрін сыртқа шығартып маған қақтырды. 
Шаң тұтып қалған екен, қайта жинап қойдық...»

Айсараның көзінен ащы жас үзіліп, оқушы 
дәптеріндегі жазу бір-біріне қосылып кетті...

Бәрінің бауыр басып қалған саунасы осы. Көп то-
стырмады. Көздері оттай жанып бес-алты еркек кіріп 
келе жатты.

– Ө-о, – дейді әукесі салбыраған біреуі қаз-қатар 
тұрған қыздарды көзімен сыңарлап шығып.

– Жәке, таңдаңыз! Мына қыздың омырауы тастай 
екен, – деп шұнтиған біреуі жалбаң қағады. 

– Сізге лайық. Бізді қойшы.

– Ө-о, – дейді онысы сүзісе-сүзісе мүйізі мұқалған 
кәрі бұқа құсап. 

– Әуелден сұлу жайы сізге мәлім. Төсек бағасы 
төленді... 

Судан шыққан тауықтай үрпиісіп әрқайсысы бір-бір 
бейтаныс еркектің құшағында кетті.

Оңашалықты бағып екінші қабатқа көтерілген. 
Әдеттегі терезе алдына келді. Көрші коттеджге көз 
тікті. Депутаттың үйі. 

Алдымен теледидардан көрген. Орта бойлы, орнықты 
азамат «халқым» деп қабырғасы қайысып сөйлеген. 
Елім деп еңіреп, жерім деп бәз біреулермен жаға 
жыртысуға барған. «Бар екен ғой намысты ер», – де-
ген Айсара сонда көңілі алып-ұшып. 

Кейін табақтай-табақтай суретімен қоса газеттерден 
де көрді, радиодан да лебізіне құлақ түрді. Сөзі неткен 
сіңімді! Қара тырнағыңа дейін жыбырлатып жібереді.

– Арзан үй керек жастарға, жұмыс керек, күй керек, – 
деп күңіренген. 

– Шетелге бала беру қылмыс! Аналардың жұмыс 
күнін төрт сағатқа дейін қысқарту керек, – деп қазаққа 
көп керекті теріп айтып әлдекімге ақырған. Тусаң ту!

Шын жақсының қандай болатынын алты алашқа 
сөйтіп танытқан. Жәй ғашық емес, мұндай жанның 

вые любовные романы, если они найдутся в Алматы. 
Сколько можно читать один и тот же эпос. 

К слову, бабушка просила меня вынести во двор твоё 
приданное, чтобы встряхнуть их. Оказывается, много 
пыли в них накопилось. После  вытряски снова сло-
жили их…»

Из глаз Айсары скатились две горькие слезинки, стро-
ки ученической тетради слились в сплошном тумане. 

… Привычная для всех сауна. Ждать долго не при-
шлось. Ввалились пять-шесть мужчин, взоры кото-
рых пламенели, как огонь. 

- О-о, - воскликнул один из них с отвисшим брюхом, 
обведя своим ненасытным взглядом выстроившихся 
девушек. 

- Жаке, выбирайте. У этой груди тверды, как булыж-
ники, - стал суетиться лысоватый льстец. 

- Подходящая для вас. За нас не беспокойтесь. 

- О-о, - поддержал его другой, похожий на старого 
быка, рога которого, устав бодаться, износились от 
бесконечных схваток.  

- Вам известны женские прелести. Плата за утехи уже 
внесена… 

Все девушки, словно курицы, вышедшие из воды, 
были разобраны, попав в объятья мужчин. 

… Воспользовавшись паузой, украдкой поднялась на 
второй этаж. Как обычно, приникла к стеклу окна. 
Бросила взгляд на соседний коттедж. Дом депутата. 

… Вначале увидела его по телевизору. Среднего роста, 
крепко сбитый, с высоким и открытым лбом он всег-
да ратовал за народ. В пылу полемики с некоторыми 
оппонентами со словами «мой народ», «мои сограж-
дане» доходил до жарких схваток, сопровождавшихся 
треском рвущейся одежды. Она тогда подумала, что 
всё же остались на свете настоящие мужчины. 

Потом увидела его портрет в газетной статье,  слуша-
ла его речи по радио. До чего же проникновенны его 
слова. Расшевеливают даже корни ногтей. 

- Надо предоставить молодёжи дешёвое жильё, обе-
спечить её работой, бытовыми условиями, - убеждал 
он своих сторонников. 

- Отдавать детей иностранцам – преступление! Надо 
трудовой день матерей сократить до четырёх часов! 

Показал во всех уголках необъятной страны, каким 
должен быть истинный патриот. Да, такого можно не 
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жолында садаға кетсе аз. Ержетіп қалған екі ұлы, 
сілеусін көз әйелі бар. Онысы керім пысықай көрінді, 
аяғы қозғалса, аузы жалпылдап тыным таппайды. 
Қайтсін, үйдегі үш еркектің қас-қабағын бағу оңай 
ма?

Бір жылдан бері осы саунаның терезесінен біреу бай-
лап тастағандай телміреді де тұрады. Ел құрметіне 
бөленген ерді сыртынан болса да бір көруге зар.

Әне, жеңіл киініп аулаға өзі де шықты. Қабағы қату. 
Әрлі-берлі теңселіп жүріп алды. Халық мұңына 
кәтепті қара нардай арқа тосу қайдан жеңіл болсын?! 

Өз арманына осылай өзі тойып, тоқ басып тұрғанында:

– Ғашығың жүр ме? – деді жанына мысықтабандап 
жеткен күлімкөз. – Депутатыңды айтам. «Мама» Катя 
келе жатыр. Ашулы көрінеді. Саған.

– Мен не жаздым?

– Оймақ ауыздан сақ бол дедім. Ұшып-қонып сол 
жеткізіп жүр...

– Кімге?

– Мен ештеңе көргем жоқ. Айтқаным жоқ...

Сол сәтте сарт етіп есік ашылған. Сақпанның тасын-
дай атылып ішке сілеусін көз әйел кірді. Соңында 
«Мама» Катя. Онысы жуасып тұр.

– Қайда әлгі қаншық?! Қайсысы? – деді көрші бәйбіше 
салған бетте. Қаз-қатар тұрған қыздар қамыс басын-
дай қалтырап кетті.

– Мынаусы, – деді Айсараны сұқ саусағымен нұқыған 
қамқоршысы. – Осы!

– Ә, сен бе менің күйеуіме көз салған? – деп келе бес 
саусақты бойлатып шаштан бүрді. 

– Көрсетейін ғашықтың қандай болатынын!
Беттен осып кеп жіберді.

– Біздің саунада сайранды салғаны аздай... Сайқал 
неме...

Бұл қалай?.. Не дейд мына сілеусін көз әйел? «Біздің 
саунасы» несі?! Жасындай соққан осы ой Айсараның 
арманын аяусыз таптап, жанын шабақтай түсті. 

– Мен жәй ғана... Тәте, сырттай ғана...

Көз алды жарқ етіп, қызылды-жасылды оттар шашы-
рап құлады.

только любить, но даже отдать себя в жертву на его 
пути. У него два взрослых сына, да жена с рысьими 
глазами. Она чересчур активная. Конечно, разве легко 
переносить прихоти трёх мужчин в доме?

Уже целый год, словно привязанная, она умильно 
смотрит в это окно. Хотя бы краешком глаза, хотя бы 
разочек, хотя бы на расстоянии понаблюдать за этим 
радетелем народных чаяний. 

Вот, он вышел из дома легко одетый. Хмурый взгляд. 
Стал прохаживаться взад-вперед. Легко ли, взвалив на 
себя  груз народных забот, везти его, как матёрый нар? 

Когда она сама стала пресыщаться своими же мечта-
ми, подкралась лукавоглазая дева и пробормотала: 

- Что, прогуливается твой любимый? Я говорю про 
твоего депутата. Сейчас прибудет «мама» Катя. Гово-
рят, сердитая. На тебя. 
 
- В чём я провинилась?

- Говорила тебе, - опасайся рта с напёрсток. Это она, 
порхая, доносит всё. 

- Доносит кому?

- Я ничего не видела, ничего не говорила…

В это время с треском распахнулась входная дверь. 
Как камень, выпущенный из пращи, в помещение во-
рвалась женщина с рысьими глазами. За ней – «мама» 
Катя. Она была сконфужена. 

- Где, где эта сука?! Которая из них?! – взвизгнула  
жена депутата. 

- Вот она, - ткнула указательным пальцем в Айсару её 
сообщница. - Она.

- А, это ты!?!  – Возопила она, глубоко вцепившись 
всеми пятью пальцами руки в волосы.

 – Я покажу тебе, как возжелать чужого мужа! Другой 
рукой она расцарапала лицо своей жертвы. 

- Будто мало ей потех в нашей сауне… Коварная бес-
тия…

Как же так?.. Что значит «в нашей сауне»?!? Эта 
мысль, безжалостно затоптав мечты Айсары, стала 
крошить душу. 

- Я просто… Тётя, я лишь… - Вмиг лишилась опоры, 
всё время поддерживающей её.
От удара из глаз посыпались искры. 
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– Жәй ғана... Дүниені құртқан сайқалдың сөзін көрдің 
бе сен? 

Оң көзі аштырмай, езуінен аққан қан сүп-сүйкімді 
иегіне сырғып бара жатты.

– Әй, қатын, не сілейіп қалдың? Сені де қудыртам 
жұмыстан! Күйеуіме айтып.

Осыны тосқандай «Мама» Катя да біз өкше төплимен 
бүгіле берген мұны іштен ышқына тепкен. Тізіле 
қалған орындықтарға соғылып, домалап түсті. Зорға 
еңсе тіктеді.

– Тоқтаңызшы! – деді жан дауыспен. – Сауалым бар!

– Айт, албасты!

– Менің де ғашық болуға қақым бар шығар?

– Менің де бай ұстап, бала сүюге...

– Менің де өмір сүруге...

– Тым құрығанда армандауға...

– Жоқ! – деді сілеусін көз бәйбіше одан бетер 
құтырынып. – Өңкей құл-құтан! Бізбен теңескісі 
келеді. Жоқ!

Төбесінен таяқ жауып кетті.

Аулада жатып есін жиды. Жер таянып тұрды. Езуінен 
аққан қанды алақан жүгіртіп сүртті. Айналаны шола 
қараған. Ерсілі-қарсылы шапқылаған у-шуды ұлы 
қаланың ынсапсыз өңеші жұтып жатқан сынды. 
Жым-жырт. Қыздары да зым-зия жоғалыпты. Күн де 
шоқтай қызарып, көкжиекке еңбектеп қашып барады 
екен. Алатаудың басын ақшулан бұлт шалыпты.
– Тоңдың ғой, қарғам!..

* * *

– Сол күні Саин көшесінің төбесінен тағы бір жұлдыз 
аққан. Жіп сәулесін соз-зып...

- Просто она… Нет, ты слышала слова этой коварной 
бестии, загадившей весь мир вокруг? Просто она…
  
Правый глаз заплыл, кровь из губ закапала на подбо-
родок.  

- Эй ты, почему затихла? И тебя уволю. Заставлю 
мужа сделать это. 

Словно только этого приказа и ждала, - «мама» Катя 
нанесла остервенелый удар остроносой туфлей по 
животу уже согнувшейся Айсары. Ударившись о вы-
строенные в ряд стулья, она покатилась по полу. Еле-
еле пришла в себя. 

- Подождите, - взвизгнула она. – Спросить хочу… 

- Говори, чертовка.

- Наверное, и я имею право на любовь? 

- Наверное, и я могу иметь мужа и рожать детей…

- И я, наверное, имею право на жизнь…

- Хотя бы мечтать об этом.

- Нет! – отрезала женщина с рысьими глазами, воз-
буждаясь ещё больше. – Сплошь рабыни и отбросы. 
Хотят ещё равняться с нами. Не быть тому!

Посыпался шквал ударов по голове. 

Пришла в себя уже во дворе. Поднялась, найдя на зем-
ле точку опоры. Вытерла ладонью кровь, катившую-
ся из губ. Огляделась по сторонам. Показалось, что 
ненасытная глотка мегаполиса проглотила весь шум 
и гам. Тишина. Девушки её исчезли куда-то бесслед-
но. Солнце, краснея, ползло, закатываясь за горизонт. 
Вершины Алатау покрылись серыми тучами.
- Замёрзла, светик мой!
    
* * * 

В этот день на небосклоне улицы Саина закатилась 
ещё одна звезда. Рас-тя-нув тонюсенькую струйку 
света…

Перевод Бекета Карашина
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БӘЙТЕРЕК
БАЙТЕРЕК*

Рахымжан Отарбаев
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Жусан мен шағыр басы бүрісіп, көгі қашып, сояуы 
көрініп қалыпты. Аспанда бұлт желіндемей қырық 
күн шілде шыжғырған соң қайтсін, ат тұяғына ілесіп 
шырт-шырт сынады. Құбыладан ескен майда леп 
шашаға жетпес ұлпа шаң көтереді. Күн еңкейіп, 
көлеңке басы ұзарғанмен ауыл қарасы көрінер емес. 
Көлденең жатқан төрт-бес қырға тұяқ тіреп барып 
жеткізер. 

Сырым мен Қаратау алыс сапардан жолсоқты болып 
қажыды ма, әлде көз шарасына сиыр жерде шөл ба-
сып өтер бір қараша үйдің жоқтығына назырқанды 
ма, әйтеуір әңгіме түбін қаққандай үнсіз қалған. Сол 
бие сауым уақыттан бері Қарекең кертөбелдің беліне 
қаршығадай болып қонып, жанындағы екі аттыдан 
торғай адым болса да ілгері келеді. Сырым жымың 
етіп, есік пен төрдей бурылдың тізгінін ірікті де, 
қамшылар жағында келе жатқан атқосшы жігітке сы-
быр ете түсті.

– Қареке, – деді жүзіне шырай тепкен жас жігіт ат 
құлағын теңестіріп. – Бүгін батырдың атының мой-
ны озатын күн еді. Бүлкілдеп алға түсіп кете бересіз. 
Шамасы, кертөбеліңіз ауыздығымен алысып келеді-ау 
деймін!

– Шырағым, қара қарға шын ықыласың құлап атсаң 
қаздай көрінер, кәрі қатының алыс сапардан сағынып 
келе жатқанда қыздай көрінер. Сұрағанмен Сырым 
маған жас тоқалын бере ме? Кемпір де болса аңсап 
келем.

Мұны естіген батыр бозшулан даланы басына көтеріп 
күліп жіберді.

– Қара сөзден қаймақ алған, қаспақ қырған қайран 
Қарекем-ай!

Алдан аңқылдақ кешкі самал есті. Тыныс кеңіп, бойы 
сергіген Сырым манадан бері көңіліне жабысқан бір 
сауалды биден білмекке мойын бұрған…

Мана Бекмағамбеттің үйінен түстеніп аттанысымен 
екі шағыл асып түскен бұлар айдалада тұрған жалғыз 
молақ ағашқа келіп тізгін тартқан. Заманында аспанға 
шапшыған зәулім бәйтерек болса болған шығар, түбі 
қарлы кісінің құшағы жетпес тым жуан. Найзағай 
түсіп өртенгені жұғыны қалған күйе мен жаңқаланып 
шорт сынғанынан-ақ көрініп тұр. Тізерлей кетіп 
дұғаны алыстан қайырған Қаратау ағашты айналып 
ақтық байлап жүріп:

Полынь и бурьян, потеряв зеленый цвет и съежив-
шись, торчали высохшими стеблями. Коль июльское 
солнце пекло нещадно и облака уже сорок дней, на-
полнив вымя, не выдаивались на землю дождём, ко-
нечно же,  они, попадая под копыта коней, ломались 
с треском. Горячее дуновение сильного восточного 
ветра поднимало ввысь пушистую пыль. Хоть солнце 
уже садилось и наступали сумерки, но аула все еще 
не было видно. Наверное, его можно достичь, только 
преодолев пять-шесть пригорков, лежащих на пути 
всадников.   

Сырым и Каратау молчали, словно в русло разгово-
ров вбили кол, то ли устав от трудностей длительного 
пути, то ли расстроившись от того, что на расстоя-
нии водопоя коров не  встретили  ни одной лачуги. 
За время доения кобылиц Каратау, словно ястреб, 
взлетевший на мухортого коня с белой  звездочкой 
на лбу, оторвался от спутника на расстояние перелета 
воробья. Сырым, улыбнувшись, и перебрав поводья 
сивого коня,  круп которого был высотой с дверь, об-
ратился к своему спутнику.
   
- Кареке, сегодня ваш конь, хотя бы на шею, опере-
жает моего скакуна. Все норовите рысью вырваться 
вперед. Думаю, что ваш конь не в согласии с уздой, 
- сказал батыр, подровняв уши скакунов.  

- Светоч мой, черный ворон покажется белым лебе-
дем, если оглядеть его взкольз, старая жена покажется 
молодой девушкой, если, соскучившись. возвраща-
ешься с дальней дороги. Даже если стану умолять, 
разве ты уступишь мне свою молодую жену? Хоть и 
стара моя половина, горю желанием встретиться. 

Услышавший это батыр, расхохотался, подняв шум на 
всю посеревшую степь.   

- Удивительный мой Кареке, умеете же Вы, снять 
сливки с простого слова, соскоблить с него молочную 
накипь!  
    
Навстречу подул шумный вечерний ветер. Получив-
ший отдых и освежившийся Сырым решил задать 
бию* вопрос, давно волновавший его душу. 
 
Выехавшие до этого в полуденное время из дома 
Бекмагамбета, проехав две барханные сопки, они на-
тянули поводья у огромного одинокого дерева, нахо-
дившегося в голой степи. Наверное, в свое время оно 
было байтереком, простиравшим свои ветви до само-
го неба, нижнюю часть ствола его невозможно было 
обхватить даже руками двух человек, до того  она 
была толстой. Попадание молнии в него было заметно 
по обуглившейся коре и ощетинившимся щепкам на 
месте слома от мощного удара. Каратау, опустившись 
на колени, прочитал молитву, а затем, привязав белую 
тряпку к дереву, проговорив:
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– Садағаң кетейін, бабам-ай, бармысың? Кейінгі 
ұрпағыңды желеп-жебеп жатқайсың, – деп көзін 
кәдімгідей шылаған.

Батыр іштей мүдірді. Жапандағы жалғыз ағашқа 
бидің бордай үгілгені несі? Ескі аруақтар жатқан 
мола болса бір жөн. Діні берік жанның сақалына жас 
қондыратындай бұл қу қарағайда не қасиет бар?!

– Иісі Ысықтың ұранына айналған бәйтерек бабамыз 
сол ағаштың астында жатыр. – Би әңгіменің турасына 
көшті.

– Апырай, шын сөзіңіз бе? – Батырдың төрт өрме 
тобылғы сап қамшысы бурылдың сауырына барып 
қалды.

– Алхамдулла, ақиқаты сол. Бұрын естімесең, айтай-
ын. Ілкі өткен шалдардан құлағымызға қорғасын боп 
құйылып қалған сырдың төркіні, міне…

…Көк шалғында ақ жамбыдай боп қаз-қатар тігілген 
қонтайшының ордасы. Іші қалы кілем мен қытайдың 
көз арбаған патсайы жібегіне малынып тұрған соның 
біріне он шақты қазақ келіп түскелі сәскеден ауып 
барады. Ара-тұра есіктен басын көрсетіп жоғалатын 
бітік көз, домбық бет қарадан басқа жан баласы жо-
ласа ше? Қазақ жағынан бітімгерлікті бастап кел-
ген, жүзі ақ қайыңнан ойғандай көрікті жас батыр 
мына майлық-сулыққа бірдей қараның сыпылдақ 
қимылынан секем ала бастады.

Иә, жаулықпен келіп қоныстанған жоңғардың сыры 
бұған мәлім. Іші қалтырап тұрса да сырты жылтырап 
дөңайбаттан жазбайды. Жер деп, аузын үріп, аяғын 
сыпырған ақ-адал мал үшін деп дүрбіттің қай батыры-
мен найза салыспады, кек алыспады? Қажаса-қажаса 
екі жақ та титықтап, ақыры жаз жайлау, қыс қыстаудың 
аражігін бөліскендей боп тыншыған. Алдамшы бәтуа 
боп шықты. Төрттағандап тұрып қалған жерінде әл 
жинап, әлекедей жаланып алысымен жоңғар жағы 
қиқуды тағы да күшейтті. Қыл құйрықтыны құрық 
көтере қуып ішке асырып жіберді де, түйе көрдің бе, 
жоқ, бие көрдің бе, жоқ, десіп мүлги қалады. Тіпті 
қазаққа дегенде көзінің қарасын жоғалтып, тек ала-
сын көрсетіп ыдырынып, жалғыз-жарым кезіккеннің 
күпісін түтіп сабап жіберетінін қайтерсің?! Екі ара со-
нау тышқан жылғыдай қатайып, ушыға бастаған соң, 
сөз жүріп, қонтайшы ақыры бітімге кісі шақырған.

Бұлар алдағы арбасуы мен ығысуы мол тартыстың ау-

- Будь благословенен мой предок, ты еще здесь? Да 
возлежи и сохрани-сбереги своих потомков, – вытер 
покатившуюся слезу.

Батыр внутренне недоумевал. С какой стати бий ме-
лом осыпается перед одиноким деревом в пустыне? 
Другое дело, если бы здесь были могилы предков-
аруахов*. Каким свойством обладает эта, почти ис-
сохшая, пень? 

- Наш предок Байтерек, имя которого превратилось в 
боевой клич рода Ысык, лежит под этим деревом, – 
перешел бий к своему рассказу напрямую.

- Что вы говорите, на самом деле так? – четырехгран-
ная камча батыра, с рукоятью из таволги чуть не стег-
нула по крупу сивого. 

- Клянусь истиной. Если не слышал раньше, то рас-
скажу. Суть рассказов давно ушедших старцев, рас-
плавленным свинцом влитая в наши уши, в следую-
щем...

...На зеленом лугу, собравшая ряды юрт белым слит-
ком орда контайши.* В одной из них, утопающей в 
бордовых коврах и завораживающих глаз разноцвет-
ных китайских шелках с момента прибытия поздним 
утром десятка казахов прошло уже немало времени. 
За это время, кроме заглядывающих иногда и исчеза-
ющих узкоглазых, со сморщенными лицами просто-
людинов, никого из живых душ не видно. У молодого 
красивого батыра, с ликом, будто вырезанным из бе-
резы, прибывшего во главе представительства казахов 
для согласительных переговоров, наблюдения за сует-
ливыми движениями обслуживающей трапезу черни, 
начали вызвать тревогу и беспокойство. 

Да, ему известны тайные мысли джунгаров*, при-
бывших и обосновавшихся здесь с вражескими наме-
рениями. Хотя внутренне они и трясутся, но внешне 
напускают льстивый лоск. С кем только из батыров 
они, визжа и лая, не кололись, не обменивались кров-
ной местью, за землю, за добытый честным трудом 
скот? Огрызаясь-борясь, обе стороны, в конце концов, 
обессилев, вроде бы, разделив зимовья и джайляу, 
успокоились. Договор оказался лживым. Собравши 
силы на обосновавшейся земле, снова жадно облизы-
ваясь, джунгарская сторона начала усиливать визг и 
лай. Угоняя хвостатых и гривастых на свою сторону, 
не признаваясь в угоне верблюдиц и кобылиц, выбра-
ла снова раздор. Не говоря уже о том, что участились 
случаи избиения одиноких и слабых, даже более того, 
– попыток стирания с лица земли целых казахских 
аулов. Отношения обеих сторон, как и в минувший 
год мыши, обостряясь, стали накаливаться, возникла 
необходимость переговоров, поэтому контайши вы-
нужден был вызвать людей для новых соглашений и 
договоров. 
   
Пока эти, лежа в белой орде, размышляли о будущих 

206 207



жайын ойласып ақ ордада жатқанда, бітік көз, домбық 
бет қара қонтайшының алдына шөкелей жығылған.

– Иә, айт, келген қазақтарыңның басшысы кім? – деді, 
селдір сақал, сұйық мұрт қонтайшы темір кереуеттің 
үстінде, мамық төсекке көміліп жатқан қалпы.

Төбесінде шоқпар тұрғандай бүгжең қаққан бітік 
көз, домбық бет қараның мысы басылып, даусы 
әдеттегідей мияулап шықты.

– Мырзам, соңғы қырғында үш батырымызға бірдей 
қан құстырған әлгі… көрікті қазақ бар ғой, әлгі… 
соның өзі!

– Не дейд?! – Селдір сақал, сұйық мұрт қонтайшы 
жастықта домалап жатқан басын оқыс жұлып алды. 
Оң жақ көзі ұясынан шатынай шығып, құтырынып, 
бет терісі жыбыр қақты. Кереуеттің аяқ жағында 
жайма-шуақ қымыз сапырып отырған бәлекейінің 
өзінен бұрын үстіндегі көйлегі үріккендей етегі ра-
байсыз желпілдеп жатты.

Қонтайшы бет терісінің жыбырын басып барып тілге 
келді.

– Қазақтарға ата салтымызбен сый көрсетіңдер. 
Өзгесін сосын естисің. Жөнел!

Іле-шала бір топ жігіт қауқылдасып жетегіндегі 
жалғыз қара тайды қазақтар түскен ақ орданың алды-
на әкеп байлаған.

– Қонақтар, бата беріңдер! Кәне…

Бет сипатып үлгерген жоқ, жоңғарлар екі жарылып, 
қара тайдың мойнындағы қыл арқанды табан тіресіп 
шірей тартып жіберді. Сауырынан бит домалардай 
боп семіріп, жылт-жылт еткен жануар оқыс тұншығып 
шатқаяқтап туласын. Қыл арқан жіңішкеріп, талма 
мойынды сығып барады. Бұлқына шыңғырып еді, 
танауынан қызыл қан дірдектей шапшыды. Омақаса 
құлап, тыныс үзді.

Мына тағылыққа жүзі шыдамаған қазақтар денесі 
құсеттеніп сырт айнала берген…

– Астау толы еттен бір жапырақ та ауыз тиген жоқ. 
Арам өлгенді жемейміз десті, мырзам.

Аяқ жағынан мияулап шыққан дауыс қонтайшының 
көңіліне желік бітірді. Кеңкілдеп күліп еді, жалпақ 
мұрны беттің жартысын алып кетті.

– Бөрік алып қашқандай ғана шабысы бар жаман 

итогах и результатах разрешений противоречий, пе-
ред контайши появился узкоглазый со сморщенным 
лицом простолюдин и рухнул на колени.

- Так, говори, кто во главе прибывших казахов? – 
спросил жидкобородый, с реденькими усами, возле-
жащий на железной кровати и утопающий в пуховой 
постели, контайши.

Стоящий на коленях человек из черни, будто над ним 
нависла дубина, подал, как обычно, мяукающий го-
лос. 
    
- Мой господин, помните, это тот самый красивый 
казах, заставивший в последней схватке трех наших 
батыров харкать кровью, это именно он!   

- Что ты сказал!? – контайши резко поднял голову 
с подушки. Жутко выпучился из глазницы его пра-
вый глаз, от бешенства пот с лица полился градом. У 
жены, сидящей у подножья кровати и спокойно взбал-
тывающей кумыс, затрепетало платье. Оно, встрепе-
нувшись, обнажило под подолом стыдобу.   
       
 
Контайши, вытерев пот с лица, обрел дар речи.

- Окажите казахам гостеприимство по традиции на-
ших предков. Остальное услышишь потом. Пошел 
прочь!  
 
Тут же с шумом группа джунгаров привели на при-
вязи стригунка к юрте, где остановились казахи.  
    

- Ну, гости, дайте благословение! Давайте...

Не успели ладони коснуться лиц, как джунгары, раз-
делившись надвое и накинув волосяной аркан на шею 
черного стригунка, стали натягивать его с двух сто-
рон. Лоснящаяся от жира лошадь, на крупе которой 
поскользнулась бы даже вошь, задыхаясь, тут же по-
пыталась встать на дыбы. Волосяной аркан, утончив-
шись, впился в шею. У сопротивлявшегося и издав-
шего пронзительное ржание животного вырвался из 
ноздрей фонтан крови. Резко упав, оно затихло. 
 
Казахи, не выдержавшие такого варварства, с дрожью 
отвернулись от этого зрелища.    
 
- С полного казана не стали пробовать ни кусочка. 
Они, сказали, что не едят мяса падали, мой госпо-
дин.  

Мяукающий голос у порога приподнял настроение 
контайши. Громко рассмеялся, широкие ноздри за-
крыли половину лица.

Смотри-ка, как несчастные казахи, способные только 
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қазақтың бұтқа толуын көрдің бе? Ендеше, ертең қой 
сойыңдар! Бар!

Алакүлік оймен төсегінен тұрған бітімшілер алдына 
тағы бір жоңғар қауқылдасып жүріп құйрығы тегене-
дей ақсарбас ісекті жеткізді.

– Қонақтар, бата беріңдер! Кәне…
Тағы да бет сипатып үлгерген жоқ, бірі момақан 
тұрған ісектің қолтығын қанжармен сөгіп жіберіп, 
екі қабырғаның арасынан қолды салды дейсің. 
Жұлқынған ісектің жүрегі ұстатпай жанталасқанмен 
тар кеудеден ұшып қайда барсын, ақыры аяусыз 
алақанға ілінген. Үлпіл қаққан бір шөкім етті сығып-
сығып жіберуі мұң екен, ақсарбас бір маңырап тыра-
пай асты.

– Астау толы еттен бұ жолы да бір жапырақ ауыз ти-
ген жоқ. Әзірге сіздің қош алмайтыныңызды естісімен 
суыт аттанып кетті, мырзам!
Әншейінде бас терісін қаралай құрыстыратын 
мияулаған дауыс бұ сапар қонтайшының құлағына 
сондай сүйкімді боп естілген.

– Шақыр жүзбасыны!

Шойжелке дәудің табалдырыққа оң аяғын сала беруі 
мұң екен, қонтайшы саңқ етсін:

– Әй, аналар кетіп барады. Қанға қан! Құныкерді 
сірке сыққандай ғып тастаңдар!

– Жоңғар!

Сары масадай самсап келеді! Қашса құтылмасын 
білген он шақты қазақ тырнауыштың тісіндей 
шүлдіреп жүз қаралы әскерге қарсы найза тіктеп 
тұра-тұра қалысты.

Айналаны сапырған ала құйын қас пен көздің арасын-
да өтті де кетті. Ысқырып, үрей шашып келген садақ 
оғы тар қолтығынан қадалған батыр ғана ат жалынан 
ауып бара жатты. Өзгесі ер үстінде.

Қаз-қатар қойылған шашақты найзаның үстінде келе 
жатып жүзі ақ қайыңнан ойғандай көрікті ер дембіл-
дембіл талықси берген. Буынып өлген қара тай 
шыңғырып кісіней ме… Жүрегін жұлдырған ақсарбас 
ісек маңырай ма…

– Баһи кешкен тұсқа жерлеңдер… Моламды тегістеп 
кетіңдер… Дұшпан сүйегімді қорлайды… – деді есін 
бір жиып. – Жоңғарға мені емес, биді жұмса деп 
едім…

– Кейін қалай табамыз, ойбай?! – деп жанындағы аузы 

на шапкозакидательство, раздули свою гордыню. Тог-
да на завтра готовьте барана! Прочь!
    
К переговорщикам, поднявшимся с постели с тяже-
лыми мыслями, джунгары снова с шумом притащили 
белоголового холощеного барана, курдюк которого 
был с большую деревянную чашу.   
 
- Ну, гости, дайте благословение. Ну... 
Снова ладони не успели коснуться лиц, как один, рас-
поров подмышку ножом, запустил руку между ребер 
кротко стоящего барана. Как бы у вырывающегося 
животного мечущееся в предсмертной агонии сердце 
ни давалось в руки, разве могло оно улететь из узкой 
груди, – в конце концов, попало в безжалостную ла-
донь. Небольшой бьющийся кусок мяса, оказалось, не 
так уж сложно сжать в руке. Белоголовый, издав пред-
смертное блеяние, тут же скончался.

- И на этот раз они не притронулись к полному казану 
мяса. Как только они узнали, что вы не окажете им 
приема, тут же, быстро сев на коней, двинулись об-
ратно. Этот мяукающий голос, обычно съеживающий 
кожу на голове, на этот раз, показался контайши, при-
ятным. 

- Вызови сотника!

У великана с толстой шеей перешагивание через по-
рог правой ногой было боязливым. Контайши вос-
кликнул:
   
- Эй, те уходят. Кровь за кровь! Раздавите ответчиков, 
словно личинок вшей...  
   
- Джунгар! Джунгар! 

Скачут, словно комариный рой! Убедившиеся в том, 
что бегством уже не спастись, десяток казахов, выста-
вив свои копья навстречу сотне воинов, словно зубцы 
граблей, встали единым фронтом. 

Перемешавший все вокруг густой вихрь пролетел в 
дуновение ока. Из свистящих и сеющих смерть стрел, 
только одна, впившись в подмышку батыра, вот-вот 
готова была повалить его, вцепившегося в гриву коня. 
Остальные седоки остались на своих седлах. 
 
Лежащий и несомый на выложенных в ряд копьях ба-
тыр, с ликом, будто вырезанным из березы, стонал в 
бессознательном состоянии. То ли громко ржет заду-
шенный черный стригун... То ли блеет белоголовый 
баран, с вырванным сердцем...   
 
- Похороните здесь же, где сомкну свои очи... Сров-
няйте могилу с землей... Враги могут осквернить ко-
сти... – выговорил, придя в сознание. – Говорил же, 
надо было отправить к джунгарам не меня, а бия.   
 
-А как потом найдем, Боже мой! – вскричал рядом 
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жылдам біреу бажылдап жіберді.

– Оң уысымды жазбаңдар… Тал өсер, бәйтерек бо-
лар… Содан…

Қайтып тілі кәлимаға келмеді. Ақшам жамырай 
батырдың аманатын орындаған үзеңгілестер жас 
топырақты алақан қырымен тегістеп, үстіне қаңбақ 
аунатып жатты…

- Араға үш жыл салып ағайындар іздеп барған екен, 
айтқандай жас шыбық бой түзепті. Қаратау би өз-
өзінен шөгіп, маңдай әжімі батып Сырымға назар 
тіккен.

– Кейін алып бәйтерек боп ержетті. Ол да қартаяды 
екен. Жұқанасы тұр.

– Апыр-ай, Қарекем-ай, есіл ердің азан шақырып 
қойған ныспысы кім болды? 

– Ол ұмытылған. Тек «Бәйтерек» атанып, ұранымызға 
айналды. Сол қалпында жасасып келеді… Кешкі 
қызыл араймен таласып алдан ақбоз үйлердің төбесі 
көрінген.

кто-то скорый на язык.      
 
- Не разжимайте правый кулак... Возможно, пробьет-
ся росток, станет байтереком... Потом...   
 
Но договорить не успел. В наступивших сумерках, 
исполняя волю покойного батыра, его соратники, вы-
равнивая ребрами ладоней свежевырытую землю, ма-
скировали ее перекати-полем. 
  
- Через три года родственники, разыскав могилу, на 
самом деле увидели пробившийся росток дерева. 
Каратау-бий, осекая сам себя, углубив морщины на 
лбу, перевел внимание на Сырыма. 
  
– Затем вырос могучим байтереком. Да и он, видать, 
отжил свой век. Осталось только напоминание.   
 
- Вот это да, Кареке, какая прискорбная история и как 
жаль того горемычного батыра! А, кстати, как его зва-
ли?   
  
- Оно уже забыто. Только, названный «Байтереком», 
остался он нашим родовым кличем. Под этим именем 
и существует он в памяти до сих пор. Соперничая с 
вечерним закатом, впереди показались покровы серо-
белых юрт*.

Перевод Бекета Карашина
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Қадыр Өтегенұлы Жүсіп (Юсупов), 1937 жылы 10 
қаңтарда Гурьев қаласында дүниеге келген. Ол – 
белгілі ақын, Қ.Р. Жазушылар Одағының  және Журна-
листер  Одағының  мүшесі, филология ғылымдарының 
докторы, профессор.  

Қадыр Жүсіп «Орта мектепте оқушылардың 
шығармашылық дағдысын қалыптастыру», «Орта 
мектепте лириканы талдау», «Жыр жиһазы», 
«Жұмекен Нәжімеденовтің ақындығы», «Жазушы. 
Ғалым. Ұстаз», «Таңғажайып Бейбарыс», «Шың мен 
шыңырау», «Алмас жыр» және т.б.монографиялардың 
авторы. 
«Білім беру ісінің озық қызметкері» белгісімен, 
«Еңбек ардагері», «Егемендіктің 10 жылдығы», “Ерен 
еңбегі үшін”, “Қазақстан Республикасының ғылымын 
дамытуға сіңірген еңбегі үшін”, «Ы.Алтынсарин», 
«Журналистика  үздігі», «Жоғарғы  мектептің құрметті  
ұстазы»   медальдармен   марапатталған. 

Кадыр  Отегенович Жусип  (Юсупов)  родился  10 ян-
варя 1937 года  в городе Гурьев  Атырауской области.  
Известный поэт, член Cоюза писателей и журнали-
стов  РК,  доктор филологических наук, профессор.

Кадыр Жусип - автор монографических работ: «Орта 
мектепте оқушылардың шығармашылық дағдысын 
қалыптастыру», «Орта мектепте лириканы тал-
дау», «Жыр жиһазы», «Жұмекен Нәжімеденовтің 
ақындығы», «Жазушы. Ғалым. Ұстаз», «Таңғажайып 
Бейбарыс», «Шың мен шыңырау», «Алмас жыр» и др.
Награжден  медалями  “Ветеран труда”, “За заслуги  в 
развитие  науки  Республики Казахстан”,  “10 летие не-
зависимости РК”, “И.Алтынсарин”,  “Почетный учи-
тель высшей школы”,  “ За трудовое отличие ”  и на-
грудным знаком «Білім беру ісінің озық қызметкері».

АВТОР ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ 
ОБ АВТОРЕ
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АҚҚУЛАР 
БЕЛАЯ ЛЕБЕДЬ – 

ПОДРУГА ВЕСНЫ 

Қадыр Жүсіп 
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Күнде таңертең  ертемен  Ақ Жайықты  жағалап  
қыдырып, таза ауамен дем алатынмын. Бүгін өзен ай-
надай жарқырап жатыр. Биік ғимараттардың   сәулесі   
су   бетіне  түскен. Жайық  жанары  ұйқысы  қанған 
адамдай  жайнап тұр. Тас лақтырсаң, тынышы кетіп 
қалатындай. Судың  әдемі көркіне қарап, жаным   жа-
дырап, алшаң басып жүріп келемін. «Шіркін, тыныш 
өмірдің    жиделібайсыны осы екен ғой »  дегендеймін.

Жайықтың иіні  жаңа көпір жаққа қарай бұрылады. 
Өзеннің осы тұсы жалпақ  жайылма. Ертеректе 
көктемнің  өр суы осы  иінге  екпіндей  соғып, су 
аңғарын едәуір кеңейткен сияқты. Ілгеріректе судың  
мөлдір  айнадай бетінде  аппақ  ақ жолақ   байқадым. 

Жақындап келгенде көрдім, жеті аққу тізіле қалып, жу-
сап тұрғандай.  Еш  қозғалмайды. Ғажайып тәртіппен 
қатарластыра еккен аппақ гүлдердей. Аққулардың 
осылайша жүзуі әдемі болады екен. Көздің жауын 
алғандай. Таңғы демалысқа  шыққан адамдардың бәрі  
қызықтауда. Бұл  көркем  бейне  енді қайталанбауы 
мүмкін дегендей қалта телефондары барлары  суретке 
түсіріп жатты. 

Бір мезгілде аққулардың бірі «қаңқ» етіп дауыс 
шығарып еді, қалғандары үйіріле дөңгелене қалды. 
Біраздан кейін тағы да «қаңқ» еткен дауыс естіліп еді, 
бәрі де әдемі қозғалыс жасап, су бетінде  баппен  жай 
жүзе бастады. Бір  ауық  тағы да қайта тізіліп, біреуі 
бастап, басқалары бірінің артынан бірі  ілесіп, қатар 
түзеп  жүзе жөнелді. Бір –біріне ыммен белгі берген-
дей, бас жақтағы  аққу  мойнын  бұрса, басқалары да, 
оның берген белгісіне  бағынғандай үйіріле бастайды. 

-Ой, жарықтықтар-ай, шіркін, құстың әдемісі-ау!

-Ой, несін айтасыз, су бетінің сәні ғой.

- Ең бейбіт, ең нәзік, ең ақ та пәк өздері.

- Иә, әрі киелі құс екені тұрпаттарынан – ақ айқын 
көрінеді емес пе?

- Пай- пай, Ақ Жайық аққу қонып бір марқайып 
қалды-ау!

- Не дегеніңіз. Тек Жайық па, бізді де бұл көрініс 
қуанышқа бөледі ғой.

- Иә, солай.

Погожим ранним утром шел я однажды, по своему 
обыкновению, берегом Урала, с удовольствием вды-
хая свежесть речной воды. Тиха ее зеркальная гладь, 
словно застыли в ней отражения высотных зданий, 
украсивших речные берега. Ничто не шелохнется в 
природе в эти благодатные утренние часы, не дрогнет 
ни один листок на деревьях, грядой стоящих вдоль на-
бережной. Кажется, бросишь камешек, и всё испор-
тишь. О! Так вот они, дорогие мгновенья истинного 
счастья – их дарит Жизнь, и как удержать эти ее бес-
ценные дары?!

Река поворачивает к новому мосту. Когда-то водово-
рот в этом месте изменил берега. Водные просторы 
манят своей бесподобной панорамой.    Но что это? 
Тихая картина вдруг оживилась, вижу нечто бело-
снежное вдали, опустившееся на зеркало реки. 

Приблизившись, вижу, как семь белых лебедей, кос-
нувшись речной глади, как бы тоже застыли, словно 
дополнив неповторимый набросок незримого ху-
дожника. Ни всплеска, ни звука… Будто невиданные 
ослепительно белые цветы, подчиняясь неписанно-
му порядку, решили порадовать своей красотой вос-
хищенных прохожих. Пленивший взор вид неожи-
данных царственных птиц привел в восторг редких 
жителей ближайших домов, вышедших на утренний 
моцион. Уверенные, что увиденное уже не повторит-
ся, шедшие по набережной начали спешно настраи-
вать сотовые телефоны на съемку. 

Вдруг одна из птиц издала характерный звук, словно 
сигналя своим крылатым попутчикам, и те удивитель-
ным образом перестроились, следуя одним им ведо-
мому порядку. Еще один такой сигнал – и белоснеж-
ные перелетные гости Атырау бесшумно заскользили 
по речной глади. Удивительно, но стоило главному 
(как я понял) чуть шевельнуться, как остальные, как 
будто подчиняясь приказу вожака, следовали за ним 
по определенному правилу. Очарованный, я не в си-
лах был оторвать взгляда от представшего зрелища. 

- Ой, какая красота!

- Ой, взгляните, какие отраженья в воде изумитель-
ные!

- Какие нежные, какие белые, какие мирные и безза-
щитные!

- Даже река похорошела! Как красиво стало вокруг!

- Словно посветлело все кругом, правда?

- И не говорите, даже мы стали другими – радостны-
ми, взволнованными, счастливыми.

- Ой, и правда!
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- Бұлар қайдан ұшып келді екен?

- Кім білсін. Әйтеуір бұл жақта көп көрінбеген сияқты. 

- Мүмкін, мыңдаған шақырым Жайық бойында тоят-
тап, орын  ауыстырып  кезектестіре  қонып  жүрген 
болар.

- Басқа  континенттерден  ұшып  келді ме, кім білсін. 
Мекен -жайларын айтпайды ғой.

- Қай жақтан  болса  да, Жайықты бір сәндендіріп ке-
туге келген сияқты. 

-Пай, пай, десеңші! 

Аққулар Жайық бетінде бір сағат жарымдай  адам  
көзін қуанышқа бөлеп, жүзді де жүрді. 

Бір мезгілде көңілді көш басындағы аққу алға зыр-
лап, тездете жүзе жөнелді де, су бетінен қанатын жая 
көтеріліп еді, басқалары да бірінен соң бірі  биіктеп, 
тізіле  ұша жөнелді. Биікте жаңағы  қонақтаған   тұсты 
бір айналып, күн  шығысқа  қарай тартты. 

Халық «қош, қош, аққулар» деп қалғандай, жанарла-
рымен жаудырап шығарып салды. 
Өздері  ұшып кеткенімен қоймай, Жайықтың бетінде 
ғайыптан пайда болған әсемдікті  бірге  алып  кеткен-
дей. Су беті бір сәт жетімсіреп қалғандай болды. 

* * * 

Иә, аққу – киелі құс. Аққулардың бүгінгі Жайық 
бетінде жайсаң сурет салуы  ертеректе  елдегі бір 
болған  көңілсіз оқиғаны еске түсірді. 

Айдын көл. Бұл көл Тайлан деп аталады. Көктем 
суы тасығанда осы көлді жылма –жыл толтырып, 
шөпілдетіп кетеді. 

Біз, балалар, осы көлде талай асыр салып шомылып, 
шанышқымен балық аулап, ау құрып, айран- асыр 
жазды өткізетінбіз. Су – ну   деген осы ғой, шіркін! 

Көлден  аулағырақ жағалай әржер - әржерде  екі-
үштен киіз үйлер тізілген. Малшы ауылдар. Жайлауға   
шыққан жеке  үйлер де бар.  Бұл ауылдардың бала-
лары әлсін-әлі көл басында жиналып, ойнайды, шо-
мылып, мәз боп әбден шаршап, қарындары ашқанша 
жүреді. 

- Откуда же взялось это чудо на радость всем нам?!

- Кто ж знает! Никогда не видели их в наших краях.

- Может быть, сменяли места своего становища, да и 
залетели сюда к нам?

- Нам не докладывают о своем местожительстве, мо-
жет из далеких заморских стран, а то и континентов 
прибыли…

- Но, как бы то ни было, прилетели, чтобы похороше-
ла наша река, чтобы подарить нам хоть на несколько 
минут невиданную красоту!

- Да, да! Так переговаривались с добрыми улыбками 
радостные люди.

Лебеди, словно поняв говоривших, почти полчаса, не 
спеша, скользили по зеркальному полотну реки, на ра-
дость всем.

Но вскоре вожак призывно поднял голову, повернув 
белую шею, как бы приглашая спутников к новому 
шагу, оторвался от тихой реки, и, взмахнув крылья-
ми, взмыл вверх. И, тут же, как по команде, остальные 
один за другим, поднялись в небесную высь. Но по-
кружили еще раз над рекой, ставшей для них кратким 
пристанищем, и наконец, устремились на восток. 

- Прощайте, лебеди! Счастливого полета! – восклица-
ли все им вслед, еще пребывая в волнениях, подарен-
ных Природой. И в то же время, с легкой грустью… 
Словно что то унесли с собой эти чудесные птицы, 
словно осиротело все вокруг…

 
* * * 

Да, лебедь - Священная птица. Но отчего так теснится 
душа?! И вдруг вспомнилось…

... Это случилось в далекие детские годы. Было это на 
озере под названием Тайлан. Весеннее половодье вы-
талкивает его из берегов, буравя остывшую за зиму 
землю. 

Мы, дети, проводили летние дни, купаясь, ловя рыбку, 
дыша вкусным свежим воздухом. 
 

Вдоволь наплескавшись, наигравшись, вконец прого-
лодавшись, бежали потом к юртам, ликуя от той радо-
сти, что дарила нам родная природа. Это был малень-
кий аул чабанских семей, куда на жайляу приезжали и 
из других мест.

220 221



Бір күні бес-алты бала боп көл жағасында қоқандап 
қойған балықтарымызды қарап, өзіміз шомылып 
жүргенбіз. Көлдің дәл ортасына үш аққу келіп қонды. 
Су бетінде қағаздан жасаған қайықтар сияқты,  
қозғалмайды. 

Біздер қызықтап, аузымызды ашып қарап қалдық. 
Судың жағасында басқа құстар да жүреді ғой. Ал, 
мыналар олардан өзгеше. Ғажап сұлу көрініс балалық 
қызығушылығымызды оятты. 

- Мә-ә, аққуларды қара!

- Аққу, аққу! – деп айқайладық.

-  Қандай әдемі.

- Үш аққудың екеуі ата-анасы, біреуі –баласы болар, - 
деген топшылау  да айтылып жатыр. 

Көлдің жан-жағынан келіп су ішіп, жағасында   жу-
сап  жатқан сиырларда, шұбырып жүрген  уақ  
жандықтарда, шулап ойнап жүрген біздерде  олардың  
еш жұмысы жоқ.  Біз  оларға  таңдана  қарадық.  

 - Аққу- киелі құс деп айтады қарттар. Оны атуға бол-
майды дейді. Сол рас па? – деп өзімізден мазалдырақ  
Сисеннен  сұрадық. 

-Әрине, бұл құстарды ату түгілі тас лақтыруға, дауы-
стап шошытуға да болмайды. Егер оны атса, онда  ол 
адам тегін кетпейді. 

Біраз жүзіп, көл бетінің рахатын көргеннен кейін, 
аққулар көтеріліп ұшты. Сол мезетте  көлдің бір 
жағынан мылтықтың «гүрс» еткен дауысы естілді де, 
бір будақ түтін аспанда қалықтап тұрып қалды. Біз 
аққуларға қарап едік, аққудың біреуі қос қанаты екі 
жаққа қолапайсыз жалпылдап барып, су жағасына 
құлап түсті. 

Атқан кім? Мылтық дауысы шыққан жаққа қарасақ, 
Қарағұл мылтығын иығына асынып алып, үйіне 
кетіп бара жатыр екен. Бұл  қаныпезерлікке  қатты  
ренжідік. Мұнысы несі?! Сақалымен аққуды атқаны 
несі?! Аққуды атуға болмайды ғой!

Жанымыз ашып, біресе құсқа, біресе атқан Қарағұлға 
жалтақтап қарай бердік. Аққуды атқан Қарағұлға  де-
ген  ашу-ызамен  құлаған  құсқа қарай жүгірдік. 
Құлап түскен ақ періштедей аспан еркесінің қасына 
барып қарасақ, бейшара өліп қалған екен. Оқ қақ 
жүрегіне тисе керек. Қан ағып жатыр. Аппақ қанаты 
қызыл қанға боялған. Бір қанаты суда, бір қанаты 
жағада жайылып жатыр. 

В один из таких чудных летних дней мы с ватагой 
местных мальчишек удили рыбу и плескались в ла-
сковых теплых волнах. Как вдруг на озерную гладь 
неожиданно сели три лебедя. Словно бумажные кора-
блики, не шевелясь, застыли…

Мы буквально раскрыли рты от изумления. Конеч-
но, мы видели тогда разных речных птиц, но то было 
обычное явление. Это же – нечто, что повергло нас 
в восторг. Невероятной красоты картина словно раз-
будила нас, рождая незнакомую доселе радость в дет-
ских душах. 

- Смотрите, смотрите, лебеди!    
 
- Лебеди! Лебеди!

- Какая красота!

- Двое – мама с папой, а один ребенок!  - сказал вдруг 
кто-то из нас.
 
- Мы были поражены увиденным. Лебеди же не об-
ращали на нас внимания. Не было им никакого дела 
и до пасущихся поодаль коров, и до ребячьего шума.

- Старики говорят, что лебеди – птицы особые, свя-
щенные. Их нельзя убивать. Это правда? - спрашива-
ли мы друг друга. Решили спросить об этом Сисена, 
который был постарше нас.

- Правда. Их не только убивать, даже вспугнуть нель-
зя. Лебеди добрые птицы, мирные. Но если же кто-то 
поднимет на них руку, его непременно настигнет кара 
за содеянное. 

Тем временем, насладившись водной свежестью, ле-
беди устремились ввысь. Но что это?! Вдруг тишину 
нарушил зловещий  хлопок ружейного выстрела, и 
от  его грома, казалось, содрогнулся,  почернел не-
босвод. А все живое замерло. Сквозь дымовую завесу 
мы всматривались в лебедей. О-о! Один из лебедей 
- словно руки - беспомощно раскинул крылья, упал, 
рассекая ровное водное полотно…

Кто мог решиться на такое?! Увидели...  удалявшую-
ся фигуру старика Карагула с ружьем наперевес. Нас 
охватили гнев и обида. Как он мог? Ведь в лебедей 
нельзя стрелять!!! И он, пожилой человек, неужто не 
знает этого? Не слышал?! 

Мы то с возмущеньем глядели в сторону старика, то 
с жалостью на погибшую птицу. Мы рванулись на-
конец, к лебедю… Он казался нам белым небесным 
ангелом! Но, о – ужас, он уже погиб! Пуля попала в 
сердце, птица истекала кровью. Алые струи на белых 
крыльях… Одно крыло на берегу, второе – в воде…
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Аяғаннан оның қанатын аялай сипап, құс денесін 
құрғаққа   шығардық.

Осы кезде оқтан аман қалған екі аққу қаңқылдап, 
үстімізде ұшып жүрді. Бірде төмендейді, бірде 
қалықтап жоғары шалықтайды. Байқауымызша, олар  
қайғы  құшағында. Иіріліп  ұшып айналумен жүрді. 

Біз су жағасында ұзақ  болып, қарнымыз ашса да, 
үйге баруды ұмыттық. Бір- бірімізге үндемей қарап, 
құсқа деген аяныш жүрегімізді өртеді. Ұшып жүрген, 
қайғыдан ойран-ботқа  болған бауырларын  да  аяй-
мыз.

Бір  кезде  Сисен  тұрды  да: 
- Балалар, біз аулақ кетейік, бізден  сескеніп, мына 
аққулар қона алмай жүр. Не істер екен қарайық , - деді. 

Осыған келістік те, аулақтау төбе басына барып 
отырдық. 

Аққулар өлген құстың қасына келіп қонбады. Тек 
қана айналып ұшумен болды. Сонымен, әбден кеш 
болғанша кетпей, біресе суға қонады,біресе  қайта  
көтеріліп  ұшады.

Біз, балалар,   құсқа  деген  аяныш  сезіммен  кешке  
қарай  үйді-үйімізге  тарадық.

* * * 

Үйге келісімен әке- шешеме болған оқиғаны баян-
дап жатырмын. Біздің үй-ішінің адамдары ата-анам, 
ағаларым, апа-қарындастарым менің әңгімемді 
едірейісе тыңдады. Мен баяндап болғанда, олардың 
көздерінен қорқыныш пен аяныш ұшқындары жыл-
тылдады. Бәрі де «масқара, масқара,» деп шошып, өре 
түрегелді. 

Әкем : - Кім атты? – деп   сұрады  дауысын  көтеріп.
Мен:

- Қарағұл ағам, - дедім. 

Әкем жалма-жан киіне бастады. Мен әкемді мұндай 
оқиғаға дым білмегендей қарау орынсыз деген 
пиғылда болғанын түсіндім. Қолына қамшысын 
алды, керзовый етігін киді. (Қырда  жазда  да мал-
шылар ылғи «керзовый» етік киіп жүреді). Қалпағын 
қалай болса, солай басына жапсыра  сала, әкем үйден 
шығып, ыдырына адымдай жөнелді. 

Шешем: «Қой, қой, қартым, сабыр ет» деп быж-тыж 
бола қалды. Бәріміз де: «Көке, көке, қайтесіз» деп жа-
лынып артынан жүгірдік. Бірақ оның тоқтайтын түрі 
болмады. Адымы жер өлшеп бара жатқан землемердің  
өлшеуішіндей өте алшаң әрі асығыс әкем көйлегінің 
омырауы ашыла, етегі шалбарынан шыға желпілдеп 
кетіп бара жатты. 

Мы, горько плача, со слезами на глазах гладили лебе-
диные крылья… Вынесли все вместе птицу на сушу.

В эту минуту над нами, словно плача, закружились 
два других лебедя. То взлетая вверх, то опускаясь, они 
кружили над своим спутником, бились в неутешном 
горе. 

Мы, позабыв обо всем, молча переглядывались, не в 
силах справиться с охватившими нас чувствами, жа-
лость  к убитому лебедю и его изнемогавшим от горя 
собратьям терзала наши души.

- Давайте отойдем, а то лебеди не могут подлететь к 
нему из-за нас, - сказал Сисен, и мы, отойдя подаль-
ше, сели на пригорок.

Договорившись, мы отошли и сели на дальний при-
горок. 

Белокрылые птицы не приземлились у погибшей пти-
цы, продолжали то кружить над ней, то садиться на 
воду, и так - до позднего вечера. 

И мы, уже в сумерках, пребывая в печали, неохотно 
поплелись домой. 

* * * 

Не успев прийти к родителям, рассказали им о слу-
чившемся и увиденном, отец и мать, братья и сестры, 
все родичи, слушали, затаив дыханье, и в глазах их 
читались страх и жалость. Наконец, объятые ужасом, 
они стали охать и ахать. Их возгласы походили на сто-
ны. 

Отец медленно поднялся, я никогда не видел его та-
ким. - Кто это сделал? – с гневом вопросил он. 

- Дядя Карагул, - пробормотал я…

Ни слова ни говоря, отец стал одеваться. До моего 
детского сознания дошло, что он не оставит просто 
так этот вопиющий случай. Не проронив ни слова, 
он обулся в свои кирзовые сапоги, взял в руки кам-
чу. Кое-как нахлобучил на голову шляпу, резко дернул 
дверь…

- Ой-ой, родной, потерпи уж, - с этими словами на 
устах осталась стоять на своем месте мать. А мы, 
дети, побежали за ним, моля: папа, папа, куда ты, что 
ты собираешься сделать?! Но отец даже не повернул 
голову в нашу сторону. Отец, словно землемер, шагал 
семимильными шагами, ворот его расстегнулся, руба-
ха вылезла из штанин. Он спешил, задумав что-то не-
понятное и пугающее нас. 
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Күн ұясына ене  бастаған кез. Күннің қызыл бояуы 
аспандағы ұшпа бұлттарда  ғана  қалған. 

Біздің үйден жарты шақырымдай жерде бір-екі түйесі, 
бір-екі сиыры мен уақ жандықтарын бағып отыратын, 
жұрттан саяқ ірге тіккен үй Қарағұлдың үйі. Қараша 
үйдің алдыңғы жағында қазан- ошақ маңында әйелі 
жүр. Қазанға от салып жатыр. Біз әкеміздің арты-
нан жүгіріп бірге келдік. Төбелес болып қалар деп 
қорықтық. Бала болсақ та, арашаға түспекшіміз. Әкем 
үйге кіре төрде жалпиып жатқан Қарағұлды сегіз өрме 
қамшысымен үш рет тартып-тартып қалды. Қарағұл 
ойбайлап жатыр. Әйелі жанұшырып жетіп келіп араға 
түсті. 

-Не болып қалды, қайнаға, - деп шыжық  - шіркей бо-
луда. 

- Мына иттің  баласы аққуды атыпты ғой. Атаңа нәлет! 
Өлтіремін, көзіңе көк  шыбын үймелетемін, аққудың 
құнын аламын мен сенен.

Әкем осылайша айқай салып, ақырды. Қамшысын  
тағы  сілтей  бергенде,  біз қамшыға жармастық. 

«Жібер!» деп ақырды ашулы әкем. Біздерге: «жоғал, 
кетіңдер түге!» деп, қамшыны жұлқып, тартып алды. 

Үйдің іші азан-қазан. Қарағұл  біресе басын ұстап, 
біресе бетін екі қолымен  көлегейлеп, мүсәпір болып 
керегеге жабысып қалған. Дір- дір етеді. Үні өшкен. 
Бір заманда көкем менің қамшыға тағы жармасқаныма 
қарамай, мені итеріп тастап, тағы бір тартып өтті. 

- Көкетай, кешір ойбай, өлтіресің бе енді, бір білместік 
жасадым, көке, кешір, кешір, - деп жылап жатыр. 

Әкем: -Әй, қарабет, ана өліп жатқан аққуды алып 
келіп өзің  асып  же! Кереңді жегір! Халықтан аулақ, 
пәлекет! Өз күнәңді өзің жамыл. Қане, қазір бар, менің 
көзімше алып кел! – деп бұйырды. 

- Жарайды, жарайды, - деп Қарағұл жалаңаяқ жүгіріп 
кетті. Ол құсты алып қайтқанша, біз қарап тұрдық. 
Әкем де кетпеді. 

Қарағұл өлген аққудан кешірім сұрағандай бауыры-
на басып,  қанатын салбыратып алып келе жатыр. 
Үйге жетіп келгенде, басын төмен салып, сол құсты 
құшақтаумен сілейіп, сүмірейіп тұр. 

Әкем: - Өз күнәңді өз мойныңмен көтер. Құлқының 
құрығыр, осыдан осы құстың етін өзің пісіріп 
жемесең, тағы да көресің көресіні. Жегеніңді дәлелдеу 
үшін  құстың   сүйегін маған әкеліп көрсетесің, - деді. 

Біз: - «көке, жүрші, жүршіге» салып, әкемізді алып   
әупірімдеп  үйге қарай жүрдік. Әкем  әлі ашуын баса  
алмаған күйде, аяңдап  үйге  қарай келеміз. Бәріміз де 
тілімізді жұтып қойғандаймыз. Үн жоқ. Сөйлемесек 

День клонился к вечеру. Закатное солнце уже едва 
бросало отсвет на потемневшие облака. 

Вдалеке от нашего аула стояла юрта старика Карагула, 
поодаль две-три коровы, два-три верблюда еще     про-
должали мирно пощипывать траву, перед входом у 
очага возилась его жена, раздувая огонь под казанком. 
Мы догнали, наконец, отца. Мы боялись драки… Хоть 
и малы были, но не было в нас агрессии, ведь в своем 
родном гнезде мы не видели зла. Зайдя в дом, отец, 
увидев покоящегося на саке Карагула, раза три про-
шелся по нему узорчатой камчой. Тот вскрикнул. 

За что?! – вскричала прибежавшая на шум хозяйка. 

- Этот  собачий сын убил лебедя! Негодяй! Убью,  
отомщу за бедную птицу, пусть глаза твои покроют 
зелёные мухи. 

Но только он вновь вскинул камчу, мы повисли на от-
цовской руке.

- Отстаньте! – сердито прикрикнул на нас отец, - 
Сгиньте! И отнял у нас камчу.

Атмосфера в доме между тем накалялась. Хозяин то 
старался спрятать голову, то закрывал лицо обеими 
руками, то пытался укрыться чем-то, его била дрожь. 
Вдруг, он оттолкнув меня,  снова прошёлся камчой по 
его телу.

-Убьешь! Виноват! Прости! – молил Карагул.

- Ну, ты, сволочь! – грубо воскликнул отец, - иди за 
лебедем, принеси его, свари и съешь сам! Подавись! 
Чтоб твоего духа в народе не было, негодяй! Иди, при-
неси его, пока я здесь. 

- Ладно, ладно, - Карагул, как был, босым, тут же со-
рвался с места и выбежал вон из юрты. Пока он бегал 
за птицей, мы стояли как вкопанные. Отец тоже ждал. 

Но вот показался Карагул. Прижимая к груди, словно 
прося у нее прощения, он нес погибшую птицу. По-
дойдя, встал, опустив голову. Все молчали.

- Бери свою вину на свою шею. Если не сваришь и не 
съешь её, то получишь новую порцию камчи. Чтобы 
доказать, что съел, принесёшь кости птицы мне, - при-
казал отец. 

- Папа! Папа! Пойдем домой! - канючили мы. Отец, 
еще не остывший от гнева, повернул к дому, мы шли 
молча, словно языки проглотили. Молчание. Но вну-
три всё кипело.
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те, ішімізде толған сөз бар сияқты. 

* * *

Сіздерге өтірік, маған шын, екі аққу біздің ауылдың 
үстімен үш күн бойына кетпей, қаңқылдап ұшып 
жүрді. Кеште жоқ болады да, таң атқанда қайта ұшып 
келеді. 

Біз аққуларды аядық. Олар біресе көл бетіне қонады, 
біресе аспанға ұшады. Біздің ауылға қарғыс жауды-
рып жүргендей. 

Әкем аянышпен: «Аппақ жарықтықтарым- ай,  көз 
жастарыңызды түсінемін. Қайтейін, пенделер ішінде 
көрсоқырлар бар екенін сендер енді ұқтыңдар 
ма?! Иә,  қанішерлер мен қорқаулар, қаныпезерлер 
мен тасжүректердің бар екендіктеріне көздеріңді 
жеткіздіңдер-ау!   Кімде - кім ақтық  пен  пәктікке, 
бейбіт жүректерге  қанжар    сұқса, сол  ақ періштілердін  
киесі ұрсын! Қош, аққулар, қайғыдан қанаттарың 
қарайғандай болдыңдар-ау, елдеріңе қайтыңдар енді. 
Онсыз да жүрегі жаралы адамдардың жүректерін жа-
ралай бермеңдер, қарақтарым! » - деп  ұзақ  сөйледі.

Үш күн өткен соң, аққулар көрінбеді. Үш күннен 
кейін Қарағұл аққудың сүйектерін дорбаға салып, 
әкеме әкеліп көрсетті. Әкем үндемей отырды. 

Бір кезде: - Бұл сүйектерді үйіңнен елу қадамдай жер-
ге апарып көм, - деді.

Үн –түнсіз Қарағұл үйден шығып кетті. Бір күн өткен 
соң, Қарағұл үйін жығып, малын айдап, көшіп кетті. 
Қайда қоныс тепкені белгісіз. 

Жан–жақтағы ауылдар  болған  оқиғадан хабарланып, 
ақсақалдар жиылып біздің ауылға келді. Сөйтіп, әкем 
бір үлкен  семіз қой  шалып,  садақа берді. Бұл  садақа 
аққулардың киесі ұрмасын деген ниетпен,  Алла 
тағалаға жалбарынышпен  жасалған рәсім  еді.
 
Күз орталағанда,  ауылдар қыстауларына  әлдеқашан  
көшкен. Қыс өзінің алғашқы  қар- қылауымен бүркей 
бастаған кез болатын. 

Ауыл адамдары Қарағұл айықпас дертке шалдығып, 
қайтыс болыпты деген хабарды естіп, абыржып 
қалысты. 

Иә,   құс киесі  ме бұл, кім біліпті?! Табиғаттың сан-
сыз құпиясын білу кейде қиын ғой. 

* * *

… Верите ли, оставшиеся лебеди три дня кружили 
над нашим аулом, поднимая гвалт. Вечером пропада-
ли, а с утра снова появлялись. 

Мы жалели лебедей. Они, то приземлялись на поверх-
ность озера, то снова взмывали в небеса. Будто осыпа-
ли наш аул проклятьями. 

- Ох, душеньки мои, белокрылые, как мне понятны 
ваши слезы! – С горечью воскликнул раз  отец, - те-
перь  и вы убедились, что рядом с добрыми и светлыми 
людьми ходят по земле двуногие существа с черными 
душами и каменными сердцами. Что я могу изменить, 
от меня ничего не зависит. Прощайте, милые мои, но 
знайте, - тот, кто посягнет на вашу мирную жизнь, тот 
будет отомщен, его приговорит к наказанию ваша чи-
стая душа. Я вижу, вы улетаете с почерневшыми кры-
льями, терзая и без того израненные наши души!... 
Так еще долго приговаривал наш отец. 

Благородные птицы улетели от нас через три дня. 
Вскоре Карагул принес отцу лебяжьи кости в мешке. 
Отец сидел и молчал.

-  Похорони иди! – промолвил наконец.

Тот ушел, понурив голову. А через день он, собрав по-
житки, исчез из нашего аула. Неизвестно, где он осел.

Услышав о произошедшем, к нашему дому потяну-
лись аксакалы из близлежащих аулов. Отец зарезал 
самого крупного жирного барана, накрыл стол для 
садака, с мольбой обращаясь к Аллаху во имя памяти 
павшей птицы.

Глубокой осенью аульчане отправились на свои зи-
мовки. Первые, еще робкие снежинки, опускались на 
землю, некогда бушевавшую травостоем.

Аульчане, получив известие о кончине  Карагула, из-
умились. 

Кто знает, может быть, эта участь – настигшая его 
горькая обида беззащитных созданий?! Бесчисленные 
тайны Природы порой нелегко бывает понять. 

Перевод с казахского Регины Валишевой 
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1975 жылы Баку  қаласында дүниеге келген.  
Түркияда, Ресейде  білім алып, еңбек еткен. Ресей 
Федерациясы Мәдениет Министрлігімен қызметтес 
болып,  Мәдениет Министрлігінің тапсырысы бой-
ынша ірі театрда  екі деректі фильм түсірген. АҚШ 
(АҚШ-тың мемлекеттік департаментінде баспасөз 
орталығының журналисті болып қызмет атқарады), 
Египет, Франция, Германия елдерінде телефиль-
мдер түсірді. 2000 жылы  “Жыл журналисті” но-
минациясымен “Гранд” сыйлықақысын ұтып ала-
ды. Қоғамдық-саяси “Зеркало” газетінінің мәдени  
бөлімін басқарған (Баку, Әзербайжан), Полад Бюль-
Бюль оглы басшылығындағы  Бюль-Бюль қоры 
шығаратын  “Культура” журналының редакторы 
қызметін атқарған. 

2006 жылдың желтоқсан айында Қазақстанға қоныс 
аударып (бұрынғы Гурьев) режиссер, драматург, 
әртүрлі шаралардың ұйымдастырушысы қызметтерін 
атқара жүріп, өзінің алғашқы романын  жазады, ол  
кейінен Мәскеуде  басып шығарылады.

Аждар Улдуздың либреттосы бойынша  Әзербайжан 
Мемлекеттік Опера және балет театры сахнасын-
да “Раст” балеті қойылады. “Ене” пьесасы бойынша  
Атырау облыстық Махамбет Өтемісов атындағы дра-
ма театрында екі актілі спектаклі сахналады.  2009 
жылы  Орыс жазушылар клубының  байқауында «Чет-
верть тона In Orient»  атты  әңгімесімен  2-ші  орын-
ды иеленсе, 2010 жылы «Золотое перо» байқауында 
«Пандоркина Коробейка — Гурьевская история» 
әңгімесімен жеңімпаз атанады.

2011 жылдың шілде айында  РФ Жазушылар 
одағы, Мәскеу қалалық ұйымы негізіндегі Ресей 
Федерациясының  Жазушы-аудармашылар ұйымының 
мүшесі атанады.  Сол уақытта А.П.Чехов атындағы  
халықаралық сыйлықақының  лауреаты  атанады.  
2011 жылдың желтоқсан айында Мәскеу қаласындағы 
«Снежный Ком»  баспасында  Аждар Улдуздың 
«Сейд. Джихад крещенного убийцы» атты романы 
жарық көрді.

2012 жылдың желтоқсан айынан бері  Мәскеу 
қаласында тұрады және қызмет етеді, режиссурамен, 
драматургиямен айналысады.

Родился в 1975 году в г.Баку, учился и работал в Тур-
ции, России (сотрудничал в Министерством Культу-
ры РФ, по заказу Министерства Культуры АР снял 
два документальных телефильма в Большом Театре), 
США (работал журналистом в Пресс-Центре при Гос-
Депе США, участник культурологической программы 
«Шелковый Путь» Смитсоновского Фонда), снимал 
телефильмы в Египте, Франции, Германии. В 2000 
году стал лауреатом премии «Гранд» в номинации 
«Журналист года». Возглавлял отдел культуры обще-
ственно-политической газеты «Зеркало» (Баку, Азер-
байджан), был главным редактором журнала «Культу-
ра», издаваемого Фондом Бюль-Бюля, возглавляемого 
Поладом Бюль-Бюль оглы.

В декабре 2006 года переехал в Казахстан, город Аты-
рау (бывший Гурьев), где работал режиссером, драма-
тургом, организатором различных мероприятий, и где 
написал свой первый роман, изданный в последствие 
в Москве. 

По либретто А.Улдуза поставлен балет «Раст» на сце-
не Азербайджанского Государственного Театра Опе-
ры и Балета. По пьесе «Ене» поставлен двухактный 
спектакль на сцене Атырауского Областного Драма-
тического Театра им.Махамбета. В 2009 году напи-
сал и поставил двухактный камерный мюзикл «Море 
любви» (г.Атырау). В 2009 году с рассказом «Четверть 
тона In Orient» занял второе место на конкурсе Рус-
ского Писательского Клуба, в 2010 — победил в кон-
курсе «Золотое перо» с рассказом «Пандоркина Коро-
бейка — Гурьевская история».

В июле 2011 года стал членом Союза Писателей-Пере-
водчиков РФ, при Союзе Писателей РФ, Московская 
Городская Организация. В то же время стал лауреатом 
международной премии им. А.П.Чехова. В декабре 
2011 года в издательстве «Снежный Ком», Москва, 
вышел в свет роман Аждара Улдуза «Сейд. Джихад 
крещенного убийцы». 

С декабря 2012 года живет и работает в Москве, за-
нимается режиссурой, драматургией. 

АВТОР ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ 
ОБ АВТОРЕ
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Барлық жер шаң. Қазiр ол – кiр сияқты. Оның өзі – 
зәрлі,  жабысқақ,  қалалық жолдарының тас жолда-
ры  үстінде езіліп жатқан кiр... егер ол жерге тас жол 
салынған болса. Ал басқа жерлердегі жолдардың 
өздерi – кiр болып табылады. Өйткенi, Атырауға – 
көктем келді. 

Қар еріп, оның лай суы шаңмен бірге кірге айна-
луда.    Оны табандарына жағып үйге апарады, 
олар    күртелерге  және пальтолерге жабысады, және 
ерлердің  шалбарларының қайырмаларына жабысады,   
еден мен қабырғаларға әуелі жұқалап байқалмай жа-
бысады,  егер оны уақытында жинамасаң -  бұл жақын 
арада  байқалып тұратын болады!    

Сондықтан театр жинаушылары таңертеңнен 
едендерді жуады. Шаршаған соң киім бөлмесінде 
жиналады, шай iшедi, және де күбір-сыбыр, қысқа  
әңгімелерге көшеді.    Бiрақ БҰЛ қысқа әңгімелерді 
ешқашан театр сыртында айтпайды. Мүмкiн, себебі 
ешкiм бұлар туралы  бiлмедi.  Театр да, дала да – өз 
құпияларын сақтай алады,  ал   сахна сыртындағы 
өсекшiлерден құпияны әрмен ұстау керек.   Тек еркеле-
ген  шаң ғана барлығын біледі, өйткенi -  жазалаусыз, 
және де Дала мен Театрдың арасындағы  соғыстың 
қашан біткен күні есінде.   Шаң – бүкіл жерде, себебі 
бұл оның қаласы еді. Томирис қайта туылған қалада.

* * * 

Жас актриса өз гримеркасында, өз шар айнасына отыр-
ды...  Бiр жағынан -  дәл осылай емес, не шар айна,  не 
гримерка оның атында емес еді.      Әлі  атақтары жоқ, 
әрі  жас та еді. 

Ескi театр қасқырлары тобының алдында  ол кiм еді? 
«Қызым» деген мейiрiмдi сөз оны ешқашан алдамады 
– Кәрі Актрисалар,  әр түрлi лауазымдағы, бірақ ол ла-
уазымдарын дұрыс атқармайтын олардың күйеулеріне 
ол ешқашан қыздары болмайды.   

Бұл Қалада театр дәстүрлерi бар, бiрақ қайта кел-
ген қыз жаман дегендей,   Даланың дәстүрлерi де 
сақталған.   Мүмкін  - қалыңдық болса?.. 

Кетіп қалса ма!  Шетел  азаматымен танысып кетіп 
қалса ше!   Барлығын да, театрды да, қаланы да,  әзірге 
кәрілік кірмейінше кәрілерге қызмет көрсету ғана 
жазылған бұл өмірін де тастап кетсе ме...  

Шеттен келген режиссер оны   Томирис ханшаның  
рөліне фильмге түсуге  алды. Ендi    олардың  барлығы 
үшiн ол - дұшпан! Даңқтың бір үзімін, қаламақыны, 
рөлді жұлып алып, тартып алғандай болды, бұл кiм 
еді? Театрға қызмет ету үшін еліне қайта оралған, 
кешегі боқмұрын, астаналық театр студиясының 
түлегі... өз Дала соғысынан жеңіліс тапқан еді...   

Пыль везде. Сейчас она – как грязь. 
Она и есть – грязь, едкая, липкая, размазывающаяся 
по асфальту городских дорог… там, где этот асфальт 
уже проложили. А в других местах сами дороги и есть 
– грязь. Потому что в Атырау – весна. 

Снег растаял, смешав мутные свои воды с пылью, и 
родив грязь. Ее несут в дом на подошвах, она липнет 
на куртки и пальто, и обшлаги брюк мужчин, она по-
крывает полы и стены сначала тонким, незаметным 
слоем, и если ее вовремя не убрать – слой этот будет 
очень скоро – и очень – заметен! 

Поэтому театральные уборщицы с самого утра моют 
полы. Устав, собираются в костюмерной, за кулиса-
ми, пьют чай, и травят байки. Но ЭТУ байку никогда 
не травят за кулисами Театра. Наверное, потому что о 
ней так никто и не узнал. И Театр, и Степь – они уме-
ют хранить свои тайны, а уж от закулисных сплетни-
ков тайны нужно держать подальше. И только пыль, 
балованная, потому что – безнаказанная, знала все, и 
помнит тот день, когда закончилась война между Сте-
пью и Театром. Пыль же – она у нас всюду, ведь это 
ее город. Город, в котором заново родилась Томирис… 

* * * 

Молодая Актриса сидела за своим трюмо, в своей гри-
мерке… Хотя – не так, потому что ни трюмо, ни сама 
гримерка не значились за ней. Чином не вышла, да и 
возраст еще не тот. 

Кто она для этой стаи старых театральных волков? 
Ласковое «кызым» ее никогда не обманывало – доч-
кой она, что для Старых Актрис, что для их мужей, 
значившихся в театре под разными должностями, но 
не всегда на этих должностях появлявшимся, никогда 
не будет. 

Нет в этом Городе традиций театральных, но есть 
традиции Степи, когда дочь – хуже рабыни… А кто 
может быть хуже рабыни для степнячки? Разве что – 
невеста?.. 

Уехать бы! Познакомиться с каким ни будь иностран-
цем – и уехать! Бросить все это – и театр, и Город, и 
эту жизнь, в которой тебе назначено служить стари-
кам, пока сама не станешь старой… 

Приезжий режиссер взял ее в фильм, на роль самой 
царицы Томирис. И теперь она для них всех – враг! 
Вырвала, выцарапала кусок славы, гонорар, роль, и 
кто? Соплячка вчерашняя, выпускница столичного 
театрального, вернувшаяся на родину, чтобы служить 
Театру… который почти проиграл свою войну Сте-
пи… 
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Оған рөлден бас тартуын да меңзеді! Ол қуана бас 
тартар еді, бірақ мына түрік режисер барлығын өзінің, 
капиталистiк мәнерінде жасайды, Даланы сыйламай-
ды, қарияларға сенбейді,   бұл белгіленген Театрды 
ол басқарады.  Ол Театр туралы фильмде облыстық 
мәдениет бөлімі бастығының ашынасын түсіруден 
бас тартты да, оның орнына мұны таңдады.

Әрі бұны  мазалап, көңілін білдірмеді,  оның  пiскен 
бидайдың түсіндей, Жас Актриса мұндай түсті театр 
учелищесінің группасымен гастролге барғандарында 
Тың далада көрген, шашы бар суретші қызға ғашық 
екенін тiптi бүкіл театр бәрі біледі.   

Түрiктер  - сары шаштыларды көрсе, есі кетеді! Ол 
қызғанып тұр ма? Жас актриса басын сiлкiп жiбергенде 
сонша еңбекпен тігілген Томирис ханшаның сақ 
телпегі еденге ұшып кетті. 

Мiнекей  саған бұл жарияланбалған соғыстың тағы 
бiр дәләлі  - костюмерша  оның басына жарты сағат 
бойы кигізген болды,  ал ол бiр қимылдан ұшып кетті! 

Ал егер,  дубль дұрыс шықпай жатса өзінің түрік 
тілінде айқайлайтын, балағаттары құлағыңды жа-
уып қойсаңда қазақтардікіне ұқсас... Кілең ұятты 
сөздермен...

* * * 

Ана-Дала  - өкпелі болды. Оны түсiнбейдi. Түсiнуден 
бас тартады. Олардың, ядролық жарылыстардың 
қалдықтарымен  уланған, жараланған, шаршаған, оның  
кеудесінен ғарышқа от боп ұшқанда күйген ол бәрібір 
бұл адамдарды сүюді жалғастырды.  Сынақтарда, оны 
бұл адамдарды сүюге бiрдей жалғастырған ракет оны 
самғауық жалындауға күйген  уланған. 

Бұл оның ұлты еді. Оның  балалары. Көшпендiлердiң 
ұрпақтары,    олар ендi даладан алшақтап, өз 
қалаларын тұрғыза бастады, енді оларға Даладан 
қалғаны  дәстүрлері еді. Нан мен баспанаға онша жо-
март емес онда өмiр сүру үшін,  ғасырлар бойы ол бір 
бүтін болуға, отбасы болуға, әулет болуға, үлкенді 
қадірлеуге үйретті, әйтпесе тек бәрі күшпен шешілер 
еді. 

Ал қай жерде мықтылар ғана үкім шығарса,  онда   ұлт 
болмайды.   

Мықтыларының ғана хұқы жүретін жерде, ұлт бол-
майды. Қарттар әлсізденеді, бірақ оларда уақыт 
даналығын бар – Дала осылай пайымдап берген,  
мықты да жас көшпелілерді сыйлауға, қағандар, 
хандар, Орда үшін  және де оларға тағдырлары 
жазған билеушілері  үшін «алаш» деп ұрандатып 
ұрысқа шығуға  ендігі әрі қолдары қылыш ұстай 
алмайтындардың, садақ тарта алмайтындардың, 
ал аяқтары әлсіреп жауынгерлік атының жауыры-

Ей уже пытались намекнуть – откажись! Она бы и 
рада, да режиссер этот, турок, все на свой, на капита-
листический манер делает, не смотрит на традиции, 
не уважает Степь, не верит Старикам, ею править в 
этом Театре назначенным. Отказался снимать в филь-
ме про Театр любовницу областного начальника по 
культуре, выбрал почему-то ее. 

И ведь даже не приставал, не намекал – весь театр зна-
ет, что он влюбленный ходит в художницу с волосами 
цвета спелого колоса. Молодая Актриса видела этот 
цвет там, на Целине, когда ездила на гастроли еще с 
труппой театрального училища. 

Турки – они такие, любят светловолосых, просто по-
мешаны на них! Она что, ревнует? Молодая Актриса 
встряхнула головой, и с таким трудом водруженная на 
голову сакская шапка царицы Томирис слетела на пол. 

Вот тебе и еще одно доказательство этой необъявлен-
ной войны – вроде полчаса костюмерша укрепляла ее 
на голове, а упала от одного движения! 

А если бы на площадке съемочной, где каждый дубль 
– время и деньги, и когда дубль идет в брак, режиссер 
орет на своем турецком так, что хоть уши затыкай… 
ругательства-то похожие, что у турков, что у нас, каза-
хов. Все вокруг срамного да такой-то матери… 

* * *  

Матери-Степи было обидно. Ее не понимали. Отказы-
вались понять. Израненная, усталая, отравленная их 
отходами, ядерными взрывами на испытаниях, обо-
жженная пламенем взлетающих с ее груди в космос 
ракет, она все равно продолжала любить этих людей.

Это была ее нация. Ее дети. Потомки кочевников, они 
стали строить теперь свои города, отдалились от нее, 
и все, что оставалось у них от Степи – традиции. Ве-
ками она учила их быть одним целым, быть семьей, 
быть кланом, чтить старшинство, чтобы выжить – 
иначе в ней, нещедрой на хлеб и кров, только сила 
была бы правом. 

А там, где право только за сильным, нет нации. 

Старики слабеют, но несут в себе мудрость времени 
– так рассудила Степь, и сотни лет понадобились ей, 
чтобы заставить сильных молодых кочевников ува-
жать и признавать ум и авторитет тех, чьи руки уже 
не держат меча, не могут натянуть лук, а ноги ослаб-
ли, и не взлететь им на спину боевого коня, чтобы с 
криком «алаш!» биться за каганов, ханов, Орду, и кого 
еще там судьба принесет им в правители… Может, и 
перестаралась, так не со зла же! Она чувствовала боль 
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на әуелеп ұшып шыға алмайтындардың ақылдары 
мен беделдерін мойындату үшін  жүздеген жылдар 
қажет болды...  Мүмкін, артық қимылдаған шығар, 
бірақ ол қастық ойлағаннан емес қой! Ол қанында 
оның тозаңы бар, бабалары Далада туылған, және 
де осы тозаңмен бірге  бостандыққа қайраттанған әр 
адамның жан айқайын және қорқынышын, көз жасын 
және қуанышын   сезді.

Тек далалық қана шынымен де еркін бола алады, 
ал қаланың балалары оны түсіне алмайды! Сенің 
назарың – ғаламның бір шетінен екінші шетіне, сенің 
арт жағыңдағы шығыстан, алдыңдағы батысқа дейін 
– тек қана Даланы көрсе, онда сен еркін екеніңді 
түсінесің, және сенің өмірің тек өзіңе ғана тиесілі. 

Оларды қалада неге үйретуге болады? Тек қана 
құлдық пен өтірікке. Міне, мынау да, олардың Те-
атр деп атап жүргендері – өтіріктің ордасы! Адамдар 
өтірік сөйлеп, біреудің орнына ойнайтын жер, және де 
оны өнер деп атайды.

Ол қандай өнер? Жазықтық, кеңдік, ШЫНДЫҚ қайда?! 
Ол домбыраның әр пернесінен шыққан ақындардың 
өлеңдерінде болды, әр күйде тек шындықты айтты! 
Дала туғызған және жасаған өнер – осы болса керек, 
енді міне оның балалары осы Шындықты – басқа 
халықтардың Өтірігіне алмастыра салмақ?!

Олар тіпті одан сұрамады да! Оның биіктігін мойын-
дамады да! Мүмкін, ол  оның қабырғаларын бүлдіріп, 
ондағы өмірді қиындатып, бұл соғысты бастамас та 
еді, өзінің шаңын қалаға жібермес те еді,  және ең 
бастысы – өзінің сарқылмас, бастапқы Күшінен нәр 
ала отырып, жанын өзінің дәстүрлерiмен қолдайды...   
Ол қаламен, Театрмен соғысты. Дала ренжулі еді.  
Және өзінің реніші туралы ылғи ойлайтын. Бір  күні 
Жас Актрисаның басынан  Дала соғысып отырған, 
Театрдың гримеркасында Томиристің телпегі құлап 
қалмағанша...   

* * * 

Кәрі актер режиссерге қарады,  бірақ одан не ке-
рек екенін түсінбеді.    Оның  тек көз бояушыларда 
ғана болатын, терең әжiмнен айғыздалған  бетiнде   
ештеңе бедерленбеді. Міне  он бес жылдан бері осы 
театрдың сахнасында тек басты рөлдерді  ғана ой-
нады –  сонау заманның кездерінен «еңбек сiңiрген» 
атағының  лауазымы да, труппадағы дәрежесі де, жас 
шамасы да басқасына келісуге мойыны жар берме-
ген еді... Ал рөлдер аз еді, жыл санап – азая бастады, 
өйткені міне, он бес жыл болды  бұл театрда жаңа 
үлкен спектаклдерді де,      классиканы қоймады, ал  
қатары сирек  көрермендерге  бiр актылы түрге дейін 
қысқартылған жаңа пьесаларда   Кәрі актер үшiн рөл 
тіпті де болмады. 

Жаңа пьесалар жаңа уақыт үшiн жазылды, ал  
қаржыландыруды  мүмкiндiгiн  алу  үшін    басты 

и страх, слезы и радость каждого, в чьей крови была 
частица ее пыли, чьи предки родились в Степи, и вме-
сте с этой пылью вдохнули Свободу. 

Только степняк умеет быть по-настоящему свобод-
ным, детям городов этого никогда не понять! Когда 
твой взгляд – от края и до края вселенной, от восхо-
да за твоей спиной, и заката впереди – видит только 
Степь, ты можешь понять, что свободен, и твоя жизнь 
принадлежит лишь тебе. 

Чему их может научить город? Только рабству и лжи. 
Вот, и этот, которого они называют Театром – храм 
лжи! Место, где люди говорят ложь, притворяются не 
теми, кто они есть на самом деле, и называют это ис-
кусством.

Какое это искусство? Где простор, широта, где ИС-
ТИНА?! Она была в песнях акынов, звучала в каждой 
струне домры, и каждый кюй говорил лишь правду!  
Вот – искусство, которое родила и создала Степь, и те-
перь ее дети готовы променять эту Правду – но Ложь 
искусства чужих народов?! 

Они даже не пытались ее спросить! Не призанали ее 
главенства! Может быть, она и не начала бы эту войну, 
не пустила бы свою пыль в город, разрушая его стены, 
делая жизнь в нем сложнее, и самое главное – поддер-
живая душу в своих традициях, вдыхая в них из своей 
бесконечной, изначальной Силы… Оа вела войну с 
городом, с Театром. Степь была обижена. И думала 
о своей обиде почти всегда. Пока однажды шапка То-
мирис не упала с головы Молодой Актрисы на пол в 
гримерке Театра, с которым Степь вела войну… 

* * * 

Старый актер смотрел на режиссера, и словно не по-
нимал, что от него хотят. Его лицо, изборожденное 
глубокими морщинами, какие бывают только у пре-
старелых лицедеев, ничего не выражало. Вот уже 
пятнадцать лет он играл на сцене этого театра исклю-
чительно главные роли – на другие не позволял со-
глашаться ни титул «заслуженного», оставшийся со 
времен страны аббревиатур, ни положение в труппе, 
ни сам возраст… А ролей было мало, с каждым сезо-
ном – все меньше, потому что вот уже пятнадцать лет 
в этом театре не ставили новых больших спектаклей, 
не ставили классику, а в новых пьесах, которые до ре-
деющего зрителя доходили в сокращенном, одноакт-
ном виде, для Старого Актера ролей словно не было. 

Новые пьесы писались для нового времени, в котором 
шанс получить финансирование было лишь тогда, 
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рөлде  біреудің ашынасы (тіпті кімдікі екені белгілі!) 
ойнау керек еді... 

Мына келген режиссерi барлық  дәстүрді бұзды.   Кәрі 
актер биiктiкте болған ескi  уақытты да, әрі оның жас 
ашыналары болған кезді де, мәдениет шенеуніктерінің 
ашыналарымен жұмыс істеуге келісім беретін жаңа 
кезеңді де...  

Ал енді ол Кәрі Актерден дәстүрді бұзуға оның көмек 
беруін талап етті. Ол МҮМКIН ЕМЕСТІ талап еттi! 
Өйткенi режиссердiң тiлегiн бір ған жолмен: өз аброй-
ын құрбан етіп қана орындау   мүмкiн еді.   Және де 
- көптiң алдында. Сондықтан Кәрі актер Дала заңына 
берілгендерден ешкімге қажетсіз, өзінің парықсыз 
сөздерін оған ұғындырғысы келген келімсек  түрiктің 
бұрмаланған орыс тiлiн  түсiнбеген сыңай байқатып, 
көз жұма салды.  

Ескi актердiң гримеркасы ( ал оның  өзінің, ата-
улы гримерка болды, аты-жөні, лауазымы, атағы 
ойылып алтындалған кестемен жазылған!) қазір 
кезекті  дубльдің  түсiрiлiміне даярланып жатқан 
Жас Актрисаның қасында еді.  Грим жасайтын 
бөлмелердің  қабырғасы жыл сайын болатын күрделi 
жөндеуден кейін  тағы жұқарған еді,  егер Жас Актри-
саны жылатып қоятын болса,   аздаған өксiктің өзін  
есту мүмкiн еді.   Бұл түсiнiктi де болар едi. Бiрақ 
көршi гримерка тыныш еді. Бұл күдіктендіреді. Осы 
кезде есіктен тықыр естілді.   Кәрі Актер селт еттi. 
Бұл шын мәнісінде  Жас Актрисаның басынан құлап 
түскен  Томирис ханшаның телпегi еді, және ол еденге 
құлаған еді

* * * 

Театр астында тек топырақ, және де адамның 
пырақтары жатқан  жертөледен шыққан өкпек жел-
мен дүңк етті.    Бұрынғы өткен кезде, әлі қаланың 
аумағы кішкене болып, Ақ өзеннің тек аржақ бой-
ында орналасқанда, бұл жерде қалалық зират   бол-
ды. Солардың біреуі. Ең кедейлерін, сондай-ақ 
құжаттары болмағандарын, немесе әр түрлі себеп-
термен  бұрынғы Гурьев қаласының негiзгi христиан  
және мұсылман  зираттарынан  құрметтелген жерге 
жерлеуге болмайтындарды жерлеген. Соның ішінде: 
қыдырма-саудагерлер, түрлi салмақтағы ұрылар, тағы 
айтсақ -  осы қалаға келіп, қалып қойған  бiршама 
әртiстер... мәңгіге...    

Театр бұрынғы зираттың үстінде тұрды, өлiмнiң  рухы 
таланттар  лагерьлерде  қырылып, ал дарынсыздар 
биліктің басына шығып жатқан кезде құйылған оның 
iргетасының әрбір тасына сіңіп қалғандай еді.   

Қазiр заман көп   өзгерген жоқ - билікте бұрынғыша 
дарынсыздар  отыр, ал міне таланттар негізінен 
орналаспағандықтарынан құрып жатыр...  

когда в пьесе главная роль могла быть сыграна чьей-
нибудь (и даже ясно – чьей!) любовницей… 

Этот приезжий режиссер нарушил все традиции. И 
старого времени, когда Старый Актер был на высо-
те, и у него самого еще были молодые любовницы, 
и нового, когда нужно было соглашаться работать с 
любовницами чиновников от культуры… 

А теперь он требовал от Старого Актера помочь в его 
нарушении традиций. Он требовал НЕВОЗМОЖНО-
ГО! Потому что выполнить желание режиссера можно 
было лишь одним путем: пожертвовав собственным 
авторитетом. Причем – прилюдно. Поэтому Старый 
Актер закрыл глаза, и сделал вид, что не понимает ло-
маного русского языка, на котором этот заезжий турок 
пытался ему втолковать свои бестолковые, никому в 
этом городе и этой стране не нужные замыслы… ни-
кому из тех, кто предан Степи… 

Гримерка Старого Актера (а у него была своя, имен-
ная гримерка, с золоченной табличкой, на которой 
были выгравированы имя, титул, звание!) находилась 
рядом с той, где сейчас готовилась к съемке очередно-
го дубля Молодая Актриса. Стенки между гримерны-
ми после очредного ежегодного капитального ремон-
та стали еще тоньше, и можно было бы расслышать 
даже малейший всхлип, если бы Молодая Актриса 
вздумала бы заплакать. Это было бы понятно. Но в со-
седней гримерке было тихо. Это настораживало. И тут 
послышался стук. Старый Актер вздрогнул. На самом 
деле это всего лишь шапка царицы Томирис упала с 
головы Молодой Актрисы, и ударилась об пол…

*  * *   

Театр глухо ворчал сквозняками в подвале, ниже кото-
рого были только земля, и человеческий прах. Когда 
то, давно, еще когда город был меньше, и располагал-
ся лишь по ту сторону Белой Реки, здесь было город-
ское кладбище. Одно из многих. Хоронили тут самых 
бедных, а так же лиц без документов, или же тех, кого 
по разным причинам нельзя было предать освящен-
ной земле основных христианского и мусульманского 
кладбищ бывшего города Гурьева. В том числе: заез-
жих торговцев-коробейников, ворье разночинное, а 
еще – немногих артистов, что заезжали, да и остава-
лись в этом городе… навечно… 

Театр стоял на бывшем кладбище, и ему казалось, что 
дух смерти впитался в самые камни его фундамента, 
заложенного во времена, когда таланты гибли в ла-
герях, а посредственности возносились к вершинам 
власти. 

Сейчас времена изменились ненамного – у власти по 
прежнему сидят посредственности, а вот таланты гиб-
нут в основном просто от невостребованности… 
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Дала Қаламен соғысында жеңеді, өйткенi қазiргi 
Атыраудың дамыған қасбеттерінде  ескінің әруақтары,   
ызалы,  қанды-қызыл билiктің  жетпiс жыл күрескен 
бұрынғы байлар заманының рухы  басымырақ... 
әрі бұл адамдарға, бұл қалаға, бұл елге мұраға 
қалдырылған Театрмен бірге жеңілді...  

* * * 

Кәрі Актрисалар «шай ішетін».  Бұл ұғымның аста-
рында, әрине тек   үндi бұталарының түйiршiктелген 
жапырақтарының тұнбасы ғана емес, сондай-ақ бiр 
жағынан Кәрі Актрисалар онсыз  шай iшуді толым-
сыз деп санайтын, тұтынғанда барынша  қыздыратын,   
бағалы    сусындардан кемірек есептелетін  сусынды 
тұтынатын...  

Оларлар әрқашан жиналып киім бөлмесінде шайдың 
өзімен және ескі электр пешіне қыздырылған үйден 
әкелген түскі аспен, жақын жердегі кәрiстердің  даяр 
ас    дүкенінен сатылып алынған ащы және татымды 
салаттармен, және одан да ащырақ әрі татымдырақ 
Кәрі Актрисалардың татымындағы өсектерді тіске ба-
сып  «шай ішетін».   

Өсек Ескi актрисалардың  өмiрлерінiң ең маңызды бiр 
бөлiктерiн құрады. Мүмкiн, барлық әйел Кәртайғанда 
солай болар, болатын да шығар.   Әсiресе егер 
бұл әйелдер  - актриса болса. Соның ішінде олар 
-  әлдеқашаннан бері  спектакльдер қойылмаған  
Ескi театрдың актрисалары болса.   Бiрақ олардың 
өсектерінің салатындағы  артық бұрышы, тұзы,  соясы 
Театрда өзгерiстер басталғанда жетiле түседі. Әсiресе 
осыған ұқсас. 

Театрда фильм түсіріледі. Фильмге Жас Актриса 
алынды, ал режиссер  Кәрі Актрисаларды бір жаққа..., 
оларға   тiптi прожектордан бағытталған жарық та 
жетпейтіндей көрінген сахнаның ең шаңды және 
қараңғы шетіне және түбіне лайықсыз шеттетілген.   
Олар осылар туралы айтты. Және сол үшін   фильмді, 
режиссерді, Жас Актрисаны,  тiптi өздері ешқашан 
мойындамаса да   Театрды да өзін жек көрдi.   

Киім бөлмесі өзінің рөліне дайындалып жатқан  Жас 
актрисаның  грим жасайтын бөлмесінен алыста 
орналасқан.     Сахнаның басқа жағы,     басқа жағынан 
сырты, басқа қанаты... 

Егер қабырғаға бетіңді берсең - оң жағы.  Егер өзің 
сахнада тұрсаң -  Сол жағы. Мүмкін содан болар 
өз Театрларының залында отыруға дағдыланған 
актрисаларға  олар оң жақта отырған секілді болып 
көрінетін.   

Тек  ескi Театрға  олай   болып көрiнбейтін. 
Бiрақ Кәрі Актрисалар өз Театрларын  көптен  сезін-
бейтін. Олардың ішінде бұрынғыша жыл сайын 
олар туып-өскен, бірақ оның бөлшегі бола алмаған  

Степь побеждает в войне с Городом, потому что за 
урбанистическими фасадами современного Атырау 
все сильнее дух старого, байского прошлого, с кото-
рым злая, кроваво-красная власть боролась семьдесят 
лет… и проиграла, вместе с Театром, оставшимся в 
наследие этим людям, этому городу, этой стране… 

* * * 

Старые Актрисы «пили чай». В это понятие, входило, 
конечно же, распитие не только настоя из гранулиро-
ванных листьев индийского куста, но и потребление 
более горячительных, хотя и менее благородных на-
питков, без которых чаепитие Старыми Актрисами не 
представлялось полноценным… 

Они всегда собирались и «пили чай» в костюмерной, 
закусывая сам чай и сопровождающие напитки разо-
гретыми на старой электроплитке домашними обе-
дами, острыми и пряными салатами, купленными в 
близлежащем корейском магазинчике готовой еды, и 
еще более острыми и пряными, на их, Старых Актрис, 
вкус, сплетнями. 

Сплетни составляли важнейшую часть жизни Старых 
Актрис. Наверное, так было, и так будет со всеми жен-
щинами, когда они становятся Старыми. Особенно 
если эти женщины – актрисы. Тем более – если они 
актрисы Старого Театра, в котором давно не ставят-
ся большие спектакли. Но больше всего перца, соли 
и сои в салате из их сплетен появляется тогда, когда 
в Театре назревают перемены. Особенно такого рода. 

В Театре снимают фильм. В фильме снимается Моло-
дая Актриса, а Старые Актрисы незаслуженно задви-
нуты Режиссером куда-то… вглубь и вдаль, в самый 
пыльный и темный конец сцены, куда даже направ-
ленный свет из прожектора-пушки не достанет – так 
им казалось. Об этом они говорили. И за это ненави-
дели – фильм, Режиссера, Молодую Актрису, и, хотя 
никогда себе в этом не признались бы – даже сам Те-
атр. 

Костюмерная находилась далеко от гримерной, где 
Молодая Актриса готовилась к своей роли. Другая 
сторона сцены, другие кулисы, другое крыло…

Правое, если стоять лицом к сцене. Левое – если сто-
ять на самой сцене. Может быть, поэтому актрисам, 
давно привыкшим сидеть в зале собственного Театра, 
казалось, что они правы. 

И только старому Театру так не казалось. 
Но Стрые Актрисы давно уже не чувствовали свой 
Театр. В них вовсю бурлила Степь, с каждым годом 
все сильнее побеждая Город, в котором они родились 
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Қалаларын  жеңе отырған Дала қайнап жататын.   

Өйткенi   кәртайған сайын оларда   Дәстүрдiң тамы-
ры тереңге жайылған еді.  Ал Дәстүрді Дала жасаған 
болатын. Қала тым жас болды, және оны құрған олар-
да,  көшпендiлер емес, әрі  оның  дәстүрi бұрынғы 
далалықтар үшiн жат болды.  Даланың өзі  киім 
бөлмесінде  отырды, Кәрі Актрисалардың көздерiмен 
өзіне-өзі қарады,  шай, арақ және коньяк ішті, қызыл 
бұрышты көксерке салатын тіске басты, және де 
өмiріне  шағынды. 

Дала өзін өзiн тыңдады, және оның Дәстүрі адамдар-
ды сонша өзгерткеніне  шошынды..       Ол бірақ былай 
еткісі келмеген, осы үшін тырысқан жоқ, бірақ міне, 
тірілер – өлілер сияқты, өздеріне сәтсіздік тілейді – 
иә, ал сәттілікке олардың ойынша ендігі уақыттары 
да, күштері де қалмаған, бірақ барлығында сәтсіздік 
болсын деп армандаушы,  әсiресе жаңа ғана басынан 
еденге Томирис ханшаның бас  киiмi түсіп кеткен Жас 
Актрисаға... 

Грим бөлмесі алыста орналасқандықтан, грим 
бөлмесінің  нағыз иесі  осы жерде, киім бөлмесінде 
отырды, ол бірақ  аты жазылған алтынды қалақша 
iлiнiп тұрған есікте не болып жатқанын біле алмады.     

Еңбек Сiңiрген Кәрі  Актриса қолына қымбат емес, 
ащы, ендігі жылып кеткен арақ құйылған  рөмкені 
ұстап дәл мұндай атақтары жоқ, бірақ – Кәрі, басқа да 
кәрі Актрисалардың дірлідеген қолдарымен ұстаған 
рюмкаларына ұсынды, оның өзі неге тұрады!  Мұның 
айтар тілегін  тек олар ғана түсіне алады:  «Бiздiң Те-
атр қабырғасында біздің жасағанымызды лайықты  
бағалай алатын режиссер пайда болсын деп, iшiп 
қоямыз»...  

Театрдің  өзі бұл сөздерден   үрпиіп қалды.   Сiздердің  
бұрын жасаған істеріңізді  қалай бағалауға бола-
ды, егер өз істеріңізбен өздеріңіз жасаған қазіргіні  
бүлдіріп жатсаңыздар?   – деп Кәрі  Актрисалар-
дан сұрағысы келді,    бiрақ олар оны   көптен бері  
естімейді.

Дала бұл сөздерден  дір етті    және шошына ойла-
ды: - Сендер баяғыда құрған және жасағандарыңмен  
мақтанасыңдар, бірақ бұл менің еңбегім ғой, әрі сен-
дер ұялуға тиісті істеріңді қазір жасап жатсыңдар, бұл 
да   менiң   істегенім!

Томиристің бас киімі  еденге  құлады...   Дала селт етті...  
Театр үрпиісті... Кәрі Актрисаның кәрі қолдарындағы 
рөмке оған ұсынған қырлы стақанның шыны шетiне 
дейiн жетіп, сәл дірілдеген саусақтарынан түсіп кетіп, 
арзан шынының  iрi сынықтарға бөлінген зыңылдаған 
дауысы шығып сынып қалды, киім бөлмесінің  ағаш 
еденіне қара сия тамшысындай болып арақ төгілді...   

и выросли, но частью которого так и не стали.

Потому что чем старее они становились, тем сильнее 
в них жила Традиция. А Традиция была созданием 
Степи. Город был слишком молод, и его создавали не 
они, не кочевники, и его традиции не стали для быв-
ших степняков родными. Степь сидела в костюмер-
ной, смотрела сама на себя глазами Старых Актрис, 
пила чай, водку и коньяк, заедала салатом из судака 
под красным перцем, и жаловалась на жизнь. 

Степь слушала саму себя, и ужасалась тому, что сде-
лала с людьми ее Традиция. Не этого она хотела, не 
к этому стремилась, но вот они, живые-как мертвые, 
желающие уже не успеха себе – нет, на успех, как им 
кажется, у них уже нет ни времени, ни сил, но меч-
тающие о неудаче для всех прочих… для молодых… 
и в особенности – неудачи ей, Молодой Актрисе… 
С головы которой только что упал и с глухим стуком 
ударился  о пол убор царицы Томирис…
 
Гримерная находилась далеко, настоящая владелица 
гримерной сидела здесь же, в костюмерной, она не 
могла знать, что сейчас происходит в помещении, на 
двери в которую висит золоченая табличка с ее име-
нем. 

Старая Заслуженная Актриса держала в руке рюмку, 
наполненную недорогой, горькой, и уже потеплевшей 
водкой, которую протягивала к рюмкам в дрожащих 
руках других старых Актрис, не таких заслуженных 
и почтенных, как она, но – Старых, а это чего-то да 
стоит! Ведь только они могут понять смысл ее тоста: 
«Выпьем же за то, чтобы в стенах нашего Театра на-
конец то появился Режиссер, который сможет по до-
стоинству оценить то, что мы сделали!»… 

Сам Театр поежился от этих слов. Как можно оценить 
то, что вы сделали в прошлом, если каждым своим де-
лом в настоящем вы разрушаете сделанное вами же? 
– хотелось спросить ему Старых Актрис, но они его 
уже давно не слышали. 

Степь содрогнулась от этих слов и подумала в ужасе: 
- Вы гордитесь тем, что создавали и творили когда то, 
и это было не моей заслугой, но то, чего вы должны 
стесняться, вы делаете сейчас, и это уже заслуга моя! 

Шапка Томирис ударилась о пол… Вздрогнула 
Степь… Поежился Театр… Рюмка в руке старой 
Актрисы, не дотянувшись до стеклянного края про-
тянутого к ней граненного стакана, выпала из чуть 
дрожащих пальцев, разбилась с некрасивым звоном 
дешевого стекла на крупные осколки, водка черной 
кляксой разлилась по деревянному полу гримерной… 
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* * * 
Сонда театр айтты: - Құлақ сал, маған сенiң көмегің 
қажет!

Сонда Дала жауап бердi: - Мүмкiн менікі дұрыс емес 
шығар…

Олар бiр-бiрлерiн есіттi. Алғаш рет, қанша уақыт 
өткеннен кейiн, Далада Қала,    ал онда - Театр пайда 
болған соң. Олар бірін-бір түсінді.

Және де Дала айтты: - Саған не қажет еді?

Театр жауап бердi: - Маған Батыр қажет.

Дала сұрады: - Сенiң режиссерiң   саған несімен 
ұнамайды? Ол бәрiн өзгерткісі  келеді?

Театр түсiндiрдi: - Маған СЕНIҢ Батырың керек. Бұл 
Театрға Даланың Батыры қажет. Тек ол ғана бiздi до-
стастыра алады. Тек ол ғана құбыжыққа айналған  ескі 
Дәстүрді жеңе алады.  Сен маған осындай қаhарман  
тауып  бере аласың ба?

Дала жауап бердi: - Иә!

* * * 

Кәрi Актер режиссерге қарады да,   кенет түсiндi. 
Ол айқын, анық, оның қанында бар Даланың өзі 
сияқты әлемге өзінің аспанының тазалығымен, өзінің 
бүркiтінің  өткiр көзімен қарады, оның не жасауы ке-
рек екенін көрді.  

Далалықтар  - олар алдымен не істеу керек екенін  
көредi,  мүмкiн сосын ғана, бірақ барлық кезде емес,  
оларды түсiнеді.  Олардың мұндай етіп Даланы жа-
сады.

Кәрі актер өзінің креслосынан ауыр, қалбақтап 
көтерiлдi, бiрақ тұрғаннан кейін  әрi қарай бозбалаша 
жеңiл қозғалды. Ал   ол есiкті ашып және грим жасай-
тын бөлмеден алыс кеткенде тіпі шапшаң қимылдады, 
ал    жас режиссер оның артынан  әрең үлгерді.

Кәрі актер, сахаралық жел сияқты, көршi грим жа-
сайтын бөлмеге қарай шапшаң жүрді,оған  дейiн бiр 
қадамда қалған …

* * * 

Жаңа ғана еденнен  ханшаның  бас киімін көтеріп 
алған Жас Актриса, өз басына оны қайтадан киюге 
талпынды.   Оған ол қазiр жылай салатындай болып 
көрiндi. Қисық iлмектер шашына сұрықсыз  ілініп, 
оның басында бас киім күлкiлi көрінді, және өзіне өзi    
ханшаға ұқсамайтындай  болып көрiндi…

 Сол сәтте грим салынатын бөлменің есiгі ашылды, 
және оған Дала баса-көктеп кiріп келе жатты… 

* * * 
И тогда Театр сказал: - Послушай, мне нужна твоя по-
мощь! 

И Степь ответила: - Может быт, я была не права… 

Они услышали друг друга. Впервые, спустя столько 
времени с тех пор, как в Степи появились Город, а в 
нем – Театр. Они поняли друг друга. 

И Степь сказала: - Что тебе нужно? 

Театр ответил: - Мне нужен Герой.

Степь спросила: - Чем тебе не подходит твой Режис-
сер? Он пытается все изменить?

Театр объяснил: - Мне нужен ТВОЙ Герой. Этому 
Театру нужен Герой Степи. Только он сможет при-
мирить нас. Только он сможет победить чудовище, в 
которую превратилась старая Традиция. Ты можешь 
дать мне такого героя?

Степь ответила: - Да!

* * * 

Старый Актер смотрел на Режиссера, и вдруг понял. 
Он четко, ясно, словно сама Степь, живущая в его кро-
ви, посмотрела на мир чистотой своего неба, острым 
взглядом своего беркута, увидел, что именно он дол-
жен сделать. 

Степняки – они такие, они сначала видят то, что долж-
ны сделать, и может только потом не всегда, понима-
ют это. Такими уж их сделала Степь. 

Старый Актер тяжело, грузно поднялся со своего 
кресла, но встав, дальше двинулся легко, словно юно-
ша. А уж когда он распахнул дверь и вышел прочь из 
своей гримерки, он двигался так стремительно, что 
молодой Режиссер еле поспевал за ним. 

Старый Актер, словно степной ветер, мчался к двери 
соседней гримерки, до которой оставался один шаг… 

* * * 

Молодая Актриса, только поднявшая шапку царицы 
с пола, безуспешно пыталась закрепить ее на своей 
голове. Ей казалось, что сейчас она заплачет. Покри-
вившиеся крючки некрасиво цеплялись за прическую, 
шапка смотрелась смешно на ее голове, и на царицу 
сама себе она не казалась похожей… 

И тут дверь распахнулась, и в гримерку ворвалась 
Степь… 
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Барлық  желдеткіш құрылғылары, дәліздерінің өкпек 
желдері  және тiптi  өзінің ескi қабырғалардағы тым 
кiшкене саңылаулары арқылы  Театр терең күрсiндi.

 Бұл  қабырғада бір кездері Кәрі Актерлермен сомдаған 
бейнелер өмір сүрді... мыналар әлі Жас болған кезде...    

Театр бұл бейнелерді  бiртұтас түйінге жинақтап, сах-
нада ойналған барлық кейіпкерлердің  қасіреті пен 
қуанышын, көз жасы мен күлкісін ыстық шарға жи-
нады... 

Ол бұл  түйіннен оған Дала сыйлаған, Жаңа Бейненің 
басына көтеретін, Жаңа Кейіпкердің тәжін сомдады...  

* * * 

Кәрі Актер гримеркаға ерте көктемде далада қыдырып 
жүретін ұйтқыма-амалдардың біреуі секілді,  баса-
көктеп кiрдi, оның көздері  жанып тұрды,  ал бетi 
жастарды,  еркектерді, әйелдерді, жылқыларды, 
түйелерді билеуге ырықтанған, адамға тәуелді 
әжімдермен айқышталған... Оның сөздері нағыз 
байлардың сөзіндей еді:
 
- Ей, жас қыз! Өзiңді кім деп ойлайсың? Кәрі, құрметтi 
адамдар жиналды, барлығы тек сенi ғана күтуде, ал 
сен мында әуреленіп, күйбеңдеп жүрсің?!..

* * * 

Театр тәждi тапсырды. Дала рухтанды..

Бұл әруақ онда әрқашан өмір сүрді. Ана рухы.  
Жауынгердiң рухы. Билеушінің рухы…

* * * 

Жас Актриса Томирис ханшаның бас киімі оның 
басында  құйып қойғандай  тығыз киіліп тұрғанын 
тіпті де түсінбей қалды.   Және ендi тіпті де   күлкiлi 
көрінбейді. Ол өзінде қандай өзгеріс болғанын, және 
ол ҚАЛАЙ айта алғанын әрі МҰНДАЙДЫ қалай 
істегенін тіпті де түсінбеді!..   

Қарбалассыз, бірақ сонымен бірге  ретте - шапшаң, 
асықпай - бiрақ  шапшаңдатып ол  өз орыннан тұрды, 
есiкке саусағын шошайтып, былай деді:
- Жоғал бұл жерден!

Бұл жай дауыспен  айтылса да,  осы екі сөздің өзі 
бір-біріне соғылысқан болат қылыштай, сабы сынған 
найзалардың ыңырсығанындай, жеңілгендердің 
өксіктеріндей, жеңiмпаздардың айқайларындай есті-
лді, және де бұл осының бәрін жабатындай ақырын    
бiрақ өктем Билеушінің... Томирис Ханшайымның 
Дауысы! 

Театр глубоко вздохнул всеми вентиляционными хо-
дами, сквозняками коридоров и даже самых малень-
ких щелей в своих старых стенах.

 В этих стенах жили образы, образы, которые когда-
то были созданы Старыми Актерами… когда те были 
еще Молодыми… 

Театр комкал эти образы в один единый сгусток, со-
бирал в горячий шар боли и радости, слез и смеха всех 
сыгранных персонажей на его сцене… 

Он лепил из этого кома корону Нового Образа, кото-
рую вознес над головой Нового Героя, подаренного 
ему Степью…

* * *

Старый Актер ворвался в гримерку, словно один 
из вихрей-бесконаков, что гуляют по степи ранней 
весной, и глаза его горели, а лицо было искривлено 
властной гримасой человека, привыкшего повелевать 
– молодыми, мужчинами, женщинами, конями, вер-
блюдами… Слова его были словами истинного бая:

- Девчонка! Что ты о себе возомнила? Старые, уважа-
емые люди собрались, все только тебя ждут, а ты тут 
возишься, копаешься?!.. 

* * * 

Театр возложил корону. Степь вдохнула дух.

Этот дух всегда жил в ней. Дух матери. Дух воина. 
Дух правительницы… 

* * * 

Молодая Актриса даже не поняла, что шапка царицы 
Томирис сидит на ее голове плотно, словно влитая. И 
смотрится теперь уже вовсе не смешно. Она вообще 
не поняла того, что с ней произошло, и КАК она смог-
ла сказать и сделать ТАКОЕ!.. 

Без суеты, но при этом – стремительно, не торопясь 
– но от этого не менее быстро – она встала со свое-
го места, выпростала руку, указуя перстом на дверь, 
и сказала:
- Вон отсюда! 

Сказано это было негромко, но в голосе, произнес-
шем два слова, звучала сталь мечей, бъющихся друг 
о друга, стон ломающихся древков копий, вопли по-
бежденных, крики победителей, и перекрывающий 
все это негромкий, но властный звку голоса той, кто 
Правит… Голоса Царицы Томирис! 
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Кәрі Актер аһ ұрды, және де есiктің жақтауына 
сүйендi. Мейлiнше қызбаланып кеткен режиссер, сах-
нада  айғайлап және өзінің  көмекшiсінен жарықты 
жағуға, камера қосуға, массовка  актерлерiн жинауға, 
осының барлығын бір мезгілде және дереу атқаруды  
талап етіп, жүгіріп жүр.  

Кәрі Актердің, грим жасалатын бөлменің жанынан, 
жұмыс сахнасының жанынан, режиссердiң айқайын 
естіп  жүгiріп келе жатқан, массовкаға шегініп жол 
ашқан Кәрі Актрисалардың арасынан,     костюмін 
киіп,   салынған гримі аяқталмаған, басында Театр 
кигізген тәжі   жарқыраған Даланың өзі келе жатыр... 
Біздің театрымызда  Томирис ханшаның өзі келе 
жатқандай! 

* * *

Бұл әңгiмені  ешқашан бiздiң Театрдың сыртында 
әңгімелеп бермейдi. Есіне түсіріп айтып беретіндердің 
көбі ендігі бұл Театрдан кетіп қалған, оларды 
ешқашан ешкім танымайды да. Тіпті қаланың өзінде 
де олар жоқ. Бірақ Театрдың өзі де, Даланың өзі де бір 
кездері олардың бірге болғанын естен шығармайды. 
Тағы бұл туралы шаңның есінде. Біздің қаланың 
барлық жеріндегі, біздің даланың барлық жеріндегі 
шаң, бәріміздің:   актерлердің, режиссерлердің, және 
ханшалардың… кішкене бөлшектеріміз бар   шаң...

Старый Актер охнул, и прислонился к дверному кося-
ку. Режиссер, возбужденный донельзя, бежал к сцене, 
на ходу крича и требуя от своего помощника вклю-
чить освещение, камеры, собрать актеров массовки, 
причем все этос делать одновременно и немедленно… 

Из гримерной же, мимо Старого Актера, мимо рабо-
чих сцен, сбегающихся на крики Режиссера, мимо и 
сквозь расступающуюся массовку Старых Актрис в 
костюмах и незаконченным гримом шла сама Степь, 
на голове которой сияла корона, возложенная Теа-
тром… По нашему театру шла сама Царица Томирис!

* * *

Эту историю никогда не рассказывают за кулисами 
нашего Театра. Многих, кто мог бы ее вспомнить, но 
так никогда и не узнает, уже нет в Театре. Да и в самом 
Городе их тоже уже нет. Но помнят и сам Театр, и сама 
Степь, что однажды они были вместе. А еще об этом 
помнит пыль. Которая – везде в нашем городе, везде – 
в нашей степи, и в которой есть частичка каждого из 
нас: актеров, режиссеров, и царей… 
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АЛТЫН МҮЙIЗ КӨПIРІ 
МОСТ ЧЕРЕЗ ЗОЛОТОЙ РОГ

Или  ЧЕТВЕРТЬ ТОНА IN ORIENT 

Аждар Улдуз
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Мені, кешiрiңiз, бiр секундқа ғана алаңдамақпын... 

Әрі, тәңiр жарылқасын,  менің орысша сөйлегенімді 
кешіріңіз,  шындығында мен акцентпен   сөйлеймін...  

Жоқ  бұлай толқымаңыз, және   душқа асықпаңыз, мен 
сізді ол үшін шақырмадым... жалдамадым? Бұл осы-
лай орысша дұрыс бола ма? 

Кешiрiңiз, мен сiздi ренжіткім келмедi... Мен 
түсiнемiн, иә, ана сіз келген жақта... өмiр күрделi...  
Менің өзім ол жақтан жақын арада келдім... Жоқ, 
құрылысшы емеспін... Бизнесмен де емес... Мен – 
режиссермін...   

Иә,  Орхан Памуктiң кiтабы бойынша Санкт-
Петербург театрларының бiрiндегі қойылымды көруге 
келдім... Шақырту бойынша...  

Ал жалпы мен – музыкантпын... Бұрын аспапта ой-
надым... Оның қандай аспап екенін білесіз бе? Ерте 
заманғы...  Өте ерте заманғы? Мен дұрыс айтып 
тұрмын ба? Рақмет... 

Иә, кешіріңіз сізге бір нәрсе ұсынуды ұмытып кетіппін 
ғой... Мүмкін арақ ішерсіз? Менде жақсы арақ бар, 
мен оны Ресейден алып келдім... 

Не? Аһ, иә, мен тіпті де сіз егер Ресейден болсаңыз 
тек арақ ішесіз деп ойламаймын...  тек жай ғана 
ұсынғаным ғой... мүмкін. 

Мен өзім ракы   ішемін...  Иә, оны былай дұрыс айту 
керек – «ракЫ», екпін соңғы буынға түсуі керек. 

Сіз де ішесіз бе? Жақсы мен сізге құяйын... Мұзбен 
бе? Иә, тәңірі жарылқасын... яғни – денсаулығыңыз 
үшін...   

Сiздің жымиғаныңыз әдемi екен. Өте әдемі...  Мен 
орысшаны қайдан жақсы біледі деп отырсыз ба? Мен 
оқыдым... үйрендім... Иә, мектепте...  

Мен Белградтанмын...  жоқ, мен түрікпін, бірақ сон-
да туылғанмын... Сосын атыс басталғанда кетіп 
қалдым... бірақ ол кезде мен әлі кішкене едім...    Он 
төрт жаста... Иә... Рақмет, тағы да рақы ма? Әрине… 

Мен музыка қойдым, сізге кедергi келтiрмей ме? 
Мұны «нихавенд»  деп атайды,  бұны өз сарайларда  
Осман императорлары да тыңдаған... 

Сіз Топ-Капы Сарайында болдыңыз ба? Бұл  сарай... 
Болған жоқсызба? Ал Стамбулда көптен бері жүрсіз 
бе? Бес жыл болды ма? Сонда Топ-Капы Сарайында  
ешқашан болған жоқсыз ба? Ал Айа Софьяда ше? 
Онда болдыңыз ба?  

Жақсы... Бiрақ мен Ая Софьяны жақсы көрмеймін... 

Я, простите, отвлекусь на секундочку… 

И, пожалуйста, простите мне мой русский, я знаю, что 
говорю с акцентом… 

Нет, не волнуйтесь, и не торопитесь в душ – я, соб-
ственно, совсем не за этим вас к себе пригласил… на-
нял? Так это будет правильно по-русски? 

Извините, не хотел вас обидеть… Я понимаю, слож-
ная жизнь… да там, откуда вы приехали… Я сам, 
кстати, недавно оттуда приехал… Нет, не строитель. 
И не бизнесмен… Я – режиссер… 

Да, ездил смотреть постановку по книге Орхана Па-
мука в одном из театров Санкт-Петербурга… По при-
глашению… 

А вообще я – музыкант… раньше играл на уде… Зна-
ете такой инструмент? Очень старинный…. Древний, 
так? Я правильно говорю? Спасибо… 

Да, извините, забыл вам что ни будь предложить… 
Может, водку? У меня хорошая водка, я ее из России 
привез… 

Что? Ах нет, я совсем не думаю, что если вы из Рос-
сии, значит обязательно пьете водку… Просто, пред-
ложил.. может быть… 

Сам я предпочитаю ракы… Да, правильно произно-
сить надо так – «ракЫ», с ударением на последней 
букве… 

Тоже будете? Хорошо, я вам налью… Со льдом? Да, 
пожалуйста… то есть – на здоровье… 

Вы красиво улыбаетесь. Очень красиво… Откуда я 
так говорю по-русски? Я учил… изучал… Да, в шко-
ле… 

Я из Белграда… нет, я турок, просто родился там… 
Потом уехал, когда стрелять начали… но я еще ма-
ленький был… Четырнадцать лет… Да… Спасибо, 
еще ракы? Конечно… 

Я поставил музыку… вам не мешает? Это называется 
«нихавенд», это слушали еще османские императоры 
в своих дворцах…

Вы были в Топ-Капы Сарайы? Это дворец… Не были? 
А давно в Стамбуле? Уже пять лет? И никогда не были 
в Топ-Капы? А в Айа Софья? Там были? 

Хорошо… Но я не люблю Ая Софья… Да, не люблю… 
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Иә, жақсы көрмеймін...  Бiр күнi мен онда сүйген 
қызыммен... әйелмен... бардым... осыдан кейін мен 
ұрсысып қалдым... Сіз оған қатты ұқсайсыз...  Иә, 
Мүмкін содан кейін шығар... мүмкін... Мен дұрыс ай-
тып тұрмын ба – «мүмкін»?  Рақмет... 

Кешіріңіз мен сізді ренжіткім келмеді... Иә, мен 
тағы да жылаймын...  Сiз жай ғана отырып, менімен 
бірге музыка тыңдауыңызға, не менімен бірге мені 
тыңдауыңызға болады...  Не, олай айтуға болмайды 
ма?  Жоқ, мен де орыстардың бұлай сөйлегендерін 
естімедiм, бұл оңай... иә түрiкше БҰЛАЙ айтуға бо-
лады...   тiптi мұндай өлеңдер де бар: «Сенiмен бірге 
– сені тыңдауға... Осыдан артық бақыт болуы мүмкiн 
бе?!»… Мұны мен өзім аудардым...      Ескi өлең, ав-
торы ешкімнің есінде жоқ...   музыкаға қарағанда да 
ескірек... 

Иә,  бұл музыкаға үш жүз жыл болған шығар,   ал 
өлеңге одан да көп... жоқ, мен дәл бiлмемін...  Мен 
орыс жазушыларының  кейде өлеңдерін, кейде роман-
дарын түрікшеге аударамын... Иә, жақсы төлейді... 

Жоқ, бұл үйді мен сатып алғаным жоқ. Менің әкем 
көшіп келгенде дүкен ашты, тері сатты... тондар сат-
ты... иә, орыстың саудагер-әйелдеріне... 

Иә, сіз білесіз ғой, бұл қымбат аудан? Халич жақ 
көрінеді... Орысша Алтын Мүйіз болады... Сіз біген 
жоқсыз ба? Бұл су... бұғаз, иә, орыстар Алтын Мүйіз 
деп атайды... Иә, ағылшындар да солай атайды... Сіз 
одан өтетін көпірді көріп тұрсыз ба?    

Кешiрiңiз, мен  дауысын азайтамын... Мен жалғыз 
болғанда бұның дауысын қаттырақ шығарып 
тыңдаймын... Иә, көпір... одан алғаш өткенде  
тілегіңді ойлау керек... Сіз білген жоқсыз ба? Сіз не 
ешқашан тілек ойламадыңыз ба? Қынжыларлықтай? 
Қынжыларлық емес... сіз білген жоқсыз ғой... 
Таңертең өтесіз, сонда тілегіңізді ойлайсыз... 

Иә, мен сіз үшін такси шақыртамын, уайымдамаңыз... 
иә, мен аздап ішсем болды, менің орысшам шамалы-
лай бастайтынын білемін... Кешіріңіз... 

Мен бұл көпір арқылы өттім... жүрдім... иә, сіз 
ұқсайтын сол бір әйелмен... біз бірге тілегімізді 
ойладық... Жоқ, біздің тілегіміз орындалмады... Әзірге 
орындалмады... міне, іздеп жүрмін... таба алмаймын... 
Кешіріңіз... 

Ал мынау «хиджаз» деп аталады...  Иә, ол да ескі... 
Не? Иә,   кемелердің Алтын Мүйiзге шағылысқанын 
қараған өте әдемі...   

Біз онымен  Стамбул көшелерімен, жағалау бойы-
мен   түнде жүргенді, түнде кемелерге судың  сәулесі 
түскенін қарағанды    ұнататын едік....   Және мына 
музыканы бірге тыңдайтын едік... 

Однажды я ходил туда с девушкой… женщиной… и 
мы после этого с ней поссорились… Вы очень на нее 
похожи… Да, наверное из-за этого… может быть… Я 
правильно говорю – «может быть»? Спасибо… 

Извините, я не хотел вас обижать… Да, я заплачу 
еще… Вы просто можете сидеть и слушать со мной 
музыку, и слушать со мной меня… Что, так не гово-
рят? Нет, я тоже не слышал, чтобы русские так го-
ворили, это просто… да, по-турецки ТАК говорят… 
даже стихи есть такие: «Слушать тебя – с тобой… 
Разве может быть счастья полнее?!»… Это я сам пере-
вел… Старинные стихи, автора никто не помнит… 
Еще стариннее, чем эта музыка… 

Да, музыке триста лет, наверное, а стихам еще боль-
ше… нет, не знаю точно…  Я перевожу иногда стихи, 
иногда романы русских писателей на турецкий… Да, 
хорошо платят… 

Нет, эту квартиру я не сам купил. Мой папа открыл, 
когда приехал, магазин, продавал кожу… дубленки… 
да, русским бизнес-женщинам… 

Да, вы знаете, что это дорогой район? Да, с видом на 
Халич… Золотой Рог будет по-русски... Вы не знали? 
Эта вода… пролив, да… русские называют Золотой 
Рог… Да, англичане тоже так называют… Видите 
мост через него?.. 

Извините, я звук убавлю… Когда я один, я это гром-
ко слушаю… Да, мост… когда по нему проезжаешь 
первый раз, надо загадать желание… Вы не знали? Не 
загадали, да? Жалко? Не жалко… вы же не знали… 
Утром поедете, тогда загадайте… 

Да, я для вас такси позову, не волновайтесь… извини-
те… не волнуйтесь… да, я знаю, когда я немножко вы-
пью, у меня русский хуже становится… Извините… 

Я через этот мост ехал… ездил… да… с той самой 
женщиной, на которую вы похожи… мы вместе зага-
дали желание… Нет, у нас не исполнилось… Пока не 
исполнилось… я не могу найти ее… вот, ищу… и не 
могу… Извините… 

А вот это называется «хиджаз»… Да, тоже старин-
ное… Что? Да, очень красиво смотреть, как корабли 
отражаются в Золотом Роге… 

Мы с ней любили ночью ездить по Истанбулу, по бе-
регу, и смотреть, как ночью корабли в воде отражают-
ся… И вместе слушали эту музыку… 
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Иә, ол орыс еді... Иә, оған ұнайтын...    Сiзге Таркан 
ұнай ма? Маған да...  сіз оның ескі әндерді қалай әдемі 
айтатынын білесіз бе?   Ол бұрын классикалық түрiк 
музыкасының хорында   өлең айтқан...  Бала кезінде... 
жас күнінде...  кешiріңіз...    

Сiз түрiкше де сөйлейсiз, менi бiлемiн, менiң есімде,  
сiз ана жерде, барда, менiмен түрiкше сөйлестiңiз, 
бiрақ мен, кешiрiңiз, сiзбен орысша сөйлескім келеді... 
бола ма? Рақмет!..

Мынадай ескi ән бар - оны сiзге  қазiр қоямын... иә, 
ол... қазір айтамын...    он сегiзiншi ғасырдан...  Тек 
ол сарай әні емес, оны «мейхане», яғни оны  әр түрлi 
таверналарда тыңдаған!  Солай! 

Ол  махаббатын жоғалтқан еркек туралы,    және Стам-
бул  алаңдарында жүріп өзінің сүйiктiсін iздейді,     ол 
сонда былай дейді – 

«Мен сені түнгi Истанбул алаңдарынан, қан қызыл 
шарап құйылған    сапты шыны аяқтардан iздедім, 
бәрі бітті,  махаббатта iшiлді...»... 

Иә, мұны да өзім аудардым... Жоқ, менің түрікшеден 
аударғандарымды баспаға шығармайды... Тек орыс-
шадан түрікшеге... Бұл өлеңдерді мен өзім аудардым, 
тапсырыс бойынша емес... иә, себебі мен  туралы 
секілдi?    Сiз де аңғардыңыз ба... Мен де оны іздеп 
жүрмін...   оны iздедім, бірақ   таптым - сiздi…

Тек сiз  өкпелемеңiз - сiз айдай сұлусыз, бірақ   менi 
сiзбен ол үшін... жоқ... яғни сіз түсінесіз... Түсініз 
бе, мен оны жоғалтып алдым, өйткені ол  ойла-
ды... менің... иә... Ол айтты – сендер бәрің, түрiктер, 
осындайсыңдар... Содан кейін айтты -  барлық еркек 
сондай... Сөйтті де кетіп қалды... 

Не? Мен оның телефонын білемін, мекен-жайын 
білемін... Тек Ол өзгеріп кеткен, түсінесіз бе?    Маған 
ол бұдан былай СЕНБЕЙДI! Маған сенген қыз – 
кетті...  Мен оны  iздеймiн…

Басқасын табамын ба? Жоқ, басқасы керек емес. Мен 
басқасына барып көрдім...  Яғни, барып көрдім...  
күлкісі жоқ,    мен мүлдем орысша терiс айтпадым... 
Басқасымен байқап көрдім? Қайтадан күлкiлi шықты  
ма?.. Иә,   мүмкiн... 

Сіз... Сіз  әдемi күлесіз...  Тағы ракы ішесіз бе? Иә, 
мен де ішемін... Қорықпаңыз, мен көп мас болғанда, 
мен  тек қана орысша  шамалы сөйлеймін... Тәртіпсіз 
болмаймын... Араластырмаймын ба?   Сiз оны сусыз 
iше аласыз ба? Тек мұзбен бе?  Жақсы... Мен олай  іше 
алмаймын... мен тіпті арақты араластырамын... шие 
шырынымен... дәмдi... 
  
Нелiктен  мен  сiз туралы ештеңе сұрамаймын? Ал, 
мен сіз туралы бәрін білетін шығармын... дәл сiз ту-
ралы емес...  бiрақ сiз секілділерді білемін...  тек қана 

Да, она русская была… Да, ей нравилось… Вам Тар-
кан нравится? Мне тоже… вы знаете, как красиво он 
поет старинные песни? Он раньше пел в хоре класси-
ческой турецкой музыки… Когда был мальчик… мо-
лодой… да, извините… 

Вы по-турецки тоже говорите, я знаю, я помню, вы 
там, у бара, со мной по-турецки говорили, но я, из-
вините, хочу с вами по-русски… можно? Спасибо!.. 

Есть такая старинная песня – я сейчас вам ее постав-
лю… да, она… сейчас скажу… да, с восемнадцатого 
века… Только она не дворцовая, а «мейхане», то есть, 
ее слушали в разных тавернах тогда… Вот! 

Она про мужчину, который потерял любовь, и ходит 
по площадям Истанбула, ищет свою любимую… он 
тут говорит – 

«Я искал тебя на площадях ночного Истанбула, я ис-
кал тебя на небе, и в бокалах, в которых красное, как 
кровь вино, уже закончилось, и выпита любовь…»… 

Да, это тоже я сам перевел… Нет, мои переводы с 
турецкого не печатают… Только с русского на турец-
кий… Эти стихи я сам перевел, не по заказу… да, как 
будто про меня потому что? Вы догадались… Я тоже 
хожу, ищу… ищу ее, а нашел – вас… 

Только вы не обижайтесь – вы очень красивая, но я не 
поэтому с вами ничего… нет… то есть вы понимае-
те… Понимаете, я потерял ее, потому что она подума-
ла, что я… да… Она говорила – вы все, турки, такие… 
А потом сказала – все мужчины такие… И ушла… 

Что? Я знаю телефон, я знаю адрес… Только ОНА 
уже другая, понимаете? Она мне больше НЕ ВЕРИТ! 
Та, которая мне верила – ушла… Я ее ищу… 

Другую найду? Нет, другую не надо. Я пробовал дру-
гую… То есть, пробовал… не надо смеяться, я же не 
совсем неправильно сказал по-русски… Пробовал с 
другой? Опять смешно получается?.. Да, наверное… 

Вы… Вы красиво смеетесь… Будете еще ракы? Да, я 
тоже буду… Не бойтесь, я когда много пьяный, я толь-
ко по-русски плохо говорю… Плохо себя не веду… Не 
разбавлять? Вы без воды его пить будете? Только со 
льдом? Хорошо… Я так не могу… я даже водку раз-
бавляю… вишневым соком… вкусно… 

Почему я про вас ничего не спрашиваю? А я про вас, 
наверное, знаю… не точно про вас, но про таких… 
ну, вы только не обижайтесь, извините, пожалуйста, 
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өкпелеушi болмаңыз,  тәңiр жарылқасын,  жақсы 
кешiресiз бе?   

Мен оны Истанбул көшелерінен бірінші түнi іздеп 
отырған жоқпын ғой... Жоқ мен  ТЕК орыс әйелдерiн 
сүймеймiн... Серб қыздары да әдемі келеді,   бiрақ 
орыс әйелдері әдемiрек...  Иә, мен мұнда тек орыс 
әйелдерiн алып келемiн...  Бiрақ оным тек сендерді 
жақсы көргеннен емес...  сiз мені түсiндіңіз ғой... 

Жоқ, мен ТЕК бір әйелді   сүйемiн. Ал ол - орыс. Иә, 
солай болды...  Мен    Казакистанға бардым...  Біз 
бірлеп... кешiрiңiз - бiрлескен қойылым жасадық... ол 
суретшi болды...  Менiң спектаклiмнiң  суретiн сал-
ды... 

Сосын мен оны мұнда алып келдім... шақырдым...  бiз 
мұнда бес күн  болдық...  Ал жалпы бiрге ме?  Жар-
ты  жыл.. негiзiнде мен  сол кезде сол жақта тұрдым... 
Ол  әрқашан - жарты жылдан   бiз    ажырасамыз деп  
айтатын... Сен менен қашып кетесің бе. Менен бәрі 
қашып кетеді, сен де жарты жыл ғана шыдарсың... 
Мен қашпадым -  ол қашып кетті.   Күлкiлi емес? 
Тәңiр жарылқасын, күлмеңізші... Кешiрерсiз!

Мен бұл дискіні  қайтадан қояйын?   Иә, мен байсал-
дымын, тыныштандым... Әдемi музыка ма? Иә, бұл 
«таксим»  деп аталады.  «Таксимді»  тағы да түрiкше 
сызықша   деп атайды... Иә, сандар мен әріптерді ажы-
ратып тұратын сызықша... Мұндай музыка да солай 
аталады, себебі ол  «энструмантальды», әншісі жоқ...  

Бұрын таверналарда мұндай музыкамен әнші дема-
лып алу үшін әндерінің арасында жіберетін... Тағы 
да айтарым, мұндай жер  Истанбулда бар, дәлірек 
айтсам орталықта...  Сіз онда бұрын жұмыс істедіңіз 
бе? Кешiрiңiз, мен тағы дұрыс сөйлемедім... Мен 
сiздi   ренжіткім келмейді... Сіздің кінәңіз жоқ қой... 
Сіздердің бәріңіз біз кінәлі емеспіз деп айтасыздар...  
Солай болған еді... Міне сіз мында келмей тұрып кім 
болып жұмыс істегенсіз...  

Бишi болдыңыз  ба? Ал қазiр билемейсiз бе? Нелiктен? 
Ал онда биге ақшаны аз төледі ме? Ал мұнда жақсы 
бишiлерге ақшаны көп бередi. 

Неге билемейсiз, неге түнгі көшеде бардың алдын-
да тұрасыз? Барда киiмсiз билеген жақсы, киiммен 
бардың алдында тұрғанша... мен сізді жаман, сіз 
кінәлісіз деп тұрған жоқпын...   

Сіз жай ғана мені кешірерсіз, сіздердің бәріңіз маған  
бұрынғы өмірлеріңіздің сондай бақытсыз болғанын, 
сонықтан қазір осылай жұмыс істеп жүргендеріңізді 
айтқанды жақсы көресіздер. 

Ол барлық кезде суретші болып жұмыс істеген, ал 
сендерде суретшіге бишіге қарағанда ақшаны тым аз 
төлейді, неге ол мұнда келмеді, неге ол бардың алдын-

хорошо? 

Я же не первую ночь по Истанбулу ее ищу… Нет, я не 
люблю ТОЛЬКО русских женщин… Хотя да, русские 
женщины очень красивые… Сербки тоже красивые, 
но русские красивее… Да, я привожу сюда только 
русских женщин… Но не потому что я люблю только 
ваших… ну, вы поняли… 

Нет, я люблю ТОЛЬКО одну женщину. А она – рус-
ская. Так получилось… Я ехал… ездил… да, это был 
Казакистан… Мы делали вместную… извините – со-
вместную постановку… она была художник… Рисо-
вала мой спектакль… 

Потом я привез ее сюда… пригласил… мы были здесь 
пять дней… А вообще вместе? Полгода… я тогда в 
основном там жил… Она всегда говорила – через пол-
года мы расстанемся… Ты от меня сбежишь. От меня 
все сбегают, ты тоже выдержишь только полгода… Я 
не сбежал – она сбежала… Не смешно! Не надо сме-
яться, пожалуйста… Извините! 

Я снова этот диск поставлю, можно? Да, я спокой-
ный… успокоился… Красивая музыка? Это называет-
ся «таксим»… «Таксим» еще по-турецки называется 
черточка… Да, которая разделяет… цифры, буквы… 
наис… наискос… сок… да! Музыка такая тоже так 
называется, потому что она «энструманталь»… без 
певца… 

Раньше в тавернах такой музыкой разделяли высту-
пление, чтобы певец отдохнуть мог… Да, еще место 
такое в Истанбуле тоже есть, в центре, правильно… 
Вы раньше там работали?.. Извините, я опять не пра-
вильно сказал… Я не хочу вас обидеть… Вы же не 
виноваты… Вы все так говорите – мы не виноваты… 
Так получилось… Вот вы кем там работали, пока 
сюда не приехали?

Танцовщицей? А сейчас не танцуете? Почему? А там 
денег мало давали за танцы? Здесь хорошим танцов-
щицам денег много дают. 

Почему не танцуете, почему ночью на улице стоите, 
перед баром? Лучше без одежды в баре танцевать, чем 
в такой одежде перед баром стоять… 

Я не говорю, что вы плохая и виноваты… Просто из-
вините меня, вы все очень любите мне рассказывать, 
какая у вас жизнь несчастливая была, что вы теперь 
так работаете… 

Она всегда была художник, а художнику у вас еще 
меньше платят, чем танцовщице, почему она сюда не 
приехала, почему она перед баром не стоит? Вы знае-
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да тұрмады? Сіз білесіз бе, сіз оған қатты ұқсайсыз? 

Кешіріңіз    мен сізді ренжіткім келмейді, бірақ сіз 
неге оған сонша ұқсайсыз, және бардың алдында 
тұрсыз? Мен сізге театрдан бишінің жұмысын тау-
ып бергенімді қалайсыз ба? Мен режиссермін, мені 
біледі, менде... сендерде қалай аталатын еді... -  бай-
ланыстар бар... Керек пе? 

Керек емес пе?  Ал сіз білесіз бе, оған СОНДАЙ 
ұқсатып, тауып әкелгендерімнің бесіншісісіз, және 
БӘРІ бұл... жұмыстарын тастаудан бас тартты? 
Неліктен? 

Неге екенін мен білемін. Себебі сіздердің бұлай істеп 
жүргендеріңе өздерің кінәлісіздер, басқа ешкім кінәлі 
емес.   Және де сізді алдаған және ренжіткен еркек 
туралы ертегіні маған айтпай-ақ қойыңыз, керек емес, 
кешіріңіз...  

Өйткені оны да біреу ренжіткен шығар – ол 
Истанбулдың барларының есігінің алдында тұрған 
жоқ, өзін сатпады!...  

Жоқ, менiң сiздi  ренжіткім келмедi, кешiресiз... Не 
такси шақыру қажет пе? Жақсы, қазiр шақырамын…

Тағы құйяын ба?.. Шырылдап жатыр... Бұл, мүмкiн, 
такси шығар... Мен сiзге тағы ақша төлейін, сiз 
кетпей-ақ қойыңыз? Жоқ, бұдан былай олай айтпай-
мын, сөз беремін...  Такси керек емес…

Тағы ракы ма? Не, арақты ма? Жақсы… 

Ендiгі  таңертең болды... Таңертең  күн  Алтын 
мүйiздiң үстiне түскенде, мен оған...  көпiрге... 
әрқашан қарап тұрамын... Және     осы музыканы 
тыңдаймын.  Неліктен бұл музыканы?   Бұл  дискіні 
ол сатып алған...  және қалдырып кеткен... кетерде  
ұмытып кеткен...    Мен оны тыңдаған ғана  - жұмыс 
iстей аламын,  ол сатып алған бұл музыкасыз мен 
жұмыс iстей алмаймын,  жаза алмаймын, аудара  да 
алмаймын... 

Есенинді түрiкшеге аударғанда - осы музыканы 
тыңдадым, Горинді аударғанда да...  Есенин түрiкше 
қалай әдемi естiлетінiн   бiлесiз бе?  «Horasanda oyle 
kapi var ki, kizil guldur kapinin onu… Orda guzel bir peri 
yasardi… Horasanda oyle kapi vardi… Acamadim bir 
turlu onu…»…  

Сіз түрiкшенi түсiнiңiз бе? Мұнда жүргеніңізге ендi 
бес жыл болды ма? Күйеуіңіз  - түрiк болды ма? Иә,   
жалған, өтірік  неке ме,  түсiнемiн...  Азаматтықты  
алу үшiн... Менің сөйткім келді... 

Казакистандық азаматтық... ол үшін... Ол -  бiз 
ешқашан үйленбеймiз деген... Өйткенi сен жарты 
жылдан қашып кетесің...  Ал мен қашпадым... Ол – 
қашып кетті... Жоқ, керек емес... рақмет... мен қазір 
бетімді жуамын... 

те, что очень сильно на нее похожи? 

Вы извините, я не хочу вас обижать, но почему вы на 
нее так сильно похожи – и перед баром стоите? Хоти-
те, я помогу вам работу найти, танцевать в театре? Я 
режиссер, меня знают, у меня есть… как вы это люби-
те называть – связи… Хотите? 

Не хотите? А вы знаете, что вы уже пятая, которую я 
нахожу, которая ТАК на нее похожа, и ВСЕ отказыва-
ются бросать эту… работу? Почему? 

Я знаю почему. Потому что никто не виноват, это вы 
сами виноваты, что вы это делаете. И не надо мне 
придумывать сказку про мужчину, который изменил и 
обидел, не надо, извините… 

Потому что ЕЕ тоже наверное кто-то обижал – она же 
не стоит перед дверьми бара в Истанбуле, не продает 
себя!.. 

Нет, я не хотел вас обидеть, извините… Что, такси по-
звать? Хорошо, сейчас позову… 

Еще налить?.. Звонят.. Это, наверное, такси… А хоти-
те, я вам еще заплачу, вы не поедете? Нет, больше не 
буду так говорить, клятву даю… Да, то есть обещаю… 
Не надо такси… 

Еще ракы? Что, водку? Хорошо… 

Уже солнце встает… Утром, когда солнце встает над 
Золотым Рогом, я всегда смотрю на него… на мост… 
И слушаю эту музыку… Почему именно эту? Этот 
диск она купила… и оставила… забыла, когда уезжа-
ла… А я когда слушаю – могу работать… я без этой 
музыки, которую она купила, не могу работать, пи-
сать… переводить тоже не могу… 

Есенина на турецкий переводил – эту музыку слу-
шал, Горина переводил – тоже… Знаете, как Есенин 
красиво по-турецки звучит? «Horasanda oyle kapi 
var ki, kizil guldur kapinin onu… Orda guzel bir peri 
yasardi… Horasanda oyle kapi vardi… Acamadim bir 
turlu onu…»… 

Вы понимаете по-турецки, да? Уже пять лет здесь? 
Муж – турок был? А, фальшивый… фиктивный брак, 
да… понимаю… Чтобы гражданство получить… А я 
тоже хотел…

Казакистанское гражданство… для нее… Она сказа-
ла – мы никогда не поженимся… Потому что ты сбе-
жишь через полгода… А я не сбежал… Она – сбежа-
ла… Нет, не надо… спасибо… я сейчас лицо помою… 
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Орыстар – «еркектер жыламайды» дейді ме? Бізде 
оған ұқсас мақал бар... Тек біздің өлеңдерімізде ерек-
тер жылайды... Сендердің өлеңдеріңде де... Еркек-
тер де жылай алады – бірақ бұл оларды кішірейтіп 
көрсетпейді... не? Иә, кішірейтпейді... Иә, рақмет...
Сөзді ұмыттым... 

Мен кейде мұны тыңдағанда жылаймын... Бұл – ән. 
Зәулім сарайы бар еркек туралы ән,  бірақ ол сарай-
да тұрғысы келмейді, өйткені онда оның сүйген әйелі 
жоқ... 

Біз ол екеуміз бір есебі тавернада бұл әнді тыңдаған 
едік... Иә, иә, Таксимде... Мен әдейілеп ол үшін тапсы-
рыс берген едім, және кәрі әнші әйел жас көздерімен 
және жас дауысымен өте әдемі дауысымен ол үшін ән 
салды... 

Ол сіз күлгендей, күлді... Үндемей, тек көздерімен... 
Мен де күлдім... 

Ал енді... Менің көздерім енді күлмейді... Менің оның 
көздерінің күлгенін тағы көргім келеді. Сіз олай күле 
алмайсыз... Сіздің көздеріңіз күле алмайды...  Бұның 
себебі, сіз... жоқ, кешіріңіз, мен бұл туралы ендігәрі 
айтпаймын... Кешіріңіз!.. Енді басқа бір нәрселер ту-
ралы әңгімелесейік?

Сіз не айтасыз? Әуені неге бір түрлі? Өйткені бізде 
үннің ширек тоны бар. Еуропалық музыкада тек үн 
толық үн, және де жарты үн бар. Ал бізде ширек тон 
бар. Бұл тек шығыста бар. 

Бәрін сәл көбірек... жоқ – нәзіктеу сезесің... Бізде 
барлық жерде – тамақта, өмірде, сезімде ширек тон 
бар...  Сондықтан біз кейде жылаймыз – себебі ши-
рек тон – үлкен айырмашылығы бар нәрсе. Біз оны 
сеземіз... 

Ол да оны сезді... Ол тіпті спектакльдерге суретті 
солай салды – адамның не ойлайтынын, әрі не 
көретінінің арасында қандай айырмашылығы бар 
екенін ширек тонмен сезе алды. Тіпті бізде де бәрі 
олай ете алмайды. Ал ол... 

Жок, менде Хадисенің альбомы  жоқ... Және де Тар-
канды да мен қазір тыңдатпаймын, кешіріңіз... Мен 
сізге төледім ғой? Бұл – капитализм. Капитализмді 
білесіз бе? Мен клиентпін, мен ақша төледім, және   
сіз мені де  менің әуенімді де тыңдайсыз! Және мен 
не айтқым келеді сол туралы әңгімелесеміз... Ол тура-
лы...  Иә! Бір нәрсе туралы сұраңыз...

Жоқ, мен сiзбен секс жасамаймын. Сiз тек оған 
ұқсайсыз. Менің сенгім келеді... Егер мен ұзақ уақыт 
ештеңе жасамасам, мүмкін – ол қайтып келер? 
Ақымақтық?  

Русские говорят – «мужчины не плачут», да? У нас 
тоже есть похожая пословица… Только в наших сти-
хах мужчины плачут… В ваших стихах тоже… Муж-
чины тоже могут плакать – это не делает мужчину 
маленьким… что? Да, не ПРЕ-уменьшает… Да, спа-
сибо… Забыл слово… 

Я иногда плачу, когда слушаю это… Это – песня… 
Про мужчину, у которого есть дворец, но который го-
ворит, что не хочет там жить, потому что там нет его 
любимой женщины… 

Мы с ней слушали эту песню в одной старой тавер-
не… Да, там, на Таксиме… Я заказал специально для 
нее, и старая певица, очень хороший голос, с молоды-
ми глазами и молодым голосом пела для нее… 

А она смеялась… как вы смеетесь… Тихо, глазами 
только смеялась… И я смеялся… 

А теперь… Мои глаза теперь больше не смеются… Я 
очень хочу еще раз увидеть, как ее глаза смеются… У 
вас так не получается… У вас глаза смеяться не уме-
ют… Это потому что вы… нет, извините, я больше не 
буду про это говорить… Извините!.. Давайте про что 
ни будь другое поговорим?

Что вы говорите? Почему музыка восточная такая 
странная? Это потому что у нас есть четверть тона. В 
европейской музыке есть только тон, и полтона. А у 
нас еще четверть тона. Это только на Востоке есть… 

Чувствуешь все немножко больше… нет - немножко 
тоньше… У нас везде есть четверть тона – в еде, в 
жизни, в чувствах… Поэтому мы иногда плачем – по-
тому что четверть тона – это очень большая разница. 
Мы ее чувствуем… 

Она ее тоже чувствовала… Она даже спектакли так 
рисовала – чувствовала четверть тона разницы между 
тем, что человек думает, и что видит. Даже у нас не 
все так умеют. А она… 

Нет, у меня нет альбома Хадисе… И Таркана я сейчас 
не поставлю, извините… Я же вам заплатил? Это – 
капитализм. Знаете капитализм? Я клиент, я заплатил, 
и вы будете слушать меня и мою музыку! И говорить 
будем о том, что я хочу говорить… О ней… Да! Спро-
сите, что ни будь…

Нет, я не буду делать секс с вами. Вы только похожи на 
нее. Я хочу верить… может быть, если я долго не буду 
ничего делать – она вернется? Глупости? 
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Махаббат та барлардың алдында тұрғандарға 
ақымақтық... Жоқ, кешіріңіз,  сiз өкпелемеуiңiз ке-
рек!  Мен  сiзбен ештеңе жасамағаннан, басқа жаман 
нәрселерді  сiзге жасау үшін, сіз бардың алдында 
тұрасыз... Менен тағы бір нәрсе сұраңыз... Иә, біз тек 
ол туралы сөйлесеміз... Мен сол үшін ақша төледім...   

Жоқ, мен оған опасыздық жасамадым. 

Өтірік! Мен тек бұрын сүйіктім болған таныс 
қызыммен сөйлесіп тұрдым... Иә, оның есі дұрыс 
емес! Мен сөйлесіп тұрдым... біз ұрысыстық... 
Бұрынғы қызыммен кездестім... Жай ғана онымен өз 
нөмірімде сөйлестім. Бірақ мен ант етемін, ештеңе 
болған жоқ, секс, ештеңе... 

Мен оған опасыздық жасамадым – БҰЛ ЕҢ БАСТЫ-
СЫ! Не? Ширек тон? Қандай ширек тон? Әйел үшін 
БҰЛ ширек тон болып саналады? Түсіндіріңіз... 
Жоқ, түсіндірмей-ақ қойыңыз... мен түсіндім... Мені 
кешіріңіз...

Иә, таң атты. Мен тағы да жазамын. Такси шақырайын 
ба? Сізге тағы төлейін... бола ма... қанша... сіз 
шығасыз да... ана көпірге  барасыз... оны жаяу жүріп 
өтесіз... Ал мен мұннан қарап тұрамын... Алтын 
Мүйіз арқылы ол келе жатырғандай... Көпірдің ар 
жағынан такси ұстайсыз... Бола ма? Рақмет... Жоқ, 
ешқандай «қоштаспаңыз»! Сен... олсың... жай ғана 
көпір үстімен жүріп келуге шығып бара жатырсың... 
Міне – ақша... Барыңыз?.. Кешіріңіз...

 
«Күн  сәулесі менiң ескi   қаламды жылытып жатыр...   
бiз екеуміз бiз қаламыз деп атағымыз келген қаланы...  

«Таксим» -  Алтын Мүйiз арқылы арқылы көпiрмен 
жүрген сенiң қадамдарыңның ырғағымен үндесіп  
естiледi,  
және мен, әйелдер үшін еркектерге ширек тон сенімнің 
не екенін алғаш рет түсiндім...  

Жоғалтып алған сенімді... 
Біз бірге өткізген, сол жарты жыл мен үшін естіліп 
тұрған менің өмірімдегі ең қымбат ширек тондарды... 
Мен бұл жерден бақылай алмайтын, сенің көзіңдегі 
күкінің сәулелерін... таңертеңгі самал желдің әсерінен 
жан-жаққа шашыраған сенің шаштарыңдағы күннің 
сәулелерін... 

Міне, сен сатып алған дискіде сенің сүйікті 
әуендеріңнің бірі ойнап жатыр – «Тағы бір мүмкіндік 
бар» әні... Біздің оқиғамыз әлі де бітпеген деп ойлауға 
бұл ән маған үміт береді... Бір күні осы көпірмен сен 
келе жатасың... Және екеуміз тілеген тілгіміз орында-
лады... »...   

Любовь тоже глупости для тех, кто стоит перед ба-
ром… Нет, извините, вы не должны обижаться! Вы 
стоите перед баром, чтобы с вами делали вещи хуже, 
чем то, что я с вами НЕ делаю… Спросите меня еще 
что ни будь… Да, мы будем говорить только про нее… 
Я за это заплатил… 

Нет, я не изменял ей. 

Неправда! Я просто разговаривал с одной знакомой 
девочкой, которая раньше была моей девушкой… Ну 
и что, что не правильно! Я разговаривал… мы пору-
гались… Встретился со старой девушкой… Просто 
разговаривал с ней у себя в номере… Но я клятву даю, 
ничего не было, секс, ничего… 

Я же не изменял – это ГЛАВНОЕ! Что? Четверть 
тона? Какая четверть тона? Для женщины ЭТО и есть 
четверть тона? Объясните… Нет, не надо объяснять… 
я понял… Извините меня… 

Да, солнце уже встало. Я еще буду писать. Позвать 
такси?.. А можно… давайте я вам заплачу еще… 
столько же… вы выйдете, и пойдете туда, на мост… 
и пройдете по нему пешком… А я отсюда буду смо-
треть… Как будто… как будто это она  идет по мо-
сту через Золотой Рог… Там, на той стороне моста, 
такси поймаете… Можно? Спасибо… Нет, никаких 
«прощайте»! Ты… она… не уходит… просто – вышла 
чтобы пройтись по мосту… Вот – деньги… Идите… 
Иди!.. Извините… 

«Солнца луч уже греет мой старый город… город, ко-
торый мы с тобой хотели назвать нашим… 

«Таксим» звучит в ритм твоим шагам – 
ты идешь по мосту через Золотой Рог, 
и я впервые понимаю, 
что значит для женщины 
эти четверть тона веры в мужчину… 

Веры, которую я потерял… 
Как потерял самые дорогие в моей жизни четверти 
тонов, которыми для меня звучали те полгода, что мы 
провели вместе… Лучики смеха вокруг твоих глаз, ко-
торые я отсюда не могу разглядеть… лучи солнца в 
твоих волосах, разлетающихся от утреннего свежего 
ветра… 

Но, вот, на диске, купленном тобой, звучит одна из 
твоих любимых мелодий – песня «Есть еще одна воз-
можность»… Эта музыка дает мне надежду, что наша 
история еще не закончилась… Что однажды по этому 
мосту пройдешь именно ты… И желание, которое мы 
загадали с тобой, обязательно сбудется…»… 
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Бөлiмге кiрiп, Олег өз жұмыс үстелінде үнсiз отырды. 

Қызметтесі Леонид сәл ғана қоюлатқан сәндi 
көзілдіріктерінің    көлеңке «құбылмалы» линзалары-
нан оған қарап жай дауыспен ғана сұрады: «Сен не 
Олежка түстен кейін жұмысқа кешігесiң? Бiрдеңе   бо-
лып қалды ма?

Орындықтың арқалығы шалқайып, Олег қарсылық 
білдіріп  басын шайқады: «Әзiрше   ештеңе болған 
жоқ, Леня,  бiрақ бәрі болуы мүмкiн. Мен түскi  
үзiлiсте әжеме барғанмын, ол осында жақын тұрады. 
Жақында сексен екiге толды. Кемпiр зағип болып 
қалды, ал сушүмек көшеде орналасқан, мiне   мен 
оған  су тасимын,  моншасын толтырамын, барынша 
тамақ беремiн.   

Ой, не күлерімді, не жыларымды білмеймін,  
жарқабақтағы   бақшасы бар өз үйін менің атыма жа-
замын дейді.   Ал бұл құламалы үйдің  маған   қажетi 
қанша? Революциясына дейiнгі салынған бұрынғы 
көпестiң үйi. Ондағының бәрi   шiрiп біткен, ал ол 
маған жалғыз мұрагері ретінде  оны қалдыруды шешті.  
 
Леонид оң көзін қулықпен қысып: «Мiне, енді 
әжеңнің үйiн мұра етесің. Өзен жағалауындағы бұл 
қисық суретті менi көрдiм. Қирап жатыр. Ал  сен, до-
сым, әжетайыңды өзiңнің үйіңе алдырмайсың?    Үш 
бөлмелi пәтерде қазiр бiр өзің тұрып жатсың».

Олег қақалып қалды: «Оны мен шақырдым.   Ол 
келгісі келмейді. Қалған өмірімді өз үйімде өткіземін 
дейді».

Олегтiң әжесi Троицадан бір айдан кейiн дүние сал-
ды. Оның өзен жағасындағы үйінің заңды қожайыны 
Олег болды. 

Бiр  күнi таңертең жұмысқа келе жатса, Олегтің на-
зары «Тойота» автокөлiгінің қасында тұрған екi ер 
адамға түседі. Бейтаныстардың бiреуi Олегтің есiмін   
сыпайы атап, былай сұрады: «Кешiріңіз,  Олег, сізбен 
сөйлесуге бола ма?» 

Олег  тоқтайды: «Әрине, иә, қандай жұмыстарыңыз 
бар?» 

Темекiсін тұтатып, ер адам Олегтiң қолын алды: 
«Олег, бiз сіздің әжетайыңыздан сiзге мұраға   қалған 
өзен жағасындағы үйді  сатып алғымыз келедi. Сiз 
бұл үйде тұрмайсыз ғой, дұрыс па? Ал, iске көшейiк. 
Американдық отыз мың доллар. Сiздi мұндай баға 
қанағаттандырады ма?»

Олегтің көзі шығып кете жаздады: «Отыз мың жасыл 
ақша!? Сiздер менiмен ойнап тұрсыздар ма, мырза-
лар, бүгiн бірінші сәуiр емес. 

Еркектер бір-біріне көз тастады: «Бiз салмақты iскер 
адамдармыз, Олег. Сiз   келiсесiз бе? Егер келіссеңіз,  

Войдя в отдел, Олег молча сел за свой рабочий стол. 

Сослуживец Леонид взглянув на него сквозь затем-
ненные линзы модных очков «хамелеон» тихо спро-
сил: «Что же ты, Олежек, с обеда опаздываешь на ра-
боту?  Что-то случилось у тебя? 

Откинувшись на спинку стула, Олег отрицательно по-
качал головой: «Ничего пока не случилось, Леня, но 
всякое может быть. К бабушке своей я захожу в обе-
денный перерыв, она недалеко тут живет. Восемьде-
сят два года недавно исполнилось. Ослепла старушка, 
а колонка на улице, вот я ей водичку в банки набираю, 
кормлю, как могу. На покой моя старушка собралась. 

Ой, и смех, и грех с ней, Леня, сегодня говорит мне, 
что дом свой у обрыва с огородом на меня отпишет. 
А на кой черт мне эта рухлядь нужна? Бывший купе-
ческий дом до революции построенный. Всё уж там 
прогнило насквозь, а она мне его оставлять собралась, 
как единственному наследнику». 

Леонид хитро прищурил правый глаз: «Вот и насле-
дуй бабушкин дом. Видел я это кривое художество на 
берегу реки. Развалина. А ты чего, друг, бабулю к себе 
не возьмешь? Живешь же один сейчас в трехкомнат-
ной квартире». 

Олег поперхнулся: «Звал я её. Да не хочет она. Гово-
рит, что будет доживать свой век в своем доме».  
 

Бабушка Олега скончалась спустя месяц на Троицу.  
Законным хозяином её дома у реки стал Олег

Идя однажды утром на работу, Олег обратил внима-
ние на двух мужчин стоявших у автомобиля «Тойота». 
Один из незнакомцев вежливо обратился к Олегу по 
имени: «Простите, Олег, можно с Вами поговорить?» 

Олег остановился: «Конечно, а в чем собственно 
дело?» 

Закурив сигарету, мужчина взял Олега под руку: 
«Олег, мы хотели бы купить у Вас дом на берегу реки, 
что остался Вам в наследство от бабули. Вы ведь не 
живете в этом доме, верно? Ну, давайте ближе к делу. 
Тридцать тысяч американских долларов. Надеюсь, 
Вас устроит такая цена?»

Олег вытаращил глаза: «Тридцать тысяч зелёных!? 
Вы разыгрываете меня, господа, сегодня не первое 
апреля». 

Мужчины переглянулись: «Мы серьезные деловые 
люди, Олег. Так Вы согласны? Если согласны, завтра 
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ертең барлық керекті қағаздарды ресiмдесек, бiрден 
барлық соманы аласыз.   Егер алғытөлем алғыңыз 
келсе, тура қазір он мың аласыз, Сiз бұл сомаға қарсы 
емессіз бе?» 

Әбден толқыған Олег мойынтағын  жөндедi: «Мiне iс 
дерсің!? Мен мұндай ақшаларды қолымда ешқашан 
ұстамадым! Бұл қираған үйге және мұндай ақы! 
Сiздер не,  бұл үйден мұражай жасайсыңдар ма? 
Алыңдар, мырзалар, және маған алғытөлем де қажет 
емес, ертең есептесесіздер, мен сiздерге сенемiн!»

Еркек күлiмсіреп былай дедi: «Мiне, тамаша болды! 
Бiз тек сiздiң үйiңiзден мұражай жасамаймыз. Оны 
бiздi қиратамыз, ал оның орынына өзімізге  көгiлдiр 
ақықтай   өзеннің толқындары көрінісіне  екi бірдей 
қазiргi заманғы коттедж    саламыз! Жақсы, мен сiзге 
ертең ертеңгiсiн қоңырау шаламын, Олег». 

Бөлiмiнің есiгі  алдында Олегті Леонид тоқтатты: 
«Қайда ұшып бара жатсың, Олежка?! Ильичтiң 
шырағы сияқты жалтырайсың! Бұл ненің ақысы?» 

Бөлiмге Леонидті шақырып алып, Олег қызметтесінің 
иықтарын құшақтады: «Ленька, менiң бай адаммын! 
Леня, сүйiктiм, менің әжемнің үйiн отыз мың жасыл 
ақшаға   сатып алады, сене аласың ба?!»
 
Олегтің әңгiмесiнен   абыржып қалған Леонид 
орындыққа отырды: «Әжейдiң қандала ұясы он мың 
жасыл ақша ма? Өтiрiктi соғасың!?» 

Олег қуақыланып өзiнің тiзелерін сарт еткізіп, бы-
лай деді: «Саған қайтқан анаммен   ант етемiн, ақша 
ертең  болады!  Бұл  iсті ертең әбден жуамыз! Мен 
арақ, кемежайда сататын картобы бар самсалар сатып 
аламын!» 

Леонид желкесiн қасып, түтiнделген мұрттарының 
астынан мұрын сып еткізіп: «Самса дейсiң бе? Бұл 
жақсы. Кемежайдағы  самса қашан да дәмдi! Берi қара, 
Олежка, сен ақылды адамдармен кеңесіп ал, мүмкiн, 
сенің үйіңнің астында көмбе қазылған шығар?   Ай-
рылып қаласың, досым! Басшыға  кiр, болған істі дәл 
солай қылып айтып бер, өзің білесің Григорий Марко-
вич көпті білетін кісі!»

Олег тыңдап болғасын, Григорий Маркович 
үтiктелген мұрын орамалына құшырланып сiңбiрiп 
алып былай деді: «Олег Борисович, отыз мың доллар 
- мұндай маңызды мүлік үшін дым емес. Мен сiздiң 
орыныңызда болсам, кем дегенде үш жүз мыңнан 
төмен бермес едiм, бiрақ  кем дегенде төрт жүз мың 
сұрар едім!  Жастар, сендерді барлығына оқыту керек. 
Сен, Олег Борисович, үйіңнің шаруасын бiтiргесін 
келерсің, бiздiң заманымызда кез-келген жөндi кеңес 
ақша тұрады». 

Таңқалған Олег   аузы сәл ашып: «Келемін, Григорий 
Маркович, Сізге рақмет! Ал мен, тым арзансытып 

оформим все соответствующие бумаги, и сразу же 
получите всю сумму. Если хотите аванс, пожалуйста, 
десять тысяч долларов прямо сейчас, Вы не против 
этой суммы?» 

Заметно волнуясь, Олег поправил галстук: «Вот дела-
то!? Я таких деньжищ в руках никогда не держал! За 
эту развалину и такой кусок! Вы что же музей из этого 
дома сделать хотите? Берите, господа, и аванса мне не 
надо, завтра рассчитаетесь, я вам верю!»  

Мужчина заулыбался: «Вот и прекрасно! Только му-
зей мы делать из вашего дома не станем. Мы его сне-
сем, а на его месте построим для себя два современ-
ных коттеджа с видом на бирюзовые волны бегущей 
реки! Добро, завтра утром я Вам позвоню, Олег».

У двери в отдел Олега остановил Леонид: «Куда ле-
тишь, Олежек?! Светишься как лампочка Ильича! С 
чего бы?» 

Позвав Леонида в отдел, Олег обнял сослуживца за 
плечи: «Ленька, я богатый человек! Леня, милый, у 
меня покупают бабушкин дом за тридцать тысяч зеле-
ных, представляешь?!» 

Ошарашенный рассказом Олега Леонид присел на 
стул: «Бабкин клоповник за тридцать штук зеленью? 
Брешешь!?» 

Олег играючи похлопал себя по коленям: «Матерью 
покойной тебе клянусь, завтра уже денежки будут! 
Отметим это дело с ветерком! Я водочки куплю, пи-
рожков с картошкой, что на пристани продают!» 

Почесав затылок, Леонид шмыгнул носом в прокурен-
ные усы: «Пирожки говоришь? Это хорошо. На при-
стани пирожки всегда вкусные! Ты вот что, Олежек, 
посоветовался бы с умными людьми, прежде чем дом-
то продавать, а вдруг под твоим домом клад зарыт? 
Пролетишь, друг! Зайди к начальнику, расскажи всё 
как есть, Григорий Маркович сам знаешь, какой у нас 
умница в житейских вопросах!»

Выслушав Олега, Григорий Маркович смачно смор-
кнулся в отглаженный носовой платок: «Тридцать ты-
сяч долларов за такое добро – это же сущий пустяк, 
Олег Борисович. Будь я на Вашем месте, меньше чем 
за триста тысяч не отдал бы, но просить нужно как 
минимум четыреста тысяч! Всему вас, молодежь, 
учить надобно.  Ты заходи, Олег Борисович, как с до-
мом уладишь, в наше время любой дельный совет де-
нег стоит». 

От удивления Олег приоткрыл рот: «Спасибо Вам, 
Григорий Маркович, зайду! А я уж было, чуть не про-
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жіберіппін» - деді.

Келесi күнге таңертең сатып алушылар 
айтқандарындай, Олегтің  жұмысына қоңырау шалды.     
Олег тұтқаны алып,  сыпайы амандасты: «Білесіздер 
ме, құрметтiлерім, жағдай сәл өзгердi, мен өз үйімдi 
сатпаймын. Айқынырақ айтсам, сатамын, бiрақ үлкен 
сомаға». 

Тұтқаның ар жағында тыныштықты орнады: «Иә, со-
нымен Олег, Сіз қанша сұрайсыз,    бiлуге бола ма». 

Олег аузын алақанымен көлегейлеп: «Төрт жүз 
және барлық соманы бiрден аламын. Тұтқаның ар 
жағында  қайта тыныштық орнады: «Төрт жүз бе?! 
Бiз  Сiзге қазiр келемiз.  Жағаға шығыңыз және сонда 
сөйлесемiз. Бұл  телефонмен айтатын әңгiме емес».

Автокөлiктен шыққан еркек Олегке қолын созды: 
«Төрт жүз мың  доллар тiптi менi үшiн де қомақты 
сома. Неге бұлай болды, Олег, бiз кеше, барлығы 
туралы сөйлеспедік пе,  әлде мен дұрыс айтпайдым 
ба? Ал, жақсы, сiздiң үйшiгiңiзге жүз мың  беремiн, 
және де   қағаз жасауға дереу жүремiз, мен  өзiм пайда 
болған мәселелерді  бiтiремін». 

Олег мойынтағын жөндеп ыржиды: «Жоқ. Жүз мың 
доллар  қазір ақша емес. 

Жолдасына  қырын  қарап тұрып, еркек одан сұрады: 
«Васильевич,  адамдар неге мұндай сараң болатыны 
бiлмейсің бе?» 

«Бiлмеймiн, Павел Федорович, мүмкiн, нашар ауа 
райынан шығар, жаңбыр бiрдеңе айтып кеткен болар. 
Олегті иыққа қағып, жолы болмаған сатып алушы   
автомашинаға отырып, былай деді: «Сау бол, Олег».

Үйдi сатып алуға байланысты бұдан кейін ешкiм 
Олегке қоңырау шалмады. Леонид сәтсiз сатушының 
артынан айналып келiп әзiлдейдi: «Олежек, сен қашан 
менi картоп қосылған самсаларымен   қуантасың?» 
Оған  Олег қызаланып жауап бередi: «Леня, күлме, 
олар әлі қоңырау шалады,  қайда барар дейсің?»

Қазан айының соңында Олегті жаяу жүргiншiлер 
көпiрiнен таңертең ертемен өлi тапты. 

Олег жүрекке   пышақпен соққы жасалғаннан өлген. 
Кiм және не үшiн сабырлы Олегті өлтiргенін, тергеу 
жұмысы ақыры  анықтай алмады. 

Ал адамдар Олегтiң өлiмiне әжесiнiң үйi кiнәлі екенін 
айтып, өзара сыбырласады. Бiр жағынан бұл сыбы-
стар жай ғана сәйкестік болуы мүмкін. 

Келесi  жылы  көктемде жарқабатағы әжесiнiң үйi 
қиратылды.

дешевил».

На следующий день утром покупатели, как и сказали, 
позвонили Олегу на работу. Взяв трубку, Олег вежли-
во поздоровался: «Видите ли, уважаемый, ситуация 
несколько меняется, я не продаю свой дом. Точнее 
сказать продаю, но за большую сумму».  

В трубке воцарилась тишина: «И сколько же Вы хоти-
те, Олег, позвольте у Вас узнать».  

Олег прикрыл рот ладонью: «Четыреста и всю сумму 
сразу». В трубке вновь воцарилась тишина: «Четыре-
ста?! Мы сейчас к Вам подъедем. Выходите на берег 
там и поговорим. Не телефонный это разговор». 

Вышедший из автомобиля мужчина протянул Оле-
гу руку: «Четыреста тысяч долларов даже для меня 
сумма внушительная. Как же так, Олег, мы же вчера, 
кажется, обо всем переговорили, или я не прав? Ну, 
хорошо, даю Вам за Вашу халупу сто тысяч, и немед-
ленно едем делать бумаги, я сам все возникшие вдруг 
проблемы улажу». 

Поправив галстук, Олег ухмыльнулся: «Нет. Сто ты-
сяч долларов теперь не деньги». 

Повернувшись лицом к товарищу, мужчина спросил: 
«Васильевич, ты не знаешь, отчего люди бывают та-
кими жадными?» 

«Не знаю, Павел Федорович, от плохой погоды, на-
верное, дожди что-то заладили». Похлопав Олега по 
плечу, несостоявшийся покупатель сел в автомашину: 
«Будь здоров, Олег».

Больше по поводу покупки дома Олегу никто не зво-
нил. Леонид то и дело подшучивал над незадачливым 
продавцом: «Когда ты, Олежек, пирожками с картош-
кой меня обрадуешь?» На что Олег нервно отвечал: 
«Не смейся, Леня, позвонят еще, куда они у меня де-
нутся?»

В конце октября ранним утром у пешеходного моста 
Олега обнаружили мертвым. 

Олег был убит ударом ножа в сердце. Кто и за что 
убил тихого Олега, следствие так и не выяснило. 

Люди шептались между собой, что в смерти Олега 
был повинен бабушкин дом. Хотя все эти слухи могли 
быть банальным совпадением.  

На следующий год весной бабушкин дом у обрыва 
был снесен. 
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Анасы таңертеңнен Мишаның жейдесін үтіктеді. 
Миша оқу құралдарын сөмкесіне тездетіп жинады, 
кеше атасы дайындаған бутербродты газет бетіне ора-
ды, оны кітаптарының  арасына салды және, шайын 
ішіп болып, мектепке жинала бастады.
  
- Анасы ұлының төбесiнен сүйiп, оның 
иықтарынан құшақтады: «Жалғыз  сен ғана біздің – 
жалғасымызсың, ата тегіміздің абыройы туралы еске 
сақта - жақсы оқы, ал мектепте оқып болғасын, біздің 
әулетті жалғастырып, өз ісінің шебері атану үшін 
атаң өзінің жұмысынан есінде қалған,  металдар және  
балқымалар институтына апарады! 

Мектепте  енді үш-ақ  жыл қалды, Құдай берсе, сосын  
сенiң алдыңнан  жоғары оқу орнының есігі, Жебiрейiл 
алтын қақпалары ашылады...   

Мишка анасына көз салды: «Анашым, неге менде тек 
жалғыз атам бар, аулада  балалар мектептен кейін, 
мені неше түрлі сөздермен, шешесінің еркетайы – 
өзімшіл деп мазақтайды.  

Олар менің заңды әкемнiң болмағанын, іссапарға кел-
ген біреуден жолдан болғанымды айтады, ал,  оның 
фотосуретiн   мен   ешқашан көрмедiм».

Анасы орындыққа ауыр отырды: «Адамда, Миша,  не 
болса соны мылжыңдайды, сенің әкең  болған және 
қазiр де бар, бірақ  қайда тұратынын мен бiлмеймiн.  
Тіпті оны іздестірмедім де. 

Ал  әкенiң фотосуретiн Оның бiздi тастайтынын 
білгенде -   албырттықпен әрі  қызғанышпен бұл адам 
ендi ешқашан біздің өмiрімізде болмауы үшiн жыр-
тып тастадым.  

Жататын бөлмеден оң аяғын сәл сылти басып,   ақ 
шашты сымбатты дене бітімі бар сексен жастағы  
кәрия  шықты: «Мектепке жиналдың ба, немерем, 
ақыл толтыруға барасың ғой, бұл әр қарапайым 
адамның  қажетті iсі.    Мiне, сандарды  есептеуді, 
менің түсінгенім бойынша  Миша жаман емес 
бiлмейтін сияқтысың, және партаға отырғаннан бері 
жазуды да қатесiз жазуды үйрендің. 

Мiне жақсы, сүйiктiм, мiне жақсы. Ал сен немерем, 
кешікпе, мен секілді зейнеткерді тыңдама, ал мен бол-
сам балконда таңертеңнен құстармен бір сағат бойы   
сөйлесемін. 

– Бар, кешікпе, сүйiктiм…

 Біздің кезімізде жұмысқа кешіксең білесің бе не 
болғанын?… 

- Ата, не?   

С утра мать отгладила Мишину рубашку. Миша на-
скоро собрал в ранец учебные принадлежности, за-
вернул в газетный лист, приготовленный дедом с вече-
ра бутерброд, положил его между книг и, выпив чая, 
засобирался  в школу. 

– Мать обняла сына за плечи, поцеловав его в макуш-
ку: «Один ты у нас –  кровиночка, о чести нашей фа-
мильной помни – учись хорошо, а вот как выучишься 
в школе, дедушка уж по памяти своей трудовой… тебя 
в институт металлов и сплавов определит, чтоб дина-
стию ты нашу продолжал мастером стал своего дела! 

В школе-то тебе всего ещё три годка заниматься оста-
лось, а там уж и высшее учебное заведение перед то-
бой двери откроет, дай ты Бог, Миша, распахнет, зла-
ты врата Архангел… 

Мишка взглянул на мать: «Мам, а почему у меня толь-
ко один дедушка, ребятня вон во дворе прохода не 
дают после школы, словами всякими обзывают, гово-
рят, что я эгоист – единственный маменькин сынок.  

Говорят, что не было у меня отца законного, ну, на-
гулянный я вроде от какого-то приезжего командиро-
вочного, вот и фотографии отца своего я  никогда не 
видел». 

Мать тяжело села на стул: «Болтают люди всякое, 
Миша, был у тебя папка, был и сейчас есть, где живёт 
только, вот не знаю. Даже и не интересуюсь им. 

А фотографии отца твоего, Миша, как только бросить 
он нас надумал – все в пылу да в ревности в мелкие 
кусочки разорвала, чтоб не существовало этого чело-
века никогда больше в нашей жизни.   

Слегка прихрамывая на правую ногу из спальни, вы-
шел седовласый стройного телосложения старик лет 
восьмидесяти: «В школу наладился, внучёк, уму, зна-
чит, набираться, ну что же, это дело каждому нормаль-
ному человеку – нужное. Вот цифры считать, Миша, 
как я понял, ты вроде неплохо умеешь, и писать видно 
по всему худо-бедно без ошибок за партой научился. 

Вот и ладно, милый, вот и ладно. А ты давай, уже 
торопись, внучек, не задерживайся, не слушай меня 
пенсионера, а-то я ведь по утрам целыми часами на 
балконе с птичками разговариваю. 

– Иди, не опаздывай, милый… 

Ой, в наше-то время за опоздание на работу, знаешь, 
что бывало? 

– Что, дед? 
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- Не?! Иә, кешке бiз екеуміз мына диванға отырамыз 
да сөйлесемiз. Мен   кiтап жазуға аса сауатты болма-
сам да, өткен өмір туралы саған бәрін айтып беремін, 
бір Құдайдан басқа, менің жасымда қорқатын ешкім 
қалмады.   

Иә, заман да қазіргі күні өзгерген секілді.   – Демокра-
тия - халықтың билiгi! Мүмкін,  сен, Миша  өсіп ер 
жеткенде менің әңгiмемді  дәл айтқан күйінде кітапқа 
түсірерсің?      

 - Жоқ, ата, мен сен сияқты металлург болғым келедi, 
ал жазушылық бұл менің iсім емес.

 – Ал сен, немерем, асықпа,  оның әлі  қалай бола-
тынын, Миша, көрерміз,  мен де металлург болам 
деп ойламағам, бірақ солай болды, тіпті  ауысымның 
екпінді-шебері болдым, кейін институттан кейiн және 
бас инженер болып жұмыс iстедім.   

Ал бүгiн саған мен, Миша,  өзімнің жас кезім  тура-
лы, бiз ауыл туралы әңгiмелеймiн. Қазіргі күні туған 
жерім  әр түн сайын менің  түсіме енедi…

Мектептен келгесін, Миша  бiрден келе атасына бар-
ды. 

Степан Андреевич сабырлы жүзбен күлiмсiреп, былай 
деді: «Жүгiрмек, мен әңгiмем туралы  әлі ұмытпаған 
екенсің, мектептен кейін сорпаңды іштің бе? Түскi 
тамақ iштiң бе? 

Ал, онда диванның шынтақ қойғышына сен   отыр, 
ал   мен қартта лайықты кейіппен жастыққа жатамын. 

Сен тек, Миша, менің сөзімді бөлме, әңгіме айтып 
отырғанда сұрақ қойғанды ұнатпаймын, өйткені ол 
ойымды бөледі,  ал түсiнiксiз болса, кейін саған бәрiн     
түсiндiріп беремін. Өзімнің   ауылдық әңгімелерімнің 
бәрiн  талдап беремін.

Мен ауылда   көзге iлiнер сымбатты жiгiт болып 
өстім, мiне сен сияқты! – Ұзын бойлы, дударланған, 
атқа шаптым, шабандоздардың өздері таң қалатын. 

Иә, мен жылқы бақтым, Миша, менiң жұмысым сон-
дай еді, мен аттарды қатты жақсы көрдім,   олардың 
ақ жалдары мен  қара көздерінің тiкенектей болған 
кiрпiктерін тіпті кейде сүйетiнмін.   

Әрине, олар маған да жылы қабақ танытатын.  Алы-
стан қалай байқап қалады, ал жылқылардың көздері 
өткiр болады! – Түрлi-түстi жылқылар табыны маған 
қарай шапқанда, жағада жардай болып шаңы тұратын.  
Олар менің аяғымнан басыма дейін жалай бастайтын, 
мен оларды күннің ыстығынан ысып кетпей тұрғанда 
суға түсіруге өзенге қарай бастап жүретінмін.   
Олардың бүкіл әдеттерiн бiлетінмін. 

– Что?!  Вечером сядем мы вот на этом диване вдво-
ём да поговорим с тобой. Я ведь книги  писать шибко 
грамотно не обучен, а про жизнь тебе прошлую всяко 
расскажу, кого мне сегодня в моём возрасте бояться-
то осталось, Бога только, наверное, одного. 

Да и время вроде на дворе стало иное. – Демократия – 
власть народа! А вот вдруг подрастёшь ты, Миша, да 
все мои рассказы как есть и напишешь? 

– Нет, дед, я металлургом как ты хочу стать, а писа-
тельство это дело не моё. 

– А ты, внучёк, не спеши это ещё как оно выйдет, 
Миша, я ведь тоже металлургом-то  не собирался 
работать, а сложилась так жизнь, что стал не просто 
металлургом, а даже передовиком-мастером смены, а 
потом уж после института и главным инженером по-
работал.  

А сегодня я тебе, Миша, о молодых своих годках рас-
скажу, о деревне нашей. Вспоминается она мне роди-
мая, каждую ночку теперь вспоминается…

Придя из школы, Миша сразу же подошёл к деду. 

Степан Андреевич сдержанно улыбнулся: «Не забыл, 
пострелёнок, видать о рассказе моём, а суп-то после 
занятий поел? Пообедал? 

Ну, тогда садись-ка ты вот здесь к  подлокотнику дива-
на, а я уж прилягу по-стариковски на подушку. 

Ты только, Миша, гляди, слушай да не перебивай, а 
где чего неясно покажется, не встревай почём зря, не 
люблю я всех этих лишних вопросов, потому как с 
мысли они меня сбивают, ну а потом уж в конце я всё 
тебе, конечно, что не ясно разъясню. Все слова свои 
деревенские растолкую.

Парнем я рос, Миша, в деревне видным, вот вроде 
тебя! – Высок, вихраст, на коне скакал, так что умелые 
наездники завидовали. 

Лошадей я пас, Миша, работа моя была тогда такая, 
да так полюбил их белогривых да черноглазых, что 
ресницы их колючие порой целовал. 

Ну и они, конечно, ко мне льнули. Как завидят издале-
ка, а глаза у лошадей острые! – Так и несутся ко мне 
всем разноцветным табуном, только пыль по берегу 
столбом. Оближут меня с ног до головы, а я их роди-
мых в речку купать веду, пока солнце воду шибко не 
прогрело. Повадки все их знал. 
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Мiне, маған сенесiң бе, сенбейсің бе, Миша, маған 
бір жас бие     ғашық болды. Оның жалы, әлі есімде, 
жiбектей күлгін түсті болатын!      Ал ол қандай нәзiк 
болды! Мен оны   осылай нәзігім деп атадым.

Ал, түнде маған жақын келіп, өзінің үлкен   басын 
менiң    бетiме тақап, сондай сезіммен  қыз секілді 
жалап аймалайды. Махаббат! Байқап тұрсың ба, ба-
лам менің, және де одан ешкiм ешқайда  бұл жарық 
дүниеде құтыла алмайды екен.     Мiнекей табиғат-
ананың кереметі. Ал сосын, енді орысша айтқанда не 
күлеріңді, не жыларыңды білмейсің. Түнде ол менің 
жаныма келіп қисайатын болды. Менің кеудеме басын 
қойып, күртешемнің  түймелерінiң арасына танау-
ын тығып, мені иіскелеп, пысылдайды – демек мені 
жақсы көргені. 

Ал,   таңғы араймен оянған мен былай деймін: Нәзігім,  
бар, шауып қайт, шырынды неше түрлі, сүйiктi 
шөптеріңе  жайылып кел, ал ол болса, жүрегін сыр 
басқаным мені естімегендей сыңай танытып, дыбы-
сын шығармайды, таң сәрiге дейiн   менiң қасымнан 
шықпайды. 

Кейін  мен оны бірге жүрген үйіріне барсын,  шөпке 
жайылсын, салқын суға мейірін қандырсын деп зор-
лап қуып жіберетін болдым.   

Бiрде  бiр бай адам келісіп тұрған алтын жалды 
айғырды  алып     әкелдi. Қазiргiдей, есімде кестеленген 
қызыл етiктер бар бұл мырза маған жақындап келіп, 
инабатты үнмен былай деді: «Степка, менің атыма 
бас білдіріп берші, саған ақыңды  күмiспен төлейін, 
базарда бұл сұлу жылқының құнына есепсіз ақша 
төледім, менің қолымда жылқы емес,  басқарылмалы 
желдей ұшатын қыран болғанын қалар едім!»   

Сөйтіп, қызыл шарап ішіп, ол маған алдын-ала 
төлемақы қалдырып кетті.   Солай істедік те жөнімізге 
кеттік.  Демек, келіскен болуымыз керек.  

Мен бұл айналадағы осындай жалғыз  шеберi   бол-
дым. Жас жылқылармен кәсiби түрде айналыса ала-
тын едім.  Мен туралы айтқан адамдардың  қауесеті 
оған да жеткен болуы керек.   Ал мен асау атты шын 
ниетіммен, кейін иесінен алған ақша үшін ұят бол-
майтындай  етiп   басбiлгiзуге тырыстым.   
   
Мен ақырындап Маркиз атты бұл сұлу айғырды 
қолыма үйрете бастадым.   байқаймын, менiң нәзігім 
тықыршып, орын  таппай жүр.  Сол кезде  мен  оны 
алтын жалды жорғаға   апардым - бие мен жылқы 
кісінесіп, өзара ортақ тiл табысар деп  ойладым,   ал 
ол болса оны шабына барлық дүлей күшімен бір тепті, 
соққы қатты болғаны сонша, сұлу жылқы жантайып 
жанына құлады, тіпті тұра алмады.   Қой кісінің алтын 
айғырын құртып алармын, оның құнын ғұмыр бойы 
өтей алмаспын деп ойладым.   

Iстейтiн жұмыс жоқ болғандай, бiз жұмыс біткенше 

И вот, веришь мне, Миша, или нет, но влюбилась в 
меня одна молодая кобылица. Грива помню, у неё 
была шелковистая пепельного цвета!  А нежная да ла-
сковая! Так Неженкой её и назвал. 

Подойдёт ночью ко мне, голову свою большую к лицу 
моему опустит и щёки лижет, да чувственно так, ну 
впрямь как девушка ласкает. Любовь! И никуда от неё, 
брат ты мой, никому на этом свете, видать, не деться. 
Вот тебе и матушка природа. А потом уж, как гово-
рится по-русски – и смех, и грех. Ложиться она мне 
под бок по ночам стала. Положит голову мне на грудь, 
влезет ноздрями между пуговицами фуфайки и сопит 
– мной дышит, значит. 

Ну, я ей на зорьке уж говорю: Неженка, пойди, побе-
гай, милая, вон травы сочной сколько, попасись хоть 
немного, а она как будто не слышит меня, притихнет 
сердешная, да так до самого рассвета рядом со мной 
и пробудет. 

Это я уж её потом в табун-то силком прогонять стал, 
чтоб со своими братьями да сёстрами побыла, травки 
пощипала, водички прохладной попила.

Привёл как-то раз один богатый человек своего мо-
лодого писаного красавца златогривого жеребца. 
Подходит этот господин ко мне в расписных красных 
сапогах, как сейчас помню, и говорит уважительным 
тоном: «Оседлай моего коня, Стёпка, серебром тебе 
заплачу, цену за своего красавца на базаре несметную 
отдал, хочу, чтоб не конь, а управляемый ветер в руках 
моих был!» 

В общем, выпили мы красного вина, оставил он мне 
аванс.  На том пока и разошлись. Договорились, стало 
быть. 

Я ж один такой умелец в нашей округе был. Молодых 
коней-то объезжать профессионально мог. Вот молва 
людская ему видать, и донесла обо мне. А уж работал 
я с необъезженным конём так, чтоб за взятые у хозя-
ина денежки –  сердцем своим впоследствии мне не 
стыдно было.

Стал я потихоньку приваживать к себе красавца Мар-
киза. Вижу, Неженка моя места себе не находит. Под-
вёл я её тогда к златогривому рысаку, думаю, подру-
жатся конь с кобылицей – общий язык между собой 
найдут, а она его взяла да со всей силищи в пах лягну-
ла, да так лягнула, что упал красавец конь на брюхо и 
встать не может. Нет, думаю, загублю золотого жереб-
ца, мне ж потом за него вовек не расплатиться.

Делать нечего, решили мы убрать Неженку на время 
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нәзікті көршi ауылдардың біріне айдап тастадық. 

Айғырмен жұмыс ойдағыдай жүріп келе жатты. Жылқы 
өз табиғатынан келісіп тұр еді!   Ал қашан толық бас 
бiлдірген кезде - айғыр емес, құсша айналғандай еді! 
Ол, Миша,  шаппайтындай – ұшатындай еді! Менің 
мұндай ақылды жылқыдан айрылғым келмеді.  

Бiрақ қолдан ештеңе келмейді. Жылқының қожайыны 
риза болды. Ол өзінің айғырының қанатында 
ұшқандай, менің жақсы жұмысыма тағы да ақша, май, 
арақ, тұз беріп, достарымен бірге шауып кете бірді.  

Сол кезде мен жігіттерден нәзігімді қайтарып 
әкелулерін сұрадым. Мен оны сағынған едім. 

Таңсәріде таныс тынысты сездім, үлкен кедiр-
бұдырланған  тiлімен  оның жалағанын сездім. Сүйіп 
жатқаны болуы керек. Сол кезде мен де қуанып 
кеттім, Нәзігімді құшақтай алдым, оған ұнайтын 
құлақтарынан сипалай бастадым. Ол кенет тасқынға 
қарай шапты. Ал тасқынға барар жердегі сазда он 
шақты жылдан   тырбиған  кептелiп тұрған. Ол 
желдің, құмның әрі  толқындардың әсерінен өткір 
үлкен қанжар пышақтай ұшталған еді.   

Мен Нәзікке жақындадым, ал оның, Миша, көздерінен 
жас ағып тұр. Мен мұндайды ешқашан көрмедiм, 
бiрақ бiлетін адамдардан сан рет естідім,  өлерінің ал-
дында жануарлар жылайды екен.   

Мен оны еркелетіп: «Нәзігім менің» дегенмін,  ал ол 
маған бұрылып, жас толы көмiрдей қара    көздерімен    
ақтық қарады және тырбиған қара қанжардай ағашқа 
тура барлық кеудесімен қойып кеттi. Әрине, ол қаза 
болды. Нәзігім, Миша, менi кешiрмедi, ол менi өзін 
сатып кетті деп түсiнген.  Бұрынырақ адамдарға осы 
туралы айтып берсем,  сенбейтін еді, бірақ,    Миша, 
бұл болған еді...

работы с конём, перегнали её в соседнюю деревню.

Работа с жеребцом шла просто на славу. Отличный 
выдался по всем природным данным конь! А уж когда 
стал полностью объезженным – не жеребец, а птица! 
Он же не скакал – летал он, Миша! Жалко мне было с 
таким умницей да красавцем расставаться. 

Но ничего не поделаешь. Хозяин коня остался доволь-
ным. Пролетел он на своем жеребце как на крыльях, 
дал мне за хорошую работу ещё денег, сала, водки, 
соли и ускакал с дружками восвояси.

Попросил я тогда ребят, чтоб Неженку вернули. Ску-
чал я по ней.

На рассвете слышу знакомое дыхание, чувствую ли-
зание её большого шершавого языка. Целуется, зна-
чит, сердешная. Обрадовался я тогда, стал обнимать 
Неженку за ушками ей гладить, как она любит. А она 
вдруг к разливу пошла. А у многолетнего нашего раз-
лива наносная давнишняя коряга в глине застряла, лет 
уж десять как застряла. Заострилась ветрами, песка-
ми да волнами до состояния большого кинжального 
ножа.

Подошёл я к Неженке, а у неё, Миша, из глаз слёзы те-
кут. Я такого никогда не видел, но от сведущих людей 
много раз слышал о том, что перед смертью животные 
плачут. 

Я к ней с лаской: «Неженка, хорошая моя, а она обер-
нулась, посмотрела на меня последний раз глазами 
мокрыми чёрными как угли и всей своей массой пря-
мо грудью на эту чёрную как кинжал корягу и по-
шла. Погибла, конечно. Не простила меня Неженка, 
Миша, поняла так, что предал я её. Вот, кому расска-
зывал раньше, многие мне не верили, а ведь это было, 
Миша, было…
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Петр көздерін зорға ашты. Көршiсінің гаражында 
өткеннен қызу  «банкеттен» кейiн көңілі жабырқаңқы 
еді.   Қалтыраған қолдарымен тоңазытқыштан салқын 
арақтың құтысын алып,      оны ашыңқыраған,  жабы-
сып қалған ерiндеріне тақады да   төрт рет аузын тол-
тырып жұтып жіберіп,  қисайып тұрған орындыққа 
отырды. 

Көгiлдiр мұнарлы жамылғыда дастарқан басында 
оған қарсы қарап,  сары жалтылдақ көздерімен жа-
сыл «адам» отыр. Петр мұрын сып еткізіп былай деді: 
«Ал, түсiнiктi, кеше артық ішіп,  мiне ендi неше түрлі 
пәлелер көз алдыма келіп тұр..» 

Келiмсек  ыржиып, көгiлдiр ақық түстi әдемi 
алақандарын  шолп еткізiп, ұзын барабан таяқтары 
секілді саусақтарымен: «Жоқ, Петя, саған ешқандай 
пәле көрініп тұрған жоқ, сен менiң досымын, сенiмен 
сөйлесуге келдiм» - деді.
  
- Иә, дос! Мұндай достарды қайдан көргенімізді  
бiлесiң бе?! Айтайын ба, әлде өзің түсiнесің бе?!  

– Петя,   сен, ештеңе көрмедің, көре алмайтын 
едің, әрине, көре алғандарыңнан басқа. –  саған 
көрсеткендер және көрсетіпжатқандардан басқа.  

–Бұл мен үшiн тым даналық сөздер, сенiң әңгiмең 
тым даналыққа жақын ғой…  

Келiмсек мейірімді жымиып алды: «Мiне сен, Петя, 
қалай ойлайсың, сен кiмсің,  ғарышта не үшін өмір 
сүріп жатсың?»

- Мен, адаммын!  Қандай ғарышты айтасың? Мен 
жер-анада өмiр сүремiн! Өзімнің жерімде!  

– Өз жерің жоқ, сенің Петя, және ешқашан болған жоқ. 
Мұның  бәрi менікі. - Және сенде, Петя, - менікісің. 
Менің азабымсың. Ой, азабым айрылмаған.

– Мiнекей саған! Үш саусақтан тұратын тiркесiмдi 
көрдiң бе?! Сенікі?! Ұста! Мен анамдыкімін!   Ека-
терина Васильевнаның ұлымын, ал ғарышқа бiздiң 
зымырандарымыз ұшып жатыр, мен онда - өмiр 
сүрмеймiн. Жоғары ұшады! Бiлесiң бе, қалай жоғары 
ұшатынын!?

- Ұшасыңдар, демек? Бүрге сияқты секiресіңдер.   
Петя бұл шынымен ұшқан ба? Сен нағыз ұшу  тура-
лы ештеңе білмейсің! Бiрақ бұл туралы саған  біліп те 
қажет емес. Бұның бәрі басқа өлшемде, сенiң бүгiнгi 
жағдайың оны көтермейді. 

Құй, Петя,  ыдыстың ернегіне дейін арақты құй да 
үстелге қой. Қара, ыдыстағы арақ тырп етпейді - қалт 
етпейдi, ал жер ғой  ұшады. Ұшады, Петя.   Мiне ұшу 
деген осы! Ұшу! 

Саған адам баласын мен жасадым, Петя, жасадым, 

Пётр с трудом открыл глаза. После прошедшего бур-
ного «банкета» у соседа в гараже на душе было то-
скливо. Взяв трясущейся рукой из холодильника 
бутылку с прохладной водкой, он поднёс её к про-
кисшим слипшимся губам и, сделав четыре больших 
глотка, присел на покосившийся табурет. 

Напротив него за столом в голубой дымчатой пелене 
сидел зелёный «человек» со сверкающими жёлтыми 
зрачками. Пётр шмыгнул носом: «Ну, как же, это по-
нятно, перебрал вчера, вот и чудится теперь, всякая 
чертовщина…» 

Пришелец ухмыльнулся, всплеснув красивой ладо-
нью бирюзового цвета с длинными как барабанные 
палочки пальцами: «Нет, Петя, не чудится тебе, я друг 
твой, поговорить с тобой пришёл». 

– Ага, друг! Видали мы таких друзей, знаешь где?! 
Сказать, или сам догадаешься?! 

– Ничего ты, Петя, не видел, да и видеть не мог, кроме 
того, конечно, что мог. – Того – что тебе показывали и 
показывают. 

– А для меня это слишком мудрёно, разговор твой 
больно уж мудрёный… 

Пришелец расплылся доброй улыбкой: «Вот ты, Петя, 
как думаешь, кто ты есть такой, для чего живёшь в 
космосе?» 

– Человек, я! Какой ещё космос? Я на земле-матушке 
живу! На своей Земле! 

– Нет у тебя своей земли, Петя, и никогда не было. Всё 
это моё. И ты, Петя, – мой. Горе ты моё. Ой, горюшко.

– Вот тебе! Видал комбинацию из трёх пальцев?! 
Твой?! Лови! Маменькин я! Екатерины Васильевны 
сын, а в космос ракеты наши летают, я там – не живу. 
Высоко летают! Знаешь, как высоко!? 

– Летаете, значит?  Прыгаете как блохи. Разве это по-
лёт, Петя? Ты и представления не имеешь о настоя-
щем полёте! Но об этом тебе и знать не нужно. Всё 
это в ином измерении, не для твоего сегодняшнего 
состояния. 

Налей, Петя, водку в стопку, до краёв налей и поставь 
на стол. Смотри же, водка в стопке замерла – не ше-
лохнётся, а ведь земля летит. Летит, Петя. Вот это по-
лёт! Полёт! 

Делал я человечество в тебе, Петя, делал, трудился, 
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еңбек сiңiрдiм, ал не үшiн, түсiнесiң бе?! Өз басы-
ма пәле қылып... (келiмсек Петрге түсiнiксiз ғарыш 
тiлiнде ұрысып алды).

- Ойпырым-ай, қас шебер табылды ғой! Менi әкем 
мен анам  жаратқан. Ал     сен кім боласың?

- Мiне мен де айтып тұрмын ғой,  Петя, сенi 
әлі жетілмегенсің,   жетiлмегеніңді көрсеттің. 
Әйтеуiр, сыналатын құрылым - былай айтқанда, 
эксперименталдi. Мен бұл ісім қорытындысында 
неге барып соғатынын, сендер адамдар қалай   өмiр 
сүресіңдер, даму жолының қайсысымен жүресіңдер, 
көргім келді. 

Сендер   өмiр сүру үшiн бәрін бердім,  барлығын 
ойластырдым,  ал сендер  менiң еңбегiмді құртуға 
кiрiстiңдер. Бір-біріңмен соғыса бастадыңдар – 
алғашында таспен, сосын таяқпен, ал кейін атоммен. 
Саған ең қуатты күш салдым - ойлау күші! Ал барлық 
мәселені  жұдырықпен шешуге тырысасың.    
Күн энергиясын саған бердiм, ал сен жерді бұрғылап 
жатсың... Қайырымды адамдар   азғындай бастады. 
Сендер қайда барасыңдар? – Сен, өзің қайда барасың? 
Сiз шынымен тұйыққа тірелгендеріңді   түсiнбейсiңдер 
ме? Бәрi алғанын былғап тастадыңдар: Ауаны, 
өзендерді, теңiздерді, жерді, ақпараттық кеңiстiкті! 
Өзiмшiлдер. Бүлдірдіңдер! 

Ал   ғарыш болса, Петя, сендерге  шыдап келеді! Неге 
әлі күнге дейін Ғаламның басқа жоғары дамыған әбден 
жетілген өркениеттерімен   достық байланыс жоқ? 
Ал олар сендер туралы бiледi. Бiрақ, жерден аспанға 
мыңдаған соғыс заряды бағышталып тұрғанда, сендер 
кімге керексіңдер? 

Қорқыныштысы, сендер жерліктер - қаталсыңдар. 
«қатал планета» - ғарышта жерді осылай атайды. Міне 
миллиондаған жылдар – жалғыз тұрып жатсыңдар. 

- Иә, иә,   қызығарлықтай сайрайсың, ал маған неге 
келдің? Менен  саған не керек?  

–  Мен саған   бiрдеңе айтқым келді. Ең бастысы тек 
саған айтқым келедi, Петя.  

– Ал, мен арақтан ұрттап қояйын, сөйле,   мүмкiн, жа-
сыл адам сен де   iшiп, тіске басқың келетін шығар 
жұт?  

- Жоқ, Петя, сен өзің бұл умен улануды жалғастыр, 
бұл, өкiнiшке орай сенiң қазiргi даму сатың. Тек, 
есіңде болсын, Петя - Өзіңнің айналаңдағы естіп 
және көріп отырған нәрселердің бәрі жоқ.  Жоқ! Және 
сен де жоқсың, Петя, ешқашан болған жоқсың және     
болмайсың, мұның бәрі бағдарлама. – Сенің  көргенің,  
естігенiң және   сезгенiң – ол өз ішіңде. Бiр өзіңде, 
Петя!  Барлық жер ішіңде! 

Көшеде кетіп бара жатқан  адамдар сенен бөлек  

а для чего, соображаешь?!  Сделал на свою голову... 
(пришелец  выругался непонятным Петру  космиче-
ским языком).

– Ах, какой мастер нашёлся! Папаня с матушкой меня 
делали. А ты, кто таков будешь? 

– Вот я и говорю, недоделал я тебя, Петя, несовершен-
ный ты оказался. В общем, пробная конструкция – 
экспериментальная, так сказать. Хотел я посмотреть, 
во что всё это дело моё в конечном итоге выльется, 
как жить вы – люди будете, по какому пути развития 
пойдёте. 

Всё дал вам для жизни, всё наладил, а вы принялись 
уничтожать мой труд. Воевать начали – убивать друг 
друга, сначала камнями да дубинами, а потом и ато-
мом. Мощнейшую силу в тебя вложил – силу мысли! 
А ты кулаками до сих пор все проблемы решить пы-
таешься. 

Солнечную энергию дал тебе, а ты всё землю свер-
лишь…  Добрые люди  стали катастрофически вы-
рождаться. 
Куда же вы идёте? – Ты, лично, куда? Разве вы не по-
нимаете, что движетесь в тупик? Загадили всё что 
могли: Воздух, реки, моря, землю, информационное 
пространство! Эгоисты. Хуже! 

А ведь космос, Петя, терпит вас – тебя! Почему у вас 
до сих пор нет дружеских контактов с другими высо-
коразвитыми совершенными цивилизациями во Все-
ленной? А ведь о вас знают. Но, кому вы такие нужны, 
если с земли в небо нацелены тысячи боевых зарядов? 

Страшно, что вы – земляне – злые. «Злая планета» – 
так землю и называют в космосе. Вот и живёте  мил-
лионы лет – одни. Одни.

– Ну, ну, заманчиво глаголешь, а ко мне чего ж наве-
дался? Чего тебе от меня надо? 

– А сказать тебе хочу кое-что ещё. Главное хочу ска-
зать тебе, Петя. 

– Говори, а я вот пока водочки глотну, а ты, может, на 
зуб хочешь, зелёный, ну выпить-то закусить, хочешь? 

– Нет, Петя, сам продолжай заливать себя ядом, это, к 
несчастью моему, твоя теперешняя ступень развития. 
Только, помни, Петя – Нет ничего, что ты видишь и 
слышишь вокруг себя. Нет! И тебя нет, Петя, никогда 
не было и не будет, всё это всего лишь  программа. – 
То, что ты видишь, слышишь и чувствуешь – всё это 
– в тебе. В тебе одном, Петя! Вся земля в тебе! 

Ты думаешь, люди, идущие по улице, живут своей 
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өздерінің жеке өмiрлерін сүріп жатыр деп  ойлаған 
шығарсың?  Аспандағы жұлдыздар да, сенен бөлек 
деп ойлайсың ба? Иә, олардың бәрі тек сырт-
тай ғана көрінеді, Петя бірақ олар сенің ішіңде. 
Сен сыртқа емес, сен өзіңе қарайсың. Сен өзіңде 
бағдарламаланғанды ғана  көресiң! Және көріп, 
естіп тұрған сенің өмірің – бір өзіңде.    Дүние жүзi 
- өзіңде! Және сенен бөлек  ештеңе жоқ. Жоқ! Мiне,  
сен өлесiң, Петя, және сенiмен бірге барлық ғалам да 
өледi. Барлық әлемнiң алдындағы жауапкершiлiгіңді   
түсiнесiң бе?!

– Ал мысалға, менің анам қалай болады? Таң атқан 
бойда кім базарға сауда жасауға барады? Ал,  Володь-
ка, менің айрылмас досым, ол да менде, басқа жерде 
болмағаны ма? Тек, сенікі дұрыс емес, Волоха қазір 
сыраханада, әдеттегідей менен бөлек басын жазады, 
басқа қайда барсын, байқадың ба.   

Сен не тантып тұрсың, жасыл досым!?   Сен бір шыны 
арақ ішіп алсаңшы, миың қызсын. Кеше не асыра 
ішіп пе едің?   Ол сөйлегеніңнен көрініп тұр! Бірақ, 
тоқтай тұр, бұл не сонда, сенің сөздерің бойынша, 
менің жалғыз өзім ғана айналамдағыны - өз ішімнен 
көріп тұрмын ба?!  Мен – бүкіл әлеммін бе?! Мықты 
философ екенсің!    Қарғыс атқыр,  Гитлер де -  мен 
болып шығамын ба?  Бұл не сонда, мен адамдарды 
пешке өртедім, қара соғыстың кезінде жерді бомбала-
дым ба?  Ал анау барлық нағылеттер – зорлықшылар 
және әр түрлі қылмыскерлер де мен бе?   Сен мені не 
істедің? Қане, барлығын  қайтадан жаса!... Иә! Сонда 
егер мен сені көріп отырсам, сен де менің ішімдесің 
бе? Ұсталдың ба?  

– Жоқ, Петя, сен өзіңді өзің өзгертуің керек, ал 
мен тек бұдан әрі қайда баратыныңды сыртыңнан 
бақылап тұрамын, ты сам должен себя переделы-
вать. – Сәйкесінше, өзіңді қандай ойлау үдерісімен 
жетілдіретініңді. Иә, қазір менің сенің ішіңдемін, 
бірақ бірер сәттен кейін кетемін. Есіңде болсын, Петя, 
барлық Әлем сенің қолыңда! Бейбіт өмір сүр!

 – Жасыл, естіп тұрсың ба, бүкіл әлем менің ішімде 
екенін дәлелдеп бере аласың ба, ә!? 

– Көзіңді жұм, Петя, алақаныңмен жап, күнге тіке 
қарап тұрғандай, көзіңде түнек болсын! … Қалай, 
көзің ашыды ма, жас келді ме! Міне менің саған 
қарапайым дәлелім, сенің күнің бар, және де сенен 
басқа жерде ол жоқ!    

- Бүкіл Әлем менікі! Ондағы барлық Адамзат! Сон-
да қалай, осыншама адамзаттың арасынан он шақты 
ақылды адам табылмаған ба?! Жоқ, олай емес. Табы-
лады, әрине, табылады! Олар да менің енді қалай өмір 
сүретінімді ойластырсын! 

Ал сен, жасыл, арақ ұртта, бірден түзеліп кетесің. Өмір, 

отдельной жизнью от тебя? Звёзды на небе, что ты 
видишь, тоже отдельны от тебя? Да их, просто не су-
ществует внешне, Петя, они в тебе. Ты смотришь не 
наружу, ты смотришь в себя. Ты видишь то, что за-
программировано в тебе! И вся эта видимая и слыши-
мая тобой жизнь – в тебе одном! Весь мир – в тебе! И 
нет ничего отдельного от тебя. Нет! Вот умрёшь ты, 
Петя, и вся Вселенная с тобой умрёт. Понимаешь от-
ветственность свою перед Миром?! 

– А матушка моя, к примеру, как же? Кто ж тогда на 
базар чуть свет торговать пойдёт? А Володька, друг 
мой закадычный, и его нигде кроме как во мне – нет? 
Только, не прав ты, в пивнушке Волоха сейчас, где ж 
ему быть-то, с утра похмеляется, как обычно, отдель-
но от меня, заметь. 

Ты что плетёшь, тоже мне, друг зелёный!? Ты стопку-
то водки в нутро своё опрокинь, видать мозги у тебя 
загорелись. Перепил что ль вчера? Оно и видать, раз-
говорился тут! Хотя, подожди-ка, подожди, это что 
же получается, по твоему рассказу я один и всё что 
я вижу вокруг себя – во мне одном?!  Я – весь Мир?! 
Крепкий ты философ! И Гитлер проклятый, тоже, вы-
ходит – я? Это что же, получается, значит, это я лю-
дей в печах сжигал, я землю бомбил во время чёрной 
войны? А все те ироды – насильники и преступники 
разные, они тоже я? Что ж ты сделал со мной?!  А ну 
переделывай всё заново! …Ага! И ты получается тоже 
во мне, раз я тебя вижу? Попался!?

– Нет, Петя, ты сам должен себя переделывать, а я 
лишь буду за тобой наблюдать со стороны, куда ты 
пойдёшь далее. – В соответствии, с каким мыслитель-
ным процессом будешь совершенствоваться в себе. 
Да, я сейчас в тебе, но через минуту выйду и боль-
ше не приду.  Помни, Петя, в твоих руках весь Мир! 
Живи же с миром!

 – Слышишь, зелёный, а докажешь, что весь мир во 
мне одном, а!? 

– Закрой глаза, Петя, закрой ладонью, чтоб темень в 
глазах была и представь, что смотришь ты прямо на 
солнце! …Ну и как, защипало глазки, слёзы накати-
лись, да! Вот тебе и всё моё простое доказательство, 
солнышко-то в тебе, Петя, и нет его нигде больше кро-
ме тебя!

– Ой, правда! Во мне весь Мир! В нём всё человече-
ство! Ну, неужели среди этого человечества не най-
дётся и десятка умных людей?! Да, нет. Найдётся, ко-
нечно, найдётся! Вот, пусть они  и думают, как мне 
жить дальше! 

А ты, зелёный, водочки-то пригуби, зараз лицом на-
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дейсің бе?  Ойлап тапқан. Сендердің ғарыштарыңда 
одан басқа істетін нәрсе жоқтай… 

Достым, қайдасың?  Сен ендігі жоқ болғанға ұқсайсың, 
жасыл? Ғажап… 

ладишься. Жизнь, говоришь?  Придумали. Делать вам 
видно было нечего, в космосе-то вашем… 

Где ж ты, друг?  Да тебя уже, похоже, нет, зелёный? 
Чудеса…
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Юрий Хрущёв
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Күзгі таңда, парктен өте бергенде біз бір сәтке 
ұлпадай шыршалардың бұтақтарында секіріп жүрген 
ақтиіндерді көріп, тоқтап қалдық.  

«Қара шәліге оранған әдеттен тыс әйелге көңіл 
аударыңызшы, - деп ақырын айтты  менің байырғы 
танысым Ангелина Михайловна. 

Мен дереу оң жағыма қарадым.  Қасымыздағы са-
яжолда шіркеу бетте сүйкімді  жүзді қырықтар 
шамасындағы бір әйел кетіп бара жатты.   

«Оның әдеттен тыс несі бар?» – деп сұрадым 
түсінбеген мен -   қарлы жолмен кетіп бара жатқан 
бейтаныс әйелдің артынын қарап тұрып. 

Асықпай, аздаған қырылдақ дыбыспен Ангелина Ми-
хайловна өз әңгімесін бастады.  

– Татьяна отбасымен бұрын біздің үйде тұрды.  Сондай 
көрікті еді. Күйеуі Сергей философия ғылымдарының 
кандидаты және  Ромка и Машенька атты сүйкімді 
егіз балалары болды.   Сергей философии бойынша 
дәріс оқып, жұмысы бойынша шетел іссапарларына 
шығатын.   

Ақылды, мұндайларды, іздесең таба алмайсың! Ал 
өзінің  Татьянасын қалай жақсы көрді, еркелетті! – 
Бірде Америкадан голливуд актрисаларынікіндей 
сәнді етік, бірде қымбат  пальто, бірде поляр түлкісінен 
көк тон  әкеліп береді.    Ол отбасында қаражат 
қашанда мол болды. Және ақша    Татьяның қолында 
болды. Сергей болса негізі жұмысымен қатар өзінің 
былғары  бизнесін жолға қойды.    

Танюша болса, жұмыс істеген жоқ, тек балалармен 
айналысты.  Әдетте олармен  Цветной бульвардағы 
циркте және  Каретный қысқа көшесін маңымен үйіне 
қайтатын.  

Бақытты  Сергей өз отбасын қатты жақсы көрді. Ол 
қала сыртынан үлкен үй салуды ойластырды. Мэрия-
дан таныстық бойынша экологиялық таза орынға қол 
жеткізді,   бригада жалдады, үлкен құрылысты баста-
ды.   

Көрші кемпірлер болып есіктің алдындағы орындықта 
отыратынбыз, подъездің алдында өзімізше әңгіме 
соғамыз және   Танюшка да балаларымен бізбен бірге 
жүреді.   Сергей өзінің әдемі шетелдік көлігімен 
келеді, әйеліне келіп, бәрін еркелетеді,    Машенька 
мен Ромканы да кезек-кезек қолына алып, сүйіп жаты-
рады. Несін айтарсың, көп адамдар қызығатын.   
 
Бірақ біз – көршілер Татьяниның жанында бір өзгеріс 
бар екеніне назар аудардық, оның жүзіне қарағанда, 
оның өзі де не болғанын түсінбей жүрген секілді.  
Ол бір түрлі өзгеріп кетті. Жоқ көкірегін көтермеді,  
менменсіген жоқ - болмаған нәрсені айтып, өтірік айт-
пайын. Оның көз жанары өзгерді, - бір түрлі уайым 

Осенним утром, проходя через парк, мы на минуту 
приостановились, смотря на белочек, прыгающих по 
веткам пушистых елей.
 
«Обратите внимание вон на ту странную особу, заку-
танную в широкую чёрную шаль – тихо сказала мне 
моя давняя знакомая Ангелина Михайловна. 

Я тут же посмотрел вправо. По параллельной аллее в 
сторону церкви шла женщина средних лет довольно 
приятной внешности. 

«Что же в ней странного?» – недоумевая, спросил я 
– глядя вслед  уходящей по заснеженной дорожке не-
знакомке.

Неторопливо с некоторым придыханием Ангелина 
Михайловна начала свой рассказ. 

– Татьяна с семьёй жила раньше в нашем доме. Пи-
саная красавица. Муж Сергей кандидат философских 
наук и их прелестные детки двойняшки Ромка и Ма-
шенька. Сергей часто выезжал по работе в загранич-
ные командировки читал лекции по философии. 

Умница, каких поискать надо! А Татьяну свою до чего 
ж любил да баловал! – То сапоги ей модные как у ак-
трис голливудских из Америки привезет, то пальто до-
рогущее, то шубу из голубого песца. Денег в их семье 
всегда было, как говорится, хоть отбавляй. И все они 
были в руках у Татьяны. Сергей-то ведь параллельно с 
основной работой ещё и бизнес свой кожевенный на-
ладил. 

Танюша, понятно, не работала, только с детишками 
и занималась. Прогуливалась обычно с ними к цирку 
на Цветном бульваре и мимо Каретных переулков шла 
обратно домой.

Счастливый Сергей в семье своей души не чаял. На-
думал он дом большой за городом отстроить. Место 
хорошее экологически чистое по знакомству в мэрии 
выхлопотал, в общем, нанял бригаду, развернул се-
рьёзное строительство.

Бывало, сидим мы бабки соседки на лавке, гуторим  
по-свойски у подъезда и Танюшка с детками тут же 
рядом с нами. Сергей подъедет на своей красивой 
иностранной машине, подойдёт, жену при всех прила-
скает, и Ромку с Машенькой по очереди взяв на руки, 
расцелует. Что там говорить, многие люди им завидо-
вали. 

Но обратили внимание мы – соседки, что что-то в 
душе Татьяниной происходит такое, чего она, судя по 
её выражению лица, и сама-то толком ещё не пони-
мает. Другая она какая-то стала. Нет, не зазналась, и 
гордыню никогда не проявляла, чего не было – того 
не было, лгать зря не буду. Взгляд у неё стал другой, 
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басқан көзқарас еді.   Ал, мынадай күйеуі тұрғанда 
ненің қамын жейді екен?! Кейін бірақ, бәрі белгілі 
болды, жерде сөз жатпайды ғой...   
    

Таныстарымыз тіпті күн сайын келесі жағдайларды 
көрген екен. Біздің   Татьяна балаларымен    метро 
бекетінде қайыр сұрап тұрған мүгедектер арбасындағы 
жарымжанның қасында тұрған. Бұл бақытсыздың тек 
бір қолы ғана қозғалатын.  Татьяна сол қолына күн 
қомақты доллар купюраларын салып отырған.   

Бұл ғаріпті метро бекетіне әкелген адамдар бұған 
тіпті риза болыпты.  Көшеде тілемсектенген мұндай 
мүгедектердің өздерінің басшылары, ақша кассалары 
болады дейді ғой.   

Жалпы алғанда, бұл жарты жылға созылады. Мылқау 
жарымжанмен  Таньканың махаббатынан  бәрі ха-
бардар болады, тек жалғыз  Сергей сезбейді, барлық 
ақшаны отбасы үшін тауып жүреді.  

Бірақ Сергейге тоқтық өмірге риза болмай есінен 
айрылған әйелінің жарасып жүргенін сездіретіндер 
табылды.    

Сергей оны аңдыды.    Татьяна балаларын тастап, 
өзінің ашынасына келеді.  Онымен аздап сөйлесіп, 
кейін бір үйге қарай тұйық көшелермен арбаны 
сүйрей ала жөнеледі. Бұл үйде адамдардың назарынан 
бірінші рет тығылмағандары көрініп тұр.     Сергей 
бұның барлығын өз көлігінен бақылап отырады.  
      

Кешке қарай, әрине, Сергей шыдай алмайды, сөйтіп 
сүйікті әйеліне ол туралы не естігенін, бүгін өзі не 
көргенін айтып береді.   

Татьяна болса тіпті ақталмайды да, тек Алексейді 
шексіз сүйетінін, өзінің алдағы өмірін онсыз елестете 
алмайтынын айтады.   

Сол кезде  Сергей оны күштегендей болып мықты 
психологқа да апарады, әйелі есі кіріп, райынан 
қайтады деп үміттенеді, бірақ дәрігер ештеңемен 
көмектесе алмайды.  

Оның сезімі шынайы болуы керек, мұндай жағдайда 
ештеңе істей алмайсың, – деді сол психолог Сергейге.
 
Сергей жұбайына мүгедек Алексейге енді бармауын 
сұрап жалынды да, тіпті оған бірнеше мыңдаған дол-
лар төлейтінін, тек бұл ауданнан мәңгі кетуін ұсынған 
болаты.  
   
Бірақ, Татьяна ажырасамын деп тұрып алды. 
      
Ажырасқаннан кейін Татьянаға мүліктің жартысы 
мен пәтер қалды, ал балаларын Ромка мен Машенька-
ны, ол Сергейдің және оның ата-анасының тәрбиесіне 

– озабоченный какой-то сделался взгляд. А о чём ей, 
спрашивается заботиться, при таком-то муже?! Ну, а 
потом уж всё выяснилось, земля-то слухами полнит-
ся… 
 
Стали знакомые почти каждый день видеть следую-
щую картину. Стоит наша Татьяна с детьми у станции 
метро рядом с сидящим в коляске инвалидом, прося-
щим милостыню. Только одна рука у этого несчаст-
ного и двигалась. Вот в эту его руку Татьяна и клала 
каждый божий день приличные долларовые купюры. 

Люди, привозившие этого калеку к станции метро, 
очень даже этим были довольны. У всех таких инва-
лидов кто побирается на улицах, говорят своё началь-
ство, имеется, касса денежная. 

В общем, с полгода так вот продолжалось. Все уж 
знали, что Танька с немым калекой любовь закрутила, 
один только Сергей не догадывался, всё денежки для 
семьи зарабатывал. 

Но нашлись люди, намекнули Сергею, что женушка 
его от ладной-то, да сытой жизни умом тронулась. 

Выследил Сергей её. Без детей Татьяна в тот день к 
своему любовнику пришла. Поговорила о чем-то с 
ним немного, а потом покатила его на коляске по ули-
це да по закоулкам к одному из домов. В этом доме, 
видать, они уж не первый раз от глаз людских-то пря-
тались. Сергей наблюдал за всей этой картиной из 
своего автомобиля.          

Вечером, конечно, Сергей не вытерпел, и давай выска-
зывать любимой женушке, всё, что он о ней от людей 
слышал, и что сам сегодня видел. 

Татьяна даже оправдываться не стала, сказала только, 
что безумно любит Алексея, и жизни своей дальней-
шей без него не представляет. 

Повёз её тогда Сергей чуть ли не силком к хорошему 
психологу, всё надеялся, что жена одумается и придёт, 
наконец, в себя, но и врач не смог ничем помочь. 

Чувство у неё видно настоящее – сказал тот психолог 
Сергею, и всё тут. 

Сергей умолял супругу не ходить больше к инвали-
ду Алексею, предлагал даже заплатить ему сразу не-
сколько тысяч долларов, лишь бы он убрался навсегда 
из района. 

Но, Татьяна настояла на разводе. 

После развода у Татьяны осталась квартира и часть 
имущества, а детей Ромку и Машеньку она оставила 
на воспитание Сергею и его родителям. Объяснив в 
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қалдырды.   Мұнысын, сотта екі кішкентай баламен 
және мүгедек еркекті бағуға күші жетпейтінін айтып 
түсіндірді. 

Көп кешікпей  Татьяна бұрынғы пәтерін басқа пәтерге 
ауыстырып,  Алексейді өзіне алып келді, оның до-
старына және оның айналасындарға оны таңертең 
метроға жұмысқа – қайыр сұратуға тыйым салды.  

Мықты дауласқан секілді, бірақ Татьяна 
«сутенерларға» жақсылап төлеген болуы керек – олар 
да жайына кетеді.   

Татьяна   Алексейге жаңа неміс арбасын сатып алады 
да жуындырып, қырындырып, оны далаға серуендеу-
ге алып шығады 

Ол дамыл-дамыл на   Алексейді Мәскеу мен  Санкт-
Петербордың қымбат клиникаларында емдетеді.  
Бірақ  Алексейді толық емдеп жазу мүмкін болмайды.
    
Оның тек оң қолы мен аяғы қозғалатын еді.   Алек-
сей сол қолымен қолынан келгенше өзін күтті.  
Сол қолымен  оны таза ауа жұтуға саябаққа алып 
шыққанда  Татьянаны құшақтады.   Татьянаның өзі  
Алексейді ұзаққа қалдыруға қорқып, дүкенге азық-
түлікке жүгіретін, ал ол болса көрпеге оралған күйі 
оны күтіп жататын…   

Татьянаның  Сергеймен отасқан кезінен сақталып 
қалған ақша қаражаты оның емделуіне кете берді.  
Бір қолайсыз кезде ақша тіпті таусылып қалды.  
Институттың дәрігерлері сонда да Алексейге ота 
жасауға келіседі.  Ота жасауға және одан кейінгі емде-
луге 50 мың америкалық доллар қажет болады.     

Татьяна мұндай қомақты қаражатты қайдан ала-
тынын білмей дал болады. Алексеймен сегіз жыл 
өмір сүргенде, әр түрлі клиникалардағы оның еміне 
барлығын қосқанда 100 мың доллар төлегенін есіне 
алады.  

Байбаламда Татьяна   Сергейге қоңырау шалып, қажет 
соманы сұрап көз жасын төгеді.   Сергей әйелін бай-
салды қалыппен тыңдап болып былай сұрайды: «Ал 
туған балаларыңның хал-жағдайын сұрағың келмей 
ме?   Олар өсті, мектепке барып жүр.      Татьяна, кел, 
мен саған ақша беремін, бірақ сені әлі күнге дейін 
сүйетінім үшін емес, сенің қайырымды іске сұрағаның 
үшін».
  
Келесі күні ота жасауға ақша табылды, және де Та-
тьяна Алексейді  стационарға жатқызатын күнді 
белгілеуге келісу үшін институтқа кетеді.  Институт-
та бәрін келіскеннен кейін, жүрегіндегі үмітпен қанат 
біткендей бақытты  ол үйіне ұшып келеді.  

Пәтерге кірген Татьяна Алексейдің дәптерге бір нәрсе 
жазуға тырысып жатқанын көреді.  Татьяна оған 

суде это тем, что с двумя малыми детьми и мужчиной 
инвалидом она просто физически не справится. 

Вскоре прежнюю квартиру Татьяна обменяла на дру-
гую и перевезла Алексея жить к себе, запретив его 
дружкам вывозить его по утрам на работу к метро – 
просить милостыню для их сообщества. 

Говорят, скандал был нешуточный, но Татьяна рас-
платилась с этими «сутенерами» – сполна и те от них 
отстали. 

Татьяна купила Алексею новую германскую инвалид-
ную коляску и стала вывозить его вымытого и выбри-
того на прогулку. 

Она периодически лечила Алексея в дорогих клини-
ках Москвы и Санкт-Петербурга. Но вылечить Алек-
сея полностью было уже невозможно.  

И только одна правая рука и нога его могли двигаться. 
Этой рукой Алексей как мог, ухаживал за собой. Этой 
рукой он обнимал Татьяну, когда та вывозила его по-
дышать воздухом в сквер. Сама же Татьяна, боясь на-
долго оставлять Алексея одного, бежала в магазин за 
продуктами, а он укутанный пледом ждал её… 

Каждый раз на леченье уходили крупные денежные 
средства, сохранившиеся у Татьяны ещё от брака с 
Сергеем. И в самый неподходящий момент деньги за-
кончились совсем. Врачи института всё же решились 
прооперировать Алексея. На операцию и всё последу-
ющее лечение необходимо было 50 тысяч американ-
ских долларов. 

Татьяна не знала, что делать, где взять такую огром-
ную сумму денег. Вспомнив, что, прожив с Алексеем 
восемь лет, она уже в общей сложности истратила на 
его лечение в разных клиниках более 100 тысяч дол-
ларов. 

В панике Татьяна позвонила Сергею, слёзно прося у 
него нужную сумму. Выслушав бывшую жену, Сергей 
спокойным голосом спросил: «А про родных детей, 
ты ничего не хочешь спросить? Они подросли, ходят 
в школу. Приезжай, Татьяна, я дам тебе деньги, но не 
потому что продолжаю любить тебя, а потому что, ты 
просишь на святое дело».

На следующее утро деньги на операцию были, и Та-
тьяна поехала в институт договариваться о дате по-
мещения Алексея в стационар. Когда в институте всё 
было обговорено, она счастливая с надеждой в сердце 
как на крыльях летела домой. 

Войдя в квартиру, Татьяна увидела, что Алексей  пыта-
ется что-то написать в тетради. Татьяна всегда остав-
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әрқашан қолын жаттықтыру үшін қағаз бен қарындаш 
беретін.  Қисық, әлеміш болған жолдарға қарап    Та-
тьяна жылап жіберді. Бұл оған сүйікті адамынан 
алғашқы және ең соңғы  хат еді.  Екі бетке жазылған 
шимайланған барлық жазудан ол тек бір сөзді таны-
ды:     Таня, неге мені қинайсың…? 

Келесі күні Татьяна Ғибадатханаға барды. Ол 
Қасиетті бейнелердің алдында, Құдайдан оның 
сүйікті адамының аяғына тұруын сұрап үнемі ғибадат 
етті.   Ол үміттенді.   Ол ғажайыптың болатынына 
сенді.  Бірақ, өкінішке орай, ғажайып орындалмады. 
Керсінше, қасірет орын алды.   Алексей дүние сал-
ды.    Татьяна ғибадат етуге кеткен кезде қайтыс бо-
лып кетті.  

Үйіне келген Татьяна қозғалыссыз көзін ашып 
отырған Алексейді көрді. Оған ол өзіне тура қарап 
тұрғандай болды. 

«Лёшка, саған не болды?!» – деп жымиып сұрады ол. 

Алексей үндемеді.                 
                          

ляла ему тетрадь и карандаши, чтоб он мог как-то раз-
рабатывать руку. Посмотрев на кривые размазанные 
строчки, Татьяна расплакалась. Это было первое и по-
следнее письмо – ей – от самого любимого человека. 
Из всех предложений написанных каракулями на двух 
листах она разобрала лишь одно: Зачем ты мучаешь 
меня, Таня…? 

На следующий день Татьяна пошла в Храм. Она не-
устанно молилась перед Святыми образами, прося 
Бога лишь об одном, чтоб молитвы помогли поднять 
на ноги любимого человека. Она надеялась. Она жда-
ла свершенья чуда. Но чудо, к сожалению, – не про-
изошло. Наоборот, произошло горе. Алексей умер. 
Умер сразу же, как только Татьяна ушла помолиться.

Придя, домой, Татьяна увидела сидящего неподвижно 
с открытыми глазами Алексея. Ей показалось, что он 
смотрит ей в глаза. 

«Что с тобой, Лёшка?!» – С улыбкой спросила она.    

Алексей молчал.                                               
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Ауа – райы алай–дүлей. Бораннан көзім түк көрер 
емес. Ызғырық жел қалың тоннан да өтіп барады. 
Жалғыз келе жатқандаймын. Қасымдағы серіктерімнің 
сөйлеуге шамасы жоқ. Олардың бәрін мазалаған бір 
ой бар. «Құдай–ай, қашан жетеміз?» Жетерміз. Бірақ 
қайда? Бет ауған жаққа жүре бергеніміз жөн бе? ...Неге 
біз? Бәлкім, бір орында аялдап күткеніміз дұрыс па 
еді...? Адамдар бізді тауып алар еді ғой...Жүрегім 
бір нәрсені сезгендей...Бірақ жақсы ма, жаман ба ұға 
алмай қойдым. Боран бетімді қарып барады. Құдай 
есімнен адасайын дедім бе? Әлде елес пе? Бұл не? 
Жарық?  Есімнен адасқан секілденіп, серігіме: 

- Сен көрдің бе? – дегем? 
Оның әлсіз дауысы естілді: 

- Көрдім.

Біз жарық көрінген жаққа тез жүруге тырыстық. Бірақ 
менің «тез жүрдік»  дегенім шамамен бір сағатта жар-
ты мильдей шығар. Математик болу қандай қиын 
еді?.. Кез – келген нәрсені нақты біліп отырасың. 
Менің орнымда өзге біреу болса:
- Қазір жетемін, қазір, - деп үмітпен қадам басар еді. 
Ал мен бұл жарыққа шамамен үш – төрт күнсіз жету 
мүмкін емесін біліп тұрмын. Осы уақыт аралығында 
не боларын білмейтінім өкінішті. Математика! Бар 
қиялымды жойдың – ау. Осы бір жаққа да «орман ор-
тасында тамаша математик тұрады» - деп келіп едім. 
Енді не болмақ?...Орманда математикпен кездеспек 
түгілі аюға жем болатын түріміз бар. Серіктерімді 
де қиналттым. Өмір жолымды таңдар кезде өзімді 
ғылымға арнағаныма бірінші рет өкініп тұрмын. 
Уақыт өтіп болар емес. Досымның біреуі құлап түсті. 

- Саған не болды? – деп екеуміз бірге айтыппыз. Ол 
байғұс әлсін - әлсін: 

- Кете беріңдер, мен сендердің тірі қалғандарыңды 
қалаймын! – деді. 

Біз оны қалдыра алмадық. Екеуміз кезек – ке-
зек көтергендей болдық. Ол біздің жолымызды 
бұрынғыдан бетер тежеді. Бірақ математика – 
достыққа адал болуға үйрететін бірден – бір ғылым. 
/Мысалы, бір формуласыз екінші формуланың бола 
алматыны сияқты/. 
  
Меніңше, әрбір адам – шешлілмеген формула. Олар 
бір – бірінсіз бола алмайды. Айдалада келе жатқан 
үш адам ақ қағаз бетіндегі үш формула секілді. Ал 
алыстағы жарық – қиын бір есеп. Сол есепті шешу 
үшін үш формула қажет! Ойымды арқамдағы досым 
бөлді:

-  Мен жете алмаймын. Түсірші. Деуін деді де тура 30 
секундтан кейін есінен танып қалды. Мен бұл жөнінде 
серігіме айтпадым. Қағаз бетінде 2 формула қалды. 
Біреуі іске аспайтын секілді. Алайда есеп шығарушы 

Буран свирепствует. Из-за снежных вихрей не видно 
ни зги. Пронизывающий ветер пробирает насквозь 
даже через густой мех шубы. Такое ощущение, что 
иду одна. У моих спутников  нет никакой возможно-
сти говорить. Всех их тревожит одна мысль: «Боже 
мой, когда же дойдем?» Дойдем. Но куда? Можно ли 
идти, куда глаза глядят...Почему мы? Может, правиль-
нее было бы переждать где-нибудь..? Люди нашли бы 
нас.  Мое сердце будто почувствовало что-то...Только 
не могу понять, хорошее или плохое. Буран обжигает 
лицо. Я теряю рассудок? Или это видение? Что это? 
Свет?  В состоянии, близком к потере рассудка, спро-
сила у спутника: 

- Ты видел?  
В ответ послышался его слабый голос:

- Видел.

Мы пошли скорее туда, где показался свет. Но только 
мое «пошли скорее» равно примерно полмили в час. 
Как тяжело быть математиком?.. Знаешь буквально 
любую вещь. Если б на моем месте был другой, то  
шел бы с надеждой: «Сейчас дойду, сейчас». А я знаю, 
что к тому огоньку невозможно дойти: туда без малого 
три-четыре дня пути. К сожалению, я не знаю, что мо-
жет произойти за это время. Математика! Разрушила 
все мои мечты и фантазии. Сюда я пришла из-за того, 
что «в глубине леса живет замечательный математик». 
А что теперь будет?...Не то, что встретиться с мате-
матиком в лесу, а сами мы  можем стать пищей для 
медведя. Заставила мучиться своих спутников. Впер-
вые сожалею о том, что посвятила себе науке, выби-
рая свой жизненный путь. Время идет так медленно. 
Один из друзей упал. 

- Что с тобой? – спросили мы одновременно. Бедняга  
время от времени повторяет: 

- Уходите, я хочу, чтобы вы остались живы! 

Мы не могли оставить его. Вдвоем по очереди  несли 
его. Это еще более   тормозило наш путь. Но матема-
тика – единственная наука, которая учит верности в 
дружбе. Например,  одна формула не может существо-
вать  без другой. 

Мы, по-моему, каждый человек – нерешенная форму-
ла. Они не могут существовать друг без друга. Три че-
ловека, идущие в степи, как три формулы на белом ли-
сте бумаги. А свет вдали – это сложная задача. Чтобы 
решить эту задачу, нужны три формулы! Мои мысли 
прервал друг за спиной: 
       

-  Я не смогу дойти. Опусти меня. Сказал и ровно 
через 30 секунд потерял сознание. Я не сказала об 
этом своему спутнику. На листе бумаги остались две 
формулы. Одна формула, кажется, непригодна. Если 
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оны сызып тастаса, қателік болар еді. Өйткені ол кез 
– келген уақытта қайтадан кәдеге асуы мүмкін. Мен 
әлі жүріп келемін. Екінші серігім де жерге құлап 
түсті. Мен де құладым. Бірақ тала қойған жоқпын. Екі 
серігімді бірдей сүйреп жүре алмайтынымды білдім. 
Екеуін  беттерінен шапалақтап әрең ояттым. Екеуі 
де жүре алмайтындарын айтты. Мен оларды қармен 
көміп, беттерін ғана ашық қалдырдым. Ұйықтамай, 
бір – бірімен әңгімелесіп жатуларын сұрадым. Сөйтіп, 
әрі қарай жалғыз кеттім. Тез жүруге тырыстым. Қағаз 
бетінде 2 формула күшін жоюдың аз – ақ алдында тұр. 
Шамасы есеп жалғыз формуламен шығатын секілді. 
Әрине, егер шықса...Тегі «математика қиялымды 
жойды» - деуім бекер болар...Мен қиялдап келемін. 
Шықпайтын есепті шығаруды өлермендікпен қиялдап 
келемін. Мүмкін шешілер. Құдай – ай, әлім құрып ба-
рады. 

Мүмкін емес! Мен жеттім! Бұл – үй. Ағаштан 
салынған үй. Төбесі маған түсініксіз әлденелермен 
жабылып, бір ұзын ағашқа жылтыр нәрсе орналасты-
рылыпты. Сірә, мен қуып жеткен жарық осы болар. 
Тез – тез жүргендей боп, күшімді тек есік қағуға әзер 
жеткіздім. Көзілдірікті жас адам ашты. Бір – бірімізге 
аң – таң болып қарадық. Ол да математик екен. Ол да-
осы жақта белгіліматематиктің тұратынын естіп келіп, 
адасыпты. Жаңа серігім өз басынан кешкендерін ба-
яндай бастады:

- Мектепте математик едім, өмірім бір сарынмен 
қызықсыз өтіп жатты. Бірде не түрткенін білмеймін, 
осы жақта тамаша математик тұратынын естіп, жолға 
шықтым. Бұл үйде тұрғаныма үш ай болды.

Оның басынан кешкендері менікіне ұқсас екен. 
Екеуміз қалың киініп, тағы екі тон кішкене тамақ 
алып, менің серіктеріме қарай жүрдік. Аз жүрдік пе, 
көп жүрдік пе, әйтеуір әліміз құрып бітті. Мен жерге 
құлап түстім. Көзім түк көрмейді. Өзімді әлдекімнің 
демегенін ғана сездім. Кішкенеден соң есімді жиып, - 
«түсіп, өзім жүремін», - дедім. Әлгі күш иесі: 

-  Сенімдісің бе? – деп сұратды. Мен басымды изедім. 
Екеуміз тағы біраз жүрдік. Ақыры серіктеріме де 
жеттік. Олар әлі тірі екен. Демек қағаз бетіндегі 2 
формула әлі күшін жойған жоқ, тек қосалқы тағы бір 
формула пайда болды. Бір серігімнің жүруге мүлде 
әлі қалмады. Оны жас математик көтеріп жүрді. Ал 
екінші серігіміз екеуміз ілбіп келеміз. Бір формула 
күшін жоюдың аз–ақ алдында. Екі формуламен есеп 
шешілер емес. Күшті болып тұрғаны қосалқы форму-
ла. Біз жүріп келеміз.
 

Мүмкін емес! Қала көрінді. Өмір көрінді. Есеп 
шешілетін секілді. Біз мейлінше тез жүрдік. Жас ма-
тематикке:

решающий задачу вычеркнет ее, это будет ошибкой. 
Потому что она в любой момент может пригодиться. 
Я иду. Мой второй спутник упал на землю. Я тоже 
упала, но не потеряла сознание. Поняла, что не смо-
гу тащить одновременно двух спутников. Еле разбу-
дила обоих спутников,  похлопав по их щекам. Они 
оба сказали, что не могут идти дальше. Я закопала 
их в снегу, оставив открытыми только лица. Попро-
сила их не спать, а беседовать друг с другом. Таким 
образом, я пошла дальше.  Старалась идти быстрее. 
На листе бумаги 2 формулы готовы потерять силу. 
По всей вероятности, задача может решиться только 
с помощью одной формулы. Конечно, если возможно 
решение...Да, я зря сказала, что «математика лишила 
меня иллюзий»...Я иду и мечтаю. Неутомимо мечтаю 
решить неразрешимую задачу. Может, получится. 
Боже мой, силы покидают меня. 
         
Невероятно! Я дошла! Это – дом. Деревянный дом. 
Крыша закрыта чем-то непонятным для меня, на 
длинную жердь прикреплено что-то блестящее. Ско-
рее всего, это есть тот свет, к которому я торопилась.  
Из последних сил пошла быстрее,  сил еле хватило на 
то, чтобы постучать в дверь. Открыл дверь молодой 
человек в очках. Мы удивленно посмотрели друг на 
друга. Он тоже оказался математиком. Он так же, как 
мы, пришел в эти места в поисках знаменитого мате-
матика и заблудился. Мой новый спутник начал рас-
сказывать о своих приключениях: 

- Я был в школе математиком. Жизнь моя проходила в 
одном темпе без всякого интереса. Однажды, не знаю, 
что на меня нашло, узнал, что в этих краях живет за-
мечательный математик, и вышел в путь. Уже три ме-
сяца, как я живу в этом доме.
       
Его приключения похожи на мои. Мы оделись теплее, 
взяли два тулупа, немного еды и пошли к моим спут-
никам. Много ли, мало ли мы шли, но наши силы под 
конец иссякли. Я грохнулась на землю. Глаза ничего 
не видят. Почувствовала, что кто-то подхватил меня. 
Через некоторое время очнулась, произнесла:  «Спу-
щусь, пойду сама». Источник силы спросил: 
     
 -  Уверена? Я кивнула головой. Мы вдвоем шли еще 
долго. Наконец дошли до моих спутников. Они были 
еще живы. Это значит, что две формулы на листе бу-
маги еще не потеряли силы, только дополнительно 
появилась еще одна формула. У одного моего спут-
ника совсем не осталось сил ходить самостоятельно. 
Его взял на руки молодой математик. А я еле-еле иду 
со вторым спутником. Одна формула в двух шагах от 
того, чтоб потерять силу. Задачу нельзя решить двумя 
формулами. Пока сильна дополнительная формула. 
Мы движемся вперед.
           
Не может быть! Показался город. Показалась жизнь. 
Кажется, задача будет  решена. Мы стараемся идти 
быстрее.
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- Шаршадың ғой, мен көтерейін, - деп арқасындағы 
серігімнің қолын ұстап едім, тамыры соқпайды. Жас 
математик оның өліп кеткенін сезбегенін айтты. Біз 
оны жол ортасында тастап кетпек болдық. 

Бірақ жас математик айтты:
- Егер ол қалса, өзім де қаламын, - деді, жас мате-
матик. Қосалқы формула баяғысынша күшті екен. 
Өкініштісі, ол есепті дұрыс шығармайды. Ол күші 
жоқ формуланы сүйеп келеді. Екінші серігім де құлап 
түсті. Мен жас математиктен бірінші серігімде тастап, 
екінші серігімді арқалауды өтіндім. Ол үндемеді. Алға 
жүре берді. Соңынан жүріп,

- Сен кімсің, есің дұрыс па? – дедім. Ол қалың 
көзілдірігін шешіп еді...Мүмкін емес! Бұл менің 
дүниеден өткен ағам. Арқасындағы бірінші серігімнен 
жеңгемді таныдым. Ол маған, 

- Сенің жолың – басқа жол, кері кет! Екінші серігің 
де маған ілеседі, - деді. Ағамның артынан былқ–сылқ 
басып еріп келе жатқан серігім – досым екен.  Мен 
жыладым. Олармен бірге барғым келді. Бірақ олар 
ғайып болды. Формуланың бәрі күшін жойды. Тек 
біреуі ғана қалды. Мен көрінген өмірге қарай жүрдім. 
Есеп те шешіліп келеді. Өмірге жеттім. Бір сызықтан 
аттағам, есеп шешілді. Көзімді аштым. Анам, әкем, 
інім бәрінің көзі жасқа толы. Құшақтап жылап жатты. 
Мен өмір математикасын шешуге тырысып, қателесе 
жаздадым. Өмірдің қиын есеп екенін енді түсіндім. 
Оның шешілуі – шешілмеуі адамның өзіне байланы-
сты. 

Нәркес Балтоғаева                         

 - Ты устал, давай я подниму , - сказала я молодому ма-
тематику, взяв за руку своего спутника на его спине: 
пульс не прощупывается. Молодой математик сказал, 
что не почувствовал его смерти. Мы хотели оставить 
его на середине пути.  

Но молодой математик сказал:
 - Если он останется, я тоже останусь. Дополнитель-
ная формула по-прежнему еще сильна. К сожалению, 
она неверно решает задачу. Она поддерживает бес-
сильную формулу. Второй мой спутник тоже упал. 
Я попросила молодого математика оставить первого 
спутника и поднять на спину второго. Он промолчал. 
Продолжал идти вперед.  Идя следом, спросила:
    
- Кто ты, у тебя все в порядке?  Он снял свои очки 
с толстыми стеклами...Не может быть! Это мой брат, 
ушедший из жизни.  В своем спутнике на его спине я 
узнала жену брата. Он сказал мне: 
      
- Твой путь – другой, иди назад! Твой второй спут-
ник тоже пойдет со мной. Спутник, идущий вслед за 
братом, шатаясь, оказался моим другом.  Я заплака-
ла. Мне хотелось пойти с ними. Но они исчезли. Все 
формулы потеряли силу. Осталась только одна. Я по-
шла к показавшейся вдали жизни. И задача на пути 
решения. Дошла до жизни. Перешагнула через одну 
черту и задача решилась. Открыла глаза. Глаза мамы, 
папы, братика полны слез. Плачут, обнимая меня. Я, 
пытаясь решить математику жизни, чуть не совер-
шила ошибку. Только сейчас поняла, что жизнь – это 
сложная задача. Ее решение зависит только от самого 
человека.  

                                  
Перевод с казахского Сауле Дутбаевой
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БЕС МИНУТ БҰРЫН 
ПЯТЬ МИНУТ НАЗАД 

Нәркес Балтоғаева 
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Осыдан бес минут бұрын ғана қайғыдан жаны 
булыққан адамның енді езуі құлағына жеткенше жы-
мияды деп кім ойлаған? Жүрегі қуаныштан бұлай 
толқиды, соқпай қалады деп кім ойлаған? Ол сыйма-
ды, тағдырдың үкімімен келісе алмаған оның жаны 
әрдайым күресумен болды. Оған ешқандай мүмкіндігі 
жоқ, бұл тәні тым таршылық етті. Сондай армандаған 
еді, енді міне сол дегеніне жетті. Енді сондай жеп-
жеңіл, ең бастысы қалаған адамына жете алады. 
Барлық мүмкіндігі бар.
       

Оның дәлелдегісі келген. Осыдан бес минут бұрын 
ғана өз ісін асқан ерлік деп санап отырған адам бұлай 
өкінеді деп кім ойлаған? Кімге, нені дәлелдемекші 
екенін де өзі білмейді. Тек қана өкініш бар жүрегінде. 
Кішкене кезінде салған суреттеріне қарап еңіреп 
отырған анасын көріп жаны қан жылап тұр, ол 
түсінбеді.  Бес минут бұрын ғана Махаббат үшін 
осындай құрбандыққа барған қайсар қыз атанбақшы 
болған оның, енді анасының ақымық қызына айнала-
рын кім білген? 
       
Бес минут бұрын ғана ғажайып ертекке сенген, сол 
сенімін ақ параққа түрлі түсті қарындаштарымен 
өзінше түсіріп жүрген кішкентай шығармашылық 
иесінің өз суреттеріндегідей сыйқырлы әлемге атта-
нарын кім білген? 

Бала қиял болып қана көрінген бұл әлем оның ендігі 
мекеніне айналарын бес минут бұрын ғана ешкім сез-
беген де еді. Күтпеген жерден болды. Ол түк түсінбеді, 
бірдеңені ұғынатын жаста емес қой. «Мама» − дей 
берді, ана сәбидің көз алдында құдіретті күш иесі 
емес пе? Бірақ, тек бала үшін ғана олай екені өкінішті. 
Анаға перзенті шырқырағанда шарасыздықтан асқан 
қайғы жоқ екен. 

- Мама, мен қорқамын
- Періштем менің, қасыңдамын, күнім
- Мама
- Жүрегім менің
- Мама-а
- Шыда, құлыным. Міне, дәрігерлерге де жеттік
- Мама мен қорқамын
- Өтінемін көмектесіңізші
- Қазір, сабыр сақтаңыз

- Мүмкін емес, инфекция жайылып кеткен. Қиналып 
өлгенше, қазір біз ұйықтататын дәрі салайық.

- Мүмкін емес, бір нәрсе істеңіздер! - деген ашудан 
булыққан дауыс.

- Мама не болды? Ұрыспашы, мен қорқамын

- Күнім ештеңеден қорықпа, - деген сабырлы дау-
ыс. Ол өзін қолға алды. Сәбиіне қолынан келері – 
қорқынышын басу ғана. Медбикенің ұйықтататын 

Кто думал, что человек, душа которого всего пять ми-
нут назад разрывалась ог горя, вдруг будет улыбаться 
так, что рот растянется до ушей? Кто думал, что  серд-
це будет так биться от радости и перестанет стучать? 
Она не могла найти себе места, ее душа, не согласная 
с решением судьбы, пребывала в постоянной борьбе. 
Не имея никакой возможности сопротивляться, ее 
тело было тесным для нее. Так мечтала об этом, и вот 
достигла своего. А теперь она такая легкая и воздуш-
ная, и, самое главное, может добраться до своего из-
бранника. Есть такая возможность. 

Она хотела доказать. Кто думал, что человек, пять ми-
нут назад считавший, что совершает высокий подвиг, 
будет так сожалеть об этом? Она даже не знает, кому 
и что  хотела доказать. В сердце одно раскаяние. Уви-
дев мать, рыдающую возле ее детских рисунков, душа  
горько плачет, не понимая ничего. Кто знал, что пять 
минут назад она собиралась стать героической девуш-
кой, пожертвовавшей собой ради Любви, а преврати-
лась в  глупую доченьку своей матери.
        

Кто знал, что она, пять минут назад верившая в чу-
десную сказку и создававшая его в детстве сама раз-
ноцветными карандашами на белом листе, уйдет в за-
гадочный мир на своих рисунках? 

Пять минут назад никто и не предполагал, что мир, 
который казался детской фантазией, превратится в ее 
последнюю обитель. Это произошло так неожиданно. 
Она ничего не поняла, потому что не в том возрасте, 
чтобы понимать что-то. Только повторяла все время  
«мама», ведь мать самое святое для ребенка! К со-
жалению, это так только для ребенка. Для матери нет 
ничего тяжелее, чем безвыходная ситуация, когда ее 
ребенок плачет.  

- Мама, я боюсь
- Ангел мой, я рядом, солнышко мое
- Мама
- Сердечко мое
- Мама-а
- Терпи, жеребеночек мой. Вот и дошли до врачей
- Мама, я боюсь
- Умоляю, помогите
- Сейчас, сохраняйте спокойствие

- Не может быть, инфекция уже распространилась. 
Чем она будет умирать в мучениях, лучше сделать ей 
укол и усыпить.
- Это невозможно, сделайте что-нибудь! – раздается  
задыхающийся от гнева голос.

- Мама, что происходит? Не ругай, я боюсь.

- Солнышко, ничего не бойся, - произносит спокой-
ный голос. Она взяла себя в руки. Ей остется толь-
ко успокоить свое дитя. Она дала согласие медсестре 
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дәрі егуіне рұхсатын берді.

- Мама

- Құлыным, - жасын әзер ұстады, - Жарығым, ұйықтай 
ғой, көзіңді жұм.

- Қорқамын

- Қорықпа, жарығым. Мен сенімен біргемін. Көзіңді 
жұма ғой. Сен «феяларды» көп салатын едің ғой. 
Енді қарашы, екеуміз де «феямыз». Сенде қанат бар. 
Менде де, екеуміз ұшып келе жатырмыз. Мінекей, 
«торттар» әлеміне келдік. Ана жақтағы не, мәссаған, 
онда балмұздақтар көптеп ағып жатыр. Кеттік, 
сонда ұшайық. Көріп тұрсың ба, сен ұнататын 
«эскимолардың» үйін, күнім менің, көрдің бе? - 
дейді, сәбидің бетінен жымиыс байқалды. Байғұс ана 
жалғастыра берер еді. 

- Ол ұйықтап кетті, бәрібір естімейді, - деді суық өңді 
ақ халатты кісі.

- Сен қайдан білесің, олай деме! Түсіндің бе, естиді, 
естиді, - дей берді.

- Сабырлы болыңыз. Бала тым әлсіз, үш төрт 
сағаттардан кейін инфекция организмге жайылады, 
өкінішке орай өледі, - деді.

- Ол сәби ғой, қалай ғана олай
айтасыз, - деп шыңғырды. Оған тынышталдыратын 
дәрілер салынды. Жылады, бөбегінің тамыры соңғы 
рет қаққанға дейін отырды бір нүктеден көз алмай. 

Соңғы секундқа дейін ғажайыпқа сенді. Өкінішті...  

Болмас та еді, оның жүрегі сол кезде соғып кетті ғой. 
Ғажайып болды. Сәби тірі қалды, кішкентай ғана ба-
лапанды мен, жазып отырған адам, аналық инстикті 
бар әйел заты қалай ғана өлімге қиямын. 

Тірі қалды. Әдеттегідей, өмірде қалай жиі болса, 
менің ақ қағаздағы шағын ғана өмірімде де дәрігерлер 
қателескен болып шықты. Бұл инфекция емес екен. 
Бөбектің таңға жақын тамыр соғысы дұрысталып, 
қызуы да түсті. 

Тірі қалды, бәрібір өкінішті. 

Қазір сол сорлы ана ақымақ қызының сол бір суретін 
ұстап тағы да жанын қоярға жер таппай отыр, осы 
жолы дәрігерлер қателеспеуі керек. 

Қанша дегенмен сонша жыл өтті ғой, бәрі дамыды, 
медицина да. Осы жолы қайсар болып көрінем деген 
ақымақ қыздың өзі кінәлі. 

«Ақымақ қызым-ау, ақымағым-ау» − дей береді сорлы 

сделать усыпляющий укол.

- Мама

- Жеребеночек мой, - еле сдерживает слезы, - Светик 
мой, поспи, закрой глазки.

- Я боюсь.

- Не бойся, светик. Я с тобой. Закрой глазки. Ты ведь 
много рисовала «фей». А сейчас видишь, мы с тобой  
«феи». У тебя есть крылья, и у меня крылья. Мы с то-
бой летим. Вот, смотри, прилетели в мир «тортов». А 
что там, ух ты, а там мороженое течет и не кончается. 
Давай, полетим туда. Видишь, дом твоих любимых  
«эскимо», солнышко мое, видишь? – говорит она.  На 
лице ребенка показалась улыбка. Бедняжка мать гото-
ва продолжать. 

- Она все равно не слышит, уснула, - произнес человек 
в белом халате с холодным выражением лица.

- Откуда ты знаешь, не говори так! Она слышит, по-
нял, слышит, - повторяла она.

- Успокойтесь. Ребенок слишком слаб, через три-
четыре часа инфекция распространится по всему ор-
ганизму, и к сожаленью, она умрет, - сказал врач.

-  Это же ребенок, как вы смеете так говорить! - заво-
пила мать. Ей сделали успокаивающий укол. Заплака-
ла, уставившись в одну точку, сидела до последнего, 
пока не перестал биться пульс ее ребенка. 

До последней секунды верила в чудо. К сожалению... 

Вдруг ее сердце начало биться. Произошло чудо. Ре-
бенок остался жив. Как я, женщина с материнским 
инстинктом, пишущая об этом, могу отдать смерти  
своего маленького ребенка? 

Он остался жив. Как обычно случается в жизни, в 
моей короткой жизни, запечатленной на листе бумаги, 
врачи тоже ошиблись. Это была не инфекция. К утру 
пульс ребенка нормализовался, температура спала. 

Ребенок остался жив, но всё равно  сожаление оста-
лось. 

Сейчас эта бедная мать опять сидит с портретом своей 
глупой дочери и не находит себе места, но в этот раз 
врачи не могли ошибиться. 

Все-таки, прошло столько лет, все развивается и ме-
дицина тоже.  На этот раз виновата безрассудная дочь, 
которая хотела показаться героиней. 

«Глупая доченька, глупенькая», -  только и повторяет  
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шеше. Амал нешік, бәрі кеш. 

Бәлкім, кеш емес шығар, медицина дамыды дедім ғой, 
адам тәнінің негізі жүректі ауыстырып жатқанда бұл 
не тұрыпты. Әттең, сәл ертерек келгенде, сәл ерте-
рек... 

Ол ақымағының амандығына деген сенімін сәл де 
болса арттырар еді. Әттең... олай өкінуіне де жол жоқ, 
ол жақсы іс үшін кешікті. Көмектескісі келді, пойызға 
билет алуға барған ол ұзақ тұрған. Жазда қызымен 
бірге демалып келуді ұйғарған. Оның алдындағы 
кезектегі әйел:
- Балам екеуімізге билет беріңіз, - дейді.

- Кешіріңіз компьютер сіздің ұлыңыздың куәлігі 
дұрыс емес дегенді көрсетіп жатыр. Оның мындағы 
туған жылы бойынша жасы он сегізде болуы керек. 
Демек, билет тек жеке куәлікпен беріледі.

- Қайдағы, менің бөбегім әлі кішкентай

- Кешіріңіз кезекті бөгемеңіз, адамдар күтіп тұр, - деді 
кассир.

-  Жоқ, кетпеймін, билет бер, - деп қатты күйгелектенген 
әйел шалқасынан сылқ түсті. 

Езуін тартты, бұл анаға сондай жаны бір шүберекке 
түйілген түнгі бөбегінің ұйықтар кездегі күлкісін 
есіне салған. Қараптан қарап қызының бүгін:

- Мама, Қыз Жібекті бүкіл қазақ ұрпағы махаббаттағы 
әйел затының эталоны деп біледі.

- Иә, ол өзінің қайсар мінезін көрсете білген.

- Ол - махаббат үшін өлген қайсар қыз. Жыр бойынша 
ол тура қазіргі менің жасымда болыпты.

- Ол кезде адамдар ерте есейген, қазіргі кіп- кішкентай 
сендерге қайдағы махаббат?!

- Неге? - деп жатқан қызын бөліп:

- Мен тез билетке барайын, - деп асығып шығып кет-
кен. Қызының сол кезде бір түрлі боз болып тұрғаны 
да енді есіне келді. 

Ол не істерін білмей қалды, қолына ұстап отырған 
ана әйелді де тастап кете алмайды. Есін жиғанша, 
біраз уақыт өткен бе, әйтеуір жедел жәрдем де келіп 
қойыпты. Бірақ, медицина дамып келеді ғой, мүмкін 
шынымен де атына сай болып жедел жеткен болар. 
Бірақ өзгерді деуім қайдам, мыналардың әдеттегідей 
қабақтарынан қар жауып келеді.

бедная мать. Ничего не сделаешь, все поздно. 

Может, еще не поздно, медицина же развивается, если 
даже могут поменять самое главное для человека – 
сердце, то это все ничего. Эх, если бы пришли чуть 
раньше, хоть  чуточку пораньше... 

Это хоть чуть-чуть  дало бы надежду на спасение ее 
глупой дочери. Ох...у нее нет повода для сожаления, 
она ведь опоздала ради хорошего дела. Хотела по-
мочь, долго стояла в очереди за билетом на поезд. Ре-
шили летом поехать отдыхать с дочерью. Женщина, 
стоявшая перед ней в очереди, сказала:
- Дайте нам с сыном билет.

- Извините, компьютер показывает, что у вашего сына 
неправильное свидетельство.  Компьютер  показывает 
год рождения, по которому ему исполнилось восем-
надцать лет. Значит, билет ему выдается только по 
удостоверению личности.   

- Какое там, мой ребенок еще маленький.

- Извините, не задерживайте очередь, люди ждут, - 
сказала кассир.

- Нет, не уйду, давай билет, - сильно нервничая, сказа-
ла женщина и вдруг упала навзничь.  

Улыбнулась, вспомнив улыбку своего ребенка перед 
усыпляющим уколом в ту ночь, когда ее душа сжалась 
в комок. Ни с того, ни с сего вспомнила сегодняшние 
слова дочери:          

- Мама, все поколения казахов считают Кыз Жибек 
эталоном женской любви.

- Да, она сумела показать свой стойкий характер.

- Она – отважная девушка, которая погибла за любовь. 
В эпосе сказано, что ей было столько же лет, сколько 
мне сейчас.

- В то время люди рано взрослели. Какая может быть 
любовь у таких юных, как вы?!

Прервав дочь, которая спросила: «Почему?»,  сказала:
       
«Я быстро схожу за билетами», –  и вышла торопясь. 
Только сейчас вспомнила, что дочь выглядела какой-
то бледной. 

Она не знала, что делать, но в то же время не могла 
оставить ту женщину на руках. Пока пришла в себя, 
кажется, прошло много времени, наконец, приеха-
ла скорая. Все-таки, медицина быстро развивается, 
может, действительно, скорая помощь соответствует 
своему названию и приехала вовремя. Однако, зря я 
сказала про изменения в медицине, у этих, как всегда, 
хмурые лица.
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-  Науқас қайда? - деді дөрекі түрде.

Жаңағы әйел көзін сәл ашып  «қалағанымды бұлай 
күтпеген жерден аламын деп кім ойлаған?» − деп 
жатырғанында:
- Сендер де асыра сілтейсіңдер осы, өлім ау-
зында деп хабарлап тіпті! Апашка, мына жер жататын 
орын емес, өліп жатқан аққуды ойнайтын кезді тауып-
сыз, қазір нашатырь иіскетсем қалай тұрғаныңызды 
білмей қаласыз, - деп сөйлеп, асқан сабырлылықпен 
науқасқа жеткенше, біздің ана оның көзінің жұмылып, 
кірпіктерінің мүлдем қозғалмай қалғандығын байқап 
еді. 

- Тездетіңіздер, бұл кісі есінен танып қалды, сізді 
естімейді де, - деді. 

Дәрігер жетті. Бірақ, кеш еді. Жүрегіне массаж жаса-
лынды, дәрі егілді, барлық шараны істеді. Бірақ, ақ ха-
латтылар да кейде бүкіл ауруға дауа бола алмайды. Бір 
ер адам жетіп келді, көздері жасқа толы. Науқас оның 
әйелі екен, күні бойы іздепті.

- Ең бірінші вокзалға келуім керек еді, - дей берді. 
Ақымақ қыздың анасы:

- Иманды болсын

- Ол соңғы рет не деді?

- «Қалағанымды бұлай күтпеген жерден алам деп кім 
ойлаған?!»

- Ол қалапты, мен білетінмін, бірақ, үміттенген едім

- Өкінішті, - деп жүрегі үлкен анамыз әлгі кісіні жұба-
туға біраз бөгелді.

- Осыдан он жыл бұрын ұлымыз дүниеден өтіп кетті.

 Әйелім содан кейін есін жиа алмады. Оның жоқ екен-
дігіне сенуден толықтай бас тартты. Енді міне, өзі де 
соның артынан кете барды, - деп жылады, отырды. 

Ақымақ қыздың анасы өзінің бөбегінің қандай 
әрекетке бара жатқандығын мүлдем ойламастан тағы 
бөгелді. 

Жесір еркектің туыстарына телефон шалды. Оны 
алып кетулерін сұрады. Оларды күтіп те бөгелді. Со-
дан соң  ғана үйіне жетті. 

Ақымақ қызының ақымақтығының нәтижесін көріп 
қатты қамықты. Жедел жәрдемнің жеделдігінен көңілі 
қалған ол тез арада көршінің баласын шақыруға 
жөнелді. 

Ол үйіне қазір келіпті, ұялы телефонын тастап 
кеткен екен, енді алып, көптеген қабылданбаған 

-  Где больной? – спросили они грубо.

В это время женщина приоткрыла глаза и сказала:  
«Кто думал, что так неожиданно получу то, что хо-
тела?».  
- Вы слишком преувеличиваете, когда сообщаете, 
что при смерти! Апашка, в этом месте нельзя лежать, 
нашли время играть умирающую лебедь, сейчас дам 
понюхать нашатырь и не поймете, как встанете, –  с 
такими словами, пока приблизились к больной, сохра-
няя олимпийское спокойствие,  наша мать заметила, 
что ее глаза закрыты, а ресницы совсем не двигаются. 

- Поторопитесь, этот человек потерял сознание, со-
всем не слышит вас. 

Врач подоспел. Но, увы, поздно. Сделали массаж 
сердца и  укол, сделали все, что надо. Но, иногда и 
люди в белых халатах не могут противостоять всем  
болезням. Подбежал мужчина со слезами на глазах. 
Больная – его жена, он искал ее весь день
 
- Надо было мне сразу придти на вокзал , –  повторял 
он. 

- Пусть обретет покой на том свете – сказала мать глу-
пой девушки.

- Что она сказала в последний раз ?

- «Кто думал, что так неожиданно получу то, что хо-
тела?!».  

- Она  этого хотела,  я знаю, но я надеялся... 

- Сожалею, - сказала мать с большим сердцем, утешая 
этого человека, и задержалась надолго.

- Десять лет тому назад умер наш сын.

Моя жена после этого не могла прийти в себя.. Она 
полностью отказалась верить в то, что его нет. Теперь 
вот сама ушла вслед за ним, –  плача, говорил он. 

Мать глупой дочери, не думая о том, что собирается 
делать ее ребенок, еще  задержалась. 

Позвонила родственникам вдовца. Попросила, чтобы 
забрали его. Подождала их и еще задержалась. Только 
после этого добралась домой. 

Увидев, что натворила ее глупая дочь, сильно расстро-
илась. Разочаровавшись в скорой помощи, она быстро 
позвала на помощь соседского сына. 

Он только пришел домой, оставил дома сотовый те-
лефон и теперь просматривал много пропущенных 
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қоңырауларды көрді. Сол нөмірден келген хатты оқып: 
«Ақымақ қыз» деп, жүгіріп шықты, сол ақымақтың 
анасы алдынан кезікті. Көрші жігіт бірден түсінді. 
Үйге жүгірді. Қып-қызыл судың ішіндегі балауса 
қызды көтеріп алып шықты. Мінекей, ауруханаға 
да жетті. Ғажайып осы жолы болады ма? Бір нәрсе 
екінші рет қайталанады ма? Бір жерден екінші рет 
қуанып шығу мүмкін бе? 

Неге мүмкін емес. Кейбіреулер екінші рет чемпион 
атанса, лаңкестер бір зұлымдығын екінші қайтара 
жасағанында, біздің жесір еркек екінші рет жылап 
кетіп бара жатқанында, неге бөбегі үшін бәріне дай-
ын анаға екінші рет қуанып шықпасқа? Оның үстіне 
қызды кішкентай деп жүрегіне ерік бере алмай 
жүрген жігіттің өкініші қандай зор болмақ. Мен осы 
пайымдарымды жасап отырғанымда ақ халатты мыр-
за да жетіп қалыпты. Ана да, көрші болып табыла-
тын ендігі ғашық жігітіміз де басын көтерді. Дәрігер 
тұмылдырығын шешті, түсі суық.
  
Дәрігерлер салқынқанды болуы керек. Оларда бұл 
қасиет болмаса, адамдарды операция үстелінде 
сабырлылықпен сойып өз істерін орындай алмас еді. 
Ақ халаттылар әрдайым суық, жақсы хабарды да, жа-
манын да бір өңмен хабарлайды.

Нәркес Балтоғаева

звонков. Прочитав сообщение, полученное по этим 
номерам, выбежал со словами «Глупая девчонка» и 
встретился с ее матерью. Парень-сосед сразу все по-
нял. Прибежал домой. Из кроваво-красной воды вы-
тащил юную девушку. Вот, и добрались до больницы. 
Произойдет ли чудо на этот раз? Может ли что-то по-
вториться еще раз? Возможно ли во второй раз выйти 
оттуда радостным? 

Почему же нельзя? Некоторые второй раз становятся 
чемпионами, террористы второй раз совершают  свое 
коварные поступки, тот вдовец ушел, плача во второй 
раз, почему матери, на все готовой ради ребенка, нель-
зя второй раз обрадоваться за него? К тому же, како-
во  отчаяние  парня, который не давал своему сердцу  
воли, считая девушку еще маленькой. Пока я делала 
свои выводы, подошёл господин в белом халате. Мать 
и сосед, который оказался влюбленным, подняли го-
ловы. Врач снял маску, у него было холодное выра-
жение лица.

Врачи должны быть хладнокровными. Если бы у них 
не было такого качества, то они не смогли бы спокой-
но до конца делать людям операции. Люди в белых 
халатах всегда хладнокровны, они с одинаковым вы-
ражением лица  сообщают и хорошую, и плохую ново
сть.                                                                                                                        

перевод Сауле Дутбаевой
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1990 жылы, Атырау облысы Құрманғазы ауда-
ны, Байда селосында дүниеге келді. 2008 жылы 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік 
университетінің гуманитарлық факультетінің журна-
листика мамандығына оқуға түсіп, 2012 жылы үздік 
дипломмен тәмамдады. XII халықаралық «Шабыт» 
фестивалінің «Ең үздік әдеби шығарма» номинациясы 
бойынша лауреаты атанды. Бүгінде облыстық «Аты-
рау» газетінің тілшісі. 

   
 Нургуль Ысмагулова родилась в 1990 году в Курман-
газинском районе Атырауской области. С отличием 
окончила Атырауский государственный университет 
им. Х.Досмухамедова по специальности журнали-
стика. Лауреат  ХII  международного фестиваля «Ша-
быт». Работает корреспондентом областной обще-
ственно-политической газеты «Атырау».   

АВТОР ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ 
ОБ АВТОРЕ
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«МЕНІҢ БАЙҒҰС 
ҒАШЫҒЫМ...»

«МОЯ НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ...»

Нұргүл Ысмағұлова                              
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   Аяз би әлін білсін!

 Тірлік туралы түсінік – туабітті, қанға һәм 
жанғасіңді шығар дейсің! Ойланбайсың сосын, 
ойлансаң мынау: дүние есігін ашқаныңнан, тізең 
дірілдеп алғаш қимылға келе бастағаныңнан-ақ 
тырбанасың, қол-аяғың икемге кеп еңбектейсің – 
еңбектегенің, жылайсың, күлесің – алға жүресің, 
есейесің – ес білесің, бәлкім қартаясың, бірақ, тын-
бау керек, тоқтамау керек, тоқтамау керек, оған 
дейін қылатының тірлік қой!
        Әйтсе де, «көтере алмайтын шоқпарды бәрібір 
беліңе байлай аламайсың!». Біздің заң осы. Тағы да: 
Аяз би әлін білсін!

Бейбаяндау базардың бұрышындағы қыздың көзі! 
Арбап барады, бұл арбалып жүр... Төсіндегі тыншы-
май, тулай беретін жүрегіне жіпсіз, байламсыз «ұзын 
арқан, кең тұсау» салынғандай, алыс кетсе күйетін, 
жақын келсе тоңатын халге жеткізген сол көз, бетіңе 
тура қарамай, бүгежіктеп, төменшік тартып, аяқ 
жағыңа қарай үңіліп, қадалады да қалады, кірпігі 
жүзін жабардай ұзын екен!

Бұзаубас бәтіңкесін олай-бұлай билетіп, алдынан 
неше рет өтті кес-кестей, байқайтыны – сол көз, 
байқайтыны – сол сұлулық, Құдадың өзі қолдан 
құйғандай жарасымдылық. Байқайтыны – жарасым-
ды жүзіне мынау дүниедегі бар жылулық жиылып 
қалғандай. Жарасымдылықтың өзі де жылулықтан 
құралғандай тартымды ғой, ыстық қой. Осы ыстыққа 
көз жұмып күйіп кеткің келсе, өртеніп кеткің кел-
се артық емес сияқты, Хауа ананың мейіріміне 
бөленгендей жалғанда көрмейтін рахатты бір кешіп 
қалатындайсың! Әрі өтсе, бері қайтса дегбірсізденіп, 
дауасыз дертке душар болғандай, тынышы кете берді. 
Төсекте дамылдаса, дала кезсе де, ас ішсе де – ойлай 
беретіні – базар. Ойлай беретіні базар емес-ті...
      
Бейбаяндау базардың бұрышындағы қыздың көзі! 
Әбден арбалды. Таңдаған гүліне қона аламай әрі-сәрі 
қалбалақтаған, безгектеген қызылқанаттай, көбелек 
дегенім. Адам байғұстың көбелектен айырмашылығі 
қандай?! Қанаты ғана ма, қанат бізде де бар, қозба 
қиялдың жетегіне еріп, ұшып та кетеміз. Көбелектің 
– өмірі гүл дейсіз, біз де гүлге ынтазармыз қашанда. 
Гүлден-гүлге ұшып қонады дейсіз көбелекті, бізде де 
мәңгілік ештеңе жоқ.  Пәруананың ғұмыры қысқа, біз 
де қай уақытта жарық дүниемен қош-қош айтысып, 
бақи кешіп кетерімізді білмейміз. Білсек, бүйтеріз 
бе... Тіпті, адам баласы нені білген?! Өмірі білмеумен 
түйесілері хақ. Алда не күтіп тұр, не күтпей кетіп 
барады, кіммен кездесесің, кіммен қоштасасың, е, 
кім білген... Білсең, тек сол өткінші күндерде, көз 
алдыңда селеу-селеу тұмандай үдере көшкен дүние-
керуеннің уағында ғұмырыңа сәулесі түскендей, ай 
болып көрініп, қол жетпес арман боп қалған сәттерің 
көңіл дәптеріңде қалың-қалың бояуланып жазылар! 
Жүрегі шымыр етті. «Жазылса, базардағы қыздың көзі 
жазылар! Сол жазылсын, бүткіл денеме, маңдайыма, 

 Пусть Аяз-би познает силу!

Понятие о жизни – надо полагать, передается чело-
веку вместе с  кровью, с душой. Поэтому не задумыва-
ешься ни о чем, а если подумать: появившись на свет, 
барахтаешься, дрожащими ножками делая первые 
движения, затем, научившись двигать руками и нога-
ми, начинаешь работать, плачешь, смеешься – идешь 
вперед, взрослеешь, умнеешь, возможно, состаришь-
ся, но, нельзя успокаиваться, нельзя останавливать-
ся, не останавливаться, и все время действовать! 
       Все же, «дубину, которую не можешь поднять, 
не заткнешь за пояс». Таков наш закон. Пусть Аяз-би 
познает силу! 

Ах, эти девичьи глаза на углу базара! Так приворожи-
ли, околдовали его...Будто на беспокойное, бушующее 
сердце в груди без веревки накинули длинный аркан 
с широкой петлей. Эти глаза доводят до такого со-
стояния, что, уйдешь далеко – сгораешь,  подойдешь 
близко – холодеешь. Они не смотрят прямо на тебя, 
взгляд опускается  вниз, на ноги и застывает на них. А 
ресницы, такие длинные, будто закрывают все лицо!!

Несколько раз так и сяк, вдоль и поперек прошелся 
перед ней в своих  тупоносых ботинках,  и отметил 
– те же глаза, та же красота. Такая ладная, бог не по-
скупился на красоту при ее создании. Будто тепло 
всего мира собрано в ее милом лице!  Эта гармония 
словно создана из тепла, притягивает тебя; ты ощу-
щаешь жар, тебе хочется, закрыв глаза, сгореть в этом 
жару, испытать такое наслаждение, какого ты никогда 
не чувствовал в этой жизни. Едет ли он туда или об-
ратно, всюду нетерпелив и беспокоен, будто охвачен 
каким-то недугом, от которого нет лекарстав. Лежит 
ли в постели, едет ли по степи, ест ли пищу – думает 
лишь об одном – о базаре.  О  базаре ли...
     

Девичьи глаза на углу базара! Да, попал в плен. Вот 
порхает бабочка, суетливо, лихорадочно машет кры-
льями,  не может сесть на выбранный цветок.  А в чем 
отличие бедного человека от бабочки?! Только в кры-
льях, крылья есть и у нас, мы тоже можем улететь на 
крыльях мечты. Жизнь бабочки, скажете вы,  в цветке 
– мы тоже влюблены в цветы. Говорите, бабочка ле-
тает от цветка к цветку, а ведь у нас тоже нет ничего 
вечного. У мотылька   коротка жизнь – мы ведь тоже 
не знаем, когда попрощаемся с белым светом и уйдем 
в вечность. Если б знали, разве поступали бы так...Что 
вообще знает человек ?! Всю жизнь  сталкивается с 
незнанием чего-то. Кто знает, что ждет впереди или 
вовсе не ждет, с кем встретишься, а с кем попроща-
ешься... Если знать, то мгновения, озаренные лучом,  
которые казались тебе луной на небе, недостижимой 
мечтой в прошлом, стоящие перед глазами, как ухо-
дящий в туман караван жизни, вписываются в книгу 
твоей жизни цветными красками. Его сердце  защеми-
ло. «Если впишется,  то пусть это будут глаза девушки 
на базаре. Пусть это впишется в мою судьбу». 
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тағдыр-талайыма!».

Бейбаяндау базардың бұрышындағы қыздың көзі! 
Ажырамастай арбалып болған. Күндегі әдетке айнал-
ды: алдыңнан кес-кестей өтуі – тіл қата алмай өтуі. 
Қайғысыз-қамсыз кім бар дейсің, төменшік тартқан 
қыздың мұңды көзін тағы байқады, аяғына түсіп тұр. 
Тапты!

«Бәлкім, бәтіңке сатушы болғасын? Иә, дәл солай, 
әйтпесе, аяғымыз, бәтәіңкеміз бүтін еді». оОйын сезіп 
қалғандай қыз жанарын өзге бағытқа ауыстырды. Ал-
дына жайып қойған, үстел үстіндегі аяқ киімдердің 
арғы жағынан кеудесі қылтиып, арадай гулеп, 
қайшыласа ерсілі-қарсылы қаптаған қалың жұрттың 
аяғына мөлейді.
 
Шәлкемшалыстана шұбаған қалың аяқ қара базардың 
топырағын тып-типылын шығара жөнкіліседі келіп. 
Әне, әнеубір сүріне-қабына асыққан аяқ; сыңар-
сыңарынан бір озып, бір қалып тобық сабасып келеді. 
Қайда асығатынын кім білген. Ойлайсың: барар 
жеріне есен-сау жетіп бір дамыл табады-ау. Әйтпесе...

«Көзің түскір, не болды? Етегіміз ашық қалған жоқ 
па?!» Жанбаланың ойын шыжбалақтаған, қатқақ кел-
ген жұқалтаң әйелдің ащы үні бұзды. Қыз – тілсіз.  
Әйел арс ете түсіпті. Бәлкім, ол да дұрыс айтқан 
шығар. Қыз есін жиғандай, қарғадай қауқиған аяқ 
киімдерді зор ұқыптылықпен және бір сүртіп қойды. 
Жанында қоңсылас отырған сатушы әйелдердің 
жағында тыным жоқ.

-Әй, қыз-ау, сауда өністі болмады-ау бүгін?!
Жауап қысқа.

-Иә.
       
Күн арқан бойы ұзаған.
      
Қыз ойға малынған.
      
Жанбала намысын қамшылады. Бұл жолы кес-
кестемеді. Жеңіл басып аяқ киімдердің алдында 
тұрды. Сүйріктей-сүйріктей туфлилер ішінен таңдап 
біреуін алды.
      
-Бағасы қанша? (Жігіттің қулығы бұл!)
Қыз айтты. Бірақ, Жанбаланың аяғына сыймады.

-Осындай түрінен сәл үлкенін беріңізші.
      
Бойына байылдық бара бастады. Сұлулық – асқақ 
дүние. Оған тіке сөйлеуге, оған жағымды, оған сай 
сөйлеуге – жібі түзу жатқызылған жетімді сөз қажет-
тұғын, табу оңайға түсер емес. Әншейінде ауыз жап-
пас шешен еді, «тілінің тікені бар» дейтін құрдастары, 
енді кеп тілі икемге келмегені қалай?!

Девичьи глаза на углу базара! Очарован ими так, что 
не представляет себе жизни без них. Уже вошло в при-
вычку: ходить перед ней вперед-назад и не говорить 
ни слова. Нет, наверное, людей без печали – опять  за-
метил печальный взгляд девушки, обращенный вниз, 
на обувь. Понял!

 «Может, потому что продает ботинки? Да, точно, а то 
ведь наши ноги и ботинки вроде целы». Как будто про-
читав его мысли, девушка перевела взгляд в другую 
сторону. Из-за стола, уставленного обувью, с жалким 
видом стала смотреть на ноги людей, толпящихся на 
базаре, гудящем как улей, и  двигающихся туда-сюда.  
 

Базарная толпа, то растягиваясь, то сталкиваясь, топ-
чет землю, поднимая пыль. Вон те спешащие ноги, 
торопятся, спотыкаясь: одна нога то опережает, то от-
стает от  другой, наступая на пятку. Кто знает, куда 
они торопятся. Думаешь: дойдут благополучно до 
нужного места и отдохнут. Иначе... 

«Да чтоб твои глаза! Что случилось? Подол оголился, 
что ли?» Мысли Жанбалы прервал визгливый голос 
нервной худой женщины. Девушка безмолвна. Жен-
щина неистово ругалась. Может, она и права. Девуш-
ка, будто придя в себя, с особой тщательностью еще 
раз протерла ботинки, которые, как вороны, выстрои-
лись перед ней.   Рядом с ней сидящие женщины-тор-
говки болтают без умолку. 

 -Эй, девушка, что-то сегодня от торговли  нет дохода? 
Ответ короток:
      
 -Да.
       
Солнце поднялось выше. 
       
Девушка погружена в мысли. 
       
Жанбала подстегнул себя. В этот раз он не стал хо-
дить взад-вперед. Подошел осторожно и встал перед 
обувью. Среди многих красивых  туфель выбрал одну 
пару. 
       
-Какая  цена? (Это было его уловкой!)     
Девушка назвала, но они оказались маловаты для 
Жанбалы.

-Дайте мне такие же, чуть побольше.
   
К нему вернулась рассудительность. Красота – не-
обыкновенный возвышенный  мир. Разговаривать с 
ней напрямик, чтобы понравиться и быть достойной 
ее – нелегко, не просто было даже подобрать слово. 
Обычно он был красноречивым, и сверстники говори-
ли, что у него «острый язык», а теперь у него язык не 
поворачивается.  
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Бермеді. Таңдаған бәтіңкенің үлкен түрі сатылып 
кетіпті. Басқа бір әдемі аяқ киім қалтасына келмеді, 
шынымен қызыққан... бағасы қымбат.
        

-Зат өзімдікі болса, бағасын арзан қылар едім, - деп 
жымиды қыз. Жымиғаны қандай еді?!

- Онда есіміңзді айтыңыз!

- Не дегеніңіз?

- Даусыңыз қандай әдемі еді?!

- Өтірік мақтамау керек кісіні!

-Ант етейін!

-Қойыңызшы. Сыңғырлай күлді.

-Есіміңзді айтсаңыз, қояйын!

-Базардағы бір бейбақ сатушының есіміне құда 
түскеніңіз жарамас. Біздің жұмыс танысу емес, мы-
наларды сату. Аяқ киімдерді және бір сипалап сүртті.

-Жоқ. Сізбен таныспай кетпеймін. Онда мен айтай-
ын – мен айтайыншы: есімім – Жанбала. Сізді күнде 
көремін, содан бері көре бергім келетін бопты. Сізді 
көрмесем...

-Олай демеңіз! Мен жұмыста тұрмын. Көп маза-
ламауыңызды сұраймын. Бастық көрсе... Ой, 
ренжімеңізші... Атым – Айнұр, сізді де көріп жүрмін, 
көп жүресіз базарда, - асыға-аптыға сөйледі. –Жарай-
ды, сау болыңызшы. Сіздің өз аяқ киіміңіз онсыз да 
әдемі, бекер шығындалып қайтесіз. Жарайды, мен са-
удамды білейін.

Икемге кеп сөйлескесін, Жанбала сөз таластырып 
жатпады. Кетіп қалды. Ертеңіне базарға келмеді.

Әке-шешесі: «Бүгін де қалаңа кетпедің бе? Жұмыстан 
іздеп қалмай ма? Осы сен баланың артық жүрісің 
көбейіп барады, күнде кеттім деп қайтып келесің жа-
ман ырым бастап...» деп ызыңға салғалы қашан.

Жұмысы – қалада. Ауылға, үйіне демалысқа келген. 
Келе сала қарт пен кемпірдің қолы батпаған қора-
қопсыны тазалап, жыртығын жамап, жөндеп, үй ша-
руасын дөңгелетіп тастады. Әке-шешесі қартамыс 
тартыпты. Қасында жүргенде білінбейді, әйтпесе, 
күйбең тіршілік ығына жыға бастапты. Ауылда ерте 
қартаяды. Жым-жылас тыныштық, біртоға, бір-
бірінен айнымайтын сүреңсіз күндер адамды шарша-
тып жібереді ғой, жүздерінде әжім артыпты.
 
Арқаны кеңге салып, шешесінің шәйін ішіп отырып 

Обувь не предложила. Понравившиеся ботинки боль-
шого размера оказались проданы. Другая, не менее 
красивая, обувь оказалась не по карману, понрави-
лась, действительно,.. но дорогая цена. 

- Если б это была моя вещь, я бы снизила цену, улыб-
нулась девушка. А какая у нее улыбка?! 

- Тогда назовите свое имя!

- Что Вы говорите?

- Какой у Вас приятный голос!

- Нельзя хвалить понарошку!

- Клянусь! 

- Перестаньте, –  звонко рассмеялась она.

- Если назовете свое имя, то перестану.
 
- Не годится, чтобы Вы запали на простую базарную 
торговку. Наша работа заключается не в знакомстве, а 
в продаже вот этих самых, – и протерла еще раз обувь.

- Нет. Не уйду, пока не познакомлюсь с Вами. Давай 
я скажу, давайте скажу: мое имя – Жанбала. Я вижу 
Вас каждый день и хочу видеть постоянно. Если не 
вижу Вас...  

 - Не говорите так! Я на работе. Прошу меня не беспо-
коить. Если увидит начальник... Ой, не обижайтесь... 
Меня зовут Айнур. Я тоже Вас вижу, Вы часто ходите 
на базар,  – сказала она второпях. – Ладно, до свида-
ния. Ваша обувь и так красивая, зачем зря тратиться. 
Ладно, я  займусь делом.

Наконец, получив возможность поговорить с ней, 
Жанбала не стал ее уговаривать и ушел. На следую-
щий день он не пошел на базар. 

 Отец с матерью давно не давали покоя: «Ты и сегодня 
не поехал в город? А вдруг будут искать на работе? 
Что-то ты стал часто ездить, каждый день уезжаешь в 
город, а потом возращаешься, что-то это не к добру... » 

Работа в городе. Приехал в аул на выходные. Сразу 
убрал сарай, до которого не доходили руки стариков, 
все залатал, отремонтировал, привел все хозяйство в 
порядок. Мать с отцом постарели. Когда находишься 
рядом, не заметно. В ауле люди рано стареют.  Абсо-
лютная тишина и постоянство, серые дни, похожие 
друг на друга, доводят человека до усталости. На их  
лицах  появилось больше морщин.

Взял в привычку, устроившись поудобнее, распивая 
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ауыл қыздарын түгендейтін де әдетіне басқан.

- Ойыбай, айтпа, боташым, ауыл – азды, - дейді 
шешесі. 

– «Қыз мұраты - кету», дегенмен, кетуінен келуі тез 
бей деймін осы күнгі қыздардың. Шалабайдың, әлгі 
сенімен оқығаны бар емес пе, сол бала қайтып келіпті, 
баласын етегіне салып.
        
-Күйеуі нашар болған шығар, апа. Әйтпесе, ол тәуір 
қыз болатын.
      
-Қайдам?! Күйеуге тиерде алдымен алды-арты-
на қарап, ойланып алар болар есі түзу қыз. Байсыз 
қалатындай шкөлін бітірер-бітірместен күйеушілеп 
еді, енесі сидырмапты дейді.

 -Апа, ертең сен де сөйтіп жүрмесең...

  Апасы жылы жымиды.
      
 -Қой, шыбыным, бір түйірім әкелген келін – келсап 
болса да, сенің көңілің үшін, бетінен қақпаймын.
       

Шешесі ойлаған: «Жалғызымның қызығын көріп, 
келін жұмсап, қарқ болсам-ау шіркін!».
      

-Әй, сен қаланың терісбақайын әкеп әлегімізді 
шығарып жүрме! Отырмайық ырылдасып. Мына 
қайықшы Жеңістің қызы қандай жақсы, үріп ауызға 
салағандай. Мектепті алтынмен бітірді ғой кеше. 
Тәуір бала өзі.
      
-Қайсысы, апа, қай қызы? Қызы көп қой, Жеңістің.
     
-Әй, әлгі биыл бітіргенін айтам.
     
-Биыл, осы, кімдер бітірген?
      
-А, 88-дер ме?! Е, е, білем, білем. Иә, апа, ол тәуір қыз 
сияқты.
     
 -Айналайын, сондай бір келінім болса – маған басқа 
ештеңе керек емес. Шешесі еміренген.
        
... Бірақ, тағдыр басқа жолға бұрып әкетті.

Бейбаяндау базардағы қыздың көзі! Базарға келді 
тағы. Қалаға кету кейінге шегерілді. Айнұр құлпырып 
кетіпті бүгін, «көптен келмей кеттің ғой» дегендей 
көзқарасы назды. Жүрегі шым еткен. Осы бір көздің 
құдіреті-ай! Айнұрдың көзін қойшы, ол көз оған енді 
жылы ұшырай көрініп, жақынындай  бола бастаған. 
Кісі көрмегендей жан-жағынан тесіле қараған мына 
көздерді айтсаңшы, базардың сатушы әйелдерінің 
көздері – қарадай күйдіре, ішіп-жеп барады, кейін 
қылар әңгімені алдымен барлай алуды көздеген 
сыңайлар-ау...

чай с матерью, перебирать всех девушек в ауле. 

- Ойбай, не спрашивай, верблюжонок мой, аул совсем 
зачах, – говорит мать. 

– Хотя  и говорят, что цель девушки – замужество, 
кажется, что сегодняшние девушки быстрее возвра-
щаются, чем выходят замуж. У Шалабая та, которая 
с тобой училась, тоже вернулась с ребенком в подоле.

- Может, с мужем не повезло, апа. А так, она была не-
плохой девушкой.
     
- Откуда?! Нормальная девушка сначала подумала 
бы, присмотрелась, за кого выходит замуж. Как будто 
останется без мужа, не успев закончить школу, выско-
чила замуж, да свекровь извела.
 
-Апа, смотри, как бы сама такой не оказалась...

Апа мягко улыбнулась.

- Нет, милый, невестку, которую приведет мой един-
ственный, даже если она будет как пест, я не буду при-
струнивать ради него.
       
Мать мечтала: «Порадует меня мой единственный, 
приведет сноху, которая будет заботиться о нас, вот 
будет радость!».
         
- Ай, смотри, не привези мне городскую неумеху, по-
том с ней хлопот не оберешься! А то будем сидеть да 
лаяться. Вот у лодочника Жениса дочка такая хоро-
шая, прямо загляденье. Школу вчера закончила с зо-
лотом. Хорошая девочка.
         
- Апа, которая дочка? У Жениса ведь много дочерей.
    
-Та, которая закончила в этом году.
      
- А кто закончил в этом году? 

А, 88-ые?! Э-э, знаю, знаю. Да, апа, она вроде хорошая 
девушка.
        
 - Айналайын, была б у меня такая сноха – другой и не 
надо, – ласково сказала  мать.
         
... Но судьба повернула все по-другому. 
        
Девичьи глаза на базаре! Снова пришел на базар. 
Пездка в город опять отложена. Айнур сегодня рас-
цвела, нежный взгляд будто говорит: «ты так долго  не 
приезжал». Сердце защемило. Какой силой обладают 
эти глаза! Да что там глаза Айнур, они уже стали из-
лучать тепло, стали родными. А вот эти глаза, которые 
будто впервые увидели человека, так и пронизывают 
со всех сторон насквозь – глаза продавщиц на базаре 
–   обжигают, съедают, словно хотят разведать, чтобы 
потом обсуждать в своих разговорах.
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Жанбала жан баласының жанары жай бетер бей-
берекетсіз, бейдаусыз екенін түсінгендей еді, мына 
өздерін-екеуін, енді қайтер екен дегендей қоршай, қит 
етсе төніп түсердей ентелей-анталай қарасып қалған 
көздерден бір сескенді, бір күйді, бір қайраттанды.  
Әжуалай аш қараған, жемтік көрген қызылкөз 
құзғындай елеурегендерге жалт-жұлт ете жалын ата 
ызалы қарап-қарап алды.
       
Жанбала келісті жігіт-ті. Қырық қызды ғашық етерлік 
көркем мінезді, келбетті. Бала кезінде көз тиіп өле 
жаздағаны есіне түсті.
    

Ауылда атағы алысқа кеткен Әндер деген көзі тұздай 
өткір бір кісі болушы еді, қазір қайтыпты. Жұрт одан 
«көзі бар» деп қашатын. Көзін қадаған жерін «қан 
қақсататын» жарықтық. Оны өзі де мойындап «Тфә, 
тфә» деп түкіріп жататын. 

Бірақ, отты көзімен бір қарағаны ем дейді. Құлатады 
екен. Сол Әндердің әйелі үнемі зарлайды да жүреді: 
«Көзің бар болғыр, жұрттың үйіне бара берме деп 
қанша қақсадым?! Сені шақырған жұртта ес бар 
дейсің бе? Ау, бара қалған күнде аяғыңа, осы үйде 
ескі-құсқы бәтіңке көп қой, соның бірін іле салсаң 
нең кетеді? Әйтпесе, жылтырата төпіл кию не теңің 
сенің?». 

Семіз сары жарының айқай-ұйқайында жөн бар-ды, 
Әндер тойға не қонақтыққа кетті дегенде, бәтіңкесінің 
тілін жоғалтып қайтатын. Көзінен қорыққан жұрт 
ырымға басып, білдірмей бәтіңкесінің тілін кесіп 
алатын көрінеді. «Бұл бейбақтарға не жаздым, түге. 
Бәтіңкем, жаңа бәтіңкем... Қатын өлтіреді... енді 
көрмегенім той болсын!» деп Әндер безілдейді. 

Артынша, «Той дегенде қу бас домалайдының» 
кебімен, жалақыдан жырып, жаңа бәтіңке киіп, тілін 
қалдырып тағы қайтатын сол Әндер. «Бұл жұртта ес 
бар дейсің бе?». Әйелі ақылды кісі ғой...
        
Осы Әндердің кезінде Жанбалаға көзі өтіп кетіпті. 
Бықпырт тигендей тілге келмей құлапты. Әндер 
алғаусыз ниетпен: «Тіпә, тіпә, бұл қай бала, тойған 
қозыдай томпиған?» деп алаңғасар әдетіне баспай 
ма. Жанбала қалпақтай ұшып, Әндердің бәтіңкесінің 
тілі тағы кесіліпті. Жанбала содан әзер айығыпты. 
Әкесі ырымға берік-ті, мойнына тұмар таққызып, 
«Құдайлап жүріп көрген жалғыз» деп көйлегінің 
жағасына түйреуіш қадаған...
        
- Адасып жүрген жоқсыз ба? Қыздың қулана шыққан 
дауысы ойынан селк еткізді. Қапелімде не дерін 
білмей састы. Есін тез жиды, қыздың дәл алдында тұр 
екен.
         
- Екі аяқты пенде болғасын адасады-дағы, - деп 
қыстырыла кетті қасындағы сатушы әйел. Айнұр 
үнсіз қалды. Ойына әлдене оралғандай жанарын 

Жанбала думал, что взгляды у людей беспорядочные, 
а когда увидел, что окружающие их люди наблюдают 
за ними с любопытством, думая, что теперь предпри-
мут эти двое, и готовы  в любой момент наброситься 
на них, он то робел, то набирался сил. Тем, кто насме-
хался над ними, видя в них пищу для разговоров, он 
ответил  гневным испепеляющим взглядом.
        

Жанбала обладал красотой и характером, что мог по-
корить любую девушку.    Вспомнилась история, слу-
чившаяся с ним в детстве, когда его сглазили и он чуть 
не умер. 
        
В ауле жил человек по имени Андер, который мог 
сглазить любого, сейчас его уже нет. Слава о нем раз-
неслась далеко вокруг. Люди, боясь сглаза,  убегали 
от него. Он и сам знал об этом, везде приговаривал 
«тьфу-тьфу». 

Говорят, что один его острый взгляд мог вылечить че-
ловека и свалить кого угодно. Жена этого самого Ан-
дера постоянно причитала: «Чтоб твои глаза, сколько 
я просила, чтоб ты не ходил по домам?! Думаешь, у 
тех, кто приглашает тебя, есть здравый ум? Ай, даже 
когда ходишь в гости, можно же было одеть любые 
старые ботинки, которых полно? Зачем надо было хо-
дить в блестящих туфлях?». 

В словах его дородной жены была доля правды: Ан-
дер, когда ходил в гости или на свадбу, всегда терял  
язычки туфель. Оказывается, суеверные люди, боясь 
его глаз, незаметно отрезали язычки его туфель. «Что 
я сделал этим беднягам? Ботинки, новые ботинки... 
Жена убьет...Чтобы я еще пошел на той!» – нервничал 
Андер.
       
После этого, говорят, урвав от зарплаты, купив себе 
пару ботинок, Андер еще не раз возвращался с тоя, 
опять оставив где-то язычок туфель. «Разве люди бы-
вают в здравом уме?». Да, его жена, как всегда, права...
       
В те годы Андер сглазил Жанбалу, причем сильно. Ан-
дер по привычке сказал: «Тьфу-тьфу, это чей ребенок, 
как упитанный ягненок?». Как проклятый, не промол-
вив ни слова, он упал, как подкошенный. Жанбала в 
тот же миг слег, а у Андера опять срезали язычок у 
ботинок. Жанбала тогда еле поправился. Его отец ве-
рил во все приметы: повесил на шею «единственному, 
выпрошенному у бога» тумар (талисман), а на ворот 
рубашки прицепил булавку...
         
- Не заблудились? – Радостный возглас девушки пре-
рвал его мысли. От неожиданности он вздрогнул и не 
знал, что ответить. Резко собрался с мыслями; оказа-
лось, что стоит прямо перед девушкой.
       
- Человек с двумя ногами, конечно, может заблудить-
ся, – вмешалась соседка- продавщица.  Айнур замол-
чала. Сделала вид, будто-то что-то вспомнила,  отвер-
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бұрып әкетіп, алысқа тым-тым алысқа қарады. 
Аяқ астынан басталып соноу көз ұшына жалғасқан 
жер-әлемнің беті жыбыр-жыбыр тіршілік. Базар 
жазғанның сиқы мынау: қиюы қашқан, ыз-ыз еткен 
ара ұясындай құжынап-быжынайды. Тұс-тұстан жай 
түсіп жатқандай даң-дұң.

«Базардан бақыт іздеген қандай бейбақ?! Бақыт – са-
удалы жерде баянсыз болар. Апыр-топыры шыққан 
аласапыран, өзгеше әлем. Уыздай балаң дидарың 
– мынау ағара атқан таңның бозарып батуына дейін 
берекесі аз да, бейнеті мол қара сауданың ортасын-
да, пейілі саудаға салынған, тиынға-тиын соққан 
есепшіл елдің ішінен жаңа бір нышан күткен, жаңа 
бір жақсылық күткеннен көрі – көп нәрседен көңілің 
қалып, үміттен күдігің көптеу, арманыңнан ақылың 
артықтау, ерте есейген, жастықты ерте тастаған – 
уыздай балаң дидарыңмен ұзақ сапарды кешікпей,  
көрмей сезінгендей сезікті бейнедесің ғой, айналай-
ын. Айналайыныңды қоршаған ортаң, кісіден ісін 
артық көрген, есепсіз сөйлейтін, есепсіз қуанатын 
есер мінез, базардан бақ іздеген жазықсыз жан-
дар, жаныңды жайбарақат қалдырмай, жаналқымда 
орға итере салатын тірліктің тағылары секілді, аш 
көз қасқыр тектілерге мынау қоянның көжегіндей 
түріңмен қалай бет қарасып жүрсің, айналайыным... 
».
    
Ақ жауын сіркіреді. Тегін, оңай жем тауып жейтін ба-
зар торғайлары пыр-пыр ұшты. Іле құйын көтеріліп, 
базар ішін апыр-сапырын шығарды. Айнұрдың жүзі 
әлемтапырақтаны, қай-қайдан қиянат желі ұрып кет-
кендей асып-састы.
      
-Сіз, сіз неғып тұрсыз? Ауа-райы алай-түлей боп ба-
рады, үйіңізге қайтпайсыз ба? – деді жаналқымнан 
алғандай.
      
-Мен сізге көмектесейін, келіңіз! – Жанбала аяқ 
киімдерді жинауға ниет еткен.
     
 -Жоқ, рахмет! Жанашырланбаңыз! Сізге, шынымен 
де, көп рахмет, аға! Мен өзім-ақ...
       
-Айналайын-ау, жаурайсың ғой?!
       
-Сіз бара беріңізші. Өтінемін! – деді. Өзі қимылсыз, 
жайбарақат. – Мен жауында отырғанды ұнатамын. Ал, 
сіз үйіңізге қайтыңыз!
     
Кетуін тілеп қиыла һәм бұйыра сөйледі. – Болды, мен 
өзім реттеймін бұларды. Бөгет жасамаңызшы. Оның 
үстіне мына әйелдер... Неғып сілейіп тұрсыз? Мені 
кешіріңіз де, үйіңізге қайтыңызшы. Кеш түсті ғой..

Кеш түскені шын еді.Жанбала үйге қайтты тағы.
      
Томаға-тұйық ауыл өмірінен Жанбала зеріге бастады. 
Аптасына бір рет қана клубта кино қойылатыны бол-
маса, мұнда  баяғы өзі көргендей, бәрі таныс, қызықты 

нулась и уставилась куда-то вдаль. Прямо из-под ног 
и до самого горизонта начинается мир с ежедневными 
заботами и волнениями. А вот он лик базара: гудит, 
как улей, полный жужжащих пчел, шум-гам со всех 
сторон. 

«Какой бедняга ищет счастья на базаре?! Счастье не-
постоянно и ненадежно там, где  торговля. Это осо-
бый мир, где царит хаос, суета, толкотня. Милая моя, 
твое нежное личико, начиная от рассвета до заката, в 
центре торговли, где мало удовольствия и много тру-
да, и все мысли связаны с продажей. Рано повзрос-
левшая, рано перешагнувшая через юность, ты испы-
тываешь вместо ожидания чего-то нового и хорошего 
среди людей, расчетливо считающих деньги, – одни 
разочарования, вместо надежды в тебе больше недо-
верия,  вместо мечты – больше разума. Для той среды, 
окружающей тебя, дело важнее человека. Эти люди не 
дают твоей душе  покоя, как дикие, готовы схватить 
за горло и столкнуть в яму невинных людей, ищущих 
счастья на базаре. Айналайын, ты выглядишь, как за-
йчонок среди голодных волков, как же ты противосто-
ишь им?
       

Заморосил летний дождь. Базарные воробьи, при-
выкшие к легкой пище, разлетелись. Тут же поднялся 
вихрь, разворошил весь базар. Айнур оторопела, она 
в большом смятении.
     
 
-Вы? Почему Вы здесь стоите? Погода портится. Вы 
не собираетесь домой? – спросила она, будто взяла за 
горло.
      
- Давайте, я Вам помогу! – Жанбала решил собрать 
обувь.
     
- Нет, спасибо! Не надо меня жалеть! Правда, ага, 
большое спасибо! Я уж сама...
      
 -Айналайын, промокнешь ведь?!
       
-Вы идите. Прошу Вас! – сама сидит спокойно, не 
шелохнувшись. – Я люблю сидеть под дождем. А Вы 
возвращайтесь  домой!
        
Желая его ухода,  сказала приказным тоном:  «Хва-
тит, я сама все уберу. Не мешайте мне. К тому же эти 
женщины...Что Вы стоите, как вкопанный? Извините 
меня, возвращайтесь домой. Вечер уже...».
       
Действительно, наступил вечер.  Жанбала снова вер-
нулся домой.
       
Жанбале наскучила аульная жизнь. Если не считать 
того, что  раз в неделю в клубе показывали кино, там 
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ештеңе жоқ. Көшеде ештеңе жоқ бола тұра түн бала-
сын бір жортып келу ауылдың әр баласына тән әдет 
Жанбаланың ділінде жоқ-ты, әлгінде құрдастарымен 
аздап серуендеп қайтқан, тентек суды ермек қылатын 
достары шөлмекке зорлап, іш-іш десіп шуласып 
қалған. Ішімдіктен ұдайы іш тартып жүретін Жанбала 
құрдастарына ұнамайтын да. Сосын, саяқ жүретін.
      

Бекер қаңғырғанша, көрші-қолаңның ши бұт бала-
ларын жиып доп теуіп, бел жазған. Теңбіл доп десе 
ішкен асын жерге қоюшы еді бала кезде, қазір қалып 
барады екен. Ойын-сауық дегенің жастыққа ғана жа-
зылар дүние болғаны да, ес түзегесін, салқар дүниеге 
салиқалы көзқараспен байыптана қарай бастаған 
жанға – «Қу дүние шынымен де абақты».

-Әй, сарбала, теп допты! Маған қарай!

Сарышұнақтай сары бала аяғы қисайып әзер тебеді.
    

-Аға, түу биікке тебе аласыз ба? Біздің Есенбек допты 
тепкенде – мөңкітеді. Тіпті, көзге көрінбей кетеді!

Ағасын айтады. Бұл да баланың көңілін қимай теуіп 
кеп қалды. Ала допты тулақтай құлдырататын бұрын, 
аяғы қиыс  кетіпті. Тыныштық кемпірдің үйінің 
терезесі салдыр ете қалды. Доп терезені бұза-жара 
үйге еніп кетті. Сәлден-ақ, ащы айқай естілді. Бала-
лар зыта жөнелді.
Ащы айқай Тыныштық кемпірдікі! Допты домала-
та қуып жүріп пышақпен олай-бұлай тілгілеп таста-
ды. Кемпір қатал-тұғын. Қос баласы қатар қайтып, 
күйік қаққан қара кемпірдің сөзі сүйектен өтуші еді. 
Көңілі түссе көл, түспесе шөл болатын жазған жеті 
атаңның төбесінен төмен қарай боғауызды ағыза 
қарғап-сілегенде жан баласы шыдамайтын. Қолында 
немерелері тұрады.
       

-Өй, әкеңнің... жетпегір, жетесіз өскен жетпегір! 
Бүткіл баланы жинап... сенің істемейтінің жоқ осы... 
оңбай кеткір... Сен.... Сені тапқан шешең... Аяғың 
сынғыр, аяғың сынсын сенің, терезем сынғанша...
     

Кемпір үсті-үстіне төпелей берді. Жанбаланың үні 
шықпай, өңі қуарып кетті. Кемпірдің көңілін тауып, 
терезесін салып берем ғой деген оймен апатайлап 
кешірім сұраған еді, «аяғың сынсын!» деген сөзінен 
кейін бет-жүзіне қан бармай, қол-аяғы дірілдеп, саза-
рып қалды.
      
-Мейлі! – деді Жанбала. –Мейлі!
Жанбала ауыр күрсінді.
      
Жанбала: «Бейбаяндау базардың бұрышындағы 
қыздың көзі! Басқасын ұмытайыншы, кемпірде де 
жазық жоқ Айнұрдың көзі! Қарай бергім келеді,  сол 

все было по-прежнему, ничего интересного.  У Жан-
балы не было привычки, как у любого аульского пар-
ня, по ночам бродить по аулу, в котором ничего нет. 
Он уже немного прогулялся с ровесниками. Друзья, 
пьющие для забавы горячительные напитки, застав-
ляли его выпить с ними бутылку. Жанбала, который 
всегда сторонился пьющих людей,  не нравился своим 
ровесникам, поэтому он постоянно ходил один.
      
Чтобы не ходить зря, он собрал соседских голодран-
цев, гонял с ними мяч, развлекаясь таким образом. 
В детстве, при виде футбольного мяча, он забывал 
про еду, а сейчас уже не то.  Игры – это мир, создан-
ный для юности, а для человека, который становится 
степеннее, мудрее, серьезнее начинает смотреть на 
жизнь, «мир тесен как тюрьма».

-Эй, рыжий, пни мяч! Ко мне!

Рыжий мальчик, похожий на суслика, еле пинает сво-
ими кривыми ножками.
       
-Ага, а Вы можете пнуть высоко-высоко? Наш Есен-
бек когда пинает – бывает, даже мяча не видно!
       
Говорит про брата. Он пнул, чтобы не разочаровать 
мальчика. Раньше он пинал так, что мяч взмывал 
высоко и далеко, а сейчас ушел  криво: задребезжа-
ло оконное стекло старухи Тыныштык. Мяч, разбив 
стекло, залетел в дом. Через некоторое время послы-
шался громкий крик. Дети мигом разбежались. Это 
крик старухи Тыныштык! Бегая за мячом, она ножом 
изрезала его. Старуха очень сурова. Слова старухи, 
потерявшей одновременно двух сыновей, пробирали 
до костей. У нее, бедной, когда  хорошее настроение, 
то она как озеро, а если плохое,  то как пустыня. Ни 
один человек не выдерживал ее ругательств и прокля-
тий, когда она обливала ими людей с головы до ног, 
включая дедов и прадедов до седьмого колена. Она 
жила с внуками. 
     
 -Ох, бестолковый, да чтоб ты не дожил до старости, 
негодник! Собрал всех детей... чем ты только  занима-
ешься... будь ты проклят... Ты... ...мать, которая тебя 
родила... Чтоб у тебя ноги переломало, пусть перело-
маются твои ноги, чем мое окно....
     
Старуха не останавливалась. Жанбала не проронил 
ни звука, весь  побледнел. Он думал   уломать стару-
ху, попросить извинения, думая, что потом вставит 
ей стекло, но после  слов «пусть переломаются твои 
ноги!» его лицо побелело, он остолбенел.
     
 
-Пусть! – произнес Жанбала. –Пусть! - и тяжело 
вздохнул.
      
Жанбала: «Глаза девушки на углу базара! Забуду про 
все, и старуха тут не виновата, только глаза Айнур! 
Хочется смотреть в них все время, хочется освобо-
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аяулы жанарын мұң атаулыдан азат қылып, қабағын 
жадырата жазып, жастық шақтың қызбелінде айлы 
түнде алтыбақан тебіскендей жайлы да жайбарақат, 
мамырстан күй кешіп, ғұмыр бойы жұп жазбай бірге 
жүрсек, шірікн, еліктің лағындай, дүниедегі ең қымбат 
асылымдай алақаныма салып аялап өтсем... Тегінде, 
кісі байғұстың, әсіресе, жас адамның арманы, тілегі 
көп-көп болғанымен, оның әр тілегін Құдайдың өзі 
саусақпен санап, оған жәрдем-шапағатын төгеді дейді. 
Арман – мұң! Тәтті мұң. Өмір тірегі ғой. Үміт қо! Ар-
мандайыншы – армандай берейінші! Қалқатайымның 
қабағын қалың мұңнан ажыратсам ғой – неткен уай-
ым бойын билеген, жап-жас басымен не ойлайды 
екен, соншама қайғы-қасірет көргендей неге үнемі 
тұнжырайды да отырады?! Әй, өзім де сорлымын-ау, 
бірді-екілі кездесіп, тұшынып тіл қатыспай, тоң-теріс 
болған жанды жаныма сонша жақын көріп, содан қуат, 
содан шуақ іздеп, сол үшін жанымды шүберекке түйіп 
азаптанып... Апыр-ай, не дедім мен? Жоқ, олай емес. 
Неғылған азап бұл?! Қайран махаббат, азапсың-ау! 
Рахатыңның алдында ылғи да азабың жүреді... азабың 
жүреді... Мейлі, ол кім еді соншама?! Тағдырымды 
тарту етердей күйге жетізген кім еді ол?! Бәлкім 
менікі әбестік шығар: ым десіп тіл қатуға жарамаған 
тәкәппар қызды жаныма, бағыма балап – балапан шер-
ге оранып... О, тоба! Ғашық екенмін...ғашық екенмін 
мен! Жүрегімді жаншыған сезім – асқақ сезім, жұмбақ 
қызға деген құшталық, шын ынтазарлық – ырқымды 
алып, азаптағаны қалай?!
     

Бейбаяндау базардың бұрышындағы қыздың көзі! 
Осынау сезік пен сезімге, үміт пен күдікке, мұңға 
толы көздер үшін қиылып кетсем де өкінермін 
бе? Бұйыға бермейін, барайын. Барып – махаб-
бат, ғашықтық деген дертті ағыл-тегіл жыр қылып 
төгейін. Барып – көкейімді күйдірген сырды нағыз 
ғашықша шертейін... Жүрегі бар болса иланар... Ила-
нар да икемге кеп, соңымнан ерер... Біз баспайтын тау, 
біз жүрмейтін жол болмайды сонда! Кетерміз, түу-түу 
алысқа, бақытқа қарай кетерміз қол ұстасып...».

Алдында қиылып тұрды. Жанабала жанарына бар 
жігерін жиды. Ғашық қой.
  
Жанбала:

-Айнұр! Айналып-айналып алдыңызға тағы келдім. 
Бір көріп кенедей жабысқаныма ғафу өтінемін. 
Бірақ, мынау аз күндік базарда, өмірде деймін, іздеп 
жүргенім, таппай жүргенім сіз екенсіз...сіз екенсіз...

Қайшыласа қаптаған қалың жұрттың аяғына тағы 
қарады қыз. Батып-шығып, шығып-батып аяқтар 
жүріп келеді. Асыға-аптыға анталаған аяқтар енді 
болмаса алдындағыны түгел жайпап кетердей өте-
мөте суық көрінеді екен.

дить ее милый взгляд  от печали, расправить ее брови. 
Как в юности лунной ночью качаться на качелях, так 
же, держась за руки, хочется спокойно и беспечно, в 
благополучии прожить вместе всю жизнь. О, как бы 
я хотел заботиться о ней, как лань о своем детыны-
ше, и носить ее на руках, как самое ценное в жизни... 
Недаром говорят, что у бедного человека, особенно 
у молодого, бывает много желаний и грёз, и сам Бог 
считает по пальцам каждое его желание, оказывая ему 
милосердие. Счастье – это печаль! Сладкая печаль. 
Это  опора жизни.  Это надежда! Буду мечтать, буду 
продолжать мечтать. Если б я мог вырвать ее из плена 
тяжелых мыслей!  Что за  думы ее одолели, о чем она 
только думает, такая молодая? Почему она все время 
сидит подавленная, как будто познала столько горя?! 
А я сам, несчастный, встретившись с ней раза два, не 
поговорив нормально, посчитав слишком замкнутого 
человека очень близким себе, ища у него силы, света 
и тепла, обрекая себя и свою душу на страдания... Да 
что я говорю? Нет, это не так. Что это за муки?!  Да, 
любовь, ты – мученье! Перед наслаждением всегда 
бывает страдание... Ну и пусть, кто она такая?! Кто 
она такая, ради которой я готов принести в дар свою 
судьбу?! Возможно, я заблуждаюсь: приблизить к 
себе высокомерную девушку, которая не обмолвилась 
ни словом, считать ее своим счастьем – все это теля-
чьи нежности... О, создатель! Я влюблен... я влюблен! 
Мое сердце наполнено высоким чувством к загадоч-
ной девушке,  страстное чувство  к ней  замучило 
меня!
       
Глаза девушки на углу базара!  Я не буду сожалеть ни 
о чем, даже если ради этих глаз, полных чувств подо-
зрения, надежды, сомнения и печали,  потеряю все. 
Пойду и расскажу ей о такой болезни, как любовь и 
влюбленность. Пойду и как настоящий влюбленный 
поделюсь с ней своей заветной тайной, которая со-
жгла мою душу... Если у нее есть душа, то поверит. 
Поверит и пойдет за мной...Тогда не останется гор, 
на которые бы мы не взошли, не осталось бы дорог, 
которые бы мы не прошли! Пойдем далеко-далеко к 
счастью, взявшись за руки...».
        
Она стояла перед ним, нежно улыбаясь.
        

Жанбала собрал всю свою энергию во взгляд, он ведь 
влюблен.
       
-Айнур! Я кружил-кружил и опять пришел к Вам. 
Прошу извинить меня за то, что увидев однажды, при-
цепился к Вам, как клоп.  Но на этом кратковремен-
ном базаре, имею в виду, в жизни, я искал и не мог 
найти Вас...да, Вас...
       
Девушка опять взглянула на ноги людей, толкающих-
ся взад-вперед вокруг. Ноги идут и идут, то появляясь, 
то пропадая.  Ноги,  окружающие со всех сторон, спе-
шащие куда-то, кажутся ей очень жестокими, готовы-
ми уничтожить хотя бы то, что находится перед ними.       
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Жанбала: -Жан баласына бұрын-соңды шертіп 
көрмеген сырымды сізге айтып тұрмын, мүмкін 
сенерсіз, сенбессіз – дүниедегі теңдессіз қайғы – 
сүйген адамыңның, өле сүйіп қалған жаныңның 
сезіміңе селт етпей, аяққа таптағандай көз-көре 
алаңғасарлық танытуы шығар, мен сізге ғашықпын, 
сізді, мынау мойылдай мөлдіреген көзіңізді көргелі 
есімнен айырылдым. Мынау берекесі жоқ базар-
ды тастаңызшы, мен сізді алып кетейін, еріңізші 
соңымнан, біз бақытты ғұмыр кешеміз...

Қыз есін жиды тағы. Есін жиды да жәй күрсінді. 
Алдындағы аяқ киімдерді бір-бірлеп отырып іш 
пыстырарлық қимылмен асықпай-саспай сүртіп, та-
залады.
    
-Аяқ киімдерді сондай жақсы көремін! Оларды түгел 
сатып болмай қайда кетемін мен?

«Алжасқан. Есінен алжасқан! Есі дұрыс емес 
шығар...». Жанбала күбір етті. Күйіп кеткені...
 

- Не? Не дедіңіз?
 
- Дәтіме – қуат, жаныма – жұбаныш осы аяқ киімдер! 
Мен сүртіп, тазалағанды ұнатамын. Ал, сіз алып ке-
тем дейсіз. Ол – сіздің жәй қиялыңыз, қолыңыздан 
келмейді ғой.

- Жоқ, Келгенде қандай! Шын сүйген адамыңды ертіп 
дүниенің төрт бұрышын жаяу шарласаңда артық емес.

- Ой, сіздің аяғыңыз шаршамай ма?

- Мейлі! Аяғым шарашап, жүруге шама келмей 
қалсын. Тек өзіңіз жанымда болсаңыз – бұл дүниедегі 
бақыт осы мен үшін!

-Жоқ, мен сізге ере алмаймын ғой...

- Онда мен сізге өзім-ақ келіп тұрайын! Тек, бүгін 
менің тілегімді орындаңызшы, Айнұр!

- Қандай тілек?

- Сіздің жұмыс уақытыңыз аяқталғасын, мынау әсем 
бәтіңкелерді жинап, тапсырып болған соң қыдырып 
қайтайықшы, сырласып, әңгімелесіп дегендей... 
Қалай, келісесіз бе?

- Маған ертегі айтып бересіз бе?

- Иә, әрине!

- Ал, қандай ертегі?
     
- Басы бейнетпен, соңы зейнетпен тәмамдалатын 
ғашықтық ғақлиясын айтып берейін... 

Жанбала: «Я признаюсь Вас в том, о чем никогда ни-
кому не говорил. Можете верить, можете не верить, 
но ни с чем не сравнимая в жизни печаль – это, когда 
твой любимый человек, которого ты любишь больше 
жизни, не обращает внимания на твои чувства, может 
быть, так проявляя свое отношение, как будто топчет 
твои чувства. Я влюблен в Вас с тех пор, как увидел 
эти черные блестящие глаза, я потерял покой. Бросьте 
этот беспокойный базар, я увезу Вас, поедем со мной, 
мы будем жить счастливо».   
        
Девушка пришла в себя и тихо вздохнула. Стала не-
спешными движениями, вызывающими  скуку,  про-
тирать и чистить по одной стоящую перед ней обувь. 
        

-Очень люблю обувь! Куда я пойду, пока не продам 
всю обувь? 
        
Жанбала пробурчал: «Сумасшедшая. Потеряла рассу-
док! Наверное, у нее не все в порядке...». Он  нервни-
чал.   
     
- Что Вы сказали?

- Эта обувь дает терпение, силу и утешение моей 
душе. Мне нравится их протирать и чистить. А Вы го-
ворите, увезу. Это просто Ваша мечта,  у Вас ничего 
не получится.

- Нет, еще как получится! С любимым человеком мож-
но пешком обойти весь свет. 

- Ой, у Вас не устали ноги?

- Пусть! Пусть ноги устанут и не смогут ходить. Лишь 
бы Вы были рядом – для меня  это и есть счастье!

- Нет, я не могу пойти с Вами...

- Тогда я сам буду приходить  к Вам. Только исполните 
сегодня мою просьбу, Айнур!  

- Какую просьбу?

- Когда закончится ваше рабочее время и Вы соберете 
эти красивые ботинки, и сдадите их, давайте прой-
демся, прогуляемся, поговорим по душам... Как, Вы 
согласны?

- Расскажете мне сказку?

- Да, конечно!

- Ну, а какую сказку?

- Давайте расскажу историю любви, которая начина-
ется с  мучений, а заканчивается наслаждением... 
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Айнұр ойға малынды, бір терең тұңғиыққа енгендей 
үнсіз қалды. Сәлден соң шырт ұйқыдан оянған жан-
дай, ойына әлдене түскендей, салған жерден:
     
-Жоқ! Жоқ, ағажан! Тілегіңізді орындағым-ақ келеді, 
кешіріңізші, бірақ менің үйге қайтуым керек! Шешем 
келіп өзі алып кетеді. Өгей шешем ғой, дірдектетіп, 
сүйреп әкетеді мені. Менің де кетуім керек солай. Ал, 
сіз мені олай сүйреп әкете алмайсыз.

- Сүйреп әкетпесем де, ертіп әкете аламын, Айнұржан! 
Жүріңізші, маған ілесіңізші! 

- Білесіз бе, менің сізге ілесуге де хақым жоқ! Неге 
екенін сұрамаңызшы, өтінемін сізден! Мен сияқты 
бейтаныс бейбаққа басыңызды ауырта бермеңіз. 
Мен қазір кетемін. Таңертең келемін. Менің өмірім 
– базар. Басқа барар жерім жоқ. Көз алдымды тұман 
көлбеген...

Көз алдын тұман көлбеген. Жанбала шынымен сасай-
ын деді. Осыншама, болмаса хор қызындай сұлудң 
салы суға кеткендей иіні салбырап, қажуы қалай, 
түңілуі қалай? Түсінсе бұйырмайтынның нақ өзі.
    
 -Ау, Айнұржан, барар жер, басар тау біз үшін құрып 
қалмаған шығар, еңсеңізді көтеріңіз, менің сізге  деген 
соңғы өтінішім бұл – ешқашан еңсеңді түсірмеңізші! 
Қыдырайық, сырласайық деген тілегім орындалдма-
ды деп өкінбеймін, жарайды, бәлкім мені ұнатпайтын 
шығарсыз, одан біз де өлмеспіз... Мені де кешіріңіз...
Хош, айналайын! Мен ертең қалаға кетем, сізге дейін 
де өмір сүргем, енді сізсіз де өмір сүруге үйренемін...
Бұрылып кете берген...

-Тоқтаңыз! – Айнұрдың жан дауысы.  – Тоқтаңызшы. 
Ертең қай мезгілде жүретін автобусқа отырасыз? Мен 
сол уақытта барайын.
   
 -Шын ба? Шын айтасыз ба? – деді Жанбала жүрегі 
атша тулап, әп-сәтте қуанып қалды.
     
-Иә, шын!
    
 -Түсте жүретін автобуспен.
     
-Жарайды, аға! Онда кездескенше!
     
Жанбала түнімен көз ілмеді. Айнұрды ойлады. Ертең 
қалай болар екен? Қайтер екен? Арман болған ғашығы 
келеді. Бәлкім, бұл қарғыс атқыр базарды тастап, 
бірге ілесіп кетер. Неткен жұмбақ жан еді. Е, бәсе, 
қырық қызды қымсынтар келбеті бар еді ғой, әйтпесе, 
ол қыздың жүрегі бүлк етпес қорғасын емес шығар, 
көнді-ау әйтеуір. 

«Ай нұрынан жаралғандай, Айнұр қыз! Әлде, ке-
тем деген соң қимай қалды ма екен? Қу, қыз, бәлкім, 

Айнур погрузилась в мысли, умолкла, будто пропала 
в пучине. Через некоторое время, будто проснувшись:
       

- Нет! Нет, ага! Я хочу исполнить Вашу просьбу, толь-
ко извините, мне надо идти  домой.  Мать приходит 
и забирает меня сама. Это моя мачеха, она уволочёт, 
утащит меня домой. Я  должна идти домой. А Вы не 
можете меня так же утащить.

- Если не смогу утащить, то  заберу с собой, Айнур! 
Пойдемте со мной!

- Знаете, у меня даже нет права пойти с Вами! Пожа-
луйста, не спрашивайте, почему! Не надо отвлекать-
ся на таких  незнакомых бедняг, как я. Я сейчас уйду. 
Утром приду. Моя жизнь – это базар. Больше мне не-
куда идти. Перед глазами туман...

Перед глазами туман...Жанбала и вправду оробел. По-
чему девушка с красотой райской девы выглядит как 
опущенная в воду, почему она так печальна и разоча-
рованна? И правда, невозможно  понять. 

 -Ах, Айнуржан, наверное, еще осталось для нас мно-
го земель и гор для восхождения, соберитесь духом. 
Моя к Вам последняя просьба -  никогда не падайте 
духом! Я не жалею о том, что мое желание погулять 
не исполнилось. Ладно, может, я Вам не нравлюсь, 
ничего, от этого не умирают... Извините меня...Про-
щай, айналайын! Я завтра уезжаю в город, я жил и до 
Вас, теперь привыкну жить и без Вас. Повернулся и 
пошел...

- Подождите! – послышался душераздирающий крик 
Айнур. – Подождите. Во сколько завтра Вы садитесь в 
автобус?  Я подойду в это время.
   
- Правда? Вы говорите правду? – спросил Жанбала, 
его сердце прыгало от радости.
   
- Да, правду!
   
- Автобус после обеда.
    
- Хорошо, ага! Тогда до встречи!
     
Жанбала всю ночь не сомкнул глаз. Думал об Айнур. 
Что будет завтра? Что она предпримет? Придет его 
мечта, его любовь. Возможно, она оставит этот про-
клятый базар и уедет с ним. Какая загадочная девуш-
ка. Да, все-таки, у него ведь есть шарм, который при-
тягивает к себе девушек, и у этой девушки, наверное, 
не свинцовое сердце, покорилась, наконец. Все-таки, 
ведь у него такая внешность, которая может смутить 
любую девушку. 
        
«Словно созданная из лучей луны, девушка по имени 
Айнур! А может,  не хочет потерять меня, как только 
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бұрымдылардың әдетімен, текке әуреге салып, сы-
нап жүргені мен сонда?! Ұнатпаса «Тоқтаңызшы» 
деп шырыл қақпас еді, жанұшырмас еді. Ертең ке-
лер алып-ұшып. Албыраған алма бетінен алма-кезек 
сүйіп, құшағыма  басып, бірге ілестіріп әкетермін. 
Ол болмас, айдын көлде қалған жалғыз сыңарымдай 
аңсап-сағынып келіп тұрармын. О, махаббат неткен 
соқыр ең, неткен ыстық ең...».
     

Зарыға күткен таң атар ма?! Әп дегеннен, басы 
жастыққа тиер-тиместен зыр етіп таң атушы еді, 
бүгінгі түн ұзақ болды. Сызылып барып, зарықтырып 
барып, әне Күннің де төбесі жылтырады. Алтын арай 
әлемге тарады. Жанбаланың ауылына һәм базарға да 
түскен шығар шуағы. Атқан таңмен жарыса төсегінен 
тұрған Жанбала да түскі автобусқа дайындалды. 
Қалаға әкетер ауылдың дәмін, апасының тырнақтап 
жинағанын сөмкесіне тоғытты.
     
- Ал апа, ал көке, мен кеттім қалаға! Қазір түстегі ато-
буспен аттанамын. Алаң болмаңыздар!
   
Әншейінде «Қалаң қайда бала?» деп зығырын 
шығаратын апасы мен көкесі осы жолы мұңайыңқырап 
қалды. Апасы көзіне жас ірікп, маңдайынан сүйді: 
«Құдайдың өзі қиған жалғыз ең, аман жүр!».
    

...Автобус  жүргелі тұр екен. Жолаушылар жайғасуда. 
Алайда, ішіне кісі толтырмай қозғалмайтын көліктің, 
тек төрт-бес орындығы ғана бос. Енді бір сүт пісірім 
уақыттта ол да толады. Жанбала базардың бұрышына 
қарады. Қыз көрінер емес. «Келер емес әлі, неғып жа-
тыр екен?!». Осы екі ауыз сөзді қайталай берді. Міне, 
тағы бір жолаушы отырды автобусқа. «Осындайда 
орындықтар тез толады-ау! Кіл қырсық! Сәл тұра 
тұрса екен, асықпай... Қазір келеді ғой, Айнұр». Жан-
баладан дегбір кете бастады. Базардың бұрышына 
қарап тұрғалы уақыт зырылдауда.
     

-Аға, көп күтіп қалдыңыз ба?

Иек астынан шыққан үнге жалт қарады.
    
 
-Мына арбаның дөңгелегіне, қарғыс атқыр, жол-
да жатқан сым оралып қалып... әзер босаттым... 
Қырсыққанда сөйтеді ғой...
-???

Айнұр арбаға таңылған. Көз алды тұманданып кетті. 
Жүрегіне шым етті, бұл жолы жанын шынымен шым-
шылай шым етті.
     
-Айнұр-ау? – деді еріні икемге келмей дірілдеп. – 
Сізге не болған?
    
 -Көрмейсіз бе, не болғанын?! Осыдан үш жыл 

сказал, что уеду. Хитрая, может, девушки по привычке 
всегда так испытывают парней, заставляя их без толку 
ходить за ними?! Если бы не понравился, тогда бы не 
кричала так душераздирующе: «Подождите». Завтра 
мигом прибежит. Поцелую ее румяные щеки, прижму 
к груди и заберу с собой. А если не получится, то, как 
лебедь, вернувшийся к подруге, которая осталась на 
озере, буду тосковать и приезжать к ней. О, любовь, 
как ты слепа, как горяча...» 
       
Когда же наступит утро, которого с таким нетерпе-
нием ждешь?! Раньше, только коснешься головой по-
душки, уже наступало утро, а сегодня ночь какая-то 
длинная. Наконец, заставив себя так долго ждать, за-
светилась верхушка солнца. Заря озолотила весь мир. 
Наверное, она осветила и аул Жанбалы, и базар. Встав 
наперегонки с зарей, Жанбала стал собираться в доро-
гу. Наполнил сумку аульными гостинцами, всем, что 
приготовила мать для города. 
    
- Ну. мама, коке, я уезжаю в город! Сейчас уеду в пол-
день на автобусе. Не беспокойтесь!
      
Обычно мать и коке  нервировали его вопросами 
«Где твой город, сынок?», а сейчас приуныли. Мать 
со слезой на глазах, поцеловав его в лоб, сказала: 
«Единственный, данный нам самим богом, будь жив-
здоров!».
    
...Автобус  собрался ехать. Пассажиры рассаживаются 
по местам. Однако, в автобусе, который не двинется, 
пока не наберет полный салон,  остались свободными 
четыре-пять мест. За время, которого хватит на варку 
молока, и эти места заполнятся. Жанбала посмотрел 
на угол  базара. Девушки не видать. «Не собирается 
пока, что она делает?!». Он бесконечно повторял эти 
слова. Вот, еще один пассажир сел в автобус. «Как бы-
стро занимают места в таких случаях! Одни упрямцы! 
Подождал бы чуть-чуть, не торопясь... Сейчас придет  
Айнур». У Жанбалы заканчивается терпение. Время 
бежит быстро с тех пор, как он смотрит на угол базара.
    
 -Ага, Вы долго ждали меня?
     
Он резко посмотрел туда, откуда послышался голос– 
под подбородок.
    
- В колесо этой коляски по дороге запуталась прокля-
тая проволока...еле освободилась... Так бывает, как 
назло...
-???

 Айнур прикована к коляске! Перед глазами поплыл 
туман. Сердце защемило, в этот раз,  по-настоящему  
защемило.
     
-Ох, Айнур, – сказал он, не справившись с собой, губы 
его задрожали. – Что с Вами?
    
-Разве не видите, что со мной?! Три года назад попала 
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бұрын жол апатына түскем, содан айыға алмадым, 
аяғым қаладағы облыстық ауруханада қалған, қазір 
білмеймін қайда екенін. Бәлкім, мені іздеп жүрген 
шығар бір жерде. – Айнұр қатты кекесінмен әрі 
қайраттана сөйлейді. – Аяғым жоқ. Әйтпесе, сіздей 
жанды күттіріп қоймас едім. Ренжімеңізші, аяғым 
болмағасын жете алмай...
      
Жанбаланың жанарынан шық саулады. Шыдай 
алмаған екен, тамшылаған жас бетінен сырғанап ба-
рып мойнына құйылды. Айнұрдың дәті берік боп 
шықты. Бәлкім, үйренген шығар.
      
-Айналайын-ау! Айнұржан-ау, о не дегенің, күтемін 
ғой, күтемін. Мен қалайша білмегенмін бұрын, 
ақымақ басым, қалайша білмегенмін...
      
-Білсеңіз, ғашық болмас па едіңіз?! Иә, ол – рас, 
аяғымның жоқтығын ешкім байқамайды. Сіздің де 
білмеуіңіз орынды. Мен сатып отырған аяқ киімдер де 
аяғымның жоқтығын ұмыттырып жібереді, үйрендік 
қой. Үш күннен соң көрге де үйренетін пендеміз ғой, 
амалымыз жоқ. Айтпақшы, мен сізге ілескелі келдім. 
Мені алып кетесіз бе? Мейлі, өгей шешеме құсап 
арбамның жібінен дедектете сүйресеңіз де разымын, 
себебі, сізді мен де сүйдім. Менің де сүюге хақым бар 
шығар, ә? (Жанбала басын изеді) сонымен, мен сіздің 
қолыңыздамын, алып кетесіз бе?
-???
     
- Дұрыс, сезімді ақылға жеңдіріңіз. Мен де осы ба-
зарда сіздің жолыңызға бақ тілеп қала  беремін. 
Қорықпаңыз, сізге ілеспеймін. Жәй, әншейін 
айтқаным, «алып кет» деп жата жабысар арсыз емес 
ем. Мені әкетіп сіз де қайтесіз. Бұл дүниеде кім-кімді 
сүйрегендей... Мені қойшы, тіпті, аяғы бар есен-сау 
адамдар бір-біріне сүйеніш болмақ түгілі, қайта реті 
келсе сүріндіріп, үлкені – кішісін, ағасы – інісін алға 
сүйрей алмай, өз қарақан басын ойлап жатқанда... 
менің сізге ілесуім әбден әбестік болар еді. Бірақ, 
есіңізде болсын енді, «Аяз би әліңді біл!» деген, 
«көтере алмайтын шоқпарды беліңізге байламаңыз!». 
Мен сияқты көрінген бейбаққа «сүйдім, күйдім» 
деп бақа басыңызға бейнет тілемеңіз, адаспаңыз. 
Өмірде адасу екі аяқты пенделерге жазылған, себебі, 
көп жүресіздер ғой, базарға да келесіздер, қалаға да 
кетесіздер, кез-келгенге ғашық боласыздар, өйткені 
сіздердің еріктеріңіз бар. Ал, біз, біздер адаспаймыз! 
Біз – адаспау үшін аяғымызды бергеніміз...
      

Автобус шофері айқайлады: «Оу, болыңдар! Тез, 
мініңдер! Орын толды. Кетеміз!».
       
-Жарайды, барыңыз енді! «Кетер болсаң зымыра» де-
ген, жолыңыздан қалмаңыз!
    
Бағанадан бері үнсіз көзін жасқа шылап, айтарға уәж, 
жұбатарға сөз таппай тұрған Жанбала әзер тіл қатты: 

в дорожную аварию, с тех пор не могла прийти в себя. 
Нога моя осталась в областной больнице, сейчас не 
знаю, где, может, ищет меня где-нибудь.– Айнур го-
ворила энергично и насмешливо, – У меня нет ноги, 
иначе я не заставила бы ждать такого человека, как 
Вы. Не обижайтесь, не могла добраться из-за отсут-
ствия ноги...
      
По лицу Жанбалы покатились слезы. Он не выдержал, 
слезы капали по лицу на шею. У Айнур оказалось 
большое самообладание. Наверное, она уже привык-
ла.
    
-Айналайын! Айнуржан, что ты говоришь, буду ждать, 
буду. Как я не знал этого раньше, глупый, как не знал...
      

-Если б знали, не влюбились бы?! Да, это правда, 
никто не замечает, что у меня нет ноги. И Вы, есте-
ственнно, не знали. Обувь, которую я продаю, застав-
ляет меня забыть о том, что у меня нет ноги, я уже 
привыкла к этому. Мы, смертные, через три дня и к 
могиле привыкаем, что поделать? Кстати, я пришла, 
чтобы  поехать с Вами. Вы заберете меня? Я согласна, 
если Вы даже, как моя мачеха, будете таскать меня за 
веревку коляски, потому что я тоже полюбила Вас. У 
меня ведь тоже есть право любить, да? (Жанбала кив-
нул головой). Итак, я в Ваших руках, заберете меня?
-???
     
- Правильно, подчините чувства разуму.  Я тоже оста-
нусь на этом базаре, желая Вам счастья. Не бойтесь, 
я не пойду с Вами. Так, просто сказала, я не потеря-
ла свою честь, чтоб клеиться ко всем: «забери меня». 
Да и зачем Вам забирать меня? Кто кого тащит в этом 
мире... Да что я, даже здоровые люди, имеющие ноги, 
думают только о себе, не то, что не поддерживают 
друг друга - старшие младших, брат – брата, - наобо-
рот, стараются при случае дать подножку. Если бы я 
уехала с Вами, то это было бы  просто ошибкой.  Но, 
запомните на будущее, Аяз би сказал: «Знай свои 
силы!», «Не поднимайте дубину, если она вам не под 
силу!». Не говорите «люблю, горю» первой попав-
шейся бедняжке, как я, не ищите забот на свою голову, 
не заблуждайтесь. В жизни заблуждения характерны 
для двуногих смертных, потому что вы много ходите, 
и на базар приходите, и в город уезжаете, влюбляетесь 
в кого попало, так как у вас есть на это воля. А мы, мы 
не заблуждаемся! Мы отдали свою ногу за то, чтобы 
не заблуждаться  
      
Водитель автобуса крикнул: «Эй, давайте! Скорее, за-
ходите! Все места заняты. Поехали!».
       
-Все, хватит, поезжайте! Раз уж собрались, не отсту-
пайте от задуманного, поезжайте!
      
Все это время молча стоявший Жанбала, со слезами 
на глазах, не находя слов для оправдания и утешения, 
еле промолвил :    
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- Рас, Айнұржан, адасу – адаспау да Тәңірдің сынағы 
шығар. Осы көрген күніңе шүкір айтқан сен бақытты 
екенсің! 

- Жасымаңыз! Сіз менен екі есе бақыттысыз! Міне, 
мынаны алыңыз! Сізге сыйлық! Ал, қош болыңыз! 
Аман болыңыз!
       
Қолына ішіне әлдене салынған сырты жылтыр 
қорапшаны ұстатты да, бұрылып кете барды. 
Арбасының дөңгелегі сықыр-сықыр етіп шиқылдап, 
ұзап барады. «Дөңгелегін майлайтын болыпты».
      
Іле құлын дауысымен айқайлады: «Кешір мені, Айнұр! 
Кеш мені! Нағыз бейбақ мен екенмін! Қолымнан 
ештеңе келер емес, кешір мені. Кешір де, сен де есен 
бол! Қолымда қылар амал болмағасын, уа махабббат, 
уа ғашықтық, сені қайтейін... сені қайтейін... Қош, 
менің байғұс ғашығым... Қош!». Айқайлағандай 
еді, үні шықпапты. Тілі байланғандай, тек иегі ғана 
дірілдепті.

- Әй, жігіт, жүресің бе, жүрмейсің бе? Шофердің баж 
еткен дауысына ілесе автобусқа енді. Айнұр берген 
қорапты жалма-жан ашып қарады. «Не бұл?». 

Әлгінде өзі қызығып, бірақ, алуға ақшасы жет-
пей қалған бұзаутұмсық бәтіңке екен... Терезеден 
базардың бұрышына ақырғы рет қарады. Қош!

.... Маңдайына адасу жазылған пенделерді мінгізіп ап 
ұзынбел автобус қалаға қарай құстай ұшты...   

Нұргүл  Ысмағұлова

 - Да, действительно, Айнуржан, заблуждаться или не 
заблуждаться – это наверное, испытание, данное нам 
Всевышним. Ты счастливая, что нашла удовлетворе-
ние в своей жизни.
         
- Не переживайте! Вы вдвойне счастливее меня! Вот, 
возьмите это! Подарок Вам! Ну что, прощайте! Будьте 
здоровы!

Она дала ему в руки блестящую коробку, внутри кото-
рой что-то было, повернулась и ушла.  Колесо коляски 
еще долго скрипело. «Да, надо уже смазать колесо». 
       

Он во все горло, зычным голосом, как у кулана, за-
кричал: «Прости меня, Айнур! Прости меня! Это я 
беспомощный! Я не в силах ничего сделать, прости 
меня. Прости и сама тоже будь здорова! Я ничего не 
могу сделать. Ах, любовь, ах, влюбленность, что с то-
бой делать, если нет никакого способа, что делать... 
Прощай, моя несчастная любовь... Прощай!». Вроде 
крикнул, а голоса не слышно, будто проглотил язык, 
только подбородок задрожал. 

- Эй, парень, едешь или не едешь? – раздался резкий 
голос водителя и он тут же вошел в автобус. Сразу от-
крыл коробку, которую ему дала Айнур: «Что это?».  

Оказалось, это тупоносые ботинки, которые в про-
шлый раз понравились ему, и на которые у него не 
хватило денег... Посмотрел в последний раз из окна на 
угол базара. Прощай! 

 ...Забрав с собой людей, которым предначертано за-
блуждаться в жизни,  автобус как птица, стремительно 
понесся в город...                     

Перевод с казахского Сауле Дутбаевой
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