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Жезказғандық жазушы Өмір Кәріповтың "Бұрқақ" романы соғыс жылдарынан
соңғы ауыл өмірін, күйреген шаруашылықты қалыптастыру кезенін тілге тиек етеді.
Бұрқақ — ол табиғаттың ғана кезеңдік кұбылысы емес, адам жанының бұрқағы:
әділетсіздікке, қиянатка төзбестіктен туған жүрек бұлқынысы. Ауыр жараланып
келген Ахтан ел ішіндегі кейбір әлеуметтік теңсіздіктерге қарсы білек сыбана кіріседі,
оны ауылдастары — Қармыс, Доскен, Алсу қостайды. Бірақ өзі де трагедиялық
хал кешіп, бұл жарық дүниеден қайтпас сапарға аттанады.
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БІРІНШІ ЖЕЛІ
Кербалақтың екшей аяңдаған өнімді жүрісімен біраз
жолды ұтып тастаған Қармыс сиыр сәскеде Қояндының
қырқасына көтеріледі. Қияндағы қой фермаларының орталығы он шақты үйлі Айшырақтан бірге аттанған жол
серігі біраз жерге дейін ілесіп келіп: «Осы жолмен жүре
берсең сол қапталыңнан түйе өркеш шоқы кезігеді. Шоқыға
шығып жер шамасын бағдарласаң, шабылған шөп көзіңе
түсер. Пішеншілерді тапсаң, одан әрі адаспайсың. Шажағай
жайлауы «мен мұндалап тұр» деген.
Қырқаға шығып тізгін тежеген Қармыс қарсыдағы қой
тасты бұйратқа көз жіберді. Соноу алыста әр тұстан бой
көтерген жатаған таулар бір-бірінен иық асырғысы келгендей оқшауланып тұр. Осы қазірде шақырайған күн астында
көк мұнар сағым теңізіне батып шөккен түйедей аласарып
көрінеді.
Қармыстың аудан орталығынан шыққанына бүгін үшінші күн. Қияндағы мал жайылымы бөлімшесіндегі таулы
өңірді қоныстанған қой фермаларының саны алтау. Қармыстың ат басын туралап келе жатқаны — Атасу қой
фермасы деп аталады. Бұрын көрмеген, баспаған жері
болған соң ба, бұған тым алыс көрінген. Қой фермасы
ауданнан кемі екі жүз шақырым қашықта. Кербалаққа қояр
кінәсі жоқ. Салт жүріске дағдыланбаған Қармыс осы үш
күнде ат соқты боп шаршаған еді. Әрі үнемі елсізбен жол
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серіксіз жалғыз тепеңдей берген соң да көңілді әр қилы ой
қажап құлазытады екен.
Осы жолы ол таулы өңірдің табиғатына айрықша зер
салып, қатты қызықты. Қармыс туып өскен жер әредік қана
ұсақ адыр ұшырасатын жазық дала. Ұшы-қиырына көз
жеткізгісіз кең даланың түстігінде көкжиекпен астаса мұнаратқан көгілдір тау сілемі. Қармысты өзіне еліктіре
тартып қол бұлғап шақырғандай болушы еді. Сол таулардың қойын-қойнауын асықпай аралап, әр сайында сылдырай
ағып жатқан көк қасқа бұлақтың тістен өтердей сап-салқын
тұнық суын сіміріп мейір қандыруға аңсары ауғанійёй
Қармыстың осынау құтты мекенге жолы түспеген. Қамсыз
балалық шағы соғыспен тұспа-тұс келді де, қиын-қыстау
күндердің ауыртпалығын үлкендермен бөлісіп арқалады. Ел
аралап, жер көруге де ат жалын тартып мінген соң
да мұршасы келмеді. Жол көрсетіп жөн сілтейтін әке
қырғын соғыстың құрбаны. Анасының демеуімен оң-солын
таныған. Орта мектепті бітірген соң, Алматыға барып мал
дәрігерлік институтына түскен-ді. Төртінші курста оқып
жүргенде шешесі бейдауа науқасқа шалдықты да, Қармыс
еріксіз институттың сырттай оқыту бөліміне ауысқан да,
тұрақты жұмыс істеуге жолдама алды. Енді сол қияндағы
ауылға жол тартып келе жатқан беті осы. Қырқадан төмен
құлдилаған ол көмескі жолға түсті де атын тебінді. Қамшылар жағында қалып бара жатқан атам заманғы шошақ
мола назарын аударған. Осылай шығарда шешесіне бесікше
тұрғызған-ды. «Келешекте жақсылап төрт құлақ бейіт көтеру керек» деп түйді ол ойын.
Шілденің ыстығы күшіне енгенімен өскін атаулы көк
бояу реңін әлі жоғалта қоймаған-ды. Қысқы қар суын,
сәуірдің берекелі жаңбырын бойына мол сіңірген өлкенің
шабындығы мейлінше қою, аттылы адамның үзеңгілігінен
келгендей бойлап өскен. Қырдың қара оты түгін тартса
майы шығардай. Бидайығы мен селеуі желкілдеп, тарланқияғы туырылып, жусаны бөртіп, майкөдесі ұйысып жатыр.
Құланқараған мен тобылғы да кемеліне келіп бүрленіп
алған. Тек қысқа ғұмырын тез түгескен қурай сасыр ғана
солғын. Мың сан таяқшалары кәдеге аспайтын басы артық
заттай көзге оғаш шалынады.
Жол жиегінде ербиіп-ербиіп тұрған қурайды Қармыс
қамшымен ұрып қалғанда сынып түседі. «Өмірге үйлеспесең
қуыс қурайдай аяққа оралғы болғанның жөні жоқ-ау».
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Кенет жүрегі Сағынышты сезімге беріліп, мына тау
арасында қиян шетте мал бағып, шөп шауып жатқан
бейтаныс адамдарды көзіне ойша елестетіп, олармен тезірек
жүздесуге асықты. Бәлкім Қармыс осынау құтты өңірден
бақытын тауып, жанашыр доспен қауышар: Қиялында.
жүрген ғашығымен табысып, көрбілте күншілдің аяқтан
шалған өзімшілдігін, әр көкіректің жағадан алған омыраусоқ өктемдігін де басынан кешірер. Мейлі ғой, өмірде
жұлқыспай, тартыспай ғұмыр кешу мүмкін бе өзекті
пендеге.
Осындай ой толқытқан көңілмен бір сәт қиялға берілген
Қармыс белеңнен бері асып түскенде шошаққа түскен
шөпті көрді де, атын тебініп желе жөнелді.
Қозытүске тырмысқан күн әлі ыси қоймаған. Қазбауыр
бұлттар көк жүзінде үзік-үзік шудадай маңып жүр. Әредік
күн көзін бүркеп өтеді. Жалпақ шабындыққа кешелі-бүгінді
ғана шалғы түскен. Пішеншілер бір-бірінен қара үзбей кең
алқапта түйдек жүр. Иен даланы басына көтерген шөп
машиналардың беймаза үні жетеді құлаққа. Машина ершігінде қаздиып отырған шалғышылардың қалың қаудан
бастары ғана қылтиып көрінеді.
Шабындықта еңбек көрігін қыздырған үлкен-кішінің
жіті қимылына қызыға көз тастаған Қармыс күні бойғы
елсізбен жүргендегі жабырқау ойдан сәтте айығып, айналасына әсерлене көз тастады. Пішеншілердің қарамы мол
көрінгенімен, көбісі бала екен. Айыр ұстауға шамасы
келмейтін әлжуазы сүйреткіге жегілген өгізге жарбиып
мініп алыпты. Ересек балалар екі-үштен бөлініп шөмеле
тұрғызуға жұмылған. Шөмелеге түскен балаусаны сүйреткімен жиып шошаққа салып жүргендер жоғарғы кластың
оқушылары еді. Шөп айырластары өнімді, қимылдары жіті.
Қармыс солай қарай бұрылды.
— Іске сәт! — деді ол таяп кеп.
— Айтсын-ақ! — деді ақ сары өңді, шаралы қой көзді
сұңғақ бойлы қыз.
— Еңбек рақатты болсын, қарындас. Бұл қай ферманың
шөпшілері?
— Атасу фермасының... Өзіңіз кім боласыз?
— Мен осында қызметке тұрып едім.
— Е-е, әлгі жаңадан келеді деген мал маманы сіз екенсіз
ғой? — деді қыз қуақылана күлімсіреп.— Затыңызды білмесек те атыңызға сырттай қанықпыз. Бөтен болмадыңыз.
Сіздің жездеңіз біздің әкейдің немере інісі.
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- Шаппай-желмей оңай жерден құдаша тауып алғанымды карай көр! — деді Қармыс ыржиып күліп.
— Құдашаңызға жаныңыз ашыса қолғабыс беріңіз, балаңыздың белі бүкір болады. «Бітер істің басына жақсы
келер» деген. Сөз көмекке емес, қол көмекке зәруміз,— деді
қыз.
— Көмектесеміз ғой әлі, келдік қой осында. Асығыс
едім, маған жол көрсетіп жіберсеңіз.
Қыз жымың етті.
— Бүгін тұрмақ ертең де кете алмассыз бұл арадан?
— Неге?
— «Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа» дегендей
алыстағы ауылдың өз заңы бар. Кемінде екі күн, немесе
бір жұма бізбен бірге жұмыс істейсіз. Аужайыңызды да,
қауқарыңызды да байқай көреміз. Содан соңғы әуселеңіз
өзінен өзі белгілі.
— Жарайды, құдаша! — деді Қармыс қатулы пішінде.
— Бұл шартыңызға да келісейін. Сынасар жеріміз осы
болса, түбінде сіз ұтыласыз.
Ақманар жігітке жалт етіп қулана қарады.
— Көріпкеліңіз бар ма, ұтылатынымды қайдан білесіз?
— Маған қояр шартыңыз тым жеңілдеу сияқты ма
қалай? Тайлақтың жүгін атанға артқан соң, ұтылмағанда
неңіз қалды?
— Ол жағынан қам жемеңіз, кұда. Ауырға қауқарыңыз
жетсе, иығыңызға түсер салмақ жеткілікті мұнда. Жүкті
көтеріспей жатып сөзге жұбатқаныңыз қорыққан бұрын
жұдырықтайдының кері болмасын.
— Апырай, құдаша-ай, қадалған жеріңізден қан алмай
қоймайды екенсіз? — деді Қармыс аттан түсіп жатып.
— Жаңа жөнге көштіңіз,— Ақманар қолындағы айырын
жігітке ұстатты.— Сонда сізді шөпшілердің бригадирі деп
білеміз ғой? — деді Қармыс атының аяғын шылбырмен
тұсап жатып.
— Бригадирді іздесеңіз осында. Көпжасар деген ағай.
Мен сол кісінің көмекшісімін. Мамандығым мұғалім болғандықтан, балаларды пайдалы еңбекке жұмылдырып, пішеншілерге шама-шарқымызша қолғабыс беріп жатырмыз.
— Сіз енді-енді икемделдіңіз. Мектеп жасынан өтіп
кеткенмін. Қорқыта алмайыз мені.
— Сірә, мектепте мұғалімдер құлағыңызды көп бұраған
ғой, шамасы? — Ақманар аппақ тістерін көрсете сықылық6

тай күлді. — Құлағыңызға тиіспейміз, қауіптенбей-ақ қойыңыз. Дегенмен жүрегіңізді ептеп айналдырып көретін
шығармыз.
— Біз де қарап қалмаспыз.құдаша.
— Дәрігерлік икеміңіз бар ма еді?
— Икеміміз бар ма, жоқ па оны келешек көрсетер,—
деді де, Қармыс шапшаң қимылдап шөп айырлай бастады.
ІІ
Пішеншілер үзіліске шықты. Шоқ талдың көлеңкесіне
жайғасқан үлкен-кіші түскілік ішіп жан шақырған соң, көк
құрақтың сызына жантайысты.
Өлкені қуалай ескектеген самал Ақманардың тынысын
кеңітіп, бусанған денесіне жайлы тиді де, көзі ілінді. Түс
көріп жатып оянып кеткен. Жүрегі қатты-қатты соғып,
көрген түсінің әсерінен айықпаған күйі бұлардан жүз
қадамдай Әріде, тал көлеңкесінде дем алып жатқан Көпжасар мен Алсуға қарай жүрді.
Алсу көлеңкеде күйеуінің үзілген түймесін қадап отыр
еді. Көпжасар етпеттеп ұйықтап жатыр. Келіншек оның
жалаңаш білегіне қонған көк сонаны жасқап жіберді де:
— Бағанағы аттылы кім, айтпақшы? Төлеп емес
пе? — деді.
— Төлеп болса несі бар?! — деді Ақманар.
— Сол жігітті суқаным сүймейді, бір түрлі жек көрем
өзін. Өтірік күледі, арамдау ма, кім білсін?
— Оны менің қошуаға ала қоятынымды қайдан білесіз? — деді Ақманар наразы пішінде.
— Әншейін айтқаным ғой. Әсіре қызыл тез оңар деп, бір
көрмеге тәуір-ақ, ішінде не жатқанын кім білсін. Не
жаңалық айтады?
— Басқа біреу. Кіші көкемнің балдызы. Осында, фермаға жіберілген мал маманы.
— Кәдімгі запферма Ахтанның ба?
— Иә.
Келіншек күрсінді. Қой фермасының жаңа келген меңгерушісі Ахтан бұның бұрынғы күйеуі болатын.
Бұлар үнсіз ұзақ отырды. Ақманар Алсудың солғын
өңіне бір түрлі жазықты пішінде жасқана қарады да, иен
даланы қор-қор етіп басына көтерген Көпжасарға көз
қиығын тастады.
Сол-ақ екен Ақманарды қолайсыздық билеп, мына қарсы алдындағы сұңғақ бойлы қара торы сұлу келіншекті
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жартастың сынығындай қолапайсыз Көпжасарға артық
көрді.
Алсу баяу әндетіп, сағынышты сыршыл татар әнін сыңси
созды. Ақманардың қапелімде жанарына жас үйірілді. Көз
алдына бағанағы аққұба жігіт кеп қалды да, жүрегін мұң
торлады. Тау бауырына төгіле жауған өткінші бері қарай
ойысып, екпіні күшейе бастағанда, Көпжасар да оянып еді.
Басын оқыс көтерген ол қатты ұйқыдан қанталаған жалғыз
көзімен айналаны шолып өтті де:
— Қап! Мына жаңбыр шөп шаптырмайтын болды-ау,— деді.
— Несі бар, дем аламыз да. Көліктер тынықсын. Балалар да ауыр жұмысты көтере алмай бұрлығып шаршап
жүр,— деді Алсу.
Еңбек десе ентелеп, жегіндегі өгіздей үнемі алға тырмысып, ауыр бейнет астында жүрсе де қабақ шытпайтын
жансебіл Көпжасарды ауылдастары өзімсініп біздің Көпен
деп те атайды. Құрбы-құрдастары ойнай тартқылап дүлей
деп кемсітеді, бірақ оған мойып бордай үгілетін ол жоқ.
Құдды бір ежелгі жібек жолымен ауыр жүкті қайыспай
көтеріп ұзақ сапарда сыр бермейтін керуеншінің қара нары
іспетті алға тарта береді.
— Жаңбыр басылған соң, жақын маңдағы қыстауға
барып қораның қара қиын шығарамыз,— деді де ол пішеншілер қосына бет алды.
Ақманар ағасының бұл шешіміне келіспей қабағын
шытынды. Есінен бағанағы көрген түсі кетпей отыр.
Ақманардың әкесі Шәкей өткен қыста кенеттен қайтыс
болғанды. Қыс қысымынан соң көктемгі төл төгіні мұрша
бермей, одан жабағы жүн қырқымы қабаттасты. Қырқымнан кейін шөп шабу науқаны басталып, марқұмға бейіт
көтеруге жұрттың қолы тимеді. Туыс-туғандары бейітті
күзге қарай саламыз деп пәтуаласқан.
Ақманар жаңағы көрген түсін аға-жеңгесіне айтпаққа
оқталды да, жаман ырымның жоралғысын бастамайын деп
ағасын іштей жазғырды. «Маған әке болса, оның ағасы. Өзі
біліп көкеме бесікше тұрғызуды неге ойламайды? Көкем
мұны: «қайыспас қара нарым» деуші еді. Адам қатарына
қосып, алдына мал салып, басына үй көтеріп берді. Бәрімізді де желкеден тістеп жүріп жеткізіп кеткен көкем ғой.
Сөйткен көкемді қалайша ұмытамыз?»
Көзіне мөлтілдеп жас келді де, Алсуға шағына қарады.,
Қайын сіңлісінің қабағын қалт жібермей бағып, көкейін8

дегісін айттырмай ұғатын сезімтал жеңге: «Байғұс бала
әкесі есіне түсіп, босаңсып отыр-ау, шамасы» — деп
ойлады.
Бұлар таяуда қабыр басына барып қайтқан. Сонда Алсу:
«Дене, топырағымен жатқаны қалай, бейіт көтергенше бесікше тұрғыза тұрсақ қайтеді?» — деп Көпжасарға құлақ
қағыс еткен еді.
«Бесікше тұрғызудың реті дәл бүгін келіп тұр » — деп
ойлады Алсу.— Кірпіш құйып әуреге түспейміз, қасындағы
ескі қораның кесегі де жетіп жатыр».
Ақманар қатты жел тездеткен өткіншіден ықтап, жеңгесіне жабыса түсті. Көзіне келген жасын тежеп, жаңбырдың бой сергітер рақатын түйсініп еді. Алсу оны балаша
аялап, ат жақтылау зерен жүзіне парасатты кескін ұялатып
тұрған кең маңдайына ернін тигізіп:
— Көп мұңдана берме, Манаржан. Мықты едің
ғой — деді.
— Менен басқаларың ойламайсыңдар көкемді! Жылына
жетпей ұмытып кеттіңдер! — деп балаша бұртиды ол.
— Неге ұмытайық? Аққем асыл адам еді...Бір сол кісінің
ажарына бола...
Ақманар тіксінді.
— Сонда Көпжасар ағатайыма сізді зорлап қосқан
көкем бе?
— Жоқ, Манаржан! Олай десем, адамшылығым қайсы?
Қара орнымды қимай өзім ғой ұрынған Көпжасарға. Әйтпесе байлап-матап беретін баяғының заманы бар деймісің?
Жарайды, өткенді қайтеміз жаңғыртып. Ағатайыңа айтсаңшы.бүгін қораның қиын шығарғанды қоя тұрсын. Күн
батқанша үлгереміз, Аққеме бесікше тұрғызып қайтайық.
ІІІ

Қарсы алдынан соққан кешкі қоңыр желге, тынысы
кеңіген Қармыс жайлау өңірінің өзгеше келбетіне сүйсіне
көз жіберді. Сонау биік таулардан бастау алып, қар суымен
екпіндей таситын Шажағай өзенінің шилеуітті ұлтанына
жайыла қонған қойлы ауылдар біртіндеп бой көрсетіп,
боз үйлер мен мұндалап тұр. Жер ошақтан шудалана
көтерілген түтін, үйге бір кіріп, бір шығып жүрген қойшының шаруақор әйелі, қойды қайырмалаған баласына
сенбей, отарын қыр басынан қарауылдаған малсақ шопан,
белең астында дәмелі тай-құнандарын сынамақ боп жа9

рысып жүрген ересек балалар, өзенді бойлай ұшқан үйректер, бірді-екілі бие соңындағы тентек айғылардың басқа
үйірге көз алартқан омырау соқ өктемдігіне шейін қырғы
жолмен келе жатқан Қармыстың назарынан қағыс қалмады. Қой фермасының орталығы боп саналатын жеті-сегіз
үйлі шағын ауыл өзен жиегіндегі кең көгалға аумақтана
орын теуіпті. Шеттегі үй көзіне жылы ұшырады да, Қармыс
ат басын солай бұрды.
Ахтан есік алдында самауырға ағаш жарып жатыр екен.
Қармысты танып тазының күшігімен ойнап жүрген үш
жасар шамасындағы балаға:
— Талғат, Талғатжан! Ағатайың, нағашың! Жүгір, алдынан шық,— деп дауыстады. Нұрбикеге де Қармыстың
келегенін хабарлап: — Сүйінші! Бауырың келді, бауырың! — деді.
Қармыс өзіне қарай томпаңдай жүгірген Талғатты ат
үстінен көтеріп алып алдына отырғызып, қолына қамшысын
ұстатты.
Ахтан шапашотын тастай беріп, бұған қарсы жүрді.
Аршынды қапсағай ашаң тұлғасы аяғына протез кигендіктен дауыл ырғалтқан теректей екі жағына алма кезек
теңселеді. Сау аяғына салмағын сала кеудесін шалқақ
ұстаған қалпы: — Уай, бастық, бұ қалай? Кешіктің
ғой? — деді салалы саусақтарын тарбайтып.— Уәделі
күніңнен жарты ай асып кетті.
— Келгеннің қадірін білсеңдер, келдік қой, міне? — деп
Қармыс жездесінің қақпақтай жауырынынан қақты.
— Біз емес, мына апаң рені іздеген,— деп Ахтан күлімсіреп Нұрбикеге бұрылды:
— Ал әпкесі кезекті сізге берелік. Қайда жүр деп
тықыршып бітіп едің мүлдем.
Жас шамасы қырықтың жуан ортасында, толықшалау,
орта бойлы, келбетті Нұрбике қашанғы сабырлы әдетімен
Қармысты қолының сыртынан сүйіп.үнсіз мейірленіп арқасынан қақты.
Үй иелері мұны үйге бастап кірді. Сусын ішіп шөлін
басқан соң, Қармыс тысқа шықты.
Апа-жеңгесі іске жұмыла кіріскен-ді. Ахтан үлкен сары
самауырдың оттығына ағаш тастап тұр да, Нұрбике жерошақ басында қазандағы еттің көбігін алып жатыр.
— Кісі шақырғансыздар ма? — деп сұрады Қармыс
жездесінен.
— Қуыс үйден кұр шықпасын деген ниет қой. Ауыл
адамдарының басын қосып, шаруа жөнінде ақылдасайық
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деп, Сен де дөп келдің. Өз пікіріңді білдіріп дұрыстап
сөйлейтін бол. Алыстағы ауылға жаңалықтың кенжелеп
жететіні белгілі емес пе. Зоотехниктің атқаратын қызметін
шопандар жете түсініп біле қоймайды. Неге десең, сен
сияқты оқыған мал маманы әлі аз. Кінә да жоқ, соғыстың
басылғанына төрт-бес-ақ жыл. Сен екеумізді аудандық
партия комитеті шалғайдағы қой фермасының артта қалған
шаруашылығын көтерсін, ілгерілетсін, алға бастырсын деп
жіберіп отыр. Солай емес пе?
— Әрине ғой,— деді Қармыс,— ауыл адамдары ынтымақшыл ма? Бұра тартып кететіндер бар шығар?
«Ортақ өгізден, оңаша бұзауым артық» дейтін сыңар
езулер табылады. Ондайлардың айтқанына көніп, айдауына
жүріп, мұрнын тескен тайлақтай елпектемей соныға жол
салған, қиынға құлаш ұрған ләзім.
Қармыс жездесінің сөз сарынынан қияндағы қой фермасының шаруашылығын басқару оңай еместігін, алыстағы
ауылдың тіршілік ырғағына күрт өзгеріс енгізу өзіне де,
Ахтанға да қиындау боларын аңғарып еді.
Күн батты. Аспанды торлаған түйе бас бұлттар ыдырап,
бұлт жыртығынан жұлдыздар сығалады. Лекіте соққан
қоңыр желден қыр шөбінің иісі аңқып, жанға жайлы тиеді.
Мал тұяғынан жапырыла қоймаған көк құрақ баяу ескен
жел лебінен ырғала толқиды.
Қармыс атын ауылдан былайырақ апарып тұсады да,
кейін қайтты. Ымыртқа бейімделген даланың өзіндік әуеніне құлақ түріп келеді. Қарасуды жиектей өскен балапан
қамыстар өмір бақида құпия сөдері таусылып көрмеген
абысындылар сияқты сыпсың-сыбырға көшкен. Қалың шөп
арасынан шегірткелер сызғырады. Атын тұсап келгенде,
жиналғандар шай ішіп отырған. Бүгінгі бас қосуға екі қос
боп шөп шауып жатқан пішеншілер шақырылған жоқ.
Келгендер кілең шопандар мен ауылдың атқа мінерлері.
Ән әуеніндей әуезді де құлаққа жағымды естілетін
қоңыр дауыспен байыпты да байсалды сөйлеген Ахтан
отырғандардың назарын өзіне бірден аударды. Ел басынан
өткен ауыр да азапты жылдардың, соғыс ауыртпалығының
зардаптары әлі де жойылмай, соғыстан бүлінген шаруашылықты қалпына келтірудің халқымыз үшін оңай болмағанын, ауырға арқа төсейтін ер-азаматтардың селдіреп қалғанын бір айтып өтті. Одан алыстағы ауылдың жеткен
жетістіктері мен шаруашылықтың шалағай жақтарына назар аударып баса сөйледі. Техниканың тапшылығын, жұ11

мыскер қолының жетімсіздігін сылтау етіп, қолда бар
мүмкіндікті пайдалана алмай отырғандықтарын мысал келтіре дәлелдеді.
Осы тұста көпшілікке қозғау түсіп, пікір таласы басталды. Нақ төрде мысық мұртын ширата түсіп, қағылез
шағын денесін тіп-тік ұстап, сергек отырған елулер шамасындағы арықшалау қатқан кісі Ахтанға сұрақ қойды.
— Сонда қалай? Түгеліміз түк бітірмей, тау арасында
аң қағып, сейіл құрып жүргеніміз бе, түге?!
— Жоқ, олай деген емес Шаруашылықты былай...жаңаша өмір ағымына орайластыра ұтымды тәсілмен жүргізу
керек дегенім ғой.
Нысан нығыздала сөйледі.
— Жаңылтпаш тыңдайтын бала емеспіз ғой, жарқыным!
Мәймөңкеңді қоя тұрып, турасына көшсеңші. Сеніңше не
істеуіміз керек сонда?
— Жылда-жылда қой отарларының жартысына жуығын
қысқа қарай Шуға айдайтын көрінесіздер. Бұл меніңше қой
баққан қойшыға да, шаруашылыққа да тиімсіз. Колхоз
басқармасының ұйғарымымен екі-үш қыстауға үй-қора салуды қолға алдық. Соған көмек бересіздер. Жалдамалы
құрылысшылармен келістік, олар жұмысын бастап кетті.
Енді сіздер мен біздер болып жайлауға жақын маңдағы
«Досабайдың талды көңі» деп аталатын ескі қыстауды
жөндесек деймін. Үй, қора салатын кірпіш құясыздар. Осы
жұмысқа, Нысеке, сіз басшылық етсеңіз? — деді Ахтан.
Нысан тыржың етті. Ол алыстағы ауылдың бір деген
атқа мінері. Ертеректе белсенді атанған. Кейінгі жылдары
арнаулы мамандығы болғанымен, кіші мал дәрігері міндетін
атқарып жүр. Қой фермасының бұрынғы меңгерушісі
Шәкей балдызы Нысанды өзіне көмекші етіп алған-ды.
Қысқа қарай жылы жаққа айдалатын қойдың жауапкершілігі Нысанның мойнында болатын.
Енді, міне, ол жездесінің орнына келген Ахтанды қошуаға алғысы келмей ежелгі сыңар езу әдетіне басып қиыс
тартты.
Ахтан да Нысанның уқалауына көне қоятын «жұмсақ
қайыс» емес. Ұрымтал жерден арқан тұзақ лақтырған әккі
жолбасардай қараулыққа басқан Нысанның ішін ұқты да,
оның сөзін елемегенсіді.
— Қой тұқымын асылдандыру керек дедің. Бұл әнді
бүгін естіп жүрген жоқпыз. Қысқа қайратты, қазақы қылшық жүнді қойды итқұйрық мәлішпен будандастырғанға
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жол болсын?! — Нысан осы сөздерді біреуден нақпа-нақ
жаттап алғандай етіп тез-тез айтты.
— Оны бұл жұмысты тікелей міндетіне алатың жас
маманнан сұраңыз,— деді Ахтан.
Жұрт назары енді Қармысқа ауды. Шопандардың көбісі
алпысты қусырып калған қарттар еді. Үнемі қой соңында,
табиғат аясында ат үстінде жүргендіктен бе, кәрілікке бой
алдырмаған, шеттерінен қунақ та ширақ. Жас жігітке
сұраулы кескінде сынай қарап: «Кәне, сен не дейсің?»
дегенді аңдатады.
Қармыс сөзін сылбыр бастады. Төрт жыл институтта
даріс алғанын, Қазақстандағы ең ірі қой заводында бес ай
практикида болғанын, азды-көпті тәжірибесінің барлығын
айта келіп, өзінің атқаратын келешектегі жұмысын санамалап түсіндіріп өтті.
— Қойды асылдандыру біздің республикада Совет өкіметі орнаған жылдардан бастап шұғыл қолға алынды,—
деді ол тап бір институт аудиториясында сұраққа жауап
беріп тұрғандай нақпа-нақ. Соның нәтижесінде Қазақстан
ғалымдары арқар-меринос қойын, қазақы биязы жүнді қой
тұқымын өсіріп шығарды.
— Әй, шырағым, ащы шектей соза берме, тоқ етерін
айт! — деп Нысан тағы да килікті.
— Тоқ етерін айтсам, биылғы күйектен бастап қойды
қолдан ұрықтандыруды бастамақшымыз...Асыл тұқымды
прекос қошқарларын қылшық жүнді саулықтармен будандастырамыз.
— Саған бұл нұсқауды берген кім сонда? — деді Нысан.
— Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі.
Нысан жымиды.
— Сен өзі колхоз уставын білмейді екенсің ғой? Қандай
қой тұқымын өсіруіміз керек, оны осы отырған колхоз
мүшелері таңдайды. Бұл жөнінде шыққан үкіметтің қаулысы бар, жігітім.
— Ол қаулы күшін жойған,— деді Ахтан.— Біздің аудан
бұған дейін қойдың бір ғана түрін өсіріп келсе, енді
бұдан былай етті, жартылай биязы жүнді қой тұқымын
өсіруді қолға аламыз. Осы жақында Қазақ ССР Ауыл
шаруашылық министрлігі Қазақстанда қой тұқымын өсіруді
будандастыру туралы жаңа шара белгіледі. Оның мәнісі —
біздің Жаңарқа ауданының шаруашылықтары жартылай
биязы жүнді қой өсірумен айналысатын болады. Ол үшін
жалғыз біз емес, барлық колхоздар осы биылғы жылдан
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бастап биязы жүнді асыл тұқымды қошқарлар сатып
алады. Осыны жүзеге асыру үшін колхоздарға мына Қармыс сияқты оқыған мамандарды жіберді.— Ахтан үнін
қатайтты.— Қармыс Есенбеков осы жаққа қыз айттырғалы
келген жоқ. Жас маманды салған жерден шаужайдан алып
шылбырына жармасудың қисыны келмейді, жолдастар!
Сөзге тағы да Нысан араласқан.
— Мен айтсам, көпшіліктің көкейіндегісін айтам. Қиян
шетте жатқан ауылмыз. Қол жетпеске бой созған неме
керек? Барымен базарлап, қолдағыны ұқсатсақ та жетпей
ме? Мына халқың не дер екен, алдымен осыларды тыңда.
Көпшілікке тағы да қозғау түсті. «Жаңалыққа ұмтылуымыз керек» десе, екінші біреулер, «Меніңше Нысан сөзі
құлаққа енеді»,— деп бұра тартты.
Осы мезетте манадан бері төрде тапжылмай үнсіз
отырған ашаң ұзын бойлы, шоқша сақал, шүңет көз
ақ сұр шал қолын көтеріп, отырғандарға тиышталыңдар деп
ишара жасады да, бүркітше шаңқ етіп:
— Уай, өңшең білгіш, бас-басыңа би болғаның не сонша? — деді қос тізерлей жүгініп. — Үкімет құдай емес,
құдайдан былай емес! Басшы айтты ма, біз орындаймыз!
Былшыл сөздің керегі жоқ! Құр даурықпай мәмілеге келіңдер одан да!— Қармысты нұсқап.— Мына баланың да
айтқаны құлаққа енеді,— деді.
Көпшілік басылып қалды. Досекең сыйлы қарт, әрі жасы
үлкен болғандықтан ауылдастарына бата сөйлейтін әдеті.
Ата кәсібі — қой бағуға бар ықыласымен берілген шаруақор
шопан малдың анау-мынау ауруын түрлі шөп қоспаларынан
өзі жасаған дәрімен емдеп, айырыма ақсақ қойға, лоққы
атқа пышақ жұмсап, залалды ісікті сылып тастайтын
қолының емсектігі бар. Еркек қозыларды күзге қарай пішіп
тартатын да осы кісі. Қол қырықтықпен қой қырыққанда
алдына жан салмай, күніге жүз елу, екі жүз қойды
жайымен қырқып шығады. Осындайлық шалымдылығы, ата
кәсіпке жетіктігі Доскен қартты ауыл-аймаққа қадырлы
еткен. Қаттың мінезінде ептеген осалдық та байқалады.
Онысы — кісіге барынша сенгіштігі мен ак көңіл аңғалдығы. Баладай елпек қарт Нысан сияқтыларға аңдаусызда
сөзін ұстатып алады. Қарттың мінезі шапшаң, бірақ қайтымы тез. Былайғы жұрт оның лап етпе ашулы кезіне
ілігуден жалтарып осындай бас қосқанда жасқанады. Турашыл қарт әділдікке келгенде ешкімнің бет-жүзіне қарамайды. Адалын айтып қарап отырады. Әркімнің де «бір
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жауы» бар. Досекеңді етегінен басып қап сүріндіретін,
аңқаулығын әжуалап мазақ ететін Нысан жиені.
Аз ауылға билігін жүргізгенсіп өзінше білгішситін Нысанның осындай бас қосқанда сыңар езулеп отыратын
әдетін Досекең жақтамайды. Ана бір жолы Нысан: «Нағашы, құдай қаласа заппермеліктен үмітім бар. Колхоз
басшылары сіздін сөзіңізбен санасады. Ауыз көмегіңізді
аямассыз»,— дегем.
Жаңада ғана қызметке келген ферма меңгерушісін
қошуаға алғысы келмей қараулыққа басып, бүйректен сирақ
шығарып, бұра тартқан Нысанды қарт оқты көзімен атты.
Ақ жүрек шалды тыңдамаса жұрт көзінше бетін қайтирып ұрсып тастайтынын біліп, Нысан қайтып сөзге
араласпады.
— Әлгі қыстау салу дегеніңе қосыламыз, Ахтан шырағым. Жылда-жылда Шуға мал айдап көшіп жүрген кімге
жеңіл дейсің. Бір қыстауға үй, қора салуды шопандарға
жүктегенің дұрыс ақыл. Оны міндетімізге аламыз. Үй,
қораға қажетті есік-терезе, кірпіш құятын қалыбыңды
тауып берсең болғаны,— деді Доскен қарт.
Ендігі әңгіме ұзаққа созылмай тез бітті. Мал тұқымын
асылдандыру, қойды қолдан ұрықтандыру жөніндегі ұсынысты шопандар бір ауыздан мақұлдағанымен, қарсы дау
айтпай наразылықтарын бүгіп қалды.
Одан әрі ұсақ-түйек жұмыс сөз болды да, тамақ ішіп
алған соң жиналғандар ауыл-ауылдарына тарасты.
IV
Қатты ұйықтаған екен. Ояна келсе күн едәуір көтеріліп
қалыпты. Түндік жабулы болғанымен, жарма есіктің жапсарынан сығалаған сәуле ішке жарық түсіріп тұр. Апажездесінің төсегіне қарап еді, пыс-пыс етіп тәтті ұйқы
құшағында жатқан Талғатты көрді де, оны сүймекке аңсары
ауды. «Нешауа, арба сынса — кәшауа, қатын — жолда,
бала — белде»,— деді киініп жатып,— біз де үй болармыз
әлі-ақ».
Тысқа шықты. Қазақы ерге үзеңгі тағып жатқан жездесі жебелі сұлу мұртын саусағының ұшымен ширатып
қойып, Қармыстың қатты ұйқыдан ісінген бетіне тесіле
қарады да: «Ұқы — мырза, ерте жатып, кеш тұрсаң, болады риза!» — деді тақпақтап.
— Біздің жастық шағымыз қиын-қыстау күндердің бо15

дауында кетті. Сендер тепсе темір үзетін деген күндеріңде
ұйқыдан бас көтермесеңдер не болғандарың?
Қармыс жездесінің сөзіне қарсы дау айтпады. Түндегі
бас қосуда тасырқаған аттай кібіртіктеп, аз ғана топтың
алдында төменшіктеп ұяла сөйлегенін есіне алды да, Ахтанға жазықты боп қалғандай қызарып кетті. Жездесінің
қабағын барлап еді, оның нұры жұмсақ үлкен қара көзінде
әлдебір уайым табы бардай екен.
— Ер-тұрманың тым ескі. Менде бір артық ер бар-тын.
Соған жаңадан үзеңгі-бау өткіздім. Кісінің бойы түзелмей,
ойы түзелмейді. Дос аяққа, дұшпан басқа қарайды. Сары
бас қамшымды ұста қолыңа, бозбаласың ғой. Заман тыныш,
нан тоқ, қолдан келсе жақсы атқа мініп, тәуір киім киіп
жүргенге не жетсін.
Қармыс жездесінің қамқорлығына алғыспен бас изеді
де, үй сыртындағы қырға бет алды.
Күн арқан бойы көтеріліп қалғанымен, ауада салқын леп
бар-тын. Болмашы шыққа кекілдерін дымдаған қыр шөбінің
жағымды қышқылтым исі аңқып тұр. Таза ауаны көкірек
кере жұтқан Қармыс төңірекке сергек кейіпте көз
жіберді.
Жайлаудың шығысында ұзыннан-ұзын созылып жатқан
Сарықұлжа тауының өзгеше бітіміне таңырқай қарады.
Жатаған таулардың құнарлы қолтығынан бастау алып, қар
суымен екпіндей таситын Шажағай өзенінің арыны әлі
де басылмапты. Жарлауыт құламаға екпіндей соққан ағынның құмыққан үні жетеді құлаққа. Ұя басар қоңыр қаздың
қаңқылы, өзенді бойлай ұйқы ашар жасап жүрген топ
үйректің қанат суылы естіледі.
Ол енді өлкенің ұзына бойында шанжаулай бой көтерген, әр түрлі қалыппен тұрғызылған бейіттерге көз жіберді.
Өзеннің бергі жағасында оқшау тұрған күмбезді биік
моланың тасасынан шыға келген аттылының жүрісі жіті
көрінді. Сынапша сусыған жел қайықтай жүрісті сары
жорғаның үстінде нығыз отырған бейтаныс біреу Қармысқа
қарай бұрылды.
— Сәлем бердік,— деді ат үстіндегі жігіт.
— Сәлем алдық,— деді Қармыс та рәсімде жоқ одағай
сөзбен бейтаныс жігіттің киім киісіне таңырқай қарап.
Жігіттің басында ақ қалпақ. Кигені омырау оюмен
әдіптелген жағасыз қонып тұр. Төрт қырлап өрген сақиналы
сары бас қамшысы мен мүшесі сұлу түлкідей жараған атқа
салған ер-тұрманы да келісті-ақ екен.
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Етжеңді кесек пішінді қара сұр жігіт сәл бітікшелеу
сұрғылт көзіне сұс жиып:
- Көктен түстің бе, қайдан келген жентелменсің? —
Қармыс бейтаныс жігіттің сөзін шам көріп шырт
етті.
— Е-е, немене егініңе түсіп кетеді деп қорқамысың? Әлде ырысыма ортақтасады деп қызғанып тұрмысың?
— Өйдейт деген! Сөйлес балта қараңмен? — деді қара
сұр жігіт.
Қармыс енді рас ашуланды.
— Сен кім едің сөйлетпейтін?! Жер тәңірісі, әлде көк
тәңірісісің бе?
— Тәңірдің құлағын шулатып қайтесің, жігітім? — деді
қара сұр жігіт кекесінмен мырс етіп.—Түріңе қарасам,
пайғамбарға күйеу болғандайсың. Мінезіңе қарасам, тентек
баладан аумайды екенсің.
Қармыс ығыспады.
— Таныспай жатып танауыңды шүйірген өзің ғой. Кім
дана, кім бала, оны көрсетер әлі.
Төлеп мына қарсы алдында тұрған орта бойлы тұнжыр
көз ақ құба жігіттің өңі жылы болғанымен, ұпайын басқаларға жібере қоймайтын кекшіл екенін аңғарды да, енді
оны ожар сөзбен бастырмалатып тығырыққа тірей алмасын
біліп сайқалданып өтірік күлді.
— Ойнасақ та біраз жерге бардық-ау деймін. Мен
білсем, сенің есімің Қармыс болар?
— Дәл солай.
— Сірә, мал дәрігері шығарсың?
— Жоқ, зоотехникпін.
— Зоотехниктік беделі жоқтау сырдаңдау мамандық
қой, білімің қанша еді?
— Зоовет институтының төртінші курсын тауысқанмын
— Әрі қарай оқи алмағансың ғой, шамасы?
— Семья жағдайымен,— деді Қармыс.
— Институтта оқыған атың бар, алыстағы қой фермасына несіне келдің? Былай, колхоздың бас зоотехнигі деген
сияқты... Сірә, сүйемең жоқ-ау?
— Жетектеп қосқан тазы түлкі алмайды,— деді Қармыс.— Тау арасында өзің неғып жүрсің, білімің тасып бара
жатса?
— Сендей институтта оқыған жоқпын. Техникум бітір17

генмін. Екі қой фермасының ортасындағы жалғыз мал
дәрігерімін, аз ба?
— Аз емес, арындағаныңа қарағанда алыстағы алты қой
фермасының үстінен қарайтын бастық па деп қалсам, сен
де әншейін менімен қарайлас екенсің ғой.
— Ім-ім, көрерміз әлі әуселеңді сенің де! — деді де
Төлеп жөніне кетті.
Қармыс қара сұр жігіттің таныспай жатып бірден дөң
айбат көрсеткеніне таң қалды. «Сірә, оған біреу мені
сыртымнан жамандап қойған шығар., Әлде өзінің мінезі
солай ма? Қалай дегенмен менмен екен. Онымен тіл
табысып кетуім қиындау болар?» деп ойына күдік алды
Шай үстінде Қармыс бір түрлі көңілсіз отырды. Шешесі
есіне түсіп көзіне жас алды. Болмашыдан жұқарып, болмашыға тұтанып шыға келетін жеңілтек емес еді. Байқап
қараса, осы күндері басынан сөз асырмайды. Тым ашуланшақ. Кейінгі кездері өзіне бөтеннің қабағын баққыш
жалтақтық пайда болған тәрізді. Осы отырғанда да апажездесінің бір қалыптан шыққандай сабырлы мінезіне таң
қалып: «Тағдырдың өзі екеуін лайықтап қоса салғандай-ау» — деп ойлады. Нұрбике әпкесінің бұрынғы күйеуі
де дәл осы Ахтан сықылды ұзын бойлы, кескінді еді. Бекен
соншалықты сөзшең әзілқой болатын. Соғысқа кеткен соң
көп кешікпей артынан «кара қағаз» келді де, Нұрбике әпкесі
екі баламен жесір қалды. Соғыс басылған соң оң, солын
танып қалған ұлы мен қызын жалғыз басты қайын апасының қолына қалдырып, Ахтанға қосылған еді.
Қармыс әпкесінің аппақ сұлу жүзіне де әжім түсіп, тана
көзінің нұры қайтып, өңі тоза бастағанын байқап, жездесін
апасымен салыстыра бастады.
От пен оқтың астында қан-қасап майданның ауыр
да азапты жылдарын бастан кешіп, бір аяғын ұрыс даласында қалдырып кеткенімен, Ахтанның нар тұлғасы әлі
де тіп-тік. Қырықтың қырқасына шыққан атпал азаматтың
үнемсозар қайраты зор кеудесінде бұғып жатқан сияқты.
Бұйра шашына ептеп ақ араласқаны болмаса, шарасы кең
нұрлы қара көзінде жастықтың қызулы оты бар ма қалай?
Бірақ жездесінің қабағында кірбің, жүзінде уайым табы
байқалады. Нұрбикенің күйеуінен төрт-бес жас үлкендігі
бар-тын. Сол себепті де былайғы көзге Ахтан әйелінен
жасамыстау боп көрінетін.
— Жұмыс бастан асып жатыр. Қойды санап,алық-берік
әктісін жасағанбыз. Енді сенің бітіретін шаруаң — фермадағы қой отарларын зоотехникалық талапқа сай сұрыптап
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бөлу. Төлеп деген дәрігер бар. Өлген малдың басын шауып
актілейтін сол жігіт. Кейбір мал дәрігерлері өздеріне берілген артықшылықты пайдаланып, көз жұмбайға басып
жіберетін көрінеді. Сен болайық, мен болайық адал атқарған ләзім. Адалдық — ар таразысы. Құр атқа мініп
селтиіп жүргенмен ештеңе бітпейді. Қисыны келгенде қолға
күрек алғанның артықшылығы жоқ. Одан беделің түсіп
кішірейіп қалмайсың, Қазір ұста дүкеніне барып көрік
басамын, бүгінше маған қолғабыс беріп балға соқ...
Ахтан тұрды, тысқа беттеді.
Ескі қораны ортасынан шыммен бөліп, уақытша тұрғызған ұста дүкенінің алды — ауылдың «айқай төбесі».
Күйбеңі бітпейтін шаруаның тірлігіне орынсыз жерде килігіп, бұйыра сөйлеуге жоқ Ахтан соғыс жылдарындағы
ауыртпалықты бастарынан өткеріп, бейнетке еті өліп кеткен
қияңдағы ауыл адамдарының жұмысты айттырмай істеуге
бейім екендігін осында келген екі-үш жұмада байқаған.
Шаруа иесінен күтері — айқай-сүрең емес, сабырлы шешім;
«бастық болсаң бақырма, байбаламмен жұмыс бітпейді»
дегенді қабақтарымен аңдатып, бұл не айтса соны орындауға тырысады. Түндегі бас қосуда ескі қыстауды жөндеуге пәтуаласқан шопандар сәске әлетінде дүкеннің алдына
тоқайласқан-ды.
Алыстағы ауылдың көрік басатын ұстасыз күні жоқ.
Қысы-жазы қой соңында ілбіген торының аяғындағы тағысынан бастап, бидай қуыратын бақырашқа дейін ұстаніың қолынан өтеді. Бірақ орнықты бір ұстаға ауыл адамдарының қолы жетпей- жүр. Көпжасардың темір соғуға
ептеген ебі бар-тын, бірақ қайда ауыр жұмыс болса соған
арқасын тосатын бесаспап Көпжасардың ұста дүкеніне
тұрақтап көрік басуға уақыты жоқ. Қыста қой бақса, жазда
шөп маш
инаға отырып, пішен шабады.
Ахтан келгелі кішірек жел құрсақ көрікке қозғау түскен.
Аса алып бара жатқан ісмер болмағанымен, ол ұсталықтан
қара жаяу емес. Әсіресе ол ағаштан түйін түйетін шебер.
Жаңадан салынатын үй, қораның есік, терезесі, қақпасы,
ең ақыры топсаға дейін қолдан соғу керек. Соған ферма
меңгерушісінің ебі келгенімен, уақыты жетпей діңкесін құртады. Мана таңнан тұрып кірпіш құятын үш-төрт қалыптың
нобайын келтіріп қойған. Енді ана бір ескі ырдуанды
жөндеп, дөңгелектерінің шенін тартып, қора жөндейтін
шопандарды тезірек жөнелтуді ойлап Ахтан ұста дүкеніне
қарай асыға адымдады.
19

— Бізді тезірек жөнелт, қарағым. Мойынға алған жұмысты уақыт оздырмай қаузай берейік,— деді Доскен қарт
амандықтан соң.
— Азырақ аялдай тұрыңыздар. Дөңгелекке құрсау салып берейін. Кірпіш құятын қалып әзір. Тек құрастырып
шегелеу керек,— деді Ахтан аса бір ризалық сезімде қартқа
мейірлене қарап.
— Ау, құрдас,— деді Доскен анадай жерде жартастай
оқшырайып тұрған қара шалға бұйырып,— қолыңа балға
ал да шеге түзет, ұрыста тұрыс бола ма.
— Стаханыбым-ай,ә! Сен болмасаң осы ауыл қаран
қалады ғой! — деді қара шал кеңк-кеңк күліп. — Өліп-мөліп
кетсең орныңды кім басар екен?
— Оттама,— деді Доскен қарт. — Ештеңеге икемі жоқ
сен деймісің жұрттың бәрі?
Қара шал жым болды. Қолы бірдеңеге тисе соны қашан
аяқтағанша тыным көрмейтін Досекең артық сөзді жек
көреді. Сол мінезіне сыралғы құрдасы оны қалжыңмен
сүріндіре алмасын біліп тақтайды құрастырып шегелеуге
кірісті де, Ахтан мен Доскен дөңгелектерге құрсау
салды.
Оқыс қозғалам дегенде протез киген аяғын ауыртып
алған Ахтан сылқ етіп жерге отыра кетті. Тұқылы қан
қақсап, сүйегі сырқырап кеткен ол жалма-жан шылым
орады. Темекінің ащы уыты аяғының ауырғанын ұмыттырғандай болды да:
— Атаңа нәлет шолақ аяқ осындайда сыр беріп қояды,— деді Доскенге шағына қарап.— Соғыс деген сұрқияның өле-өлгенше ұмытпай жүрсін деп қалдырған «ескерткіші» маған.
— У ай, бұл соғыс кімдерден аянып қалды дейсің? —
деді Досекең босаңсып.— Қос құлынымның ең құрыса
біреуі де тірі қалмады-ау! Суық қол араласқан тоғайдай
қатарларың селдіреп қалған жоқ па? Әйтпесе қайбір күшіміз тасып барады дейсің!..
Егеудей екі ұлы кешегі қырғында Отаны үшін құрбан
болып, қарғадай немересін алданыш етіп, кәрілікке бой
бермей қиян шетте қой соңыңда жүрген Доскен қарттың
да кәрі көкірегін қажаған айықпас шері барын; соғыс деген
қара тажал барды баламай, жоқты санамай сырт көзге
уайымсыз көрінетін Доскеңнің шаңырағын шайқалтып кеткенін жақсы білетін Ахтан:
— Немереңіз қолқанат боп қалған шығар? — деп сұрады қарттан,
— Шүкір, тіл аузым тасқа!
20

— Нысанның сізге қандай жақындығы бар? — деді Ахтан осылай карай келе жатқан оны көріп.
— Апамыздан туады. Шешесінен тым жас қалып еді,
уызға жарымаған түртіншек қозыдай ашқарақ,— деді ол
жиеніне деген ішкі пікірін зілсіз әзілмен тұспалдап. — Сұрамшақ жазған алғаннан басқаны білмейді. Қомағайға
қоржын құтаймас деген ғой. — Нысан келсе бос сөздің
көбейіп кететінін біліп: — Кәне, жиналыңдар, құдай жолды
оңғарса, жүріп кетейік,— деді дүкен көлеңкесінде отырғандарға иек қағып.
Ахтан мен Қармыс қымызға шақыра келген Нысанмен
еріп кетті де, Досекең бастаған бес-алты адам. жайлаудың
шығысындағы тау сілемін бетке алып жолға шықты.
V
Үзік, туырлығы жаңа боз үй сыртынан қарағанда еңселі
көрінуші еді, ішкі жиһазы мол екен. Іргені жағалай құрылған оюлы шым түскиіз, төрден босағаға дейін жайып
тастаған сырмақ пен текемет. Ортада қанаты кең жайпақ
стол. Столға жайылған су жаңа дастарқан, қымыз құюға
дайындаған сырлы тостағандар мен екі биеге шақтап істеген
үйеңкі күбінің күміс сапты піспегіне дейін көрер көзді өзіне
тартып тұр. Елде-күнде жоқ кәрлен кесе мен қымыз ішетін
үлкан торы ала аяқ та Ахтанға таңсық көрінді. Соғыс
жылдарындағы жоқшылық бұлардың есігін қақпай өтіп
кеткен сияқты.
Ахтан бұл үйге бірінші рет бас сұғып отыр. Қой
фермасының меңгерушілігінен дәмесі зор Нысан жаңа
болған ферма меңгерушісін қарсы алғысы келмей, қазақ
ғұрпымен дәм татырып, ерулік те берген жоқ. Аяқ астынан
жалпақтап қымызға шақырғанда да Нысанның ішкі есебі
өзінде.

Қымызды құлаштап сапырған қызыл бет келіншектің
өңінде тоқтық белгісі бар. Әуестік пе, болмаса іштегі
тұтанған жастық жалынын сөндіре алмай, өзінен жиырма
жас үлкен Нысанды тең көрмей ме, төрде отырған Ахтан
пен Қармысқа ұрлана қарайды. Бұл — келіншек Доскен
қарттың бұрынғы келіні. Күйеуі соғыстан оралмаған соң
Нысанға тиген. Шал, кемпірге Дәменнен келер пайда жоқ.
Қайта кәрі көкіректің қызғанышын қоздырып, тірідей көзге
күйік боп жүрген-ді.
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қара қайыс өңіне қан жүгірген Нысан мысық мұртын бір
сипап қойды, жымысқы тышқан көзі күлмең қақты.
— О, құдауанда! Әлгі дүлей Алсуға қол жұмсайтын
көрінеді, Еркекпісің деген-ау.
Біреудің киімінің жыртығы мен көзінің тыртығын көргіш
сұғанақтау Нысанның дұшпаны тұрмақ, төс түйістірген
досының да мінін бетіне басып, өзгенің бітеу жарасының
аузын тырнамаса ішкен асы бойына тарамайтын қашанғы
әдеті еді.Түндегі бас қосуда қырық кісі бір жақ, қыңыр кісі
бір жақ боп, сөзін көпшілікке өткізе алмаған соң, ендігі
жерде көріне айқайламай Ахтанға сыртынан тас атуды
ойына түйіп алған. Қанша жуасып сырт көзге монтаны
көрінгенімен, шыдамы жоқ ұшқалақ барлаушыдай ежелгі
қараулық әдетімен бойын көрсетіп алған, ол өп-өтірік
жарамсақтанып: «Ішіңдер, қымыз бапты ашыған екен»,—
деп көлгірсиді.
Ахтан оның жылтыраған тышқан көзінен ішін таныған.
Оны үй иесінен де бұрын іштегі дүние-мүліктің көптігі
таңдандырды.
Осы үйде қанша нәрсе болса, кемі екі-екіден екен.
Босаға жақта керегенің басында ілулі тұрған қос құранды
ер, шебер қолдан шыққан үш-төрт ерме жүген, тебінгісіне
былғары жапсырылған екі-үш сырма тоқым көрмеге қойылғандай көз тартады. Төрде биік төсектің тұсында ілулі
тұрған қос домбыра, екі дүрбі мен бес-алты сақиналы сары
бас қамшы да Ахтанның назарын аударды. «Бұл өзі дүниеге
мейлінше ықтиятты адам екен-ау» — деп ойлады. Артынша
көңіліне күдік алып: «Екі жүген көптік қылмайды делік,
ал төрт жүгенді, қаптаған қамшыны қййтпекші? Қамшы мен
жүгенді көбейтсем жылқым өседі деген ырымы ма,
әлде?» — деді іштей.
Алдындағы қымызын тауысып ішіп, босаған сырлы
тостағанды алақанымен жауып, әбден қандым деп ишара
жасады да, Ахтан төс қалтасынан күміс баулы сағатын
алып, қақпағын ашып уақытты шамалады.
Нысан Ахтанның қолындағы сағатқа үңілді. Сағатты
қолына алып олай-бұлай айналдырып көрді де:
— Сен сияқты жастан гөрі мына мен тәрізденген кәріге
ылайықты екен. Саған қолайлысы қол сағат қой,—
Деді.

Ұсақ әжім торлаған қайыстай қасаң өңі көгістеніп
аңдаусызда «мен тәрізденген кәріге» деп айтып қалғанына
қолайсызданды . Өзгенің мінін көргіш ол осалдығын се22

зінгенде тым күйрек болатын. Нысан енді сынықсыған
жарамсақ кейіпте:— Мынауыңды менің қол сағатыма айырбастамайсың ба?— деді.

— Госпитальда бір полковник ескерткішке сыйлап
еді.

- Қимай тұрсың-ау, ә? Сен де менің бір нәрсеме
қызығарсың.
— Ондайым жоқ,— деді Ахтан.
Нысан дағдарды. Аларманға келгенде не бір темірдей
қатты сараңды да жылы сөзбен жұмсартып, бермес еркіне
қоймаушы еді. Ахтаннан беті қайтып қалса да тағы бір
толғап көрмек боп:
— Осыңды ат-түйедей қалап отырмын! — деді жалынышпен.— Кісі жылтыраған темір тұрмақ жақсы көретін
жолдасына астындағы атын да түсіп береді ғой.
— Қинамаңыз,— деді Ахтан қабағын шытынып. — Аз
күн дәмдес болған, бір палатада қатар жатқан командирдің
көзімдей көріп жүр деген ескерткіші. Бұл сағатқа әлгі
полковниктің есімі жазылған. Сіз тағуға бір түрлі қолайсыз
ғой.
Нысан торыққан суық кескінде:
— Құрысын! Енді майлап берсең де аларым жоқ,— деді

жүзін теріс бұрып.
Алтын көрсе періште жолдан таяды. Тұщы дүние кімдерді қызықтырмаған. Дүниені қасықтап жинаса да, шөміштеп төгіп берекесін көрген емес. Бірақ кісіге біткен дәулет
те кар суымен толатын көлшіктей бірде молайса, бірде
ортаяды екен.
Осыдан бес жыл бұрын жайлауда отырғанда Нысанның
үйі жай түсіп өртеніп кетті. Бірақ одан жұқарып қалған
Нысан жоқ, айналасы екі-үш жылда басына бес қанат үй
көтеріп, жар құлағы жастыққа тимей дедектеп жүріп үйді
дүние-мүлікке сықап алған. Бірақ бірі түгенделсе, бірі
жетіспей, ауған жүктей теңеспейтін азғантай бақ пен дәулет

Нысанның басына біржолата орнығып тұрақтамай-ақ қойды. Даулетке қолы жеткенімен, бақ пен мансап үркек түйедей тулап жығып кетеді де, жоқ жерде дос пен дұшпанға
күлкі қылады. Жездесі Шәкей өлген соң завфермалықтан
дәмеленіп еді, бірақ кінәмшіл сұлудай көзді арбап қызықтырған мансап, аяқ астынан жалт берді де, Нысан тағы
ұтылды. Мұны ылғи да ұтылысқа итермелеп, жолына кесе
көлденең тұратын қаскөй біреу бар сияқты. Бірақ ондай
жатып атар дұшпанын тап басып айта алмайды. Мұның
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ендігі жауығатыны Ахтан болып тұр. Осында ол келмегенде
Нысанды үлкен мансап тұғыры күтіп тұрған еді. Сол
себептен де Ахтанға іштей өшігулі. Үйіне шақырып алдына
қымыз қойғанда пейілінің кеңдігін, пиғылының дұрыстығын
аңдату емес, дүние-мүліктің көптігін, дастарқанының молдығын көрсетіп бір мақтанып қалу еді ниеті.
Ахтанды ол бойы биік болғанымен ойы тайыз аңқау,
момын шығар деп ойлайтын. Алапат соғыс жалынына мықтап шарпылған мүгедек емес пе, киіп-жарып кете алмас деп
оны сырттай қорашсынатын. Бақса, отқа салса күймеген,
суға салса батпаған ертегінің батырындай бұл шіркіннің
түгі әлі кетпеген тәрізді. Шаруаға тұтқыр, алыстағы ауылдың тірлігіне күрт өзгеріс енгізіп, әлден билеп-төстеп
барады.
Қарсы алдында нығыз отырған Ахтанның мысы басып,
үй иесі қапелімде өзін қуыс қурайдай сезініп еді.
VI
Қармыс пен Төлеп өзенге бет алды.
— Ыстықтап кеттік қой мүлде. Салқындап алайық,—
деді Төлеп Қармысты қолтықтай беріп. — Жүзу білетін
шығарсың?
Қармыс басын шайқады.
— Өтірігіңе береке бемегір-ай! Сарысу бойын жайлаған,
құмдауытта ойнаған сулы жердің баласы жүзу білмейді
дегенге итім сене ме! Аң атуға ше? — деді Төлеп суға
құлаған қалың киік табынына көз жіберіп.
— Ол жағына да шорқақпын. Көздей білгенмен, дәл
тигізе алмаймын.
— Дегенмен тілге бай екенсің,— деді Төлеп Қармыстың
қисық сөйлегенін шам көріп. — Спорттан хабарың бар ма
еді?
— Күрестен болмаса да, боксқа икемдімін. Осында бір
мұғалім қыз бар екен. Сол бойжеткен сен екеумізге төреші
болуға жарап қалар. Күшімізді соның алдында сынасып
көрейік те. Өзі де бір өртең талдай мені тісіңе бас деп
тұрған пәлекет пе деймін.
Төлеп сөзден тосылайын деді. Сырт пошымына қарағанда жаңа танысы тұйықтау ма деп қалған. Тәжікеге
жеткізбейтін шаппа-шап тапқырлығымен қатар ішін алдырмайтын әккілеу ме қалай?
— Қыздың тәуірін атадың, енді келіншектерді түгендеп
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көрші? —деді Төлеп те бұған ұпайын жібергісі келмей.
— Әйелдердің есебін алуды саған тапсырдым. Мені
қыздар жағына қалдыр,— деді Қармыс қасақана.
— Келіншектердің есебін алатын адам келген жоқ
па?— деп Төлеп суық жымиды. — Сен де қара жаяу көрінбейсің, екі жақтап дегендей.
— Оның кім?
— Жездең ше?
— Ол кісінің ондайы жоқ қой.
— Ахтанның бұрынғы нақ сүйерін көріп пе едің?
— Былай сырттай естуім бар.
— Кермиықтың дәл өзі. Татарлар тартымды келеді ғой
негізінде.- Ал мынау деген бөлекше. Әттең не керек, бір
соқырға қор болып...
— Соқырың кім?
— Көпжасар деген дүлей бар.
— Оны иесіне табалайсың?
— Табалаған емес. Біреудікін біреуге бұйыртқан тағдырдың ісін айтам да, Нысанды көрмейсің бе? Өзінен кемі
екі мүшел кіші келіншекті төске басып...
— Енді бұл мәселені күн тәртібінен алып тастайық,—
деді Қармыс Төлептің ұсақ сөзге үйірлігін жақтырмай.
Екеуі қарасудың жиегіне келіп шешінді де, суға түсті.
Біресе құлаштап, біресе шалқалап жүзген Қармыстың
су ішіндегі қимылына жіті көз тастаған Төлеп: «Әй, қуым-ай, жүзу білмеймін деп әдейі айтқан екенсің-ау! — деді
Іштей. — Адамға тым тұнжырап сенімсіз көзбен қарайды
екенсің, қалтарысың көп болмаса не қылсын?»
Тегінде Төлеп кісінің іші-сыртын барлағыш. Балалық
шағы соғыс жылдарымен тұспа-тұс келсе де, әкенің беделі
мен туыс-туғанның көптігінің арқасында екі енені төл емген
құлындай арда өскен ол бала күнінде мейлінше бұзақы-тын.
Өзі құралпылас құрбыларының бір-екеуін бүктеп кететін
шалымды Төлеп ауылға бөтен бала келе қалса, соны
қалайда жылатуға әуес еді. Осы бұзақарлық әдеті ес тоқтатып жігіт санатына қосылғанда да қалмаған. Қайта өршіп
кетіп еді. Таныстықты шекісуден бастайтын Төлеп біреуден
иық асыруға жаны құмар. Қармысты салған беттен ықтатып
алмақ болған амалынан нәтиже шықпаған соң, қасақана
бұра сөйлеп еді, жаңа танысы мұның сөзіне қыңыр жауап
қайтарып, діңкесін құртты да Төлеп енді бейтарап әңгімеге
көшті.
— Шажағай өзені осы,— деді киініп жатып. — Жаға-

лауына тал өспеген жалаңаштау демесең өзеннің төресі.Ұлтаны шөптесінді шилеуітті келеді.
— Суы кәусардай екен,— деді Қармыс,— Таудан бастау
алатын өзен ғой, сәрі?
— Қарашы әне,— деп Төлеп солтүстік шығысты нұсқады. — Соноу көз ұшында көрінген көгілдір жатаған
тау — Бәйбіше, одан беріректегі найзадай тіп-тік биік —
Бүркітті, ал мына жүк артқан түйе керуеніндей ұзыннанұзақ созылып жатқан тау — Сарықұлжа деп аталады.
— Атын тауып қойған. Құлжадай мүсінді, табиғат шебер мінсіз сомдаған бітімі бөлекше тау екен,— деді Қармыс
солай қарай көз жіберіп.
— Дегенмен бұл келісің теріс емес,-— деді Төлеп қайратты шашын жатқыза тарап жатып. — Таулы өңірді атпен
аралағанның өзі неге тұрады. Атам десең киігі әне табынтабын. Құмсақты қарасулары құс базары десең болғандай.
Қасқыр, түлкі, қояны тау арасында қойша өреді. Қыста екі
жүйрік тазы тауып алсаң түлкі мен қарсақтй қынадай
қырасың.
Қармыс Төлептің бұл сөзін теріс көрмеді. Табиғаты
келісті таулы өңірге қызыға көз жібереді.
Одан әрі екеуі бір-бірімен ұзақ әңгімелескен. Ара-арасында әзілдесіп те алады.
Қармыстың топшылауынша, Төлеп бір түрлі жасандылау сөйлеген тәрізденіп, негізгі айтар ойын бүгіп қап, бұған
қосалқы пікірін тықпалағандай көрінген. Және бір аңғарғаны, өзі сондайлық кісіден сыр тартқыш Төлеп ішін ашуға
жоқ тас түйміштің дәл өзі екен,
Самал тоқтаған. Көк зеңгір аспанға шырқап шығып
алған күн жерге от кірпіктерін төндіре түседі. Ыстықтан
мезі болған шегірткелер сызғыра бастаған. Иен даланы
бастарына көтерердей зырқ-зырқ етіп безек қағады.
Қырдағы ескі қорадан түтін шығып жатқанын көрген
Қармыс солай қарай жүрді. Жұмысқа қызу кіріскен Ахтан
бетін жуған терін қалтасынан орамал алып сүртті де:
— Келе қал, балдызжан,— деді нұры жұмсақ үлкен
қара көзімен бұған қуақылына тесіліп. — Көбеңсіп кеткен
шығарсың, қолтығыңды сөгіп берейін.
Қармыс жымиды да:
— Солқылдата соғайық, бесжылдықтың балғасын! —
деді білегін түрініп. Қып-қызыл боп балқыған темірді төске
жаншыған ол жездесін састырмаққа балғаны құлаштай
соқты.— Аяқ алысың жаман емес,— деді Ахтан қызған
темірді қысқашпен төске қойып жатып.— Бірақ апырақтап
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ТЫМ тез қимылдайды
ТЫПыр-тыпыр шабысқа

екенсің. Ұзаққа сілтейтін жүйрік
салмаса керек.
Қармыс қарсы жауап қатпады. Онысы уәжден жығылғандық емес, жездесін сыйлағандығы еді. Үнемі жүзінен
уайым табы арылмай нұрлы қара көзінен ойшылдық аңғарылатын Ахтанның кесек пішінінде дұшпанның мысын
басатын, достың ұйқысын ашатын саналы сергектік нышаны бардай еді. Оқығаны аз болса да өмірден тоқығаны
көп жездесінің әр нәрсеге өз терезесінен қарап баға беретіні
ұнайды. Мұнысы, былайғы біреулерге ақылгөйсу боп көрінсе де, оның әр сөзі адамгершілік трактатынан үзінді оқыған
ойшыл ақының тебіренісіндей бұған соншалықты қатты
әсер етіп, жүрегіне дарып, ойына қозғау салады. «Сірә,
жездеме деген бұл табынуым әке ақылына зар болғандықтың салдары шығар» деп өзін қанша алдаусыратқанымен, Ахтанды пір тұтуын қоятын түрі жоқ. «Ұзаққа сілтейтін жүйрік тыпыр-тыпыр шабысқа салмаса керек» дегенде әншейін қалжың ретімен айта салмағанын сезген ол
жездесін қабақ астынан баққан.
— Қалай, замандасыңа көңілің толды ма? — деді Ахтан
қой қораның қақпасына лайықтап соққан ұзын тілді топсаны тастай беріп. — «Тең теңімен, тезек қабымен» — деген емес пе.
Ақманарды айтты ма деп сасқалақтаған Қармыс;
— Ол қарындасыңызға кездескем жоқ әлі,— деді тура
жауаптан жалтарып.
— Қарындасты да көрерсің,— деп жымиды Ахтан. Мен Төлепті сұрадым ғой?
— Ә, кешіріңіз онда! — деді Қармыс қызарып кетіп. — Төлебіңіз төре жігіт екен.
— О, не дегенің?
— Былай кісілігі молдау ма қалай?
Ахтан терін сүртінді де, шылым орауға кірісті.
— Сен оны мінеймін деп мадақтап отырсың,— деп ол
Қармысқа салқын назармен тесілді. — Кісілігі мол дегенің — мақтағаның. Ал кісімшіл десең жөні басқа. Кісілік — кісінің бойына шақ тігілген киім тәрізді. Егер киген
киімің олпы-солпы көрінсе, оның аты — ерсілік. — Ахтан
шылымын сора түсіп Қармысқа сұқ саусағын көзей түсіп
сабақтады сөзін. — Қолы болмашы билік тізгініне тисе,
танауымен көк тіреп менменситіндер, ішінде құнары жоқ,
көкірегін көтерген көбік ауыз өзімшілдер — сол бойына
кісілік қонбаған дүмбілездерге жатады. Кісілік — адамның
асыл қасиетінің жиынтығы. Кім-көрінгенге өңгертіп жібере
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салатын қой емес, қозы емес. Дүниеде бойына кісілік
қонбаған адамнан сорлы адам жоқ.
Қармыс жездесінің кімдерді меңзегенін түсіне қалды да:
— Ондайлар арамызда бар ма? — деді.
— Бар болмаса байбаламдап не ақым бар.
— Біреуі мен шығармын соныңыздың?
— Ғажап емес,— деп басын изеді Ахтан. — Күні бұрын
сақтанғың келсе алдымен жанашыр дос тап өзіңе. Жолдасы
жаманды жау алады. Жақсы жолдас — кісіге сүйеніш,
тірек. Қысылғанда демейтін, тарыққанда жебейтін де сол.
Соғыста жүргенде қасымыздағы қанды көйлек жолдастан
айрылу, ел-жұрттан айрылғаннан қиын соққанын өз басымнан өткердім.
— Сіздің осы қазірде достарыңыз бар ма? — деді Қармыс жездесінің сөзін бөліп.
— Бар десем де, жоқ десем де болады. Бар дейтінім —
ниеттес үзеңгілестерден құралақан емеспін; жоқ дегенім —
нағыз дос, шығарда жаны басқа айнымас адал жолдасым
мынау еді деп түстеп бере алмаймын. Жан аяспас достар
болған. Біразын соғыс жалмады. Енді біреулер дүниенің
есебіне жетемін деп тым ұсақтап өз қарақан басынан
артыла алмай майда-шүйдеге айналып кетті. «Ақымақ достан ақылды дұшпан артық» деп және айтады халық.
— Ендеше мен жақсы дос таптым,— деді Қармыс.
— Тапқаныңды қабағыңнан-ақ танығамын,— деді Ахтан
болмашы езу тартып. — Күні бойы саған мен босқа сарындаған жоқпын. Сен тапқан дос ертеңгі күні жаға
жыртысар дұшпаныңа айналып кетсе — көкеңді сонда танырсың.
Түсіндің бе дегендей бұған сынай қараған Ахтан қабағын қатты шытынып, протез киген аяғының мұқылын
сипағыштап:
— Жап-жақсы боп жүремін де, қолма-қол құрыстап
қаламын. Мына аяғы түскір сырқырап кетті ме, жанымды
көзіме көрсетіп төбемнен бір-ақ шығады. Соның бәрі
жүйкенің әлсіздігі. Бірдеңені ойладың ба қаның бұзылып
жұқарып қаласың. Баяғыда бір сері жігіт сүйген қызының
жолына ақшаны төгіп-шашып шала бүлініпті. Сұлу қызды
ала алмай, жүректің дертін жаза алмай, әрі қалтасын қағып
аулына қайтып келе жатып: «Екі жирен пар жектім, ортасына тай жектім, тайдың жайын тай білер, біздің жайды,
о, шіркін кім білер?»— деп әндеткен екен. Сол айтқандай-ақ
мына біздің де жайды кім білген. Қарқарадай боп жүргенге
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былайғы жұрт мені бір дені сау, уайымсыз деп ойлайды.
Шет жағасын сезесің. Мен қашаннан бейнетке құмармын.
Біреуге ақырып, біреулерге бақырғаннан да бітпей жатқан
жұмысқа алдымен өзің барып қол тигіз. Бастықпын деп
Шіренгенде, артыңнан тіреп тұрған самсаған азаматың
болса бір сәрі. Не нәрсе кісінің қасиеті болса, сол оның
осалдығы дейді ғой. Осы бейнетқорлығым, тынымсыздығым
мені ақырында алыстағы ауылдан бір-ақ шығарды. Келісім
бермей-ақ қасарысып бағып едім, аудан басшылары артта
қалған шаруашылықты алға бастыр деп болмай жіберген
жоқ па осы жаққа.
— Несі бар? — деді Қармыс жездесіне дем бергендей. — Алға бастыр десе бастырамыз!
— Шаруаны тиянақтап тындыруға алдымен көңіл керек,— Ахтан өз халінен хабар бергендей жұмбақтап сөйледі.— Көңілің ала болса, істеген ісің шала. Бірақ сол көңіл
дегенің айтқаныңа көніп айдауыңа жүре қойса жақсы-ау.
Көнбейді, көнбейді ол сығыр!
Ахтан темекі қалтасын алдына қойып шылым орай
бастады. Ойға түсіп кеткендегі әдеті еді.
Қармыс жездесінің жазғы күндей жадырап отырып, аяқ
астынан жартастай түнере қалған мұңлы пішініне бір түрлі
есіркей қарап: «Табиғат бой десе бой, түр десе түр берген.
Ақыл-парасаты да бір басына жетерлік. Соғыста да ерлік
көрсеткен. Еңбекте де абыройсыз емес. Құшағында жары,
бауырында баласы бар. Сөйте тұрып бұл кісі де көңілім
кетік десе, онда көңілі бүтін ешкім де болмағаны ғой бұл
өмірде»,— деп ойлады.
— Саған бір сыр айтайын,— Ахтан Қармысқа бұрылды. — Осы ауылда менің бұрынғы әйелім тұрады. Білетін
де шығарсың. Немере інімнің келіншегі қазірде. Естіген
әңгімең ғой...Соғыста ауыр жараланып... госпитальға түсіп...
Артымнан «кара қағаз» алған соң мені өлді деп есептеген
туыс-туған Алсуды қайнысына қосқан... Бұл сырды саған
айтқанда, өткенді қайта тірілтейін деген ойым жоқ,— деді
Ахтан қинала қабақ шытынып.— Қатқан тұяқпын ғой мен
деген. Бірақ көптің аузына қақпақ бола алмайсың, сыртыңнан пыш-пыштаған кейбір көбік ауыздар күңкілдеуін
қоймайды. Сондай сөзге тосқауыл қойсын, құлақ аспасын
деп айтамын бұл сөзді саған. Бұлай деп есіңе салғанымды
ерсі көрсең, өзің біл.
— Ерсі көрмеймін,— деді Қармыс. — Адалын айтқанның ары таза деген.
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— Арым тазалығын келешек көрсетеді. Осы жаққа
бекер-ақ келіппін. Жұрттың несі кетеді, түбінде көресіні
көретін мына мен...
Бұрын да сан илеген терінің пұшпағы емес пе, Ахтан
шаруаның ығытын бір кісідей-ақ біледі. Расында бұны
дағдарысқа тап қылған бұрынғы әйеліне деген қимастығы
еді. Осында көшіп келгелі былайша ештеңені ойламай, сырт
көзге сырын алдырмайын деп, намысқа тырмысып баққанымен, еркіне бағынбай, өршеленген қаскөй біреу мұны
бұрынғы әйеліне икемдеп итермелей түскендей болады
да тұрады.
Жас кезінде тәуекелшіл, бірбеткейлеу еді. Ойға алған
жұмысын тиянақтап тындырғанша тыным-тыныштық
көрмейтін. Кісі ұлғайған соң жер қорқақ аттай алдымда
не кедергі бар деп сақтық ойлап, әр нәрседен аяғын тарта
басады екен. Соғысқа өзі тіленіп аттанған бұл төрт жылға
таяу от пен оқтың астында жүріп, қан құйлы зұлым жаудың
кеудесіне болат сүңгіні бойлата қадағанда жүрегі дір етпеген еді. Одан соң бір жылдан аса өлім шекарасында тіл,
құлақтан айрылып жатқанда да жарық дүниеге талпынып
өмірге құштарлығын жоймаған. Енді алаңсыз бейбіт өмірдің
ұлы ағысына ілесе алмай аяғы кеткен жүйріктей әлден сыр
алдырса не болғаны?
Демінен от бүркіп, ажал оғын сепкен қырғын соғыс
жылдарында сызды окопта жатып: «Жауды жеңіп елге
аман-есен қайтатын күн туар ма екен? Шынымен-ақ тірі
қалып, туған жердің топырағын басамыз ба? Шіркін, бейбіт
өмір-ай, сенің қадіріңді білмеппіз-ау! Ашық аспан астында,
тыныштық заманда қара жұмыстан иығым талды-ау, мезгілімен тамақ іше алмадым-ау, бір дүнием екеу болмады-ау»
деп уайым етудің өзі күпірлік екен ғой. Әй, бәлем, осыдан
аман-сау елге оралсақ, болмастан жау, жоқтан дау тілеп,
қысқа ғұмырды қырық пышақ боп ит ырқылжыңмен өткізбей, не ғыпты, мағыналы өмір сүретін шығармыз! Жайшылықтағы достың назасы, дұшпанның табасы дәл мына
от оранған алапат ажалды күндерге қарағанда, әншейін бір
үйдің бір-біріне тете екі баласының асыққа таласып өкпелескені сияқты екен-ау! Жан-жарыңа орынсыз сенімсіздік
көрсетіп оны қызғануың, әкенің өзімсініп ұрысқанын кек
көруің, ағайын-тұғанды дүние үшін өкпелетуің де — түкке
тұрмайтын күйкілік, ұсақтық. Пендемісің деген сол!» — деп
өткен күндердің бұралаң-бұлтарысын оймен шарлап кетер
еді.
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Бұл соғыста жүргенде; расы керек қой, «біреуден ілгері,
біреуден кейін өмір сүремін-ау, атқа мініп аз ауылға
айқайшы боламын-ау» деп ойлады деймісің.
Қырық жыл қырғын болса да ажалды өледі екен. Бір
аяғынан айрылып, аздап денсаулығын жоғалтса да ел-жұртты аман-есен көргеніне шүкіршілік еткенімен, кейде бір
орындалмаған арманы, орны толмаған өкініші өзегін өртеп,
тыным-тыныштықтан айырып қоятыны бар.
Сызды окопта жатып; әлгі «осыдан елге аман қайтсақ
мағыналы өмір сүрерміз-ау» деген ақ адал тәубесі соғыс
басылып ауылға оралған соң ұмыт болды. Ұмыт болатыны — нағыз алым-берім, айқай-сүрен бейбіт өмірде емес пе.
Бұндағы айырмашылық сол — адамдар, бір жақсысы, бірбіріне мылтық кезеніп оқ атпайды. Ендігі жерде, қорғасын
оқты күншілдің күндес сөзі, сұғанақтың суық көзі, арамның
аяр күлкісі, ішмерездің жымысқы жымиысы, пәлеқордың
жалған жаласы алмастыра ма.
Өмір ағысы бір арнаға түсіп, заман тынышталды ғой,
енді осы алыс-жұлыстан не шығады деп додаға түспей
шеттегеніңмен бәрі бір пенде баласы тартыспай, жұлқыспай
өмір сүре алмайды екен. Атқа мініп тойға барған тақымкеш
көкпар тартып додаға түспей кете алмайтыны сияқты, тірі
адам неше бүгін ақ жүрекпін десе де зұлымдықпен тіреспей,
әділетсіздікпен күреспей жүре алсын ба.
Осы күндері Ахтан екі сезім шырмауында жүр. «Өткенді
жаңғыртқаннан не шығады. Алсу бір кездері ақ некелі
жарым болса, жазмышқа дауа бар ма, енді немере інімнің
қойнында жатқан қосағы. «Ұрсысып айрылған адамдай тоң
торыс жүргенім не? Бет ашысып алса керек. Келініне
қайнағасы жанашыр көзбен қараса, оның несі сөкет. Ендігі
жерде, бір-бірімізге сырттай қамқоршы боп жүргеніміздің
ешбір айып-шамы жоқ. Әзәзілдің жылмаң көзінен, дұшпанның суық сөзінен жасқанып жақынымды сыртқа тебем
бе? Бір кездегі сүйген жарым еді деп шыдамай ұрыншақтап
қойнына қол салатындай жастықтың қызулы шағынан ол
да мен де өтіп барамыз. Саналы сыйластықпен жаңаша
қарым-қатынасты, келін мен қайнағаның арасындағы тең
дәрежедегі қатынасты қалыптастыру керек. Басқаша болуы
мүмкін емес. Ол менің аямнан біржолата шығып кетті. Енді
оған ғашық көзбен қарап құмартуым, бір кездегі ыстық
құшағын аңсауым — жеңсік құмар, арсыз еркектің ісі.
Құдайға шүкір, құшағым құр емес, бауырымда балам,
басымда панам бар. Оны да ойлау керек, жарқы-ы-ным»,
деп өзіне-өзі тоқтам салады.
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Осы ойын бекіте түскісі келгендей: «Кісі өлгенге де
шыдайды. Өліп қалса қайтер едім, жылай-жылай көздің
жасын сарқып біржолата күдер үзіп тынар едім. Ал ол тірі
жүр. Соған шүкіршілік етпеймін бе?» — дейді.
Кейде бір суық сезім жан дүниесін баурап алады
да Ахтанды дүдәмал сенімсіз тұжырымға итермелеп:
«Әрі-беріден соң Алсудың саған емешесі үзіліп жүргенін
қайдан білдің? — дейді іштей.— Егер бір сен десе, артыңнан бір емес, екі рет өлді деп «қара қағаз» келіп, тірлігіңнен
үмітін үзсе де, рухыңды сыйлап өмір-бақи ерге шықпауға
бекінбей ме. Басқа еркек құрып қалғандай, жартастың
сынығындай қолапайсыз соқыр Қөпжасардың етегінен ұстағаны нәпсі құмар, шыдамсыз, жеңілтек әйел екенін
дәлелдемей ме? Жарайды, Көпжасарға ел-жұрт болып
болмай қоссын-ақ. Күйеуі соғыстан оралмаған не бір тамағынан күн көрінген сұлулар басынан бағы тайып, Көпжасардай тепсе темір үзетін жап-жас жігіт түгілі, шалға
да тиді ғой. Көпжасарға тидің деп Алсуды кінәлауымның
былайша қисыны келіңкіремейді».
Госпитальдан шығып елге келгенінде осы Алсу есті
әйелге тән мінез көрсетті ме? Бір сол деп зарыққан көңіліне
демеу бола алды ма?
Күндік жерде тосып алмақ түгілі, Алсу ең құрыса
қарасын да көрсетпеді-ау. Иә, қарасын да көрсетпеген...
Төрт жыл бойы зұлым жаумен жағаласып, жан алып, жан
берген соғыс ойранын басынан кешіріп, одан тіл-құлақтан
айрылып, есі кіресілі-шығасылы ауыр халде госпитальда бір
жылдан аса жатып, шипа қол дәрігерлердің арқасында
ажалдың аран аузына түспей аман қалған соң, жарық
дүниеге талпынып Ахтан елге жетуге асыққан-ды. Бірақ
көретін азабы мен шегетін қайғысы әлі алда екен. Ауыл
шетіне іліге бергенде құлағына қарғыстай зәрлі, өлім хабарындай суық сөз шалынған:
«Құдай әмірі ғой, шаңырағың құлап, ошағыңның оты
өшіп қалды. Әйелің күйеуге тиіп кеткен».
Сен соққан балықтай сенделіп, қасіреттің қара бұлты
төбесінен төнген Ахтан беті ауған жаққа кете барған.
Жолын кес-кестеген біреу, астындағы атын түсіп беріп:
«Жарқыным, қайда кетсең де атпен кетші!» — деп шылауына оратылды.
— Ағаң Шәкей алыстағы ауылда қой фермасының меңгерушісі, Алсу да сол жақта тұрады. Барып қайтам десең
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қарсылығым жоқ. Мен осы «Атасу» колхозының председателімін. Көрмейсің бе, бір қолды фашиске беріп! — деген
жас мөлшері елуді қусырып қалған жалпақ бет сары адам
босаңси сөйлеп. — Тірі қалып ел-жұртты аман көргеніңе
шүкіршілік ет. Қайтесің... Мұндағы ел сенен күдер үзіп,
өлдіге санап қойған. Артыңнан бір емес екі рет «жаманат»
келген.
Сол күні ол председательдін үйіне қонып шықты. Келесі
күні отағасы қасына біреуді қосып беріп мұны қияндағы
ауылға аттандырьш салған. Алыстағы ауыл Ахтанды құшақ
жая қарсы алды. Немере ағасы Шәкей: «Өшкенім жанып,
өлгенім тірілді»,— деп інісінің құрметіне кіші-гірім той
жасаған.
Бірақ Ахтанның жарым көңілі ештеңеге селт етпеді.
Алсу турасында жаманат сезді естіген күннен бастап: «Енді
қайтпекпін?» деп көп толғанған еді. Өкпеге қимас аяулысы
жақыны тұрмақ, он жерден туысына әйел болғанымен, енді
Алсуды көзін жаудыратып басқаның отын жақтырып қоя
алмаспын деп одан күдерін үзбей келген еді қияндағы
ауылға...
Амалы таусылып дал болды. Іштегі запыранын сыртқа
шығарып сөйлейін десе тіл жоқ. Мылқаудың көзіндегі мұң,
көкейіндегі айтып тауыса алмас көл-көсір шерін кім ұққандай. Туыс-туған, жора-жолдастың айтар ақылы біреу:
«Енді Алсуға қарайламай-ақ қой. Одан біржолата күдеріңді
үз. Осы күні не көп,жесір, әйел көп. Таңдап жүріп ұнатқан
біреуін ал да тын»,— дейді.
Ол қияндағы ауылдан біразға дейін кетпей Алсуға көп
қарайлаған. Шәкей ағасының үйінде табаны күректей үш
ай жатты. Бірақ одан ешқандай хабар болмады. Көпжасармен ілесіп басқа бір жаққа кетіп қалған деп алдаусыратқан аға-жеңгесінің сөзіне сенбей, маңайдағы ауылдарды
жағалап, Жамантас кенішін де шолып қайтқан.
Алсудан біржолата ат құйрығын кесіскендей күдер үзіп
түңілген Ахтан жүріп-жүріп осы мына Нұрбикеге үйленіп
еді.
Өткен өмір көрген түс сияқты деп өзін қанша алдаусыратып,Алсуды көңілінен өшіріп тастадым десе де, оған
деген бір бүкпесі жүрек түкпірінде жатқандай сезілетін.
Енді, міне, алыстағы ауылға көшіп келгелі бұрынғы әйелін
жиі ойлайтын боп жүр. Алсумен кездесуден қашқақтап
шөпшілерге баруды да сирексітіп алған.
Ахтан тұрды да етегін қағынып есікке беттеді.
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— Бүгінше осы да-жетер,— деді Қармысқа бұрылып. —
Айтпақшы, шөпшілердің де қарасын көрмегелі айға жуықтады. Арбамен азық апарып, жағдайларын біліп, шабылған шөптің мөлшерін көріп қайтайын.
VII
Күн тас төбеде. Аспанда үзік-үзік ақ шүйке бұлттар
маңып жүр. Қарсыдағы Қушоқы биігі буалдыр сағымға
оранып аласарып көрінеді. Төбешіктердің де жонынан
жалын шалқып жатқан сықылды.
Тек осынау ми қайнар ыстықты елең қылмай айна бетін
күн кірпігіне қаймықпай төсеген қайнардың қаперіне түк
кіріп шығатын емес. Бұлақтың су ағарын қуалап өскен қою
жапырақты тал көлеңкесін саялаған торғайлар да бәсең
шиқылдайды. Манадан бері осы маңды торуылдаған кезқұйрық талға жасырынған торғайларға шүйлігіп беріп еді,
бет-бетімен бытырай ұшқан торғайлар бұта-бұтаны далдалап бой жасырды да, шеңгеліне жемін іліктіре алмаған
кезқұйрық қайқая алыстап кетті. Алсу бұлақтың көк желкесінде, түйе тастың көлеңкесінде шай қайнатып отырған.
Мосыға ілген шайнектен бу ата бастағанда, есіне Көпжасар
түсіп, елеңдеп жан-жағына қарады. Ол кәдімгідей-ақ елегізіді. Ербиіп тұрған тырнауыш пен жайылып жүрген
тұсаулы атына көзі түскенде барып көңілі аздап орнығайын
деді де, шай ішуге қам жасады.
Бірақ шайды жөндеп іше алмады. Көпжасар неге кешікті деп қырға шықты. Мана шілікті сайда кездесейік деп
ескертіп еді оған. Үйде жылап қалған балалары жоқ,
бұлардың түзде еру боп түстік ішетіні жалғыз бұл ғана
емес, шөп шабудың ыңғайымен бастары қосылмай екеуі екі
жаққа кеткенде, Көпжасар да өзіне тиесілі жол азығын ала
жүреді.
Тал көлеңкесіне қисайып еді. Көңілінің алаңы басылмады да, Алсу қырға шықты. Қызыл қасқа өгізді өңкеңөңкең желдіріп келе жатқан Көпжасарды көріп қуанып
кетті. Күйеуінің қабағы мыж-мыж, тозыңқы шалбарынан
сирағы сорайып, құрым бәтеңкесінің тұмсығынан башпайы
көрініп тұр.
— Бізге жете алатын түрің жоқ қой сенің? — деді ол
Алсуға.
— Тырнауышымның аптаматы істемей қалды, шөпті
қолмен көтеріп тастап жүрмін,— деді Алсу кейіс қабақпен.
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Көпжасар бұлақтың көзінен су алдырып ішті де, тырнауышты жөндеуге кірісті.
Қарақан басының мұңын мұңдап, жоғын жоқтаудан гөрі
көбінесе шаруаның ыңғайымен болатын Көпжасар жан
тыныштық көздеуге басынан-ақ құмар емес. Ес біліп етек
жапқалы өмірден көріп, көңіліне түйгені — тіршіліктің мәні
де, сәні де еңбекте екені, Қара жердің қыртысын қопарып,
күрекпен жар басып, соқа айдаған үлкендердің маңдайынан
шүмектеген ащы терін көргенде: «Осындай өнімсіз ауыр
бейнетке неге құштар бұлар?» — деп ерсі ойға берілетін.
Әлгі соқаның түрені тиген жерге жайқалып бидай өскенін
көргенде өз ойының ерсілігіне көз жетіп, «мен де өгіз
жетектеп соқа айдасам екен», үлкендерге болысып жұмыс
істесем екен деп қиялдайтын.
Көпжасар еңбекке ерте араласты. Ұстағанына тұтқыр
тыңғылықты тілалғыш баланы ауыл адамдары жақсы көретін. Ақ тақырда асық ойнап ойын қызығына берілгеннен де,
үлкендермен ілесіп шаруаға араласқанды ұнататын еді.
Табиғат келісті ғып түр бермесе де, иықты төртбақ шомбал
денесіне лайықтап күш берген. Әке-шешесін Көпжасар
білмейді. Білмейтіні ол — әкеден бес жасында, шешеден
төрт жасында жетім қалды. Бірақ бұл жетімдік көрдім деп
айта алмайды. Өзімен әкесі бір, шешесі бөлек Шәкей ағасы
мен Әнипа жеңгесі мұны киер киім, ішер астан кенде
қылмады. «Сабағыңнан қалма,— дейтін аға-жеңгесі,— оқысаң қатарыңнан кем болмайсың». Қаз-қаз басып жүргенде
ошаққа құлап бір көзін шығарып алған еді, сол кемістігінен
қорынды ма, әйтпесе оқуға ынтасы болмады ма, төрт класты
тауысқан соң, мектептен біржолата қол үзген. Күрек ұстадым деп арланып, боқ күредім-ау деп қорланған бұл жоқ.
Еңбектің бейнетін де, зейнетін де өз қатарынан бұрынырақ
көрген ол ерте есейіп еді. Есейгені сол — ер тұрмақ ездің
де еңсесін езіп жіберетін ауыр жүкті бұл қайыспай көтеріп
кете беретін. Қайда жұмыс бітпесе сонда жүретін Көпжасар нені болсын айттырмай тындыратын. Ауылдың бір малы
құдыққа құласа да, ұлкен-кішінің: «әлгі Көпен қайда,
шақырыңдар» деп жатқаны.
Арқаға түсер салмақты азаматтармен бөле-жара көтеріссе арманы не? Мұның да жас өспірім бозбала шағы
соғыс жылдарындағы ауыр бейнеттің бодауында кетті.
Қиындықпен бетпе-бет келген ол шынығып ширай түсті.
Бригадир боп жұртты соңына ерітпегенімен, қатын-қалаш,
шал-шауқан шаруаның ығыты келмей жатса: «Көпжасар
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не дейді екен, содан сұраңдар»,— деп мұны кәдімгідей-ақ
ес көретін.
Жасы он сегізге толған соң соғысқа тіленіп кетпекке
аудандық әскери комиссариатқа бір емес, бірнеше рет
барған. «Сен кеткенде колхоздың жұмысын кім істейді?
Өзіңдей қара жон азаматтар ауылға да керек. Алаңдамай
жұмысыңды істей бер» деген ондағылар. «Көзімнің кемістігі
ғой, әйтпесе соғысқа кеткендер менен артық па», деп қорланатын да, екпінімен тау қопарардай жұмысқа бар ынтасын салушы еді. Сол бір қаралы ауыр күндерде қиындықтан тайсалмай дүйім жұрттың бейнетін бөле-жара арқаласа да, келешекте күнәсіз көңіліне дық салып, соғыстан
мұң еншілеймін деп ойлады деймісің.
Бала жасынан басқаның базарынан да, азабына үйірсек
ол жақыны түгілі, жаттың да қайғысына қабырғасы қайысып тұратын. Ал туысқанға дегенде, көңілінде биттей
де кіршік болмайтын. Туған ағасы Шәкейден гөрі немере
туысы Ахтанға бір табан жақын жүруші еді. Сол ағасының
соғыста опат болғанын естігенде бұл жер бауырлап жылап
жатып алған-ды. Соғыстан оралмаған жалғыз мұның ғана
туысқаны емес, талайдың шаңырағы шайқалып, оты өшіп
қалған жоқ па. Бәрінен де бұрын Көпжасарға жеңгесінің
қайғысы қатты батқан. Күйеуінің артынан бір емес.екі рет
өлді деп «қара қағаз» алған күндерде Алсу жеңгесі мүлде
мәңгіріп кетіп еді. Ауыр бейнетке мойымайтын өжеттіктен
де айрылып қалғандай. Сондай мең-зең халде жүргенде
Алсуға әркім-әркім қырындап сөз сала бастаған. Жалыңнан
ұстатпайтын асау едің, ендігі әуселеңді көріп алайын дегендей қатыны өлген Нысан сияқтылар жылмаң көзденіп
жеңгесінің жолын кес-кестеді.
— Әй, ынжық! Сенде өзі намыс бар ма? Былай, айналамда не боп жатыр-ау деп сілкінбейсің бе бір ауық? Нысан
деген Алсудың терезесін қаққыштап маза бермейтін көрінеді. Кешегі Ахтанның құдай қосқан қосағын қарамойынның мазағына беріп қоймайық. Бар да жат ағаңның үйіне.
Өзі өлсе де көзі бар. Шықпа босағасынан. Алсу сені жеп
қоймайды.Нысанды басындырма! — деген Шәкей ағасы
қатты түйіліп. — Егер қиқаңдауын қоймаса, дарып таста!..
Ағасының көкейін ұққанымен жесір жеңгесінің төріне
шығу Көпжасарға ақылға сыймастай көрінген. Ол үйге
жайшылықта бас сұққанда да көп орнығып отыра алмайтын. Енді сол әдетінен жаңылып, мен осында жатқалы
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келдім десе, жеңгесі не дейді? Мұның тапқан ақыл екен деп
мақұлдаса жөн. Ақырында сен де басынайын дедің-ау мені
деп шала бүлінсе, ұяттың көкесі, міне сонда болар.
Бірақ мұның аға өтінішін орындамасқа лажы жоқ еді.
Содан Көпжасар жаздың үш айы мен күздің екі айында
үй төбесінде жатып жүрді. Екі рет басынан асыра атқан
мылтықтан шошыған Нысан да, жеңгесін төңіректеген
кейбір пысықтар да бұл үйге аяғын қия баспайтын болды.
Сілбе түсіп, күн суытқанда ғана Көпжасар үйге тұрақтаған. Онда да төрге ұмтылмай, ауыз бөлмеде жатып жүрді.
Жайшылықта қайным деп іш тартатын Алсуда үн жоқ, бұл
да тіл мен құлақтан айрылғандай.
Осындай тоң-торыс томаға тұйық күндер табаны күректей сегіз айға созылған. Көңілдері жарасып кетсе бір сәрі,
келісімі жоқ кенеусіз бедеу тіршілік Көпжасарды мезі етіп
мүлде жалықтырып жіберген-ді. Ал жеңгесінің де шекесі
шылқып жүргені шамалы. Арыстай еркекпен бір шаңырақ
астында түтін түтету жесір келіншекке оңай деймісің. Бір
күні Алсу жұмыстан қажып келді.
— Мені разъезге жеткізіп таста,— деген Көпжасарға,—
Кім көрінгенге мазақ боп жүргенше кетіп тынайын...
Көпжасарда үн жоқ.
— Енді қарайлайтын кімім бар! Алданыш болатын Абзалымды да көп көрді ғой бұ құдай! Тағдырдың басқа
салған азабына итшілеп көнер едім-ау, мазағына қайтып
төзермін! — Алсу жылап жіберген. — Бір емес, екі емес,
сақалды басымен Нысанның-ақ ызасы өтіп барады! Бағана
мал жайғап жүргенде...
Көпжасар енді шұғыл кеткен.
— Ол әкеңің...жоқ қылайын біржолата!
Дүлей ашу мен ызадан тұла бойын долылық буып көзіне
қан толып кеткен Көпжасар қосауызын ұстай шығып еді
далаға.
Бір сойқанды салмаққа Нысанның үйіне қарай жүгірген
оның түп етегінен ұстап айрылмаған Алсу өлердегі сөзін
айтып, әке-жәкелеп Көпжасарды райынан зорға қайтарған.
Сол түні Көпжасар кірпік ілмеген. Өз болашағынан
да бұрын жеңгесінің ендігі тағдыры не боларын ойлап бас
қатырып еді.
Ертеңінде жеңгесі жұмысқа шықпай қалды. Келесі күні
шай үстінде Алсу бұған өз байлауын айтқан.
— Ризамын саған! — деген ширыққан қатулы кескін-

де. — Өлген ағасын жоқтаған іні сендей-ақ болсын!
Жеңге сыйлайтын қайын жер бетінде екеу десем, соның
бірі өзің шығарсың. Ақадал көңілің, адамгершілігің үшін
қидым саған жетім жүректі! Айтқаным айтқан, мен
сендікпін енді. Бар да ақкем мен жеңешемнің рұқсатын
ал. Қойын сойып, құдайысын жасасын,— деген нық сеніммен.
Сөйтіп қосылған Алсу емес пе? Енді оны бұрынғы
күйеуіне он жерден туысы болғанмен, қалай қисын. Зайыбының Ахтанды көрген соң көкірегінің күрсінісі жиілеп
кеткенін сезіп те жүр. Бірақ сезгенмен Алсуды қисынсыз
кінәлауға табиғатындағы көнбістігі жібермейді де, іштен
тынады.
— Тырнауышында кәкір бар екен,— деді Көпжасар тал
көлеңкесіне жайғасқан соң. — Бүгінше ілдалда қыла тұр.
Кешке қарай үйге барып қон да, ертең азаннан жайлауға
тарт. Саймансыз жөнделмейді.
Алсу құптап басын изеді.
VIII
Ахтан бұлақтың тастай суынан сіміре жұтты да көк
құраққа жантайды. Кешкі қоңыр жел сан алуан өскіннің
жұпар исін аңқыта ескектеп, су ағарды бойлай өскен өлең
шөпті жапыра толқытады.
Күндізгі ыстықтан мезі болған құстар мен жәндік
атаулы кешкі бой жазу салтанатын бастаған. Даланың
жалықпас жыршысы — бозторғайлар құйқылжыта шырылдап толассыз жыр төгеді. Делебесі қозған шегірткелер
де әр тұстан сызғырады.
Көк зеңгір аспанда қалқыған қазбауыр бұлттар ғана
ұясына қонған күнді қимай реңі солғындап күлгін тартып
кеткендей еді. Қоңыр барқынданып түнге бой ұсынған
аспанға қарап жатып: «Япыр-ау, бұлт екеш бұлт та күнге
ынтық! Шіркін, жарық дүниеге не жетсін!»— деп ойлады
Ахтан.
Кенет құлағына қыздардың шырқап салған әні шалынды
да, басын көтерді. Өгізге мінгескен балалардың алды екпіндеп кеп қалған. Көк құрақтың арасынан сереңдеп тұра
келген Ахтанды көріп, өгіздерді ала өкпе ғып жарысқандарына жасқанып завферма ұрсады-ау деген қысылыспен
бір-біріне аңтарылған.
Осы кезде белеңнен бері шыққан қыздар ат жегілген
тырнауышқа ілескен бойында қосыла әндетіп қырдан бері
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түсе берді. Ән әуені кешкі тымық ауада шырқау көтеріліп
биіктеп барады.
Ахтан әнді қыбыр етпей тыңдады. Бір нәзік дауыс
сыбызғыдай сыңсып оқшау естілді құлағына.
Бойын батылсыздық билеп, жүрегі өрекпіп кеткен соң
арқандаулы атына қарай жүрді. Қызы бар үйді сағалап
келген арам ойлы бозбаладай қуыстанып: «Бұларды сол
жақта еру болады, екі-үш күндік тамағын алып кеткен
дегені қайда?» — деді аспаз кемпірді жазғыра күнкілдеп.
— Бұ кім десем, кіші көкем екен ғой! — деп қуана
дауыстаған Ақманар.— Здрәсти, бастық жолдас! — деп ағасына қолын ұсынды.
— Ой, көкетайлақ, дені-қарның сау ма? деп Ахтан
қарындасын арқадан қағып, күн сіңді шашынан иіскеді.
— Шөпті өндірген екенсіңдер, кәне, есебін берші, шотауат
қарындас?
— Гектарын ба, әлде тоннасын ба?
— Гектары белгілі ғой, тоннасы керек.
— Жарты айдан бергі шабылғаны жүз тоннадан асып
жығылады. Бұл маңайдың мәйегін тегіс жинап бітірдік.
Көпжасарлар Шілікпайдың өзегіне шалғы салды. Екі-үш
күндік азықтарын ала кеткен.
— Алсу неге келді онда? — деді Ахтан.
— Тырнауышының бір жері сынып, соны жөндетем
дейді. Айтпақшы, көкемнің басына бесікше тұрғыздық.
Жаңбырлы күндері осы маңайдағы қыстақтардың қара
қиын шығардық.
— Дұрыс-ақ! Ерлеген екенсіңдер.
Ақманар кіші көкесін айрықша жақсы көретін. Ауданда
онжылдық мектепте оқып жүргенде, каникул кездерінде
колхоз орталығындағы осы үйге баратын. Кейін де бұлардан қатынасын үзген жоқ. Кіші көкесінің осында меңгеруші
боп келгеніне қатты қуанған. Оқушыларды ұйымдастырып
қолғабыс береміз деп белсенген де өзі. Көңілі өсіңкі жүрген
ол ағасының: «Дұрыс-ақ, ерлеген екенсіңдер» — дегеніне
кәдімгідей-ақ марқайды.
Ахтан тырнауышты көріп шықты да:
— Ертең жарықта жөндермін,— деді.
***
...Ол үйге бір түрлі батылсызданып зорға кірді. Бір
кездегі өзінің құтты шаңырағы, ыстық ұясы көзіне жылы
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ұшырап барады. Бұрышта көздері төңкеріле қараған Алсуды да байқамағандай, бірден әбдіренің үстінде тұрған
гармоньды танып:
— Апырау, мынау баяғы Рамельдің сырнайы ма?! — деді өзгеше таңданыспен.— Мұны қайдан түсіргенсің қолыңа?
— Соғыс басылатын жылы елге барғанмын,— деді Алсу.— Өзі өлсе де көзіндей көрейін деп...
— Айтпақшы, үлкен ағаң тірі ме?
— Майданнан ауыр жараланып келді деп еді, көп
жүрмеді ғой ақыры...
— Топырағы торқа болсын, жақсы адам еді-ау! Жеңгелерің не халде? Хат алып тұратын шығарсың?
— Үлкен жеңгем екі баламен жесір отыр. Кіші жеңгем
байға тиіп кеткен.— Шайды бұлар асықпай ішті. Ахтан
қолайсыздықтан серпіліп өз-өзіне келейін деді. Көкірегін
түйнеген сартап мұңнан сейілгендей қарсы алдында отырған Алсуға іштарта қарады. «Апыра-ау, өңім бе, әлде түсім
бе?! Мына келіншек бір кездегі менің құдай қосқан қосағым
емес пе еді?!»
Ахтанды өкінішті сезім билеген. Алсу екеуінің тұңғышы Абзал бұл майданға аттанғанда бір жаста еді. Сол
баланың шетін болғанын Ахтаң елге қайтып келген соң
бір-ақ естіген. Жан жарынан тірідей, баласынан өлідей
айрылып, сергелдеңге түсіп қасірет шеккен күндердің азабын Ахтан әлі ұмыта қойған жоқ. Тұла бойы тұңғышының
бесікте уілдеген сүйкімді кескіні әлі күнге көз алдында.
Баласының қалай ауырып өлгенін сұрайын деп оқталды
да, Алсудың жарым көңілін жасытып, жүрегін бұзып
алармын деп тартынды.
Алсу да көкірегін булықтырған наз-наласын сыртқа
шығаруға сылтау таппай, астаудағы судай мөлтідеп асып
төгілуге шаққа шыдап отыр еді. Бір жағы Ақманардан
да жасқанып, өзін зордың күшімен тежеп, намысқа тырысқанымен, тереңнен дүмпіген қысастық алқымына кептеліп тұрып алды да, көзінен жасы бұршақша домалады.
— Қайтейін! — деді өксік ата.— Құдай маған Абзалды
да көпсінді ғой! Қайбір жетісіп жүр дейсіз мені!.. Шаршағаныңды ұмыттыратын бір шикі өкпеге де зар ғып қойған
тәңірдің ісіне не дейін. Бір емес екі рет артыңыздан «қара
қағаз» келген соң... төркін жұртыма кетіп қалайын деп
едім... Желге ұшқан орамалдай кім-көрінгеннің қолында
кетермін деп... жүрексіндім. Әрі жылы орнымды қимадым.
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Мына өзіңнің ыстық ұяң, қара шаңырағыңды құлатқым
келмеді... Байсырағаннан тиді деймісің Көпжасарға. Бұ
"да бөтенім емес, күйеуімнің жақын інісі деп... Сіздің тірі
екеніңізді білсем, қос бүйірімнен қос мылтықты тіреп тұрса
да, өліп кетуім бар, көнермін бе! Қара басып адастым ғой!..
Өзімнен де болды. Түсім жақсы еді. Бір жолы тіпті аян
бергендей: «Мен жараланып госпитальда жатырмын, көп
кешікпей ораламын» деп қара түнекке сіңіп көрінбей кеттің.
— Өткенді еске алғанмен қайтып келмейді,— деді Ахтан
келіншекке тоқтау айтып.— Жазмышқа шара бар ма? Кешегі қырғында өліп кетсем, осы күнге де жетер ме едік.
Алсу тоқталып қалды да, іле сөйлеп кетті.
— Бір сіз деп, етегіңізден ұстап келіп едім қазақ елінің
ортасына... Көрейін деген қызығымды бұйыртпаған тағдырыма не дейін!
— Қоя ғой — деді Ахтан босаңсып.— Дұшпанның мазағына, достың табасына қалмайық, Алсу. Сенде күйеу,
менде әйел бар. Сынасар жерге енді келдік...
Алсу жылап қоймаған соң, Ахтан тысқа шыққан. Дала
тым-тырыс. Жұлдызы самсаған айсыз түн тіршілік атаулыны тыныштық бесігіне мықтап тұрып таңып тастағандай. Қарақұрық аспанда жаздың ойнақы жұлдыздары жымыңдайды.
Әр тұстан анда-санда түйе құлақ тышқандар дыбыс
шалады. Жем іздеу жорығын бастаған жарқанаттар іңір
қараңғылығын тінткілеп айқыш-ұйқыш ұшып жүр.
Ахтан арқандаулы тұрған атының қасына барып, тоқымын басына жастанып қисайып еді, әлгіндегі ауыр сезімінен айыға алмаған мазаң күйде құлағынның ызыңы
күшейіп, басы ауырып кетті. Жас уақытысында жантайса
болды қор ете қалатын. Егде тартып уайымы молайған соң,
ұйықтамайды десе де болады. Шарасынан шығардай шатынаған көзі бір нүктеге ұзақ қадалып жататын да қоятын.
Есіне бірдеңелерді түсірейін десе, қырғын ұрыс көзіне
елестеп, қиян-кескі шайқасқа араласып кете барады. Ел
қайда, жұрт қайда? Қатын, бала қайда қалған? Осы жерге
не үшін келген? Бұл сұрақтардың біріне де ой жіберіп, түкті
де есіне түсіре алмайды.
Тамақ берсе, ішеді: жуын десе, жуынды. Арада жетісегіз ай өткенде бір күні Алсуды есіне түсірді. Онымен қай
уақытта қосылған? Ол қазір қайда? Ойлап-ойлап миы
жетпейді де, қасындағылардан сұрағысы келеді. Бірақ
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сөйлейін десе тіл жоқ мұнда. Бір күні ұйықтап оянса,
құлағы ашылыпты. Жаралы серіктерінің сөзін кәдімгідей
естиді. Содан ол жадында қалған бірдеңелерді есіне біртіндеп түсіре бастаған. Бұл да мыналар сияқты соғысқа
барған. Қырғын ұрыста жараланып госпитальға түскен.
Дәрігерлердің ем-домының арқасында ептеп қатарға қосылып келеді екен. Соғыс басылыпты. Жау жеңілген...
Енді, міне, сол бір азапты да арпалысты күндерді
ұмытып, өткеннің өкінішіне бас қатырып мынау. Шалқалап жатқан күйі жұлдыздарға телмірді. Басқа бірдеңені
ойлап көңілін бөлмекке әрекет жасап еді, бірақ ол амалынан
да түк шықпады. Алағызған жүрегінің өрекпуі басылмай
жылы төсекті аңсады. Іңір қараңғылығында алаң-бұлаң
қарауытқан қос киіз үйге тағатсыздана телмірген ол: «Алдыңдағы адал асыңды бұйыртпай, ақ некелі жарыңды
құштырмай сергелдеңге салып қоятын ақ көз тағдыр-ай!»— деп теткіп еді.
IX
Алсу Ахтан шығып кеткен соң да булығып көп жылады.
Ақманардың салған төсегіне жатпай киімшең қисайған ол
көпке дейін ұйықтай алмады. Жадында қалған естелік
беттерін парақтап, көмескі тартқанымен көңілден өше
қоймаған өткен күндердің сорабына түсіп алып қиялы
қиянды шарлап, ұзақ-ұзақ ойға шомған.
...Телеграмманы алысымен ешқайда бұрылмастан үйге
келген. Есіктен кірген бойда:
— Сүйінші! Рамел ағатайым службасын біржолата бітіріпті. Келе жатқан көрінеді! — деп қолындағы қағазды
шай ішіп отырған ағасы Фаруазға ұстата салды да, жеңгесі
Фарзананы ту сыртынан қапсыра құшақтап, бетінен сүйіпсүйіп алды.
— Жеңге, даусыңды баптай бер! Жырлайтын кезің енді
келді.
— Әйбат қыз-ау, орман кімдікі болса, балта соның
қолында ойнайды деген. Түбінде салмақ ағаң екеуіңе түсетін шығар. Соңғы жазған хатында Рамел әлгі өзін ажалдан
арашалап қалған жігітті ерте келем деген.
— Рамелді дұрыстап қарсы алайық. Қасында жолдасы
бар, ұят қой, отқа қарап отырған жоқпыз,— деді Фаруаз
келіншегі мен қарындасына алма кезек қарап. — Сендер
қазір жұмысқа бармай-ақ қойыңдар. Қонақты күтіп алудың
қамына кірісіңдер.
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Фаруаз МТС-та диірменші. Келіншегі өзіне көмекші де,
жетіншіні былтыр бітірген қарындасы Алсу диірменге тартылатын ұнның есеп-қисабын жүргізеді.
— Айтпақшы, соятын малдың реті жоқ қой, оны не
істейсің? — деді Фарзана.
— Ат-арбамен колхозға түнделетіп барып қайтармын,—
деді де, Фаруаз жұмысына кетті. Алсу жеңгесі екеуі үйдің
ішін қағып-сілкіп Рамелді қарсы алудың қамына кірісті,
Алсу қайта-қайта тысқа жүгіріп шығады. Екі жылдай
жүз көріспеген ағасының дидарын көз алдына әкеліп:
"Өзгеріп кеткен шығар, тосырқап қалмасам не қылсын»,—
дейді. Артынша көңілін әуестік билеп ағасының қасындағы
жолдасы қандай жігіт екен деп оны көзіне ойша елестетіп:
«Рамел екеуі тайганың ит мұрны өтпейтін орманынан жол
таппай адасып жүргенде, біздің ағайды аю талағанда,
қарусыз құр қолмен құтқарып алған дей ме. Одан жаралы
Рамел ағатайымды он шақырым жердегі бұғы совхозына
арқалап жеткізген. Соған қарағанда өзі де бір батыр
тұлғалы жігіт шығар»,— деп ойлады.
Алсу түк істеп жарытпады. Ағасынан келген хаттарды
жыртпай сақтап жүруші еді. Кішірек сандыққа салып
қаттап буған қағаздардың арасынан ұзақ жазылған хатты
тауып алып, оқып шықты.
«Мен дуниеге екінші рет келдім. Қасымдағы жігіт Алик
болмағанда не бары жиырма жасымда жарық дүниемен
қош айтысатын едім. Жә, сіздерге түсінікті болу үшін
оқиғаны басынан баяндайын. Жауынгерлік тапсырманы
орындау үстінде Алик екеуміз аяқ астын көрсетпейтін
тұманда серіктерімізден көз жазып қалдық. Біз тайганы үш
күн шарладық. Төртінші күні мен шаршап, қалжырай
бастадым. Ойламаған жерде аюдың шабуылына тап болдым. Ағаш арасынан итмұрын теріп жүрген Алик келіп
жеткенше аю мені астына бүктеп алды. Енді өлген жерім
осы шығар деп ойлағам. Сөйткенше болған жоқ, оғы жоқ
винтовканы құлаштай сілтеген Алик аюды қара тұмсықтан
дәлдеп соқты. Аю мені тастай беріп, Аликке ұмтылды.
Сабаз жүректі екен. Беті қайтпады, жыртқышты мылтықтың құндағымен дәлдеп соқты. Соққы тиген аю орманды
басына көтере ақырып, қалың жынысқа сүңгіп кетті. Аюдың
тісі батқан балтырым күп боп ісіп, аяғымды баса алмай
қалдым. Алик мені арқалап алды. Сол күні бұғы совхозының орталығына тап болдық. Ауруханада жиырма күндей
жатып шықтым. Жарақаттан ада-күде жазылдым».
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Алсу ағасынан да бұрын оның қасындағы серігін көргенше асықты. Келе жатқан бейтаныс жігітті көзіне өзінше
елестетеді. Он жетідегі бой жеткенді осы күндері бозбала
атаулы көбірек төңіректейді. Бірақ Алсу жігіттерден бойын
аулақ салып, ешкімге әзірше кестелі орамалын ұсына
қойған жоқ. Елкелдінің көшесінде қатар жүрген, Ақеділдің
суына бірге шомылып, қырдан қызғалдақ терген құрбыларының балаңдықтың аулынан бірте-бірте алыстап, бой
түзей бастағанын көргенде, қатарынан қалып қоятындай
әлденеге алаңдайтын еді. Артынша мен әлі баламын ғой деп
өзін жұбатып, жігіттерден сырғақтап, олардың сыншыл
назарына ілікпеуге тырысатын.
Расында жас қыздың жүрегі махаббат алауына шарпылмаған кіршіксіз-тін, Жаратылысындағы салмақтылық,
сабырлылық Алсуды басқа құрбыларынан даралап тұратын.
Содан да ол ұрғашы атаулыға сұғын қадап телмеңдеген
ашқарақ көздерді елең қылмай, өзін бір қалыпты ұстап,
көрсеқызар жігіттерден бойын аулақ ұстайды.
Жүрегі алып ұшып дәйектей алмаған Алсу енді жеңгесін
сөзге тартқан.
— Жеңгей десе, сіз осы ағайға сүйіп қосылдыңыз ба?
— Мен оны қыз күнімде де сүйгем, қазірде одан әрмен
сүйемін, әйбат қыз.
— Жұрттың бәрі сізге сұқтанады. Фаруаздың сұлу
келіншегі дейді.
— Ол сөзде тұрған не бар? Қайта қуанбайсың ба,
жеңгеңді мақтағанға. Ағаң да бір көрмеге келісті. Менің
сыртым сұлу болса, оның жаны сұлу.
— Жаны сұлу деймісіз? Бұған қалай түсінуге болады?
— Тұрақты, бір сөзді, опалы. Көрсеқызар емес.
Нәркес көзінен мейірім төгілген келіншектің сөзі Алсуды ойландырып тастады. Жеңгесі қашан да бұған ақылын
осылайша астарлап жеткізеді.
Фарзана осы үйдің босағасын аттағанда, бұл тұлымшағы желбіреген бала еді. Алсу әке-шешесінен жастай көз
жазды. Шешесіне тезек теріп жүргенде жай түскен. Ал
әкесін бұл біліңкіремейді.
Анасы көз жұмғалы Алсу бар мейірім-шапағатты осы
бір қалайы қасықтай сүйкімді ақ құба келіншектен көріп
келеді.
— Жеңеше, осы махаббат деген не? — деді Алсу ұяң
күлімсіреп.
— Оны менен сұрама,— деді Фарзана сабырлы пішінде.
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— Өз жүрегіңнен сұра.
— Жүректе тіл жоқ қой?
— Жүрек айтайын дегенін үнсіз ұғындырады.
— Сосын?..
— Бір жігітті ұнатып қаласың.
Алсу бұртиды.
— Иә, сағаң, мен әлі баламын ғой!?
— Қашанғы жүресің өстіп, әйбат қыз-ау? — дейді Фарзана қайын сіңлісінің сүмбіл шашынан сипап.
Алсу вокзалға жаяу тартты. Тәулігіне бір-ақ рет келетін
жолаушылар поезын салтанатпен қарсы алу Елкелділіктердің қашанғы әдеті. Сол әдеттерінен бүгін де жаңылмапты. Вокзалдың алды ығы-жығы. Құйқылжыған сырнай
үні құлағына шалынған Алсу перронға шығып еді, әлдебір
жақындарын алыс жолға шығарып салуға жиналған көңілді
топ қосыла әндетіп тұр екен.
Келгеніңде қуан да,
Кетеріңде жылама.
Өмір поезд жүйткіген.
Бір орында тұра ма...
Алсу өлеңнің соңғы жолын іштей қайталап: «Өмір поезд
десек, адамдар жолаушылап үнемі сапарда жүретін», деп
ойлады. Артынша жеңгесінің бір сөзі есіне түсіп, еріксіз
жымиды. «Қыз бала ұшатын құс сияқты. Құс бір орында
көп отырса, биіктеп ұша алмай қалады», дейтін жеңгесі.
«Сонда мен құсша ұшып кетуім керек пе?» — деп бұртияды
Алсу оған. Фарзана түк шімірікпестен: «Ұшсаң қанатың
қатаяды, өмірлік қонақтайтын тұғырыңды табасың, әйбат
қыз-ау»,— дейді. Ендігі сарындауы жаңағы.
«Жоқ,— деді ол өз ойына қарсылық білдіріп,— әлі жаспын, он жетіде ғанамын. Рамел ағатайым келеді. Мені
келер жазда қалаға апарып оқуға түсіреді».
Алсу өз ойымен әлектеніп тұрғанда, жолаушылар поезы
да келіп жетті. Әр вагонға бір жүгіріп ағасын көзіне түсіре
алмаған Алсу: «Сірә, бұл жолғы емес, ертеңгі поезбен
келетін шығыр,»— деп жұбатты өзін. Әлі де үмітін үзбей,
көпшілікті кимелеп артқы вагонға ұмтылған. Жолаушылардың соңын ала түскен солдат формасындағы екі жігітті
көріп, абдырап сасқалақтаған ол әлгі екеуге жақындап келді
де, селт тұрып қалды.
Мұны оқыстан селк еткізген ағасының қасындағы бейтаныс жігіт. Өзіне тесілген жәудір қара көздің сұғына
арбалғандай, тұла бойын тоқ соққандай дір еткізген жұмбақ
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сезімнің шырмауында қалған қызға ағасы бір түрлі көзіне
қораш көрініп, мына қарсы алдында тұрған қонақ жігіттің
мысы басып, Рамелге деген сағынышын жоқ қып жібергендей ме.
Қарындасының жат күйге түскен ажарынан тосын сезік
аңдаған Рамел:
— Алсуша, біз ғой, танымай тұрмысың? — деді.
Сол түні Фаруаздың үйіне жастар көп жиналды. Шарап
та ішілді, би де биленді, Сырнайдың ойнақы жұмсақ үніне
дауыстарын қосқан қыздар да жалықпай шырқаған. Жігіттер де бұлардан қалысқан жоқ. Жайшылықта бұйығылау
Алсу да шешіліп бір кетті дейсің! Сыршыл да ойлы халық
әндерін сызылтқан сайын даусы ашылып, қабағын кіреукелеген болмашы кірбің, ұялы қоңыр көзінде байқалған
жұқалтаң мұң да сейіліп, өзін көк жүзінде еркін самғаған
азат құстай сезінген. Жүрегінің бұлқынысын сырт көзге
байқатпай, асау сезімін бұқтырып ұстайтын мінезі ауыр
бойжеткен аппақ тістерін қасқитып күлгенде, қара торы
жүзінің нұры тасып, ұялы қоңыр көзі өзгеше жайнаңдап
кетіп еді. Нөсерден соңғы арнасына сыймай лықсыған көл
суындай көкірегін кернеген қуанышында шек жоқ. «Рамел
ағайтайым әскери міндетін өтеп аман-есен келгенде, мен
қуанбағанда кім қуанды,»— деп ойлағанымен, жүрегін
шымшылаған басқа бір сезімнің ырқына беріліп кетеді де,
қонақ жігітке ұрлана қарайды.
ішінде не жатқанын кім білсін, қонақтың сырт тұлғасы
келісті-ақ екен. Пішінінде екінің бірінде кездесе бермейтін
тартымдылық байқалады. Аз сөйлеп көп тыңдайтын салмақты мінезіне орай, кісінің іші-тысын шұғыл барлап тез
танитын сыншылдығы басым тәрізді. Отырғандарға жан
тартып күлімсіреп қараған нұрлы қара көзінің өзгеше бір
сиқыры бар ма қалай.
Сый қонақ өнерден де құр алақан емес екен. Өзіне кезек
келгенде ол Рамелге иек қақты. Онысы сырнай тарт дегені
еді.
— Біздің ауылдың қадірлі қонағы қандай ән салсын? —
деді Рамел жиналған жастарға көз жүгіртіп. — Қазақша
ма, татарша ма?
— Татар әні өзімізден де артылмайды,— десті дуылдасқан жастар. — Қазақша жырласын.
Рамел сырнай тартты да, Ахтан сырнайға қосылып
қоңырлата созды даусын:
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Ажарың ашық екен атқан тандай,
Нұрлы екен екі көзің жаққан шамдай.
Беу, беу, гауһар тас,
Құсыни Хорлан Раушан, жүзіңді-ай
Көргенде сабырым қалмас-ау,—

деп беріле әндеткенде, миығына жұмсақ күлкі ұялап,
шарасы тұнық ойлы көзі өзгеше нұрланып кетіп еді.
Құлаққа тосын соны әуен жастарды бірден-ақ баурап
алды. Алсу сырттан подносты ұстай келген. Ахтанға телміре қараған ол аузы ашылып аңырды да қалды. Бұрынсоңды естіп көрмеген тосын да соны сазға әсерленген
таңданыспен: «Қазақ әні де бізге түсінікті екен-ау»,— деді
іштей.
Қонақ жігіт енді «Ғалиябануды» шырқады. Ол бұл әнді
Рамелден үйренген. Әннің сөзін бұрмаламай, әуенінен де
ауытқымай сыршыл сазды қалпында тыңдаушыға айнытпай
жеткізді. Қалды бет жігіт сырнай тарта бастағанда, Алсу
оған тілеулестікпен іш тартып, құптағандай басын изеді.
Бұнысы жақсылап сал әнді дегені еді. Бірақ ол кібіртіктеп
бауырын жаза алмады. Алсу енді онымен қонақты салыстыра бастады. Сол-ақ екен көрші жігіт көзіне тым қораш
көрініп, төрде өзін салмақты ұстап отырған қоңыр кескінді,
иықты, ұзын бойлы қонақ жігітке қарағанда ол бала сияқтанып кеткен.
«Мен де баламын, ол да бала әлі»,— деді Алсу іштей.
— Бой түзеп жұрт көзіне түсе қоятын жасқа әлі келе
қойған жоқпыз».
Осы бір құпия ойын сезіп қалғандай-ақ бұған телміре
қараған қонақтың қара көзінен шашыраған жұмсақ нұр
жүрегін қытықтап: «Бойжеткеніңді байқамай қалғансың
ба?» Бұдан артық енді үйге тіреу боламысың? Шашың анау
балтырыңды соғып шұбалған. Ұялы қоңыр көзің көп сырды
байқатып тұр-ау,— дегендей бола ма.
Сол түні Алсу өзімен-өзі ұзақ арпалысқан. Мына келген
қонақ ағасын аюдан құтқарып қалған жігіттен басқаша
көрінеді көзіне. Өз ойында көптен күтіп жүрген адамы
сияқты бұл. Осы ойының ерсілігіне қарсылық көрсеткендей:
«Мен Рамел ағатайымнан басқа ешкімді тосқан жоқпын»,—
деп ақталғысы келеді де, қонақты ойламауға тырысады.
Бірақ бұл амалынан түк шығатын емес. Есіне көрші жігіт
түсті де, оған бір түрлі ызасы келді. Бағана ғой әжептәуір
әннің әрін кетіріп, жөндеп айта алмады. Балаша ұялшақтап
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сырнайды да дұрыстап тартпады-ау, ең құрыса. Құр сырттан
иемденгенге мәз қыздарды. Әй, ынжық малай!
Пысынап бара жатқан соң, көрпені серпіп, бері қарап
жатты. Жаңағы бір алдамшы елес әсерінен айыға алмай,
тың тыңдап еді, қараңғы бөлмеде өз жүрегінің дүңкілінен
басқа еш дыбыс білінбеді.
Алсу ұзақ дөңбекшіді. Көңілінде оянған әлдебір жасырын тілек біреуді келсе екен деп күтіп жатқан сықылдана
ма.
«Маған не көрінді сонша? Мұншама әлекке түсуімнің
себебі не? Келген қонақ ағайдың досы. Рамелге жасаған
жақсылығы елеуге тұрарлық. Сонда сол жақсылығы үшін
мен оны бір көргенде-ақ ұнатып қалуым керек пе? Осы
төңіректің өзіміздің елдің азаматы да емес, соноу қияндағы
қазақ жұртынан келген біреуді ауыл жігіттерінен артық
санағаным ақылға сия ма?»
Жас қыз көңілінде қайшыласқан кереғар ойлармен көп
арпалысты. Ойы, көңіл толқынысы, лупілдей соққан асау
жүрегі, бүтін жан дүниесі екіұшты ойға құрық берді де,
өзінің халіне себепші жайды тағы да жүрегінен өткізіп
көрді.
Сонда қалай? Бұған дейін жүз көріспеген, сырын алып,
сымбатына қанбаған бейтаныс жігіттің келуін күтіп жүргені ме? Өзін алдаусыратып, бой жеткенін елемегенсіп, бозбала атаулыдан сырғақтағанда тосып жүргені осы жігіт
пе?
Бұл қонақ тегін емес не қылса да! Сиқыршы шығар?
Көзді арбап, басты дуалайтын гипнозы бар шығар, Әйтпесе
ауыл жігіттерінен несі артық мұның?
Осылай деп ойлағанымен қонақтың тартымды кесек
тұлғасы көз алдынан кетпей қойды. Онымен іштей ұстасып
қарсыласқан амалынан нәтиже шығатын түрі жоқ.
Алсу қанша бұлқынса да ішкі қарсылығын жеңе алмады.
Ақыл, ойын билеп-төстеп еңсеріп бара жатқан тосын
да өктем сезіміне он жерден тосқауыл қойғанымен, ырыққа
көнбей желіден босатқан құлындай, еркінсіп барады.
Бұл еркінсуі алдамшы еместігін, ду етіп жанған жаңқадай жылдам сөніп қалмайтынын, қайта қауға тиген
өрттей сәт сайын өрши түсетінін, оқыстан тұтанып ішін
өртеген жалынға себепші әйелдік сезімнің ояуны екенін,
сөйтіп сол сезімнің өзіне әлі беймәлім махаббат өлкесіне
бастап баратын жолға бағыт сілтейтінін жас қыз бірден
мойындамағанымен ет жүрегімен сезінген-ді.
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Ертеңінде ол өз бойынан бөлекше өзгеріс нышанын
байқады. Бұрын ол әр нәрсеге балалық сәби көңілмен
қарайтын тәрізді еді. Енді сол аңқау да күнәсіз көңілінің
қаймағы бұзылып, балаң сезімі қымыз қосылып кеткен
сүттей іріп сала бергенін аңдаған ол ал кеп қуыстансын!
Қонақ түгілі, аға-жеңгесінің де назарынан тайсалып, Рамелге де тура қарай алмай, оларға жазықты боп қалғандай-ақ қолайсызданып біткен. Ал анау қонақты ойласа
тіптен берекесі кетеді. Осы бір көзінің гипнозы бар жігіт
тегіндікпен ат ізін салмағандай көрінеді. Әлдекім Елкелді
аулында Алсу сынды қыз бар, он жетіге келсе де әлі өзін
баламын деп жігіттерді маңына жуытпайды. Сол қыздың
жүрегіне шоқ тастап, бой жеткенін мойындат өзіне деп
тапсырған шығар-ау? Расында бұл жігіт сондай бір есеппен
келген.
Ахтанды қисынсыз кінәлап өзінше ақталайын десе де,
жүрегін ту-талақай еткен сезім дауылына тосқауыл қоюға
жас қыздың дәрмені жетпес еді. Өзіне бір тықырдың
таянғанын сезген ол бой жеткенін енді ғана мойындап,
қыраннан қорғалаған түлкідей өз бөлмесінен шықпай қойды.
Алсу үлкен ағасымен еріп жұмысқа кеткен. Түскілік
ішуге үйге келсе, жеңгесі қонаққа дәм даярлап жатыр екен.
— Ағаңнан сұран,— деді Фарзана.
— Не үшін?
— Қонақты шығарып салмайсың ба?
— Кете ме?
— Военкоматқа тізілетін мерзімім өтіп барады деп
асығатын көрінеді.
— Ә, онысы несі, келе сап кетем дегені?!
Жеңгесі білегінен шымшып алған.
— Әйбат қыз-ау, сен өзі оны сүйіп қалғаннан саумысың?
Алсу қызарып кетті. Екі-үш күннен бергі басынан
өткерген ойпаң-тойпаң сезімін ешкімге де білдірген жоқпын
деп алдаусырату еді өзін. Енді сол жүрек құпиясын жеңгесінің сезіп қойғанын қарай көр.
Беті дуылдап кеткен ол жалт беріп сыртқа шыға жөнелді. Көңілінде жеңгесін жазғырудан гөрі басқа бір шағымшыл наза бар сияқты. Осыншама шала бүлініп өз ұятына
өртенгенде кім үшін күйеді долыққа? Кімді ойлап құсаланады? Сол ойлаған адамы ең құрыса бұған жылы қабақпен бір ауыз тіл қатса екен? Сірә, мұны баласынады-ау.
Ендеше ол үшін бас ауыртып керегі не? Бір келген қонаққа
жүзігін ұстата салам дегені қалай? Естіген елден ұят қой
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бұл қылығы. Осы ойына табан тіреп қалмаққа тырмысып
көріп еді, жан түбінен дүмпіген ішкі қарсылығын жеңе
алмай: «Көрінгенге көз салған көрсе қызар жігіт емес.
Жазығы сені қарындасындай көріп арам ойға бармағаны
ма?» — деп оған түк жуытқысы келмеді.
«Енді оны көрмейтін шығармын. Мұнда қайтып келуі
екіталай»,— деп ойлауы мұң еді, жүрегі сазып құлазып
кетті. Санасында сапырылысқан ойлары боранды күні маяға
жабылған қойдай қайыру бермей нендей шешімге келерін
біле алмай дағдарсын.
Мұндай дағдарыстан шығудың жолын он жерден бас
қатырғанмен таба алсын ба? Әйел жолы жіңішке, оның
ішінде он екіде бір гүлі ашылмаған жас қызға бұрын-соңды
басынан кешірмеген тосын жағдайдан жол тауып, амалдап
шығып кету, оқыс шешімге бару — ерлік жасаумен барабар емес пе. Ондай ерлік жүрегіне махаббат сәулесі түскен
жанның қолынан келер еді. Бұл тәрізді балаңдықтың аулынан әлі күнге ұзап шыға алмай жүрген ұялшақ қыз
ең мықтағанда көз жасына ерік берер, кәмпитке өкпелеген
баладай бұртиып ұнатқан жігітті іштей жазғырар, содан
саған ерегіскенде мен былай қылайын деп, көңілінде жүрген
бір жігітке орамалын ұсынар да тынар сонымен.
Алсу түбінде ондай шешімге бара ма, жоқ па оған дәл
қазір жауап бере алмас еді. Алдымен мына бір тосқауылдан
өтіп алсын да, содан соңғысын көре жатар.
«Енді қашан! Уақыт өтіп барады,»— деп асықтырды ол
өзін. Есіне сап ете қалған тосын амалын жүзеге асыруға
батылы жетпей: «Ұят боп жүрмей ме?» — деді іштей.
Артынша өзіне дем беріп: «Онда тұрған не бар?» — деді
батылданып.
Енді ол іске шұғыл кіріскен. Шешесінен қалған кішірек
сандықшаны тездете ашып, альбомның арасына салған
екі-үш кестелі орамалды алып шықты да, таңдай бастады.
Қос алақандай ғана шәйі орамалдың шет-шетіне өрнек
жүгіртіп, дәл ортасына жүрекшенің нобайын келтіріп кестелеп өз есімін жазған-ды.
«Бір орамал аздық етеді, қалтасынан сусып түсіп қалуы
кәдік»,— деп ойлады ол. Екінші орамалдың өрнегі басқаша-тын. Қос гүлдің арасына қосу таңбасын қойып, астыңғы
жағына:
«Махаббат деген не?» — деп өрнектеген еді.
Ұрлық жасағандай куыстанып, жүрегі қатты-қатты соғып кетсе де, ол саспай қимылдады. Ас үйде тамақ ішіп
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жатқандарға көрінбей төргі бөлмеге өтті де, қонақтың
шинелінің оң қалтасына біреуін, сол қалтасына біреуін
жасырды орамалдың.
Астан соң қонақ жүруге қамданды. Фарзана мен Фаруаз
жұмысқа кетті де, Алсу мен Рамел қонақты аттандырып
салмаққа вокзалға тартты.
Екі дос вокзалға бара жатқан жолда шүйіркелесе әңгімелесіп ауыз жаппады.
— Мен үйленгенде келесің ғой тойға? — дейді Рамел.
— Міндетті түрде,— дейді Ахтан. — Ал сен ше?
— Немене бас құрамақ ойың бар ма? — дейді Рамел.
— Жиырманы орталағанша жүрдім ғой салт бойдақ,
жетер енді.
— Жіп таққан қалыңдығың бар шығар аулыңда?
— Талаптансаң табылады да қыз деген,— дейді Ахтан.
— Сен алдымен кезекті маған бер,— деді Рамел.
— Бердім.
— Берсең, жаңа жылдың ар жақ, бер жағында тойға
келесің.
— Келмесем ше?
— Онда сенімен сөз басқаша.
Алсу екеуінен кейіндеп қалып еді. Әңгімелері құлағына
жағып барады. Ағасының көп кешікпей үйленетінін, қонақ
жігіттің бір айдың ішінде бұл жаққа қайта келетінін
білгенде жүрегін түйнеген өкініші аздап бәсеңсіді.
Күзгі кеш манаурап тұр. Ұясына қонуға бейімделген күн
қызара алаулап көкжиекке иек арта бастағанда поезд
да келіп жеткен-ді.
Рамел мен Ахтан вагонға кірді де, Алсу перронда
селтиіп жеке қалды. «Несіне келдім, бәрібір мені елейтін
бұлар жоқ? Өзді-өзі мәз».
Тағы да көңілін мұң торлап құлазыған ол жәбірленген
сезімде жылағысы келді. Көз жасын шаққа тежеп, бәлкім
қонақ терезеден қарап тұрған шығар деген үмітпен батар
күннің алкызыл шапағына шағылысқан вагон терезелеріне
жүгірте көз тастап еді, бөгде жолаушылардан басқа ешкімді
көре алмады.
Алсу сағатына қараған. Поездың жүруіне санаулы минут
қалған екен. Әлгі екеуі самбырласа сөйлескен бойында
тамбурға шығып құшақгасып қоштасты. Рамел жерге түсті.
Қонақ салмақты бейғам пішінмен Алсуға қарап:
— Айналайын, сау бол, қарындасым! — деді. Сосын бірдеңе іздеген тәрізденіп шинелінің қалтасына қолын сұқты
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да, орамал алып шықты. Орамалға оқшырая тесірейіп
аз тұрды да, таңданысты кескінмен жалт қарады Алсуға.
Қарады да абыржып сасқалақтап, қолын мағынасыз
ербеңдетіп:
— Ме-мен ұмытып кеткен жоқпын ба осы?! — деді
тұтыға дауыстап.
— Документің түгел ме? — деді Рамел.
— Түгел,— деді Ахтан төс қалтасына қолын жүгіртіп
шығып.
— Енді неңді ұмыттың?
— Білмей тұрмын?!
Сөйткенше поезд қозғалды. Жылжып бара жатқан
вагоннан секіріп түсердей ентелеген Ахтанды көзімен ұзатқан Алсу бір орында тапжылмай тұрды да қойды. Рамел
жеңінен тартып:
— Үйге қайтпаймыз ба, Алсушка,— дегенде барып бойын жиып, қобалжығанымды сезіп қойды ма деген қысылыспен ағасынан жүзін тайдыра берген.
Енді ол оңашалықты қалаған. Үйге келген бетте өзі
жататын бөлменің күршегін салып алып, жастыққа бетін
басып ал кеп жыласын! Біреуден жәбір көргенде, яки
әке-шешесі есіне түскенде жүрегін сыздатқан сағынышы
мен мұңын көз жасымен шайып алатын әдеті еді мұның.
Ал мына жыласы мүлде басқаша сарында. Әлдекімді зарыға
ойлап, қапалы көңілінің шерін тарқата алмаған өкінішпен
өксік атса да, көкірегін бір бүйірінен кеп жылытқан шуақ
жан дүниесіне шым-шымдап таралып, көңілінің тоңын
жібітіп бара жатқандай. Сонда бұл реніштен емес, қуанышқа елтіп жылағаны ғой. Ендеше сол қуанышына
себепші кім еді? Әлгі кетіп қалған қонақ па? Қуанышының
түрі мынау болса, жетіскен екен! Кетті ғой алды-артына
қарамай. Бағанағы сасқалақтағаны әншейін көз алдау шығар. Біреудің ерке қарындасы әлдеқалай қалтасына орамал
салып қойды екен деп жолынан қалсын ба?
Арада он шақты күн өткен. Самбырлаған дауыстан ояна
келсе Рамел біреумен сөйлесіп жатыр екен.
— Көктен түстің бе, Алик-ау? — дейді ағасы. — Жел
айдап келгеннен сау ма өзіңді?!
— Не десең де рауа,— дейді келген адам күмілжіп.
— Жұмысқа кіріскенше өздеріңді бір көргім кеп... түк
шаруам болмаса да тартып кеттім осылай.
Ұйқысы шайдай ашылған. Есік саңылауынан сығалап
еді, ала көлеңкеде келген кісінің түрін анық көре алмады.
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Көнілінде сапырылысқан ала-құйын сезімнің жетегінде
не істеп, не қоярын білмеген Алсу тез-тез киінді.
Үлкен ағасы мен жеңгесі демалыс алып қыдырып кеткен-ді. Үйде Рамел екеуі ғана. Ертеңгілік шайдан соң Рамел
жұмысқа кетті де, Алсу келген қонақпен оңаша қалды.
Алағызған жүрегінің өрекпуін баса алмай абдыраған
Алсу Ахтанмен бетпе-бет келуден тайсалып сырт айналған.
— Сәл ғана құлақ тосшы маған! — деген жігіт жалынышпен, — Осы келісімнің қисынсыз екенін білдім. Біле
тұра тәуекелге бел будым! Сенің орамалың менің қалтама
қалай түскен?
Қыз жігіттен басқаша сөз күткен.
— Менің де саған ұсынатын орамалым бар, Алсужан!
Өзіңді бір көргеннен-ақ жүрегім жақсы көріп қалған еді.
Бірақ Рамелдің көңіліне күдік салып достықтан аттап
кетуге арым бармады. Сөйте тұрып бұл келісіме не дерсің. Өздеріңнен кеткелі менде маза жоқ. Тәңірдің неге
бастағанына көзім жетпейді. Әйтеуір сендер болдың ойлағаным. Жатсам да, тұрсам да көз алдымнан кетпейсің.
Бұдан әріге төзімім жетер емес, Алсужан! — деп Ахтан
қалтасынан орамал алып ұсынды бұған.— Жақын қарындасыма тоқытып едім әдейі, саған арнап. Мә, ала
ғой...
Орамалға ұмсына бергенде, білегіне шап еткен қол мұны
магниттей тарта жөнелген. Пісуі жеткен қыз махаббаты
сабағынан үзілген алмадай Ахтанға осылайша бұйырған
еді.
Сөйткен жан жарынан, қыздай қосылған қосағынан
тірідей айрылып, жазмыштың қатал заңы бөтеннің отын
жақтырып қойса амалың қайсы.
Қиялға мықтап берілген ол балалық бал дәуреннің
алтын бесігі туған аулын аңсады. Сүйегі әлдеқашан қурап
қалған әке-шешесін, ағаларын ойлауы мұң екен көзінен
жасы төгіліп-төгіліп кетті. Енді бір сәт қатар өскен құрбылары мен Елкелді аулының кәрі-жасын есіне түсірді.
Көкірегін түйнеген сағынышы шайға салған қанттай еріп
барады.
Үйренген жау ұрысысуға жақсы. Сағыныштың тақсыретін бір кісідей тартып жүр-ау, бірақ мұңнан кісі өлмейді
екен. Туған елін көрмегелі де біраз жыл. Қиян алыста
жүрсе де ел-жұрты есінен бір сәтке шықпайды.
Сөйте тұра, қияндағы қазақ аулынан кіндігі байланып
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қалғандай ұзап шыққысы жоқ. Бейнет пен сордың батпағына белшесінен батып жүрсе де, аз ауылдың қоңыр
тіршілігі өзіне соншалықты етене ыстық көрінеді де тұрады.
Осы бір ортадан бөлініп қалса, онда өз тіршілігімен қоса
қабат басқалардың да кұйбеңі тоқырайтындай көрінеді.
Сонда мұның қимайтыны кім? Қинайтыны не? Құмдауыт тақырын май табанымен борпылдата басып, қырынан
қызғалдақ терген, өзеніне шомылып, тауына өрмелеген,
әкесі атын суарған шегенді тас құдықтың суына шөл
қандырып, шешесі жапа терген ойпаңда доп қуып асыр
салған туған жерін бұл сонда кімге айырбастаған? Жер
басқан әр адамның ата-анадан соңғы ең бір қимасы —
кіндік қаны тамған туған жері емес пе? Ендеше сол құт
мекенді кім үшін қиып кеткен?
Көкірегінде сайрап тұр ғой, Ахтан үшін ғой, әрине.
Елкелді аулының небір қыран көз атпал жігіттерін көзге
ілмей Ахтанның түп етегінен ұстап алды-артына қарамай
тайып тұрған жоқ па. Ендеше туған-туыс, аға-жеңгесі мен
Елкелді аулын бір соның жолына айтып, сүйіп қосылған
жан жары Ахтанды қырық жыл қырғын болса да ұмытпаса
керек еді ғой?..
«Ахтан госпитальдан кәнтәжін боп оралыпты. Көпжасар
мен Алсу көзіме түссе екеуін қоса қабат өлтіремін дейтін
көрінеді. Милицияға бой бермей осылай қарай шығыпты.Бет алысы жаман»,— дегенді естігенде Алсу бұл дақпыртқа
бірден иланбаған. Шәкей қайнағасы Көпжасар екеуің Ахтан
осында келіп кеткенше бой тасалай тұрыңдар» деп бұйырғанда ол үнсіз келіскен. Келіскенде Ахтан өзімді жазым
етер деп қорыққандық емес, бұрынғы күйеуіне қарайтын бет
жоқ еді мұнда. Расында, қай бетімен қарасын.
Енді, міне, күнде-күнде жүз көріскен соң да, баяғы сол
қалыспаған қөңіл, суынбаған жүрек сыр беріп қояды
екен.
X
Ахтан оянғанда таң құланиектене бастаған-ды. Аспан
кіршіксіз. Үзген қалаштай кетіліп түгесілуге жақындаған
тозған ай бірте-бірте бел алып дендеген таң рауанына
шарасыз бой ұсынғандай бозарыңқы тартты. Түн салтанатын емін-еркін қызықтаған аспан шырақтары да біртіндеп
сөнді. Дала ұйқысынан сергіді. Жер төсінен ағытылған
қоңыр жел баяу лекітеді. Есіктің ар жағында қолаң шашы
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қобырап ұйқы құшағында жатқан әйел кенет ұшып тұрып
мұны қол бұлғап шақырған тәрізденді. Алдамшы елес
шырмауындағы шарасыз Ахтан жүрегін езген ынтызар
сезімнің тәтті уына елтігендей қапаланып: «Жаратқан-ау,
ендігі көрсетейін дегенің осы ма еді,— деп күңірене күбірледі.— Қияндағы ауылға мені нендей сор екен айдап
келген».
Арқандаулы аттың мұны қара тұтып оқыранғанына да,
шығар күнді қуанышпен қарсы алып құйқылжыт жыр
төккен торғайлардың сайрауық үніне де құлақ тоспай
тырнауышты айналсоқтаған ол көңіл толқынысын баса
алмай теңселіп жүрді де қойды. Содан әлден уақытта үй
жақтан төс пен балға, қап пен қи әкелді де, тақыранға
от тұтатты. Қара қи шоқтанып жана бастағанда шомбал
темірді от көзіне тастады. Жайлана отырып темекі орап
шылым тартты. Ащы түтінмен кеудесін ыстағанға жүректен
уайым кете қойса жақсы-ау, жұқарған жүйкеге аздап
демесін бола ма деген далбаса да әншейін. Әйтеуір бір
әбүйірі, «тентек суды» аузына алған емес. Дәмінің қалай
екенін де білмейді. Өзіне салса шылымды да тастар еді. Ашу
басар ескі досты қимайды. Бірақ осы құрғырың да алдамшы-ау. Көзіңше мақтап, сыртыңнан даттайтын арам ойлы
жолдастай түбінде денсаулықты бұзбасына кім кепіл.
Осының бәріңен де баяндысы — еңбек-ау, шіркін. Қолың қимылдаса, аузың да қимылдайды. Әрі көңілің бөлінеді.
Ұсақ-ұлан мұңнан аулақ жүресің.
Немере ағасы Шәкей бұдан ештеңесін аямаған. Қаражаттың' тапшылығына қарамастан Ахтанды жетіншіні бітірген соң қалаға оқуға жіберген-ді. Бір жарым жылдық
есеп-қисап техникумын тамамдаған соң, Ахтан ауылдық
советтің хатшысы боп орналасқан. Қағаз жұмысына ықтиятты ол хатшылықты тез меңгеріп дөңгелетіп әкеткен еді.
Әрі колхоздың шотауаттығын қоса-қабат атқарған.
Шот қағып, қағаз жазудан жалыққанда Ахтан ұста
дүкеніне баратын да Мазаққа көмектесіп балға соғатын
Темірден түйін түйетін ол бұл келгенде қатты қуанар
еді.
— Ой, хатшы бала, төрлет, өзгеден гөрі сенің қолың
ыңғайлы. Ынта қоясың. Түбінде сенен бірдеңе шығады,—
деп жатып кеп мақтайды. Бұл сөзге арқаланған Ахтан
айтулы теміршіден ұсталықтың не бір әдіс-амалын үйренуге
ден қояды.
Мазақ темірден жалыққанда қолына шапашот алатын
да ағаш шабатын. Кеңсе мен ұста дүкеніне кезек жүгір55

гіштеген Ахтан айналасы екі-үш айда балға ұстауға кәдімгідей-ақ төселіп алған-ды. Жұртты орнықты сөзімен де,
ісмерлігімен де тәнті қылатын Мазақты жалғыз Ахтан
ғана емес ауыл жастары көп төңіректейді. Бір-бірімен
бәсекеге түскен жігіттер қалт етіп қолы босағанда ұста
дүкеніне жиналып кезектесіп балға соғып, темір шыңдар
еді. Солардың тең ортасында жүретін Ахтан ұстаның
бірінші нөмерлі шәкірті атанды. Бұдан басқа жастар да
қалыспады. Қол өнерін меңгеруге қара жарысқа түскен
талапкерлер бәрі бірдей ісмер боп шықпағанымен, ұсталыққа бір табан жақын тұрды. Ағаларына еліктеген Көпжасар тәрізді жасөспірімдер де Мазақтан сабақ алуға тырысқан. Осындайлық өміршең дәстүрге ден қойған жастардың талабы кейін аймаққа аңыз боп тарап, «Атасу» колхозы
ел аузында» елу ұста, қырық белсендінің» аулы атанған.
Нысан тәрізді киіз сөмкелі атқамінерлерден колхоз құралақан емес-тін. Қырық белсенді дегені асыра айтқандық, ол
түтін сайын бір ұстадан келетін шындыққа бір табан жуықтайтын.
Сол елу ұстаның аулы атанған «Атасу» колхозынан
соғыстан кейін Мазақтың орнын басып қара көрікке ие
болатын он екі мүшесі бүтін бір азамат шықпағанына
куәгер тағы да мұның өзі. Ұсталыққа үйірсек Ахтан
алыстағы ауылға келгелі ата кәсіпке еріксіз мойын бұрған.
Колхоз орталығынан шалғайда қияндағы қой фермасын
басқару бұған оңайға соғатын түрі жоқ. Бірі жетсе, бірі
жетпей діңкені құртады. Мына сынған тырнауышты лекерлеп бермесе шабылған шөп жинаусыз қалады. Осындай
оймен қолына балға алған Ахтан басының ауырғанын
да, жанын жеген өкініш азабын да бір сәтке естен шығарып
жеңді білектей сом темірді төске жаныштай бастады.
Қасына аспаз кемпір келді. Алпыстан асса да ажары
сынбаған Тұмар бойын таза ұстайтын еді. Қағаздай аппақ
бәйбішені тұстастары ақ кемпір десе, келін-кепшік Ақ апа
деп атайды. Шалы өлген. Жалғыз баласы қалада оқуда.
— Шөлдедің-ау,— деді Тұмар подностағы шай жемін
Ахтанның алдына сырғытып. — Оразаңды ашсаңшы. Алсудың диірменнен қолы босамай... Жан жоқ өзінде. Бейнетке бола туған қарағым ғой.
Ахтан терін сүртінді де кесеге қол созды. Ыстық шайды
қаба-қаба ұрттап, қалаштан үзіп жеді. Тұмардың «бейнетке
бола туған» деп Алсуды мүсіркегеніне іші жылыған. Мінезі
солай ма, әлде Ахтаннан бой тартып әдеп сақтанғаны ма,
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Ақ апа назарын айналасына қыдыртып өзімен-өзі боп кетті.
Құлағына диірменнің жер дүңгірлеген үні шалынды
да Ахтан аспаз кемпірді сөзге тартты.
— Жеңгей, азық жеткілікті ме?
— Ұн таусылған, бидай бар. Тілеуіңді бергір, Манаржан
әзірше диірмен тұтқасын ұстата қойған жоқ маған.
— Колхоз тоқпен жүретін диірмен жасап жатыр. Сол
іске қосылған соң ұнға кенелесіз, жеңгей.
Ақ ала миығынан күлді.
— Бұл хабарың қуантады. Бірақ мені жеңге дегенің тым
ерсі. Нұрбике екеуміз бір елдің қызымыз. Ол сіңілім
ғой.
— Ә, солай ма еді? Кешіріңіз онда.
— Ат-шапан айбыңды кейін өтерсің,— деді Тұмар жұмсақ жымиып. — Үй артында кісі бар екенін ұмытып жүрме,
күйеу бала.
Ахтан қолайсызданды. Ештеңені бүлдірмесе де шөпші
ауылда қона жатқаны өсек-аяңның отына май құятынын
біліп Тұмардан назарын алып қашты.
— Қарамойынды қара. — Аспаз кемпір тал жақты нұсқады да, кесе мен шәйнекті подносқа қойып апыл-құпыл
жинала бастады. — Көрместі көретін сұғанақ емес пе Нысан деген...
Екі аттылы Ахтанға қарай жүрді.
— Соғар көбейсін,— деді Нысан ат үстінен.
— Жол болсын. Қайдан келесіңдер? — деп Ахтан екеуінен жөн сұрады.
— Өгіз егеміз,— деді Төлеп. — Көпең қайда?
— Шілікті сайға шалғы салды деген.
— О, неме үйіне қонбаушы ма еді? Төсектен шошыған
ба?
Үнемі сыңар езулеп жүретін Нысанның сырына қанық
Ахтан оны қысыр сөзден бұрып әкетті.
— Сізге бір шаруа тапсырайын деп едім, ағасы. Қозы
қырқатын мезгіл. Соған жәрдем көрсетсеңіз қайтеді.
— Нансан сіңбіруге мұрша жоқ менде,— деді Нысан
қабақ шытып. — Өгіздер шетіңен қара өкпе көрінеді. Соны
емдейміз. Түсіпбек шолақтың отарына індет араласқан дей
ме?
— Нысекең басқа жұмысқа мойын бұра алмайды,— деді
Төлеп маңызданып. — Қармыс қайда? Қозы қырықтырмағанда не бітіреді ол.
— Иә. Қармыс бар екен ғой айтпақшы,— деді Нысан
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дәрігер жігіттің ыңғайымен. — Біздің Төкен тыным-тыныштық дегенді білмейді-ау.
— Мұндағылар қарап жүр деген.
— Көріп тұрмыз,— деді Нысан Төлепке көз қысып. — Темірден түйін түйеді деуші еді сені. Әйелдерге
жақсы болды. Білезік, жүзік соқтырып алатын...
— Ондай зергерлік қайдан келсін маған.
— Дегенмен бастамаң құптарлық. Құдайы жарылқады
десеңші қатындардың.
— Неменеге жарылқанады?
— Бала емессің, түсінесің ғой сөз төркініне.
— Кекетерсің! — деді Ахтан салмақпен. — Елге тұтқа,
ініге нұсқа болар кемел шағыңызда кекіліктің еркегінше
қоқиланған не қасиет сізге!
— Сен алдымен өзіңді жөнге салып ал! — деді Нысан
тышқан көзін ойнақшытып.
XI
Сайдың сызынан қашып Көпжасар түнемел орынды
қыраңнан таңдады. Түймебастан сақтаньш шөп машинаға
таяу жатқан еді. Күн шықпай оянды да, мосыға шәугім іліп
от жақты.
Шілікті сайдың ұлтаны мәйекті. Биік өскен қою шабындық түнге қарай бойына ылғал тартады. Шықтың кебуін
күткен Көпжасар ертеңгілік шайды асықпай баппен ішті
де Сарықұлжаның жұмсақ ақ тасынан таңдаған майда
қайрақпен шалғы қайрауға кірісті. Шалғы жапырақтарын
ұстарадай лапытып өткірлеген соң, машинаның тоғымына
май құйды. Өгіздің мойынын қажамасын деп мойын ағашқа
құрым киіз орады,
Көпжасар негізі аянпаз. Малға жаны ашып тұрады.
Шөп машинаға жегетін үш өгізді қыста қолынан шығармайды. Үлкен қара өгіздің аты Құртқа. Шаңырақ мүйіз
алабел зеңгібабаны жүрдектігіне бола Көбелек десе, шапқан атпен тайталасатын «шаң мұйіз» шұбар өгізді Байшұбар деп ерекше атайды. Шұбарды көбінесе Көпжасар
салт мінеді. Тойларда жарысқа қосады.
Күн арқан бойы көтерілгенде Көпжасар шабындыққа
шалғы салды. Қос өгіз екпін ала алмай кібіртіктей берген
соң, Байшұбарды алға көсем жекті. Машина ершігінде
нығыз отырған ол жаусаған шөпке көңілі толғандай ештеңеден алаңсыз. Үнемі табиғат аясында жеке жүріп әдет58

тенгендікі ме, елегізіп жалғызсырауды білмейді. Қайта
бұған оңашалық ұнайды. Онысы кісі киіктігі емес жаратылысындағы көнбістігінен еді. Әйтпесе жақынмен жанасып, құрбы-құрдаспен жарасып көпшілікпен аралас-құралас жүргенге не жетсін. Бірақ көз көп жерде — сөз көп.
Көңілдің көмбесін түртпектейтін сұғанақтың, жуастығыңды
басынып келекелейтін әумесердің, мініңді көргіш күншілдің,
жоқтан өзгені езбалақтап мылжыңдайтын көбік ауыз көпірменің қыршаңқылығы қинайды мұны. Сондайда Көпжасар
тереңнен дүмпіген ішкі қарсылығын сабырға жеңдіріп,
әлгілерден аулақ кеткенше асығады. Соқтыққыш содырға
сойыл ала ұмтылуға ұяты жібермей іштен тынады. Ашуына ерік берсе тауды да қопарып тастағысы бар. Бірақ
ондай көзсіздікке қайдан барсын. Өйткені мұның да тіршілікте өз таңдаған жолы бар ғой. Осы төккен тері текке
кетпей кәдеге асса — одан асқан мәртебе жоқ бұған. Еңбегімен ел асырамаса да адамдарға шарапатым тиіп солардың жыртығына жамау болсам екен дейді де, жегіндегі
өгіздей өлермендене алға ұмытылады. Елеусіз қалтарыста
жүрсе де жалпақ жұртқа сыртынан қамқор. Жақыны
тұрмақ жаттың да тауығының аяғы сынбаса екен деп
тілейді.
Осы ақ жүректігін кейбіреулер керісінше түсінетін тәрізді. Бұл дүлейдің қолынан қара жұмыстан басқа не келеді
дегендей бір ауыз мақтау сөзін де аяйды. Оны айтасың, «со
неме бірдеңені бүлдіріп қоймасын» деп сенімсіздік көрсетерін қайтерсің.
Күн ысыды. Шөп машинаның ащы үні алыстан құмығып
естіледі. Сай табанындағы шабындық баяу лекіткен самал
лебінен ырғала тербетіліп көкше теңіздей толқынданып
жатыр. Бойшаң қауға іліккенде шөп машина толқын көмген
қайықтай көрінбей кетеді де қайта шығады.
Күнде-күнде жегіліп ауырлыққа еті өліп кеткен өгіздер
бір қалыпты митың жүріспен тоқтаусыз алға тырмысады.
Жалпақ мәйекті қаусырмалап қалғанда ойпаңнан екі аттылы көрінді. Нысан мен Төлепті салғаннан танып күңк
етті. Танауын көтергіштеп кісіге ызбар шаша қарайтын
Төлепті бұл іштей жек көреді. Қарамойынмен боса-болмаса
жұлдызы қарсы. Алсуға соқтыққаны үшін соноу жылы
Нысанды буындырып өлтіре жаздаған Содан былай ол
Көпжасардан қаймығып ықтап жүреді.
Екеуі аттарын қалмақша қаңтарды да, Көпжасарға
келді.
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— Өгіз егеміз ағасы,— деді Төлеп.
Нысан қара сөмкені ақтарғыштай бастады. Қай құтыдан
сорғызу керектігін біле алмай:
— Төкесі, қайыссы еді еді мынаның? — деді сасқалақтап.
Туғалы қолына шприц ұстап көрмеген Нысан мал егуді
таяуда ғана үйренген, қолы әлі жаттықпай жүр. Көпжасардың алдында бағасын өсірмекке тырысқан амалынан
нәтиже шықпай абдыраған ол қолы дірілдеп өгіздерді
жөндеп еге алмады.
— Құрғырдың терісі неткен қалың. — Шприцті Төлепке
ұстата сап, шалағайлығымды байқап қалды ма деген қысылыспен Көпжасарға тесірейді. Осы бір жартастай түнерген жігіттен иық асыра алмай-ақ қойды. Сыртынан жамандап дүлейлігін сан саққа жүгіртсе де бетпе-бет келгенде
тая соғады.
Бойы жетпеске қол созам деп бірдеңені бүлдіріп қойып
әкесінен сөз естіген жаңғалақ баладай жәбірленген Нысанның қораш кейпін іштей табалап Көпжасар еріксіз
жымиды. «Пендемісің деген-ау. Көрпесіне қарап көсілмей
ме? Икемі келмейтіні бар, мал еккен несін алған?»
— Неменеге жетістің?— деді Нысан мұның езу тартқанын шам көріп. — Ахтан ба арқа тұтарың.
— Енді қайтсын, ағасы емес пе, — Төлеп Нысанға көз
қысты.
— Ендеше сол ағасы...
— Көпеңді бригадир қоймақшы ма?
— Қойғанда қандай. — Нысан Төлепті арқаланып батылдана сөйледі. — Бұл жұмые-жұмыс деп далаға түнеп
жүргенде керімайы запперме қайнағасымен күрке ойнайтын
көрінеді.
— Күркесі несі, басқа ермек таппаған ба?
—
Бастамасы да, негізгісі алда ғой,— деді
Нысан.
— Бұйырса оны да көрерміз.
Көпжасар Төлепті оқты көзімен атты. Нысан үйінің
төрін кірлі аяғымен былғап жүргенін бетіне басар еді, әттең
ұяты жібермейді. Қарамойынға да қайтарар жауабы тілінің
ұшында тұр. Бірақ әдетінде жоқ иттікке қалай барсын. Бірі
жастың қыршаңқысы, бірі кәрінің қыршаңқысы — ілік іздеп
сүйкенген Нысан мен Төлептен үндемей құтылмаса іс
насырға шауып кетерін білді де, Көпжасар өгіздерге бишік
үйірді.
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Түс қайта аспан қоңырлаң тартты. Аптап бәсеңсіп тынысы кеңіп салған самал сайын даланы торғын орамалымен
желпіді. Тырнауыш ершігінде нығыз отырған Алсу айналаға
көз жіберіп келеді. Ақүлпек мамық төсін күн сәулесіне
аймалатқан көк еркесі — бұлттар биіктеп барады. Әзірше
жаңбыр жауатын емес. Қырат-қырқаның жонынан шалқыған сағым жалыны сап тыйылып, шекесін күн күйдірген
таулар да көк мұнар пердесін ысырып алыстан зорая
көрінеді. Сай-саланы кілемдей көмкерген өскін атаулы
бұлтқа алақан жайып: «жаңбырыңды себезгілесеңші, кекіліміздің шаңын кетірейік» дейтін тәрізді ме.
Табиғатпен үнсіз тілдесетін бозторғайдың бәсең шырылың да, шегірткелердің қосыла сызғырған беймаза зырқылын да ән әуеніндей қабылдап, Алсудың басыңқы көңілі
көтерілгендей аздап сергіді.
Келіншек тым күйрек емес-тін. Қайғыға беріспей қаша
ұрыс салып жүреді ылғи. Қуанса да арнасынан аспай көңіл
деңгейін бір қалыпты ұстауға тырысады.
Бірақ неше бүгін төзімдімін десе де ет жүрегі түскір
бірде болмаса бірде сыр беріп қояды. Сондай босаңсыған
сәтінде де ол ақылын қайратына серік етіп қатая түсетін.
Өзгелерден көңілін аулақтатып шекарасын бөлектеп алады
да жан баласына жақ ашпай іштен тынады.
Өмір жолының бұралаң-бұлтарысында сәтсіздікке ұрынып мехнат шексе, басқалардан көретін кінәмшілдікке жоқ
еді. Сол себепті де Алсу жан түкпірінен атойлаған ішкі
қарсылығына тойтарыс беріп, екіге бөлінген жік-жарма
көңілін қайтсем бүтін ұстаймын деп ұсақ-ұлан пендешілікке
құрық бермей үнемі өзімен-өзі арпалысады. Сондағы нысанаға алар жарық жұлдызы — адалдық. Мейлі сен он
жерден бұланай бол, адалдықтың ала жібін аттадың ба,
онда әлгі байлаудағы қоя берге басқан шайтан сезім,
шәлкес пендешілігің ерік алады да шекараңды ашық тастайды. Қайтсем қапысын табам деп торуылдаған арам
ойлы сұғанақтар сақшысы салғырт шекарадан өтіп кетпей
ме. Содан соңғы еститін сөзің белгілі. Тиісерге сылтау
іздеген күншіл күндестер таңыңды атырып, күніңді шығармайды ғой.
Ендеше ар-ұятыңды кіршіксіз таза ұстап, намысыңды
аяқ асты етпе. Қол тапсырған пірің де, табынар тәңірің
де — адамшылығын. Адамшылығыңа иненің жасуындай сы-
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зат түсті ме, бір киер көйлегіңе күйе жұқтырып алғандай
қанша жусаң кетер ме. Көйлегіңмен тәніңді жапсаң, адалдығыңмен арыңды қорғайсың... Сол қымбатыңды қимасыңа
айырбастағанда бір жасың екеу болып мұратыңа қиналмай
жете қойсаң жақсы-ау.
Алсуды жол үстінде қинаған нақ осы сауал. Етек-жеңі
мол пішілген үлкен жүректі анадай табиғат, шіркін, мейірімді-ақ. Әттең тіл жоқ онда. Әйтпесе адамдарға көп-көп
ақыл айтып тығырықтан шығар жол тауып берер еді.
Санасы сан саққа жүгіріп әр ойдың басын бір шалғанымен суық жүрісті біреуді қапылыста бергі жаққа жіберіп
алған шекара күзетіндегі аңқау сақшыдай өкінішті сезімнен
айығар емес. Былайша бүлінген не бар деп өзін алдаусыратса да көнетін түрі жоқ. Екі күннің бірінде ашылып
шашылған жеңіл етек жеңсікқойға бәрібір. «Оралыңның
барында ойна да күл» деп өлеңдетіп тарта береді. Алсу
ондай өлеңді өңі тұрмақ түсінде де айтпайды. Сөйте тұра
түндегісі не!? Шекарадан ешкімді де өткізбеймін деген
сергектіктен жаңылып есіл еңбегін зая жібере жаздағаны
қалай? Келсең қолыңды қақпаймын дегендей есігін ашық
тастағаны...
Алсу шабындыққа іліге бере ат басын ірікті. Көпжасарға
жолығып жай-жапсарын білдірмекші еді алдымен. Жинаусыз шөптің қурап бара жатқанын көріп уақыт өлтіргісі
келмей тырнауышын іске қосты. Қара ат бір сарынды
жүріспен үдере тартты. Бар ынтасы өнімді жұмысқа ауған
Алсу күн ұясына қонғанша тырнауышпен шөп жиды.
Көпжасарды ол Шіліктісайдың тас бұлағынан жолықтырды. Мосыға шәугім іліп астына от тұтатып жатыр екен.
Ол Алсуды жайбарақат қарсы алды. Уытсыз жіпсік жанарында болмашы жылылық бар. Өңінен шаршап-қажудың,
не уайым табы байқалмайды.
Алсу келе ас қамына кірісті. Шүберек дастарқанды
көгалға жайып қоңыр қалтадан тоқаш төкті. Тұмардан
сұрап алған бір салым сары майды күйеуінің алдына
ысырды. Аққұманға үйден ала келген ақ құрық шайдан
салып бірер тістеме қантты да тең бөлді.
Көпжасар шайқор. Сол үшін де Алсу сандығының түбін
тақырламай күйеуінің жерік асын іркіп ұстайды.
Көпжасар жымиды. Мұнысы риза болғандағы әдеті.
— Айтпақшы саған кітап әкелуді ұмытып кетіппін-ау,— деді Алсу.
— Анадағы жоғалтқан кітапты тауып алдым ғой,— деді
ол.
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— Жақсы болған екен... Нысекең мен Төлеп не айтты?
— Ештеңе деп...
— Олар айтпаса мен айтайтын.
— Керек емес,— деді Көпжасар бір түрлі жәбірленген
сыңайда. — Бос сөзге құмар адамдардың тілін шетінен
кессе ғой!
Алсу күлді.
— Қосақ арасында мен де кетем бе?
— Кетсең қайтейін.
Одан әрі ұзақ үнсіздік орнады. Жаздың маужыр тымық
кеші ымыртқа бейімделіп түн түнегі шымылдығын түсірді
де, төңіректі қараңғылық тұмшалады.
Дастарқан жинаусыз. Екеуі үнсіз шошайып әлі отыр.
Көпжасар шылымды үстін-үстін сорғылайды. Алсудың да
жетіскен жайы жоқ, Көпжасарды қанша жек көрейін десе
де оған деген көңіліне кір жұқтырудың есебін таппайды.
Таппағаны былай тұрсын, оның алдында өзін қорашсынып
төменшіктей береді. Шіркін-ау десейші! Ең құрыса ала
көзімен бір қараса екен. Әйтпесе дүңк етпе доғал сөзбен
дөң айбат жасаса ғой. Қыл ауыз Нысан запперменің шөпші
ауылға кеп қонғанын бұған шет жағалатып сездірмеді
деймісің. «Тырнауышыңды кім жөндеді» деп сұрауына
болмай ма. Бәрін сезіп біле тұрып мыңқ етпейді-ау, сабаз!
Алсу күйеуіне іш тарта қарадьі. Сырт көзге тым суық
қолапайсыз еркектің жүрек түкпіріңде жан байлығы қазынасының қалауы бұзылмай сақталғанына біржолата көз
жеткендей оған іші жылыды.
Ендігі жерде, он жерден бұлқынғанымен Көпжасарды
жерге қаратып оның татусыз жүрегіне жара салу — бұл
үшін опасыздықтан да өткен зұлымдықпен пара-пар боларын нақ осы қазір ғана қапысьгз мойындағандай еді.
Мойындай тұрып бұрынғы күйеуіне деген қимас сезімі
күресіннен табылған алтын жамбыдай еш кіршіксіз таза
сақталғанын, ұйқы-тұйқы тағдыр дауылы мен уақыттың
өкпек желі мұжып тоздыра алмағанын, қайта жылдар өткен
сайын су түбіндегі маржандай жарқырай түскенін ет жүрегімен түйсініп және торықты.
Көпжасарда үн жоқ. Кегін шылымнан алып ащы түтінді
қомағайлана сорғыштайды. Түндей қарауытқан өңінен тағдырына ма, әлде адамдарға ма болмашы кейістік байқалғандай еді.
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Ахтан жолай қора жөндеушілерге соқты. Кідірмей тартып кетпекші еді, еріксіз аялдауға тура келді де, қатарынан
үш күн Доскендерге жәрдемдесті. Қолы епсекті ол терезеге
кәсек жонды, есікке жақтау тұрғызды. Пеш салуға лайықтап кірпіш құйдырды.
Бірдеңеге қолы тисе болды дәйек таппайтын Доскен
заппермені жоқтата қоймайды екен. Өзі де дамылдық
көрмейді, серіктерін де түртпектеп дем алдырмайды.
Кеш түсе Ахтан жолға жиналды. Бол-болдың астына
алып тықақтаған Доскенді әжуалаған қара шал:
— Қарағым, Ахтан мына жарапазаншыны құтқаршы
бізден. Өзіңмен бірге ерте кетші,— деді кеңк-кеңк
күліп. — Мұнсыз да бірдеңе қылармыз.
— Оған Досекеңнің несі кетеді,— деді Ахтан қуақылана
жымиып. — Кемпірінің қасында қойын бағып, қойыртпағын
ішіп дегендей. Бейнетке түбінде сіз қаларсыз.
— Онда қайтып алдым! Сонысы бар екен ғой айтпақшы,— деп қара шал санын бір соқты. — Әй, аңқау
басым-ай!
— Енді қайтып алу деген жоқ,— деді Доскен шүңет көзі
күлмеңдеп. — Айттың бітті. Кемпірі құрғырдың да екі көзі
төрт боп жүрген шығар.
Қара шал өкіректеді.
— Сенде бар кемпір менде де бар. Менікі жасырақ,
әрі-беріден соң. Жібермеймін, ойбай!
— Жібересің. Аузыңнан қағынған өзің,— деді Доскен
қутыңдап. — Аз күн болса да көз тасада, жас қатынның
теперішінен құтылғаныңа қуаңбаймысың қайта.
Екі шалдың қалжыңына серіктері күлісіп жатыр.
— Кетті деген осы,— деп Доскен Ахтанды қолықтай
жөнелді,
Ахтан шалдың ойын ұқты.
— Мен соққан адаммын,— деді Доскен қарт былай
шыққан соң. — Шаруаға араласпасам жүре алмаймын.
— Ақылшыдан кім қашады,— деді Ахтан ажарлы реңмен. — Алыстағы қой фермасына колхоз председателі мықтаса жылына екі-ақ рет ат ізін салар. Ауданнан, колхоз
орталығынан келетін уәкілдер құрғақ нұсқаумен тынады.
Сонда мен сіздермен ақылдаспағанда қолымдағы қамшыммен кеңесем бе?
— Жөн-ақ. Тауып айттың,— деді Доскен ойлы пішін64

де. — Берексіз көп түртпектен қайыры бар бір ғана жұмыс
артық. Бар шаруаны бірер жетіде тиянақтай алмаймыз.
Үй-қора салдырып жатсың, оған еш қарсылығымыз жоқ.
Есіңде жүрсін, бізге тоғыт қажет. Жылда-жылда әдгөн
орталығындағы көпкіге үймелеп кезегімізді тосып сарғайғанша тоғыт салып алсақ қайтеді.
— Бөкеңе, колхоз председателіне бұл тілегіңізді жеткіземін. Цемент пен тақтай берсе купка салу соншалықты
қиынға түспейді,— деді Ахтан.
Тал арасында жайылып жүрген атқа жақындай қалғанда Доскен қарт жөткірінді. Ахтан шалға қиғаш көз
тастады. Қарттың шүңет көзінде уыт бар ма қалай. Сірә,
ендігі айтар сөзі әлгіден де маңыздырақ шығар.
— Ал заппермесі, сонымен биыл жаз неше қыстау
салдырмақ ойың бар?
— Мына өздеріңіз жөндеп жатқан үй қораны қосқанда — үшеу.
— Үш қыстақ аздық етпей ме?
— Әрине, аздық қылады. Сол үшін- тағы бір қыстақты
көтерсек деп...
— Оған күшің жете ме?
— Жетіңкіремейді. Жұмыскер күшінен де бұрын қаржы
керек.
— Қаржыны колхоз босатпай ма?
— Екі қыстаққа құрылыс салуға колхоз басқармасы екі
өгізді зорға қиып еді. Енді сұрасам ауырлайды-ау.
— Олай болса басқармаға менен сәлем жеткіз,— деді
Доскен уыттанып. — Қиқақты қойсын да алыстағы ауылға
оң көзімен қарасын. Бұдан да жаманымызда тойға барғамыз. Байға мал бітсе қалтырауық деп, о несі екен-ей! Тым
қолын жұма бермесін деп айтты де. Мен помышқа бір
сиырдың соңындағы торпағын беремін. Оны азсынсаң, екі
ешкіні және қостым.
— Ниетіңізге рақмет, Досеке. Өзіңіз айтқандай-ақ жар
басына қонған, жарты лашық тіккен кезден өттік. Ендігіміз
сараңдыққа жатады. Колхоз кедей емес, жыл өткен сайын
шаруашылығы алға басып қалтасы қалыңдай түсуде.
— Қалыңдаса қалтырамасын Бөкен басқармаң! Колхоз
қаржыдан тапшылық көрді деп есіркегенім емес, бәсіреге
бергенім. Бүгіннен бастап есепке ал — бір торпақ, екі
ешкіні.
Ахтан шалдың меселін қайтарғысы келмеді де:
— Сіз бердіңіз, мен алдым,— деді жұмсақ жыми3
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ып. — Айтпақшы қозы қырқымы жақындап қалды, Досеке.
— Жақындаса не тұрыс бар. Көптеп көмектеп қырқамыз жабылып.
— Біз бар күшті шөп шабуға жұмылдырып жатырмыз
ғой.
— Әрине, жұмылдырасың.
— Пішеншілерден қырқымға бір де адам алмаймыз.
Оған қалай қарайсыз.
— Алмасаң алмай-ақ қой,— деді Доскен көгалға малдас
құрған қалпы. — Оған шейін үй-қораны ықшамдап қалармыз... Бала-шағаны жабарсың қозы қырқуға. Біздің келіннің
өзі-ақ... Қырқымпаз-ау, айналайын!
— Келініңіз кім?
— Ны-ны-сан-ның қатыны ше! — деді Доскен қарт кекештене тұтығып. — Дә-дә-менді айтамын.
Ахтан қолайсызданды. Аңдамай сөйлеп шалды ренжітіп
алдым ба деп қыстығып назарын төмендетті.
Досекең бұған сыр бермегенсіп үнсіз отыр. Қос боздағы
есіне түсті ме, әлде жат босағаға тұрақтаған келінін әлі
күнге қимай көңілінде аталық қызғанышы оянып кетті ме,
бір түрлі мұңайыңқы жүдең кейіпте қос қолын иегіне сүйеп
сақалын тұтамдады.
Іштегі бұлқынған қысастықты сыртқа шығарудың амалы
еді бұл әрекеті. Соны сезген Ахтан оның жат ажарынан
қаймығып:
— Ал мен кетейін, Досеке,— деді.
— Кішкене кідіре тұр,— деді қарт әлгіндегі қасырет
табы өңінен демде өшіп. Тұғырдағы бүркіттей дүр сілкінген
ол айналасына көз жіберді.
Ахтан қуыстанды. Шалдың қатулы кескінінен көкірегін
түртпектеген ойын сыртқа шығарудың дайындығы байқалғандай. Шаруа барысынан кемшілік тапса ендігі ескертпей
ме. Сірә, от басының ұсақ-түйегін тергіштеп қазымырланатын шығар. Бірақ ондайлық жадағайлыққа бармаса керек
еді. Ендеше неге ширығады? Нысан мұны шалға сыртынан
шағыстырып жүрмесе...
Досекең тамағын кенеді де, Ахтанға назар тіктеді.
— Заппермесі аз ауылдың үлкен-кішісі алақаныңда емес
пе? Келгеніңе көп болмаса да біразының атын атап, түрін
түстей аласың.
— Танып болдық қой бәрін де.
Шал күңк етті.
— Еліңді танығаныңды қайтейін, жеріңді танымағансын!
66

Ахтан қартқа жалт қарады.
— Тау орнында, өзен арнасында. Кім әкетер дейсіз.
— Ой, жолың болғыр, соны да сөз деп айтамысын!
Ахтан шалдың сұсты да мұңлы жүзіне қиғаш көз
тастады. Жазыңқы маңдайының әжімі тереңдеп жегіндегі
өгіздің мойнындай қос қыртыстанып кетіпті. Жар қабақтың
астына жасырынған шаршаңқы жанарында айтып жеткізе
алмас көп сырды мәлімдегісі келген шарасыздық
байқалғандай.
Қарт еңсесін тіктеді де ұзақ сонар әңгіме айтардағы
әдетімен қос дізерлей жүгініп сөйлеп кетті.
Соғыс басылардан бір жыл бұрын колхоз басқармасы
алыстағы бос жатқан таулы өңірге қоныстану туралы қаулы
алыпты. Қаулы колхоздың жалпы жиналысында талқыланыпты. Көп адам қарсы шығып: «Ұры-қарыға жем боламыз.
Қойды көбейтеміз деп жүргенде үргін-сүргінге ұшырап,
ортаның малын қырып аламыз»,— деп азар да безер болады
ғой. Сол жиналыста Доскен сөйлеп, беріпті. «Аранын ашқан
аждаһа фашистерді де жеңуге тақадық. Қарақұлағың не
айтып тұрған? Әлі мыңғырып мал өседі. Сонда бізге өрісін
кім береді. Қой анасы — тау деген бұрынғы малсақ бабамыз»,— деп Доскен ауданнан арнайы келген беделді өкілдің
сөзін қоштапты. Сонымен төрт отар қойды тауға айдауға
қаулы алыпты жиналыс. Бір отарға ие Доскен еді.
— Кіндік қаным тамған ата қонысқа жеткенше асықтым,— деп сабақтады сөзін Доскен қарт. — Туған жердің
әр төбесімен жылап көрістім. «Садағаң кетейін қара қоныс,
сен үшін, Отан үшін Ермегім мен Серігімді қидым! Сен
маған қымбатқа түстің. Қос құлынымнан айрылып жетімсіреп келдім саған! Жұбатарым сен деп келдім, туған
далам!» деп шағындым.
Ахтан толқыды. Осынау өңірде мұның да балалық,
жастық шағы өткен. Асық ойнаған ай тақыр, етегінен жуа
терген сұлу шоқылар мен мөлдір сулы өзен көзіне таныс.
Бірақ Ахтан осынау таулы өңірге еркін бауыр басып жастық
шағын алаңсыз қызықтай алмаған. Көбінесе бұл сыртта
жүрді. Аумалы-төкпелі тағдыр толқыны бұл мінген қайықты
жаңқадай қақпақылдап жағаға шығарып тастай берген.
Ахтан әр сайынан көкқасқа бұлақ ағып жатқан өзені
арынды, шөбі шалғынды құнарлы қоныстың біраз жыл бос
жатуының себебіне де қанық. Жаңа заман бірыңғай мал
бағумен айналысқан көшпелі жұртты соны өрістерге бастаған. Әр жерде өндіріс ашылып, қала орнаған. Ел жаңа
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өмірге бейімделіп теміржолға жақын жерлерге қоныстанып,
артельге бірікті.
— Кең дала ел кеткен соң құлазыған да шығар. Қайта
жанданған жоқ па. Оған несіне таусыласыз? — деді Ахтан.
— Дала көмпіс. Көтереді бәрін. Біз ет жүректі пендеміз.
Шыдамаймыз,— деді Доскен ауыр қиналыспен. — Әне бір
жылғы әлеметті қалай ұмытарсың...
— Үй артында кісі бар, Досеке. Қайтесіз.
— Біреуден құн даулар деймісің. Күңкіл ғой әншейін.
— Күңкіл тұрмақ сыбырлаудың өзі артық. Аузы күйген
үріп ішеді... Шығасыға иесі кінәлі. Қар бір жауса, терек екі
жауардың керімен өзімізден шыққан шолақ белсенділер
түпке жеткен.
— Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды, шырағым.
Көсемнің көрегендігі қайда қалған сонда? — деді Доскен
тістене сыбырлап.
— Бір басы қай жағына жетсін. Көмекшілерінің шалағайлығы. Солардан кеткен қателік шығар.
— Жарайды,— деді қос тізерлей жүгінген қалпы.— Оныңа да келісейін. Отыз екінші жылғы опатқа кінәлі
басқалар-ақ болсын. Отыз жетінің лаңына себепкер кім?
Ахтан басын шайқады.
— Ызғар әлі сейілген жоқ, Досеке. Айтуға ауыз
бармайды.
Бас жағына барыспайық. Жол шығын боп кетерміз. Сап,
сап... Қарт ойыңды түсіндім дегендей басын изеді де, көзін
тарс жұмып, тасбиық тартқан молдаша саусақтарын санағыштады.
— Он тоғыз... жиырма бір... жиырма тоғыз.
Ахтан қартқа бажырая тесілді.
— Бұл ненің есебі?!
— Өлгендердің... Мына шилі өзектегі...
— Мен жәй тас екен десем.
— Ойбүй, қарағым-ай! — Доскен түрегелді. — Сенің
шешең екі баласымен осы қорымда жатыр.
Зерек шал Ахтанды анасының қабіріне тура бастап
барды. Болмашы тас үйіндісінің жігінен адам қанқасы
ағараңдайды. Бас сүйекке көзі түскенде жүрегі тас төбесіне
шығып, тұла бойы шымырлап кетті.
Қарттың демеуімен екі аяқты рессорлы арбаға зорға
мінген. Ес жиғанда байқаса ағыл-тегіл жылап келеді
екен.
Әке мен шешенің орны бөлек қой, шіркін. Сырт көзге
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уайымсыз көрінгенімен жетім көңілден мұң кетпей әлдеқашан сүйегіне қына біткен соларды жиі еске алады.
Ахтан жамандай бүлінді. Жүрегін сығымдаған қысастық
құсалы көкіректің шерін қозғап жіберіп еді. Әкесінен ол
ертекрек көз жазған. Қазақ ауылдарына ойран салған
бүлікшіл ақтарға қарсы шайқаста оққа ұшқан. Шешесінің
шашылып жатқан сүйегі жаңағы.
Жолсызбен жүрген арба шайқалақтай берген соң делбені ірікті де, оң қапталда қалып бара жатқан ақ төмпейге
назар салды. Арада біраз жыл өтсе де уақыт ізі сүйек
үйіндісін жер бетінен өшіре қоймапты. Батар күннің алқызыл шапағына шағылысып ағараңдап жатыр.
Ахтан еріксіз бас шайқады. Көмейі бітелген пештей
түтіндеген көкірегі удай ашып, көз алды қапелімде суық
елеске толып кетті. Батар күннің қызыл арайына малынған
сонау тау аңғарындағы «Қандысай» да ана жылғы сұмдыққа
куәгер менмін дегендей көңіліне ескірсе де естен кетпейтін
зобалаңды тықпалай берген.
Жұмыр басты пенде көре бергенсін де көне береді.
Облыстан, ауданнан суыт жеткен белсенділер алыстағы
ауылдардың апшысын қуыра келген. Ет салығын өтемегендердердің төбесіне әңгіртаяқ ойнатып бол-болдың астына алған әпербақан уәкілдер қыстау-қыстауды қызыл
шегірткедей жайлап, сойысқа жарайды деген малды айдатып алдырып Шіліктісайды қан сасытқан.
Наурыздың бас кезі. Қыстан қысылып шыққан жұрт
қоңторғай. Жұт араласып, әрі ет салығынан мүлде азайған
тұяқ күн көріске ғана жетерлік-тін. Шаш ал десе, бас
алатын шолақ белсенділердің қойға араласқан қасқырша
қызыл көзденіп алғаны соншалық — шаруаның жан далбасалап қыр астына жасырған бірді-екілі күш көлігін
де қоймады.
Тығынды малдың із өкшесіне түсіп індететін Нысан. Ол
келе жатыр дегенде бала тұрмақ үлкендердің өзі кірерге
тесік таппайды. Өле алмай жүрген жан кешті біреу болмаса
бес қаруы бойында ұстараша қылпыған милиция қызметкеріне кім қарсы шықсын. Оның ішінде Нысанның айбары
әлемет.
Сойылған малдың көптігі соншалық, қан суша ақты.
Мал союшылардың бірі Ахтан. Болда-болдың астына алып
дігерлеген белсенділердің суық сұғынан қаймығып, жарлының жанына балаған жалғыз атын бауыздауға қолы
батпай шегіншектейді. Бар қолынан келер қарсылығы сол
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ғана. Сәл қиықтандың ба, қаптаған пысықайлар білгенін
істейді.
Табиғаттың өз ырқы бар. Күйкі пенденің күйбеңіне
пысқырып та қарамайды. Марттың басында күн күрт
жылынып қар майша еріген. Шаналы керуен қара жерде
бел аса алмай кірешілер жолда қалды.
Ойланбай асығыс кіріскен жұмыстың ақыры берекесіздікке ұласып, беделді уәкілдің бұйрығымен сасыған ет
өртелген. Содан былай қияндағы ауылдардың күн көрісі
қиындады. Мойынсерік боп ұйымдасып артельге бірігуге
ниет еткен кедейлер малсыз қалды. жығылғанға — жұдырық. Жаңбырсыз көктем аңызақ жазға ұласты да аз егінді шегіртке жайлады.
Нәубет осылайша басталған-ды.
Сары ала жапырақты күз де қара қабақтанып күрсіне
келген. Күйік көген аңырап, қобыздай сарнаған жел үзілмей
соғады. Аспан шап-шағыр. Тау тұнжыр. Өзен ағысы мен
бұлақ сыңғырында да азалы сарын бар. Дала бейшараның
да қабағы түсіңкі.
Жаяу-жалпылы шұбырған жұрт. Әр жерде жол жиегінде өліп жатқан адам. Тігулі қалпында қыңырап бос
қалған үйлер моладан да суық шалынады көзге. Тегін
олжаға дәніккен қөрапат қасқырлар торуылдайды иесіз
ауылдарды.
Жолбасар қарақшыға не дауа. Иек артпадан шыға
келеді де, жолаушы пақырды тобықтан бір қағып астындағы
атын аударып алып жаяу тастайды. Сол жолаушының бірі
Ахтан еді. Беталысы — Көкжартас бойындағы ауыл. Тілеубергеннен шыққалы бүгін төртінші күн.
Осыдан үш ай бұрын Шәкейді бас етіп алпыс адам
шарттасып теміржол салуға жұмысқа тұрған-ды. Ашыққан
бала-шағаға қорек жеткізіп, әрі оларды көшіріп әкелуге
Доскен мен Шәкей кеткен-ді. Солардың соңын ала ат арбамен азық алып шыққан Ахтан мен Әліп түнде жүріп,
күндіз бой тасалайды. Онысы суық жүрістердің көзіне
түспеудің амалы.
Бәйбішенің сайына жасырынған бұларды қарулы салт
аттылар қоршап алған.
Ат-арбаны азығымен таста да былай шық,— деді
бұларға жақындаған суық жүзді біреуі.— Өтпейді екенсіңдер оққа ұшасыңдар.
Жағдайын айтып жалынып көрген, бірақ қарақшылар
жібімеді. Ана жақта шулаған аш-арыққа талғажау бола ма
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деп далбастаған болмашы жүрек жалғарды арам ауызға
қимаған екеуі әлгілермен шайқасып берген. Әліп — Шәкейдің туған інісі. Қол күшке мықты, жүректі жігіт еді.
Алғашқы атыста екі қарақшыны мүрдем жіберіп, қапылыста өзі де оққа ұшты. Жалғаз қалған Ахтан беріспеген.
Құралайды көзден ататын мерген еді, сонысы қысылғанда
кәдеге асты.
Әліпті қара жердің қойнына тапсырып, өлген аттың
сұрпы еті мен азықты тас қуысына жасырып Ахтан бір қап
нанды арқалап жолға шыққан. Шұбырған босқынға ол
Бүркіттің кезеңінде ұшырасты. Оларды да жау алыпты,
Шәкей ауыр жаралы. Доскен ғана тың. Өзгелерінің аштықтан бұралып кетеуі кетіп қалыпты.
Талапайға түскен аз наннан бір бөлкені зорға жасырған
Ахтан сүреңі кеткен ауылдастарының арасынан анасын көре алмай:
— Шешем, інілерім қайда? — деген өзін жеп жіберердей анталаған аш көздерден рақым күткендей-үрейлі жалынышпен.
— Олар о дүниеге кетті, — деді Доскен тұтыға
сөйлеп. — Жолда өлгендерде есеп жоқ. Бір топ бала бізге
ере алмай мына қырдың астында қалды. Араларында әлгі
сор маңдай Көпжасар бар.
Інілері мен анасын жаманатқа қимағандық па, әйтпесе
Көпжасарды құтқарып қалмаққа тырысқан далбаса ма,
кейін қарай тұра жүгірген. Өзінше аяғы жерге тимей ұшып
келе жатқандай. Шындығында құр сүлдерін сүйреткен
далбаса жүгіріс еді. Шалдығып барып сүріне құлаған. Әл
жиғанда байқаса, бұған қарай бір құбыжық мысық табандап жақындап келеді екен. Құбыжық дегені — Көпжасартын. Жүруге шамасы жетпей еңбектей тырмысқан баланың
шарасынан шығардай шатынаған жалғыз көзі бөлкеде.
Ахтан далбалақтап жеткен Доскенге шағынып жылап
қоя берген.
— Қайт дейсің маған! — деп кемсеңдеді ол. — Қалғандарын қырып алармыз. Жол баста, Әлгі тыққан азығыңа
жетіп жығылайық. Мына жетімектің көрейін деген жарығы
алда екен. Сен кезікпегенде мұның да сәбізі бітіп еді...
XIV
Тамыз туысымен жайлаудағы қойлы ауылдар Шажағайдың бір саласы Әбілхайырға — тұнық сулы айрыққа,
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шүйгінді өлкеге қоныс тепті. Көп ауыл айрықтың бас
бұлығында.
Колхоз орталығынан кеше ғана оралған Ахтан ауыл
сыртында жас талдан шарбақ тоқып жатыр. Қырқым
жаппасын тезірек тұрғызудың қамына кіріскен Қармыс
екеуінің қимылы жіті.
Күн бесіндікке ауа ыстық бәсеңсіді. Лекіткен самал
лебінен жаңбыр исі аңкиды. Аяғының мұқылы ине қадалғандай сұққылай берген соң, Ахтан аспанға көз жіберді.
Батыс көкжиекте жонын көрсеткен қалың бұлттың нөсерлеткен екпінін шолақ аяғымен түйсінген ол бір түрлі
ширығып: — Шыбық тимей шыңқ етерім-ай!» — деп санын
сипағыштады да балтамен қада ұштаған балдызына назар
тоқтатты.
Кейінгі бір жетіде Қармыста дамылдық жоқ. Үй көшірісті. Қырқым жаппасын көтеру үшін Бойшаңнан ағаш
қиған. Тал мен теректі өгіз арбамен тасыған да өзі. Енді,
міне, қырқым жаппасының іргесін тұрғызып жатыр,
Ақ құба өңін жел қағып сәл қоңырқай тартқан. Шүңет
көзінен болмашы уайым аңғарылғанмен, ажарынан бәлендей тосын мұң байқалмайды. Қолы ағаш шабуға әдептәуір
икемделіп қалыпты. Жұмысты бар ынтасымен беріле істейтіндігі сырт көзге көрініп-ақ тұр.
— Жігітім, ағаш шебері болуға лайықты екенсің,— деді
Ахтан оған мысқылды жүзбен күлімсіреп. — Екеуміз бәрін
қойып осы үй-ағаш бассақ қайтеді, а?
— Заппермелікті Нысанға беріңіз де, кірісіңіз тезірек.
— Өзімнің де ойым сол. Нысан ағаң бәрібір жанды
қоймайды бұл бетінде.
— Бірдеңені бүлдіріп пе?
— Бүлдіргенде, баяғы ескі әдеті де. Заппермелікке келмей жатып ортаның қойын бұтарлап қан сасытып жатыр
деп менің үстімнен арыз түсіріпті колхоз басқармасына.
— Тағы нені тергіштеген?
— Мінезім жаман көрінеді менің. Үлкен-кішіні ызбарыммен ықтырыппын. Бетіме келіп қарсы шыққанды тіке
тілдеп салатын көрінемін.
Қармыс қолын сермеді.
— Құлаққа енбейтін сөзді тыңдағым келмейді, жезде.
Не бітіріп қайттыңыз, соны айтыңызшы алдымен.
Ахтан сәл ойланды. Осы жолы ол орталықта бір жұма
алданды. Қияндағы қой фермасының мұң-мұқтажын бірінші кезекте колхоз председателіне баяндады. Бөкенмен
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екеу ара әңгімелері үйлеспей қиғаш кете берген.
— Сен ұнамай тұрсың маған,— деген Бөкен басқарма
түксиген суық жүзін теріс бұрып.
— Не үшін?
— Тым сұраншақсың.
— Жарылқап тастағаныңыз шамалы-ау,— деген Ахтан.
— Жарылқамасам үй-қора салдыруға қаржыны кім босатты саған? Өз өнеріңмен таптың ба?
— Бірақ ол аз.
— Колхоз сауын сиыр емес сені мен маған. Емшек
те сатулы, жігітім. Еңбегіңе қарай есеңді аласың.
— Алыстағы қой фермасынан түсетін кіріс колхоз қорының отыз процентіне жуықтайды екен. Бөке,— деп Ахтан
түпкі ойын аңғартқан.
— Сенің есепшотқа жүйрік екеніңді білемін,— деген
Бөкен басқарма салмақпен. — Құдайшылығыңды айтшы,
кәне. Жетіжылдық мектептің құрылысын бастадық. Бір
сиыр қорасын тұрғызуды және қолға алдық. Әйелдерді
алабөтен бейнеттен құтқарсақ деп орталықта тоқпен жүретін диірмен салдырып жатырмыз. Соның бәріне қаржыны
бізге біреу көктен түсіре ме?
— Колхоз мүшелерінен жылу жиялық онда,— деген
Ахтан қасақана.
Председатель бұған қасқыр көздене тесірейген.
— Жылуың не-ей, сенің?!
— Кәдімгідей... Әлгі қойшы Доскен шал құрылыс салуға
көмектескенім деп бір тайыншасын ортаға өткізді.
— О, не мырзалық?
— Колхозға помышқа бергені ғой.
Басқарма ұртын қомпаңдатқан.
— Се-сен өзі бүйректен сирақ шығарып... Қашан саған
елден қайыр-садақа жи деп ем?
— Өтінішіме құлақ аспайтын болсаңыздар сөйтуге тура
келеді,— деген Ахтан председательден ығыспай.
Сол күннің ертеңінде басқарма мәжілісі өткізілді.
Мәжіліс Ахтанның өтінішін қарап мақұлдаған. Алыстағы қой фермасына нақты көмек ұйымдастыруды шешкен.
Ахтан орталыққа барғандағы тындырған шаруасын Қармысқа бақайшағына дейін шағып айтып берді.
— Тағы бір қыстаққа қора салуға рұқсат алдым. Қаржыға деп мал босатты колхоз правлениесі. Үй-қора салатын
адамдармен келісіп келдім. Кешікпей кіріседі. Күзге қарай
үш-төрт семьяны көшірмекші осы жаққа. Тоқ диірмен
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бітуге жақын. Ұнға қарық қыламыз деп Бөкеннің өзі уәдесін
берді. Әлгі мал тұқымын асылдандыру мәселесін де шешіп
қайттым. Алыстағы қой фермасына он шақты қошқар берілетін болды.
— Бары сол ғана ма? — деді Қармыс.
— Құны удай көрінеді ғой прекосыңның. Көбірек сатып
алуға қаржы қайда?
Қармыс тыжырынды.
— Онда қой тұқымын асылдандырудың басын неге
ауыртқан? Он қошқардың ұрығына бола жүрмекпін бе бостан-бос.
— Бос жүргенің қалай? — Ахтан Қармысқа салқын назармен тесірейді. — Ертең қозы қырқымын бастаймыз.
Соған жанталасып қырқым жаппасын тұрғызып жатқанымыз мынау. Сен келіп бос жүргенді айтасың! Білдей мал
маманысың. Оған қоса колхоздың алыстағы қой фермасына
арнайы жіберілген уәкілісің. Осының бәрі тақияңа тарлық
еткені ме?
— Артық кетсем кешіріңіз, жезде,— деді Қармыс ойлы пішінде. — Қолым қимылдағанымен ойым, қиялым тоқырап қалатындай, өзіме көңілім толмай бір түрлі қонылтақсимын. Екпінімнен жаңылып қалғандаймын.
— Екпіндегенде не бітірмексің?
— Ел үшін, халық үшін елеулі бір жұмыс тындырсам
деп көксеймін.
— Бұның құптарлық. Бірақ соған алдын ала әзірлену
керек. Иығыңа түскен болмашы салмақты елеп қайқалақтайсың, замана жүгін қалай көтермексің?
— Сіз менің жасымда көтеріп пе едіңіз ол жүкті?
— Шашам жеткенше тырбандым. Әлі де тырбанып
жүрмін. Маған салса заппермелікті Нысанға беріп ұсталыққа отырар едім. Қой бағар едім.
— Өйте алмассыз.
— Өйтпегенді көресің әлі. Бірақ қанша ғұмыр қалды
дейсің...
— Неге өйдейсіз? — деді Қармыс тіксініп.
— Ә, жезде керек пе? — деді Ахтан лекіте
күліп.— Жүрекке салмақ көбіректеу түскенсін уайым еткенім ғой. Кінә да жоқ бізге, ғұмырымыздың дені бұрқақпен өтті емес пе.
Қармыс ойланды. «Расында солай-ау. Соғыстан сұмдық
қасырет бар ма. Күн сайын ажалмен бетпе-бет келіп, жанып
жатқан оттың ішіне ену деген... Жанкештілік қой нағыз.
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Нақақ төгілген қан. Кесілген бас. Ақтарылған шек-қарын.
Өлім алдындағы шырқыраған азалы үн. Өртенген дала,
жалынға оранған қала. Айтары жоқ, қиямет-қайым сондай-ақ болар...»
Ахтан шылым орады. Қармыс ойын бөлмекке айналаға
көз жіберді. Нөсерлеткен бұлт бері ойысты. Найзағай
жиілеп, күн күркіреді.
Жауын лебіне тынысы кеңіп салған Қармыс:— Жезде,
күркіреген күндей өтті ғой соғыс. Енді былай... тыныштық
алып дегендей жүрекке түсер салмақты азайтуға болмас
па,— деді жұмбақтап.
— Азайғанның орнына көбейіп барады, қарағым,— деді
Ахтан шылымды қомағайлана сорғыштап.
— Неге олай? — деді Қармыс балтаны жаңғырыққа
қадап. — Бұрқақпен өткен өміріңіздің толасына кезіккен
шағыңыз ғой қазір. Осыны да көп көресіз бе өзіңізге?
— Бұрқағы түскір ішіме түсіп кетсе қайтпекпін.
— Қайдағы жоқты айтасыз. Ел аман, жұрт тынышта
ішке түскен ол не бұрқақ?
Екеуі көп жауаптасқан. Қармыс өз айтқаным жөн деп
қасарысып бағып еді. Ойын нақты мысалмен дәлелдеген
жездесі оны тырп еткізбеді.
Жүректі шабыс тілеген аттай тыпыршытқан — сезім
бұлқынысы, жаныңды билеп алған махаббат аңсары,— ширыққан намыс, өршеленген жігер,— қауға тиген оттай бұрқ
еткен ашу өкпе-наза, торыгу мен күйіну, көкіректі кемірген
сағыныш пен мұң, қияльщды қамшылаған қанатты арман,
өзегіңді тілгілеген өкініш — бәрі-бәрі ішіңде ұйтқығанда
бұрқақ емей немене. Егер сол бұрқақ кенет ұйкы-тұйқы
дауылға ұласып жан дүниеңде ат құлағы көрінбейтін боран
соқса ше. Сонда саған жолды кім көрсетпек? Тұйықтан
шығуға қол ұшын беретін кім?
— Солай, Қармысекесі,— деді Ахтан.
XV
Нөсерден соңғы дала бір қилы. Бояуы оңған қыр шөбі
шаң-тозаңнан арылып кекілі сірке шықпен дымқылданған.
Өзек-өзектің көрпе көгі, ойпаңның көгеріші де шыққа
малынған. Баяу ескен қоңыр желде аздаған салқындық бар.
Тамыз таңының түндігі түрілгенде ауыл адамдары да
оянды. Таңмен таласа тұрған Ахтан қырқым жаппасына бет
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алды. Бүгінгі істелетін жұмысты ой елегінен өткізіп келеді.
МЖС-тан келген механик жігіт агрегатты құрып машинкаларды лыпытып әзірлеп қойған-ды. Енді сол ыңғайлы
да шапшаң электр қырықтықпен қозы қырқуға қырықтықшы жетіспейді. Ауылдың айыр ұстауға жарайтын бар адамы
шөпте. «Қазан аузы жоғары,— деп ойлады Ахтан. — Салынып жатқан қыстақтарға қосымша мая тұрғызу керек.
Пішеншілердің қарқынын бәсеңдетуге болмас».
Артынан тықыр шыққанға қараса, механик жігіт пен
Қармыс екен. Жұқалтаң өңді мұртты қара:
— Атасудың қыздары шетінен сұлу деп еді. Көз тиеді
деп шешелері үйден шығармайды-ау шамасы,— деді Ахтанмен қатарласа беріп.
Ахтан жеңілтек сөзді жақтырмайтын әдетімен:
— Шөп науқаны деген бар ғой. Пішенде жастардың
көбі,— деді.
— Дегенмен шөпшілерден бірді-екілі адам алу керек
еді,— деді Қармыс наразы үнмен. — Қырқымға кісі табылады, келеді өздері дейсіз. Кім бар сонда?
Ахтан үндемей құтылды. Күн шыға мотор гүрілдеді.
Еңбек дабылы қағылысымен ауылдың үлкен-кішісі қырқым
жаппасына бет алды.
Қармыс пен механик машиналарды тексеріп көріп шықты да, Ахтанның қасына келді.
— Ал бастайық, ағасы.
— Кішкене тоса тұрайық,— деді Қоянды жаққа күн
сала қараған ол. — Әне шықты ғой бері. Келе жатыр.
— Онда кірісе берейік,— деді Қармыс.
— Бітер істің қасына жақсы келер деген. Үлкеніміз ғой
Досекең. Шал игілікті жұмысқа бата қылып сәттілік тілесін,— деді Ахтан сабырмен.
Доскен бастаған қойшылар келісімен қозы жығылды.
Мал бағудың сан ғасырлық дәстүріне жетік ырымшыл қарт
биылғы туған төлдің үстінен жүні сыпырыларда үлкендік
жолмен қолын жайып бата жасады. Жиналған қырықтықшылар бір ауыздан «аумин» дес-ті. Рәсім әрі қарай жалғасты. Қырықтық ұстауға талаптанып келген балалардың
біріне қырқымды бастауға рұқсат етті Доскен қарт.
Ендігі кезек әйелдерге тиген. Етек-жеңі мол пішілген
кесек денелі ақ сары өңді егде бәйбіше еркекше жуан
дауыспен самбырлап:— Иә, сәт, мал-басқа береке бергей!
Көшкенде көшіміз көлікті, жұмысымыз өнікті болғай-ақ! — деп шашу шашты.
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Бұл әйел — Ақманардың шешесі Әнипа еді. Әнипа
үлкен-кішіге өтімді. Кезінде Шәкейдің би қатыны атанған.
Осындай науқанда шаруаға дидақшы боп, бала-шаға, қатын-қалашты уысында ұстайды. Денесі ауыр болғандықтан
қырықтықшыларға шай қайнатып беруді, тамақ істеуді
міндетіне алған. Қазірде көз қиғы қырықтықшыларда. Біреудің шалағайлығын байқап қалса әмірлі үнмен зекиді.
Сондайлық белсенділігіне қатын-қалаш Әнипаны Айқай-апа
деп те атайды.
Әнипа шашу шашқан соң қырықтықшыларды түгелдеді.
Білегін сыбанған Доскен қарт шапшаң қимылдап машинканы екі қолына кезек алады. Қазақы қол қырықтыққа
дағдыланған шалыңа электр қырықтық «бас асаулық»
көрсетіп қояды екен.
Шеткі сөреде бір қара қозыны алдына өңгерген Нұрбике
де өз әлінше тырбанып жатыр. Бұрын машинка ұстамеғандығы оралымсыздау сөлекет қимылынан көрініп-ақ тұр.
— Іс тіккеннен қиын деймісің. Шира былай. Әлі-ақ
жаттығып аласың,— деді Әнипа оған.
Қырықтышы балаларға да мейірлене қарап;
— Дұрыс-ақ! Тайдың мінгені білінбейді деген осы
ғой,— дейді елжіреп. Былайғы жұртқа діні қаттылау көрінгенімен Әнипаның жүрегі жұмсақ. Іші қанша үгітіліп түрсе
да қатулы жүзін онайлықпен жылыта қоймайды. Кенет ол
таңырқаған үнмен:
— Жаным-ау, Нысанның тоқалы қайда?! — деді, іле
жалтарып:— Дәменді айтам да, өзіміздің келінді. Дәменсіз
қырқым өндуші ме еді,— деді.
— Аяғы ауыр оның,— деді бір әйел.
— Аз ауылдың бала табатын төрт-бес қатынын түгелдемей мені ай қарап жүр деймісің. Жерігі қанбай жүр
де ұл тапқырдың,— деді Әнипа.
Дәменнің қырқымға шықпағанын әркім әр саққа жүгіртті. Бір өзі он адамға татитын қырқымпаз келіншектің орны
расында үңірейіп-ақ тұр.
Әнипа бөгелместен Нысан үйіне тартты. Мол денесін
еркін меңгеріп жылдамдата басып барады. Нысан апасын
үй сыртынан қарсы алды.
— Өлі тиді ме сендерге. Бұл не жатыс?
— Ойбай-ау, сіз не білдіңіз! — деді Нысан жыларман
боп.— Әлгі біздің қатын түнімен дөңбекшіп есімді шығарғаны. Іш құрылысында бір гәп бар. Қысылғанда екі
бүктеліп қалады.
— Қалай өзі?
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— Жаңа ғана тынышыды. Көзі ілініп жатыр еді. Оянып
кетеді, жай сөйлеңіз.
Әнипа інісіне сынай қарады. Нысанның бет құбылысынан уайым нышаны байқалмайды. Ұйқысы қанық, көңілі
орнықты адамдай қабағында еш кірбің жоқ.
— Түнімен ұйықтамаған адам сен бе? — деді Әнипа
Нысанға шүйлігіп. — Қиқақты қойып шығар қатыныңды
қырқымға!
— Сырқат деймін әпкесі! Өзінің аяғы ауыр.
— Қайдағы? Көрші-қолаңнан жерік ас сұрап жүргені
кеше ғана емес пе.
Нысан тосылды. Енді ол түндегі көрген түсін айтты
әпкесіне. Шәкей бұған аян беріпті. Қабыр топырағым
дегдімей ойларына келгенді істеп жатырсыңдар деп назаланған көрінеді.
— Үстінде ақ шапан. Басында сәлде. Қолында шұбар
таяқ. Сақал-мұрты ұзын-ақ,— деді Нысан жыламсырап.
— Жездеңнің сыртынан кесек атушы едің. Өлгенсін
есіркей қапсың ғой,— деді Әнипа қатуланып.— Бәрін қойып аруақтармен түсіңде тілдесетін көріпкел болайын дедің
бе енді.
— Менде ептеген шырамыт бар, әпкесі, Жұрттан жасырып намаз оқып жүрмін. Өлеміз ғой ертең.
— Өлетініңді білсең өлермендікті тастар едің-ау! — деді
де, Әнипа киіз есікті серпе ішке енді.
Дәмен жастықтан басын көтерді.
— Жай жатырмысың?
Келіншек үндемеді. Томпақша қоңыр көзі жасаурап
Әнипаға шағына қарады.
— Байың ұрды ма?
Дәмен басын шайқады.
— Енді ненің оғы тиді саған?
— Ны қылса да науқасы салмақты,— деді Нысан мысық
мұртын сипағыштап.
Дәменде әлі үн жоқ. Жаратылысы жұмсақ майысқақ
әдетімен ренішін сыртқа шығара алмай
отырған жайы бар
еді.
Әнипа уыттанды.— Сенде бір сыр бар-ау, ә?
Келіншектің көзінен жасы мөлт-мөлт төгілді.
— Міне, өзі тұр ғой... Қоятын кінәсін айтсын маған.
Нысан елпек қақты.
— Ойбай, о не дегенің! Саған кінә тұрмақ, қылаудай
етер назым да жоқ.
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— Әпкетай, жақсы келдіңіз,— деді Дәмен жыламсырап.
— Ешкімге тіс жармаушы едім. Сіз бөтен емессіз ғой...
Мына кісі маған ылғи арыз жаздырады... Жамандасқан
адамына жаппайтын жаласы жоқ. Бар сұмдықты соның
үстіне үйіп-төгеді. Бұдан да ұрып соққаны көп қайырлы!
Енді өліп кетуім бар, қолыма қалам алмаймын!.. Жүрегім
ауырады нансаңыз, әпкетай! Жазықсыз адамға жала
жауып...
Әнипа Нысанға төніп барды.
— Ана жылғыны білесің бе? — деді көзінен шұқығандай ғып. — Тәніңе қол салып, өзіңді-өзің жарақаттап...
Көтеумін деп соғысқа бармай қалғаның. Соныңды айтып
масақаралайын бе ел-жұртқа!
Нысан тысқа ата жөнелді.
— Сол ма бар сылтауың? — деді Әнипа Дәменге. — Еңбектен жалтарғанда елдің бетіне қалай қарайсыңдар, түге!
— Ахаңмен араз ғой деймін біздің үйдегі кісі. Қырқымға
жібермейді. Әйтпесе, бейнеттен қашатын мен бе.
— Інім інге кірсін! — деді Әнипа жұлынып. — Оның
сөзі не, өзі не! Жинал, кәне шапшаң!
XVI
Нысан бес-алты күннен бері ауылда жоқ. Төлеп екеуі қой
еккен. Келіп отырған беті осы.
Нұрбике қымыз сапырды. Дәмді піскен бауырсақты
сары майға жаныштап қарбыта асаған Нысан қымыздың
екі-үш тостағанын тастап алды да, кителінің қалтасынан
арша алып тісін шұқыды. Мысық мұртын ширатып қойып,үй ішін ұры көзімен тінте қарады. «Бит терісін биялай
ететін пысық әйел-ау. Өзіміздің жаман қатынымыз әкеп
бергенді де жөндеп ұқсата білмейді».
Кенет Нысан шұғыл серпілді. Барынша таңданып төрде
қыстырулы тұрған үлкен портретке тесілді.
— Жігітім-ақ еді, әр сөзі мың тілдәлік, маңғазым-ай! — Нысан көзіне жас алды. — Маңдайыңа сыймайды! Қайтесің енді, көнесің де құдайдың әміріне. Ақ
сұңқардың сыңарын жапалаққа матап қойған тәңірдің ісіне
не шара.
Нұрбикенің бұрынғы күйеуі Бекен сөзге жүйрік, түртұлғасы келіскен шалымды жігіт еді. Сталинград үшін
шайқаста ерлікпен қаза тапқан. Нысанның айтып отырғаны
сол Бекен марқұм.
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Нұрбике әлдебір жаманат еститіндей күдіктеніп Нысанның жарамсақ мүләйім кескініне сезіктене қарады.
— Солай шырағым, бекер-ақ шатылғансың ғой. Жүзі
жылы көрінгенімен, ниеті қара бұл күйеуіңнің. Анау әлгі,
татар қатынына көңілі ауып, бұзылып жүрген көрінеді.
Одан әрі ол Ахтан турасында не көріп, не естігенін
тәтпіштеп, осы жолы ауданға бара жатып жолай машина
бұзылды дегенді сылтауратып, Көпжасар үйде жоқта
шөпші ауылға түнегенін айта келіп:
— Әке-шешеңнің көзін көріп едім. Бекен марқұм боса-болмаса біздің елдің жігіті. Саған жаным ашиды,— деп
Нұрбикеге шын қамқор болғансып оны иландыра сендіре
сөйлеген.
Нұрбике оны бірден қошуаға алмады. Салқын пішінде
назарын төмендетіп, күйеуінің суық жүрісіне пұшайман
болғандай қабағын шытынды. Онысы — сақалды басымен
өсек айтқан Нысанның қара ниет пейіліне деген наразылығы еді.
— Сіз айтпай да шет жағасын сеземін. Қайтесіз басыңызды ауыртып, — деді Нұрбике қабағын шытынып.
— Ойбай-ау, мен айтпағанда кім айтады? — Нысан әлгіден де бетер елірмеледі. — Асылдың сынығындай, судың
тұнығындай Нұрбике емессің бе? Ана ақсақ неменің сені
басынғанына ит жыным келіп, шыдай алмай.
Нұрбикенің қатулы қабағынан ішінде тұтанған қызғанышын біле қалған Нысанның құдайы жарылқады. Көкірегінде қордаланып көбейіп кеткен әзәзіл ойларын сыртқа
шығарып алған соң, құрысқан бойы жазылып аңсары
басқаға ауды.
Кірген үйінен бірдеңе ұстап шықпаса жүре алмайтын ол
іштегі нәрселерді тінте сүзіп шықты да:
— Мына бір қоржынды ұстай тұрсам қайтеді? — деді
аларманға келгенде аярси қалатын майысқан әдетіне басып. — Қоржыным тозып жүр еді. Біздің үйдегі жеңгең
де нағыз майсалпақтың өзі.
Енді кідіртсе тағы да сөзді көбейтіп жібере ме деп:
— Алыңыз,— деді Нұрбике.
Шаппай-желмей су жаңа қоржынды қағып түскен ол
сыртқа көңілденіп шықты. Ойындағысы және орындалып,
көптен айтсам деген сөзін Нұрбикеге жеткізіп тынған соң
да, іштей масайрап түрт сайтанға басты. Отының басынан
жанжал шыққан бұларға өзінше басалқа айтады ғой.
Нұрбикені есіркегенсіп, араларын ашпаса қоспайды. Одан
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әрі белгілі. Үйінен ұрыс кетпей басы ара-дараға түскен
Ахтан арыз беріп ферма меңгерушілігінен шықпай ма?
Енді колхоз председателі бұған қолқа салады. «Заппермелікке сізден басқа қолайлы адам жоқ» деп. Бұл бәлденеді. «Ауданның ұйғарымы осы, сізді келісті деп айтып
едік»,— деп мөлтеңдейді ғой баяғы. «Жасым болса келіп
қалды, білімім де тапшы. Бірақ енді сіздер сенім артқан соң
бас тарту да жөнсіз»,— деп келісім береді.
Билік қолға тиген соң шалқымай ма. Жақсы атқа мініп,
тәуірлермен бірге жүріп дегендей. Ертеңгі күн ауыздан тіс,
қолдан билік кеткенде, балаларым Нысекең бір кездері
колхоз өндірісінің кәмандірі болған, ферма басқарған деп
мақтаныш етпей ме? Соның өзі неге тұрады?..
Нысан тәтті арманға елтіп қиялын қамшылай түсті. Бұл
басқарған ферма алдыңғы қатарлы шаруашылыққа айналып
дүрілдеп шыға келеді дейді. Енді оны жоғарылатады.
Колхозға председатель етіп сайлайды.
Ойын кенет жылқының кісінегені бөліп жіберді. Желі
басында қиян-кескі айқас. Атышулы төбелесқор Торытөбел
тыртық сан Құлажиренмен шайнасып жатыр. Үйірдегі
тай-байталдарды бөліп әкетпекке омырау соқ өктемдікке
басқан жас айғыр Торы төбел, Құла жиренді тайталаста
жеңіп кетті де, тай-байталдарды алдына салып қуа жөнелді.
Көрші ауылдың қияңқы жас айғырының тосын әрекеті
Нысан көңіліне күдік үйірді, әлдене есіне түскендей жалт
беріп үйге қарай ентелей адымдады.
...Шаңырақтан қиғаштай түскен күн сәулесіне шуақтап
отырған тарғыл мысық жылан көргендей ыршып түсті.
Алдына түскен тоқ бұрымын иығына серпе тастаған Дәмен
еді. Сезікшіл хайуан тоқ бұрымды жылан ба деп қалған.
Енді сол жыланша шұбатылған келіншектің ұзын шашын
бұған таныс емес суық қол сипап етті де, тарғыл мысық
сескеніп есікке жылыстады. Сүмбіл шаштан сырғыған сумаң қол келіншектің мықынына қарай ойысқан.
— Жеңгей ыстығың көтеріліп кетіпті ғой? — деді Төлеп
келіншекке құмарта телміріп.
Дәмен жігіттің қолын қағып жіберді.
Ішке Нысан кірді. Кішіректеу танауын тартқыштай
түсіп, дәрігер жігітке сенімсізденіп күмәндана қарады да,
көзін тезбе-тез тайдырып әкетті. Осы жаңа қиянды шарлап
кеткен сәтте басылып жарамсақ кейіпте:
— Төлепжан, әкті жазуға отырғансың ба? — деді.
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— Айдың аяғы, қағаздарды реттегелі.
— Ә, сүйт, сүйт! — деді Нысан қалбалақтап.— Ау,
Дәмен, қазан көтермейсің бе. Әлгі мөлдір суыңнан әкеле
қойшы. Төлепжан қой егіп шаршап жүр, ептеп кеуілін
көтерсін.
Төлеп жымиды. Арам ойымды сезіп қалды ма деп
қуыстанған ол үй иесінің көңілін аулап:
— Осы жолы ауданға отчетпен барғанда сіз тапсырған
шаруаны тындыра келемін,— деді.
— Е-е, сүйт, Төлепжан. Әлгі бір қағазды да біле
саларсың.
Нысанның «қағаз» дегені Ахтанның үстінен жазылған
арыз еді. «Келмей жатып аз ауылға іріткі салды. Бұрынғы
әйелімен көңілдес боп, біреудің сүттей ұйыған семьясын
бұзды. Жалдамалы құрылысшыларға қора салдырам дегенді сылтау етіп, ортаның малын орынсыз артық жұмсады.
Қонақ келген сайын колхоздың қойын сояды»,— делінген
еді домалақ арызда.
Төлеп нығыздала сөйледі.
— Былай сізбен келісіп алғаным да теріс емес. Мені
аудандағылар алыстағы мал жайылымы бөлімшесінің бастығы бол деп жүр.
— Сонда алты қой фермасының үстінен қарайсың ба?
— Әрине. Сізді орныма қалдырсам қайтеді?
Нысан ойланып қалды.
— Апырай, ә? Дәрігерлік те жауапты жұмыс-ау. Бірақ
жығылсаң нардан жығыл деп, маған қолайлысы заппермелік пе деймін.
— Әліптің артын бағасыз ғой. Мал дәрігерінсіз запперме
қимылдай алмайды. Әуелі мына қызметке тұяғыңызды бір
іліктіріп алыңыз, сосынғысын жата-жастана көре жатарсыз.
— Дегенмен ойым ол емес еді. Дос бар, дұшпан бар
дегендей... Әлгі райисполком ағаңмен ақылдасып көрсейші.
Мына бізбен қоныстас «Үлгілі» қой фермасының заппермесі
басқа жұмысқа ауысады деп естідім. Прокурор жездеңнің
құлағына да салып дегендей. Былай мені көңілі жақын
сүйек еді деп.
— Құп,— деді Төлеп мысқылды жүзбен суық жымиып.
— Қолымнан келсе сізден аянып қалмаспын.
Кісі қабағын танығыш Нысан Төлептің екі ұшты сөзіне
бірден құрақ ұшып бас шұлғи қоймады. Сырты кесек
көрінгенімен іші түтін тымырсықтау Төлеп өзін зор ұстап,
«басқан ізімді сездірмейтін әккімін» деп ойлайды.
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Біреуге деген достығы мен сыйластығын бас пайдасына
икемдеуге тырысатын ол кімнің дастарқаны кең, әйелі
ажарлы — сондайларды жақтап жанаса жүргенді қалайды.
Әкесімен қатар Нысанды қолпаштап оған жанашыр болғанда да, ойлағаны өз қамы.
Осындай тәсілқойлығын кәрі қырқылжың сезеді. Сезгенмен мінезге мінез жасауға Нысанда шама жоқ.
— Саған бір қызық айтайтын ба,— деді Нысан қырлы
стақанға арақты толтыра құйып жатып.— Мына Қармысың
мысық жүрісті пәлекет пе деймін? Үндемей жүріп ұпайын
түгендеуге жеткізбейтіннің дәл өзі, менің білуімше. Анада
әлдеқалай Шәкейдің үйіне кірсем, біздің жиенмен емінеркін әңгіме соғып, айдарынан жел есіп отыр, әншейін. Мені
қаперіне алатын емес. Қыздың да топсасы босауға жақын
қалған тәрізді.
— Соған енді шыдадыңыз ба?
— Қайдан шыдайын! Есіктен кірмей жатып төр менікі
деме, балақай? Аш қөзіңді! Шаңыраққа қара!— деп ескерттім. Ол шығып кеткен соң, жиеніме де көп сөз айттым.
«Туыс-туғаны жоқ жетімге тигенде жетісіп кетермін деп
жүрсің бе?» — деп ұрыстым. Өзіңді де шет жағалатып
құлағына салдым. Дегенмен ойланыңқырап қалды.
— Әрине ғой,— деп Төлеп стақанды қолына алды.— Ал
енді сіздің мәртебеңіздің өсе беруі үшін.
XVII
Ірге түрулі. Әлдеқайдан сап ете қалған желаяқ құйын
ішке шаң-тозаңды толтырып жіберді. Іс тігіп отырған
Нұрбикенің де көңілі құйын соққандай ұйқы-тұйқы. Азғырынды сөзге илана қоймайтын ол сырт көзге қайғысыз
көрінгенімен, мұның да көкірегін түйнеген уайымы бар. Ол
уайымы — әншейін үсақ пендешіліктен туындаған қарақан
басының қамынан гөрі, жатса-тұрса ет жүрегін езіп, көкейінен шықпайтын балаларын ойлаудан туған аналық жанашырлық. Отының алды, суының тұнығы — Ажары мен
Базарын ойлағанда жүрегі аяғының басына түседі. Баласыз
емес. Бауырында Талғаты бар. Бірақ ана байғұсқа әр баланың орны басқа. Ажарын қойшы, тұрмыста. Өзімен-өзі.
Базары да жетіп қалды. Институтта оқиды. Мен тауып едім
демесе, кішкентайынан әпкесінің тәрбиесінде. Базары жылда демалысқа келгенде осында төрт-бес күн аунап қунап
жатып кететін. Қияндағы қой фермасына көшіп келгелі
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байғус бала мұнда ат ізін салған жоқ. Әлгі әпкесі де бір
күн ауру, бір күн сау. Тіршілікте біреуге-біреу сүйеніш боп,
басы ауырып, балтыры сыздағанда қол ұшын бергенге
не жетеді. Жейтін ауызға тапқан табысыңды тықпалай
берсең, жебір малдай жалмаңдап құлқыныңды тойдырам
деумен-ақ адамдықтан безіп бітесің. Құлқынның құлы
болсаң, пиғыл-ниетің де бұзылып, пейілің тарыла бастайды.
Өзгедегі барды күндеп көре алмайсың, өз қолыңдағы артық
нәрсені көзің қиып басқаға бере алмайсың.
Нұрбике іске алданса да, ой шырмауынан шыға алмады.
Манағы Нысан айтқан суық сөз қанша ойламаймын десе
де, жүрегінің басынан кетпей көкейіне күдік ұялатып, ойын
онға, санасын санға бөлді. Өз басы ұсақ-ұлан уайымға аса
бой алдыра қоймаушы еді. Бұрынғы күйеуімен тұрмыс
құрған семьялық өмірде шыны-аяқтары сылдырамай қалған
жоқ. Әйел жолы қашан да жіңішке емес пе. Ерім деп
еміреніп тал бойын тастаған қосағына азын-аулақ базынасы болғанымен, өкпеге қиятындай өрленіп, әйелдік жалған намысқа тырмысқан кезі жоқ шығар-ау. Әр кез сол
қызғаныш деген қырсыкты сабырға жеңдіріп, көңілін әрқашан кеңге салушы еді. Алайда содан кеміп кішірейіп қалған
бұл жоқ. Қайта аяғын шалыс басып алған күйеуінің
алдында бағасы өсіп, пәктік пен тазалықтың қоспасындай
жан дүниесі жарқырап ашыла түсер еді.
Қайсыбір әйелдің бөтеннің құшағын аңсаған бор көкірек
осалдығын іштей жек көріп, ондай әйелден жиіркеніп
жүреді. Әу баста маңдайыңа жазған еркекті жақсы деп
зорсынбай, жаман деп қорсынбай соның шылауында ар-намысына титтей де қылау түсірмей, жұбайлық парызын адал
атқарғанға не жетсін.
Еріңді сыйлағаның, еліңді сыйлағаның.
Бұл сауалға Нұрбике іркілмей жауап бере алады. Өзімен
тағдырын қосақтаған бұрынғы күйеуіне де, Ахтанға да
адал.
Осы ой Нұрбикенің қиялын өткен күндерге оралтып
еді.
... Жаңарқа ауданының орталығы Сарысу өзенінің жағасында, Шикі кірпіштен тұрғызылған шатырсыз аласа
үйлер көше тәртібімен салынғандықтан, бір-бірінен шанжаулап кетпей қатар тұрады. Нұрбикенің үйі көшенің нақ
ортасында. Күн кешкіріп екіндіге құлағанымен, күндізгі
ыстықтың беті қайта қоймаған. Қапырық тынысты тарылтады. Жұмыстан сәл кешіректеу шығып Нұрбике үйге
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төтелей тартты. Шөліркеп таңдайы құрғақсыған ол Жекен
құдығына қиыстаған. Поселкеде үй сайын құдық бар. Ішіп
алған біреу сол көп құдықтардың біріне түсіп кетіп: «Рақмет
Жаңарқаның құдығына!» — деген екен. Содан сол сөз
жұртқа мәтел боп кеткен-ді.
Бірақ сол көп құдықтың суы кермек. Ал мына пимашы
«Жәкен құдығының» суы ала бөтен тұщы. Құдық суының
тұщылығына қызығатын Нұрбике су ішкелі солай қарай
жүрді. Бұл құдыққа бұрылғанда, ұзын бойлы қапсағай ашаң
келген бейтаныс еркек шынжыр бекітілген қауға шелекке
бас қойып, шыңыраудың тістен өтетін тастай суын қылқылдата жұтып жатқан-ды. Әлгі еркек шелектен басын
көтерді де, бұған таңырқаған кескінде тесіле қарады. Оның
өңі солғын, әрі мейлінше жүдеу екен. Бет сүйегі шығыңқы,
қоңырқай кескініне жылылық ұялатқан үлкен қара көзінде
айықпас қасіреттің табы бар ма, қалай? Бойын ебедейсіздеу
қозғап жарақатын ауырсынғандай қабағын шытынды да,
Нұрбикеге әлгіден де бетер тесілді.
Нұрбике аң-таң. «Бекен марқұмнан айнымаған бұ кім,
жаным-ау?!»
Әлгі кісі аяғын сылти басып, Нұрбикеге жақындап келді
де, терісі күйіп тыртысып қалған қызыл шақа қолын ұсынды
бұған.
Нұрбике оны енді ғана шырамытып:
— Жаным-ау, Ахтанбысың? — деді.
Ол сұқ саусағын тілінің ұшына апарды. Онысы сөйлей
алмаймын дегені.
— Хабарсыз кетті деп еді ғой! Келгенбісің аман-сау?
Ахтан басын изеді.
Атпал азаматтың он екі мүшесін соғыс деген қаскөй
әдейі мазақ еткендей жалынға шарпытып, бомба дүмпуімен
ұрғылап, оқпен тескілеп, тамтығын қалдырмағанына іші
ашып, оны аяп кеткен Нұрбике:
— Есіл азаматым-ай, қор болған екенсің-ау! — деді
көзіне жас алып. — Жүр үйге, қонақ бол.
Ахтан бөгденің отына жылынуға арланғанымен Нұрбикенің жанашыр ниетін аттап кете алмаған. Ер сыйлап
қалған есті әйел Ахтанды ерекше күтімге алды. Онда
басқаша бөтен ой жоқ еді. Бұрынғы күйеуінің жақын
нағашысы болған соң, әрі соғыс мүгедегі деп Ахтанға
жанашырлық көрсеткендегісі-тін.
Бірақ Нұрбикенің бұл ниетін әркімдер арамға жорып:
«Арыстай еркекті үйіне жатқызғаны тегін емес» деп кеп85

тірте бастаған. Өсекшілдің дұшпандық сөзіне бола Ахтанға
кет деуге аузы қалай барсын. Әрі ол аудандық мал өнімдерін дайындау мекемесіне орналасты да, жата қоятын
қолайлы үй кезікпеді.
Нұрбикенің үйі кең еді. Кең үйден де оған әйелдің пейілі
жаққан. Төсек-орны таза, тамағы дәмді, қабағы ашық
Нұрбикенің жанарындағы жылылық Ахтанның мұздаған
жүрегін бірте-бірте жібіте түскен-ді. Бұған деген алғыс,
рақметін айтып жеткізе аларлық Ахтанда боса-болмаса тіл
жоқ. Бар бітіретіні оған алғыспен бас изеп жүзіне ұрлана
қарайды.
Екі көзі боталап жәудірей телмеңдеген назарынан оның
көкейін ұққан кексе әйел өз ішінде де тұтанған отты сезеді.
Сезеді де бұл да Ахтанға көз қиығын тастайды.
Бәрі де ойламаған жерде шешілген.
Әдеттегіндей тағам ішкен соң Ахтан өз бөлмесіне барып
қисайды да, Нұрбике іс тігуге отырды. Қанша уақыт өткенін
білмейді, кенет әлдекімнің самбырлаған даусын естіп:
— Есік ашық қалған ба? Бұ кім екен, түнделетіп
жүргені?— деп етек-жеңін қағынып енді түрегелем дегенше, әлгі адам бөлмеге кіріп келді.
— Расымен-ақ сөйлеп тұрмын ба?! — деді Ахтан шалық
шалғандай еліре дауыстап.
— Тілің шығыпты ғой, Ахтан-ау?! Ақ сарбас! Ақ сарбас!
Құдай-ай, ұзағынан сүйіндіре көр! — деп ол әлі де өз-өзіне
келе алмай тұрған Ахтанды қолынан тартып диванға отырғызды да:
— Кәне, не болды өзі?! Қалай шықты тілің? — деді
есі қалмай қуанған Нұрбике.
Ахтан өрекпіген жүрегінің алқынысын баса алмай
кекештеніп:
— Тү-түс көріп жатыр екенмін,— деді Ү-р-ыс даласында немістермен атысып шайқасып жүрміз. Содан әлгі...
соңғы рет жараланып... естен танғандай көрініс айна қатесіз
дәл сондағыдай қайталанбасы бар ма? Төбемнен... тажалдай төнген жау сәмәлетінен бұғып... жан ұшыра қатты
айқайлаған өз даусымнан ояна келсем... былай сөйлейтін
сияқтымын.
Сол түні Ахтан Нұрбикеге басынан өткен оқиғаны түгін
қалдырмай баяндаған. Сөйлеген сайын даусы ашыла түсіп,
тұнық қара көзі жайнаң қағып:
— Бекен марқұмның әруағы қолдады ғой! — деді өзгеше
тебіреніспен. — Құтты қара шаңырақтың шарапты тиді
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маған! Жебеушім де, жарылқаушым да өзіңсің, Нұрекесі!
Өмірдің бар қызығынан тоналып, жарты жаныммен сені кеп
тауып едім! Аруақ-құдай оңдап, мұндай халге жеттім!.. Енді
қалған ғұмырымда сенің отыншың, сушың боп өтсем,
арманым жоқ.
Нұрбике оған бірден келісім бермеген-ді. Осы бір көзінен мейірім шуағы төгілген кескінді еркектің мысы жеңіп,
оны күн өткен сайын іштартып жақсы көре бастаған-ды.
Бұл жақсы көруі — шынайы адамгершілік ниеттен туындаған дос көңілдің тең дәрежедегі жарастығы туғызған
еыйластық жеміс-тін. Енді сол сыйластық арқауын аттап
өтіп, тәуекелге бару — қырықтан асқан әйелге оңай емес-ау.
Кешегі өмірлік серігін — Бекеннің шаңырағын құлатпай,
содан қалған екі баланы жетімсіретпей өсіру аналық міндеті
емес пе. Мұның байға тигенін кім құптар дейсің. Дос
қынжылып, дұшпан масайрап, ауыл үйдің өсегін өршітіп, бай құшақтағанда не мұратқа жетеді? Көңіл қосқан
адамың қадіріңді біліп қабағыңа қараса бір сәрі? Ертеңгі
күні құшағыңнан қызу, қойныңан жылу кеткен соң, қожырап шыға келмесіне кім кепіл. Есті еркек те, ез еркек
те әйел құшағына қызығады. Отың сөніп, қуатың кеміген
соң, сені қайдан көрдім деуден тайынар ма, бұл шіркіндер!
Нұрбике көп толғанған. Бірақ еркін алып, жан дүниесін
баураған от сезім күннен-күнге өршіп күшейе түскен.
Жүрегін түрткілеген құпия аңсары көкейіне шайтан ұялатып, өмірге келгенде не қызық көрдің сен байғұс, дер
шағында бай құшып қал, базарың тарқап, отың сөнген соң,
сені ешкім де көзге ілмейді дегендей болады. Әрі-сәрі екі
ұдай ойда жүргенде Ахтан да қыр соңынан қалмады.
«Жылатпаймын, өмір бойы қас-қабағыңа қарап өтем» деп
қиылып біткен.
Енді Нұрбикеге шегінер жер қалмады. Ахтанға тоқтам
салуға болатын еді, бірақ оны басқаға қиғысы келмеген.
Далада тағы да құйын көтерілді. Соқтыққыш ұрма
мінезді адамдай тентек құйын бұл жолы сес көрсеткенсіп
Киіз үйді жанасалай өтіп, Нұрбикеге суылдаған лебі ғана
жетті.
— Тәте, бие саумайсыз ба? — деп сөйлей енді ішке
Ақманар,— сірә, менің көйлегімді тігіп жатырсыз-ау.
— Ауылдасың ғой, басқа біреудікі,— деді Нұрбике.
— Қалайда сабақ басталғанша бітіруіңіз керек,— деді
Ақманар жеңгесіне бұйырып.
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— Бітірмеске лажым бар ма?— Нұрбикә жеңіл күрсінді.
Ағаңа айтып тастаттырып жүресің бе, кім біледі?
Ақманар қызарып кетті. Кіші көкесінің ана жолы шөпші
ауылда қона жатып, Алсумен өткен-кеткенді айтысқанын,
күн көріс куйбеңдері баска болғанымен, екеуінің жүрегі
бір-біріне баяғысындай кіршіксіз екенін білген Ақманар сол
жолғы көрген-білгенін тісінен шығармады. Тіпті шешесіне
де айтқан жоқ. Ондағы ойы — Нұрбике тәтем біліп қойса,
қызғаныш білдіріп жүрер деген сақтығы.
Тегінде Ақманар басқаның қамын көп ойлап, өзгенің
уайымын бөлісуге бейім-тін. Біреуді сыртынан ғайбаттап
өсек айтатын адамды ит етінен жек көреді. Бөтен-бастақ
сөзге жоқ, мінезге бай Нұрбике тәтесін айрықша жақсы
көреді. Ал анау Алсу жеңгесімен шығарда жаны басқа.
Ағаларын да жек көрмейді.
— Көйлек бітпей қалса да ондай ойдан аулақпын,— деп
Ақманар жалтара жауап қатты.— Қармыс көрінбейді ғой
осы, бір жаққа кеткен бе?
— Қойлы ауылдарды аралап жүр де. Өзің не, жайшылық
па?
— Қырқым бітерге деп, балалар алтыбақан құрмақшы
еді. Соған бақан сұрап бер деп...
— Алсын,— деді Нұрбике шаңыраққа тіреулі тұрған
бақанды нұсқап.
XVIII
Тал түс. Тамыздың ыстығы кемелінде. Көптен жаңбыр
көрмей құрғақсыған дала төсінен сағым шалқиды. Алдамшы сағымға оранған төбешіктер мен сұлу шоқылар құдды
бір мұхитта жүзіп жүрген алып кемелерге ұқсайды. Енді
ерке сағым отарын ауылға қарай бейімдеген қойшыны
төңіректеп, суға беттеген отарды шымылдықтап көрсетпей
жіберді.
Тағатсызданып біткен Қармыс:
— Не деген жайбасар еді. Бағана шегелеп қатты тапсырған едім, отарыңызды ертерек әкеліңіз деп. Қарашы,
тіптен саспауын! — деп тықыршыды. — Өзі барып тұрған
қисық шал-ау. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ,
алыстағы ауылда әбден мейлілері біліп жаман үйренген,
түге.
Шалғай шетте қияндағы ауылда, қой бағып шаруа
күйіттеген адамдарды жете айырып, олармен қоян-қолтық
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араласып кете алмай жүрген Қармысқа әсіресе Доскен
қартты иліктіру қиынға соғып жүр.
Досекең былайша елгезектеу. Бірақ өз дегенінен қайтпайтын қиқардың барып тұрғаны ма деймін. Атадан балаға
Мирас болып келе жатқан мал бағу дәстүрін қатты ұстанатын қарт шопанды ғылымның озық жетістігіне бой
ұсындырып, бас шұлғыту Қармысқа оңайға түспеген. Отарларды сұрыптап қойды түсіне, жаратылыс ерекшелігіне,
тұрқына қарай бөлуді сөз еткенде, қиқар қарт шалқасынан
түсті. «Қотанымнан бір де қой бермеймін, қозы тауып
ақ түтек боран, қақаған аязда алты ай қыс бойында
құйысқандағы босамай шығатын отарыма суық қолыңды
жүгіртпе, жарқыным! — деп шарт сынды.
Ырғаса-ырғаса келгенде қарт шопан аздап илігейін
деген. Отарын өріске шырқатып әкетіп ауылға маңайлатпай
жүргеніне қарағанда, қиқар шал тағы да уәдесінен айнып
қалғаң-ау, мына қалпында қолдан шығып кетсе-ақ ұстатпай
қоятын ерқашты асаудай маңайлататын емес».
Қой суға құлады. Досекең ер үстінде қаққан қазықтай
тіп-тік отыр. Басына кигені қырғыз ағайындардың айыр
қалпағы. Атқа салған ер-тұрманы да сәнді. Қолына ұстаған
тобылғы сапты қамшысы да әсем. Бұл қалпында ол қойдан
емес, тойдан келе жатқандай.
Қармыс шаруақор қарттың еңбекқорлығына разы. Осыдан бір жарым ай бұрын қойшыларды жиып алып қора
саламыз деп белсенген де осы шал. Досекең бастаған
қойшылардың жөндеген қорасы төбесі жабылып, есік, терезесі бүтінделіп дайын тұр. Қора тұрғызған соң қарт
шопан отарын бәйбішесіне бақтырып қойып, ауыл-ауылды
жағалап еркек қозыларды тартып шыққан. Қой соңында
жүрсе де қолы қарап қалмайды. Бағана азанда отарын
өрістетіп кеткенде, қоржынына сала шыққан таспадан
жүген өрген-ді.
Қарт аттан түсті де, қөржынынан су жаңа жүгенді алып
Қармысқа ұсынды.
— Жүгенің тозыңқырапты, әзірше осымен ризалан.
Кейін әдемілеп, қамшы, өмілдірік, құйысқан өріп беремін,— деп ол күлімісіреді. — Осымен бұл ауылдағы шаруам
бітті деп есептеп, кете бер.
Қармыс қартқа жалт қарады.
— Бұл бұлтағыңыз?
— Бала, мені айналдырып қайтесің,— деді Досекең
шүңет көзімен Қармысқа ызбарлана тесірейіп. — Босқа
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сағын сынады. Қой өсірудің ілімін сен кітаптан оқысаң, мен
өмірден тоқығамын.
Бұлар үйге кірді. Қоңырша қымыз сапырды. Иі жұмсақ
байбіше шалының қабағы келіспей қалғанын аңдап аузын
бақты.
Жайшылықта баладай аңқау қарт өз дегені болмаса
тастай қатты-ақ. Мына жігітке бірдеңе деп бетін қайтарып
тастай ма деп қауіптенген Қоңырша шалына жағымпазданып:
— Темірдің атасы-ау, балаң мектепке барғалы жатыр.
Тоқымқағарын жасамаймыз ба? Мұғалімі шәкіртінің оқу
құралын дайындап қойыпты,— деді.
— Е, дұрыс-ақ! — деді қарт елпең етіп. — Дайындығыңды жасай бер. Өзі қайда?
— Көп ауылға кеткен. Мектепке барам дегелі байғұс
балада ес жоқ.
Досекең кемпірін оқты көзімен атты.
— Мезгілсіз неге жібересің баланы? «Кезеген аяқ боқ
басар» деп, бірдеңеге ұрынып кетсе қайтесің?
— Жалғыз өзі іші пысады да,— деп Қоңырша тігісін
жатқызып еді, шалы бүркітше шаңқ етті:
— Сол баланың жолында жаның неге шығып кетпейді,
зәнталақ?!
Қоңырша үнсіз. Ұрып тастайды деп емес, Досекеңнің
жоқ жерде ашу шақырғанына қолайсызданды. Кейінгі
кездері өзі тым күйгелек мінез шығарып алды. Болмашыға
болдырып, бордай үгітіледі.
Досекең райынан зорға қайтты. Әжімді жүзі жыбырлай
түсіп, кәрі жүрегін оқыс тулатқан қызғанышы көкірегін
түйнеп барады. Қарт немересін бұрынғы келіні Дәменнен
қызғанады. Соғыстан оралмаған Ермегінің қосағы, ендігі
жерде Дәмен бұларға жат. Тірлігі де, түтіні де бөлек. «Бұл
баланы тапқан мен» дегендей өктемсіп Темірді бауырына
тартқаны шал мен кемпірдің жүрегіне ине сұққанмен тең.
Досекең өз ойымен әлек. «Қос құлыным Ермегім мен
Серігім тірі жүрсе, оң жағыма ақ отау, сол жағыма боз отау
қондырып отырар едік-ау!»
Қарттың ойын тағы да кемпірі бөлді.
— Темірдің атасы-ау, үйде кісі бар. Асатын өлі ет жоқ,
мал соймайсың ба?
Орынсыз жерде мырзалыққа бара бермейтін тақыс
қарт кемпірінің сөзін естімегенсіп шоқша сақалын тұтамдап, иегін қолына сүйеп, мойнын ішіне алып тұқырайды
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да қалды. Доскен меншік қой өсірмейді. «Ортаның малына
залалым тиеді. Қолда тұрғансын семізін жеп, егізін пайдаланғым келеді»,— деп көбінесе ешкі өсіретін.
Ұстағанына мейлінше тұтқыр қартты былайғы жұрт
сараң деп жазғырады. Нысан сияқтылар: «Досекеңнен
қыста қарызға қар да сұрап ала алмайсың» деп кекетеді.
Бірақ ондайлардың бопсасына айылын жия қоятын Досекең
жоқ. «Қойшы мырза болса — семізінен айрылар, саулық
мекер болса — егізінен айрылар»,— деп тұспалдайды.
Енді, міне , осында екі күн бойында тапжылмаған
Қармысқа мал сойғысы келмей, ежелгі қаттылығына басқан
қарт жас қонақты тағы да қысыр сөзбен жұбатты.
Бұл жолы ұзақ ырғасқан. Өмірден көрген тәжірибесі
мол, көкірегі даңғыл кәріні зоотехника ғылымының бүгінгі
таңдағы жетістігіне мойын ұсындыру — жүген, құрық
көрмеген лақпа қашағанды үйретумен тең еді Қармысқа.
Қарттың ішкі қалтарысын барлап, тани бастаған Қармыс
шұғыл кетпей алыстан орағытты. Қой тұқымын асылдандырудың түпкі мақсатын тубірлей айтып, нақты мысалдар
келтірді. «Тоқыма өнеркәсібін қанағаттандыру үшін биязы
жүнді қой өсіру өмір талабы» деп, қойдың бұл жаңа
тұқымын өсірудегі Қазақстан ғалымдарының қол жеткен
табыстарын баян етті. Ең соңында биязы жүнді қойдан
алынатын өнім колхоз дәулетін молайтуға септеседі деп
тұжырымдады сөзін.
Досекең Қармыстың бұл айтқанына бас шұлғып бірден
илікпеді. Халықтың мал өсірудегі сан ғасырлық бай тәжірибесін ол жырдай ұзақ толғады. Қылшық жүнді қазақы
қойдың бар асыл қасиеттерін тамсана айтқыштап: «Кісі
баққан малынан да қасиет іздеуі керек. Алдындағы отарыңның амандығын құр көніліне тоқ санап жүретін, жаңалыққа селт етпейтін тоғышар қойшың мен емес! Сен
айтқан мал тұқымын асылдандыру, іріктеп сұрыптау менен
қалған,— дей қеліп.— Оқыған баласың ғой, отарымды басқаның баққан қойымен салыстырып көрші»,— деді.
— Сіздің отарыңыз мейлінше ірік.
— Ендеше мені неге әурелейсің?
— Сіз баққан қой зоотехникалық талапқа сәйкес сұрыпталғандықтан, қой тұқымын асылдандыруды осы өзіңіздің отардан бастасақ деген ойымыз бар. Ол үшін қотандағы қойыңыздың кемі екі жүзге жуығын бөліп аламыз
да, басқа отардан сұрыптап қой қосамыз.
— Бұл әніңе мен қосыла алмаймын, қарағым.
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— Ендігі жерде кой отарын жүніне қарап сұрыптаймыз
дедім ғой сізге! Бүгінгі талап осы.
Досекең қос тізерлей жүгініп, шүңет көзі ашудан шатынай шапыраштанып:
— Ой, шырағым, малтаңды езгенің не сонша? — деп
үстін-үстін сөйлеп кетті. — Сенің әлгі айтқан асыл тұқымды
мериносты мен жаңа көрді деймісің? Сол бітімсіз немелермен қылшық жүнді саулықтарды жаппай шағылыстырғанда сен әлі алдыңдағы көжеңді алып іше алмайтын
балатынсың. Нәтижесіне, не қой емес, не ешкі емес бітімі
сөлекет қойдың азғыны пайда болды. Жарайды, ол жылдары сен сияқты оқыған маман жоқ дейік. Көзі ашық,
көкірегі сара деген сенің сөзің мынау?
— Ақсақал, мені кінәласаңыз да ғылымға жала жаппаңыз. Бүгінде ғалымдар қылшық жүнді қазақы саулықтар
мен асыл тұқымды жүндес қошқарларды будандастыру
арқылы жартылай биязы жүнді қой өсіруде айта қаларлықтай табысқа жетті. Мен өз бетіммен ештеңе де жасамаймын, ақсақал. Ғылыми тәжірибеге сүйенемін... Ал әлгі
сіз айтқан кемшілік бей-берекет будандастырудан кеткен
қателік.
— Ғылымға сүйенсең,— деді Досекең көзін ежірейте
Қармысқа қиястана қарап.— Тұлпар құлын — қулықтан
туады, қошқар қоятын қозы — тұсақтан туады. Енесі тексіз
төлден төре түлік өседі дегенді саған қай ғұлама айтты?
Жүніне қарай сұрыптағанда қылшық жүнді қойдың қасиетін елемеймін дегеніңе жол болсын! Тілімді алсаң, сен
ондай сұрыптаудан бас тарт. Саулықтарды сыртқы тұқымына, сүйегінің ірілігіне, жаратылыс бітіміне қарай ірікте
де, әлгі піркәсінің бе, тіркәсінің бе, асыл тұқымды қошқарыңмен шағылыстыра бер,— деді де, Досекең етегін
қағынып түрегелді. — Қане, тағы бір сүзіп шығайықшы
отарды. Жүз қой түгілі, тұрқы ұсақ, бітімі келіспеген анық
он қой тапсаң мен сөзімді қояйын саған.
...Досекең аулынан Қармыс күн кештете аттанды. Жол
үстінде ол өзімен-өзі көп айтысты. «Шал оқымаса да, мал
өсірудің халықтық бай тәжірибе мектебінен өткен, ал сен
бар болғаны институттың төрт-ақ курсын түгестің. Өз
дегеніңнен қайтпай қасарысып, басқаның пікірімен санаспағанда, шығар биігің қайсы? Қойдың жаңа тұқымын
өсіріп шығаруда науқаншылдыққа жол берудің салдары
түзелмес қателіктерге ұрындырғанын айтқан жоқ па қарт
шопан көзден шұқығандай етіп».
Қармыс енді институтта дәріс оқыған ғалымдардың
сөзін есіне түсірді. Үнемі қалтасынан құрт кетпей лекция
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аралығында шайнаңдап малта сорып отыратын қоңқақ
мұрын ақ сұр профессор: «Қой — түліктің төресі. Оның
ішінде қазақы қылшық жүнді құйрықты қойға әлемдік
аренада пар келетін ешбір қой тұқымы жоқ. Негізінде,
қойдың қасиеті еті мен сүтінде. Қой сүтінен алынатын өнім:
құрт, ірімшік көптеген ауруға ем. Әсіресе қойдың құрты
дегенің калориясы жоғары тағамға жатады. Қазақы қой
отшаң келеді. Сол себепті де оның еті мен сүтінің қасиеті
жоғары. Келешекте біз осынау ғажайып қой тұқымын
бұдан да гөрі жетілдіре түсіруіміз керек»,— дейтін еді.
Доскен қарт та қоңқақ мұрын профессормен ақылдасып
алғандай-ақ қазақы қылшық жүнді қойға түк жуытқысы
келмейді.
«Дегенмен, бұл шалдың пікірімен де санасып көрейік»,— деп түйді ойын Қармыс ферма орталығына жақындап
қалғанда.
Ауыл маңында қара-құра аз. Бірді-екі тұсаулы ат кешкі
қоңыр желді бетке алып қырға қарай ойысқан. Қырқым
жаппасының сыртындағы алаңқайда алтыбақан құрулы тұр.
Қармыс аттың басын ауылдан сәл шеткеріректе көгалға
жұрт аударған қос киіз үйге бұрды. Үйдің біреуі Ақманардікі де, екіншісі — мектеп үйі. Қашан күзем алдырып
қойды қырқып болмайынша, қойлы ауылдар бұл қоныстан
тапжылмайды. Осы мезгілде балалар киіз үйде оқиды.
Жиналған үлкен-кіші күйтабақ тыңдап отырған. Патефонның құлағын бұрай түсіп, дамыл-дамыл табағын аударыстып салып сауықшыл көпшілікке қызмет көрсеткен
Ақманар әр әнді орындаушы мен әннің шығу тарихын
отырғандарға түсіндіріп береді.
Ақманар осы жолы облыс орталығына барып қайтқан.
Біраз әдеби кітаптар мен күйтабақты сонда ала келген-ді.
Екі иығынан дем алып ентігіп тұрған самаурынға қарағыштай берген Нысан:
— Ақманаржаи-ай, пәтепоныңды дем алдыра қойшы,
бұзылып қап жүрер,— деді де үйге кірген Қармысқа ыңғай
берді.
— Зәтикнікті де тыңдап көрелік, не жаңалығы бар екен?
Үлкендік пен кішіліктің арасына шек қоймайтын Нысан
жасы кішелермен де әзіл жарыстыра береді. Тауып айттым
десе де аяғын шалыс басып саяздығын білдіріп алатыны
бар.
— Сірә, өзіңді Досекең ақ майға бөктіріп тастаған-ау,
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шамасы! Кекірігің азғаннан саумысың? — деді тышқан көзі
күлімдеп.
Қармыс езу тартты да:
— Табақта біраз ет қалып еді, нағашыңыз сізге жеп
кетсін деп сәлем айтты,— деді жаймен ғана.
Ақманар күліп жіберді.
,
— Ім, тілің шығайын деген екен сен баланың! — деді
Нысан қызарақтап.— Ақ қойды көк қойдан ажыратқанды
да өзіңше жұмыс көресің-ау?
Сөзге Ақманардың шешесі киліккен.
— Әй, Нысан! — деді ол етженді мол денесімен інісіне
еңсеріле бұрылып. — Не үлкендікке жоқ, не кішілікке жоқ
дүбәралықты қашан қояр екенсің осы, сен?
Бір сөйлесе бетің бар, жүзің бар демей қатты айтып
тастайтын Әнипаның мінезіне сыралғы Нысан жалт берген.
— Ой, бүгінгі күннің ыстығы-ай! Құдай көрсетпесін,
шөлім бір қансайшы! Манаржан бол, тездет! Жасап жібер
шайды. Әлгі қаладан әкеген өрік-мейізіңді салдырт ана
шешеңе.
Әнипа немере інісін ала көзімен атты. Нысаннан ол
арасын алшақ ұстайды. Ертеңнен қара кешке дейін бас
пайдасын түгендеуден бір жалықпайтын оны әрі жек көреді.
Шәкей жездесі қайтыс болғалы Нысан апасы мен
Ақманарға өзінше қамқорсып жүр. Осында бағана бір
әзірде келген Нысанның шөлдейтін де қисыны бар. Жоқтан
өзгені айтып апасын мезі қылған.
— Қызың бой жетті. Сүйек болатындай жақсы жерге
ұзатпаймысың? Ертеңгі күні, үй-күйсіз салт басты, сабау
қамшылы біреумен тәйт деп тайып тұрса, бармағыңды
тістейсің ғой, байғұс-ау!— деп ағыла сөйлеген. — Мына
Төлеп деген бала да теріс емес. Жанды-жақты. Жездесі
прокурор. Әкесінің інісі рәйсполкемнің орынбасары.Жақын
туыстары облыста да тәуір қызмет атқарады. Өзі, міне, екі
қой фермасының үстінен қарайтын мал дәрігері! Әдіген
ушәскесіне бастық болады деген сөз бар.
— Енді оны маған несін айтасың. Бала мен бала үйлессе
мен қарсы емеспін,— деген Әнипа.
— Қарсы емессің ғой, бірақ қызға қырық үйден тыйым
керек. Былай, шеше деген қызды қызғанбаушы ма еді? Ал
сен, тым бейғамсың. Шәкей өлгелі бұл үй қыз-ойнақтың
ұясына айналды ғой, әнебір неме үйір. Қаланы құртқан
қу дейді ғой өзі. Туыс-туғаннан жұрдай жетімекке бермекпісің қызыңды. Жуытпа деген соң жуытпа, Ахтанның
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балдызын! Ақманар екеуінің жұптары жазылмайды. Әкесі
өлгенді де естіртеді. Әнипа Ахтанның балдызын күшік
күйеу ғып қолына кіргізіп алғалы жүр дейді былайғы жұрт.
— Кіргізіп алса несі бар? Қармыс кімнен кем? — деп
Әнипа інісінің сөзін қоршауға алмаған.
Енді сол ойының растығына Нысанның көзін жеткізе
түсейін дегендей қыз шешесі Қармысқа қайта-қайта ықылас
білдіріп: «Іш, қарағым, же!» — деп оның алдына шай жемін
ысыра түседі.
Қызы да шешесінің қырпымен болып, жігітке іш тартқандай әлденені тұспалдап сөйледі.
Нысан ызаланды. Қиялында өбектеген тәтті арманының
орындалмасына көзі анық жеткендей амалы таусылған ол
оқыс құбылып:
— Қайран Шәкем-ай! Зарың өтті-ау! Ақылшым, демеушім деуші едің! Сырыңды да маған айтып, мұңыңды
да маған шағынушы едің! — деп балаша кемсеңдеді.
Көз жұмғанына жыл толмаған әкесін ұмыта алмай
жүрген Ақманар нағашысының шын күйзелгенсіп, қабырғасы сөгіле аһ ұрғанына шыдай алмай жылап жіберді.
Нысан енді әлгіден де бетер үдеді.
— Асқар тауым, шалқар көлім едің! Енді кімді бел
тұтып, кімге сөзімді өткіземін? «Ақманарым — ақылдың
кені» деуші едің екі сөзіңнің бірінде.
Үлкен сары самаурынның қасында етженді мол денесін
жинақы ұстап отырған Әнипа кенет сұп-сұр боп қанын
ішіне тартып алды да, нұры қайта бастаған қой көзімен
Нысанға ажырая қарады.
— Әй, қара жалмауыз!— деп ерекше жуан дауыспен
ақырып қалды. — Байымды тірілтіп бер деп саған қашан
айттым? Баланың көңіліне қаяу салмай жөніңе жүр, әрмен!
Үй ішінде үнсіздік орнады. Әнипа қуанса аса желіге
қоймайтын, қайғыға қасарысып беріспейтін қайсар әйел.
Баласының үлкені Ақманарды ес көріп соның келешегінен
үміт күтеді. Жоқ жерде жылап шала бүлінген оған да:
— Қой әрмен! Жаман ырымды бастап, о несі екен-ей!
Енді мына қара жалмауыз екеуің мені жұтайын деп
пе едің? — деп зекіп тастады.
XIX
Ымырт жабылысымен сары қабақтан манаурап ай туды.
Толған айдың алып табағы түнгі даланы жатырқағандай
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Көкжиекке асылып аз тұрды да, бірте-бірте көтеріле берді.
Көтерілген сайын қызарыңқы жанарының жарқылы молайып, бетінің нұры тасыған ару түнек басқан даланы
ақ, сүт сәулеге шомылдырды. Түнгі даланың өңі кірді. Ай
жүзінен шашыраған бозаң нұры айқындаған шоқтықты
таулар ұйқысын ашты. Әлгінде ғана қара киім киген қаралы
әйелдей қоңырайып көңілге болмашы көңілсіздік ұялатқан
түнек сәттің арасында сейіліп түн үстемдік алды.
Атын тұсап отқа жіберген Қармыс біреу естіп қалмасын
дегендей толған айдың меңсіз дидарына қарай түсіп:
«Неткен тамаша түн еді»,— деп құпиялап күбірлейді.
Адам күндіз шаруаның күйбеңімен жүріп ештеңені
ойлай қоймайды. Қармыс бейғам да бейбіт түнді ұнатады.
Түн құщағында өзіңмен-өзің қиялға берілгенге не жетеді,
шіркін! Оңашада ой қорытып, тапқаның мен жоғалтқаныңды ақыл сарабына салып салмақтайсың.
Сол әдетіне баққан Қармыс алыстағы ауылға келгеннен
бергі тындырған жұмысын санамалап көріп еді, көңіліне
олқы соқты да, таңдайын тақылдатып, басын шайқады. «Ай,
жігітім-ау, бос белбеу, бота тірсектің нағыз өзісің ғой.
Деген тепсе темір үзетін қылшылдаған кезіңде жүзі қайтқан
кездіктей майырылып қала беретінің қалай? Жасқа жанасымың, үлкенге оралымың жоқ. Досыңды алдауды, дұшпаныңды арбауды және білмейсің...»
Бір сәт институтта дәріс оқыған әлгі бір шайнаңдап
үнемі қойдың құртын жеп жүретін қарт профессордың сөзін
есіне алды. «Адам күш-қуаты тасқындаған жас кезінде
өміден алатын үлесін қамтып қалуы керек. Бірақ ол әдетің
қызылға құмар аш көздік болмасын. Өзгенің сыбағасына
көз алартып қызғаныш білдіруің кісілікке жатпайды»
дейтін.
Қармыс ширықты. «Басқалар аш қалады екен деп тамақты тарта ішкенде қомағай ашқарақтардың ындынына
қояр тосқауылың қайсы? Сен қасықты аузыңа апарғанша
ондайлар екі-үщ асап қояды...»
«Пәлсапаға басып кеттің-ау, жігітім,— деп іле ішкі
ойына қарсылық білдірді. — Сен ғой құрғақ қиялдың әуенімен жүргенде ана жақта епті жігіт алма дидарлы арудың
аш белінен құшады».
Ай жарығында айқындала көрінген қыз бен жігітке
жақыңдауға жүрегі дауаламай, тұсаулы атын төңіректеген
ол тағы да өз ішіне үңілді. Асау жүрегі шабыс тілеген
жүйріктей тыпыршиды кеп. Бірақ одан әріге дәрмені жоқ96

тай. Дәрменсіз болатыны, жүрек қаншалықты мазасыз
тентек десек те ақыл мен сезімнің саналы тұтқыны ғой.
Қармыс ұрғашы біткенге қырымнан талпынып, қыз
атаулыға жүрегін ала жүгіретін ұшқалақ жігіттердің санатына қосыла қоймайтын. Бірақ қыз ернінің дәмін алмаған, сұлуға сұқтанбаған періштемін деп ақтала алмайды.
Жалындаған асау жастық мұны сан толқынға киліктіріп
жүр.
Парталас пісте мұрын, тана көз қызбен бұл үнемі бірге
жүретін. Мектеп қабырғасынан кеткенше жұптары жазылмаған. Құрбылары бұл екеуін ғашықтар тізіміне енгізіп
те қойған. Бірақта араларын бөліп тұрған көзге көрінбейтін
адалдық пердесін ысырып бір-біріне ғашық көзбен қарауға
жүректері дауаламаған-ды. Екеуін жақындастырған нәзік
дәнекер сүйіспеншілік емес, ағалы, қарындастылардың туыстық сезіміндей адал қатынас еді. Оқу іздеп екеуі екі
жаққа кеткен соң, құрбылық пәк көңілден туындаған
сыйластық арқауы сетінеп достықтың жібі тарқатылып
кеткен.
Институтта оқыған жылдарда білімге сусаған шөлін
қандырып, таным-түйсігінің көкжиегін кеңейте түскенімен,
әлгі махаббат деген құдірет бұған үнемі қырын қарап,
қисық жолға бағыт сілтеді. Үшінші курста оқып жүргенде
Күлсайранмен ойда жоқта ұшырасты. ЖенПИ-де филфакта оқиды екен. Кісіге күле қарап, күліп сөйлетін жайнаң
көздің өзі. Қыз күлкісінің сиқыры арбады ма, болмаса шын
көңілімен ұнатып қалды ма, Күлсайранға бұл бірден лап
етіп құлап түскен.
Әйел тәнінің ыстық табына оралып көрмеген бұны
Күлсайранның от құшағы үйіріп әкеткен-ді. «Осы қыз мені
шынымен-ақ сүйе ме, келешекте маған опалы жар бола
ма»,— деп ойлауға мұршасы келмеді. Өліп-өшіп сүйісу,
құмартқан қос құшақтың жиі-жиі қауышуы әлгі бір киелі
сезім махаббат дегенді көзге ілмей елеусіз тастағандай еді.
Ақыл мен ойдың шырмауынан босанып ерік алған жүрегі
Күлсайранға біржолата беріліп, бағынышты пендесіне айналып шыға келген-ді.
Сай табанының саздағында, көкке бой созған ақ қайыңдай тұла бойында бір міні жоқ бұла қыздың жанарындағы отты жарқылға арбалған Қармыс оны көзінен таса
қылмады, Енді оны басқалардан қызғанатын мінез шығарды. Қызғаныш жүрген жерде сыпсың-сыпсың сөз өрбиді.
Осы тұста Күлсайран турасында өсек қаулады. Есік көрген
деген.
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Сондай толқымалы халде жүргенде Қармыс ынтызарын
студенттерге әдебиеттен дәріс оқитын белгілі ақынның
қасынан көрді. Алғашқыда атағы таудай өршіл талантқа
табынушылардың бірі шығар Күлсайран деп аса күдіктенбеген-ді.
Енді бірде сүйген сұлуы әлгі ақынмен қатар түзеп
паркте серуендеп жүрді. Оқыс бұрқ еткен қызғаныш жалыны жігітті ай-шайға қаратпады. Күлсайранды былай
алып шықты да, кесімді сөзін бір-ақ айтты.
— Осымен екеуміздің жырымыз түгесілді деп есептейік.
— Бүлінген түк те жоқ, — деген Күлсайран жалынышпенпен, — Ол ақын ғой.
— Ақын болса қайтейін.
— Мен оның жырына қызығамын.
— Өзіне де ғашықпын десеңші.
— Қой, ойнама, — деп Күлсайран мұны сабырға шақырды. — Жүрегі таза ғой, оның. Жазықсыз күйдірме
үлкен кісіні.
— Үлкен кісің арқаңнан қағады. Шашыңнан сипайды.
Білегіңнен қысады. Сүйіскеннен басқа нең қалды сонда?
— Ақын жаны нәзік емес пе, Қармыс-ау. Сұлулыққа
құштар ағаның қолын қалай қағармын. Адалдықтан аттамаса болды да. Мені саған табыстырған сол ағайдың өлеңі.
Жыр, шіркін, махаббат жеңгетайы емес пе.
— Сол үшін құшағына құлай салуың керек қой?
— Әй, адамдар-ай! Әйел мен ақын жүрегін түсінбейсіңдер-ау сендер, түсінбейсіңдер! — Осылай дегенде келіншектің жұмсақ іреңіне қатқыл мұң аралас ыза тепсінген.
Күлсайран қайтып бұған жалынбады. Сол салқындаған
қалпында тоң-торыс жүрді де қойды. Қармыспен соңғы
жолыққанда бірер ауыз сөзге келген. Онда да жігіттің
аяғына бас ұрып жылап-сықтамай, өз бағасын төмендетпеді.
Күлсайран айтқандай-ақ әлде бұл әйел жанын түсінбейтін кещелеу ме, әйтеуір Қармысқа ылғи бір жүрек
көмбесін тереңге жасырған жұмбақ қыз кезігеді. Ақманар
былайғы көзге жайдары ақ жарқын боп көрінгенімен
жүрегінің сырын тереңге сақтайтын жұмбақ қыз екен. Оны
сырттай иемденіп тұр-тұлғасына қызыға көз талдырғанымен бетпе-бет келгенде Ақманардың мысы басып сасқалақтайды да оған айтар сөзін пышыратып алады. Қызы
құрғыр сенің құрған торыңа оңайлықпен түспеймін дегенді
қабағымен аңдатып, көзі күліп тұрса да көңілін сырттата
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береді. Әйел затының кез келгеніне қона бермейтін сұсымен
жасқайтындай ма қалай.
Биіктей түскен ай жүзінде кірбің жоқ, түн тыныштығын
қызықтағандай нұрлана күлімсірейді. Ауыл шетінде алтыбақан қызығы басталған еді. Әлгіндегі қос бейне жұптары
бөлінбеген қалпы әлі тұр. Жүрегін қызғаныш қысқан
Қармыс еріксіз солай қарай қадам басты.
Ақманар бұған қарсы жүрді.
Алтыбақан қызығы Қармысты еліктірмеді. Ақманар
екеуінен басқа ересек жастар жоқ-тын. Осы күндері махаббат әлдиінің алтын бесігі бала-шағаның ермегіне айналып, баяғы сән-салтанатынан айрылып қалған-ды. Ауылдың
оқыған жастары алтыбақан тепкенді қазір де ерсі көреді.
— Айды көргенде бір қилы боламын,— деді Ақманар
былай шыға, — Табиғаттың бар уайымын бір өзі жиып
алғандай.
— Мен басқаша әсерге бөленемін,— деп Қармыс ай
жүзіне қиғаш көз тастады. — Сұлудай толықсып нұрлана
күлімсірейді. Мұң түгілі, қабағынан болмашы кірбің де
байқалмайды.
— Сіздіңше жайнаң қаққан жанның бәрі қайғысыз ғой,
шамасы?
— Енді қалай. Әйел заты қуаныш айнасы. Сендерге
мұңайған жараспайды.
— Меніңше керісінше ғой деймін. Еркектен әйелдің бір
уайымы артық.
— Өткен заманда солай болған шығар. Бүгінде әйел
құқы еркекпен теңескен жоқ па.
Ақманар суық жымиды.
— Сіздіңше қазірде әйелдердің көз жасы құрғаған, қыз
атаулы қамсыз, мұңсыз. Солай ғой?
— Әлбетте.
— Әділетшіл заман ұрғашыны от басы, ошақ қасынан
өмір сахнасына шығарғаны рас. Оған еш дауым жоқ.
— Қарапайым арифметикалық есепке салғанда теңеспей ме, осы арада еркек пен әйелдің уайымы.
— Керісінше,— деді Ақманар басын шайқап.— Тас
түскен жеріне ауыр. Бойжеткеннің уайымын бөлісетін шеше
мен женге-тін. Олардан бізге қайыр жоқ. Неге десеңіз, ана
қызғаныштан, жеңге дәнекерліктен қалып барады. Әке мен
аға сырттай қамқоршы ғана.
— Қайта сол дұрыс, — деді Қармыс қыздың сөзін
бөліп. — Әркім өзіне қожа. Жүрек әміріне ғана бағынады.
Басы бос азат адамға уайым деген не тәйірі.
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— Белгілі сарын, — деді Ақманар кекесінмен. — Жігіттердің көкейін тескен «алма — піс, аузыма — түс». Сіздер шолақ ойлайсыздар. Қыз пақыр уайымды ұмытқан күні
ар-ұятын саудаға салмақшы. Сендерге керегінің өзі сол ғой.
— Өйтіп жала жаппа, — деді Қармыс қызарақтап. — Әзірше ондай ойдан аулақпын.
— Көрерміз.
— Көрсек көрерміз, құдаша.
— Жасанды сөзге жыным түседі. Құдаша дегенді қойыңызшы.
— Енді не дейін?
— Бойжеткен десеңіз қатып кетеді.
Қармыс тосылды. Бағана кітаптың арасына хат жазып
қалдырған. Әлде соған қиықтана ма?
— Сіз өз қатарыңызға ризасыз ба? — деп Ақманар
тосыннаи сауал қойды.
Кімге маселеңки?
— Жора-жолдасқа дегендей.
— Бұл сұраққа жауап беруге дайын емеспін.
— Жалтарасыз, ә? — Ақманар оған сұқ саусағын кезеді. — Жігіттерде жұмысым қанша. Бөріктінің намысы бір
дегендей менің жүрегім қыздарға ауырады.
— Шаштарын кесіп шала бүлінген, ерінді бояп, қаскірпікті сүрмелеген, мода куған құрбыларыңа риза емессің
ғой?
— Боянғанда тұрған түк те жоқ. Одан да масқарасы бар.
Шылым тартып, арақ ішкенді әуезеге айналдырсақ ше.
— Әзірше ондайлар бірен-саран.
— Сол бірен-саран келе-келе жаппай індетке айналып
асқынып кете ме деп қорқамын. Әйел жаны нәзік қой. Уға
шыдас беру деген оңайға түспейді. Содан соңғы әлеулай —
махаббатты саудаға салуға ұласпақ.
Қармыс қыз көңілінің жүйріктігіне тәнті. Оны тағы
да сөйлете түспекші еді, Ақманар өз ойымен болып кетті.
Қос бұрымдап өрген ұзын сүмбіл шашы иықты бойшаң
тұлғасына жарасып арқасынан төмен шұбалып тірсегін
қағады. Бет пішініне парасатты өң берген кең маңдайына
қыр мұрыны әдемі үйлескендей. Шаралы қой көзі ай
Жарығымен айқындалып көрінеді.
— Төлеп не айтады? — деді Қармыс қыздың ойын
бөліп.
— Үйреніскен жауым ол менің, — деп Ақманар суық
жымиды.
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- Қалай, қалай?
Кәдімгідей... Сіз астананы жайласаңыз, біз Төкен екеуміз Қарағандының кезбесі атанғамыз.
Онысы рас-тын. Төлеппен ол педучилищеде оқып жүргенде танысқан, Алғашқыда екеуі бір-бірін жерлестік қатынаспен сыйласты. Төлеп тоғыз айлық қысқа мерзімді курста
оқитын. Сырт пішіні келісті кесек тұлғалы қара сұр жігіт
Ақманарға турашылдығымен ұнаған. Ол бұны жігіттерден
қызғыштай қоритын. Онысы қамқорлығы шығар деп
ойлайтын.
Екінші курстың емтиханын тапсырып көнілін бір демдеген Ақманар жүрегі алып-ұшып пәтеріне жеткенше асыққан. Ойы алыстағы әке-шешесіне тезірек хат салмақшытын. Кенет қарсы ұшырасқан ұзын бойлы, кең иықты,
етжеңді сары жігіт бұған қолын ұсынды.
— Сізді бір көруге құштар едім, қарындас:
Ақманар жігіттің телмеңдеген жымысқа көзінен сескеніп тая соққан.
— Асығыспын, кейінірек жолығысайық, ағасы.
Жігіт түрін суытып алған.
— Бас асаулығың бар деп естуші едім. Оныңнан енді түк
шықпайды.— Ақманар бұлқынып еді, қарулы қолдан босанып кете алмады. Жігіт қызды қалтарысқа сүйреледі.
Осы мезетте Төлеп сап ете қалған. Екі жігіт тарбайысты. Ақырында анау Төлептен таяқ жеді де зытып берді.
Сол оқиғадан кейін Төлеп қызға еркінсуді шығарды. Бір
қатерден аман алып қалғаны үшін, Ақманарды өзіне бейімдеп ішкі ойын ашық білдірді. Бірақ қыз еруліге қарулы
оған жүрегін ұстата салмаған. Әлгі бір тосын шарғалаңды
әдейі ұйымдастырып бұны амалдап торына түсіруді көксеген Төлептің арам ойын сезіп қойған Ақманар қатайып
алған-ды.'
Содан екеуінің арасы ашылды да кетті. Енді Төлеп
кездескен жерде: «Мен арашалап алмағанда масқара болатын едің,»— деп наразылығын ашық білдірді. Бірақ бұл
керісінше шиелене түсті.
Төлеп сырт айналысымен өзі турасында өсек өрбіді. Әр
қилы қисынмен айтылған жаманат бірден-бірге таралып,
Ақманарға қолы жетпеген жігіттер саған сол керек дегенді
аңдатып бұған суық сұғын қадады.
Ақманар кегін кітаптан алды. Училищені тамамдаған
соң институтқа түспекші еді, әкесі мезгілсіз дүние салды
да, ауылда жіпсіз байланды.
— Ым-жымдарың бір екен ғой, — деді Қармыс әзілдеп.
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— Енді қалай. Араға шайтан енбесе жарастығымызда
кінәрат жоқ әзірше, — деді қыз кекесінмен. Осы кезде
машинаның жарығы көрінді. — Екеуі елеңдеп жолға
қарады.
— Кіші көкем шығар, — деді Ақманар Қармыстан озыңқырай беріп. — Оқу бөлімінен бізге тиесілі құрал-жабдықты
ала келсе жақсы болар еді.
Ай кемелінде. Ақсүт нұрға шомылған көк желкедегі
Қоянды шоқысы аз ауылдың тыныштығын қалт жібермей
бақылаған сергек күзетшідей зорая көрінеді. Одан әрідегі
Үзынжалдың кейпінде де киялды оятарлық құпия сыр аңғарылғандай.
Атымды байқаймын деп оңаша қалған Қармысты түнгі
көрініс қызықтырмады.
Көңілінде болмашы өкініш бар ма қалай. Бірақ оған
да келіңкіремейді. Басқаша. Жақсы кітап оқығанда кісіні
жан сергітерлік сезім баурамаушы ма еді. Шығарманың
кейіпкері тірі адамдай көз алдыңнан кетпей сенімен үнсіз
сырласпай ма.
Қармыс дәл осы қазірде сондай әсерде. Бірақ мұның
сырласқаньі кітап кейіпкері емес, кәдімгі қыз ғой.
Кенет басына тосын ой келді. Әркім өз әлінше талапкер.
Олардың кәдімгі калам иесінен айырмашылығы — шығарманы көңіл күнделігіне жазады. Бұл сонда болашақ жазар
туындысына кімдердің өмірін арқау етпекші. Күлсайранды...
Жоқ, ол бұдан алыстап кетті. Ақманар ше?
Қыздардың уайымын бір өзі арқалаған оны қалайша
жек көрсін.
Қармысты бір сәтте дағдарысты сезім биледі. Басқада
не жұмысы бар, алдымен өз жұмбағын шешіп алсыншы.
Күлсайранды жылатып тастап кеткені анау. Енді келіп
Ақманарға ауады. Онсыз да жүгі ауыр жолы жіңішке әйел
затын кедергі-бөгеттен демеп жіберудің орнына түлкіге
түскен қанды көз қырандай ұйпалақтап тастауға бейім.
Ау, сонда ұрғашының намысын жыртып сойылын соғатын кімдер? Сәл қылдан тайды ма оларға жаппайтын
жала, таңылмайтын өсек жоқ. Ағаш аттың басына мінгізіп
қырық саққа жүгірткенде қырма сақал қырқылжыңнан
бастап, сақалы шоштаңдаған кәріге шейін өңештеп бой
бермейді. «Астыңдағы атыңа, қойныңдағы қатыныңа сенбе»
деп ыңыршағы шыққан көне сөзді көлденең тартарын
қайтерсің.
Қармыс басына келген ойдан қуыстанды. «Кімді жаз102

ырғандаймын. Сау сиырдың боғы емес екенімді ұмытпайын. Өзіме үкім оқығаным не?»
Ол енді Күлсайранды ойлады. Сол-ақ екен келіншектің
Сұлу дидары көз алдына кеп тұра қалды да, онымен
бетпе-бет келгендей алдамшы әсерге берілді. Сөйлеген сөзі,
күлген күлкісіне дейін құлағына анық шалынған тәрізденіп
еді.
Сірә, Күлсайранды сүйетін шығар. Өйтсе неге суынды
одан? Әншейін қимастық қой. Нағыз махаббат шыдатар ма
жүректі. Сөйте тұра оны жиі еске алатыны қалай? Әйтпесе
онымен енді қайтып көріспейтіндей есеп айырысқан жоқ
па.
Бәрі келіншектің өзінен. Бұны есік көргенін жасырып бір алдаса, сылаңдаған сұйық жүрісімен және түнілдірді.
Ол өзінше қитықты. Қырсық қыздардың азабын арқалағанша қолайына жаққан бір шүйке басты жар етсе
қайтеді. Бірақ бұл тоқтамына табан тірей алмады. Сүймеген
біреуге қосақталып махаббатсыз ғұмыр кешу мүмкін бе. Әй,
бірақ, соның да бекершілік. Ғашықтықтан опа тауып маңдайы шылқығандар шамалы-ау. Әуе ашық, күн жылыда
көкірек куысың бұрқақтап азынайды да тұрады. Тынымтыныштықтан айырып сау басты саудаға салғаннан басқа
нендей рақаты бар.
Қармыс ішкі ойымен қасарыса қарсыласты. Өткенді
аңсап сағынышқа берілмесең, шындық үшін күреспесең,
сүйегендіктің азабын тартпасаң — құр ішкенге мәз, жегенге
тоқ ойсыз тіршіліктің несі өмір. Біреумен біреу өштеседі.
Кектескендер бір-бірін жарға итермелейді. Қастықтың соңы
зұлымдыққа ұласады. Кісіге қол жұмсамаса, жолына ор
қазбаса — адамды адамның жан тартып бірінсіз-бірі жүре
алмай зарығуы жарастықты емес пе қайта.
— Тәуекел,— деп күбірледі ол. — Есектен құлап жұртқа күлкі болғанша нардан жығылайын».
Қармыс ой сорабына түсемін деп ауылдан біраз алыстап
кеткен екен. Үйге таяп қалғанда Төлепке ұшырасты.
— Ымырттап жүрмісің? — деді ол ызбармен. — Сен
келгелі әйтеуір ит-құстан аманбыз, ұйқыңың сергегі қандай
жақсы.
— Қасқырдан запы болғансың-ау, сірә, — деп Қармыс
қиыс тартты.
— Жонын көрсетіп бөрісінген талайдың азуын қаққамыз. Бірақ сең әлі бөлтіріксің.
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— Онда тегін болмадым. Қойға шамам жетпесе де,
тоқтылық қауқарым бар. Бұған да шүкірлік.
— Қауқарсыз көрінбейсің, — деді Төлеп мұның иығына
қолын артып. — Дегенмен астанада оқыған атың бар.
Икемді екенсің.
— Неменеге?
— Қызға дегенім ғой.
— Сен ше?
— Маған енді қызды ауыл алыстау. Кезінде ол ауылды
армансыз жайладым. Менің бүйрегім ту келіншектерге
бұрады. Басы бос біреуіне бұғалық салатын шығармыз. Сен
де сүйт. Қарбызы жарылып, жалбызы шашылыған кінәмшіл
бойжеткенде не қасиет бар дейсің. Беті жылтыр демесең
беделден айрылған қыздан бес бала тапса да жақсы әйел
артық.
Қармыс қуыстанды. «Осы қу менің басқан-тұрғанымды
жіпке тізіп жүргеннен сау ма?»
Төлеп жөткірінді.
— Мұғалім қарыңдастың жайы белгілі маған. «Сырын
білмеген аттың сыртынан жүрме» деген. Бұл замандасың
асқақтаймын деп асқабағын жарғызып алған.
Қармыс біразға дейін үйге кірмеді. Төлептен естіген
жағымсыз сөзге дағдарып:
«Дүние не боп кетті өзі? Ақманардың да ақ жүрегін кір
шалағансын пәктікті кімнен табарсың», — деп, торыға
күбірледі.
XX
Алыстағы ауылдың тағы бір күні шықты. Жер дүние күн
кірпігінен шашыраған ал қызыл сәулеге малынып қуана
күлімсіреді. Биік таулар көлеңкесін бауырына алып, түн
түнекті қажытқан жартастардың жүзі жылыды. Қанаттарын сергек қағып жер бауырлай ұшқан бөктергі мен
күйкентай жем іздеу жорығын бастап кеткен. Ауыл сыртындағы атам заманғы кәрі молаға қонақтаған заржақ
құзғын беймазалана сұңқылдайды. Қос қапталын шашақты
бойшаң ши көмкерген Айрықтың тұнық қара суында емінеркін жүзген қаз-үйрек бейбіт үнмен барқылдасады.
Елең-алаңда суға құлаған киіктер әлденеден үркіп жонды бетке алып жүйткіп барады. Түнімен қойлы ауылдарды
торуылдаған ұры қасқыр қалың қарағанға бой жасырғанымен, ұйқысы келмей аш қарынын жұбата алмай ызылана
қыңсылайды.
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Шопан атына мінді де, отарын өріске қаптатты. Алыстағы ауылдың тағы бейбіт күні осылайша табиғатпен жарасымды үндесін, тіршілік үрдісіне есігін кең ашып еді.
Қазір сәске мезгілі. Ахтан бастаған бір топ адам
ауылдан төменіректе қара судың жиегінде тоғыт салып
жатыр. Осы жолы Ахтан колхоз орталығынан машинамен
бір тоннадай цемент ала келген-ді. Тоғыттың орнын қазып
дайындап қойғандықтан, жұмыста іркіліс жоқ. Құм мен
цементтен лай жасаған Қармыс апырақтап тез қимылдағандықтан шүмектеп терлеген.
— Жә, демінді бас, — деді Ахтан балдызына. — Тері
алынбаған жүйріктей барлығып қалдың ғой мүлде,— деп
оны жеңінен тартып оңаша алып шығып көгалға жайғасты.
Темекінің бір талын ерніне қыстырды да:
— Жұмыс бастан асып жатыр, — деді шылым түтінін
қаба-қаба сорып. — Енді бір он шақты күнде күзем басталады. Қырқымның басы-қасында сен тұрасың. Мен әлгі
жаңадан салынған үй, қоралардың есік-терезесін бүтіндеуді,
шабылған шөпті қыстақтарға тасуды қадағалауым керек.
Жұмыс деген шалағайлықты көтермейді. Сен маған қой
ұрықтандыратын пункттің құрал-жабдықтарын тапсырып
едің ғой, айтпақшы? Колхоздың бас зоотехнигі оны өзіміз
жеткізіп береміз деп уәде етті. Мұндағы жұмысыңның беті
қайтты ма?
— Қойды іріктеп-сұрыптауды айтасыз ба? Досекеңнің
отарынан басқасы түгел бітті, — деді Қармыс. — Досекең
өз айтқанынан қайтатын түрі жоқ. Сіз кіріспесеңіз илікпес
маған.
— Не жөнінде келісе алмадыңдар?
— Алдымнан бір қойды шетке шығармаймын, — дейді.
— Досекең қой емес арқар бағады дейтін көрінеді
вріптестері. Расында, байқаған шығарсың, шалдың отары
мейлінше ірік. Сол кісіні өз еркіне жіберсең қайтеді?
Қармыс ферма меңгерушісінің сөзіне келіспеген
сыңайда:
— Әркім өз дегенін істесе, сонда сіз екеуміз не
бітірмекпіз?
— Неге таусылдың?
— Қойды купкадан өткізу тікелей мал дәрігерінің міндеті. Бүгін осы жұмыстың басы-қасында Нысекең мен
Төлеп жүрсе қайтетін еді, хандығынан тайып қала ма?
— Оның да жөн-ау, — деді Ахтан ауыр күрсініп,— Бәрі
сол сұм соғыстың ойраны, адам жанына салған жарақа105

тының салдары емес пе?.. Орманды өрт алса, балғын
теректер мен сәмбі талдар жалынға оранады. Өрт дегенің
тілсіз жау. Жау аясын ба, орманның қою өскен құнарлы
өркенін жайнап салмай ма. Оның есесіне таздың шашындай
селдіреп сирек өскен қисық-қыңыр ағаштар аман қалады.
Мұны айтып отырғаным, соғыс деген тажал не бір қасқа
мен жайсаңды, он екіде бір гүлі ашылмаған боздақтарды
жалмаған жоқ па! «Жақсының көбі кетіп, азы қалған,
айдыннан аққу кетіп, қазы қалған» деген осыдан шығады.
Бұдан бар тәуір соғыста өліп өңшең бір жамандар қалған
екен деген ұғым тумаса керек. Қазір біз ауырға арқа
төсейтін аптал азаматтарға, сасқанда ақыл беретін пайымды ағаға, зерделі зерек ініге зәруміз. Екі қой фермасының ортасындағы жалғыз мал дәрігері Төлеп те қарап
жүрген жоқ. Былай да жұмысы ауыр. Оны мал емдеудің
өзі-ақ титықтатады. Есіңде болсын, Төлеп сені мен маған
құрық бере қоятын ашық ауыз емес. Көңіліңе келсе де
айтайын, сен оған қарағанда әлі баласың.
Қармыс жездесінің бұл сөзіне кілт етіп ашулана қалды.
— Жігіт болғанда, оның бітіргені қайсы?
— Дұшпанмен алыса біледі, достарымен тіл табыса
біледі. Ал, сен, өзіңе тиесілі еншіңнен, бұйрықты несібеңнен
құр қалатын ашық ауыздың өзісің нағыз!
Қармыс шыдай алмай орнынан ұшып тұрды:
— Жетті енді, жезде!
— Сабыр ет, Қармысеке, — деді Ахтан протез киген
аяғын алақанымнан ауырсына сипалап. — Өзің үшін айтам
да. Баласың дегенге шамданба. Ол әншейін сөздің ығына
қарап айтыла салған тұспал. Менің де жетісіп жүрген
жайым жоқ, қарағым... Мына Нысан деген үстімнен арыз
түсіріп, өсек теріп күн көрсетер емес. Дені сау адамға тәйірі
бейнет деген сөз болып па? Дүниеде кісіні қажытатын —
үзеңгі соғыстырып қатар жүрген замандасыңның тасада
тұрып сыртыңнан тас атып, аяғыңнан шалатын дұшпандығы, тексіздің бақылдаған теке мінезі... Жауың болса,
сондайларды қапысын тауып атар едің, күшке салып астыңа
бір басар едің. Бірақ амалың бар ма, өз қолыңды өзің кесе
алмайсың да іштен тынасың!
— Сонда Нысан сияқтыларды тайраңдатып төбемізге
шығарып қоямыз ба?
— Иттікке иттік жасаймын деп жүргенде адамшылықтан айрылып қалсаң ше? Дүниеде жеткізбейтін нәрсе жаманшылық. Жаманшылықты індетем деп жүргенде жарты
ғұмырың зая кетеді. Жаманшылық — ит жанды. Ұрсаң
таяқ өтпейді, сөйлесең сөз өтпейді оған.

Қармыс жездесін үнсіз құптады. Оны іштей аяп, Ахтанның көңілінің тоңы қалыңдап кеткенін аңғырып: «Шірнін-ай, осындай жақсы адамдарға тағдырдың қырын қарайтыны-ай! Қасақана дұшпанын көбейтіп, уайымын молайтып қоятыны несі екен?»— деп ойлады.
Жұмыс қыза түскен. Түске таяна күн көзін бұлт
бүркеді. Ыстықтан қорғалап келеңке сағалаған торғайлар
мазасызданды. Тақтақ тақылдап, шымшықтар шиқылдады.
Шегірткелер қосыла зырқылдап беймазаланды.
Күн көзін тасалаған қара бұлт түнеріп, кенет жел тұрды.
Қорғасындай салмақты ірі тамшылар шөп кекілін шерткілеп, мал тұяғына тапталған тақыраңның шаңын шығара
осқылады.
Жаңбырдан ықтап ауылға бет алғанда алдынан Ақманар
қарсы ұшырасқан.
— Жолдас мұғалім, көмек қайда көрсеткен? — деді
Ахтан.
— Көмек қайда қашар дейсің, кіші көке. Қолым тимей
жатыр. Сіздерге түстік даярлатып едім, үйге жүріңіздер, — деді.
— Ол ненің ақысы? — деді Ахтан бұл шақырудың себебін біліп тұрса да әдейі аңқаусып.
— Әлгі сыйлықтың бастаңғысы.
Жазғы каникулда оқушыларды ұйымдастарып фермаға
қолғабыс көрсеткен Ақманарға колхоз басқармасы заттай
сыйлық ұсынған еді. Соны осы жолы Ахтан ала келген-ді.
...Бес қанат боз үйдің ішкі жиһазы жұпыны болғанымен, әр мүлік өз орнында өзгеше жарасыммен сән түзеп
тұр. Кереует тұсына шымылдық құрылған. Оған түйістіре
қос әбдіре қойылыпты да, үстіне атылас көрпелер мен
жастықтар жиналыпты. Әбдіреге жалғас кітапқа сықалған
сөре.
— Исаның поэмалар жинағы бар сияқты еді, көзіме
түспей тұр, — деді Қармыс қонақ күту қамына кіріскен
Ақманарға бұрылып.
— Біздің шешейдің неше түрлі туыстары бар, — деді
Ақманар отырғандарға қулана көз қысып. — Менің нағашыларымды ертеректе сұрамшақтың аулы дейді екен. Сол
ауылдың бір қайраткері Нысекең емес пе. Сұрағанын
бермесең жымқырып кетуден тайынбайды.
— Пай-пай, сіздің елдің де жетіскені шамалы-ау! — деді
Әнипа тамаққа құятын тұздыққа сарымсақ турап жаттып.— Кеше ішіп кеткенсің деп, келесі күні келген сараңдықтан сақтасын.
Қармыс ойланды. «Әкеге тартып ұл тумайды, шешеге
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тартып қыз тумайды» деген бекер-ау? Мына сияқты өр
мінезді анадан туған қыздың тегін болуы мүмкін емес».
Есіне шешесі түскен. Байғұс анасы мейлінше ақпейіл
жұмсақ әйел еді. Таныс біреу қайтыс болғанда, екі-үш күнге
дейін көзінен жас кетпей бордай үгітіліп бітетін. Жаманшылыққа жаны жаншылардай қайғырып, жақсылық хабар
естісе есі қалмай қуанатын. «Бәлкім, осындайлық жанының
нәзіктігі, уайымшылдығы ажалын тездетіп жіберді ме кім
білсін? Тегінде өзімшіл қарау адамдардың денсаулығы
мығым келеді. Өзен өртеніп жатса да мыңқ етпей, біреу
жыласа ішінен табалап күліп отыратындар да жоқ емес...»
Тағам ішілген соң Ахтандар жұмыс басына тартты.
Ақманар әйелдерге шай жасады. Үйі іші тым-тырыс
бола қалды. Әнипаның ұсақ сөзбен үйірлігі жоқ. Ауыл үйдің
өсегін тергіштейтін қатындар Әнипадан жасқанып ол отырған жерде ауыздарын бағады.
Бөріктінің намысы бір дегендей, әйел затының осалдығын жер түбінен сезіп қоятын, тышқанның қыбырлағанын
да назарынам қалт жібермейтін Әнипадан Дәмен қатты
жасқанатын. Биенің сауынын сылтауратып шайды шалапұла ішкен ол есікке жылыстай беріп еді.
— Әй, келіншек, мойныңды бұр азырақ!— деді Әнипа
түсін суытып. Қапелімде Дәменнің түрі бұзылып кетті.
— Сенің осы кемпір-шалдың бауырындағы балада, Темірде не жұмысың бар? Қойның құр емес.
— Баланың өзі келеді үйге, кет дейін бе, — деді Дәмен
жыламсырап.
— Бүгіннен бастап жолатпа маңыңа! — деді Әнипа қатты
зекіп. — Қос боздағынан айрылып қарғадай немересін алданыш еткен кейуананың көңіліне қаяу салма. Бұдан былай
сол балаға жанасқаныңды көрсем, менен жақсылық күтпе!
Дәмен шыға жөнелді.
— Досекеңнің келіні еді, — деп Әнипа Нұрбикеге қарап
сөйледі. — Ата-енесін қимай үш-төрт жыл жесір отырған.
Содан құдай әмірімен осы мына Нысанға қосылды. Бірақ,
дүние көңілдің кетігін толтыра алушы ма еді? Теңіне
қосылмаған терезеге телміредінің кері ғой, әншейін.
Нұрбике сабырлы қалпынан өзгермеді. Тегінде ол жеке
басының мұңын сырт көзге сездіре қоймайтын. Аңғарғыш
Әнипа осы әйелдің де жанын жеген уайымы барын, сол
уайымы күн-күн сайын асқынып ушыққан жарадай жүрегін
сыздатып жүргенін ептеп сезеді. «Күйеу қызғана қоятын
әйел сияқты емес. Сірә, балаларын ойлап, жаңа ортаға
үйренісе алмай жүр-ау», деп топшылайды.
Нұрбике шайды аз ішті.
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— Мұғалім баланың бағы ашылып, мәртебесі бұдан
да жоғарыласын, — деді де ол сыртқа шықты,
Жаңбыр басылған. Алып шеңберлі кемпірқосақтың имек
доғасына қызыға қараған Нұрбике аттылыны көрді. Әлгі
адам бұған таяна беріп тізгін тежеді.
— Амансыз ба, апай, — деді ат үстіндегі әйел.
Нұрбике анықтап көріп алайыншы дегендей Алсудан
көз айырымады.
Өзіне тесіле аңтарылған Нұрбикенің жат ажарынан
әлдебір қолайсыздықты аңдаған Алсу бұрылып кетті. Атын
байлап үйге кірді.
— Әйбат келін екен ғой. Келе қал шайға. Жамандайды
екенсің, — деп Әнипа Алсуды қуана қарсы алды. — Әлгі
мұжығыңның дені-қарны сау ма?
— Аманшылық. Сәлем айтты сізге.
— Жай жүрмісің? — деді Әнипа Алсудың солғындау
шаршаңқы жүзіне сынай қарап.
— Бір келіп қайтайын деп... Бойшаңда, осы жақын
маңның шөбін шауып жатырмыз. Дүкеннен керек-жарақ
алғалы. Көпжасардың да темекісі таусылып қап...
— Е, дұрыс онда, — деді Әнипа әлі де сол сыншыл
назарын Алсудан айырмаған қалпы. — Жүдеп кетіпсің,
жұмысың ауыр-ау, сірә?
— Бейнетке жазған ғой мені, — деді Алсу қабағын
шытынып. — Үш машинаның шапқан шөбін тырнауышпен
жалғыз өзім жинаймын. Биылғы шөп шабысымыз жойқын.
Келіншек жұмысым ауыр деп әдейі айтқан. Ондағысы
ішкі мазасыздығын сырт көзге сездіргісі келмеген амалы
еді.
Алсу Әнипадан сырын жасырмай көңілінің есігін ашық
ұстайтын. Кісінің көкейіндегісін көш жерден танып, жүрегіне жасырған көмбесін көріпкелдей тап басып, іші-сыртыңды сыншыл назармен барлайтын Әнипадан сыр жасыру
мүмкін емес. Салған жерден жайдақсып ашылып-шашылсаңдағы пәлеге қадасың. Осындай себеппен бой тартып,
жаңа түскен келіндей сыңықсыған Алсу берекесі кетіп,
шайды жөндеп іше алмады.
Әнипаның сыншыл назары бұған жиі-жиі қадалып:
«Айтпасаң да өзегіңде не жатқанын білемін» дегенді аңдатып тайқыр емес.
— Айтпақшы, саған хат бар еді ғой, әлгі қыз қайда
қойды екен? — Әнипа мол денесін ауыр қозғап, қолымен
жер тіреп түрегелді де керегенің басында ілулі тұрған
аяққаптан хат алып Алсуға ұсынды.
Алсу конвертті тездете ашты да оқи бастады.
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— Кімнен келіпті?
— Жеңгемнен...
— Аманшылық дей ме?
— Амандықтан басқа ештеңе жазбапты.
— Аман жүрсін байғұстар, — деді Әнипа тілеулестігін
білдіріп. Үлкен ағаңның орнына бір баруың керек еді.
Алсу босаңсыды.
Әнипа түрін суытып ала қойды.
— Немене? Басың жас, көрер қызығың әлі алда. Отырмын ғой мен де, қырық жыл жолдас болған қосағымнан
айрылып!
Келіншектің көзінен қат-қат жас тамды.
— Білем сенің ішіңде не жатқанын! — деді Әнипа қатулы пішінде. — Өткенге өкінгенде, аһ ұрғанда табар пайдаң бар ма? Құр өзіңді-өзің кеміріп жұқартқаннан басқа.
Әлде әлгі жаман байың ұратын шығар-ау, сені осы?
— Жоқ.
— Енді неменеге көзіңнің сорасын ағызып отырсың?
— Жеңеше, ел-жұрт деген де қиын екен... — деді Алсу
кемсеңдеп.
— Қиыны қиын, — деді Әнипа ызбарланып. — Жалтармай-ақ қой. Еліңнен де бұрын еріңді ойлап жүрсің ғой сен
бейбақ. Ол енді болмайтын шаруа. Алатыныңды ал да
қайт тезірек. Үйіңде еркегің бар. Жаман да болса қойыңда
жатқан байың. Бір сенің жүрегіңнің жылуына шырмалып
жүр ғой ол байғұс та. Көңіліне күдік сап ойландыра берме.
Аптпақшы, Ақманар саған қаладан көйлектік кездеме әкелген, — деп Әнипа әбдірені нұсқады. — Бет жағында тұр, аш
та ал. Сосын саған бір айтарым... Ахтанның қазіргі әйелі
ақылды адам. Ендігі жерде, ол да бөтенің емес. Абысынды-ажындысыңдар, сыйласып жүру керек, — Әнипа кездемені қолына алды да. — Асыл мата ғой деймін. Әлгі мұғалім
қайын сіңлің менен қызғыштай қорып, тыққыштап жеңешеме деп саған сақтап жүрген. Нұрбикеге өз қолыңмен
беріп кет. Бойыңа қонымды етіп көйлек тігіп берсін.
Оймақтының істісі ол абысының.
Нұрбикенің атын естіген Алсу бойын тез жиды. Ахтанның қазіргі әйелі кәрі, өзі бейапар ұрысқақ деп еститін.
Әйелдік жалған намысқа тырмысып, әлгі бір ұрысқақ
әйелмен іштей ұстасып, есіл Ахтанның алтын басын қор
қылып жүр-ау деп ойлаушы еді.
Осы жаңа онымен жүздескен соң көкірегіне орнығып
ұялап алған пікірінің жалғандығына көзі жеткендей Нұрбикеге деген бұрынғы көзқарасынан қайтып қалды.
— Жүр. Ертіп барайын сонда, — деп еді Әнипа, келіншек басын шайқады.
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— Асығыспын, жеңеше. Кетуім керек.
Күн кешкірген. Алсу дүкеншінің үйіне барып керекжарағын алды да, басқа ешкімге жолықпай қайтып кетті.
XXI
Нұрбике түк істеп жарытпады. Тұла бойын дендеген
дәрменсіздік қол-аяғын жіпсіз матап тастағандай. Әлгі
келіншек мұны сиқырлап кетпесе не қылсын. Оның дидарын
көз алдынан алыстатпаққа тырысқан амалынан да түк
шықпады.
Алсудың пішінінде өзгеше тартымдылық бар екен. Сабырлы салқын назарынан көңіл толқынысы сезілмейді.
Еркекше киінген бойшаң тұлғасынан жастыққа тән бұла
күш байқалғандай. Бейнетке белшесінен батып жүрсе де,
жел өтінде дара өскен шынардай міні қурамаған-ау.
Нұрбике өз халіне таң қалды. Жүрегін мысықша тырнаған қызғаныш іші-бауырын кеулеп барады. Аяқ астынан
шала бүлінгеніне жол болсын?! Ахтанды бұдан біреу тартып
алайын деп жүрген жоқ қой. Сонша неге болдырады?
Өзін алдаусыртқан ол өткен күндердің көмескі тартып
көңілден өше бастаған сорабын қиялмен шарлады.
Келісті кесек пішініне орай мінезі де жібек еді бұрынғы
күйеуінің. Сырт көзге сұстылау көрінетін ол Нұрбикенің
алдында өзін мейлінше кішік ұстайтын. Қасы тұрмақ
досына да ішін аша қоймайтын Бекен Нұрбикеден «қылмысын» жасыра алмай үнемі ұсталып қала беретін. Ұрғашы
атаулыға телмеңдеген қызылшыл болмаса да, Бекен әйел
затына бір табан жақын тұратын. Сүйіп алған қосағының
көзіне шөп салып, өзгенің адалын арамдау қайбір жақсылық дейсің. Көңілі құрғырдың құрығы ұзын. Неше бүгін
етегіңе намаз оқыған ақ жүрек болғаныңмен, сұлудың
жанарына арбалмай жүре алмайсың. Бірақ Бекен кім
көрінгенге ұрына кететін тым тәртіпсіз еркек еместін.
Мысық жүрісті сақ жігіт көңілдесінің соңына сөз ертуді жек
көретін. Жеңіл етек бір әйелмен ашына болса, соны кім
көрінгенге айтып мақтанатын әңгүдік еркектің санатына
жатпайтын. Басқаның базарын базарлау сезімге тоқ көрінгенмен, адамшылыққа жатпайтын күнәқарлық екенін іштей
түйсініп қараптан-қарап қуыстанып бітетін де, сәл арамдық
ойласа-ақ Нұрбикеден бойын жасыра алмай берекесі кетуші
еді.
Жайшылықта байсалды да сабырлы Нұрбике күйеуінің
суық жүрісін сезіп қалғанда өзгеше ойнақы мінезге ба111

сатын. Бекенді басқадан қызғанғаннан да көрі бұған оны
әжуалап тәлкек қылу ұнайтын еді. Нұрбикенің қуақы өткір
жанарынан тайсақтаған. Бекен үп-үлкен басымен балаша
қуыстанып, берекесі кетіп, сасқалақтағанын көргенде, Нұрбике сылқ-сылқ күліп: «Енді қайтсін-ай» — деп кекесіннің
шақпағын тұтата түседі. «Қалай, құшағыңа толды ма?
Ғашық боп қалған екенсің тегі. Дегенмен менен бір артықшылығы бар-ау, пәлекеттің?!»
Келіншегінің мысқылды жүзіне тура қараудан тайсалып
қателігін үнсіз мойындап: «Қойсайшы енді, болды ғой?»
— дейді ол шүйделі желкесін күректей қолымен сипағыштап, «Дұрыс-ақ!— дейді Нұрбике күлкісін тыймай.— Біз
де тірі жанбыз... Неғыпты, дәмелі бір еркектің назарына
ілігіп бағымыз жанса...» Ол жылдары бұлар колхозда
тұрған. Аудандық жер бөлімінен колхозға председатель боп
сайланды да. Бекен шаруашылықты ұршықша үйіріп дөңгелетіп әкеткен.
Шаруа басқарған абыройлы азаматқа үлкен-кішінің
ықыласы ауып, айтқанын екі етпеді. Мінезі салмақты
айқай-сүреңге баса бермейтін председательді колхоз мүшелері айрықша құрметтеп, «азаматым-ақ» деп мақтайтын еді.
Колхоз шаруашылығы күрт алға басты да, Бекеннің беделі
өскеннің үстіне өсе берді. Беделі өскен соң көкірекке нан
піседі, әрине! Нан піскен көкірекке тоят керек.
Сол тұста Бекен керік қабақ дүкенші келіншекпен
сыбайлас екен деген сыбыс шықты. Сыбыстан сыпсыңсыпсың сөз өрбіді. Өрбіген сөзден өсек қаулады.
Бір колхозға беделі қызыл судай жүретін Бекеннің
де «Абылай аспас» сары белі бар. Ол — Нұрбике. Күйеуінің керік» қабақ келіншекпен әуей болғанын біліп қалған
Нұрбике мысқылдың шақпағын тұтата түскен: «Апырмай,
ә, ойнамайтын әйел болмайды, бірақ ретін таппайды деген-ау? Қисыны келсе, қызығы — ойнап-күлген!» деп уытты әзілге басады.
Көктемгі егіс қарсаңында колхозға бір уәкіл келді.
Жасы елуден асса да жасамыс көрінетін түлкі көз уәкіл
атқа мінерлерді қырына алып тықсыра бастаған. Ашуланғанда жайнаңдаған түлкі көзі күрт тұтанып өңменіңді тесіп
жібере жаздайды. Сол тепсір тентек көзі әйелге қадалғанда
тым жұмсақ та монтаны.
Басқарманың үйінен басқа үйге шақырмаса бас сұқпайтын уәкілге Нұрбикенің ықыласты қабағы мен дәмді
тамағы ұнаған. Отырса да, тұрса да түлкі көзімен бұған
телмеңдеп қарайтын уәкілдің әдепсіздігін жақтырмаса да,
Нұрбике оған қасақана сыпайылық көрсетті. Түлкі көз
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уәкіл өзіне ұрлана тесілген сайын аппақ сұлу жүзі шырайланып, нұрлы тана көзі жұмсақсып кетер еді.
Керік қабақ келіншекке көңілі кетіп көкірегіне шайтан
ұялаған күйеуіне қасақана қыр көрсеткен, ол түлкі көз
уәкілмен қисынды жерде әзілдесіп те қояды. «Келін-ай,
шайың неткен тәтті» — дейді уәкіл. «Осы тәтті шайымнан
да жерініп жүргендер бар» дейді. «Ол кім екен?» — дейді
уәкіл. «Алыста емес, осы маңайда» деп тұспалдайды Нұрбике сылқ-сылқ күліп.
Уәкілдің бұған ықыласы түскеніне қолайсызданып, пысы кеткен Бекеннің қызарақтағанына қыбы қанған ол
табиғатында жоқ жасанды мінезге салып:
— Уәкіл қайнаға-ау, өзге жерінсе де сіз жерінбеңіз?
Әбден қанып ішіңіз. Әдейі қызылын баса құйып отырмын, — дейді. Уәкіл мәз. Оның есесіне үй иесі көзімен жер
шұқып, берекесі кетіп, ұстарамен қырғызған тақыр басын
салалы саусақтарымен сипағыштай береді.
Нұрбике мұнымен де тынбайды. Уәкіл қайнағасының
қамшысын өзі әперіп, сыртқа ере шығып, қазақы салтпен
сый қонақты қолтығынан демеп аттандырып салады.
Олар кеткен соң бұл әлгіндегі ойнақы әртістігіне көзінен
жас аққанша күлетін-ай келіп! Түлкі көз уәкілдің шайтанын
түрткілегеніне бір мәз болса, күйеуінің жаңа үйленген жас
жігіттей қызғанышқа беріліп, осалдығын сездіріп алғанына
және шегі қататын.
Оң қолынан өнері төгілген оймақтының істісі Нұрбике
қолхозға келісімен іске отырған-ды. Ауылдық Советтің
кеңсесіне жапсарлас кішірек бөлмеде іс тігіп отырғанда,
әлгі керік қабақ келіншектің келе қалғаны бар емес пе.
Қара торы келіншек қабағын серпе тастап, ұзын қос
бұрымын арқасында шұбалтып қасына келді де қылымсып:
— Мына бір түйіншекті алыңызшы,— деді қаттап буылған бес-алты тақта шайды іс мәшинеге таяп қойып. — Дүкенде қалмай барады. Барында қамтып қалмаса
тәуір шайдың табылуы қиын.
— Әрине, ғой — деп бұл жұмбақтап сөйледі. — Тәуір
нәрсе аяқтың астынан табыла берсе, оның несі тәуір?
— Қажет нәрсені күні бұрын құлағыма салыңыз,— деді
дүкенші келіншек бір түрлі қуыстанған жат ажарда бұған
тура қарай алмай жасқаншақтап. — Селподағылар менің
қолымды қақпайды өтімді товардан.
— Қолыңды қақпайтынын білемін! — деді Нұрбике керік қабақ келіншекке томсарған суық кескінмен тесіле қарап. — Ал енді өз бұйымтайыңды айт.
— Түк те бұйымтайым жоқ.
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— Еруліге қарулы,— деп Нұрбике ине, жіптен жаңа
шыққан гүлді сәтен көйлекті ұсынды келіншекке. — Мә,
ала қой. Еңбегің өтіп жүр сенің, бізге!
Дүкенші келіншек керік қабақ астындағы қиықша көзімен бұған сескене қарады да, назарын тайдырып әкетті.
— Ауданға жүкке бармақшы едім, тәтесі. Мен кетейін...
— Жоқ, сен кетпейсің — деді Нұрбике ызбарланып,
Ұсынған қолды қақпас болар.
Керік қабақ келіншек қыбыжықтады.
— Көйлек деген жетерлік менде, тәтесі.
— Көйлегіңнің көп екенін білемін. — Нұрбике оны оқты
көзімен атты. — Бірақ сен... өзгенің көйлегіне әуессің?
— Ә-ә, ол не дегеніңіз?
— Әуессің деймін?
— Неге?
— Басқаның құшағына...
Керік қабақ келіншек шыға жөнелген, Нұрбике мәз
болып күлсін-ай келіп! Ерсілеу дарақы күлкіге рақаттанып
бойы жеңілейіп қалғандай еді.
Сөйтіп отырғанда Бекен келген. Оны көрген Нұрбике
күлкісін одан сайын үдетсін.
— Үйбай шегім-ай, ха-ха-ха!
Бекен аң-таң. Әлденеге таңырқағандай басын сипағыштайтын әдетімен маңдайына саусағын апарып еді, іс қағаздарына қол қойғанда жұққан сия тершіген шекесіне
жағылды да, сыныққа сылтау таппай отырған Нұрбике
күлкісін одан әрмен үдеткен.
— Ала шеке басқарманың сықпытына қараңдар?
— Болды ғой!
— Болған жоқ! — деп Нұрбике сылқ-сылқ күлді. — Бастаған істі аяқтау керек емес пе? Баяғыда мен тәрізді
шайқор әйел: «Капитаннан байым болсын, үндіден шайым
болсын» депті ғой. Соны сәл өзгертіп Құдық үйдің қасында
болса екен, дүкеншіден ашынам болса екен» деп айтса
қатып кетеді.
— Енді сен қойсаң қайтеді? — дейді Бекен не күлерін,
не ашуланарын білмей.
— Жараңның аузына тиіп кеттім бе? — дейді Нұрбике.
— Жұрттың өсегі де... Әйтпесе іштеңе бүлінген жоқ.
— Ретін таппай жүр екен-ау! — дейді Нұрбике тағы
да сылқ-сылқ күліп. — Енді қайтсін-ай, көз көп болған соң,
жасырынбақ ойнаған қиын-ау.
Сасқалақтаған Бекен сия жұққан саусақтарын басына
үйкелей түседі.
— Әлгі түлкі көз қайнаға шақырып кетіп еді,— дейді
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Нұрбике тана көзі қуақы ұшқындап.
— Жайшылық па?
— Китіл, кәлапай шалбар тігіп бер деп... Сосынғысын
көрерміз деген.
— Ой, саған дауа жоқ...
Сол күні Нұрбикенің езуі күлкіден бір жиылмады. Үйге
келген соң да көзінен қуақы күлкі сейілмей:
— Іш, мына шайдан! Бұл өзі бір қасиетті шай,— дейді
Бекеннің кесесін қызартып құйып.
Одан әрі ерлі-зайыптылардың екі жақты келіссөзі ба
сталады, жұбайлық тату-тәтті өмірдің шырқы бұзылып,
егінге түскен малдай ауа жайылған Бекен өз қателігін
мойындайды, әрине. Келіссөз барысында мәртебесі үстем
шыққан Нұрбике келісім шартқа қол қойғысы келмей біраз
бұлданады.
Енді ойлап отырса, Бекенмен тұрмыс құрған сол бір
қимас жылдардың әр сағаты жылға бергісіз екен-ау!
Бекеннің өзіндік екеніне сенімі күштіліктен бе, әйтпесе
табиғат берген мінез байлығының әсері ме, күйеуінің суық
жүрісіне Нұрбике соншалықты шала бүліне қоймайтын.
Бекенді әжуалап мазақ етудің өзі бұған бір түрлі қызық
көрінер еді. Бай қызғанам деп басын жарғызып, күйеуінен
таяқ жеген әйелдердің шалағайлығына ыза болатын да:
«Ұзын арқан, кең тұсауға салмайтын ба, ол шіркіндерді».
Ауған көңіл тасыған өзен сияқты. О заман да бұ заман,
тасыған судың алдын бөгеген кімді көрдіңдер?»— деп қызғаныштың қызыл шоғын ұстаймын деп қолын күйдіріп
алған күйгелек әйелдерге өзінше ақыл айтқанситын.
Өмір деген сол. Сірә, жан жомарттығы мен пейілдің
кеңдігі жағдайға байланысты өзгеріп отыратын шығар.
Неше бүгін, қызғанышты бойыма дарытпаймын, пендешілік
ұсақ мінезге берілмеймін десең де, жастықтың шу асаудай
бұла күші бәсеңдеп кәрілікке бой алдыра бастаған соң,
мінез байлығы да қожырап, жоқтан өзгеге тартылып,
өз осалдығыңды сезіне түседі екенсің.
Ол қамықты. Жұқарған көңілін сағыныш қысып, көзінен
жасы төгіліп кетті. «Беу, маңғазым-ай! Қай топырақта
қалды екенсің... Артыңды күтпей аруаққа шет болдым ба,
қайдан білейін... Мына бір баланың жарығы ғой,
әйтпегенде...» .
Ахтан келгенде ол Талғатты бауырына басып теріс
қарап жатқан.
— Жайшылық па?
— Ептеп, басым ауырып,— деп сылтауратты Нұрбике.
Шалғайдағы ауылдың тағы бір күні батқан. Маужыр түн
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Койнында тыным алып тыншыған ауыл адамдары күндізгі
шаруа күйбеңін ұмытып, тәтті арманға бой алдырды: шал
мен кемпір қалта түбінде қалған аз ғана сықпадай санаулы
күндерін уайым етіп жүрсе де келер күніне үміт артып,
немересінің болашағын ойлады; қамкөңіл ана бойжеткен
қызын жақсы жерге ұзатсам деп қиялдады. Құшағынан
қызу, қойнынан жылу кете бастаған мосқал әйел күйеуін
қызғанып өз-өзінен шала бүлінді. Сүйіп қосылған қосағынан қапылыста көз жазып қалған келіншек уайымға беріліп
үмітсіз торықты.
Шалғайдағы ауылдың тағы бір түні пердесін түсірген.
Түн пердесі жузін көлегейлеген қара ниет пәлеқор әлдекімдерге жаманшылық ойлап, аяқтан шалып сүріндірудің
амалын қарастырады. Дүниедегі бір жақсылық бір өзімнен
артылмаса екен, жақсы ат пен сұлу қыз тек маған ғана
тиесілі болса екен дейтін өзімшіл жігіттің іші қызғаныштан
өртене жаздап қатар жүрген құрбысына кектене тісін
қайрайды.
Қияндағы ауылдың тағы бір түні салтанат құрған. Сәтті
ойлар мен тәтті арманға жол ашылып еді. Қылықты
бойжеткен ұнатқан жігітін көкірегінде өбектеп, жүрегін
тескен ғашықтық дертке ем таба алмай аунақшиды. Ұялшақтау сыпайы жігіт қыз көңілінің құлпын ашуға батылы
жетпей дағдарды.
Алыстағы ауылдың тағы бір түні үміт пен күдікті қатар
өрбітіп, адамдарды тәтті ұйқының құшағына бейімдеген.
Талған жанар жұмылып, шаршаған бой жазылды. Жүйке
босаңсып, жүрек баяулап соқты. Ертеңіне, келер күнге үміт
артқан шаршау сана тыныштық алды.

ЕКІНШІ ЖЕЛІ
I
Күзем алынған соң шопандар жылдағы үйреншікті қыстауларына көшіп қонды. Жаз жайлау мен күз күзеуде
бір-біріне жақын отырысатын қойлы ауылдар енді тау-тауды сағалап қашқан қоянның құмалағындай шанжаулап,
аралары алыстап кеткен-ді
Қарашада жауған қар қалыңдай түсті де, айдың аяғына
қарай күн күрт суынды. Терістіктен соққан өкпек жел көбік
қарға қоныс таптырмай, дамылсыз сырма жүріп, өзек-өзек
қарға сықалды. Қаталдығын ертерек көрсеткен қыс желтоқсанның бас кезіне қарай ширыға түсті де, боранға
ұласып, шаруа күйттеген адамдардың күйбеңін көбейтіп
жіберді.
Доскен қарт бүгін де ерте оянған. Тез-тез киініп тысқа
шықты. Қысқы таң енді-енді құланиектеніп келеді. Ұрлық
жасайтындай қуыстанып айналасына жалтақтай қараған ол
қой қораға бет алды. Қораға таяна бергенде әлдебір құс
төбесінен ұшып өтті де, шал оқыс тіксінді. «Сірә, үкі шығар.
Ауылды неге төңіректеп жүр екен? Әлде биыл тышқан
аз ба? Қар қалың түсіп, қыс аяғы созылыңқы жылы тышқан
інін тереңдетіп алады дейтін. Қысың қайтер екен осы?
Қарашаның қары мынау, желтоқсанға ұласқаны.
Қақпаны ашып жібергенде, қой маңырады. Ол қойдың
беймезгілде заржақтанғанын жақтырмай күңк етті:
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«Басыңа көрінгірдің боран тілеп тұрғанын қарашы!»
Үнінде маңыраған қойды жазғырғаннан көрі өзінің дәл
қазіргі әрекетіне наразылық аңғарылғандай еді.
Қыстауға көшіп кеп күйек алдырғалы Доскен қарт
әлденеге алаңдап мазасызданып жүр. Кәрі жүрегін сыздатқан сол — әлгі елде-күнде жоқ қойды қолдан ұрықтандырудың әбігері. Жанын жегідей жеген күмәнді ойлардан
айыға алмай: «Осы мені кәрілік жеңгені ме? Болмашыға
жұқарып несіне сонша таусыламын?» — дейді өзіне-өзі
тоқтам айтып.
Не қылса да, биыл оңбай шатасты. Өзіне де сол керек.
Басқалар ғой алдымда не бар деп аяғын тарта басады.
Бұдан басқа қойшылардың жаны тыныш. Отарға қошқарды
қосып жіберіп, қойын алаңсыз өрістетіп жүр. Бұл сияқты
ала көңіл боп қысқа түнде қырық оянбайды. Әлгі мал
маманы Қармыс та қадалған жерінен қан алмай қоймайтын
бірбет неме екен. «Осыдан қиқаңдап көріңіз! Ауданға
хабарлаймын. Колхоз басшыларына мәлімдеймін. Қойды
қолдан ұрықтандыруды ойлап тапқан мен емес»,— деп бет
бақтырмайды.
Досекең енді басқа тәсілге көшкен, Қармыстың қасынан
шықпай оның жұмысын жіті бақылайды. Әр түрлі аспапқа
әуестікпен таңырқай қарап, қойды қолдан ұрықтандыруды
балаша қызықтайды. Сондайда оны бір мақтанышты сезім
билеп алады. Қой ұрықтандыратын саймандарға көзі қанған
соң енді ол Қармыстың әр қимылына сын көзімен қарап,
кінәрат табатынды шығарды.
Қарт көңілі құбылмайды. Оның үстіне Нысан да: «Айтпады деп жүрмеңіз. Осыдан қара да тұр. Отарыңның тең
жартысы қысыр қалмаса мені ту ит екен де!» — деп келген
сайын құлағына ызыңдайды. Онсыз да ала көңіл қарт
азғырынды сөзге кәдімгідей иланады. Ата-бабадан бері келе
жатқан малшылық дәстүрге, талай ғасырғы сыннан өткен
оның бай тәжірибесіне өзгеріс енгізу мүмкін бе? Жә,
қойдың үстіндегі жүнін электр қайшымен қырықсын дейік.
Енді келіп, малдың табиғатына қол сұғып, тіршілік иелерінің өсіп-өнуіне жасанды түрде ықпал ету тіпті де қиянат
ҚОЙ. Жарайды, қойды қолдан ұрықтандырсын, сонда саулықтың келешектегі қозысы қандай пошымда туады?
Елеусіз қойшының бірі емес, атағы облысқа белгілі қос
орденді шопан. Жыл сайынғы социалистік жарыста алдына
жан салмайды. Енді сол еңбекпен тапқан абырой-атақтан
да айрылып қалса, есіл еңбегінің зая кеткені. Бәрінен
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де бұрын колхоз малының басы кеміп, соған бірден-бір
кінәлі өзі боп шықпай ма?
Досекең қолына ұстай келген фонарьдың білтесін көтеріп жарығын молайтты да, ішке енді. Есік жақта қойға
жанығып тұрған қошқарды ұстамаққа ұмтыла бергені сол
еді, кенет ит үрді де, тысқа атып шықты. Қарт Қармыс келіп
қалар ма екен деп қауіптенген. Кейінгі екі-үш күнде
Досекең білдіртпей қошқарларды түнге қарай қойға қосып
жіберіп, таңға жақын қайта бөліп алатын. Қарттың бұл
амалынан бейхабар Қармыс әзірше ештеңе сезбеген сыңайда. Тек осы кеше ғана: «Күтімі аздықтан ба, қошқарлардың шәуеті күннен-күнге азайып барады» деп күдік
айтқан. Қарт шопан: «Әй, осы бала да тегін емес-ау! Өз ісіне
сенбесе мұндай қиын жұмысты бекерден бекер қолға ала
ма. Біліп қалса ұят-ау енді», деп қобалжыған.
Бірақ оған, ушыққан жарадай күннен-күнге асқынып
бара жатқан күдігі ырық бермейді. «Білсе қайтер дейсің?
Азар болса, бастықтарға айтар. Маған алдымдағы отарымның амандығы керек, абырай керек»,— деп өзін жұбатып
қояды.
Енді, міне, таң қараңғысында әуреге түсіп жатқаны...
Қармыс көбінесе ферма орталығына барып қонып, мұнда ертелетіп келетін. Ол келгенде Доскен шайын ішіп алып,
атын ерттеп жатыр еді. Қылмысы ашылып қалатындай
қуыстанып бүгежехтеген қарт Қармыстың бетіне тура қарай
алмады.
Кенет ол әдетінде жоқ мінезге басты. Көмекшісіне
тиісіп: «Отарды ауыл маңынан ұзатпайсың! Сөйтіп те қой
жая ма екен? Қар қалыңдап, тебін тарылғанда жейтін жерге
алден ауыз салдық. Айтқан тілді алмайсың!»— деді. Қармыс
қарттан шаруаның жөнін сұрап еді, оған да қырыстанып
жөн жауап бермеді.
Ақ сұр жузінің қаны қашып, шүңет кезіне ашу ұялаған
Доскен енді шағылыстан өтетін саулықтарды бөлісіп
жүрген кемпіріне соқтықты. «Ішіңнен балаң тіреп тұр ма?
Болсайшы-ей, қой отынан қалып барады!» — деп дегбірсізденді.
Қарттың қырына енді астындағы аты іліккен. Мес
торыны қамшымен осып-осып жіберіп, өріске бет алған
қойды тықсыра айдап әне-міне дегенше қыр асып кетті.
Қарт былай шыға сабасына түсті. Біраздан бері ауылда
жіпсіз байланған ол дәл қазір өзін азат құстай сезінді.
Ұшы-қиыры жоқ бел-белесті қарлы даланың әр тұсынан
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бой көтерген жатаған таулар кәнігі сырласындай көзіне
жылыұшырап барады. Пай, пай, ашық аспан астында, иен
далада қой баққанға не жетсін! Қой жарықтық өрісін тауып
жайсаң түгін сыртына теуіп шелденіп алмай ма!
Отары ащылы өзекке кенеше жабысып тебіндей бастады
да, Доскен қыр басына шықты. Күн қабағының келіспей,
ұйқысы қанбаған адамдай құрыстанып тұрғанынан секем
алып ол бұлт басқан тұнжыр аспанға қауіптене қарады. Ол
ауа райын күн ілгері топшылап есеп айтушы еді. Тегінде
төрт түлік малдың ішінде ең бір табиғатқа жақын тұратыны
жылқы мен қой. Доскеңнің ойынша, қой қауіп-қатерді
алдын ала сезеді. Отарға қасқыр шабатын күні қой қотаннан шықпай жатып дамыл-дамыл үрке береді. Қыс
қырланатын жылы қой отшаң боп кетеді.
Доскен енді отарын төңіректеп, қойлардың аузына қарады. Аузы-аузына жұқпай құнжыңдап ашқарақтана тебіндеген жануарлар «боран соқпай тұрғанда тезірек өзек
жалғап қалайық» дегендей жерден басын көтеретін емес.
Кенет орақ тұмсық қызыл саулық қарлығыңқы үнмен
маңырады.
«Бұл енді жаман ырым,— деп ойлады шопан. — Боран
соғып кетуі кәдік. Отарды ауыл маңынан бекер-ақ ұзатқан
екенмін! Жел де бағытын ұстатпай тұр».
Бір шай қайнатым өткен шамада Досекең отарды келген
ізімен қайта айдады. Қыстауға жақын ұшқатты сайға
іліккен қойлар қалың қорыққа құныға бас қойды.
Шылбырдың ұшына құрық жалғап атын қорыққа жіберген қарт қырға шықты да, төңірекке көз тастады. Әлгінде
боран соғып кетіп қойды ықтырып алам ба деп қауіптенген.
Енді ол соңына ит ертіп, мылтық ала шықпағанына өкінді.
«Топталып бес-оннан жүретін қасқырлар қойға шапса
қайтемін?»
Қарттың бойын қорқыныш биледі. Сірә, кәріліктің салқыны ма, осындай оңашалықта жалғызсырап елегізеді.
Сондай сәтте ол сонау артта қалған өткен өмірін көз алдына
әкеліп, өзіне ет бауыр жақын адамдармен қиялында қауышады. Соғыстан оралмаған қос боздағы — Ермегі мен
Серігін ойлағанда қамшысының қолынан қалай түскенін
білмей қалады.
Доскен қарт тағы да күн қабағын барлады. Неше бүгін
пейілі кең жомарт десек те, табиғат, шіркін, кей-кейде
қатыгез әкедей тым ашушаң боп кетеді-ау! Бауырында
өрбіген нәсілін, төл перзентін ризық-несібеден қағып, қай120

ырымсыз қаталдыққа басқанда, адамның басы алланың
добы демеске лажың да жоқ.
Маңдай теріңді бес төгіп тындырған жұмысың желге
ұшқандай зая кетсе жасар шараң қайсы? Алпыс жасаған
ғұмырында Доскен қарт заманның да, даланың да бір
ұйқы-тұйқы мінезін бастан кешірген.
Ойлап қараса, жаңа өмірге бет бұрып, сан ғасырғы
қалыптасқан жан сақтаудың ескі машығынан бас тартып,
жаңалықты бірден қолдап шығу кім-кімге де оңай тимеген
екен. Әкесі етікшілік пен өрімшілікті кәсіп еткен, желіге
анық екі құлын байламаған қара қасқа кедейдің езі. Доскен
жастайынан бай ағайындардың есігінде жалшылықта
жүрді. Одан жұрт алғаш артельге біріге бастағанда тамам
кедейді соңына ертіп күрекпен жер басып, соқа айдады.
Алғашқы бір жылда «Талантты кедейлер» мойынсеріктігі
астықты мол алды. Келер жылдың көктемі мал мен жанға
жайсыз тиді. Қиыр шалғайдағы елу үйлі ауылдың жаңа
өмірге бет бұрғанын көре алмаған бай-құлақтардың құйыршықтары тұқымға деп сақтап отырған астықты өртеп
жіберді. Бірді-екілі шетке шыққан малды ұрлап кетеді.
Күзге қарай «Талапты кедейлер» мойынсеріктігінің берекесі
кете бастады. Егін шықпай қалды. Үкімет босатқан астықты
жеткізіп алудың қамына кірісейік деп және пәтуаласқан.
Сонымен астық әкелуге Доскен бастаған сенімді адамдар
жүріп кетті.
Екі-екіден егіз жегілген төрт арбаға төрт жігіт ие.
Доскен салт атта. Қараөткелден астықты алып кейін қайтқан жолдағы көрген қиыншылығы әлі есінде.
Көп кірешілерден бөлініп елсізбен жүрген төрт-бес
күнде Доскеңнің ұйқысы мүлде ашылды. Күндіз алға озып
ұры-қары бекінеді-ау деген таудың иек артпасын шолуылдаса, түнге қарай кірені күзетеді.
Атасу өзеніне жетіп жығылған кірешілер өгіздерді отқа
жіберіп тамақ істеуге қам жасаған. Күздің қоңыр кешінде
мосыға ілген қара шәугімді қоршалаған бес жігіт жанған
отқа төне түсіп өздерінше әңгіме шертеді.
— Бұл бидайды аман-есен жеткізсек бір қара көрсетер,— дейді қошқар тұмсық сұр жігіт.
— Бір-ақ күндік жол қалды. Жетті деген осы емее
пе,— деп жыпық көз сары астамси тіл қатып еді, Доскен:
— Жол кеспеңдер,— деп тұсап жіберген атынан көзін
айырмай. — Әне, қараңдаршы, жануар бір тықырды сезіп
тұр,— деді.
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— Жау жетті деумен-ақ үрейімізді алып біттің сен де?
Өзіңді былай қойып, астыңдағы атыңа дейін көріп кел,—
деп жыпық сары қалжыңға басты.
— Қалжыңды қойыңдар, жігітгер,— деп Доскен күдіктене сөйледі. — Дал осы бүгінгі түн — қатер түні. Бізді
сыртымыздан торуылдаған біреулер бар сияқты.
— Оны қайдан білдің? — деп жігіттер елеңдесіп қалды.
— Бағана Ақмаяның кезеңінен аса бергенімде жылқының жас тезегін көрдім деп едім ғой.
— Аң аулаған біреулер шығар? Немесе біздей жолаушы.
Аңдыған жау ендігі бізді алып тынбай ма? — деп серіктері
Доскеннің бұл күдігіне мән бермеді.
— Жұмыр бастаған қарақшылар болуы кәдік — деп
Доскен өз айтқанынан қайтпады.
— Ол қашқын біздің тамтығымызды қалдыра ма? Ендігі
жайымызды таппай ма?
Бұлардың Жұмыр деп отырғаны осы өңірге әйгілі
Мақажан байдың қолына ұстаған ұрысы. Мақажан болыстыққа сайланғанда, Жұмыр болыстың атарман-шабарманы
болған. Кейін ақ қашып, қызыл қуған жылдары Мақажанның жылқысын бақты. Шаш ал десе бас алатын ұзын
сойыл ұр да жық Жұмырды олқылы-толқылы заманда
малына ие қылғысы келген есепқой бай оған жақын
қарындасын қосқан.
Өзі кедейден шықса да байлардың сарқытын ішіп,
солардың ықпалына мықтап берілген Жұмыр конфискенің
алдында Мақажанның нұсқауымен ел көріп, құлақ естімеген сұмдықты өз қолымен жасаған. «Боса да бұл жылқы
енді сені мен маған бұйырмайды. Ұстағанның қолында,
тістегеннің аузында кеткелі тұр. Бір амалын жаса,» — деген
кеңес үкіметіне жаны қас қорқау бай. Содан Жұмыр алты
жүз жылқыны айдап апарып, жаңа ғана ұстастып енді-енді
қалыңдай бастаған мұз үстінен айдап, Балқаш көліне
батырып жіберген.
Мақажан байдың қалған мал-мүлкі қатталып, бөліске
түсіп, бай жер ауғанда, Жұмыр байдың кіші баласын
соңына ертіп, қолға түспей қашып кеткен. Содан бері олар
жазда Арқа елін дүрліктіріп, қыста Шу бойын шулатады.
Топталып жүретін үйірлі қасқырдай көріне шабатын қарақшылар соңына қуғын түссе ерегесіп алады.
— Ауылға аман-есен жеткен соң ұйқыны қандырармыз.
Қашқындардың қолына түсіп қалмайық,— деді де Доскен
тастақты төбешікке қарай аяңдады. Төбеге шығып айналаға
жіті көз жіберген.
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Батар күннің ал қызыл шапағына шомылған Саңғырудың найза шыңы ештеңеден қаперсіз. Одан әрідегі ірге
таулар да қоңыр күздің маужыр кешінде көлеңкелерін
бауырына алып келер түнге бой ұсынған тыншу қалып
танытқандай.
Өзен арнасын қуалай өскен талға қонақтаған қарғалардың ттынышын алған ала қанат сауысқандар беймазалана шықылықтайды. Сауысқандардың сүйкімсіз үні миына
инеше қадалып, онсыз да ала көңіліне қорқыныш үйірген.
«Қарға қарқылдаса, күн суытады, сауысқан шықылықтаса — мал өледі. Тегін емес»,— деді ол іштей.
Осы күдігін расқа шығарғандай тал жиегінде тұсауымен
жайылып жүрген көк жорға басын оттан жұлып алып, қос
құлағын қайшылап, тау жаққа қарады. Қарады да ішін
тартты.
Күн ұясына қонып, төңіректі қараңғылық тұмшалады.
Әлгінде ғана жалтыр шекесін ал қызыл шапақ аймалаған
Саңғыру биігі түсін суыққа салып түнере түскен. Іле
аспанды бұлт бүркеді де, қараңғылық қоюланды.
Өгіздерді атша тұсап жіберген кірешілер ұйқыға кеткен.
Күзет кезегін міндетіне алған Доскен бесатарын қыса
ұстап, жайылған өгіздерді төңіректеп жүр. Сәл жантайса
ұйықтап қаларын біліп сүйегіне қарысқан ол шыдап баққан.
Төңіректі соқыр қараңғылық тұмшалап, түк көрсетпейді.
Үзаңқырап кеткен атының қасына таяна бергені сол еді,
кенет ту сыртынан тиген соққыдан етпетінен түсті. Жан
дәрмен тұра берем дегенше үстіне қона кеткен біреу мұны
басқа-көзге ұрғылап толассыз соққының астына алды.
Жан беру оңай ма, бар қажыр-қайратын жұмсап, жанталаса Доскен де әлгі адамды үстінен аударып түсірді.
Сол-ақ екен қарсыласы үдеп кетті. Серіктерін көмекке
шақырмаққа айқайлайын деп еді, көмейіне тас тығылғандай
үні шықпады. Алқымына жармасқан әлеуетті қол кеңірдегін
мытып-мытып жібергенде, жаны мұрнының ұшына келіп,
тынысы үзілуге шақ қалды.
Бір жігітті қалай да алып жеңуге шамасы жетуші еді,
мына жолбасар ересен мықты, әрі айлакер екен. Жуан
жұдырығымен талмау жерінен дәлдеп ұрғанда Доскен
талықсып қалды.
Есін жиғанда өзіне пышақ оқтаған әлгі озбыр:
— Тырп етсең тіке жарып тастаймын! — деді жыланша
ысылдап. — Оқшантайыңды таста маған.
— Се-се-ен, Жұмырмысың?
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— Жұмырмын ба, жан алғышыңмын бе? Оны кейін
білесің,—деді ол. — Тездет! Белсенділікті көрсетермін саған! Аруақ-құдайды ұмытқан, шоқынды!
Айқай салып серіктерін көмекке шақырса, мына қаныпезердің қарусыз жігіттерді мылтықпен жайпап саларын
біліп дағдарған Доскен: «Боса да бұл мені тегін жібермейді.
Оқшантайымды қолына түсіріп алған соң оқпен жайымды
табады,» — деп ойлауы мұң екен ыза мен намыстан, әрі
қорқыныштан қалтыраған бойының дірілін баса алмай:
—
«Кіреге шапқан — көмусіз қалар, қосты тонағанды —
құдай табар!» «Қара қазан, сары баланың қамы үшін жолға
шығып едік. Сені мен көрдім демеймін, сен мені көрдім
деме, керегіңді ал да жайыңа кет»,— деді.
— Өңшең кедей жиналып ел болмақсың ғой? Кеңес
үкіметінің жарылқағаны осы ма? — Жұмыр мылтықтың
аузын Доскенге төндірді. — «Құм жиналып тас, құл жиналып бас болмас» деген. Иманыңды үйір! Көмусіз қалатын
түбі мен емес, сенсің.
Осыдан бір жеті бұрын Жұмыр бастаған қашқындар
ауданнан шыққан қарулы отрядпен шайқасып мықтап
күйреген. Бұлардың екі адамы оққа ұшып, бес қашқын
тірідей қолға түскен. Жұмыр биік тауды сағалап қаша ұрыс
салып, жалғыз өзі ғана құтылып кеткен-ді. Астындағы аты
ақсап, мылтығының оғы таусылып, кірешілерді күндізден
торуылдай бастаған оған мініске мықты ат, мылтығына оқ
керек. Қарсыласын қоянша бұқтырып, қолындағы қаруын
тартып алып, оқшантайын және олжалаған Жұмыр Доскеннің қолын артына қайырып байлап, аузына шүберек
тықты да, атты жетекке алып тау қолтығына бет алды.
Шоқ терекке жеткен соң ол Доскеннің тақымына қыл
бұрау салып азаптай бастады.
— Кірешілерде қару бар ма?
— Төртеуінде төрт бердеңке.
— Оқтары қанша?
— Бір қоржын.
— Оттаған екенсің! — Жұмыр Доскенді желкеден түйіп
кеп жіберді де: аузына қайтадан шүберек тығындап оқшау
тұрған жалғыз түп терекке апарып таңып тастады.
— Жалғызсырамайсың, серіктеріңді де әкелем қасыңа,— деді Жұмыр.
Таң бозарып келеді. Тісі-тісіне тимей дірдектеген Доскен өзінен де бұрын сапарластарын уайымдады. Қаперсіз
ұйқы құшағында жатқан қарусыз жігіттерді жырынды
124

Жұмыр сұмның қиналмай-ақ қолға түсірерін ойлағанда іші,
бауыры жидіп түскендей қамығады. Ер жетіп қалған Ермегі
мен Серігі көзалдына келіп, ет жүрегі елегізді. «Көке,
мықты едің ғой. Бұғауды быт-шыт қылып жолбасардың
жайын неге таппайсың? Босқа тұрма! Әрекет жаса! Адамның жеңбейтін қиыншылығы жоқ. Біз сені көп қып бидай
әкеледі деп күнде қырға шығып зарыға күтіп жүрміз»,— деп
тұрғандай көрінді.
Таң салқыны бойын тоңазытқанымен көкірек қуысында
дүбірлеп аласұрған ызалы жүрегі: «Әрекетсіз тұрма! Қимылда!» — дегендей бұлқына соғады.
Бар қуатын жұмсап, екі жағына алма-кезек теңселіп,
сидаң теректі сықырлата ырғады. Кенет қу терек опырылып
кетті де, Доскен екпінімен ойға қарай домалай жөнелда.
Үшкіл тасқа кеп тірелген ол арқасындағы теректің сыпырылып түсіп қалғанына қуанды. Бірақ қолы мықтап байланған еді.
Енді ол сойдақ тасқа ту сыртын беріп таңулы қолын
тастың қырына ұзақ егеледі. Қос топшысы сыздап, білегі
қарысып, икемге келмей қалса да, ол жан кешті әрекетін
тоқтатпады.
Ес кетті, жан шықты дегенде, қыл шылбырдан қолын
зордың күшімен босатты-ау, әйтеуір! Әлсіреп қалған ол енді
су іздеді. Теректі сайдың бауыздау алқымындағы тас бұлаққа бас қойып шөл қандырған соң, Жұмырдың бөктеріншегін ақтарғыштады. Қоржынында бірер уыс ірімшік,
екі-үш құрттан басқа мәз ештеңе жоқ екен. Сірімен қаптаған бесатарын шөптің арасына жатқыза салыпты да,
оқтан босаған оқшантайын теректің бұтағына іліпті. Қолдаулап ақсаған жирен қасқа ойда жайылып жүр.
Енді қандай амал табарын білмей сасқалақтап қолын
қамзолының қалтасына сұқты да, оқ алып шықты. «Өлмегенге өлі балық кездесер деп, бұл оқ қалтама қалай түсті
екен?!» — деп есі шығып қуанды Доскен.
Енді ол дәйектей алмады. Сонау ойдағы өзен жиегіндегі
серіктеріне тартты. «Жалғыз оқ не Жұмырға, не өзіме
серт! — деп тістенді ол. — Қаражүрек сұмырай жігіттерді
жазым қылмаса не қылсын!»
Бойын көрсетпей бұқпантайлап кеп, талдың арасына
кірді де, кіре тоқтаған тұсқа баспалап қарады. Қарады
да жүрегі дір ете қалды. Бір-біріне арқасын түйістіріп төрт
жігітті малша матап байлап тастаған. Жақындап барып
анықтап көз тоқтатып еді, сұмдықтың көксін енді көрді!

Жұмыр шеткі арбаға от қойды да, іле екінші арбаға
шырпы тастады. Доскен оған бірден мылтық кезей алмады.
Неше бүгін жолбасар болғанымен, кісіні өлімге қию оңай
ма. Арба лапылдап жана бастағанда, Доскен тал арасынан
атып шықты да, солай қарай тұра жүгірді.
Жұмыр астықты өртеудің қызығына беріліп Доскенді
байқамаған. Мылтық даусы шаңқ етті де, қарақшы кескен
теректей опырыла құлады...
Тебіндеген қойлар әлденеден үркіп бері ойысқан. Ойы
бөлініп кеткен қарт атына қарай жүгірді. Соңына тазы
ерткен Нысанды көріп:
«Жүрісі суыт қой өзінің. Жақсылық болса игі еді?» —
деп күдіктенді.

II
Ферма орталығы Қаратөбе биігінің алқымында. Қырдағы қой қораға жалғас үй меңгерушінікі. Одан беріректе
оқшау тұрған мектеп. Үзіліске шыққан оқушылар мектептің
алдында қармен атқыласып жүр. Колхоз орталығына барып
қайтқан Ахтан ұста дүкенінде темір соғып жатқан.
Бұрын ұсталықпен қысқа қарай Көпжасар айналысатын
еді. Биыл ол қой бақты да, бұл міндет Ахтанда қалды. Қазір
қыс мезгілі. Қойшылардың атына таға, өгізге жегетін шана
керек.
Ұста дүкенінің іші ызғарлы. Көрік астында жанған отқа
төне түсіп, Ахтан ұзын сапты қысқышпен оттағы темірді
төске қойып, балғамен жаныштай бастады. Қолы жұмыста
болса да ойына әр не түсіп көңілін бөліп кете береді. Осы
ащы ішектей шұбатылған қамау ойлардан қашан көзі
ұйқыға барғанша құтыла алмайды. Қайта санасын сарсаңға
салып, қиялын сандалтқан ой ағыны тентек толқындай
ереуілдеп өршелене түседі. Шіркіннің сабасына түсіп саябырситын кезі болсашы!
Жұмыр басты пенде атаулының көретін күні осы ма,
әлде тек қана мұның ғана пешенесіне жазылған ба, уайымсыз өтетін бір күні жоқ. Бала күнгі көрген қиыншылығы,
шеккен жәбірі тоя тамақ ішіп, алаңсыз ойын қызығына
берілгенде ұмытылатын. Енді, міне, жасың қырықтан асып,
«өмір соқпағының бұралаңын көп шиырлағандықтан ба жұқарған жүйкеңе не болса сол шаншудай қадалады екен.
Болмастан дау, жоқтан жау тілеп жүрген бұл жоқ. Кешегі
қырғында Отан үшін жан пида деп, ашу-кегін зұлым жауға
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оқ қып атқан, ажал аузына сан барып, сан қайтқан жан

кешті солдатқа мынадай маужыраған бейбіт күнде тас

қопарса да сөз емес. Бірақ, мұны қажытып жүрген бейнет
емес, аққа қара жағып адал көңілін арамға апарған пәлеқордың жаласы. Қияндағы ауылға көшіп келгеніне жыл
толмай жатып, домалақ арыз үстінен қарша бораған. Осы
жолы Ахтан сол арыздың салдарынан ауданда біраз күн
жүріп қалды.
Ауаткомның кезекті мәжілісінде қияндағы мал жайылымы бөлімшесіндегі қой фермасының шаруашылығы
қаралып, ферма меңгерушілері қысқа дайындықтың барысы
турасында есеп берді. Ахтанды мәжілістің соңында
тыңдаған.
Ауаткомның председателі Разақ Әкімжанов әсіресе бұған қатты шүйлікті. Соғыста командир болған, мінезі
шапшаң Әкімжановтың ашуына кездесіп қалса, оңбайтынын білетін кейбір табанының бүрі жоқ жалтақ меңгерушілер мен колхоз председательдері қара терге түсіп балаша
сасқалақтаған.
Ахтан да солардың кебін киді. Кемшілікті сылтаумен
бүркемелеп көріп еді бұған ауатком председателі зекіп
тастады.
Исполком мүшелері бір-біріне қарады. Іргені жағалай
қойылған орындықтарға сығылыса отырған колхоз бастықтары мен ауданның жауапты қызметкерлері де бұдан көзін
айырмады.
Аудандық әскери комиссариат Ахтанға «Қызыл Жұлдыз» орденін табыс еткен. Бұл орденмен соңғы бір қоянқолтық ұрыста ерлік көрсеткені үшін наградталған. Сол
орденді исполком мәжілісіне бекер-ақ тағып келген екенмін
деп өкінді бұл.
— Жолдас Досабаев сіз аудандық атқару комитетінің
шешімін неге орындамадыңыз? Ол шешімді мұндағылар
еріккендіктен шығарды деп ойлағансыз ғой, сірә? Біздің
аудан территориясы Бетпақдаламен шектес жатқандықтан,
жем-шөп қорының жетімсіздігін ескере отырып, экономикалық тиімділікті есептеп, қысқа қарай біраз қой отарларын
жыл сайын Шу өзенінің бойына қыстатып жүрміз. Одан
пайда таппасақ зиян көргеміз жоқ. Ал сіз нендей күшіңізге
сендіңіз? — Әкімжанов бұған сұқ саусағын кезеді. — Анау
омырауыңыздағы орденіңізге сенесіз бе? Қыс қысып кетсе,
жайылым тарылса, сіздің әуселеңізді сонда көрерміз?
— Шабылған шөптері жеткілікті. Үй-қоралары сайлы
шығар,— деді аупарткомның екінші хатшысы.
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Әкімжанов үстелді жұдырығымен түйіп қалды.
— Қайдағы жеткілікті? Бұл жолдастың істеп жүргені
аз емес. Өзім білем деп көкірегін көтеріп, ешкімнің пікірімен санаспай, алыстағы қой фермасында ойына келгенін жасаған. Біз бұны онда кешегі отты жылдарда шыныққан майдангер, табанды коммунист деп сеніп жібердік.
Ахтан орнынан ұшып тұрды.
— Боса да қойды Шуға айдатсаңыз, қыстақ салдыруға
неге нұсқау бердіңіздер?
— Үйген шөбің, салдыртқан қораң бос тұрса, басқаларға
қарайласпайсың ба? — деді Әкімжанов,— Сақтық қор
қайда?
— Мен олай етпедім! — деді Ахтан қатуланып. — Қыстың көзі қырауда Шу бойында қой бағу шопандарға оңай
емес. Мен қойшыларды бейнеттен құтқарғым келді...
Әкімжанов сабасына түсейін деді. Ашуға басып кеткенімен ауатком председателі кісіні жамандыққа қимайтын
кешірімді. Мәжіліс қорытындысында шаруашылықты басқаруда жіберген кемшілігін тез арада түзеу керектігін баса
көрсетіп, Ахтанды екі айға сынға қойды.
Ол мұнымен де құтылған жоқ. Ертеңіне Ахтанды прокурор шақырды. Үй-қора салдырып жатырмын дегенді желеу етіп, колхоз малын оңды-солды жұмсады. Жалдамалы
құрылысшыларға еңбек ақыны артық бергізді деленіпті
арызда. Ахтан жалған жаланың салдарынан істі боп қаламын деп қауіптенбеген, есіл уақытының зая кеткеніне
өкінді.
Қолына балға алып темір соққанда да күші тасып бара
жатқан жоқ. Ескі-құсқыны лекерлеп дегендей барымен
базарламаса бола ма? Колхозға алақанын жайғанымен ала
ғой деп ұстата салатын дайын нәрсе қайдан табылсын.
Соғыстың салдарынан артта қалған шаруашылықты қаз
бастырып, қалпына келтіру — бір түнде орындала қоятын
жұмыс па. Ердің ұйқысын, ездің күлкісін қашыратын ауыр
бейнетке төтеп беріп, жанды қинамасаң — ұтылғаның.
Кішірек желқұрсақ көрік дамылсыз үргілеген соң, от
қызуы күшейе түсті де, терезенің қырауы еріп іштегі ызғар
сынды. Соңына тазы ерткен Нысан бері жүрді. Кейінгі
кездері ашық жұлқысуға бет алған ол Ахтанға шабуылды
үдете түскен. Шаруаның жөнін айтқансып ілігісе кетеді де,
содан байбаламдап бақырауық түйедей жынын құсып,
беттен алып жатқаны. Айтатын сылтауы: «Өзім білемге
128

салынып шаруаны ақсаттың. Ақылдаспайсың бізге»,— дейді. Оған ат дауы қосылады да, аралары тіптен алшақтады.
Нысанның мінетін екі аты бар-тын. Соның біреуі Ахтан
ана жолы ауданнан келген уәкілге мінгізіп жіберген-ді.
Уәкіл қалада өскен жас жігіт екен. Маңайдағы колхоздардың бірінен мінуге алған аты сауырына қамшы тисе
көткеншектеп тұрып алады, одан қала берді, құйрығын
көтеріп мөңкиді. Сол атты мұнда қалдырып Нысанның атын
уәкілге өзі жоқта мінгізіп жіберген Ахтан дау сатып аларын
білсе де тәуекел еткен. Қызметке жаңада ғана тұрған жас
жігіт шабан атпен далада қалып қояр деп қауіп ойлаған-ды.
Енді сол атымды қолыма тигізе қоймадың деп шамырқанған Нысан Ахтанды кездескен жерде бір түйреп өтеді.
Осы қазірде тегін келе жатпағанын біліп, оны дүкен терезесінен бақылады.
Нысан ұста дүкеніне таяна бере атының сауырына
қамшыны басып-басып жіберді. Сол-ақ екен көткеншек
торы қиықтанып әккілікке басты. Сен адамның қиқары, мен
малдың қиқарымын дегенді аңдатқандай қырсық ат бірер
мәрте мөңкіп еді ызаланған Нысан көткеншек торының
сауырына қамшыны үстің-үстін жаудырды.
Осы мезетте көткеншек торы оқыс жалт бергенде Нысан
ерден аударылып түсті. Үшкір тасқа иығымен құлаған ол
ойбайлап ауылды басына көтерді.
— Аттан! Аттан! Жау шапты деген соң, жау шапты!
Ауыл адамдары өре түрегелген. Ұста дүкенінің алдында
ентіге жүгіріп жеткен Ақманар:
— Неге буындың, нағашы? — деді күзен ішігінің түймелелерін ағытып жіберіп, өз басын өзі қойғыштаған Нысанның қолына жармасып.
— Сабады деймін! Ұрды мына иттің!
— Кім? Кім, ұрды сізді?!
— Мына ағаң, ойбай! — Нысан басын қойғыштағанда,
жұдырығы тұмсығына тиіп кетіп, мұрнынан қан сауылдап
қоя берді.
— Көріп тұрмысың? Куә бол, ойбай, Ақманар!
Нысанның мұндай-мұндай айқайын жаңа естіп жүрмеген ауыл адамдары ұста дүкенінің алдына келуге бой
тартып, беймезгіл шыққан жанжалды алыстан бақылады.
Нысан райынан қайтпады. Аузына ақ ит кіріп қара ит
шығып, іштегі запыранын құсып-құсып алған соң, көткеншек торыны басқа бір салып қоя берді де, ұзын жолға
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мінетін екінші атына ер салды. Сол бетінде ол бір жаққа
суыт жүріп кетті.
Ұста дүкеніне тығылып алып шықпағаң Ахтан Нысанның бұл қылығына не ашуланарын, не күлерін білмеді.
«Апырау, жұрттың бәрі қорқытады мені! Соншама ерге
бұлды, нарға құнды болатындай ештеңелеріңді бүлдіре
қойған жоқ едім ғой? Арым таза. Ісім ақ, несіне
бүгежектеймін?..»
Тартысқанмен тыртысып, айтысқанмен арбасып кезек
сабаласып жүрсе, кегім кетті деп өкінбес еді. Бірақ сол
қайтқан кектен мұратыңа жетсең бір сәрі-ау...
Ахтан көрік астына қайта от тұтатты. Енді ол таға
соғуға кіріскен-ді. Бірақ өзін қанша тежегенімен, көкейінде
кілкіген запыран ой түнемел қымыз ішкендей жайын
кетірді. Шеке тамыры бүлк-бүлк соғып, басы ауырып кетті
де: «Түнде жайсыз ұйықтаған едім, содан шығар»,— деп
жұбатты өзін.
Ұйқы демекші, осы күндері бұл түннің бір уағында
оянып алып, көрер таңды көзімен атыратынды шығарған.
Күндіз әрнеге ойы бөлініп жұмысқа алданады. Ал енді
қараңғы үйде көзі бақырайып жатып, ой теңізіне бір батып
кетті ме, қанша шаршап-шалдығып арғы жағалауға шыққанша қу жаны қалады. Әні ұйықтайын, міне ұйықтаймын
деп өзіңді жұбатқаныңмен, теке көзденіп еліріп алған
ешкідей үркек ұйқы қарасын көрсетпей кетеді де, еріксіз
қиялға беріліп ойға батады.
Жас кезінде адам өмір қызығының көл-көсір ләззатына
беріліп, ішпей-жемей жүрсе, жасың қырықтан асқан соң,
емірден татар дәмің мен көрер қызығыңның да сәні кетіп,
арқауы сетіней бастайды екен. Енді саған жар төсегі
де бұрынғыдай көңіл көншітпей, деміне бетің тиіп, бір көрпе
астында жатқан әйеліңді құшақтауға жасқанып, тәтті ұйқысын бұзып алармын деп бой тартасың. Нұрбикемен
тұрмыс құрған күндердің қызық-шыжығы да өз алдына бір
әңгіме. Жар құшағын аңсап келгенде, мұның жаралы тәнін
жұп-жұмсақ майда алақанымен сылап-сипап аялаған, мұздаған жүрегіне ыстық кан жүгірткен, сенделіп жалғыз
қалғанда сүйеніш-медеу болған да осы Нұрбике еді-ау! Енді
сол әйелдің құшағы неге тартпайды мұны? Әлде елуге
келмей жатып бір-біріне суынып қожырайын дегені ме?
Біраздан бері Ахтанды іштей қинап жүрген жай осы.
Бұл сияқты салқындық Нұрбике тарапынан да байқалып,
екеуінің аралары күннен-күнге алшақтап бара жатқан си130

яқты. Бір-бірін қабақпен, көзбен ұғысып қатты сыйласатын.
төсегінде табысып қауышқанда да Ахтанды бір ұят
сезімі тежеп, тым арсы-гүрсі анайылыққа бармай, алғаш рет
қалындығының қойнына жатқан жас күйеудей әдептен
озбайтын. Нұрбикенің мысы жеңіп, оның алдында үнемі
бүгежектеп жүргені.
Алыстағы ауылға көшіп келгелі Нұрбикеден бұрынғыдан бетер жасқанады. Бұл жасқанысы — екеу ара сыйластық арқауы сетінеп кете ме деген қауіптен туған сақтығы.
Еңді қалған ғұмырда ескі жұртқа оралайын деп жүрген бұл
жоқ. Нұрбикенің қадір-қасиетін аяққа басып, оның көзіне
шөп салайын деген арам ойдан мүлде аулақ.
Бірақ Нұрбике қызғанады екен деп бір кездегі аяулы
жары Алсуды көңілінен өшіріп қалай тастасын?
...Ауаткомның мәжілісі өткен күннің ертеңінде Ахтан
председательге қайта кірді. Мұны шақырған Разақ Әкімжановтың өзі.
— Сөгіс алдым деп бір күннің ішінде сөлбірейіп жүдеп
қалыпсың ғой,— деді председатель күле сөйлеп. — Кешегі
майдангерге, от кешкен батыр жауынгерге, сөгіс-мөгіс
дегенің сөз деймісің? Біздерді фашистердің от күрзісі
де мұқалтып жасыта алған жоқ. Совет адамдарының ұлылығы сол — Отан үшін, халықтың болашағы үшін нендей
де қиындықтан бас тартпауында.
— Дұрыс айтасыз, Реке,— деді Ахтан қабағын түйіп. —
Сонда мен қарақан басымның қамын ғана ойлаған өзімшіл
болғаным ба?
— Сені өзімшіл деген кім?
— Ендеше мен неге жазықсыздан жазықсыз сөгіс
аламын?
— Соғыста командирдің бұйрығын орындамаған солдатТЫ әскери устав бойынща қайтушы еді?
— Жазалайды.
— Ендеше сені де біз жазаладық. Оған жүйкеңді жұқартпай-ақ қой. Тәртіптің аты тәртіп. Қыстан қойды жұтатпай аман-есен алып шықсаңдар, алғысқа сонда бөленесіңдер! Егер қоғам малына жұт араласып, өлім-жітімге
ұшыррады ма! Онда мені де жазалайды жоғары жақ. Қазіргі
тәртіп солай.
Разақ Әкімжанов аз ойланды да суырмадан папкасын
алып ішін ашты. Ірі әріптермен анық етіп жазылған екі
парақ қағазды алдына қойып:
— Бір емес, екі рет арыз түсті тікелей менің атыма, сен
турасында.
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— Түссін! — деді Ахтан шыдай алмай. — Неге тексертпейсіздер? Анық-қанығына көз жеткізіп барып, кінә тақпай ма екен!
— Сабыр ет,— деді Әкімжанов байсалды кейіпте.—
Жалғыз сенің ғана үстіңнен арыз жазылады деймісің?
Арыздың астында жатқан мына біз шығармыз.
— Арызқойларға неге тосқауыл қоймайсыздар?
— Ұлы Отан соғысында жиырма миллионға тарта совет
азаматы оққа ұшты. Небір қасқа мен жайсаң көрейін деген
қызығын көре алмай, бойындағы дарын-қабілетін халқына
бере алмай кетті, екеуміз де қан майданның отына сан
түсіп, сан шықтық. Ендігі майдан сол арызқойлармен. Бірақ
олар жау емес мылтықпен атып тастай салатын. Екі-үш
парақ қағаз шимайлады екен деп қалай жазаларсың?
— Ондайлар қағазды ғана шимайлап қоймай, кісінің
қағаздай аппақ көңіліне кір жағып, пәле жапса да, сенікі
жөн деп бас шұлғи беру керек пе?
— Дегенмен олар фактіні көктен алмайды ғой. Жел
тұрмаса, шөптің басы қимылдай ма? Мәселен сен жөніндегі
арыздың арқауында ептеген шындық бар.
— Ол қандай шындық?
— Қоғам дәулетіне қол сұқты. Ортаның малын үй-қора
салдырамын деп жұмсады деп жазыпты арызда. Мұнысы
саған жапқан жала, әрине. Сенің семьяңды жақсы білемін.
Бір үйде үш-ақ жансыңдар. Үш адамның ішіп-жегенінен
қоғам дәулеті ортая қоймайды. Мәселе басқада. — Әкімжанов көзін алартып, түрін суытып алды. — Сен ептеп
жігітшілік құратын көрінесің? Ептеп емес, ашық түрде,
шешініп тастап айқасыпсың!
— Жала! Шылғи өтрік! — Ахтан орнынан ұшып тұрды. — Мен керек десеңіз өз әйелімнің де қасына сирек
жатамын. Соғыс деген сойқан жанымды да, тәнімді де
мезгілсіз тоздырып кеткен! Құр бекерге күйдірмеңіздер!
— Сабыр ет, жігітім,— Әкімжанов қуақылана күлімсіреді. — Сонымен шындығынды айтқың келмейді ғой?..
Ахтан енді турасына көшкен. Басынан өткен қиыншылықтың түгін қалдырмай баяндаған. Қатал тағдырдың суық
қолы бір кездегі сүйіктісін, аяулы жарын құшағынан тартып
әкетіп, басқа біреуге еріксіз қосақтап қойғанын, оған деген
көңілінің бәз баяғы қалпында екенін, енді сол өткенді
жаңартып, бұрынғы әйелімен арасындағы үзіліп қалған
қатынасты қайта жалғастырмақ ойының жоқтығын еш
бүкпесіз сыр ғып шертті.
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Міне көрдің бе,— деді Разақ Әкімжанов саусақтарын
тарбайтып. — Егер сені жамандаған арыз менің қолыма
түспесе, онда саған деген түсінігім басқаша. Бұлақ көзі
бітелмесе, қайнардың суын кім аршиды? Сол сияқты аққа
қара жағылмаса, жақсылық пен жаманшылық тайталасып,
әділетсіздік шындыққа көлеңкесін түсірмесе, көкіректің
тереңінде жатқан арың мен адамшылығың оңайлықпен бас
көтеріп араша іздер ме? Мына жалған жала саған жабылмаса, сен маған сырыңды ашпас едің-ау, ә?
— Әрине, Адам кейде ағынан жарылып ақтарыла сыр
ашысар дос іздейді. Нансаңыз, кейде басқа түгілі, өзімді
танымай қаламын. Өзіме өзім жат көрінетін кезім жиілеп
барады.
— Ондай хал жалғыз сенде емес, бәріміздің де басымызда бар. Кім төрт құбыласы сай бүтін дейсің осы күні?
Соғыстың дауылы менің де шаңырағымды құлатып кеткен.
— Қалай?
— Ол көп әңгіме. — Председатель сағатына қарады да
папкасын суырмаға салды. Сосын алдындағы арызды жыртып-жыртып себетке тастады да: — Жүре сөйлесейік,—
деді ол жұмсақ шыраймен. — Үйге жүріп шай ішіп қайт.
Разақ Әкімжанов кеңседе басталған әңгімесін үйге
барған соң қайта жалғастырған:
— Сен соғыстың қырсығынан жан жарыңнан тірідей
айрылсаң, мен мәңгіге көз жазып қалдым,— деді ол бір
түрлі мұңдана күрсініп. — Соғыс басталғанда облыстық
атқару комитетінде бөлім меңгерушісі едім. Майданға тіленіп өзім кеттім. Жәнияш облыстық филармонияда әншітін. Өнерлі-ақ еді-ау! Ақылды да көрікті әйел еді. Бір
сыдырғы қоңыр даусы бар, тәп-тәуір әнші-тін. Мен соғысқа
аттанған соң ол астаналық филармонияға жұмысқа ауысады. Содан майдандағы жауынгерлерге концерт беріп
жүргенде, қапылыста жаудың қаңғыған оғынан мерт болды... Ал, сен ғой, маған қарағанда бақыттысың. Неге десең,
бұрынғы әйелің тірі. Оны шын сүйіп жақсы көрсең көз
алдында жүргенінің өзіне шүкіршілік қылып, көңіліңе демеу
етпеймісің? Оның жер бетінде тірі жүргенінің озі саған
қуаныш сыйламай ма?
— Қуаныш емес, керісінше,— деді Ахтан,— Жаңа айттым ғой сізге, кейде өзімді-өзім түсіне алмай дал боламын.
Өткеннің өкініші алдағы көрер қызығымиың жолын кесіп
тастағандай болады да, өмірді басынан қайта жалғастырар
ма еді деп қиялдаймын.
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— Енді бұл қиялың құр әурешілік. Меніңше, өмірдің
мәні қиындықтар мен адасуларды жеңіп шығып, ілгері
қарай ұмтылуда. Ал, сен шегінем дейсің. Өмірдегі шегіну
майдандағы шегінуге келіңкіремейді. Соғыста стратегия,
тактика дегендер бар. Түсінікті сөзбен айтқанда, жауды
алдаусыратып бағытынан жаңылдыру. Ішке кіргізіп алып
тұмсықтан соғу, алды-артын орап алу дегендер. — Әкімжанов ақ бурыл шашын салалы саусақтарымен бір сипап
қойып, сөзін әрі қарай -жалғады. — Кісі ұзынды-қысқалы
ғұмырында ештеңені жоғалтпаса, ұтылмаса онда ондай
адамның мәнді өмір сүре алмағаны. Ал сені мен біз өмірде
көп нәрсені жоғалттық. Соғысты айтсаңшы бәрінен. Жүйкені тоздырып кеткен жоқ па, атаңа нәлет фашистер!
— Кейде ашу қысқанда дөрекілікке басып жіберетінім
бар,— Әкімжанов мұны арқасынан қақты. — Әлі де талайталай қимасыңды жоғалтарсың. Түптеп келгенде, адамшылығыңды, арың мен ұятыңды жоғалтпа. Бірақ, әлгі арыздағы саған жабылған жалған жала расқа айналса арашаға
түседі деп маған сеніп қалма. Көрінгеннің көңіліне қарап,
жауырды жаба тоқи берсек басшыда бедел қала ма?
Беделсіз басшы ұрыста жауынгерлерді шабуылға бастай
алмаған табансыз командир тәрізді. Ал сіз, жолдас Ахтан
Досабаев, соғыста мейлінше ерлік көрсеттіңіз. Жақсы соғыстыңыз! Омырауың толған орден, медаль. Еңбек майданында да сізді біз алғы шептен көрсек деп үміттенеміз! —
деп Разақ Әкімжанов мұны жігерлендіріп шығарып салып
еді...
«Бұл қалпымда алдыңғы шеп тұрмақ, топқа ілесіп
аяғымды алып жүре алсам жақсы-ау!» — деді ол іштей. — Ақыл беріп көмектеседі деген Нысанның түрі жаңағы. Үнемі бейнетке арқаны тоса беру менің ғана маңдайыма жазылған деймісің? Жанды қинай бермей, ат үстінен бұйырып бейнетке араласпай жүрсем ғой. Көрінгенмен
жүз шайысып онсыз да аз денсаулықты жойғанша өзіммен-өзім неге жүрмеймін? Додаға түскен немді алған? Енді
қырыққа келгенде махаббат машақатымен басымды ауыртпағым не? Отқа қақталып темір соққанда, жұрттан алған
рақметім қайсы? Колхоздың қоймасында жоқты қолдан
жасаймын деп әуреге түспегім не?»
Өзін-өзі қажап кереғар ойға берілгенімен бастаған жұмысты аяқсыз тастауға дәті бармай, ол ұста дүкенінен кеш
түскенше тапжылмады.
Ахтан сыртқа шыққанда, жел күшейіп, қар жауа борап
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Үйге барып езген құрттан ішті де, ерттеулі атын
араннан алып шығып, жетектеген бойында мектепке барды.
Сабақ аяқталса да Ақманар класс бөлмесінде отыр
екен
— Таулы жердің бораны қатты соғатын көрінеді ғой.
долы әйелдей бір көтерілсе, жуық маңда басыла қоймайды,— деді Ахтан.
— Құтты біздің шешей тәрізді,— деп күлді Ақманар.
— Жеңгей есті тентек емес пе. Қисынды жерде ашуланады. Ал тау арасының бораны сенің Нысан нағашың
сияқты кісіні алдап соғады. Тым-тырыс тұрады да, сәттің
арасында бұрқырап шыға келеді.
— Кіші көкем қатырады,— деді Ақманар ағасының тапқыр сөйлегеніне мағұрланып. — Бағана сізге неге соқтығып
жүр?
— Құдай берген мінез ғой, біреуге сүйкенбесе жүре
алмайтын. Қылдан тайсақ, ауданға шапқылайды. Кеткен
шығар тағы да.
— Бара берсін,— деді Ақманар қолын сермеп. — Аз күн
құлағымыз сөзден тынышталсыншы.
— Мен Кіші Қаратөбеге жүріп барамын,— деді Ахтан,— Көпжасардың көмекшісі сенімсіз. Қармысқа айта
салшы. Келісімен Белтеректегі қыстауга суыт тартсын.
Мұндай боранды күні үйде тым-тырыс жатқанымыз келіспейді. Өзің ауылдағы отардың жауапкершілігін ал. Қасыңа
бірер естияр бала ертіп, ертерек қойдың алдынан шық.
— Жарайды, бұ жаққа алаңдамаңыз,— деді Ақманар,
алдындағы дәптерлерді суырмаға тездете салып. — Қазір
мінемін атқа.
III
Атын тебіне ширақ бастырған Қармыс тауды бөктерлей
жүріп кеп, кезеңнен бері асып түскенде, жел екпіні күшейе
түскен. Құс төсекті сөгіп шашып жібергендей-ақ ту-талақайы шығып ұйтқи жауған жапалақ қар төңіректі шымылдықтап көрсетпей жіберді де, тізгінді тежеп тың тыңдады.
Қой қайырған қойшының қарлығыңқы даусы уілдеген желмен тайталасып құлағына тым әлсіз шалынған . Қармыс
ат басын дауыс шыққан жаққа бұрды. Ат үстіндегі екеудің
біреуі Ақманар, жаяу жүргендер ересек балалар екен.
Қармыс қаба жал буырыл аттың үстіндегі жасы елуді
қусырған Жөнбайға жанасалап:
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— Бұл қалай? Қойды ертеңгілік желге қарсы шығармай
ма екен? — деді.
— Ойбай-ау, оған қырық құбылған қысыңның күні мұрша берді ме? Бағана малды өріске шығарғанда тым-тырыс
еді. Түс ауғанша сол мінезінен танбаған. Аяқ астынан
бұлқын-талқаны шықты емес пе? Сен де жақсы келдің!
Тілеуің бергір, Ақманар мен мына балалар болмағанда бұл
боран біраз қырсықты жасайтын еді маған. Ал не тұрыс бар!
Серкені алдыма салып жол бастайын. Сендер қойды ширатып айдаңдар! — деді де Жөнбай ай мүйізді қос қара
серкеге төрт-бес қойды қосып алып, желге қарсы қуалады.
Құрықшасын оңды-солды бір сілтеп, қатты желден
ықтап ұйлығысқан қойларды жанталаса қайырмалап
жүрген Ақманар мен Қармыстың бір-бірімен тілдесуге
шамасы жоқ. Ұйлығысып бір орнынан жылжымаған қойлар
көсем серкелерді қара тұтып солай қарай беттеді. Аздап
тыныс алған Ақманар:
— Мына шіркіндер күні бойы бізге қайыру бермей
діңкелетіп еді. Өз иелерін таниды екен. Сіз келген соң алға
түсіп топылдауын қарашы! — деп ашық үнмен әзіл тастады.
Қармыс та тілінің ұшына келген сөзін айтып үлгерген:
— Мал иесін таныса, өсейін дегені, қыз жігітке жағынса,
өтейін дегені.
Ақманар бұған жанаса беріп:
— Тым тапқыр сөйлеп кеттіңіз, Қырмысеке! Бейнетіңізге көрініп жүрмесін? Боранды күні ит пен бала құтырады,— деді.
Енді қайтып жауаптасуға мұршалары келмеді. Боран
әңкілдеп жел қатайды да, қарлы құйын ат құлағын көрсетпей жіберді.
— Біз қай тұста жүрміз? Қыстауға қанша қалды? — деп
дауыстады Жөнбайға таяп кеп.
— Ауыл сыртындағы ұшқатты сайды білуші ме едіңдер?
Соған кеп тірелдік. Енді бір лықсыса ауыл қарасын көріп
қалармыз! — деді Жөнбай қатты дауыстап.
Қолдарындағы құрықша, шыбыртқыларын дамылсыз
сілтеп, отарды ес жидырмай түре айдаған бұлар қиқу салып
боранды даланы бастарына көтерді.
Желге қарсы лықсыған отар бірте-бірте қыстауға жақындай түсті де, қауіп бұлты сейіліп, үміт оты жарқ
етті.
Қойлар қораның қарасын көрген соң солай қарай шұбырды. Уһ деп есін жиған Жөнбай:
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- Әсіресе осы қыстаудың, мына Қаратөбенің бораны
ма! Өзгеше ала бөтен ғой! Тымық күннің өзінде жел
шақырып ызылдап тұрғаны! Баяғыда мендей бір қойшы:
Қаратөбенің долысынан сақта, Шонай елінің жемқор
болыснан сақта» депті ғой,— деп Қармысқа сөзін мақұлдатып күле сөйледі. — Біз бірдеңе ғып бас амандадық.
Басқалардың халі нешік десеңші! Алдап соқты бұл бораның.
Айтпақшы, запперме қайда жүр? — деді. Жөнбай қаршығадай жинақы бойымен Ақманарға бұрылып.
— Бағана бір әзірде Кіші Қаратөбеге суыт шапқылап
кетті. Со кісі ескертпегенде мен сіздің алдыңыздан шыға
қоятын емес едім. Қағазға омалып, оқушылардың дәптерін
тексеріп дегендей, өзімше пысықсып жатқам. Кіші көкем
«күннің тәрізі жаман, қойдың алдынан шығыңдар ертерек»
деп тапсырған соң, дәйектеп отыра алмадым,— деп Ақманар Қармысқа бұрылды. — Қармысеке, сізге де бір тапсырма бар. Досекең аулынан ертерек қайтса саған Белтеректегі қыстауға кідірмей тартсын деді.
— Өзім де сол ауылдан оралдым. Бағана боран басталардың алдында тоқтыларын ауыл іргесіндегі қорыққа
салған. Менің қаупім Досекең. Бүгін қойға шалдың өзі
кеткен. Байқауымша, ол кісі отарын тым алысқа әкеткен
сияқты. Көмекшісіне наразы боп: «Қойды ауыл маңынан
ұзатпайсың. Қар қалыңдағанда жегізетін тебінді шар қып,
отарды иіріп жаймай өрісті тарылтып тастадың»,— деп
жатқан.
— Онда кәдік екен! — деді Ақманар қобалжып.— Осы
бетінде тартып кетсек қайтеді?
— Күн кешкіріп қалды ғой,— деді Жөнбай қауіп ойлап. — Адасып кетіп жүрмеңдер?
— Тәуекел,— деді Ақманар Қармысқа иек қағып. — Енді не тұрыс бар.
— Кеттік! — деді Қармыс атын тебіне беріп.
Олар әне-міне дегенше ақ түтектің арасына сіңіп көрінбей кетті. Екеуі қатарласа жортып келеді. Еті қызынып
алған аттардың жүрісі өнімдірек көрінген.
— Боранды күнгі әуселеңізді де көрейік сіздің! — деді
Ақманар қатты дауыстап.
— Бұл әңгімені кейін жалғастырамыз, мұғалім жолдас,— деді Қармыс, түлкі құлақшынының бауын тарта
байлап. — Кәне, жолды кім бастайды?
— Сіз бастаңыз.
— Кезекті саған бердім, мұғалім,— деп Қармыс тізгінді
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тежей берді. — Боранды күні ит пен бала құтырар деп жаңа
өзіңі айтып едің. Адасып кетіп жүрмейік.
— Тәуекел! — деді де Ақманар алға түсті.
IV
Еңсесі көтеріңкі қоржын үй жып-жылы. Жалпақ үстелге
таяна қонақтаған бүйірлі ақ самаурын ентігін баса алмай
тұр. Шай құюға кіріскен Қоңырша шалының әлденеге
алаңдап мазасызданып отырғанын аңғарды да, бағана қойға
кеткенде буынған былғары белдікті қайда тастап кеттің деп
айтуға батпай:
— Ертең Теміржанның демалысы еді-ау, айтпақшы.
Боран күшейіп кетсе үйге келе алмай қалады-ау,— деді
уайым етіп.
Қарттың ойы басқада.
— Қармыс қашан кетті ауылдан? — деді кемпіріне барлай қарап. — Қалай, жұмысын бітірді ме бүгінгі?
— Қошқарларды айрықша күтімге алу керек. Жемшөпті аяма,— деп Кемалға қатты тапсырған. Мінезі салмақтылау тәрізді еді.
— Біреуге соқтықты ма сонда?
— Өзінше... Әлгі мұғалім балаға, Әнипаның қызына сөз
салып жүр деп еді, Ақманар кергитін көрінеді ғой.
— Тағы не жаңалығың бар? — Қарт кемпіріне шүңгіл
көзімен сүзіле қарады. Онысы — өсек айтпай аузыңды
бағып тыныш отыр дегені.
Қоңыршаның біреуді біреуге шағыстыру әдетінде жоқ.
Бірақ естіген сөзін ішіне сақтай алмайтын.
— Бағана осында Нысан жиен соққан,— деді ернін бір
сылп еткізіп. — Ахтан заппермеміз бұрынғы татар әйеліне
көңілі құлап... шатасып жүр дей ме?
— Тағы да! — деді Досекең кекесінмен.
Қоңырша ығыспады. Шалының заңға томпақ келетін
іспен айналысып, қошқарларды түнге қарай қойға қосып
жүргенін ілік қып еркінсіп кетті.
— Сен де сау сиырдың боғы емессің? Зағипаңа кетпеймісің. Өзіңді тосып әлі күнге байға тимей отырған
көрінеді ғой.
Қақ-соқпен ісі жоқ кемпірінің өтіп кеткен оқиғаны есіне
алғанына таң қалған Досекең оған қуақылана күлімсіреп:
«Япыр-ау, бұл қызғаныш деген де ит жанды екен-ау!?
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Алпыстағы кемпірдің де жүрегін қызғаныш қарыған соң
басқаларға не жорық!» — деді іштей.
Осы кезде ішке біреулер енді. Үсті-басының қарын
қаққыштап ауыз бөлмеде бөгеліңкіреген Қармыс пен Ақманарды қуана қарсы алған үй иесі:
— Апырай, мынадай ақ түтекте түнделетіп жүрген неткен жүрек жұтқансыңдар!? Жайшылық па, қарақтарым! — деді.
— Боран соғып кеткен соң сіздің ауылдың амандығын
білейік деп пысықсып тартып кетіп едік,— деді Ақманар
сырт киімдерін шешіп жатып. — Тең ортаға жете бергенде
жолдан адасып... Содан аттардың жершілдігінің арқасында
таптық-ау, әйтеуір, ауылды!
— Құдай сақтаған екен! — деді Досекең басын шайқап. — Күн кештете соққан бораннан сақта, күншіл-күндес
арамнан сақта деген емес пе. Осы мына бүгінгі боран ба,
алдап соқты,— деді жас қонақтардың киімін шегеге өзі іліп
жатып. Әсіресе ол Қармысқа айрықша пейіл беріп:
— Киімің жұқа екен, тоңған жоқпысың? — деп оның
иығына өзінің сеңсең ішігін жапты да, Ақманардың суық
сорып албыраған жүзіне әкелік мейіріммен назар тоқтатып:
- Сен ше, балам? — деді,
Қонақтар ыстық ішіп жан шақырған соң үй иесін сөзге
тартқан.
— Сізді күн райын болжайды деп естідім,— деді

Қармыс.
— Жаратылыстың ісіне болжам айту қиын,— деп қарт
шоқша сақалын тұтамдады. — Қыстың заты атынан-ақ
белгілі. Қысымғ аламын, қысамын деп келеді.
— Қазіргі соғып тұрган ақ түтектің нағыз өзі емес
пе? — деп Ақманар да сөзге араласты.
— Бұл әшейін ойын жолы. Бұрқақ. Боранның әкесі әлі
алда.
Қарт сәл ойланды да:
— Меніңше адамша өмір сүруден өткен ерлік жоқ,—
деді нық сеніммен. — Тіршіліктің мәні — адамгершілікте.
— Жақсы, оныңызға жүз процент қосыламын. Жаңа сіз
заман ешкімнің тәлкегіне көнбейді дедіңіз. Пәлсапаның
заңына жүгінсек заманды қозғалысқа келтіретін адам
екен.
— Әрине, солай. Менікі әншейін долбар.
— Сіз бәрін де білесіз, Дос-ата. Заманды ит тартысқа
салатындар әлі де бар арамызда. Бір Нысекеңнің өзі жетіп
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жатпай ма? Аз ауылдың айқайына аттан қосып берекемізді
алады,— деді Ақманар.
— Нысандар бір кездері дәуірлеген. Біздің бас не көрмеді дейсің. Бәрі өзімізден. Шолақ белсенділер ғой түпке
жеткен.
— Сонда қайтті олар? —деді Қармыс.
— Қайтуші еді, шаш ал десе бас алды. Отыз жетінің
лаңында белсенділер қасқырша құтырған жоқ па... Өрісте
қой бағып жүргем.
Нысан келді шапқылап, Амандық-саулық жоқ, інкібіді
шақырады дейді. Амалым қанша, бардым. Тондықұлов
деген нәшандық жатып кеп тергеді. Халық жауысың дейді.
Өзіңді құтқарып қалғың келсе, басқаларды ата дейді.
Қамауда он күн жаттым. Бірақ ләм деп тіс жармадым.
Ешкімді атамадым. Бір қызыл көз тергеуші бар еді, атын
ұмытып қаппын. Кәпірдің түрі суық. Шыныңды айтпайсың
деп сақалымнан жұлды.
— Халық жауы тап сенсің дедім шыдай алмай. Сол-ақ
екен әлгі дода-додамды шығарды. Есімді жисам, іңківідінің
күресінінде жатырмын. Қасыма біреу келді. «Әй, нағашы-ай,— дейді Нысан тышқан көзін ойнақшытып. — Өзің
ұнатпайтын екі-үш адамды нұсқай салмайсың ба. Басыңа
пәле тілеп, ақ жүрек болған неңді алған...»
Кейін осы Нысан аузы-мұрны қисаймай: «Халық жауларын әшкерелегенім үшін інківіттен бләгадрніс қағаз
алдым, қолыма сағат тақтым,» — деді ғой.
— Ұсталғандардың бәрі халық жауы ма расымен? —
деді Қармыс.
— Есіл сабаздар нақақ кетті,— деп Доскен балаша жыламсырады.
— Шындық қайда? Ақ-қарасын неге айырмаған,— деді
Ақманар кейіс қабақпен.
— Бір дауыл өтті ғой бастан. Қайтесіңдер. Көрейін
деген қызықтарың әлі алда. Керегі жоқ соның. Біреу-мүреудің құлағына тиіп, жеткізіп жүрсе...
— Отыз екінің аштығына кім кінәлі? Заман ба? — деп
Қармыс қанын ішіне тарта сұрланды. — Бұл деген сұмдық
қой! Жабулы қазан, жабулы қалпында қалсын дейтіндер түптің-түбінде бір есеп берер-ау тарих алдында. Халықты қызыл қырғынға ұшыратқан ұлылықтың құны соқыр
тиын.
— Заманың емес, адамың кінәлі бәріне. Ленин жолын
бұрмалағандар ғой түпке жеткен.
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Ендеше Сталинді ұлы көсем деп неге дәріптейміз? —
Қармыс райынан қайтпай.
— Байқа, балам! — Қарт басын шайқады. — Басқа пәле
тілден. Абайлап сөйле. Өсер ұрпақ өткенді емес, келешекті
ойлайды. Ілгергі заманнан күтейік те әділетті. Әзірше
тыныстап тұрмыз ғой.
Ендігі сөз артық. Соны іштей ұғып отырғандар үнсіз
томсарысты. Ауыр ойдың жетегінде кеткен үй иесі бір сәт
қыранша сілкініп:
— Жақсы лепес — жарым ырыс деген ғой. Көңілді
отырыңдар, қарақтарым. Енді мына шешелеріңді тыңдайық.
Кезінде тушадай сүйкімді, қара торының әдемісі еді. Сырлы
аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді деген дәл рас.
— Ақ жүрегім-ай, ә!— Қоңырша шалына қыр көрсетті.— Қылмысыңды әшкерелеп масқараңды шығарайын ба
осы.
— Ол не қылмыс?— деп, Қармыс етке қамыр илеп жатқан Қоңыршаға сұраулы жүзбен аңтарылды.
— Өзінше судан таза, сүттен ақ болғансиды. Баяғыда
мұның маған көрсетпегені жоқ. Зағипа деген бір салдақымен әуейі боп...
Досекең қызарақтады. Жас қонақтар мәз. Шал мен
кемпірді бір-біріне шақпайлап әзілдің отын үрлей түседі.
— Мына қақпас бүлдірді-ау,— деп Досекең жеңіл күлкіге басты. — Ат, шапан айыбымды беріп құтыла қойсам
Жақсы ғой. Әй, кемпір аш сандықты! Шығасыға иесі кінәлі.
Жап иығына Қармыстың.
Шаппай, желмей ойда-жоқта қарттан шапан олжалаған
Қармыс:
— Бұл ненің ақысы? — деді мән-жайға бірден түсінсе
де өтірік аңқаусып.
— Менен бір қателік өтті, қарағым,— Доскен қарт оған
қолын ұсынды. — Жаңалыққа қашан көзіміз жеткенше
үркектейтін әдетіміз. Қошқарды қойға ұрлап қосам деп.
Қатын деген дұшпан ғой, ұстап берген жоқ па.
Жаңағы жаңағы ма, нағыз қыран-топан күлкі енді
басталған.
Жас қонақтарда ес жоқ. Екеуі екі жерде ішін басып
құлап қалған. Қоңырша бір жерде домаланып жатыр.
Ұялған тек тұрмастың керіне баққан қарт та тұла бойымен
селкілдеп күледі.
Астан соң қонақ кәде жасалынды. Қоңырша қыз бен
жігітке төсекті төргі бөлмеге салды.
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Бұнысы білімсіздік емес, екі жасқа көрсеткен үлкен
аналық сенімі.
Қармыс төрге жайғасты да, Ақманар кереуетке жатты.
Жартылай ашулы есіктен фонарь жарығы түсіп тұр. Сыртта
жел азынап, боран уілдейді.
Екеуінің де жүректерін тулата соқтырып, жан дүниесіндегі ұйтқыған ой арпалысы, сезім бұлқынысы анаумынау боранға бергісіз-ді. Араларын бөліп тұрған адалдықтың ала жібін аттауға батылы жетпей Қармыс арқасына
түйіртпек батқандай аунақшыса, Ақманардың да жағдайы
мәз емес-тін. Осы бір тұнжыр көз ақ құба жігітке дегенде
көңілінің бір шегесі босаң. Оны жан тартып өзіне жақын
санайтындай. Әдет қалсын ба, кейде намысы ұстап кетеді
де, қасақана бұра сөйлейді. Оның бұдан жасыратын бір
қылмысы бар тәрізді ме қалай.
Қармыстың жан сырына үңіліп іш қалтарысын барлай
түспекке оқталды да шешесінің сөзі есіне түсіп еріксіз
тартынды.
«Сен тым шолжыңсың. Асауды бұғалық жуасытады.
Бұғалықтан бәрі бір қашып құтылмайсың. Жігіт — оқтаулы
мылтық. Оқтаулы мылтықпен ойнаған: не өзін, не өзгені
жазым етуі кәдік»,— деген бірде.
V
Алсу қазандық астына сары қиды тықсыра қалап, тездетіп
шай қойды. Қазаннан бу көтеріліп, іштегі салқындық сейіле
бастады да, Ахтан сырт киімін шешті.
Ауыз үйде жанған отқа итініп шылымды үстін-үстін
қомағайлана сорған Көпжасар келіншегінің түртпегімен
зорға қозғалды. Өмірдің көп қызығынан шетқақпай қалыс
қалатын ол былайғы жұрттан бой тежеп, көз тасада
жүргенді ұнататын. Бұнысы — әбден кісі киіктігі емес,
табиғатындағы томаға тұйық сабырлы мінезінен.
Ахтанмен ара қатынасында да кереғар кеткен жері жоқ.
Оны аға тұтып кішілікпен сыйлайтын да, алдын кесіп
өтпейтін. Біреудің ақ төсегіне жантаяйын деген ой үш
ұйықтаса түсіне кірді деймісің. Енді, міне, немере ағасының
құдай қосқан қосағы жазмыштың әмірімен бұған әйел боп
отыр.
Адамның күні — адаммен. Тіршілікте біреудікі біреуге
ауыс-түйіс болып жатады. Жақсы көретін досыңа астыңдағы атыңды түсіп бересің. Жылтыраққа құмар суық қол
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қымбат нәрсеңді жымқырып та кетеді. Егерде сол сұғанақ
қойныңдағы қосағыңды иемденіп алса қайтер едің? Мықты
екеніңді білейін, шыдап көрші осы қорлыққа? Әрине, шыдамас еді өз басы. Олай десе, бір кездегі ағасының нақсүйерін қалай ғана ұялмай құшады?
Осы бір сауалды Көпжасар өзіне бүгін ғана қойып
жүрген жоқ. Ахтанды- көрген сайын тірідей жерге кірердей
боп ұяттан беті күйеді де, «екі қолымды төбеме қойып
қаңғып кетсем қайтеді» деп қиястанады. Артынша сабасына
түседі. Сабасына түсетіні, Алсуды қимайтыны. Қимағаны
былай тұрсын, онсыз өмір сүру бұған мүлде ақылға сыймайтындай көрінер еді.
Көпжасар шай үстінде де қолайсыз сезімнен айыға
алмай Ахтанның қойған сауалына сараң жауап берді. Аяз
сорып жел қақтаған шойындай қара сұр жүзінен не уайым,
не ашудың белгісі байқалмайды. Уытсыз жіпсік жанарынан
да көңіл күйін аңдау мүмкін еместей.
Ахтан Көпжасардың ішінде не жатқанын, өзіне оның
көз қарасының қандай екенін үстірт топшылап: «Осы
жазған Алсуды менен қызғанады-ау,» деп ойлайды. Әрі
қарай тереңдеп, Көпжасардың жан сырын тамыршыдай тап
басуга құлықсыз. Алсуды Көпжасар сүйе ме, жоқ па, ол
арасына толық көзі жетпейді. Көзі жетпеген емес, өзімшілдік сезімі олай деп ойлауға ырық бермейді де: «Есіл
Алсу-ай, бір жаманға қор болдың-ау!» деп торығады. Торыққан коңіліне қызғаныш ұялап, Көпжасарды қарадай
жек көріп қалады. Артынша сабасына түсіп: «Егер Алсу
жақыным емес, жатқа бұйырса қайтер едім,» деп өзін
жұбатады.
Қолына қонған бақыт құсынан бір жолата айрылып
қалған соң, мейлі тауға, мейлі тасқа қонсын, бәрібір саған
енді бұйырмайды. Ұялмаған бұйырмағаннан дәметеді деп,
ендігі жерде немере інісінің қойнында жатқан қосағына
көз салып, жеңілтектік жасауы бұған лайық емес-ау. Бірақ
ақылға көнбей еркіңді билеген аңсарың ырық бермей, жан
жүрегіңді жаулап алса қайтпексің? Билеп қана қоймай, бар
аңсау — арманың ой-қиялыңды жадылап, өзіне магниттей
тартса, қарсы қояр тоскауылың қайсы.
Ахтан үй иесінен жөнді сөзге жарымасын біліп, Алсуға
ыңғай беріп еді, ол да күйеуінің қырпымен бұған ықыластанбады. Ықылас білдірмегені былай тұрсын, Көпжасарға
жалтақ-жалтақ қарап тап бір күйеуін бүгін көргендей одан
назарын айырмады.
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— Шаршасаң пеш түбіне қисай, тамақ піскенше мызғып
ал,— деп қамқорсып, иығына шапан жапты: — Әлгі уәкілден алып қалған едім,— деп «Беломор» папиросын алдына
қойды. Алсу мұнымен де тынған жоқ жұқалап тілген
алақандай құйрықты отқа қыздырып әкеп, күйеуінің қолына
ұстатты.
— Бетің домбығып кетіпті ғой, жылыдай жақшы.
«Дұрыс қой енді». Ерлі-зайьшты боп бір үйде тұрған соң
сыйласқанға не жетсін»,— деп Ахтан өзінше ризалық білдіргенсіді. Бірақ ішінде тұтанған қызғанышы ырыққа
көнбей, кереғар ойға құрық береді де: «Ана жолғы жылапсықтағаны әншейін аярлық екен-ау,— деп ойлады. — Көңілімді қимағансып өп-өтірік көлгірсігенін қарай көр! Әу,
бастан-ақ Көпжасарды ұнатып сүйіп қалған ғой. Түрі суық
десе де құшағы ыстық шығар. Әйелге керегінің өзі де сол
еркектің тегеурінді құшағы емес пе? Одан артықты бұл
шіркіндер қайтеді?
— Әлгі Ақ апаны тамаққа шақырмайсыңдар ма? — деді
Ахтан жайсыз сезімнен арыла алмай.
— Бағана ауырдым деп жүрген. Жатып қалды.
— Е, дұрыс онда,— деп Ахтан Алсуға өкпелі ажарда
салқын қарады. — Сырнайды әперіп жіберші.
Ахтан сырнайды бір сыдырғы тәуір тартады, көптен
қолына алмағандықтан саусақтары жөндеп икемге келмей
кібіртіктеп мүдіре берді.
Сырнай үні қашанғы өтіп кеткен елестерді көз алдына
әкеліп, әбден қайнауы жеткен ірімшіктей сары тап мұңын
қозғап жіберді де, Ахтан кәдімгідей-ақ босаңсыды... Татар
әуеніне салып, сырнайды өз әлінше жүрдек тартып:
— Кәне, бір ән салшы, Алсу,— деді.
Алсу күрсінді де, басын шайқады.
— Мен ән айтудан тыйылғалы қашан?
— Қой жарқыным! Ол өтірігіңе кім сенеді?
— Наныңызшы,— деді Алсу байсалды салқын пішінде. — Сенбесеңіз Көпжасардан сұраңыз.
— Апырай, ә?
Ахтан Көпжасардан жасқанып қайтып ән туралы сөз
қозғамады.
Тамақтан соң көрші кемпірдің үйіне барып жатты.
Ұйықтай алмай дөңбекши берді де, Алсумен алғаш қосылған ләззатқа толы бақытты күндерін есіне алды.
«Мен ән айтпағалы не заман дейді-ау, бір бастаса
ән сазына елігіп алып, қашан жалығып даусы қарлыққанша тынбай сайраушы еді-ау!»
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Алғаш келін боп түскенде Алсу әнді оңашада Ахтанмен
екеуара отырғанда айтатын. Жас келіннің сыбызғыдай
сыңсыған нәзік даусын естіп, өнерлі екенін байқап қалған
көрші-қолаң енді оған жиналып келіп ән салдыратын еді.
Беті ашылған Алсу да ұялшақтамай еркін шырқаған. Ол
әсіресе жиын-тойларда ерекше көзге түсті. Толғауы тоқсан
нәзік те сыршыл, мұңды да ойнақы татар әндері Алсудың
орындауында өзгеше құлпырып, көпшіліктің құлақ құрышын қандыратын. Жас келін аз күннің ішінде қазақтың
әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін де бойына тез сіңіріп, ибалы
тәрбиелі мінезімен, биязылығымен жұрт назарына іліге
бастаған. Ол қазақ әндерін де тезбе-тез үйреніп алды. Ахтан
сырнай тартады да, Алсу сырнайға дауыс қосатын.
«Япыр-ау, сол күндер, қимас та қызықты күндер шынымен-ақ ұмыт болғаны ма! Мен ұмытсам да Алсудың
ұмыта қоятын қисыны жоқ еді ғой! Мені сүймесе сонау
Татарстаннан неге келді бұл? Қайнысына тигені соғыстың
қырсығы дейік. Сонда бір кездегі көзін ашып көргені,
құшағына қысып сүйгені — жар жолдасын мүлде есінен
шығарып басқа бір еркекке тал бойын тастап, соны өліпөшіп сүйеді дегенге кім нанады? Нанасың ғой! Нанбағанда
ше? Көрмейсің бе, жаңа... көзіңді бақырайтып қойып
күйеуінің асты-үстіне түсіп жаны қалмауын? Көзді бақырайтып қойып бой тартпағанда, оңашада өліп түскені ғой?
Жаным соның жолында шықсын деуден тайынбас бұл
қалпында!»
Әлі есінде, Алсу жат елге келін боп түскен алғашқы
жеті-сегіз айда өзінің балаң мінезінен арыла алмай жүрді.
Ахтанды көзінен таса қылмады. Күйеуі сыртта ұзағырақ
жүріп қадғанда, Алсу аз күннің ішінде шөлмектей боп
жүдеп шыға келетін. Бұлар алғашқы бір жылда Шәкейдің
үйінде, қоржын бөлмеде тұрды, Әнипа да обалы нешік, жас
келіннің бетінен қақпай, Алсуды қызындай ғып ұстады.
Сүйкімді де қылықты келіннің кейбір оғаш мінезін сүйсіне
әңгімелеп:
«Біздің келін мен қара ұлдың бір-біріне ғашықтығы Қыз
Жібек пен Төлегеннен де асып түсер-ау! Әлгі келінсымағымыз күйеуі көзінен жарты күн тасаланса үй төбесіне
шығып, қарауыл қараумен-ақ шаршап бітеді»,— дейтін еді.
Ал осы Алсудың Ахтанды соғысқа аттандырып салардағы тосын қылығы көпке дейін ел аузынан түспеген.
Жайшылықта бұйығылау, ұяң келіншек сұмдық ашынып:
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ның түп етегінен ұстап алып айрылмай қойғанда, Шәкей
қатын-қалашты қаптатып жіберіп, Алсудың қол-аяғын матап байлағандай етіп, Ахтаннан зорға деп айырып алып
қалғаны кейін жалпақ жұртқа аңыздай тарап: «Шіркін-ай,
қайтсын-ау енді! Беріле сүйген шын ғашықтар өйтпегенде
қайтеді? Жүрекпен бірге кететін, өлгенде сүйекпен бірге
көмілетін өшпейтін мәңгілік ғашықтықтың аласұрған бұлқынысы ғой!» — деп әркім-әркімдер көзіне жас алып ризалықтарын білдірген-ді.
Міне, сол мәңгі желбірейтін махаббаттың туын көтерген
Алсудың сиқы мынау.
«Жарайды, ендігі ғұмырында бір шаңырақ астында түтін
түтетіп, бір дастарқаннан ризық бөліскен, қойнын жылытқан қосағы Көпжасар-ақ дейін! Көңілдері қалыспаған соң
сыйласпағанда қайтеді? Бірақ сонда... Алсудың өткен
күндерін талақ етіп мүлде ұмытуын, мені көңілінен ада-күде
өшіріп тастауын не деп түсінесің? Былайғы жұрт: «Бұлар
бір-бірін қимайды. Түбінде бұл қалпымен қосылып тынатын
шығар» деп сырттай тон пішіп жүрсе... Алсудың ойына
ештеңе де кіріп шығатын емес. Екі күннің бірінде Нысанның
ауданға арыз жөнелтіп жатқаны анау. Тағы кетті шапқылап. Енді әйелімді тастап қайта алайын деп жүрген мен жоқ
қой. Ондай көзсіздікке ұрынатындай маған не көрініпті,
өтірік те болса көңілімді неге аулай салмайды? Әлде жылы
ұямды бұзып, от басымның берекесін алады деп, сақтанып
бой тартқандағы сықпыты ма? Бұл әйел дегендерден қулық
артылған деймісің? Бір әйелдің амалы қырық есекке жүк
деп халық тегін айтпаған...»
Көзін тарса жұмып алғанмен ұйқыдан әлі хабар жоқ.
Соғыста зақымдаған жүйкесі осындайда сыр беріп қояды.
Құлағының шуылы күшейіп, қара құсы ашыды да, оқыстан
соққы тигендей сүйек-сүйегі сырқырап қоя берді. Әрі шолақ
аяғының мұқылы сыздап шаншып жайын кетірді.
«Жарты жаныммен сүйретіліп жүріп осы маған өткенге
бас ауыртпағым не? Қыс мынау қылышын сүйретіп келгені.
Жазатайым аяғымды шалыс басып сүрініп кетсем, ең құрыса, он екі мүшем сау емес. Қайта тұру маған қиындау
соғар. Қой жарқыным, қайт райдан! Маған ненің желігі
бітіп жүр? Ыстық-суығы басылмаған жас емеспін, енді
қырықтан асқанда махаббат іздеп шарқ ұрып, шала бүлінгенде шығар биігім қайсы? Биікке шығу енді маған ауырлау
соғар...»
Тысқа құлақ түріп еді, сірә, жел саябырсыған болар,
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бораннын екпіні басылған тәрізді екен. «Не қылса да қыс
биыл күшіне ерте енді. Бұл қалпынан танбай үдей берсе,
қар қалыңдап кететін түрі бар-ау. Қар қалыңдаса тебін
тарылады. Бәрінен де бұрын мұздақ жаумаса екен. Қардың
қалыңдығы қайтер дейсің. Өзімде де бар, патриот болып нем
бар еді? Шуға ең құрыса екі отар қойды айдатып жібергенде құда да тыныш, құдағи да тыныш аңымды аулап,
шаруашылығымды сырттай қоғамдап қана жүрер едім. Енді
ғой, жаман айтпай жақсы жоқ, қыс аяғы созылып кетсе,
шөп те шақтылы, ауырлау соғады-ау осы? МЖС-тің
директоры екі «жыланбауыр» жіберем деп еді, уәдесінде
тұрса жарады. Колхоз орталығынан азық-түлік жеткізіп
алудың қисыны қалай келер екен? Қой қораға кіргелі
де айдан асты. Жігіттерді ұйымдастырып қи ою керек.
Айтпақшы, Қармыс қой ұрықтандыруды не ғып жатыр
десейші? Доскеңмен тіл табыса алмай жүрмін деп еді.
Шалым шал-ақ. Қайратты әлі. Қырықтан аспай қырымыз
кетіп біз мынау ғөй-ғөйге басып...»
Сыңар езулеп қиыс тартқан желаяқ ой ырқына көнбей,
үйреншікті әдетіне басып, шаршау санасын бүргеше шағып
ұйқысын үркітіп жіберді. Отқа жіберсе тақырға қашатын
қасақы малдай кайыру бермеген сарсаң ойын өз еркіне
жіберіп еді, байлаудан босанған жершіл жылқыдай шу деп
тарта жөнелді де, майдан даласынан бір-ақ шықты.
...Көктемнің кемеліне келген кезі. Дүниені астан-қестен
еткен соғыс Жер-ананың құрсағын жарып шығып, күнге
алақан жайған өскін атаулыны кірлі лас табанымен таптап,
жалынымен шарпып, түтінге тұншықтырып білгенін істесе
де, шыдамды қайсар дала мыңқ етпейді. Ұрыс ұзаққа
созылған. Жау танкісінің шабуылын әупіріммен тойтарған
үшінші рота жауынгерлері қырқаға шеп құрған дұшпан
бекінісін басып алмаққа шабуылға көтеріліп еді, оқ нөсері
бас көтертпей тастады. Алға озыңқырап кеткен Ахтан
жарлауыт өзекшеге бой жасырған. Өзіне қарай еңбектеп
келе жатқан Степанды көріп, қуанып кетті. Қандай қысылшаңда да жүзінен жұмсақ жымиыс табы кетпейтін
ер көңілді орыс жігіті:
— Траншея, окоп мынаған қарағанда дүние емес! Қандай тамаша орын тапқансың, жерлес? — деді ол мұның
қасына жете беріп,— Тіпті бар ғой, мына жерде асықпай
ойланып отырып сүйіктіңе хат жазуға мүмкіндік бар.
— Қақырығым түтеп өліп барамын шөлдеп, құтыда
суың жоқ па?
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— Садағаң кетсін, жерлес,— деді Степан демігін баса
алмай. — Мына қарғыс атқандарға бүгін бірдеңе көрінер
өзі? Сірә, әлгі құдайсыған есалаң Гитлерден бір адам
да шегінбеңдер деген бұйрық алған ғой. Шегінбегенді
көрсетерміз құтырынған иттерге!
Осылай дегенде Степанның өңіндегі жұмсақ шырай
демде өшіп, қажыған шаршау жанары ашудан түтеп кетті.
— Үңгіріңе қуып тығып ұлытармыз әлі!..
Манағыдан гөрі атыс сирексіді. Күн кештетіп қалған.
— Немістер тағы да шабуылға шыққалы жатыр,— деді
Ахтан қол пулеметін ыңғайлап.
— Онда мен траншеядан граната әкелейін,— деді де
Степан кейін қарай еңбектей жөнелді.
Ол кешікпей оралды. Бес-алты жарылғыш шөлмек пен
пулемет лентасын жеткізді бұған.
— Жарайсың, Степан! — деді Ахтан оны арқадан қағып.
— Немістер бізден тайсалайын деді білем. Шылым
тартып алсақ қайтеді? — деді Степан.
— Кәне, онда орап жібер.
Таңдайды кеберсіткен шөл азабын бір сәтке естен
шығарғандай махорканың ашы түтініне елтіп термен айғыздалған бетіне жылылық ұялатып тұрған кішірек көкшіл
көздерінің аясына болмашы жас үйіріле қалған Степан:
— Жерлес,— деді біреу естіп қоймасын дегендей Ахтанның құлағына аузын тақап. — Түнде окопта жатып мен
бір ғажап түс көрдім. Өзіміздің көмірлі Қарағандының
көшесінде келе жатыр екенмін деймін. Үстімде сұр шинель,
қолымда автоматым бар. Кенет біреудің шырылдаған үні
құлағыма жетті де, дауыс шыққан жаққа қарай тұра
жүгірдім. О, ғажап! Кәдімгі менің сүйіктім Валяны шолақ
қол Вася қараңғы қалтарысқа қарай сүйрелеп жүр. Валя: — Құтқар! Құтқар! Степа! — деп маған қолын соза
бергенде, оянып кеттім. Сөйтсем шошымалды фрицтер
өздерінше пысықсып біздің шепке қалың түн ортасында оқ
атып жатыр екен... Егер дәл бүгінгі мына жойқын ұрыстан
аман қалсам, сол көрген түсімді хатқа жазып, «немістерді
талқандап жеңіспен ораламын әлі-ақ; оған дейін өзіңе-өзің
берік бол» деймін ғой Валяға.
Степан тағы да бірдеңе айтқалы оқталып еді кенет
дұшпан дүркіндете оқ жаудырып шабуылға көтерілді. Жау
солдаттарының қарамы аз көрінгенімен, танкілері қаптап
келеді. Содан жан алып, жан берген қоян-қолтық ұрыс
басталды да кетті. Бұлар ұрымтал жерден оқ атып, немі148

стерді шөпше жапырғанымен арындап алға ұмтылған танкілер шепті бұзып өтпекке әрекет жасады. Дүркіндете атып,
екпімдеп келе жатқан екі танк бұлардан қиыстап өте бергенде, Степан танкке құлаштап граната лақтырды. Бірақ
лақтырған шөлмегі нысанаға дарымады да, ол гранатаны
жау танкісінің дәл табанына асата тастады. Жарылғыш
шөлмек талмау жеріне тиген танк әп-сәттің арасында
жалынға оранды.
Ажалдың аран аузына түсе жаздаған Ахтан шұғыл
ес жиып Сепан екеуі бекінген жарлауыт өзекшеге қарай
еңбектеді. Жарға іліккенде өзектің су ағарында сұлап
жатқан Степанды көрді.
— Оқ тиді! Жараландым! — деді ол тістене ыңырсып.
— Жаңағы танкіні жайратқан сен-ау.
— Дәлдеп тұрып соқтым! Су! Су тапшы! Өліп барамын!
Ахтан атыстың толастаған сәтін пайдаланып, Степанды
арқасына салып бекініс шебіне қарай шынтағымен жер
тірей сүйретіле жылжыды.
— Су... Су! — деді Степан траншеяда сұлап жатып. —
Бір ұрттам...
Осы мезетте атыс тоқтады. Шаң мен түтіннен көрінбей
кеткен майдан даласы біртіндеп айқындалып келеді. Дамылсыз тасталған бомба, дүркін-дүркін атылған снаряд
жарылысы сау тамтығын қалдырмаған дала төсі шұрықшұрық. Адамдардың нақақ төгілген қанына аяушылық
білдіргендей ұясына қонуға асыққан күн қызара талаурап
батуға бейімделген шақта, келіп жеткен санитарка қыз
Степанның басын сүйеп, аузына құтысын тосты. Содан
қылқылдата жұтып-жұтып алған ол соңғы қуатын жұмсап
тұруға әрекеттенді.
— Жатыңыз! Сіздің жарақатыңыз ауыр! — деп санитарка қыз оны иығынан басты.
Өлім мен өмір аралығында шатасып есеңгіреген ол:
— Мені Валя шақырады!.. Әне тұр! — деп сандырақтады.
Ажал алдындағы жанталас сәтті басынан кешірген
жаралы жауынгерді орнынан қозғау мүмкін емес. Аузынан
қан білініп, әлсіреген ол басын сүйеген Ахтанға: «Менің
комсомол билетімді Валяға тапсырыңдар,» — деп айтып
үлгерді.
Содан кейін ол тілге келмеді, Қинала ыңырсып жатып
үзілді. Степанның билетін қыздың адресімен қоса алып
қалған Ахтан жауынгер серігінің өсиетін кешіктірмей орын149

дауға үлгере алмады. Сол күннің ертеңінде бұл да ауыр
жараланып ес-түссіз госпитальға түсті. Документінің арасында сақталған Степанның комсомол билетін Ахтан елге
келгең соң барып, облыстық комсомол комитетіне табыс
еткен. Валяны іздеп еді, таппады. Басқа бір жаққа кеткен
десті білетіндер. Степанның әкесі соғыста мерт болған көрінеді. Шешесі де көз жұмған...
«Қан майданнан қайтпай қалған қыршындардан жанымыз артық па еді? — деп күбірледі Ахтан. — Нағыз жау
жүректер солар ғой. Ал біз олар көре алмаған қызықтардың
дәл ортасында жүріп, өткеннің өкінішіне бас қатырамыз.
Кешегі алапат соғыстың жанды алқымға тіреген азапты
арпаласына қарағанда, осынау бейбіт өмірде шаруа бітпеді-ау деп уайымдаудың өзі — ерке баланың: «кәмпитім
таусылып қалды, енді не жеймін» деген шолжыңындай
астамшылық емес пе? Жазмыштың әмірімен өзгеге бұйырған несібеңді қайтарып алсам деп емексуің де
есуастық...»
VI
Қанша ұйықтағанын білмейді, көзін ашып алса үйдің іші
жап-жарық.
«Әдейі ұйықтасын деп оятпаған-ау мені!» Ол тез-тез
киінді де тысқа шықты.
Боран басылыпты. Шытқыл аяз аздап бет шымшиды.
Қораның ашулы есігінен бу шығып жатқанын көрді де:
— Осыншама ұйықтағанымды қарай көр! Қойды да
шығарып әкетіпті өріске,— деп өзін жазғыра күбірледі.
Күдіс бел күреңді бұлақтан суарып әкеп қадаға байлаған
Алсу мұны көріп үйге беттеген.
— Шай дайын,— деді Ахтанның қасынан өте беріп. — Ақ апа қой айдасып кеткен.
— «Кешке қарай соққан бораннан сақтасын, оқыстан
келген ажалдан сақтасын» деуші еді қариялар. Алдап соқты
бұл бораның. Аяқ жетер жердегі ауылдардың амандығын
білейін,— деді ол үйге қарай келе жатып.
Ой соқты боп жайсыз ұйықтағандықтан ба, құлағының
ызыңы бәсеңсімей, бойы ауыр тартып шаршаңқырап тұрған
ол шайды сылбыр ішті.
Алсуға бірер мәрте көз тастап еді, оның өңінен ішкі
көңіл күйі байқалмады. Сабырлы қалыппен назарын төмен
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салған күйі үн-түнсіз отырған ол Ахтанға бір түрлі жат
көрінді. «Енді саған емешемді үзіп тал бойымды тастайтын
ойым жоқ» дегенді аңдатқандай сазарған қалпынан
өзгермеді.
Алсудың көзі пеш түбінде жатқан тері желеткеге түсті
де:
— Ұмытып кимей кетіпті-ау, тоңады-ау әлгі байғұс? —
деді Ақтанға естірте.
Ақтан шыдамады
— Апырай, Алсу-ай, мұншама күйеужанды болармысың? Көпжасарға қосылмағанда өмірің өкінішпен, өксумен
өтеді екен-ау. Менің соғыста хабарсыз кеткенімнің пайдасы
тиіпті-ау саған!
Алсу жаңағыдан бетер тұнжырады. Сазарған қалпы бір
нүктеден көзін айырмады.
Ыстық пен суыққа әбден шынығып қатайып алған ол
кейде осылай тас түйін тәуекелге бекініп, бойына қайғыны
да, қуанышты да дарытпай ақаулы құлыптай, ашылмай
сіресіп қалады. Бұл әдет оған кейінгі кездері пайда
болған-ды.
Рас, ол да бұрынғы күйеуімен арада көп жыл өткен соң
қайта жүздескенде, оны ұмытпағаны былай тұрсын, Ахтанды бәз баяғысындай көретінін білген. Оған деген көңіліне көлеңке түспей, кіршіксіз таза сақталғанына, өзі
де таң қалған. Өмірдегі көрген азабын, шеккен қорлығын — бәрі-бәрін серпіп тастап, Ахтанға құлай берілуден
тайынбас та. Бірақ мұны ондай ессіз сезімнен, есірік халден
құтқарып қалған Көпжасардың өзіне деген кіршіксіз таза
көңілі, жүрегінің жылуы.
Енді бүйтіп екі оттың арасында жүргенше қарамды
батырайын, Көпжасарды да жарылқап тастағаным шамалы.
Менен бала сүйіп отырса бір сәрі, жас жігітке қатын
табылмайды деймісің. Ахтанның да отының басы тынышталсын деп, бір түнде ешкімге айтпай кетпекші болған.
Жолын тағы да Көпжасар бөгеді. Жай ғана бөгеп қоймай:
«Егер мені шынымен-ақ қиып кетсең бәрібір сенсіз маған
өмірдің соқыр тиынға керегі жоқ. Екі қолымды төбеме
қойып қаңғып өлемін!» — деп көлденең түсіп жатып алды.
Енді қайтпек? Осы бір жартастай түнерген тұйық жігітті
құлай сүймесе де оған кет әрі еместігі өзіне аян. Қимастық
па, әлде жанашырлық па — ол дегенде көңілінің бір шегесі
босаң. Қанша жек көрейін десе де, Көпжасарға иненің
жасуындай кінә таға алмайды. Ішіндегі қызғанышы мен
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қыжылын сыртқа шығарып, ең құрыса ашу шақырса бір
сәрі-ау. Ашуланбақ түгілі, Алсудың бетіне ажырая бір
қарады деймісің?
Алсу Ахтанның сөз әлпетінен жат мінезін таныды да,
оған ыңғай бермей жек көрген сыңай танытты.
— Қалай! Қалайша бәрі ұмыт, Алсу-ау? — деді Ахтан
одан көзін айырмай. — Әлде маған өкпең бар шығар?
— Сізге не деп өкпелейін? — деді Алсу демі дірілдей
түсіп.
— Ендеше соншама неге сескенесің менен? Өзіңе жамандық ойлайтындай дұшпаның емес едім ғой.
— Сонда не ғыл дейсіз маған? — деп Алсу бұған жалынышпен жәудіреп қарады. — Бәрін қайта бастауымыз
керек пе?
— Олай дегенім емес. Көңіліңді сыртқа салғаның батады
маған?
— Әйел жолы жіңішке ғой,— деп Алсу Ахтанның алабұртқан жат ажарына көз қиығын тастады да сәл босаңсып
тізгінді қолдан шығарса-ақ өзінен қол созым жерде отырған
қапсағай ірі еркектің бір сұмдықты бастайтынын сезіп,
тістеніп сыр бермей, қанын ішіне тартып, әлгіден де бетер
сұрланды.
— Алсу-ай, қажыдым-ау! — деді Ахтан жәудір қара көзі
жасаурап. — Түбінде мен бұ қалпымда ауруға шалдығып
кетпесем жарады.
— Сабырлық керек,— деді Алсу тұла бойына жүгірген
дірілді баса алмай. — Қойныңызда жарыңыз бар. Балаңыз
бар. Жүрмін ғой мен де тұлыпқа мөңіреген сиыр құсап...
— Оң жағыма ақ отау, сол жағыма боз отау қондырсам
да сенің орның бөлек қой мен үшін!
— Мен десеңіз... Маған жаныңыз ашыса тыйылыңыз,
қайтыңыз райдан! — деді келіншек бармағын тістегіштеп.
Ахтан толқыды.
— Сөзіңнен де, өзіңнен де айналдым сол! Маған баяғы
күніңдей ыстық көрінесің де тұрасың! Біттей де
өзгермегенсің!
— Ал сіз мен үшін керісінше басқа адамсыз... Жат боп
көрінесіз... Менің бұрынғы күйеуім Ахтан деген... соғыста
ерлікпен қаза тапқан. Сіз сол Ахтанның елесі ғанасыз.
Мейлі өкпелерсіз, бар шыным осы...
Алсудың мына сөзі Ахтанды тоқ соққандай есеңгіретіп
тастады. Жан дүниесін билеп алған алаулаған ыстық
сезіміне мұз араласып кеткендей:
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— Қой! Рас, айтамысың? — деп Алсуға жалынышпен
карады.
— Дәл солай.
— Ендеше мен босқа арам тер боп жүр екем ғой?
— Сыбырлағанды кұдай естімей ме? Сізді мен баяғыда-ақ ұмытқанмын... Айтпасыма болмады. Кешір...
—Ә, кешір деймісің?
— Иә, кешіріңіз.
Ахтан тығылып қалды. Әлгінде ішіне түскен мұз енді
жүрегін мұздатып тұла денесін қалтыратқандай жат күйге
түсіп, қорланған шағымшыл сезімде: «Бәсе, ана жаман
байына өліп-өшкенінен-ақ сезіктеніп едім. Мені әншейін
дұшпан көзі ғып қимағансиды екен-ау?!» — деді іштей.
Алсудың оқыс қылығына әлі де сенбеген ажарда оны
көзінің астымен бағып еді, күдігі тіптен асқынды. «Бір
кездегі жарың едім, енді саған бөтенмін. Басқаның сүйіктісімін. Сүттей ұйыған семьямның шырқын бұзып, отымыздың басының берекесін алма» дегенді қас-қабағымен
аңдатып, мұңлы көздерімен бұған салқын қарайды.
— Сен де осындай екенсің-ау? — деді Ахтан шыдай
алмай,
— Енді қандай болуым керек?
— Өзгергеніңді жаңа білдім ғой?
— Білсаңіз жай жүріңіз менен!
— Мұның енді... шық үйден, кет дегенің бе?
— Иесі бар үйде неңіз бар?
— Сонда мұнда бас сұқпауым керек пе?
— Сөйтіңіз, сөйткеніңіз жөн...
Иығынан ауыр салмақ басқандай құнысып басы тізесіне
жетіп тұқырая қалған Ахтан қазіргі жай-күйін анық ажырата алмастай халде отырды-отырды да шұғыл серпілді.
Енді кідірсе Алсудан жаңағыдан да өткен жағымсыз сөз
естіп қалармын дегендей тез-тез киініп, есіктен шыға
жөнелді. Көңілінде томырылған ашудан да ағаның қарындасына өкпелегені тәрізді налыған шағымшыл мұң бар.
Дегенмен ол кәдімгідей-ақ ширықты. Әке-шешесіне қитығып алдына қойған тамақтан құр қалған баладай-ақ
әлденеге өкініп біреулерде үлесі кеткендей қорланған.
Сондайлық әрі-сәрі сезімде, үзеңгіге аяғын салып ат
жалына қолын енді апара берем дегенде, қамшысының
жоғы ойына сап етті. «Осыншама шала бүлінгенім не сонша? — деп сөкті өзін. — Қолыма шыбыртқы ұстай салайын, кейін алармын»,— деп бір оқталды да: «Қыстың көзі
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қырауда құр қол жүргенім қолайсыз,» — деп үйге қарай
асыға адымдады.
Үйге келе жатып та әлгіндегі қолайсыздықтан арыла
алмай: «Мүмкін емес, мүмкін емес! Қырық жыл қырғында
да, Алсу бүйтіп шетқақпай қылмаса керек еді?» — деп
түйілді.
Осындайлық ширықты оймен есіктің тұтқасына қолын
апара бергені сол, іштегі жылаған әйел үні құлағына
ап-анық шалынды да, кілт тоқтады. Балаша еңіреген Алсудың бұл қылығы өзегін өртегендей сезімде Ахтан қалшия
қатып тұрды да қалды.
Қашан еді? Осылайша жылаған әйел зарына құлақ
тосам деп бұл бір қолайсыз жағдайға ұшыраған.
..1945 жылдың көктемі. Бұлардың батальоны немістің
бір шағын селосына кеп ат шалдырған. Бір семьялық қос
қабатты үйлер бір-бірінен алшақ тұр. Соғыс ойраны бұл
селоны елеусіз қалдырып көзге ілмей шыққан тәрізді. Тек
шеткі көшенің біріндегі еңселі үйге бомба түсіп, күл-паршасын шығарып кеткен екен. Сол бомба түскен жақын екі
қопарылыс үйге үшінші взводтың жауынгерлері орналасты.
Толассыз ұрыстан титықтаған солдаттар қапшықтарын
бастарына жастанып, ұйқыға кеткен. Қанша ұйықтағанын
білмейді. Ахтан кенет көзін ашып алды. Үйдің іші тымтырыс. Серіктерінің қорылдап ұйқысырағаны ғана шалынады құлаққа.
Үстіңгі үйден аяқ тықыры естілді. Көзі тұздай ақ шүйке
кемпір бағана бұларды кофемен сыйлаған. Неге екенін
қайдам, сонда ол буы бұрқыраған ыстық кофеге көңілі
соқпаған. Енді сол кофенің дәмі таңдайына келіп, тәбетін
ашып жібергендей. Орнынан тұрып үстіңгі үйге көтерілді.
Кемпір мұны көргенде шошып кетті. Бағжиған нұрсыз
көзінен үрей ұшқындап, бетінің әжімі жыбырлай түскен ол
әлдебір дыбысты аулағандай аузы ашылып аңырды да қалды. Кісі ұрлық жасағанда қылмысының үстінен түскен
адамға осындай бір жат ажармен қуыстанып шошына
қарамайтын ба еді
Кемпірдің әжім басқан жүзінен кәрі жүрегін тулатқан
қорқынышын бірден аңғарған Ахтанның құлағына қапелімде бір жат дыбыс шалынды. Дыбыс тым жақыннан естіліп тұрғанымен, құмығып жай-жай шығады. Біреу ала
көлеңке үйдің бір бұрышында солығын баса алмай жылап
жатқан тәрізді.
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Манағы манағы ма кемпірдің көзі ұясынан атып шығардай аспандап кетті. Енді мұны әуестік жеңді. Қол
фонарын дыбыс шыққан жаққа бағыттады. Бірақ әлгі
жылаған адам көзіне түспеді. Бағана осында орналасарда
Ахтан бастаған жауынгерлер үстіңгі үйдің қуыс-қалтарысын тінтіп көріп шыққан. Кемпірден басқа тірі жан жоқ.
Ендеше мына жылап жатқан кім? Көз тасалаған біреу бар
үйде. Сонда ол неге жылайды?
Ақтан сақтана қимылдады. Аяқ тықырын сездірмей
жай-жай басып кеп дыбыс шыққан қабырғаға құлағын
тосты. Бұл үйде жасырынған біреудің барлығына титтей
де күмәні қалмаған ол қабырғаға құрған тозыңқылау кілемді жұлқылап қалғанда, ар жақтан есік жақтауын көрді.
Ахтан ішке үңілген. Бұрышта жанып тұрған май шамның
жарығы кішірек шағын бөлмеге еркін жетіп тұр. Үрейі
ұшып жасты көзімен бұған бағжия қараған әйел бұрышқа
арқасын беріп, киюге үлгере алмай қалған көйлегін алдына
тосып, жалаңаш тәнін көлегейледі. Жас шамасы отыздың
ішіндегі толықшалау ақ сары әйелдің толқынды шабдар
шашы алабажақ шам жарығына шағылысып мыстай жылтырайды. Үрей мен қорқыныштан жасқаншақ тартқан
көзінде мұң табы байқалғанмен, аясы кіршіксіз таза екен.
Ахтанға жалбарына қарасында өзімсінген жасырын тілек,
құпия наз байқалғандай ма, қалай?
Үш жылдан аса майдан даласын шарлаған, қар жастанып мұз төсенген, ыстық ошақтың табын, жар төсегінің
жылуын ұмытып, ұрғашыны тек қиялында ғана елестетіп,
абден еті өліп кеткен Ахтан мына қарсы алдында күнәсіз
көзбен жалбарынып тұрған жалаңаш әйелді көргенде сақтықты ұмытып, өзгеше бір сезім жетегінде кетіп еді. Әйел
тәнінің жалынына шарпылғандай тұла бойы ысып, көз алды
мұнартып жүре берді де ындыны құрып шөліркеуін басқысы келгендей жалаңаш тәнге құмарта телмірді.
Әйел де мұның босаңсығанын сезе қойып, қылымсып
келсең кел дегендей іш көйлегін тырсылдатқан етжең
бөксесін бұлт-бұлт ойнатып кереуеттегі салулы төсекке
барып отырды.
Мына әйелдің әлгіндегі жыласы жақыны өліп күйік
көрген жанның азасынан да зеріккендіктің салдары екенін
пайымдаған Ахтан оның дәл қазір неден болсын тайынбайтынын білді.
Адам баласының тегі бір болғанымен, бұлдырықтай
домаланған жас бейнатыс әйелдің, адамзатты қырғынға
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ұшыратып, дүниеге өрт салған қан құйлы жау фашистердің
отанынан екенін, бұл әйелдің күйеуі, немесе бауыры бұларға қарсы оқ атып жүргенін есіне алуы-ақ мұң екен
жүрегі мұздап көкірегін өшпенділік кернеп кетті де, жалт
бұрылып үйден шыға жөнелді...
Ал енді қазір ше? Мына үйде жылап жатқан жауы емес,
бір кездегі нақ сүйері Алсу ғой... Оны жұбатпай қалай
кетеді?
Жан дүниесі астан-кестен болып, алай-түлей сезім
дауылы көңілінің көлшігін дөңбекшіте толқытып, көктемгі
қызыл судай лықсыған қысастық алқымына кептелді. Ерге
сын, өзгеге мін шын сағаттың жақындай түскенін түйсінген
Ахтан сезімін ақылға жеңдіріп: «Қой. Бұдан да жаман
бүлініп жүрер. Көзіне көрінбей ақ қояйын,» — деп ойлағанымен, еркінен тыс ырықсыз күштің жетегінде кетіп,
әлгіндегі шешіміне табан тірей алмай: «Онда тұрған не бар.
Көңілін аулап жұбата салайын да«» — деп алдаусыратты
өзін.
Бірақ бұл ойынан да айныды. Мұнда қайтып бас сұқса,
ендігі ғұмырында дүзелмейтін қателік жіберіп, өкінішке
ұрынарын, онсыз да көкірегінде қоздаған сезімі үрлеген
оттай лап етіп жалынға айналарын біліп тартынды.
Бірақ өзін қанша тежегенімен жүрегін тулатып, ереуілдеген ырықсыз күшті жеңе алмады. Жеңе алмады да,
есікті жұлқып ашып ішке енді...
VII
Қыстаулар жер ыңғайына қарай бір-бірінен алшақтап ірге
таулардың қолтық-қойнауын сағалап шанжау-шанжау қоныстанған. Тымық күннің өзінде жел шақырып ызылдап
тұратын Сарықұлжа, Қабантау, Бәйбіше таулары жауған
қарды қоныс таптырмай ылдиға қуалап кетеді де, тау
бауырында қыс бойында қар жатады. Көдесі желкілдеп,
тарлауы мен жусаны көрініп сап-сары боп туырылған
қысқы жайылымды шетінен кертіп жеп, отарын тебіндеткен
қойшылардың мұртын балта шаппайды. Бағымындағы қойлардың құйысқандығы босамай дилы шығады қыстан.
Қойнауы қойға толы таулар қыс қаһарына мінген жылы
сыр береді. Сыр беретіні жел оңынан шықпай ылдидағы
қарды төрге қуып, тау қойнауын оппаға толтырып, тебінді
тарылтып тастайды. Мұндай жылы малға жұт араласады.
Бұл өңірдің жер ыңғайын біле қоймайтын Ахтан ал156

ғашқы бораннан кейін, келген уәкілмен бірге қыстауларды
аралап шыққан. Ферма орталығынан мойны алыс Берекетті,
Қостанқол, Досабай қыстақтарына суыт тартқан олар шопандардың көңіл күйін барлап, мұң-мұқтаждарына құлақ
аСТЫ. Қысқы өрісті шолып қорықты қойға үнемдеп тебіндетуді кейбір тәжірибесі аздау шопандарға айрықша тапсырды. Үйілген маяны сары майдай сақтап, қолдағы арықтұрыққа үнемдеп беруді баса айтқан.
Ахтан жалғыз қайтып келеді. Ауданнан келген уәкілді
«Өркендеу» қой фермасының орталығына дейін шығарып
салған ол Кіші Қаратөбеге жапсарлас Сарыоба қыстағына
ат басын бұрған.
Сарыобаға тоқты отарын қыстатқан. Ана жолы Доскең
қарт бұған: «Бұл қыстақты ерекше бақылауға ал. Неге
десең, жері бүк келеді. Қар қалың түскен жылы тебін
тарылып, қой қолға қарап қалады,» — деп ескерткен-ді.
Енді байқаса, қарт шопанның сөзінде шындық бар.
Желтоқсанның бұрқағы осы маңайдағы қарды Сарыобаның
қойын-қонышына әлден-ақ сықап тастапты. Өзінің сол
мүшкіл халін мәлімдегендей қардан шекпен киген Сарыоба
шоқысы бойкүйез тоңғақ адамдай мүсәпірсіп былайғы көзге
қораш көрінеді.
«Біздің жігіттар қай жағында жүр екен»,— деп ойлады
Ахтан. Уәкілман қыстақтарды аралауға шығардың алдында
Қармыстың қасына бір кісі косып беріп, қи оюға шығарған.
Жер шолып қорықтарды көре кеткісі келген Ахтан
Сарыобаның қолтық-қойнауын сүзіп шықты. Қой шиырымен жүріп отырып жонға көтерілгенде, тепсеңде тебіндеп
жатқан отарды көрді. Отар шетінде атын оттатып тұрған
қалың киімді біреуді бұл жыға танымады. Қойшыға таяп
келген Ахтан:
— Мынау біздің Әнипа жеңгей ғой? — деп ат тізгінін
ірке берді. Көңілінде жеңгесінің қой бағып жүргеніне таң
қалудан көрі адуын бір бет Әнипадан жасқанғандай жалтақтық бар еді.
Әнипа бұған әрі шеше, әрі жеңге есепті. Алғаш артельге
ұйымдасқанда осы Әнипа тамам әйелді ертіп алып күрекпен
жер басып, орақпен егін орған. Қарулы Әнипа жұмысты
апырып-жапырғанда жан шақ келтірмейтін. Кейін күйеуі
колхозға бастық болғанда да сол еңбекқорлығынан танбай
сиыр да сауысты, сепаратормен сүт тартып, брынзы басты.
Қой да қырқысты.
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Қияндағы қой фермасына көшіп келген соң да, үй
шаруасынан қолы босағанда ол науқанды жұмыстарға қол
ұшын беретін. Қысқы борандарда Шәкей үйде жоқта, атқа
мініп алып, ауыл -ауылдың амандығын біліп, ерекше қайрат
көрсететін.
Денесі ауырлап, жүрегін май басып кеткендікі ме кейінгі
кездері қатты қайырым жұмыстан қалып барады. Бірақ
соған қарамастан әлі де үйде омалып отыра бергісі жоқ.
Ауыл-аймаққа өтімді тура сөзді Әнипа кісі қабағын баққыш.
Сыншыл жеңгесінің барлағыш назарынан тайсақтап үнемі
одан ықтап жүретін Ахтан:
— Уа, десең! Біздің жеңгейге қой баққан қандай жарасады, ә? — деп жарамсақтана тіл қатты.
Тозыңқы бет ажарына сұс беріп тұратын нұры қайтқан
өткір қой көзімен Ахтанға тесіле сынай қараған ол:
— Еркек атқа мінсе — елі ырысты, әйел атқа мінсе —
ері ырысты. Менің қой баққаным сендерге теріс емес,— деді
түсін жылытып. — Әлгі белсенді қарындасың қи ойса тамақтарын істеп берерсің деп қыңқылдай берген соң, Көпжасардың үйінде болдым төрт-бес күн. Кеше қишылармен
ілесіп мына ауылға келіп едім. Қораның қиы қалыңдап
кеткен екен.
Жабылып тезірек ойьш бітірсін деп қой бағып жүргенім
ғой. Барған елің аман ба?
— Аманшылық. Сәлем айтып жатыр.
— Аман болсын... Мына Сарыоба қыстағы қыс анық
қысымға алса сыр беріп қоятын түрі бар-ау? — деді Әнипа
жайылып жатқан отарды қамшымен нұсқап. — Әзірше тоқтылардың ажары жаман емес. Қар қалыңдап кетсе тебін
тарылады да, отарға еріксіз шөп шашылады. Үйілген маясының қарамы аз. Қыс аяғы созылса шөп таусылып
қысылып жүрмесеңдер.
От басын, ошақ қасын төңіректеп жүрсе де, ел қамын
ойлаған жеңгесінің жанашырлығына Ахтан мағұрланып
қалды.
— «Кеңесіп пішкен тон келте болмас» деген. Досекеңмен ақылдасып көрсейші,— деп Әнипа бұған тағы да бағыт
сілтеді.
— Өзімнің де ойым сол.
— Бізді де бір ауық тыңдасайшы,— деді ол қатуланып. — Еркек бос белбеу атанса — дұшпаны басынады,
әйел көңілшексісе қойны ашылады. Етек-жеңіңді делеңдетпей еңсеңді көтеріңкі ұстасаңшы. Ел басқарған азамат158

тың сесті жүргені жөн. Тым жайдақтанып, қабағынан сұс,
үнінен зіл кетсе, өзге тұрмақ қатын-бала да жүре тыңдайды.
Құдая шүкір, басыңда бағың, алдыңда салған малың бар.
Әйеліңді құшақтасаң, құшағың толады. Ажарына қарасаң
көзің тояды. Сөйлесе сөзі қандай, істесе ісі қандай! Бауыр
етіңмен жаралған жаман күшігіңді бір иіскегенің дүниенің
бар қызығына татымай ма.
Ахтан жеңгесін ұйып тыңдады.
— Сен мінетін ат та бар. -Кием десең киім де жетеді.
Қолыңдағы сапалағың не, жаным-ау?
—
Қамшымды жоғалтып алып...
— Сен бұл бетіңде қамшы тұрмақ одан да зорғыдан
айрыларсың, мұқым! Қойшыны құдай ұрарда шопанға
таяғы тиер деп, бүгінің өзіңе көп болайын деп жүр екен!
Жездесі Шәкейге де таң атырмаған Нысан... бір шылбыр,
бір тізгінге ие бола алмай жүрген сені бұл бетінде жарға
жықпаса, қара да тұр. Досқа күлкі, дұшпанға таба болып,
айтпады деме, құрисың сен! Айдалада еріккендіктен қой
бағып жүр деймісің мені бір? Жас та келді. Ыңқыл-сыңқылымыз бар. Әдеттеніп қалған сорлы басым ауырды «әуп»
деп көтерісетін, бейнетті бірге қолдасып бөлісетін аз ауылдың ынтымағынан шықпайын деген далбаса да менікі!
Өйтпасе, қайбір күшім тасып барады дейсің? «Балаң жалқауланса — даулетің шашылады, қатының жалқауланса —
тәнің ашылады» деуші еді әкеміз. Құдая шүкір, қайғыуайымнан құр болмасақ та, жалқаулықтан адамыз әйтеуір...
Тек жарқыным, жадағай жайдақтығыңды көрсетпеші! Қара
басыңның мұңы мен қайғысынан артыла алмайтының бар
атқа неге мінесің? Бер билікті онда ана Нысанға!
Ахтан жеңгесін қабақ астынан барлап еді, айтар сөзін
әлі де іркіп тұрғандай көрінді. Енді қай жағымнан орағытар
екен деп ойлап үлгертпей:
—
Әй, қара ұл! — деді жаңағыдан да бетер уыттанып. — Алсудың жылағаны аз деп жүрмісің? Оған жаның
ашыса, жуыспа! Жақындама маңына!
Сөзімнің тоқетері осы дегендей Әнипа бұған қолын
сермеп:
—
Бар енді! Жолыңнан қалма,— деді де, атын тебініп
қойға қарай кетті.
Ахтан аңырып тұрды-тұрды да келген ізімен кейін
қайтты. «Жұрттың бәрі маған ақыл айтқыш. Ерге құнды,
нарға бұлды болатындай нені бүлдіріппін соншама!?»
Екі сөзінің бірі «нан жауғырдан» келетін уәкіл де ке159

ше бұған айрылысар жерде: «Шаруаңның сабағы ұнағанымен, маған қабағың ұнамады», деп оспақтаған. Нысан
анау: «астымдағы атымды тартып алып, өзімді таяққа
жықты. Қолына билік тимей жатып ішті-жеді. Әйелдерге
қырындап, жігітшілікке салынды. Бұрынғы қатынын қайта
алғалы бүлініп жүр» деп жұртқа жар салып... Ау, бұлардың
менен басқа сөз етері жоқ па. Ішсем, жесем — заңның
құрығы ұзын — өзі де құтқармайды. Менен нендей жігітшілік шығады? Сонда бұл шіркіндер, аққа қара жаққанда
қисынына қарап қисаймай ма? Жаптым жала, жақтым
күйеден не шығады? Әлде Әнипа жеңгем айтқандай тым
жайдақсып кеткен шығармын-ау осы мен? Айқайламасаң
қой екеш қой да қайыру бермейді. Досты жабырқатып,
дұшпанды шамырқантып айқайға аттан қосқанда табар
пайдаң бар ма? Ендеше мен неге жазықты боламын? Ісім
ақ, арым таза.
VIII
Арты желіп, алды аңдап отыратын күреңнің шайқақ
жүрісімен Сарыжалдың қырқасына іліккенде, кешкі нарт
қызыл шапақ Қаратөбенің бұжыр бетіне шағылысып, талған жанарын жұмуға бейімделген батар күн көкжиекке иек
арта бастаған. Ахтан шытқыл аязы бет шымшыған қарлы
атырапқа көз жіберді. Әр қилы нобайдағы төбе-шоқы,
қырат-қырқалар мылқау үнсіздікпен бұған әлдебір тілмен
айтып жеткізгісіз құпиясын мәлімдеп тұрғандай. Басын
мұнар шалған жатаған таулар да табиғаттың бар ашу-кегін
қабағына жиып томсара суық сызданады. Бірақ сол сұсты
тұйықтығымен-ақ көп сырды аңғартып, жыртақтаған жеңіл
күлкіні жақтырмайтын орнықты адамдай-ақ маңғаз кейіпте
түксие түнереді.
Кенет көзі ұясына қонуға бейімделген күннің алып шар
табағына түсті. Ойын бөлуге сылтау таппай келе жатқан ол
батар күннің оқшау көрінісін қалт жібермей бақылады.
Алып шар бірте-бірте кішірейе шөгіп, сары мыстан жасаған
бөшкеге айналды, одан мыс қазандай балқи қызарып
аз тұрды да өлеусіреп сөне берді. Көңілін қажаған ой
шырмауынан шыға алмай титықтаған Ахтан ауыл қарасын
көргенде қобалжыды. Ұзақ жолда шаршап-шалдыққан бейтаныс жолаушыдай ат басын қай үйге тірерін білмей
ыңғайсызданған тәрізді.
Үйге келген соң от басы, ошақ қасының жылуын сезіне
160

алмай қоңылтақсыды. Өз үйі, өлең төсегін жатырқағандай
күй кешкен. Төр алдында танауы пыс-пыс етіп ұйықтап
жатқан Талғатқа аңсары ауып, баласының насыбайынан
иіскеді. Тұла бойына шым-шымдап тараған жанға жағымды
сәби иісі жүрегін елжіретіп, бал жалағандай тұшынған
тіршіліктің таусылмас күйбеңі мен көкіректі сыздатқан
ұсак-ұлан мұң-наланы есінен шығарып, ұйықтап жатқан
баласын емірене сүйгіштеді.
— Оятасың ғой,— деді Нұрбике қатқыл үнмен,— Бір
жері ауыра ма, мазасыздана береді.
Ахтан шошып қалды.
— Ә, ауырады деймісің?
Реніші мен кейістігін сыртқа шығара қоймайтын Нұрбикенің қабағында кірбің, даусында зіл барын аңдаған
Ахтан оған ұрлана қарады. Қарады да Нұрбикенің жат
ажарынан көкейін таныды. Қаншама көнтерлі болғанымен,
көкірегі қуыс пенде емес пе, бірдеңені сезеді-ау, шамасы?
Өтірік күліп, есіріп сөйлеуге жоқ Ахтан сырт көзге сабырлы
көрікгенімен, ішіне бүккен сыры мен мұңын тереңге жасыра
алмайтын. Аңғарғыш сұғанақ көздер бұның сөйлегенінен
де, қас-қабағынан да өзегін ортеген өкініші мен ренішін сезе
қояды. Досқа жағынып, дұшпанға бас ұрып өтірік көлгірсудден жек көретіні жоқ. Өзге түгілі, бір шаңырақ астында
тұратын жарына да жақаурата сөйлеп алдай салуға сүйегіне
сіңісті әдеті жібермейді-ау.
Бұл мінезінен тапқан пайдасы да шамалы. Тіршілікте
кім үнемі түзу жолмен жүре береді дейсің. Күнәлі іске
бармасаң да, қыңыр ойға беріліп кеткеніңде жаба-сіргелейтін бір бүкпеңңің болғанына не жетсін. Бірақ ондай
бақай қулық Ахтанның табиғатына жат.
Қияндағы ауылға көшіп келгелі жүрегін қабындырған
айықпас мұң осы күндері тұла бойына таралап меңдеп
барады. Осы өзгерісін сезе ме, Нұрбике де бұған бұрынғыдай емес, тым қатулы.
— Пошташы кеп кеткен,— деді Нұрбике шай жасап
жатып.
— Хат бар ма?
— Әпкейден.
— Не депті?
— Сырқат көрінеді. Кел деп жазыпты.
Ахтан ойланды. Оның «әпкем» деп отырғаны бұрынғы
күйеуінің апасы. Аудан орталығында тұрады. «Қыстың көзі
қырауда әйел жол жүре ала ма? Отчетқа барғанда жағдайын біле салармын ол кісінің»,— деді іштей.

Осы ойын айтуға оқталып еді, Нұрбикенің өзіне сынай
қараған салқын назарымен ұшырасып қалды. Көз қарасынан: «білем неге шала бүлініп жүргенінді» дегенді
аңғарған.
Ішке Ақманар мен Дәмен кірді. Жаңа түскен келіндей
ұялшақтаған Дәмен қысыла қызарып кеп стол шетіне
тізе бүкті.
— Үй ішің аман ба?— деді Ахтан.
— Шүкір.
— Отағасың қайда?
— Біздің үйдің кісісін айтасыз ба? Кеткелі хабар жоқ.
Сізден білейін деп едім.
Ахтан келіншекке салқын көз тастады.
— Менің үстімнен шағым айтып арызданып жүр де
байың?
Мағынасыз қыдырыстаған саусағымен шүберек дастарқанның шашағын тарамдаған Дәмен көзімен жер шұқып
аз отырды да, орнынан шапшаң тұрып есікке жылыстады.
— Неге асықтың?— деді Нұрбике.
— Біздің үйдегі кісі кеп қалса, іздеп жүрер.
— Бара ғой онда.
Екі әйелдің бір-біріне деген ықыласы Ахтанды ойландырып тастады. Әйел пақыр еркекпен қанша бой теңестірем
десе де бір ұпайы кем түсіп жатады-ау. Бұлардың сол
осалдығын біліп, астамсыған еркектің ері де, өзі де ұрғашының тәніне қожалық еткенімен олардың періштедей
кіршіксіз жанын түсініп, қат-қат тереңде жатқан сырын ұға
алар ма?
Ендеше ұрғашының өзек жарды сырын, жүрек құпиясын тамыршыдай тап басатын көріпкел көреген кім сонда?.. Бәлкім әйелдің сырын әйел ұғатын шығар.
Нұрбике қамыр оқтаулауға кірісті. Ақманар ондық
шамды таяп алып кітапқа үңілді. Темір ұйқыдан тұрған
Талғатты ойната бастады.
Қарағайдан әдемілеп мүсіндеген қаз мойын домбыраны
аруанадай боздатқан Ахтан тұла бойға шым-шымдап таралған күй сазының баурағыш құдіретіне елти берілді. Көзі
жасаурай түсіп, қамырықты қападар көнілінің тоңы жіпселеңдеп, жел қақты қоңыр кескініне қан жүгірген Ахтан
салалы саусақтарымен домбыра шегін бипаз шертіп, дәмді
дыбыстарды сапыра бастаған. Титық құртқан майда шертіс
қасаңсыған көңіліне, қожыраған сезіміне қозғау салғандай
еді. Күйі тасып бара жатпағанымен, күйбеңі бітпес күйкі
тірліктің мың салса бір баспайтың шабан өгіздей митың162

митыңы қажытқан ол домбыра үнінен жұбаныш тапқан.
Қойнындағы қосағының наз-наласын, жаттың табасын,
етектен тартып сүріндірмек болған опасыз жолдастың
жаласын да бір сәтке есінен шығарып, күй сазына елти
берілді:
— Ақманаржан, мектеп жылы ма?— деді Ахтан әлден
уақытта,— Отын жетпесе қар бекімей тұрғанда Әділше
қыстағынан қи тасып алу керек.
— Өзім де соны ойлап жүрмін.
— Сөйт айналайын. Колхоз орталығынан келетін тракторды күткенше, қолда бармен тырбана берейік те. Құдай
айтқан өгіз шана бар емес пе?
— Отын жөнінде сіздерді мазаламаспын,—деді Ақманар алдындағы кітапты былай сырғытып қойып,— Қиды
ересек балаларды ұйымдастырып, өзім-ақ тасып аламын.
Отгон орталығынан келіп кеткен қызыл отау меңгерушісі
ауыл-ауылға тарат деп маған біраз кітап қалдырған. Қысқы
каникулды пайдаланып, сол кітаптарды үлестірсем деген
ойдамын. Соған бір ыңғайлы көлік керек.
Менің екі атамның бірін мінерсің,— деп Ахтан қарындасына ризашылықпен сүйсіне қарады.
Асықпайтын Нұрбике етке қамырды енді ғана салған.
Ондық шамның жарығы айқындаған Ақманардың өңінде
әлдебір уайым табы бар ма қалай? Шаралы қой көзі ішкі
дүииесіндегі мазасыздықты мәлімдегендей мұнға бейімделіп катеді.
Ақманардың келешегіне ой жіберді. «Айналайын, жақсы
өсті ғой. Таңдаған тазға жолығады деп, бір жаманға қор
болып, бағы ашылмай жүре ме байғұс баланың? Қармыс
та жаман жігіт емес. Ал анау Төлеп есіктен кірмей жатып
төр менікі дейтін нағыз кеудемсоқтың өзі. Біздің баланың
ерлігіне оның менмендігі үйлеспей жатса... Манаржан өлер
жерін білуге тиісті. Бәлкім, шешесіне қарайлайтын шығар.
Інісі тоғызыншыға биыл ғана барды. Дегенмен қыз баланың
дер кезінде орын тапқаны теріс емес-ау».
Ахтан домбыраны қайта ұстады.
— Манаржан-ай, бір ән салшы,— деді, әлгіден де бетер
мұңайып назары пәс тартқан қарындасына өтініп,— жеңгең
көңілденсін.
Ақманар Нұрбикеге рай берді.
— Жеңгем қандай әнді ұнатады екен?
Нұрбике қабағын шытынып:
— Айта берші, мұғалім бала! «Итке темір не керек»
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деп, менің ән тыңдаған немді алған,— деді.
Ішкі наразылығын сыртқа шығара қоймаған Нұрбикенің
мына сөзі Ахтанға батып кетті. Табаққа сол салғанымен,
ауыз толтырып ет те жей алмаған.
Төсекке жатқан соң да қолайсыз сезімнен сейіле алмай,
бір көрпе астында иығына иығы тиген әйелін бауырына
тартып құшақтағысы келгенімен, бойындағы қуаты сарқылып қалғандай-ақ өзін соншалықты қораш сезінді.
Ал Нұрбике тарапынан ешбір қарсылық байқалмады.
Әйелдік сезімін тұқыртып ұстайтын қашанғы сабырлылығына бағып сырын алдырмай, қыбыр етпей тып-тыныш жатыр.
Оты басылып қалған пештей денесі салқындап, көңілінің
қошы болмады да, іргеге қарап жатты. Алсуды есіне алған.
Ана жолы бұл бір сұмдықты бастай жаздап әупіріммен
аман қалып еді-ау!
...Есікті батылдана ашып үйге кіріп барғанда, Алсу
жүкке бетін басып теріс қараған қалпы солығын баса алмай
жылап жатқан. Нендей шешімге келерін білмей абдыраған
Ахтан:
— Алсу-ай!— деп дауыстады. Алсу жылауды үдетіп
жіберді.
Ендігі сөз қысқа. Өзін зордың күшімен тежеп жүрген
ол келіншекке құлай жығылған. Оны жұбатпақшы боп
құшағына ала бергені сол еді, кенет есік ашылды да, ішке
біреу енді.
Ахтан артына бұрылғанда көрші кемпірді көрді. Көрді
де ұялған тек тұрмастың керіне бағып:
— Қамшымды іздеп... Түнде осы... сіздің үйге апарған
жоқпын ба?— деді.
Тұмар басын шайқады. Енді кідіресе бұдан да бетер
қолайсыздыққа тап боларын біліп, есіктен шыға жөнелген.
Үй тонап, әйтпесе одан да зор қылмыс жасап қойғандай
қуыстанып сасқалақтаған ол атына тездете мініп, тебініп
жүріп кеткен-ді. Ұйқыдан хабар болмады. Қара құсы ұйып,
құлағының ызыңы күшейіп, жайы кетті де: «Далаға шығып
таза ауа жұтсам ба екен,»— деп ойлады.
Қорғалап туған ай пердесі жартылай жабулы терезеден
ішке бозаң сәулесін түсіріп тұр. «Шіркін-ай, атты ерттеп
алып бір жаққа жүріп кетер ме едім. Ұста дүкеніне барып
көрік бассам қайтеді. От жағылмаған суық-ау, енді не
қылсам екен?» Талғатты бауырына тартып иіскегісі келген.
Бірақ оған да көңілі дауаламады. Нұрбике ауыр тыныс алып
ұйықтап жатыр. Кенет ыңырсып жылағандай болды.
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- «Сірә, жайсыз түс көрді білем. Қашан жер астына
түскенше адам пақырда дамыл жоқ-ау осы? Ең ақыры, түнгі
ұйқысын да тыныш өткізе алмайды. Әу бәрінен де бұрын
ұйқының қашқаны жаман екен...»
Өз басы өлімді көп есіне ала қоймайды. Соғыста сан
өліп, сан тірілді емес пе. Мұны қинайтыны, өзі елер тымтырыс ұйқыда жатқанда жалғызсырайтындығы. Тіршілік
дүниесінен бөлініп иесіз аралда жапа-жалғыз қалғандай
құлазыған ол кенет құбыжық көргендей түршігіп, Нұрбикеге тығыла түсті.
Келесі күні ол ауырып қалды.
IX
Дәмен меңгерушінің үйіне бекер-ақ барған екенмін деп
өкінді. Күйеуі үшін өзін жазықты еткен Ахтанға өкпелеп
қалған. Оны кісінің қас-қабағына қарайтын аңғарғыш, пайымды деп ойлайтын еді.
Меселі түсіп жабырқаған көңілін әр қилы ой қажап,
сағынышты сезімде бой жеткен күндерін есіне алды. Одан
әке-шешесін ойлады. «Байғұстардың алданышы жоқ. Гауһарымды бесіктен шыққан соң соларға беремін. Біздің кісі
де балажан-ау. Айды аспанға бір шығарып ұл тауып берсем
шалыма...»
Енді бір сәт бұрынғы ата-енесінің өзінен алыстап,
араларының ашылып кеткеніне қынжылды. «Темірді менен
несіне қызғанады байғұстар? Түтіні басқаның көңілі бөлек
дейтін шығар-ау. Бірақ менің соларға сырттай қамқоршы,
тілекші боп жүргенімді қайдан білсін? Ермек егер соғыстан
аман-сау оралса, сол үйдің босағасынан тіріде аттап
шығармын ба? Шарасыздық күнінен шалға тисем жазмыштың әмірі шығар. Сұм соғыс кімдердің жүреген жараламады дейсің!» Өткеннің өкінішінен гөрі сағынышы
басымдау келіп, Дәмен қиялы қиянды шарлады.
...Бұлдырықтай сүйкімді қара торы қыз бала күнінен-ақ
сынықсып сөйлеп, сызылып тұратын мейлінше ұяң еді. Бұл
мінезі оған шешесінен жұққан. Ұяң қызды ұйпалақтап
кетуге аңсары ауған бозбаланың Дәменнен талайының
меселі қайтқан. Меселі қайтатыны —"балтам тапқа" келгенде, тапсаң — тапты бұл бірден айта қоймады. Сырты
сынық көрінгенмен, жүрегінің кілтін кім көрінгенге ұстата
да салмайды.
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Бірде жайлауда той болды. Тойға көрші ауылдың жігіттері келді. Шаш койысы мен киім киісі өзгеше жарасымды ақ кұба ашаңдау жігіт көзіне бірден-ақ жылы
ұшыраған.
Күрес басталды. Ортаға денелі жалпақ сары жігіт шықты. Өзіне соншалықты сенімді екенін білдіргендей:
— Қане, көрсет мықтылығыңды,— деп әмірлі дауыстады.
Тойшылар дуылдасып кетті. Жалпақ сарының әлділігін
жер-көкке сыйғызбай: «Бұған жан шақ келмейді! Шаппай
бердің дәл өзі!»— деп даурығысты.
Осы кезде жұрт күтпеген жағдай болды. Әлгі киім киісі
өзгеше студент білек сыбанғанда, көпшілік жаңағыдан
бетер дабырласты.
— Мынаған не жоқ ей?
— Бәсе деймін-ау! Майып болмаса деңіз?
— Е, бұл әлгі Доскен қойшының Алматыда оқитын
студент баласы ғой!
— Күрестің оқуын оқып жүр деймісің, әкесі тәрізді есер
де?
— Әй, бұл жігітің де осал емес. Кезінде Доскең айтулы
тақымкеш атанған. Әкесіне тартса бірдеңе етер.
— Көрерсің, анауың бір-ақ бүктейді.
«Студент жігіт жығылып қап масқара болады-ау!»—
деп іші соған бұрған Дәмен палуандар ұстаса кеткенде,
бетін баса қалды.
Екеуі көп тірескен. Бірін-бірі жыға алмай тең түскенімен, тойшылар жеңісті студент жігітке беру керек деп
дауласты.
Екі иінінен дем алып, ентігіп тұрған ақ құба жігітке
жақындап келген Дәмен:
— Ағай, жеңіс сіздікі! Ана кісіден басым түстіңіз,— деді
қысыла қызарып.
— Рақмет, қарындас!— деп жігіт бұған алғыспен басын
иді.
Сол күні ауыл шетінде алтыбақан құрылды. Студент
жігіт сауыққой жастардың ішінде өзін еркін ұстады. Әткеншекте тербеліп ән салды. Күлдіргі әңгіме айтты. Дәменге
айрықша ыкылас көрсетіп:
— Менің тілекшім болдыңыз-ау? Ендігі жерде тілеулесім де сіз, деп көңілін ашық білдірді.
Дәмен ұялшақтап тартынып еді.
— Ата тілегін қарындасы жерге тастамаса керек,— деп
қолынан жай ғана қысып қойды жігіт. — Көрінгеннен көз
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ақы алатын көрсе қызар арсыз біреу ме деп ойламаңыз.
Бағанағы ықыласыңызға ризамын! Сізді мен бір жерде
кезіктірген сияқтымын? Көзіме тым жылы ұшырадың,
қарындасым. Кәне танысайық, менің ныспым Ермек.
— Дәмен...
— Қандай жақсы есім еді! — деп күлді Ермек. — Дәменнен жақсы лебіз дәметсек қайтеді.
Дәмен үндемеді. Үнсіз ұғынысудың әсеріне елтігендей
ай сәулесі айқындаған жігіт жүзіне ықыласпен телміре
қараған.
Сол түні бұлар ашыла ұзақ сырласқан. Ермек ауыл
арасының шалғайлығына қарамастан, жоқты сылтауратып
көрші қой фермасына жиі келгіштеп жүрді.
Жетіншіні бітіргеннен кейін әрі қарай оқуға қытымыр
қызғаншақ әкесі рұқсат етпеді де, Дәмен үйде отырып
қалды. Алматыдағы ермектен қыстай хат алып тұрды.
«Келер жазда диплом қорғаймын, сосын қосыламыз» —
деп мұның көңілін орнықтыра түсетін Ермек.
Бірақ екеуінің бұл тілегін қатал тағдыр қош көрмеді.
Бұлар тұрмақ жалпақ жұртты бір тарының қауызына
сыйдырған соғыс кеп килікті.
Ауыл жайлауда. Доскен қойшының екі баласына повестка келіпті деп естіген Дәменде күндіз күлкі, түнде ұйқы
жоқ. Шынымен-ақ Ермекті бір көре алмай қаламын ба деп
ойлағанда, көкірегі қарыс айырылады.
Қой күзетіп отырған-ды. Ай қараңғы. Шабаланып ит
үрді. Іле аттылы біреу қотанға жақындап келді де дыбыс
берді. Жігітінің даусын таныған Дәмен:
- Ермек! — деп оған қарсы жүгірді. Үнінде қорқыныштан көрі қуаныш басым.
Одан әрі сағынысып көріскен екеуі еш кысылып-қымтырылусыз ұзақ сырласқан. Думанды жас ғұмырын тонап,
алдағы көрер қызығын додаға салып, адам тағдырын тәлкек
еткен сұм соғыстың озбырлығы сол түні екеуіне бөгет бола
алмаған. Уақыттың тығыздығына қарамастан айнымас адал
көңілмен қауышып, сағынысып табысқан бұларға шапағатын салғандай-ақ түн пердесі де таң бозына беріспей
кідірістеп баяу түрілгендей.
Содан былайғы өмір ағысы Ермекті майдан даласынан
бір-ақ шығарды да, Дәменнің қол-аяғын жіпсіз матап,
тығырыққа тіреді. Тығырыққа тірелгені сол емес пе, желек
астындағы келіншек емес, оң жақта отырып жүкті боп
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қалса, қыз балаға одан өткен не масқарашылық бар дейсің?!
Үйленгелі жүрген ұлы соғысқа кетіп, майдандағы боздағының амандығын тілеп қайғы жұтып, қан сиген әке мен
шеше Дәменнің бұл дәрменсіздігіне қатты қорланған. Қорланғанымен өз қолын өздері кессін бе, намыс пен ұяттан
жерге кірердей сырт көзге сыр бермегенсіп іштен тынды
қамкөңіл әке мен шеше.
Бірақ Дәменнің халі күннен-күнге қиындай түскен. Аяғы
ауырлаған сайын өз үйі өзіне жат көрініп, әке-шешесінің
суық сұғынан жасқанып, кірерге тесік таппады. Майдан
даласында жүрген Ермекке тартып кеткісі-ақ келеді. Бірақ
оған әйел жолы жіңішке. Жағдайын айтып хат салып еді,
Ермектен көп кешікпей хабар келді. «Қажыма, онда тұрған
ештеңе жоқ. Махаббатымыздың төлемі жас — нәрестенің
өмірін сақтап қалуға тырыс»,— депті.
Ермектің жылы сөзі жұқарған көңіліне аздап демесін.
Алайда жүректі меңдеп алған қасіретін жеңілдете алмаған.
Аяғы ауырлаған сайын оңалмас қателікке ұрынып, масқарашылықтың батпағына белшесінен батқандай-ақ ұяттан
беті күйіп, тығылып үйден шықпады. Тулап-тулап басылған
әке-шешесі азандауды қойғанымен, ұстамсыз «күнәкарға»
іштері жібімеді.
Осындай тоң-торыс жабыңқы күндердің бірінде қияндағы қыстауда қой бағып жатқан бұлардың үйіне бір
бейтаныс егде әйел келді.
Дәменнің әкесі қойда. Шешесі көрші ауылға кеткен.
— Мені танымай қалдың ба, қарағым? Ермектің шешесімін ғой,— деді келген әйел. — Ермекжаннан хат алып
тұрамыз. Серікжан ауыр жараланып госпитальға түсіпті.
— Біздің ағай да соғыста,— деді Дәмен ұяң үнмен.
— Білем. Көргем ағаңды. Ермекпен түйдей жасты. Қалай, әке-шешең дилы ма?
— Шүкір.
— Біздің Ермектен хат алатын шығарсың?
— Аламын...
Қоңырша көзіне іркілген жасын тежей алмай жылап
жіберген.
— Алда айналайын-ай!.. Сенің жағдайыңды білгелі келдім, қарағым. Әлгі шалы түскір де мазаны алып...
— Көзіңізге не тиген, аттан жығылғансыз ба? — деді
Дәмен.
— Атқа жаңа мініп жүр деймісің, қарағым. Осында бара
қоймадың деп... шалдың, Ермектің әкесінің...
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— Сонда не қыл дейді ол кісі?
— Құдайдан жасырмағанды адамнан жасырамыз ба?
Сенің біздің Ермекжанмен сөз байласқаныңды білуші едік.
Болашақ келініміздің, өзіңнің аяғың ауыр деп естіп... Былай... ата, анаңмен жүздесіп дегендей...
Дәмен Ермектің әкесі мен шешесінің көкейін бірден
ұққан. Ұққанымен ұғынысатын жер бұл ара емес. Шешесі
келіссе де, жүйкесі жұқарған ашуқор әкесінің мына әйелді
бірден қуып шығарын біліп жылап жіберді.
— Апа-ай, менде не дәрмен бар дейсіз!
— Қолымызға келсең қайтеді? — деп Қоңырша ойының
ұштығын білдірді. — Ермек те сенің сүйткеніңді қош көреді.
Атаң, біздің шалдың өзің дегенде ұшарға қанаты жоқ.
Қоңырша келіп кеткеннен кейін-ақ Дәменнен маза кете
бастады. Болашақ енесінің жылы-жылы сөзі, өзіне соншалықты іш тартып мейірлене қарағаны, қасына отырғызып
алып, маңдайынан емірене иіскегені, одан ішің түйілмей ме
деп саушылығын сұрағаны, аттанарда бота-борым жылағаны — бәрі-бәрі бір сәтке де есінен шықпай, бар ынтаықыласы болашақ ата-енесіне ауып, туған әке-шешесін жек
көре бастады.
Көп кешікпей салып ұрып болашақ қайын атасы келді.
Екі шал ұзақ ырғасқан. Қатты-қатты сөздер айтысқан.
Әкесі шалқалап жатып алды.
— Саған керек тұяқ жалғар маған да керек! — деген ала
көз шал. — Етіңді жеп, шайыңды іш те тайқы!
— Құдай алдына барғанда не айтасың? — деп босаңсыған Досекең.— Саған бала болғанда Дәмен, маған келін
ғой? Ішіндегі шаранасына да таласың бар ма?
— Бұл уәжіңді кәрманға айт. Обалы фәшиске! — деп
ала көз шал райынан қайтпады.
Досекең жалынышпен:
— Екі үйдің арасында жүрсе қайтеді Дәменжан,— деді
шүңет көзі жасаурай түсіп. — Балаң ықтияр ғой.
— Кім ықтияр? — деп тіксінді қыз әкесі.
— Дәмеңнің...
— Неменеге?!
— Біздің үйге баруға...
— Ә-ә, біздің үйге баруға деймісің?!
— Енді былай... онда тұрған не бар?
— Онда тұрған?!
— Ол үй не, бұл үй не? Танысып-білісіп дегендей
араласып жүрсе...

Қара шал безгегі ұстағандай қалтырап уайым мен
қайғы, намыс пен ыза жаныштаған көкірегін өксік қысып:
— Уай, Доскен-ай, қинадың-ау!? — деген ала көзі жасқа
толып.
— Екі жарты, бір бүтін болсақ, оның несі айып? — деп
Досекең де алған бетінен қайтпаған.
Екі шалдың сөзін ауыз үйде тыңдап отырған Дәмен
далаға атып шықты. Жылайын десе көзінен жас шықпайды.
Қуанышқа жақындау дүбәра жылы сезім тұла бойына
таралып ішінің мұзын ерітіп барады. Бірақ, жеме-жемге
келгенде алтын босағаны аттап әке-шешесін қиып кету
Дәменге оңай болмады. Кетпесіне лажы жоқ еді. Онда келін
боп түскенде де өрісі тарылып, жолының жіңішкере түсерін,
майданда жаумен жағаласып жүрген Ермекке деген сағынышы асқынбаса бәсеңсімейтінің біле тұрып, тәуекелге бел
буған. Құрсағында бұлқынған нәрестені өз қордасына аунатуға асыққан ол арада жарты ай өткенде енесіне ілесіп,
үйінен тайып тұрды.
Жарық дүниеге іңгәлап нәресте келген. «Өшкенім жанып, өлгенім тірілді» деп есі қалмаған ата-енесі маңайдағы
көрші-қолаңды жиып, сәбидің шілдеханасын жасады. Одан
әйелдерді бесікке саларға шақырып, жыртыс жыртты.
Үлкен тойымыз әлі алда деген Доскен мен Қоңырша.
Бірақ бұлардың бұл тілегін құдайекең қош көрмеген еді.
Темір құйрығын басып уілдей бастағанда, кемпір мен
шалдың кіші баласы Серіктен «қара қағаз» келді. Іле көп
кешікпей тағы да қаралы хабар жетті бұл шаңыраққа...
«Сіздің ұлыңыз аға сержант Ермек Доскенов қырғын
ұрыста ерлікпен қаза тапты. Бір өзі жаудың екі танкісін
жойып жіберді. Бес солдатын жер қаптырды. Асқан ерліктің үлгісін көрсетіп нағыз батырға лайық өліммен көз
жұмған Ермек ел есінде мәңгі қалады. Ол бұған дейін
үшінші, екінші дәрежелі «Даңқ» орденімен наградталған.
Соңғы ерлігі СССР Жоғарғы Советінің Указымен бірінші
дәрежелі «Даңқ» орденімен атап өтілді», деп жазыпты полк
командирі.
Ермек пен Серіктің қазасы шал мен кемпірді жай
соққандай есеңгіретіп тастаған. Қаншама аза тұтып қасірет
шеккенімен көздің де жасы өлшеулі екен. Қаралы шаңырақты торлаған қайғының қара бұлтын Темірдің сәби уілі
сейілткен.
«Ендігі тірегің мен. Соғыста опат болған әкенің тұяқ
жалғарымын. Қара шаңырақтың болашақ иесімін» дегендей
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тырбаңдағанда кемпір мен шалда ес қалмай: «Енді осы шикі
өкпенің жаманшылығын көрмей, ұзағынан сүйіндірсін,» —
тәубе қылатын.
Қақ өзегін жарып шыққан тұмсасын Дәмен емешесі
үзілердей жақсы көргенімен күннен-күнге уайымы асқынып, ұйқысыз түндер, күлкісіз күндер жиіледі.
Ермектің рухын сыйлап, әрі ата-енесіне қарайлап, деген
уыз шағында тұл төсекте бес жыл бойы дөңбекшіген ол
алдағы көрер қызығынан үміт үзгендей ата-енесінің отымен
кіріп, күлімен шығып еңбекке алданды. Қой бағып, қозы
жайды.
«Біздің тілімізді алмадың, өз обалың өзіңе»,— деп,
әке-шешесі де мұның келешегіне бас қатырғысы келмеген.
Намысқа тырысып, қызықтан бой тартып, өзін тежеп
ұстағанымен, шыдам-төзімнің де шегі бар емес пе. Ендігі
жерде, бұл шаңырақта түпкілікті тұрақтап қалмайтынына
көзі жетіп Дәмен тағы да тығырықтан шығар жол іздеген.
Алайда бұған бағыт сілтеп, қол ұшын беретін теңі кездесе
қоймады. Осылай аш кұрсақ жүре берсе, бір күндері әлдебір
қомағай еркекке бостан-босқа жем боларын сезіп, суға
кеткен тал қармайдының керіне баққан Дамен әйелі өлген
Нысанның етегінен ұстауға бел байлады. Әрі Нысан да қыр
соңынан қалмай, илікпес еркіне қоймаған.
Теңін таппай өзінен көп үлкен Нысанға сөз бергеніне
қызғаныштан жарыла жаздаған ата-енесі Даменнің бұл
шешімін құптамаған. Бірақ мұның басқадай табатын амалы
жоқ-тын. Соноу жылы осы үйге келін боп түсуге қаншалықты асықса, енді бұл босағадан сондайлық тағатсыздықпен кетуге мәжбүр Дәмен тұңғышын шал мен кемпірге
тастап, Нысанның үйінен бір-ақ шыққан.
«Төбеңнен құс ұшырмаймын. Киер киім, ішер астан
кенде болам деп ойлама. Тек мен тапқан табысты ұқсата
біл» деген Нысан.
Нысан берген уәдесінде тұрды. Сараңның езегінен де
қыл суырған сұрамшақ күйеуі түзден оралғанда құрығанда
қамшыға саптық шырғай ұстай келеді. Алтын көрсе періште
жолдан таяды. Жиһаз-жасауы мол бес қанат боз үйдің
ішіндегі қызыл аяқ, ақ күміске алданып, өткен күндердің
таршылығын ұмыта бастаған Дәменге шалы да жат мінез
көрсетпейді. Ауыл-аймақ, ағайын жекжатқа мазасыздау
Нысан мұның қас-қабағына қарап маңдайынан бір де шерткен емес.
Көңіл қалыспаған соң жас айырмашылығы сөз емес.
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Қойнын жылытқан шалының жұлдызы өзіне ыстық көрінеді
де тұрады. Бірақ өзегі қуыс пенде бір қалыпта жүре ала
ма. Кейде әзәзіл шайтаны түскір көкірегін түрткілеп,
жастық жайлауының ұлан-асыр қызығын еске салғандай
қоңылтақсыған ол өз қатарына қызыға қарайды.
Сырттай тон пішуге бейім кейбір жеңіл ауыздар жас
келіншекті өсекке таңып, ағаш аттың басына мінгізіп
те қояды. Байқаусызда қазанына арам ас түсіп кетсе, оған
кінәлы мұның жастығы. Шарасыздың күнінен шалға тисе,
етегіне намаз оқығандардың әуселесін көрер еді-ау сонда!
Енді, міне, түздегі ерінің амандығын тілеп тыстағы
тықырға дамылсыз құлақ түреді. Кенет біреу терезе қақты.
«Келді ғой! Біздің кісі шығар...»
Дәмен шаршысын асығыс түзей, сыртқа жүгіре шықты.
X
Көзі ілінгені сол, самбырлаған дауыстан оянып кетті.
Сүйек-сүйегінің қақсағаны аздап бәсеңдесе де басы зілдей.
Құлағының ызыңы сол қалпында. Нысанды даусынан танып, көрпемен басын бүркеді. Қасына кеп тізерлеген
Нысан:
— Байғұс-ай, ауырып қалған ба! Азаматтың амандығына не жетеді. Қайтсін, бар жауапкершілік бір осының
мойнында. Бақпасаң мал, қарамасаң қатын кетеді. Кімнің
бауыры бүтін дейсің. Оның үстіне, денсаулығы сыр берсе,— деді жарамсақтанып.
Ахтан тырс етпеді. Жәдігөйлік пен аярлыққа келгенде
алдына жан салмайтын Нысанның қасқыр бұлтағын бұл
жаңа көріп жүрген жоқ. Қысқа күнде қырық құбылатын
қыс күніндей құбылмалы мінезіне де еті үйреніп келеді.
Қойнына тас тығып жүріп те, төріңе шығуға шімірікпейтін
екі жүзділігін де жақсы біледі. Ана жолы ат жөнінде ілік
шығарып мұны қырам да жоям деп кетіп еді ауданға. Енді,
міне, көңілін сұрағансып көлгірсуін қарашы.
Нысанның сумаң қолы көрпесін түрткілей берген соң,
Ахтан еріксіз басын көтерді.
— Түнде келіп едім. Өзіңді сырқаттанып қалды деп
естіп... Құдай сақтасын, сен ауырып қалсаң күніміз қараң.
Мен де сол, қарап жүрмей шаруа бітіріп...
— Шаруа бітіріп дейсіз бе?
Енді қалай? Бәріміздің илегеніміз бір терінің
пұшпағы.
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Мұныңыз жаңалық.
Нысан нығыздала сөйледі.
— Солай запперме жолдас! Күпі кимесек те, шекпен
киген ауылдың баласымыз. Шаруаның ыңғайын біз де білетін шығармыз. Алыстағы ауылдың мұқтажын айту үшін
бас сұқпаған мекемем жоқ. Әлгі, біздің басқарма, қатыннан
да төмен салпы етектің дәл өзі екен. Аудан басшыларына
алыстағы қой фермасының жағдайын мәлімде десем бетінен
басады. Содан амалым қанша, сельподан бастап бар мекемені адақтап шықтым. Солай, запперме жолдас! Жыламаған балаға емшек бере ме? Ең арзаны сіріңкеге де зәруміз деп мөлтеңдедім. МЖС-тен екі трактор босаттырып
алып азық-түлікті артып жолға шықтық. Кірешілер Ақмаяның кезеңінен аман-есен асқан соң, өздеріңді қуантайын
деп алдын ала жеткенім... ғой.
Ахтан аң-таң. Ауданға арызданып дау қуып кеткен
Нысанның мұндайлық толымды іс бітіргеніне не сенерін,
не сенбесін білмейді. «Мен, сірә, бұл адамды түсінбей
жүрген шығармын? Өзім білем деп шаруаның тізгінін басқаға ұстатқым келмей, іш тарлық еткен шығармын? Ұғыныса білген — ұтады. Кісімен тіл табыса алмағаннан өткен
сорлылық жоқ. Қияндағы ауылдың бір тентегін атаң жақсы,
анаң жақсы, бәрінен де сен жақсы деп алдай салсам
нем кететін еді, Ерегістен не шықты? "Кәрі қасқыр қалтаңға, жас қасқыр жалтаңға" деп... қисынын тауып ұтысқа
шыққанын қарай гөр",— деді, іштей Ахтан оған сеніңкіремей отырса да.
Ахтан басының ауырғанын ұмытып Нысанның әңгімесін
ықыласпен тыңдады. Нысан да шешіле түсті. Араздықты
қояйық, екеумізге не жетпейді дегенді тұспалдап: «Сені
өкпеге қисам да өлімге қиярмын ба тіріде»,— деп жарамсақтанды.
Ахтан құптап басын изеді. Көлгірсіген Нысанның ішінде
ит өліп жатқанын сезгенімен, оның ауданнан салпақтап бос
қайтпай шаруа тындырғанына риза.
— Біз де қарап жатқамыз жоқ, Нысеке.
— Енді қалай? Айтпақшы, Рекең саған үш қайтара
сәлем айтты.
— Қай Рекең?
— Ауатком председателі Рекең ше? Жағдайды айтып
едім, мекеме басшыларын аяғынан тік тұрғызды. Ол кісі
менімен аталас. Қарына тартпағанның қары сынсын деген
емес пе. Бұл жолы шапағатты Әкімжанның баласынан
көріп бақтым.
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Далада жанған оттай ұйтқып, әр сөздің шетін бір
шығарған Нысан Ахтанға ішін ашпаса да жүрген ізін
жасыра алмаған.
Ауатком председателі Разақ Әкімжановтың алдына бұл
Нысан алғашқы бетте жеке басының шағымымен барған.
Қисықты тезге, бұзықты жөнге салғанда бетің бар, жүзің
бар демейтін Әкімжановқа біреудің сілтеуімен кірген-ді.
Сауатты қолмен жазылған арызды ұсынбас бұрын өзінің
қай рудан екенін, сүйемесінің жоқтығын, колхозға аздыкөпті еңбек сіңіргенін айта келіп:
— Сіз бен біз бір атаның баласымыз. Жақыным деп жан
тартып келдім! Өлімнен бетер жаза шектім! Ахтан деген
астымдағы атымды аударып алғанымен қоймай таяққа
жықты,— деген мөлтеңдеп.
— Қалай? Кәдімгідей-ақ қол жұмсады ма? — деген Разақ Әкімжанов таңданған сұсты пішінде.
— Соғыстан кәнтөжін болған. Ашуланғанда не істеп,
не қойғанын білмей қалады.
— Ә, солай ма еді? — деп председатель бұған уытты ала
көзімен тесірейген. — Тағы да қандай қылмысы бар?
— Қылмыс деген жетеді онда. Алыстағы ауылда ойына
не келсе, соны істеп...
— Ашып айт,— деген Әкімжанов.
— Ашып айтсам, қоғам малын оңды-солды жұмсады,
үй-қора салдырам деген сылтаумен. Сапасыз біткен құрылыста не сан. Қора ашық-тесік. Салған үйлер суық. Көресіні
көріп жатыр қойшы-қолаң.
Ауатком председателі мұны ұйып тыңдады. Айта түс деп
басын изей түседі.
Желігіп алған Нысан өзі білмеген, өзгенің тілін алмаған
Ахтанның кесірі бір маған емес басқаларға тиді. Шаруашылықты кері кетірді деді. Басқан-тұрғанын жіпке тізгендей етіп санамалап шықты.
— Ім-ім, солай деңіз! Үндемей жүріп-ақ ұпайын түгендейтіннің нағыз өзі екен-ау, ә?— деп председатель мысқылды жүзбен күлімсіреді.— Ахтан Досабаевтың үстінен
арыз жазушылар жеткілікті. Енді бұл жолдасты жұмыстан
шығарғаннан басқа амал қалмады.— Разақ Әкімжанов аз
ойланды да.— Егер оның орнына сізді тағайындасақ алып
жүре аласыз ба завфермалықты?
Нысанның іші жылып кеткен.
— Бұрын да илеген теріміз ғой.
— Иледіңіз? — деді Әкімжанов.
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Иледік,— деді бұл.
Білеміз сіздің қай терінің пұшпағын илеп жүргеніңізді— Осылай дегенде Әкімжановтың күмісше жылтыракірпі шашы тікірейіп, нұры солғындау үлкен көзі алара
шатынады.
— Соғысқа барып па едің?
— Жоқ.
— Соғысқа бармасаң, адамға мылтық кезенуді қайдан
үйреніп жүрсің?
— Құдай сақтасын!— деді Нысан сасқалақтап.— Туғалы жан баласының жағасынан ұстап керген емеспін.
— Арыз да жазбайсың?
— Жазбаймын.
— Жазбасаң Ахтан Досабавты бет алды неге қаралайсың? Үй, қора салдырса, колхоз басқармасының қаулысымен, біздің нұсқауымызбен салдырды.
— Салдырғанда оған колхоз дәулетін оңды-солды шашып, малын бей-берекет жұмса дедіңіздер ме?
— Ішіп жегенін мойнына қойып бересің ғой?
— Қойғанда қандай!
— Ал өзің не бітіріп жүрсің?
— Мал емдеп, кіші дәрігерлікті атқарып.
- Арыз да жазып қоямын ара-арасында десеңші?
- Енді о жағына икемім жоқтау.
Әкімжанов столды жұдырығымен түйіп калды.
— Бұл өтірігіңді менен басқаға айт! Сіз жездеңіз Шәкей
марқұмның да соңына сөз ертіп, үстінен арыз айдағансыз.
Сіздің бізге және райкомға жолдаған домалақ арызыңыз —
бір қоржын.
Нысан «ол да білләлап» ақталып керген. Әкімжанов
бұны сөйлетпей тастады. Аз ауылдың айқайына аттан
қосып шаруаға дидақшы болудың орнына Ахтанға пәле
теріп арызды қарша боратқанын, көксегені әкімдік екенін
бетіне басып:
— Колхозға жаның ашыса ақ кар, көк мұзда арызданып
келмес едің осында? Оятын қи, таситын шөп, емдейтін мал
бар дегендей!— деп қатты қадалды бұған.
Дымы құрыған Нысан:
— Онда қателік менен екен,— деп еріксіз жуасыған.
— Ендеше сол қателігіңді іспен түзе. Осы екі-үш күннің
ішінде отгонға керуен жөнелтпекпіз. Қар қалыңдамай тұрранда алыстағы қой фермаларына азық-түлік жеткізу керек.

Осы қазір сельпоның бастығына кір. МЖС-тің директорына
бар. Колхоз басқармасымен хабарлас. «Атасу» қой -фермасынан әдейілеп келген едім де. Не жетіспейді алыстағы
ауылға, соның тізімін жаса. Маған кіргеніңді, жағдайды
айтқаныңды ескерт оларға. Менімен жиі хабарласып тұр,—
деп мәслихат берген Разақ Әкімжанов.
Сонымен ауданға арызданып барған Нысан сабасына
тез түскен. Енді бұлқынудың қисыны келмейтінін біліп,
бітер іске иелене кеткен-ді.
Нысан бір кісідей-ақ жүгірген. Бас сұқпаған мекемесі
қалмаған. Ахтан қайда деп сұрағандарға ауырып қалды
деген. Аузына құдай салған екен.
Қазанның қайнап жатқанын көрген Нысан төрге көсіле
жайғасты. Жастыққа жантайған Ахтанға бейімделіп:
— Сырқатың жаныңа батып жатыр-ау өзі!— деп аяушылық білдіргенсіді.— Кәне, тамырыңды ұстайыншы.
Нысанның саусағы тиер-тиместен Ахтан қолын тартып
алды.
— Менің ептеген тәуіптігім бар. Арғы бабамыз Балабақсы айтулы балгер,— деп Нысан мысық мұртын ширата
түсті.
— Молдалықтан да құр алақан емес шығарсыз?— деп
Ахтан зорлана езу тартты.
— Сен білмейді екенсің ғой. Менің ескіше сауатым бар.
Мына жаман ағаң тәбарікті тауысқан!
Ахтан басын шайқады. «Жаман айтпай, жақсы жоқ,
өліп-мөліп кетсем, жаназамды шығарудан да тайынбас бұл
сығыр».
Алдыға шай келді. Шайдан соң ет желінді. Мұрты
майланып тамаққа тойған Нысан көңілденді. Оған Нұрбикенің берген тамағынан да қабағының түсіңкілігі, көңіл
қошының төмендігі жақсы әсер етті.
Осы жаңа қожаға қол тапсырғандай тәубаға келіп, үй
иесін татулыққа шақырған ол Ахтан мен Нұрбикенің арасындағы салқындық бұрынғысынан да күшейе түскенін
аңғарып, айнымалы тұрақсыз әдетіне бағып жалт берді.
Күншілдік пен күндестік дегенде жанып түсетін Нысан бұл
үйдің ішін кеулеген ызғардың оңайлықпен сынбайтынына
көзі анық жеткендей түрт шайтанға басты.
— Нұрбике, өңің сынық қой?— деді Ахтанның көзін ала
беріп.— Сырқаттан саумысың?! Айтпақшы, ұмытып барады
екенмін-ау?! Әлгі қайынбикеңнің жағдайы онша емес.
— Әпкемді айтасыз ба?
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-Иә, әпкең... Байғұстың бақырайып екі көзі ғана
қалыпты. Мені зорға таныды. Басына жастық, аузына сусын
тын ешкімі жоқ, сорлап қапты пақыр!
XI
Ауданнан азық-түлік жеткізген тракторды пайдаланып
қалмаққа жұмылған ауылдың аз адамы үш күннен бері
қызыл танау. Бес-алты өгіз шананы қоса қабаттап жабылып
Сарыобаға шөп тасып жатыр.
Қанаты кең үлкен шанаға шөп тиеушілердің қимылы
жіті. Бір жағынан тракторшы да асықтырады. Сөніп қалса
оталдыруы қиын мотордың өлшеулі сәлеркейі ысырап қылғанына іші ашиды білемін.
Нысан мен Ахтан шанада шөпті жаймалап тұр. Өзгелері
жерден беріп жатыр. Бәрінен де Көпжасардың шөп айырласы өнімді. Бусанып тершіген өңінен кейістік байқалмайды. Шөптен тістесіп айрылмайтын қолындағы айырына
да жан бітіп кеткен дерсің.
Одан Қармыс пен Төлеп те қалыспаған. Кейінгі үш
жетіде екеуінде дамылдық жоқ. Қатарынан бес қыстақтың
қиын ойып шықты. Қармысқа барібір. Ол ауырлыққа иық
тоса қоймайтын, Төлепке таң. Әлде ауданнан келген уәкілдердің көзіне түсіп жақсы атты көрінбек пе, әйтпесе
шаруаға жаны ашығаны ма. Төлеп бұрынғыдан бір қилы.
Қыжыртпа сөзден тыйылып Қармыспен тіл табыспаққа
тырысады. Бірақ онысы тым жасандылау. Сырты — сыз,
іші — мұз екенін жалған мінезбен он жерден көлегейлесе
де, қырыс қабағына жасырынған қиястық суық назарынан
байқалып қалады. Қармыстың басқан-тұрғанын аңдитын
сыңайлы.
— Мына дүлейге ереміз деп жол шығын болармыз. Дем
алайықшы,— деді Төлеп.
Осы екі ортада жел күшейіп, бұрқақ көтерілді.
— Тұрмаңдар,— деді Ахтан. — Күн бүзылып кетер. Енді бір қатынауға үлгерейік.
— Көп ұстамаңдар тракторды деп қатты тапсырған
маған МЖС-тің директоры,— деп қыстырылды Нысан. —
Осыған қолымыз зорға жетті нансаңдар. Кірмеген кеңсем
қалмады.
Қолы бірдеңеге тисе, міндетсіп шыға келетін оның
жарапазаны Ахтанның қүлағына кіріп жатқан жоқ. Ауырлық түскенге сыр берген аяғы сырқырап кеткенде шыдай
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алмай, отыра кетеді де, Нысанныц жымысқы ұры көзінің
суғынан жасқанып айырға қайта жармасады. Мәмілеге
келгенсіп мүләйімсігенімен оның ішінің мұзы ерімейтіні
белгілі. Сүрінсе, демеудің орнына іштей шалғысы кеп
тұрады. Жаналғыштың жанында жүрсе жан себіл болмасқа
лажың қайсы. Шөптің бұрышын шығармаққа ұмсына бергені сол еді, тайып кетіп, кескен терекше опырыла құлады.
Айдың аманшылығында таңын атырып күнін шығармайтын
жарақаты болмашыға қан қақсап қоя берген. Жаны ауырғаны соншалық — екі бүктеліп қар үстінде домаланды
да қалды.
Ахтанның шанадан құлағанын Нысаннан басқасы байқамаған. Бұлардан әріректе ойпаңда дәу шошақты жұлмалаған Доскендерге бара жатқан Ахтан аяғын қақпанға
алдырған қасқырша шоңқалаңдай басады. Өзгелерге бұйырудан аулақ оның бұл далбасасы табашыл қара мойыннан
жалтарғандағысы. Жамандыққа жаны құмар күншіл жазған көрдегіні де көрмей ме. Тірі адам түгілі, өлгеннің
кебінінен де мін табатын сұғанаққа не дауа.
— Әй, сендер не білдіңдер,— деді Нысан құдайы жарылқағандай қутыңдап. — Азбандарың мертігіп қалды. Запперме кәпут!
— Қой, ойнамаңыз,— деді Төлеп.
— Өле алмай жүріп қызылшыл көрінеді бұл ақсағың.
Іліп түседі дейді.
— Нені?
— Ұрғашыны да.
— Бір бастаса ушықтырып жеріне жеткізіп тынатын
Нысанның құзғын сұңқылына жыны келді білемін, Көпжасар қармен жентектелген дәу айыр шөпті атып жіберіп еді,
байқаусыз тұрған қарамойын жерге тымақша жалп ете
қалды.
Шырпы тиер-тиместен тұтана кететін сабазың лапылдай
жөнелген.
— Өй, әкеңді! Бірінің қатынын бірі алып, ой... хайуан
өңшең!
Адал мен арамды ажыратпайтын иіс алмас мал неме!
Кереметіңді одан да әйеліңді тартып алғалы жүрген мына
ағаңа көрсет. Сені қойдың соңына салып қойып жатады
дейді қойындасып екі ғашық. Сол ма естиін дегенің!.
Көпжасар ширықты. Қызыл судай лықсыған ашуын
тежемекке тырысқанымен, бірін-бірі кимелеп жолдағыны
бұзып-жарған сеңдей күрт көтерілген ызасы ырық бермей
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Көпжасар шалт қимылға басты. Арашаға ұмтылған Төлепті
қағып жіберіп, Нысанды ай-шайға қаратпай тік көтеріп
алды да, күртікке құлаштап кеп бір-ақ ұрды.
Қармысқа мына жағалас басқаша әсер етті. Төбелестен
гөрі цирк ойынына келіңкірейтін тәрізді ме. Міндетін
мүлтіксіз орындап әдісіне күші сай келгеніне мағұрланған
пішінде түсі жылыған Көпжасар Қарамойынға қайтып
ұмтылмады. Ендігі кезек сенікі дегендей Төлептің қимылын
бағып тістеніп үнсіз тұр.
Шеміршек қарға төбесінен шаншыла бел ортасына дейін
кіріп кеткен Нысан басын батпақтан ала алмай тырбалаңдаған бақаша аяқтары ербелеңдеп тұншыға жанталасты.
Қармыс акробатшының шеберлігін тамашалағандай
әуестікпен тыпараңдаған одан көз айырмады. Әрі аянышты,
әрі ерсі жағдайдың соңы қазаға душар ететінін естен
шығарғандай Нысанға ұмтыла қоймады. Онысы қатыгездік
емес, құтқарушысы бар дегендегісі.
Мына екеудің тәрізін байқаған Төлеп басқаларға бөжекей көрінсе де өзіне май бидай жандайшап жарамсаққа жан
дәрменде қол созған. Сүтке түскен тышқандай мүсәпір
халге жеткен Нысан қайтып қарсыласа алмады. Өз қателігін білді ме, әйтпесе Көпжасардың дүлейлігінен жүрегі
шайлықты ма есін жиған соң, атына мінді де тайып тұрды.
Қармысты сәтте жабыңқы сезім биледі. Жабірленген
Нысан емес өзі сияқтанып кетіп еді. Көңілсіздікті аулақ
серпіп тастамаққа өндіре қимылдағанымен әлгіндегі қолайсыздық жүрегін түйнеп жайын кетірген.
Шөп артқандар қозғалды. Иен даланы басына көтерген
жыланбауыр алға шықты да, өгіз шаналар трактордың
соңынан ілбіді. Митың-митың өнімсіз жүрістің әуенімен
кейіндеген салт аттылар үздік-создық келе жатыр.
Ахтан мен Қармыс ең артта. Қанша тырмысып көкке бой
созғанымен биіктей алмай жер бауырлаған қысқы күн
бесіндікке ауып барады. Жел ызғырықтап сырма жүре
бастады.
Қармыс өз ойымен әлек. «Жаратылыс адамнан ештеңені
аямаған. Ойлансын деп ми берген. Өзгені сүйсін деп
сезімтал жүрек берген. Сөйткен ақылды пенде бір-бірімен
болмашыға жұлқысады. Түкке тұрмайтын нәрсеге бас
қатырады. Аз ғұмырды ит тартысқа салып ырын-жырың
қылады».
- Көңілсізсің ғой өзің? — деді Ахтан бұнымен қатарласа беріп.
- Жәй бірдеңеге...
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— Қи ойып, шөп айырлағанды ауырлайтын шығарсың.
— Оған емес. Ақымақтығыма налимын.
— Өзгенің бе?
— Жоқ, өзімнің.
— Онда есің ептеп кірейін деген екен.
— Сіз ше?
— Маған енді бәрібір. Өзіме де, өзгеге де қызметімді
өткізіп болғамын. Мені қинайтын бір-ақ нәрсе. Адамша өлу
ғана.
Қармыс ыршып түсті.
— Бұныңыз сұмдық қой сіздің! Екі сөзіңіздің бірі
өлімнен келеді ылғи.
— Жаның мұрныңның ұшында жүрсе қайтпексің. Мына
қу аяқ кеміріп қақсағанда тас төбемнен бір-ақ шығады.
Бағана шөптен сырғып кетіп едім, соның өзіне қу жаным
қалды. Бас деген қорғасынмен қапталғандай зіл батпан.
Ұйқымен аразбын. Еңсем көтерілмейді. Білмеймін, жер
тартып жүр ғой деймін.
— Әне тағы үйреншікті әуенге басты! Денсаулыққа
ештеңе жетпейді. Бәрін қойып дәрігерге көрініңіз. Қаранған
қапы қалмайды, жезде.
— От пен оқтан да аман қалғамыз. Жан шіркінді аялай
берсең, әйеншексіп аласың. Жұмыс бастан асады. Бұл
жолы жылдық есепті ауданға сен апар. Боса да кетіп
барасың. Қыстақтарға азық-түлік жеткізіп беру керек.
Қысқа сенім жоқ. Ана жолы Шуға қой айдатпадың деп
исполкомда жон терімді сыдырып алған. Енді сәл сүріндім
бе, аямайды. Партбилетке жармасады. Одан қалды қылмысқа тартып, соттап жібереді.
— Тым қатыгез, қаталмыз-ау осы біз.
Ахтан тіксінді.
— Тек! Асылық сөздің керегі не.
— Қорқамысыз?
— Біздің жүрек шайлыққан...
Дүйім жұрттың уайымын арқалаған жездесінің заманына ептеген өкпесі барын сезді де жарасының аузын
тырнамайын деп Қармыс енді басқа әңгімеге ойысты.
— Пәлсапаның заңына жүгінсек дүниеде өзгермейтін
мәңгілік ештеңе жоқ. Сіздіңше қалай?
— Адамға тән нәрсенің бәрі уақыт пен жағдайға байланысты өзгере бермекші. Оған бас қатыратын түгі де
жоқ. — Ахтан Қармыс қойған сауалдың түп төркініне
түсінсе де қысқа қайырды.
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— Тура жауаптан жалтарасыз, жезде. Айран құйған
топатайда да жұғын қалады. Жүректің жазығы не?
Ахтан оны қамшымен нұқыды.
Әй, қу бала, көргіш көздің сұғынан жасырған азынаулақ тығындым бар еді. Соны да кеп көрдің-ау маған,
— Ол не тығынды?
— Айнымас адал махаббат қой баяғы. Сүйекпен кететін.
Байқаймын сен де бапты көрінбейсің. Бұрқағың мықтап
көтерілейін депті. Лайым жақсылығына бақсын.
Қисынды сөзге уәж айтудың ретін таппады да, Қармыс
өгіздерді жасқаған боп ілгері озды.
XII
Жылы үйден желеңдеу шыққан-ды. Әңкілдеген тау желі
саябырсығанымен шытқыл аяз күш алыпты. Түлкі құлақшынын баса киіп, атын жетектеп бұлаққа қарай жүрді. Күні
бойы қағаздан қолын алмап еді, басы зеңіп қалыпты. Ертең
жол жүреді. Алматыны көрмегелі екі жыл. Студенттік өмір
де қайталанбас қызыққа толы ғой, шіркін! Бірде аш, бірде
тоқ жүрсең де білімге деген құлшыныш ештеңені
ойлатпайды-ау.
Кенет есіне түнде көрген түсі сап етті. Өңіндегідей
ап-айқын елестеген Күлсайран бұған бәз-баяғы жарқын
жүзбен күлімсіреп қиыла қарайды. Қос бұрымдап өрген
сүмбіл шашы жерге шұбатылады. «Жарқыным-ау, шашың
қалай ұзарып кеткен»,— деп бұл оған қолын созғаны мұң
екен әлгі шұбатылған шашы қапелімде жылан тәрізденіп
кетеді. Содан Қармыс созған қолын тартып ала алмай
жанталасады келіп. Қорыққандығы сондай айқайлайын
десе үні шықпайды. Сөйтіп жатып оянып кеткен.
«Байғұсты бекер жылаттым, мені беріле сүйіп еді»,—
деді ол атын бұлақтан суарып жатып. — Ендігі босанған
да шығар. Өзін де мықтап түңілдірдім. Әй, дегенмен бір
жігітке жар болатын келіншек-ау. Әттең бағы ашылмай...
Мен де аяқ астынан айнып...»
Қапелімде жүрегін мұң түйнеп Күлсайранның тағдырын
ойыншық қылғанына іші ашыды. Онымен соңғы рет кездескенін ойына түсіріп еді, жаңағыдан да бетер құлазып бір
түрлі боп кетті. Нәркес көзі нұрлана күлімсіреп кісінің іші
бауырын жылытып жіберуші еді. Сол жолы Күлсайранның
жанарынан қасіреттің айықпас қара көлеңкесін көрді. Сұлулыққа сұқтана телміретін күлім көзінің жарқылы қай181

ғының соқыр түнегіне сіңіп, жұтылып кеткен тәрізді еді.
Реңі де солғын, әрі жүдеу көрінді.
Қос өрім ұзын сүмбіл шашы да күтімсіздіктен ұйыса
ұйпалақтанып бұрынғыдай көзін тұсамаған.
«Мен оқуды тастадым,— деген ол назарын төмендетіп,— енді қайтып көрісеміз бе, көріспейміз бе оны келешек
көрсетер. Кірлесе бұрын кірлеген шығар, саған деген жүрегімде кіршік жоқ еді. Құрсағымда бес айлық нәрестең
кетіп барады. Құдайға қарасаң бір айналып соғарсың.
Қайырылмасаң амалым қанша, өз маңдайымның сорынан
көремін де, көздің жасын жұтумен итшілеп өткізермін
аз ғұмырды».
Осылай деп ол жалт беріп тұра жөнелген. Бірақ Қармыс
бір орыннан тапжылмай қалшиып тұрды да қойды.
«Күлсайран, тоқтай тұршы» деп айтқысы келген. Бірақ
онсыз да тағдыр тәлкегіне ұшырап үміті кесілген келіншекті
алған бетінен кідіртуге мұның тәуекелі жетпеген. Күлсайран ұзай беріп артына қарады да, жігітке қолын бұлғады.
Қармыс сонда да тас мүсіндей қалшиып міз бақпаған.
Қауға шелекке бас қойған Кербалақты жалынан сипап:
— Менің сондағым тым қатыгездік қой, ә? Ақыл берсеңші. Ақманарды қайтпекпін? Діңкемді құртып бітті
мүлдем,— деді құтты бір жолдасына шағынғандай боп.
Өзіне қатты тыйым салғанымен көңілі құрғыры тағы
да Ақманарға қиыстай берген. «Ау, не хиқымат бұл!? Түнде
түсімнен шықпай, күндіз көз алдымнан кетпей сиқыршыдай
арбаған Күлсайран анау. Сөйте тұра Ақманарға емексимін.
Талай рет хат бердім, біреуінен жауап жоқ. Оны шынымен-ақ сүйем бе? Сүйсем оған ынтығып неге құлай жығылмаймын. Басқаларға көрсеткен батылдығым Ақманарға
келгенде жасып қалатыны несі. Әлде ол Төлепке бұйыра
ма? Бірақ оған да тал бойын тостырып жүргені шамалы.
Сонда оның уәде байласқан біреуі бар ғой басқа жақта.
Сырын ашпауына қарағанда, сондай бір тығындысы
болмаса».
Қармыс атын жайғастырған соң, Ақманарға барған. Ол
мектепте отыр еді.
— Бағана диктант жаздырып едім оқушыларға. Соны
тексеріп тастайын деп пысықтап жатқаным ғой,— деді ол
алдына түскен тоқ бұрымын серпіп жіберіп. — Айтпақшы,
почта келген, сізге хат бар.
Ақманар бағана қызыл отау меңгерушісі Әбдіқадыр
беріп кеткен буманы нұсқады.
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Қыздың салқын назарынан бір жайсыздықты байқаған
ол капелімде қызарып кетті.
- Алыңыз. Рұқсат. — деді Ақманар қатқыл үнмен этажеркаға жақындауға батпаған жігіттің кейпіне сынай қарап.
Қармыс енді шынымен сасайын деді. Қылмысы ашылып
қалатындай қуыстанып жалтара сөйледі.
- Жаңылыс келіп жүрмесін. Мен ешкімнен хат күтпеймін. Ақманар суық жымиды. «Есі бар жігіт пе десем,
есірік қой мынау. Қорқары бар, қосты неге тонайды».
Қармыс хатқа жүрексіне қол созды. Екінің біріне таптыра қоймайтын айшықты әдемі қос конверт көзіне оттай
басылды. Біреуі жұлмаланып ашылып қалыпты.
— Мынасы қалай? — деді ол тіксініп.
Ақманар өзіне тықырдың жақындағанын сезгендей ширыға түсті. Бұған мына ашылған конвертті Төлеп берген-ді.
Оған осы хат үшін ренжіген. Хатты Күлсайранның құрбысы
жазыпты. Күлсайран есімді Қармыстың нақ сүйері ертеңді-кеш жылай беретінін, тапқан баласының Қармыстан
аумайтынын жұмбақтап келтіріпті.
Ақманар өзіне дән риза. Қармысты кұлай сүймесе
де ішкі аңсары оған ептеп ауатын сияқтанатын. Бірақ
дәтінің беріктігіна бағып оған сырын алдырмауға тырысып:
«Әй, осының менан жасыратын қылмысы бар-ау» — деп
ойына күдік алушы еді. Сол күдігінің расқа шыққанына әрі
таңданып, әрі қынжылған.
— Бұл неткен тәртіпсіздік! — деді Қармыс қызарақтап, — Ашқан кім мынаны?
— Ашқан мен,— деді Ақманар жайбарақат. — Ұрғашыдан қулық құтылған ба.
— Өтірікті соқпа! — Білем, ізімді аңдушының кім екенін! — деді де Қармыс кластан шыға жөнелді.
Күн ұясына қонып, кешкі ала кеуім дендеп келеді екен.
Үйге жетіп қалғанда Нысан шықты алдынан.
— Мұғалімді жайғап келесің-ау, ә қуым! Пәлтикаңды
сеземін. Аз күн ермек етсең нең кетеді,— деп ол жарамсақ
аяр сөзбен орағытып келді де, төтесінен бір-ақ қойды. — Басқан ізіңді байқатпайтын мысық жүрісті қусың
сен. Келін бар көрінеді ғой. Сірә, бір дөкейдің қызы шығар.
Балалы боп та қойыпсың. Жаман неме деді ме, бауы берік
болсын.
Қармыс шырт етті.
— Қайдағы жоқты көңірсітпеңіз, ағасы!
— Ел ауызна қақпақ қоямысың. Дүйім ауыл құлақта-
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ыпты. Жә, оны қой. Жүр үйге. Қарта ойнайық. Кәрбіге
бір қол керек.
— Қартаға ебім жоқ, ағасы.
— Енді неменеге?
— Қартадан басқаның бәріне.
— Сол екен ғой,— деді Нысан жылыстай беріп. — Қос
сұлуды қосарлай жекпек болып... болғаның. Есіктен кірмей
төр менікі деп едің, Ақманардан саған бұлт жуық шығар
енді.
Қармыс дағдарды. Қарсы ұшырасқан әпкесі бұған секемдене қарады.
— Түсің қашып тұр, жайшылық па? Сені жұрт үйленіп
қойған, баласы бар деп жүр. Ол не сөз?
— Кім оны шығарған?
— Нысан көрінеді жұртқа жайған. Төлеп екеуі.
Қармыс сасқалақтап мұрнын ұстағыштады.
Нұрбике қатулы суық кескінде шүйліге сөйлеп кетті.
— Қой жарқыным! Ондайыңды көрсетпе маған! Әкең
қандай еді, аузын ашса жүрегі көрінетін. Шешең ала
бөтен мейірімді-тін. Әйелді жылатқан еркек түбінде бір
тұтылады. Соғыстың салған жарасы да жетіп жатыр жүрекке. Жүрміз ғой, міне, жер ортасына келгенде көкіректен
мұң, көзден жас кетпей.
Көп шешіле қоймайтын әпкесін үнсіз тыңдаған Қармыс
ақталуды орынсыз көрді де, екі қолын кеудесіне қойды.
— Төреңізге құлдық, әпкетай. Түсіндім.
— Монша жағып қойдым,— деді Нұрбике.
Бойының желі бар ыстық құмар Ахтан ферма орталығындағы бес-алты үйге шағындап шоланның орнына
монша тұрғызған еді.
Қармыс түпкір бөлмеге өтті де, хатты оқуға кірісті.
Алыстан жеткен хабар жігіт жүрегін сыздауықша сыздатты. Ол қос алақанын маңдайына сүйеп қыбырсыз ұзақ
отырды. Кінәлі кім, өзі ме, басқа ма. Ол арасын тап қазір
ажырата алмастай халде еді.
XIII
Ахтан бүгіндікке қағаздан бас алмаған. Қой фермасының
есеп-қисабы мұның мойнында. Малдың кіріс-шығысы мен
колхозшыларға еңбеккүн толтыруға жүрдім-бардым қарауға болмайды.
Жазыны пешке таяп алып пияла шамды өзіне қарай
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жакындатты да, Қармыстың қағаздарына қол қоюға кірісті.
Бір орында тапжылмай көп отырғандікі ме, ту сырты
тұтасып басы сынып барады. Оқыс қозғалам деп протез
киген аяғын ауыртып алды да, моншаға түсіп шыққан
Қармысқа қолын созды.
— Демеп жіберші. Үйелеп қаппын. Қалай, жақсы жуындың ба?
— Монша ыстық екен, жезде.
— Ал енді құда қаласа, ертең жүресің ғой.
— Жүремін.
— Мен де есеп-қисаптың бетін қайтарып тастадым.
Екеуміз бірден не аламыз. Оның үстіне өзі... үйде ешкім
қалмайын деп. Нұрбике де кетпекші ауданға. Әлгі қайынбикесі сырқат дей ме. Сол кісінің көңілін сұрамақшы.
Қыстың көзі қырауда әйел адамға жол жүрген де қиын-ау.
Ауырса жазылар, құдайдан тілесейші десем тілімді алмайды. Білмеймін ойында не бар екенін. Маған ептеп өкпелейтін тәрізді ме?.. Шет жағалатып көрсейші. Мүмкін
тіліңді алып қалар.— Сені де бір сынап көрейік,— деді
Ахтан Қармысты арқадан қағып. — Күйеу бала боп қаласың ба, кім біледі.
— Екеуіңде ес жоқ қой мүлде,— деді Нұрбике ауыз
бөлмеден бері өтіп.
— Қаратөбе мен Әділшені сағалаған бір қызыл алтайы
бар еді. Соған құсыңды түсірмедің деп қылжақ қылады
да жездекесі.
— Жездеңді ешкім қылжақ қылмай ма?
— Не деп?
— Оны өзінен сұрамадың ба?
— Сұрасам тура жауаптан жалтарады. Ауырып жүрмін
деп сылтауратады,— деді Қармыс қалжыңнан ши шығып
кете ме деп тартынса да, көмейіне келген сөзін қайта жұта
алмай. — Ептеген ыңқыл-сыңқылы бар. Өзіңіз жоқта жайы
бола ма жездемнің.
— Жездешілін мұның!— Нұрбике Қармысқа жек көре
қарады. — Ым-жымдарың бір болған соң, бөріктінің намысы бір деп, қорғаштайсың да баяғы. Жездең бұрынғы
жезде емес. Өзгерген.
— Өзгерген түгі де жоқ,— деді Қармыс апасының бет
алысын сезе қап. — Өздерің біреуге ақыл айтқанда сондайсыңдар. Қылтың-сылтың енді сіздерге жараспайды.
Қармыс дұрыс айттым ба дегендей Ахтанға қарап еді,
ол қабағымен ишара жасап:
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— Сен әлгі қағаздарыңды бітірсейші жазып,— деді.
Қармыс түпкір үйге еніп кетті де, ерлі-зайыпты екеуі
оңаша қалды. Күні бойы мысықтың баласымен ойнап әбден
талып ұйықтаған Талғат алаңсыз ұйқы құшағында. Нұрбикенің әлгіндегі оғаштау сөзінен секем алған Ахтан одан
көз айырмады.
— Мені жаңа көріп отырмысың? — деді Нұрбике, —
Жүр моншаға. Енді көріскенше кім бар, кім жоқ. Арқаңды
езіп берейін.
— Ә, арқамды езіп деймісің? Сонда қыстай сол жақта
боласың ба?
— Енді қайтемін? Әпкейдің менен басқа сүйенері жоқ.
Нашарлап қалса аузына сусын, басына жастық қойып
дегендей...
— Онда көшіріп алайық осы жаққа.
— Қыс ішінде қиын ғой,
— Менің жағдайым не болады сонда? — деді Ахтан
зайыбының қатулы салқын пішінінен ішкі наразылығын
танығандай.— Әлде маған өкпелімісің?
— Жоқтан өзгеге өкпелеп бала деймісің.— Тіршілікте
біреуге біреу сүйеніп дегендей... селбесіп жан сақтайды ғой,
Ахтан-ау. Әпкемнің маған бөтендігі жоқ. Бекен марқұмның
туғаны ол. Үлкен балам сол кісінің тәрбиесінде. Ертең
бәріміз де қартаямыз. Өзіңнен хал кетіп жан қиналғанда,
сүйеніш керек қой кім-кімге де.
— Қайдам, — деді Ахтан дүдәмалданып,— біреуді есіркеймін деп жүргенде өз отымыздың қоламтасы өшіп қап
жүрмесін. Ықыласың дүзелсе суынған көңілдің жылуы
оңай. Ал бір сөнген отты қайта тұтату деген... Ойлан.
Дос — дұшпанға таба болып жүрмейік.
— Ол не дегенің, Ахтан-ау? — Нұрбике өтірік аңқаусыды. — Маған кінәлі боп қалған жерің бар ма еді?
— Он жерден жалынып жалпайып күнәсізбін десем
де сенермісің, — деп Ахтан оған жалына сөйледі. — Ет,
жүректі пендеміз ғой. Кейде бар еркіңді билеп алып, ақыл
ойыңды жадылап тастайтын бір сиқырдың арбауына ұшырағандай күйге түсемін. Сонда нансаң, өзге тұрмақ, өзімді
де танымай қаламын. Қырықтан асқанда желіккен менің
немді алған. Бірақ сонау артта қалған жас ғұмырдың
думанды қызығын аңсайтынымды жасырмаймын. Өткенді қанша ойламаймын десем де болмайды. Өріске айдасаң,
күресінге қашатын қасақы малдай ішіме кіріп алған қиял
бірдеңе ырық бермей кетеді. Қазір мен өзегіне құрт түскен
ағаш сияқтымын, Нұреке. Сыртым бүтін көрінгенімен, діңім
құр қуыс. Қатты бір дауылда опырылып құлай саламын.
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Маған дәл осы мезетте сүйеніш-демеу керек, — Ахтан
қынжыла сөйледі. — Айта бергеннен не шығады. Егер ішкі
аңсарым өзіме бағынса, оңда бір сенің ғана тілеуіңді тілеп
өтер едім өмірден! Құдайшылығыңды айтшы? Кездейсоқ
жағдаймен, Бекенің аман-сау оралса қайтпексің?
Мына сұрақ Нұрбикені кәдімгідей-ақ мүдіртті. Мүдірткені сол — бұрынғы күйеуін бұл еш уақытта көңілінен
шығармақшы емес. Өлгенін көзі көрмеген соң, ұзақ сапарға
жолаушылап кеткендей көрінеді де тұрады.
— Әне қарашы, — деді Ахтан шамның қызғылт сәулесіне шағылысқан қабырғадағы үлкейтілген портретті қолмен нұсқап. — Сен егер Бекенді ұмытсаң оның суретін
төрге ілмес едің. Бекеннің портреті саған қаншалықты
демеу болса, маған керісінше соншалықты ауыр тиеді.
Төрдегі осы бір портретке көзім түскен сайын өзімді
біреудің сарайын тонаған ұрыдай сезініп, осы шаңырақты
жатырқағандай жайсыз күй кешемін... Сен өлген күйеуіңді
ұмытпағанда, көз алдымдағы Алсуды қалайша естен шығарамын.— Ахтан тершіген бетін орамалмен сүртінді де,
сөзін әрі қарай жалғады. — Рас, кейінгі кездері күрсінісім
көбейсе,оған себеп жетерлік. Мен егерде тәртіпсіздеу еркек
болсам, бір тауда — бір киік» дегендей ойыма не келсе соны
істер едім. Сонда менің күрсінісім азайып, күлкім түзелер
еді. Күлгенімді елемей, күрсінгенімді шам көрсең, амалым
қайсы, онда сордың жеңгені де...
Бірге отасқан жылдарда бір-бірімен осыншалықты ашыла сөйлесіп көрмеген еді, күйеуінің ұтымды жауабына
еріксіз ден қойған Нұрбике:
— Соғыстан аман-сау оралғаныңа шүкіршілік етіп,
күрсінудің орнына күлу керек емес пе саған? — деді.
— Бізге, соғыстан қайтқан солдаттарға күлу әлі ертерек, — деді Ахтан кесесін алдына қойып жатып. Біздерді
күрсінесіңдер деп кінәлау тым оғаштық. Меніңше, неге тірі
қалдыңдар деп жазғырсаңдар қисынды.
— Олай деуге кімнің аузы барады. Сендер тірі қалмасаңдар біздің күніміз не болады?
Ахтан сәл күрсінді.
— Жаратылысым сондай ма, әйтпесе тым күйрекпін бе.
Соғыста әкесін жоғалтқан баланы, боздағы жер жастанған
ананы, күйеуінен айрылып жесір қалған әйелдерді көргенде
жайсызданып бітемін. Мұңлы солдат жесірі мен жалғызынан көз жазған аналардың сөз ыңғайынан: «Сендер ғой
соғыстан тірі қайттыңдар, сірә, жаумен қоян-қолтық шайқастарда жарға бұғып қалған сыңайларың бар-ау?» дегенді
аңғарамын да, әй бекер-ақ тірі қалған екенмін деймін...
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Қасыңда сызды траншеяда иықтасып жатқан жолдасың
қас-қағымда жау оғынан мерт болады. Жылағың келеді,
бірақ көзіңнен жас шықпайды. Соғыстың темір қамытына
қажала-қажала қасаңсып алған тәнің мен жүрегің түкті
де сезбейтін сияқты. Бірақ неше бүгін темір адамға айналып
кеткеніңмен ет жүрек шыдамайды, әрине. Соғыста талай
қанды көйлек серіктерімнің басын сүйеп, ақырғы жан
тасілім етердегі тұяқ серпуінің куәсі болдым. Сонда солардың көбісі жарын есіне алып, әйелінің атын атайды.
Майданда жауынгердің көкейінен кетпейтін ең ардақтысы
да аяулысы, кіндік қаны тамған туған жері, сосынғы жан
жары.
Айттым ғой жаңа, маған дәл осы кезде сүйеме керек.
Тәнім, де, жаным да ауырады. Еркімді билеген қасақы
бірдеңе ішіме кіріп ап ет жүрегімді жеп кеміріп жатқан
тәрізді.
Нұрбике күрсінді. Қызғанышын көңіл қалтарысына тықпалағанымен енесінің даусын естіп қалған ашқарақ қозыдай
қоя берген өкпелі сезімі күйеуінің әлгіндегі сөзінен соң
бұрынғыдан бетер ушықты. Қапелімде ызасын келтіріп,
намысын қоздырды. Ауа жайылған малдай қайыру бермей
өршеленген еріксіз бір күш Нұрбикені ай-шайға қаратпай
Ахтаннан қолма-қол алыстатып жіберді.
«Ішіме кіріп алып жүрегімді кеміріп жатқан тәрізді, —
дейді. Сөзінің сиқын қарашы. Онда сол Алсуын байынан
неге тартып алмайды екен. Күйіктеніп күнде-күнде уһілей
бергенше... Оған қосылып тынсын да...»
XIV
Алыстағы ауылдың тағы бір таңы атқан. Шығыстан саз
берісімен-ақ тезбе-тез түрілетін жазғы таң емес, отыз жыл
отасса да қойнындағы қосағына ықыласын бұлдап бәлденуден жалықпайтын керенау әйелдей кергіген қысқы таң
баяулап атып келеді. Суық сорып, аяз қысқан Қаратөбе
биігі түнімен күзетте болған жылқышыдай өңі солғындап
қабағы түсіп жүзінен ызғар шашады. Бозала таңның алакеуім әлсіз жарығы дендеген сайын тау қабағы ашыла түсіп,
кішірек төбешіктер мен ауыл шетіне сұғына төнген оқшырайған жартастың да жүзі жылып, қарлы дала ұйқысынан сергіді.
Тау қолтығындағы бес-алты үйлі шағын ауылдың ертеңгі
тірлігі басталған. Алдымен пускаш боздады. Аяздап қалған
моторды от алдыру оңайға түспеген еді. Қос «жыланбауырдың» маңында күйбеңдеген жүргізушілер тракторды
188

қыздырып алаулатып от жағып әуреге түсіп жатыр.
Күндегі дағдысымен ерте тұрса да, ұйқысы қанбай жайы
кеткен Ахтан тақиясы аспанға атып тырылдаған мотор
үніне құлақ тосты да, Нұрбикенің жол жүретіні есіне түсіп,
көңілі орта түсіп қалды.
Ахтан үйге кірді. Буыншақ-түйіншектерін ыңғайлап
жолға қамдаған Нұрбике Талғатты киіндіріп жатыр екен.
— Көке,—деді бала мойыл қара көзі күнәсіз жәудіреп. — Әу, барамыз.
— Немен барасың, көкібас?
—Тіләктілмен.
— Қайда?
— Әу, алысқа.
— Тоңып қаласың ғой, балам-ау! Күн суық. Барар жер
алыс дегендей.
— Тоңбаймын, — деді ол құлдыраңдап. — Қасымда
апам болат, сен боласың...
— Бәріміз бірден жолаушылап кеткенде үйде кім қалады, балам-ау. Алыпсоққа тамақты кім береді? Кішкене
мысығыңа сүтті кім құяды?
Талғат ойланды.
— Онда сен қал үйде. Апам екеуміз саған көп қып
кәмпит әкелеміз.
— Мен кәмпит жейтін бала емеспін ғой, көкібас,
— О, онда бар ғой... онда дулбі әкелемін саған.
— Дүрбіні қайтем? Шешең мені тастап кетем дейді.
Басқа бір әке тауып бермекші саған.
— Сен жақсысың, көке.
— Бол, киін!— деп Нұрбике оны асықтыра бастады.
Шай ішілді. Ахтан дағдарысты торыққан кескінде Нұрбикеге жалтақ-жалтақ қарай түседі.
Он жерден телміргеніңмен ендігі далбасаңнан түк шықпайды дегендей өңі сұрланып шаршаңқы тана көзімен бұған
жақтырмай қараған Нұрбике:
— Әнебір астыңғы әбдіреде бір киер тәуір киімдерің
бар, — деп кілтті алдына қойды. — Тыраштанып сәнденетін
кезің енді келді...
Қармыс шыдай алмай:
— Ойыңдарыңыз ба десем, шындап барасыңдар
ғой! — деп, көзін ежірейтіп, саусақтарын тарбитты. — Бала
боп кеттіңдер ме, бұл не хиқымет?
— Ақылың өзіңе! — деді Нұрбике інісіне шаншыла суық
қарап, — Сен алдымен өз арбаңды дөңгелетіп ал.
Ендігі сөзден түк шықпайтының білген Ахтан самауырға
таяна отырды да, шайдың қызылын баса құйды кесесіне.
189

,

|

Талғатты иіскемекке аңсары ауып еді, шешесінің қабағынан
жасқанып бала бұған жуымады.
Осы кезде трактордың гүрілі шалынды құлаққа. Үйге
екпіндей енген тракторшы жігіт:
— Ал апасы, әлгі жүктеріңіз қайда, арта берейін?— деді.
Қармыс орнынан атып тұрды да:
— Артатын жүгің не, сенің? — деп, бауырсақ мұрын
сары жігітке төніп барды. — Бұл үй көшкелі жатқан жоқ
қой!
Сасып қалған ол:
— Қайдан білейін, — деп ақтала сөйледі, — Нысекең
сөйдеген соң...
— Ә, Нысекең деймісің, — деп тістеніп кімге соқтырғарын білмей Қармыс сыртқа ата жөнелді. Ашумен Нысанға
ұрынып жүре ме деп қауіптеніп Ахтан оның соңынан ілесе
шықты.
Әбүйір болғанда, Нысан трактордың қасында жоқ боп
шықты. Үйінің алдында ат ерттеп жатыр екен.
Өлген қойдың сұрпы еті, тері-терсек тиелген шанаға бір
буған тең, сандық молынан сиды.
Ахтан аңырып тұрды да қойды. Нұрбикенің ойыны ма,
шыны ма, соған әлі де болса анық көзі жетпейді.
Не қыларын білмей тұрғанда қасына Нысан келді,
Тышқан көзі күлмеңдеп құдайы жарылқаған ол Ахтанның
құлағына аузын тақап:
— Кісіге кісі жары жар болушы ма еді, — деді сыбырлап. — Жолдан қосылған жолдыаяққа жүйкеңді жұқартпа.
Енесін ұрғаның бар ма! Кәрі қатында не сын қалды дейсің.
Әрі-беріден соң ана соқыр немеден...— Иә...
— Иә, сол иттен Алсуды...
— Барыңызшы! Кетіп тұрыңыз шапшаң!
Нысан шиқылдап күле жөнелді.
— Кететін түбі бұл ауылдан мен емес, сен шығарсың.
Айтарын айтқан соң Нысан жылыстай берген. «Осының-ақ қорлығы өтті-ау!» деп ызаланған Ахтан өзін зордың
күшімен ұстап қалды.
Осы кезде жүргіншілер қозғалды. Ышқына гүрілдеп,
бірте-бірте күш алып ұзай берген трактордың соңынан
анталап қарап қалған көп көздің сұғына енді Қармыс ілігіп
еді. Атын шылбырынан ұстаған күйі Ақманарға назар
тоқтатты да, жанарын тезбе-тез тайдырып әкетті, Ол әлдекімдерді іштей әжуалаған мысқылды жүзбен қарап тұрғандай көрінген. Ал қыз шешесі Әнипа болса, осынау өңірді
сақшыдай баққан сергек күзетшідей тас түйін тәуекелге
бекінген жанның кейпінде міз бақпай қалшия қатып қа190

лыпты. Оның ығында көзіне келген жасын зордың күшімен
тежеген Дәмен «босаңсығанымды Ақманардың шешесі
көріп қалып ұрса ма» деген жасқаныспен шегіншектей
түседі. Бұлардың дәл ортасында қолына қондырған бүркітінен қапылыста көз жазып қалған құсбегідей торыққан
суық кескінде шаршаңқы салқын жанарымен көк жүзіне тесілген Ахтан тұр.
Жиналғандар тарап де есік алдында Ахтан мен Қармыс
қалды. Апасы үшін өзін жазықты санаған Қармыс жездесінің жат ажарынан сескеніп:
— Не көріп тұрсыз? — деді.
— Қыранды.
— Ә, бүркіт пе? — деді Қармыс қуана дауыстап. —
Әншейін қарақұс екен десем.
Көк жүзінде самғаған Ақиық бұл өңірдің байырғы
мекендеушісі. Нешеме қысты өткеріп, неше рет түлегені түз
тағысының түйсігінде жоқ. Қанат қаққалы көріп келе
жатқаны — көз жеткісіз мөлдіреген көк аспан, қиырысыз
кең дала, басын мұнар шалған шоқтықты таулар мен байтақ
өлкені мекендеген екі аяқтылар, сол екі аяқтылардың
айдауына жүріп, айтқанына көнетін ірілі-ұсақты қаптаған
мал, иелерінің көретіні өзі тоят тілегенде көктен сорғалап
кеп іліп түсетін түгі батар күннің нарт қызыл шапағына
малынғандай қып-қызыл ұзын қүйрықтар мен бадана
көздер, көк тұмсықтар мен өзі тектес қанаттылар.
Көк зеңгір аспанда емін-еркін қалықтаған Ақиық осынау бауыр басқан құтты мекенге шырқау көктен қомағайлана көз тастағанда, өзгеше аруақтанып алатын да бойын
кернеген тасқынды қуатын сыртқа шығармаққа шаңқылға
басатын. Сол сәтте мәңгілік үнсіздікте түнерген таулар мен
сұсты жартастарға тіл біткендей жаңғырып: «Самғай бер
көк еркесі, қыраным! Шаңқылдай түс тағы да! Сенің
жырыңды өзгелер түсінбесе де, біз түсінеміз», — дегендей
болушы еді.
Жалғыздық қыранға да жараспаса керек. Ақиық та жұп
болған. Көзі шоқша жайнаған қанат, құйрығы алтынның
буына ұстағандай сары шегір ұябасарды өткен жазда
жартаста қонақтап отырған жерде еріккен біреу атып
кеткен-ді.
Содан бері Ақиық жалғыздық шырмауында. Сыңарынан
айрылып жетімсіреп қалған қыран осынау қарлы атырапты
биіктен шолып аспан төсінде ұзақ қалықтағанда алаңелеңде өзегімді жалғай қояйын деген бақай есаптан аулақ.
Түйсігі алдамаса сыңары мұны қайта кеп табуға тиіс-ті.
Ұябасарын жоқтап шарқ ұрған жетім қыран екі-үш рет
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ащы шаңқылға басты да, биіктеп ұшып шырқау көкке сіңіп
көрінбей кетті.
— Пай, пай, шаңқылының ашысын-ай! — деді Ахтан
басын шайқап. — Ашулы екен жарықтық! Қыран екеш
қыран да мына туған даласынан ұзап кете алмай жүргенде,
біздің бетімізбен тарап жатқанымыз естір құлақтан ұят-ау,
өзі!
Қармыс тосылды. Ахтанның сөз сарынынан: «апаң кетті,
енді сен де бұл жаққа қайтып оралмайтын шығарсың»
дегенді аңғырып ол нақ осы сәтте жол айрығында тұрғандай
сезініп еді өзін. Сан тарау жолдың қайсысына түспекші?
Қай жолмен жүрсе барар жеріне тез жетеді. Жолға шыққан
жолаушы артына қарайлауды да ұмытпаса керек қой. Ал
мұның артына қарайлайтын кімі бар? Жалғыз әпкесі еді
сүйеніш тұтқаны. Ол да әне қыстың көзі қырауда өз ошағынан безініп барады. Сонда бұл кімді көңіліне тоқ
санайды?
Кенет ішкі ойы бас көтереді. «Артыма қарайлайтын
ешкімім жоқ дегеніңе жол болсын? Ағадай ақылшы жездеңді, әкеңдей қамқоршы Доскеңді, тас арқаласа да қабақ
шытпайтын жансебіл Көпжасарды қайда қоясың? Ағатайлап алды-артыңды орағыштаған шалдың немересі Темірді
қалай ұмытарсың? Әйел де болса айбарлы Әнипа ше?
Бетінен иманы шығып тұрған ибалы Дәмен мен тағдырдың
басқа салғанына мойымай бір қалыптан өзгермейтін Алсуды ұмыту мүмкін бе? «Ендігі ат басын тірейтін аулыңды
қожыратпа,» — деп тоқтамға шақырған Ақманарды көңіліңнен қалай өшіреді?
Қармыс атының жалын сипай түсіп өз ойымен арпалысып әлі тұр. Нұрбике әпкесінің сойылын соғатындай оған
біреу жәбір көрсетсе екен. Бұл сонда кімге өкпелемекші?
Ақманарға ма? Оған не деп кінә тағады? Ендеше бүлініп
жарылған ештеңе жоқ екен. Маужыраған қоңыр күздей
тыншу көңілі желтоқсанның бұрқағына сыр алдырып қойса
қаңтардың долы боранына, ақпанның қақаған аязына қалайша төтеп бермекші. Әркімнің де ішінде ұйтқыған бұрқағы бар.
Желтоқсанның өкпегі жуасып, текенің бұрқылы да саябырсыр. Аяз сынып, боран басылып, күлімдеп көктем кеп,
жадырап жаз шығар. Бір малы екеу болған ауылдар
жайлауға құлап, қыраны көгінде самғаған, күркіреп тасыған
өзенінде аққу, қазы сұңқылдаған, көк майсалы жонында
ақ бөкендері жүйткіген сағымды дала жас төлге толар-ау.
Сонда сол қойдың қоңыр қозысын қызықтаған бүлдіршіндердің арасында мұның да тұяқ жалғары жүрсе қандай
жарастықты.
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Ол енді өзіне байланысты. Кім-кімнің де тіршілікте
бойына жылу, жүрегіне қызу дарытатын маздағы болуы
керек. Ол маздақ — жүректегі от пен ошақтағы шоқ. Енше Қармыс қияндағы ауылдан біржолата кетпекші емес.
Өз отын маздатып жағу үшін тамызық іздеп барады.
Осы ойға мықтап табан тіреген Қармыс атқа дік етіп
мінді де, Ахтанға дауыстап:
— Капаланбаңыз. Кешікпей ораламын,
деді де, бұрылып жүріп кетті.
ХҮ

Табиғат — бірде жұмсақ, бірде ұрма. Ынжық баласынан
суық сұғын айырмайтын қатал әкедей қырланды ма, дүниені
бір тарының қауызына сыйдыруға бар. Сөйте тұра мейірімінде шек жоқ. Айқайы ауладан әрі аспайтын қайтымы
тез анадай борандатып тұрып кенет сап басыла қалады.
Кеше ғана сүйектен өткен ызғырық өктесе, келесі күні
түнерген аспан сәтте жадырап қарлы далаға қысқы шуағын
себезгілейді.
Кенет ауа күрт жылынып, қар беті жіпселеңдеді. Аяздан шытынаған көгілжім тартып ақшулан бұлттар тұнжыраңқы реңге ауысты. Қиыршық қардың соңы жаңбырға
ұласты. Еріншектеп себезгілеген суық тамшы қолма-қол
мұздаққа айналды. Қар бетін көк айна мұз жапты.
Бұлт ала, жер-шола. Мұздақ алыстағы алты қой фермасын түгел шарпымай, бір жерге жұқалаң түссе, басқа бір
аймақты қалыңдау бүркеді.
Қысыңның тәрізі осы. Мезгілсіз жауған жаңбыр «Атасу»
қой фермасының үш бірдей қыстағын көк сіреу мұзбен
сірестіріп тастаған-ды. Берекетті аталатын қорығы қорыс,
тебіні мол құнарлы қыстаулар тұлдырсыз. Жер мәйегін
бауырына басып тістесіп қатып қалған көкше мұз күн
кірпігі мен желден қаймықпайды, шақия түседі керісінше.
Дағдарыс. Ахтан шапқылап Доскенге барды. Небір
құқайды басынан өткерген кәрі көкірек: «Ауданнан, колхоз
орталығынан көмек күтеміз деп қапы қалмайық;— деді
ақылдасы келгенде,— Қақаған қыста қияндағы қыстаққа
кім шөп жеткізеді. Азар болса бірер трактор жіберер. Темір
екеш темірдің де жемсауына тығын керек. Майы таусылған
соң тракторыңнан өгіз бен түйе қайырлы.
Ахтан мықтап ойланған. Бір отар тебіннен тарылса
тәуекел етер, екі мыңға тарта тұяқ мұз үстінде иірліп қалған жоқ па.
7 -1 1 0 6
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Әйткенмен бұлардың сөзі бір арнаға тоқайласты. Қар
әлі жұқалаң Үш отарды қыстауларға тарату керек. Басқаша
амал жоқ.
Берекеттіге ұрымтал Сарықұлжадағы екі қыстауға ара
қонбай-ақ жетеді мал айдағандар. Ал Ақмешітке?..
Кереметтің көкесі содан шықты. Ақмешіт қыстауы —
Атасу өзенінің бойында. Қорығы былқылдаған құнарлы
қыстақ. Ол тұс мұздақтан аман. Бір отар тоқтыға үйілген
мая да, тебіні де жетерлік. Қосымша тағы бір отарды жан
сақтатуға болады. Оған қой қамайтын дайын қора жоқ.
Ақылдаса келіп ескі мешітті жөндейік дескен.
Кезінде Құлжан қажының ақмешіті атанып күндік
жерден ағараңдап тұратын еңселі ғимарат қазірде түкке
аспай қалғанымен төбесі бүтін аман тұр. Соның есік,
терезесін бүтіндесе бір отар қой молынан сайып
кетеді.
Мешіттен дау шықты. Даугер — Нысан. «Ата-бабамыздың шәждаға басын тигізіп алла тағалаға мінәжат еткен
қасиетті құттыханасына қой қамау деген не масқарашылық?— деді Нысан,— Әруақ атады. Құдайдың қаһарына
ұшыраймыз. Айтпады демеңдер, бұл күнімізге жете алмай
қаламыз».
«Болмайды,— деген Ахтан,— қаңырап бос тұрған ескі
мешіт кімге тұлға.» Бірақ қиыны алда-тын. Берекеттіден
айдалған қой Ақмешіт қыстауына араға бір қонып зорға
жетеді. Қыста бір отар қоймен жалтыр аспан астында
далаға түнеуге кімнің тәуекелі жетеді. Тығырықтан шығар
жолды Ахтанның өзі тапты. Көршілес қой фермасының
жазда өртеніп кеткен қыстауын бір түнге далдалау керек.
Одан өзге бас сауғалайтын ықтасын жоқ.
...Сол иесіз қыстауға таңнан кеп жеткен Көпжасар
төбесі ашық қораның кіндіктен келетін сіреу қарын күрекпен кертіп сыртқа құлаштай лақтырып жатқан-ды. Ол
қораны қардан арылтқан соң есік, терезесі аңғал-саңғал
үйді жөнге келтіруге кірісті. Үйдің төбесі бүтін, пеші аман,
бірақ қыздырмасы ептеп құлапты. Мұржасы орнында.
Ішіне кірген қарды терезеден лақтырып жеріне жеткізе
тақырлап шықты да, қыздырманы нобайға келтіріп от жағуға ыңғайлады. Ендігі қиыны есік, терезені бітеу.
Оның да амалын тапты. Арнасы қушық кішірек жыланшық өзенді бойлай өскен шілік пен қамыс қажетке
аспай ма. Ендеше не тұрыс. Үнемі қоржынынан тастамайтын ақ балтаны алды да өзенге тартты. Алдымен шілік
кесті. Сосын қамыс отады. Судыраған құрғақ қамысты жас
шыбықпен матастырып буып, қой қораның есігі мен те194

резесіне нобайлады. Екі арқалап қамыс жеткізген. Онысы

мал айдағандар жатып дем алсын, жамбасынан сыз өтпесін
дегені. Буыстырған қамысты терезеге тығындап сыртқы
есікті де буған қамыспен қамзаулады. Сосын қамысты
тамыздықтап от тұтатты. От алғашқыда пықсыды, одан
шалқыды. Мұржаның қырауы еріген соң, жолы ащы қою
түтін сыртқа будақтады.
Көпжасар қиды бұрышқа мол қып үйді. Кебу отынды
қыздырмаға тоқсыра қалап бір шай қайнатым бойында
тапжылмай от қағыстырды. «Іштегі ызғар сынып, пеш
жақтығы қабырға жіпселеңдей бастағанда: «Мал айдағандардың алдынан шығайын. Қуантайын байғұстарды»,— деп
сыртқа беттеді.
Қуантқан. Бойларың жылынады деген. От жағып қойдым деген.
«Ой, азаматым сол!— Ахтан бұған алғыспен бас изеді,— Ізіңше кейін қайт. Қайбір жетісіп келеді дейсің бізді.
Отты жаға түс. Түнемелге бойымыз жылынсын ең құрыса».
Көпжасар Байшұбарды ширақ бастырып бір қырдан
асып түскенде жел алдынан шығып сырма жүре бастаған.
Еңістеген күн ызғардан ықтағандай жанарының оты әлсіреп
қызарыңқы тартты. Аспан сұсты. Көкжиектен көрініс берген ұшпа бұлттарға тезірек жетсеңші деп тұрғандай ма
калай.
Көпжасар өздеріне төнер қауіп аспаннан емес, жерде
екенін қайдан білсін. Қыстау жақтан бұрқ көтерілген қою
түтінді көргенде санын бір-ақ соқты. Қас бітірем деп көз
шығарып алғанына, есіл еңбегінің зая кеткеніне жаны
үгітіле өкінген ол қыстауға кеп жеткенде дүлей өрт білгенін
істеп тынған-ды. Көпжасар сенделіп қалды. Біреулердің
желі оңынан тұрғанда мұның басынан сор арылмайды.
Пиғылынан тапса бір сәрі. Жазығы сүрінгенді демеп,
жылағанды уатқаны ма?
Ол дәл қазір алланың әмірімен аспаннан ат басындай
алтын түссе де мойын бұрмас. Жылтырақ алдамшы алтыннан не пайда. Өз қолымен ілдалдалаған уақытша баспана еді алтын сарайы. Сарайын өрт алған соң, рахымсыз
тас жүрек тәңірге жалбарынғанда не шығады. Одан да
өлмес қамын ойлап тағы да тырбанып көрсін.
Көпжасар қасарысты. Іштен дүмпіген қысастық алқымына кептеліп тынысын тарылтып жіберді де, ауа жетпегендей демігіп тонының түймелерін ағытты.
«Қызыққаның менің шыбын жаным болса алшы, кәне,
құдай! Уызыма жарытпай шешемді жұттың. Одан әкемді
жалмадың. Жанарымды өшірдің. Бұл қысастығың аздай-ақ
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ағамның қатынына телідің! Соқыр көздің қырсығынан соғысқа да кете алмай... Мынадай азапты көргенше майданда
дұшпанмен шайқасып өлгенім көп қайырлы еді... Бар
бейнетті мойныма артып... ақырында еңбегім еш, тұзым сор.
Маған сенем деп үсіп өлетін болды-ау ана бейбақтар. Не
деймін? Біреу өртеп кетті дейтін ең құрыса жолдың үстінде
емес. Бәрі өзімнің жаңғалақтығымнан. Оты түскірді неге
жақтым пысықсып?»
Көпжасар дүлей ызамен не істеп, не қойғанын да білмеген. Ес жиғанда байқаса, тонын кеудесіне жұмырлап қар
үстінде етпетінен жатыр екен. Жанарын шарасыз төгілген
кермек жаспен жуып жасытып алған ба, көз алдын қан
қызыл сәуле шымылдықтаған.
Күн Қабантаудың иығында тұр. Жаяу сырма жүрдек.
Кенет құлағына тосын дыбыс шалынды. Сүйкімсіз ала иесіз
қыстауды өртеп алып жұмырығымен басын қойғыштаған
мұны келеке қылғандай алма кезек шықылықтайды.
Тоқтай қал, не деп тұр? Не деуші еді, қу құлқынның
қамы да сауысқандарды осында айдап келген.
Бағана бір әзірде қыстауға соғып өткен салт аттылының
соңындағы тазы осы маңнан қоян ұстаған. Жас етке
тұмсықтарын қандаған қос сауысқан өздерінше тоқтық
әніне басып тұрған еді.
XVI
Нысан ойындағысын тындырған соң, қыстаудан желе
шоқытып ұзай берді. Бір қыр асып түскенде Ақберен аңға
қосылды. Тазының жарым қасқырдан ығыспайтын өжет
тазы иесіне көрген жәбірін шағынғандай ызалана қыңсылады. Үлкен тостақ көзі қорқыныштан шатынай түсіп артқы
аяғымен қарды бұрқырата осқылап келген жағына қарап
шабалана үрді.
Нысан мылтық ала шықпағанына өкініп дағдарып тұрды-тұрды да ілгері озды. Белеңге іліккенде Ақберенді
шошындырған құбыжықты көрді де, қасқырдың соңына
түсіп берді.
Құбақан ат жүйірік еді. Аң қуып әккілгенген жануар
тақым қысқан сайын шабысын үдетіп, көкжалға бірте-бірте
жақындай түсті.
Көкбөрі — сегіз-тоғыз қар басқан жырынды-тын. Күшіне әдісі сай көкшулан баспалап ауыл торып, түн жамылып
қораға түспей қорегін бейнетпен айыратын-ды. Жазда
ақбөкендерді бұтарласа,қыста таудан арқар алып жейді.
Қыс түскелі Өгізтаудан тапжылмай сол маңнын арқарын
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аңдып талайын жәукемдеген. Бұдан шошынған шаңырақ
мүйіздер таңға жақын Қабантауға өтіп кеткен-ді. Солардың
ізіне түсіп келе жатқан беті осы. Екі-үш күннен бері өзек
жалғамай қатты ашыққан Көкбөрі ызалы.
Нысан жапанда жалғыз жортқан көкжалдың осал еместігін салғаннан сезді. Жүрегі сескенсе де мынадай дәу
қасқырды олжаласа ертеңгі күні бағасының өсетінін ойлап
тізгінді ірікпеді.
Жаман ауызға да жан керек. Тауды бетке алып сілтеп
барады. Әне-міне дегенше төрт-бес шақырымды артқа тастаған арлан адымының қысқара түскенін шамалады да
барын салды. Бірақ қар ақсақ ойылып баурын жаздырмады.
Шарасы таусылған көкбөрі төніп кеп қалған аттылыға
қарсы атылды. Әлде астындағы ат үрікті ме, әйтпесе екі
аяқтының өзі әдіс қолданды ма, қуғыншы жалтарғанда
қасқыр мұлт кетті. Қайта ұмтылуға үлгертпей мойыл құрық
қарақұсына сарт етті. Соққының қатты тигені соншалық
көзінің оты жарқ етіп бас сүйегі тасқа соғылғандай қан
қақсады. Ес жиып үлгертпей қуғыншы сойылды қайта
сілтеді. Жан дәрменде жалтара беріп құрықты сақ етіп
тістей кеткен. Екпінімен жұлқа тартқанда өзіне ажал боп
төнген ағаш көкжалдың аузында қалды.
Содан кейін-ақ ол күш алып шабуылды үдетті. Жойқын
ыза мен көзсіз ашуға басып жан бағып жапан далада
тышқаншылап жүрген менде не жұмысың бар дегендей
Нысанды алдына салып томпылдатып қуып берген.
Екі көзі қып-қызыл арыстан жал, бұқа мойын көк шулан
Нысанның қыр соңынан қалмай жанын мұрнының ұшына
таяған. Түнге қалғанда оны жазым ететін түрі бар.
Қан тілеп долырған тұз тағысынан аман құтылған соң,
Нысан ауылға төтелей суыт тартты. Жол шығын боп кете
жаздағанына әрі қорланды, әрі ызаланды. Бірақ кімді
кінәларын білмеді. Ескі сырқатын сылтауратып пеш түбінде
төсекті белден салдырып, жаман күнді жатып тыңдаған еді.
Белсенді Әнипа: «Қар үстінде иіріліп қалған қой анау. Не
бетіңмен жатасың. Әкетіп бара жатқан түгің де жоқ»,— деп
түртпектеп қоймаған соң, еріксіз жолға шыққан. Ақырында,
міне, қасқырға жем бола жаздап...
Нысан ауылға өлім қонаға жетті.
— Біздің үйдегі кісі-ау, өңің сынық қой?— деді Дәмен
шалының сырт киімнін шешіндіріп жатып.
— Ауырып қалдым тағы. — деді Нысан демігіп.
— Құдай-ай, ұшындысынан сақтай гөр!— деді Демен.
— Әпкемді шақырайын ба?
— Әпкең құрысын!

Дәмен қашанғы бағынышты әдетімен Нысанға үнсіз
қызмет көрсетті. Домбыққан бетін шикі құйрықпен сылады.
Пеш түбіне жатқызып аяқ жағына қызған кірпіш қойды.
Нысан Дәменнің ем-домын қарсылықсыз қабылдады.
Бірақ құрысқан жүйкесі жазыла қоймады. Денесінен аздап
тер шығып еді, іле қайтып кетті. Әлде расы, әлде өтірігі
— сандырақтай бастаған.
Дәмен шалының тәрізінен қорқып Ақманардың шешесін
ертіп келді. Нысан әлгіден бетер үдеді. Шошымалды дертке
шалдыққандай елірмелеп:
— Қажы. ...Қажыағамды қара! Әне, кеп тұр,— деді.
Әнипа қозғалақтады.
— Жә, жетер енді.
— Мен жаңа қажыны...
— Қажы ағамыз не дейді? Аян берді ме?
Нысан кемсеңдеді.
— Әруақ, құдайды ұмытқан жоқ па осы күнгінің адамдары. Мешітке қой қамаған соң...
— Қаңырап бос қалған мешітке жоқшы болғанша ат
үстінде жүрмеймісің мынадай қысталаңда,— деді Әнипа
ызбарланып.— Қайдағы жоқты айтып сандырақтағаның не?
— Ойнап жатыр деймісіз,— Нысан енді ыңқылға басты.
— Ой, шыбын жаным-ай! Көз алдым қараутып, басым
айнала береді.
— Ауырсаң шыда.— Әнипа өктем дауыстады.— Әруақ,
құдай десең баяғыда қайда қалдың? Қажының жайын
тапқан өзің емес пе алдымен.
Нысан жым болды. Әнипа айтқандай мұның Қажыағасын жетістіргені шамалы-тын. Оның мал-мүлкі қатталып, қажы жер ауатын болғанда шаш ал десе, бас алатын
белсенді Нысан қажының қолтық астына жасырған тайтұяқ
алтынына шейін тінтіп тауып, жас тоқалы Зәйкүлді азғырып күйеуінен ажыратып алып қалған.
Әнипа соны тұспалдаған. Зәйкүл бет біткеннің бәдендісі
еді-ау. Бірақ ол Нысанмен көп отаспады. Келіншек қайғыға
шыдамай у ішіп өлген.
Әнипа күрсінді. «Бұ Нысан кімдерге у бермей жүр
дейсің. Талайдың жайын тапты ғой, қара жалмауыз». Кенет
туған ағасы есіне түсіп көзіне жас алды. Ертай көзі ашық
оқыған азамат еді. Соғыстан бұрынғы дүрбелеңде жалған
жаланың құрбаны боп кетті. Сол тұста Нысан тыңшылықты
атқарған. Талайды сыртынан нұсқап обалына қалған қара
мойын Нысан Ертайды да қаралап: «Арғы аталары бай
болған, әкесі Құлжан қажының сойылын соққан»,— деп
жала жауыпты. Ертай ұсталып бара жатқанда: «Екі дүниеде
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қолым Нысанның жағасында»,— деп айтқанын Әнипа өз
құлағымен естіген еді.
Әнипа шығып кеткен соң, Нысан шын жайсызданды.
Кекіредей ащы шындық оны кәдімгідей-ақ ойландырып
тастады.
Олқылы-толқылы заманда кімнің басы саудаға түспеген.
Жан сақтаудың амалымен атқа мініп, киіз сөмке асынып
белсенді болғаны рас. Зәйкүлге көңілі ауса, оған кінәлі
жастығы. Ол кездері екпіндеген бетті кезі емес пе. Жаңа
заманға жаршы боп шапқылаумен өткізген ғой біраз ғұмырын. Бірақ содан алған алғысы да шамалы-ау. Құран
сүресін біледі ептеп. Қажының туысқаны екені өтірік пе?
Ертең аттан түскенде басына сәлде орап молда атанса,
мешіт ұстаған ауылдың баласы еді, тегіне бұрған екен деп
қайта құптамай ма былайғы жұрт. Ендеше бағанағысы
сауап...
Нысан әлдекімге кектеніп тісін қайрады. Басқалардың
айдарынан жел есіп жүргенде мұның асығының алшысынан
бір түспейтіні қалай? Кеше жаңа заманды өз қолымен
орнатысқан еді-ау. Жиырма сегізінші жылғы ұлы конфискеде өзге тұрмақ жақыны Құтжан қажының шаңырағын
ортасына түсірді. Отыз жетінші жылдың дүрбелеңінде
халық жауларын әшкерелеуге бір кісідей ат салысып жар
құлағы жастыққа тимеген кім екен. Бүл да сөз емес.
Бәрінен де бұрын соғыс жылдарындағы жан кешті бейнетке
белшесінен батқанын айтсаңшы. Қатын-қалаш, шал-шауқанды бастап қайда бітпей қалған жұмыс болса сол арадан
табылатын. Бар саналы ғұмырын ауылды советтендіруге,
қолхоз құрылысын нығайтуға арнапты. Сөйте тұра — еңбегі
еш, тұзы сор. Қызыл жағалы атанған еді, ұзын сойыл
әпербақан деп одан тайдырды. Колхоз қоймасының кілтін
ұстағанда, аш көз, қомағай деп қисынсыз кінә тағып
қоймашылықтан да аластады. Соғыс жылдары бригадирлікке зорға деп қолы жеткен-ді. Қыз, келіншекке тынышсыз, айқайшыл деген желеумен бригадирліктен де сырғытты. Одан жер аударғандай қияндағы қой фермасына жіберді. «Өзіңді еңбегіңмен көрсет, түбінде жерде қалмассың»,
— деген басқарма. Ферма меңгерушілігінен үмітті еді. Мына бір Ахтан дегенді күрке тауықтың қоразындай қоқитып...
Сасқан үйрек артымен сүңгидінің керіне бағып далбастап
мешітке қой қамамақшы. «Қамайды ғой жетістіріп. Нысанның көрген құқайы жалғыз осы ғана деймісің. Қоймашылықтан шығардың деп колхоз басқармасына ерегісіп
қамбаға шырпы лақтырғанда иесіз қыстауға от қойғаны
ерке баланың әрекетіндей болымсыз ғой тәйірі. «Ешкім
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көрмесе, сезбесе онда тұрған не бар. Әруақ, құдайды
ұмытқандар ойлансын қайта...»
XVII
Түнге қарай аяз күшейді. Ат пен өгізге обал-ақ. Ықтасында ұйлығысып дірдек қағады. Шанадағы азын-аулақ
шөпті тауысқан. Жүргіншілердің де жетіскені шамалы. Іште
қойдың арасында пықсытып, тоңазыған ет пен наннан
қарбытып аш қарынның тілегін орындағанымен, от жағылмаған үйдей азынаған көңіл күпті. Қасақы табиғат
дүлейлігіне басып борандатып шыға келсе нендей қайран
жасайды. «Байтал түгіл, бас қайғының» кебі сонда туар.
— Апырай аттарға обал-ау,— деді Ахтан отқа төне
түсіп.— Қажақ-құжаққа сынық сағдар да жоқ. Үсіп кетер
ме екен жануарлар. Өгіздердің де несі қалар дейсің мына
аяздан.
Көпжасар от қағыстырумен әлек. Үзбей жағуға қи
да шақ келетін емес. Ол белін буынды.
Ахтан оған:
— Менің қосауызымды ұстай кет,— деді.
Аспан жалтыр. Аяздан ықтап кеткен бе жұлдыз сирек.
Көпжасар аттарды қорыққа іліктірді. Екі өгізді де жетектеп барып, күрекпен шөп аршыды. Өгіздер қорыққа құныға
бас қойды.
Ол сергек. Күні бойғы арпалысты мүлде есінен шығарып
қатайып бекіп алғандай. Сәт сайын күшейген үскірікті
де елең қылмай елтірі құлақшынының бауын байлауды
да ұмытып, омырауын ашық жіберген. Оның бейғамдығына
ыза болатын Алсу: «Әй, осы сенің суықтан қорықпайтының-ай. Адам түгілі, ағаш та шытынайды ғой қақаған
аяздан. Жалғанның жазымы көп бетіңді домбықтырып
алмайсың ба. Қымтанып жүрсеңші,»— деп ылғи да ескертетін. Осылай кетерде Алсу Көпжасарға жаңадан тоқыған
шұлық кигізіп, сала құлаш түбіт бөкебайды мойнына
ораған-ды.
Ызғырық күшейіп, бұрқақ көтерілсе де Көпжасар ықтасын іздемеді. Қорықтағы аттар мен қос өгізді айналсақтап, одан қораны сыртынан шолауылдап жүрді де қойды.
Сақтық керек. Бағана Қабантауға қарай шұбап өткен он
шақты қасқырдың ізін көрген. Күндіздің өзінде көріне
шабатын тас қапқырлар түнде неден тайынсын. Кенет
ат осқырынды. Көпжасар мылтық атты. Содан біраз уақыт
өткенде қасқыр ұлыды. Аш өзекке нәр түспеген соң бар
жылы-жұмсақты бауырына басқан екі аяқтылардың сақ200

тығына ызасы қозғаны ма, әйтпесе қу құлқынға тәуелді қып
қойған тағдырына шағынғаны ма бөрілер ұлуды үдетіп
жіберді. Күпті жүрекке қорқыныш үйіріп төбе құйқаны
ымырлатқан азалы да айбарлы үн көзге тығылған ұйқыны
үркітіп, бұйыққан бойды тітірентті.
Көпжасар қауіптенді. Бір ет асым бойы қар тепкен аттар
мен екі өгізді ықтасынға әкеп байлап ішке енді.
От сөніп қалыпты. Тезек түгесілген. Құрғақ қамысты
жамбастарына төсеп қойдың арасында бас түйістіре қисайған екеудің халі онша мәз көрінбеді.
— Үркер әлі тас төбеде тұр ғой, жаным-ау,— деді аға
қойшы Тобақай орнынан ширақ түрегеліп.— Ептеп көз
шырымын алыппын. Қасқыр ұлыды ғой деймін. Әлде түсім
бе?
— Түсің емес, өңің,— деді Ахтан,— Ендігі құқайды
бөрілерден көрмесек не қылсын.
Тобақай шошып қалды.
— Не дейді. Аттарды жазым етер. Сыртқа шығайын.
Таң қайда әлі, біреу қайда. Көпжасар, сен ұйықтап ал. Өзім
кеп оятармын,— деді де Тобақай сыртқа ата жөнелді.
Ызғырық күшейе түскен. Қар ішке ұйтқып мазасы
кеткен қойлар ұйлығысып тұр. Әредік саулықтар тосаң
үнмен маңырайды. Ашығып айдау көрген момақан тіршілік
иелері жылы ұямыздан бездіріп қайда апара жатсыңдар
дейтіндей.
Ахтан ояу. Жайшылықта жар төсегінде де ұйықтап
жарытпайтын. Мұз төсеніп, қар жастанған мынадай халде
қайдағы ұйқы. Жағадан алып жанға таласқан қыс мынау.
Көрген құқайы бір бұл емес. Не бір дүрбелеңді басынан
өткеріп келеді-ау. Тіршілік заңы басынан-ақ қатал. Бірде жылатады, бірде жұбатады. Үнемі төбеңнен күн аумай
ақжарма шуаққа кенелсең одан да жалығасың. Табиғаттың
ойпаң-тойпаңы үйреншікті. Ер пырағы — тәуекел. Көз шырымын алып, жанға тыныс берсін де.
Тыныс. Қайдағы? Үрейлі күдік иектеген, санасын сандалтқан ой ағыны толастамайды. Өкініш бір жағынан.
Мұздақ жаумағанда мұншалықты әлекке түспейтін еді.
Табиғаттың амалына не қайран жасасын.
Қасарыспа қиқар ой сыңар езулеп қоймайды. «Әлекті
ақшаға сатып алған өзің. Жоғарғы жақтан берілетін жарлықты қалт жібермей орындап қана жүрсең ғой бүйтіп
ала, өкпе болмас едің. Әліңе қарамай бұра тартқан неңді
алған? Төрт қыстау салдырдым деп теріңе сыймап едің,
жетістің...»
Қашанғы өктесін. Сандалма ой тоқырағанда барып
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өз халін шамалаған. Бапты көрінбеді. Іші-бауырын жыланша аралаған суық қолқа-жүрегін мұздатып тұла денесін
мұзбен құрсап тастаған сияқты. Шолақ аяғынан жан кетіп
қалған ба, ауырғаны сезілмейді. Керісінше сұғып-сұғып
кетеді. Құлақтың ызыңы күшінде.
«Желдің сарнағаны аздай-ақ сен де бір жағынан...
Құлағыңнан өмір бойы ызың кетпесін деп оңдырмай қарғаған-ау мені біреу».
Көпжасар от тұтата алмай әлек. Ұйтқыған жел қарлы
құйынды ішке үйіріп тұтанған отты жалп еткізіп өшіріп
тастайды.
Ақыр соңында үміт тірілді. Тезек лаулап күш алғанда
Ахтан басын көтерді.
— Қу шыбын жан-ай,— деген Көпжасарға естірте дауыстап,— Тартып жіберші қолымнан. Үйелеп қаппын
мүлде. От жаққаның абырой болды. Жаман ағаң таңға
жетпейтін еді мына қалпында.
Тағы да қасқыр ұлыды. Бірі бастап еді, басқалары
қоштап іліп әкетті. Азан-қазан үрейлі жылауық үннен жан
иелері түгілі, қара түнек қойнындағы қысқы дала да тітіренгендей еді.
Тобақай жуан дауыспен күзетші айтаққа басты. Қатарынан екі рет мылтық атты. Бөрілер жым болды.
— Енді біразға дейін үні өшеді тасқақпырлардың,— деді Көпжасар ішіне қар салынған қазанды мосыға іліп
жатып.— Сандалтып қойған құдайынан көрсін. Біз өзімізді
жарылқап алайық алдымен...
Ахтан отқа төнген бойда Көпжасарды барлады. Жаны
күйген тәңірісін қарғайдының кері ме, жанарында уыт бар
екен. Қимылы шалт. Әдетінде жоқ мінезге басқан ол
сөзшеңсіп Ахтаннан әрнені сұрағыштаған.
— Сарықұлжаға қарай қойды кімдер айдап кетті,
ағатай?
— Төлеп бастағандар.
— Төлеп деймісіз? Шөп сындырайыншы.
— Қисынсыз жерде кісімсіп кергиді демесең былайша
ақылды тентек.
Көпжасар тыжырынды.
— Тым кесірілі. Өзінен басқа жігіт жоқтай... Бәрі бір
ол Қармысқа жетпейді.
— Қармысың қажырсыздау,— деді Ахтан.— Әзірше
ол менің сынымнаң өте қойған жоқ. Ыдысы таза демесең.
Жел күшейіп отты шалқыта берді де, екеуінің әңгімесі
үзіліп қалды. Сырттан қи арқалай келген Тобақай:
— Қарақұлағың кетер емес,— деді отқа етпеттеп.—
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Шоқиып-шоқиып отыр жартастың ықтасынында. Көпжасар
өзінің тоңғанын әзілмен ишаралаған Тобақайдың тапқырлығына тәнті болған көңілмен.— Сақтағаны суып қалар
бөрілердің.
Аяз кемелінде. Ызғырықтаған үскірік бет қаратпайды.
Ықтасында ұйлығысқан үш өгіз мұны көріп ыңырсыды:
«Шыда Байшұбар, шыда. Әлі бәрін де ұмытасың, ауылға
аман-есен барсақ...»
Көпжасар сыр алдырайын деді. Аяғы тоңған соң, әрліберлі жүргіштеді. Башпайына жан кіріп, бойы ептеп жылынды да қысқырларға жақындады.
Қасқырлар бұдан ығыспады. Өле алмай жүрсең берірек
таян, жылы-жұмсағыңды жырғайық дейтіндей ме. Шеткері тұрған көк тұмсық қызыл қаншық қыңсылады. Онысы
үйір қожасына кеудеңде жан бар ма қимылдасаңшы дегені
шығар... Серек бітімді көк шолақ арлан шабуылға шығардағы әдетімен артқы аяғымен қарды бұрқырата осып-осып
жіберді. Көпжасар көкшуланның оқыс әрекетінен сескенсе
де, қорқынышын сабырға жеңдірді. Қасқырларға таяна
беріп мылтық шүріппесін басып-басып қалды.
Түнгі даланы тітіренткен ащы шаңқылдан шошыған
бөрілер жартасты айнала беріп оқ тиіп жанталасқан көк
шолақ арланға бәрі бірдей жабыла кеткен-ді.
Әлсізге аяушылық көрсетіп қорғаштау тағы табиғатына
жат. Аштықтан бұралып бір-біріне тиісуге сылтау таппай
әп-сәттің арасында пәршектеп тастаған.
Көпжасар сұмдық сескенді. Арылдасып гүрілдесіп ұмаржұмар жұлқысқан бөрілерге жақындауға жүрегі дауаламай
кейін қайтты.
Жел тынып, сырма тоқтады. Бірақ аяз. Әлгінде бір-біріне ауыз салған ашынды жаман ауыздай құрбандық тілеп
тұрғандай. Көпжасар көрінген төмпейді түртпектеп қар
астынан қи іздеген.
Отын түгесілуге таяу екен. Тобақай бұл келісімен
сыртқа шықты. Ахтан әлі ояу. Отқа қанша жылынғанымен
тұла бойын жайлаған суық іші-бауырын мұздата түседі.
Еспекті қол қағыстырған соң дымқыл қи түтіндеп жана
бастады. Көпжасар отқа ентелеген қойларды жасқады. Аш
қасқырлардың әлгіндегі әрекеті көз алдынан кетер емес.
Кәдімгі қарлы құйын әп-сәтте бөрілер арпалысына ұласып
жан кешті алапат айқастан жартас теңселіп кеткендей еді.
— Сұмдық-ай!— деді Көпжасар басын шайқап.— Біреуіне оқ тиіп еді, бәрі жабылып әлгіні түтіп салды.
— Тойымсыз ашқарақ ауыз көп асап жаман үйренген,— деді Ахтан отты үрлей түсіп,— Болмашыға қанағат203

танбайды. Ауласа даланың тышқаны құрып кеткен жоқ.
Қанағатсызға май жеген де су ішкенмен бірдей.
— Ал адамдар?
— Отырмыз ғой міне.
— Басқалар... Әлгі бізге соғыс ашқан фашистерді...
— Қорқау түбінде қорлықпен өледі. Тартты ғой сазайын
прицтер... Құрбандықсыз жеңіс жоқ. Қыршынынан қиылды-ау сан боздақ.
Көпжасар ауыр күрсінді.
— Құдайдың құдіретіне не амал.
— Құдай біріңді-бірің қырып жой деп үйретті деймісің
адамдарға.
Көпжасар тосылды. Мұның түсінігінше дүниедегі жақсылық пен жамандық, барлық пен жоқтық, зұлымдық пен
мейірімділік бәрі-бәрі алланың әмірімен болуға тиісті. Осы
түсінігіне кейінгі кездері сызат түсе бастады. Ойлап қараса,
жер мен көкті жаратқан бар әлемге шексіз биілік жүргізетін
тәңірдің өзі әділетсіз. Біреуді біреуге айдап салып итіне
жұлқыстырып қояды.
— Сонда құдай -бар ма өзі, ағатай?— деді Көпжасар
отқа қи тастап жатып.
— Құдай өзің. Сен барда құдай да бар.
— Құдай мәңгі дейді діншілдер. Мен өлем ғой ертең.
— Өлетініңді білсең, онда нағыз адамсың. Бар мейірімсіздік пен зұлымдық өлетінін ұмытқандардан өрбиді.
Осы кезде сырттан Тобақай келді. Орта қап қиды тастай
беріп отқа итінді.
— Бағанадан түртініп тапқаным осы-ақ. Енді шам алып
іздесек те отын жоқ,— деді Көпжасарға естірте,— Әлгі
шақырусыз келген қонақтар сыбағамызды бермеді деп
өкпелеп жатыр саған.
Көпжасар тұрды да тысқа беттеді. Аяз қағынып тұр.
Өгіздер мен аттар дірдек қағады. Қойлар да бір тұрып, бір
жатады. Тамызығы түгесілуге жақындаған оттан қызу,
бойдан жылу азайған.
Таң әлі алыс.
XVIII
Ол келе құлаған. Ахтанға иесіз қыстауда жабысты дерт.
Әбден талып ұйықтап кеткен екен, ояна келсе, денесі тас.
Көк желкесінен басқан ауыр салмақ тұқыртып қозғалтар
емес. Сәл қимылдады ма миы сұққылап, бас сүйегі қақ
айрылып жанын көзіне көрсетеді.
Алғашқы күндері безектеп таңды-таңға ұрды. Бар кінарат баста.
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Мықтап ұстаған суық шеңгелін жазатын түрі жоқ.
Қайта қасарыса ерегісіп темір құрсаудай сығымдай түседі.
Төтеннен киліккен науқас шолақ аяғының сырқырағанын
да ұмыттырып жіберді.
Әнипа Ахтанға қолынан келген ем-домын жасап бақты.
Жана сойған қойдың терісіне де орады. Табанынан бұлау
беріп, қайнатқан сұлының буына да жатқызды. Бірақ басты
қармаған суық шықпады. Миына орнығып ұялап алған
тәрізді. Дәрігер Бәдалхан келе қалды да, сырқатқа аздап
көмек көрсетті. Дәрі ішкен соң Ахтан бұрынғыдан сәл
тыншып, басының ауырғаны аздап бәсеңдеді. «Жүруге
жарасаң кідірмей ауданға тарт, саған ұзақ ем керек»,— деп
қатты ескерткен Бәдалхан.
Оған мұршасы кеп тұр ма. Басын көтерсе, көз алды
қарауытады. Ұйқысы да мардымсыз. Миы шанышқылағанда оянып кетеді. Бәрінен де түн күзеткен қиын.
Таң ата көз шырымын алған. Ауыз үйде шіңкілдеген
үнмен қабаттаса Әнипа жеңгесі өктем дауыстады.
— Сені кім шақырды?— деді келген кісіге.
— Запперменің көңілін сұрайын деп. Қалай өзі?
— Жазып жіберемісің.
— Айтқанды істемейсіңдер,— деді Нысан,— Жазса несі
бар.
— Сонда қайту керек?
— Өлгендерге арнап мал шалып мешітке түнет қайныңды. Әйтпесе мен айтқан дәріні ішкізіп көр. Бәлкім
әруақтың назасына ұшырап... Молда шақыртып оқытса қайтер еді. Иесіз қыстауға түнегенде шалық шалды ма кім
біледі. Ортаның бар қойы қырылып қалса да мешітке
жоламаңдар деп құдайдың зарын қылдым. Ақырында міне...
Әнипа даусы қаттырақ шықты.
- Өшір үніңді, қара жалмауыз! Мен білмейтін сенің қай
тығындың бар. Әруақ атса, дәл сені атар. Жүрсің ғой әлі
күнге жебір малша жалмаңдап.
Нысан шыға жөнелді де, Әнипа науқастың қасына келді.
— Жеңгей, келген кім?
— Қарамойын.
— Нысекең бе? Дәрі деп жатты ғой. О не нәрсе?
— Қайбір дәрі дейсің.— Әнипа ауыр күрсінді.— Шәкейге кеудең ашылады деп еліктіріп алмас ішкізіп жайғап
тынған жоқпа. Енді саған ауыз салмақшы.
— Бұл ініңіз кім болғаны сонда?
— Шәкей ағаң тіріліп келмейді-ау. Айтып берер еді
Нысанның қандай адам екенін.
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— Белгілі. Әттең онымен айқасуға арланам. Әйтпесе бір
шерткеннен қалдырмас едім.
Әнипа бетін шымшыды.
— Ойбүй, қараұл-ай, аңқаусың-ау! Қасқырдың сыры
алласына мәлім. Нысаннан жай кетсең қайтеді.
— Оның менде ұзыннан өші, қысқадан кегі бар ма. Ит
үреді, керуен көшеді. Қояды да жалығып.
— Мен білетін Нысан болса қоймайды. Тастамайды
жаман әдетін. Сен оны көлденең олжадан қақтың. Өзің
де асамайсың, оған да асатпайсың.
— Көкем қайтуші еді?
— Шәкей марқұм өл-өлгенше колхоз дәулетіне дидақшы болудан жалықпаған. Ауданнан келген уәкілді, бірдіекілі қонақты қара көжемен сыйлайтынбыз. Ортаның ала
жібін аттауға жоқ-тын. Қыста құмға қой айдатқанда бас
ие ғып Нысанды жіберетін. Елпектеп ұшып кете жаздаушы
еді. Сөйтсе ол жазған қойды Шу станциясына апарып
сатады екен де, қалтасын қалыңдатып алып, қала-қаланы
базарлап жүретін көрінеді ғой қыс бойы.
— Соғысқа не себепті бармаған?
— Оның да есебін тапқан. Тәніне қол салып... Көтеумін
дейді әлі күнге.
— Соғыс жылдары көрмегені жоқ көрінеді. Рас па
сонысы?
— Өтірік. Құдайы жарылқады қайта. Бригадирлікке
қолы жетіп, жесір әйелдерге күн көрсетпейтін. Талайдың
обалына қалып, әскер семьясын бұзғаннан басқа не бітіргені бар. Алсудың да қыр соңынан қалмай...
Ахтан жайсызданды. Басы айналып, жүрегі лоблыған
соң сыртқы есікті аштырды. Салқын ауа тынысын кеңітіп
аздап өз-өзіне келді де, ұйып кеткен қолын уқалаған
жеңгесініне назар тоқтатты.
Қайғыға беріспей, қуанышқа да құлап түспей айбарлы
кейпінен жігер байқалатын қайсар әйел тозайын дегені ме,
ажары сынық. Уытты қой көзінің нұры қайтып жасқаншақ
тартқандай. Қазіргі кейпінен кәрілік белгісінен гөрі қалың
уайымға берілген аналық мұң аңғарылады. Қайтсін-ай.
Жасарып бара жатқан жоқ. Екі үйдің отын кезек қағыстырып ауру күткен оңай ма.
— Сен енді бұл жақта қызмет істей алмайсың,— деді
Әнипа сөз кезегінде.— Науқас меңдеп жатысың мынау.
Қатын, балаң анда, өзің мұнда. Арыз бер де шық заппермеліктен. Колхоз орталығынан жеңіл жұмыс ал.
Ахтан басын шайқады.
— Болмайды... Мен коммуниспін, жеңгей. Бастаған істі
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аяқтауым керек. Бұдан да жаманымызда тойға барғамыз.
От пен оқтан да аман қалдық. Болмашыға жұқарғаным
азамат басыма лайық емес.
— Семьяңнан безбекпісің?
— Оны мен қуған жоқпын. Келер. Келмесе, барсын...
Ахтан енді мазалама дегендей теріс қарап жатты. Басы
қатты ауырып кеткенін Әнипаға сездірмеудің амалы еді
онысы. Ірге жағынан дәрі алып ішті де, көзін жұмды. «Бәрі
алдамшы. Қатын да, бала да... Әншейін көңілдің жамауы
үшін ғана, баянды бірі де жоқ».
...Ауыз үйден дыбыс естілген. Келген Ақманар еді.
— Кешіктің ғой, балам-ау?—деді Әнипа.
— Шаруа тындырдым,— деді Ақманар баяу үнмен. Рациямен тікелей колхоз басшыларымен сөйлестім.
— Жібердік деген трәктірі қайда?
— Орта жолда сынып қапты. Бүгінгі күні шықпақшы
қайтадан. Айтпақшы, Нысан бауырыңыз Кіші көкемді әруақ
атып шалық ұрды деп жайыпты жұртқа.
Әнипа қолын сермеді.
— Жә, оның сөзі не, өзі не? Нұрбике жеңешеңнен
не хабар білдің?
— Хат салыпты.
— Не деп жазыпты?
Ақманар хатты оқуға кірісті.
«...Аса ардақты көретін жеңеше, Мұғалім бала, денсаулықтын арқасында шапқылап жүріп жатқан боларсыздар.
Мұндағы жағдай онша емес. Науқас баққан адам қайбір
жетісуші еді. Күндіз-түні қасынан тапжылмаймын. Шықпаған жаны жатыр кеудесінде. Бәрінен де Талғатқа қиын.
Қыңқылдап көкеме апар дейді. Өзі мүлдем жылауық,
мазасыз.
Біздің кісінің халі нешік? Ауырмай ма? Жеңешеме айта
салшы, Мұғалім бала. Астыңғы әбдіренің бұрышында жарты қадақ тәуір шай бар. Әлгінің басы ауырса, қайнатып
берсін...»
— Сен бұл хатты кіші көкеңе көрсетпе,— деді Әнипа
Шұғыл шешімге келгендегі қатулы әдетіне бағып.— Қызметті таста деп азғыр. Ел ортасына барсын. Денсаулығы
жоқ, боқ басында өліп қалады бұ жақта, Қаранған қапы
қалайды. Ауданның шамасы жетпесе облысқа жіберер...
Ақманарды көргенде Ахтанның көзінен жас шығып
кетті:
Ақтайлағым-ау сол! Ат-көлігің аман жеттің бе, көкібас?— Ақманар оған алыс-жуықтан естіген жаңалығын, бітірген шаруасын айтты. Саушылығын сұрады.
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— Менікі сол жатыс,— деді Ахтан қарындасына шағына жаутаңдап.— Көк желкемнен тартып жібермейді бірдеңе. Тұрсам, басым айналып құлап қала жаздаймын.
— Қан аздық қой. Жаныңыздан артық не бар. Бәрін
қойып дәрігерге қараныңыз. Нұрбике жеңешем сол жақта.
Талғатты сағынған шығарсыз. Шаруа ептеп қалыпқа түсті.
Әзірше бәлендей қауіп жоқ. Көмекке трактор келгенсін
қолымыз ұзарады әлі.
Ахтан қарындасының жанашыр сөзіне қисық жауап
қайтармады.
— Маған Көпжасарды шақырып бер онда,— деді.
Келесі күні Ахтан өзін сергек сезінді. Көңілін сұрай
келген Доскен қартпен көп сөйлесті. Мезгілсіз жауған
мұздақтың әлегімен мойны алыс Сарықұлжа, Берекетті
қыстауларында ұзақ жүріп қалған мал дәрігері Төлептен
шаруа барысын сұрап, мұздаққа қарсы қатты қайрат көрсетіп жұмысқа бел шеше араласқан оған ризашылығын
білдірді.
Көпжасарды тықырши тосып жатқанда ішке Алсу
кірген.
— Сәлеметсіз бе, Аха,— деді ол есік көзінен озбай.
Ахтан үндемеді. Алсу сырқаттың жүдең ажарынан өзіне
деген кейістікті аңғарды. Біраз үнсіздіктен соң Ахтан
жастықтан басын көтерді.
— Жақындасаңшы бермен,— деді ол қабағын шытынып.— Жеп қоймаймын. Жөніңді білдірмеймісің?
— Көңіліңізді сұрайын деп...
— Мен ауырғалы екі жұманың жүзі ауды. Қайдасың
содан бері?— Ахтан жасаураған мұңлы көзімен Алсуға
шағына телмірді.— Қырсығы тиеді деп қашақтайсың-ау, ә,
менен.
— Қыс қысып тұр. Шаруа мойын бұрғызбады, Аха.
— Сені емес, Көпжасарды шақырғам,— деді ол назалы
үнмен.— Жағдайымды көрдің ғой, міне. Менен қайтпаса,
құдайдан қайтар. Байыңа айта бар. Мені ауданға жеткізіп
салсын.
Алсу қолайсызданды. Іле шығып кетудің есебін таппай
босағаға сүйеніп тұрды да қойды.
Ахтан оған:
— Бойыңды жылыт,— деді кешірімшіл ниетте.—
Шөлдеп жатқаным. Шай берші маған. Қолыңнан дәм
татайын. Енді көріскенше бармын ба, жоқпын ба...
— Неге олай дейсіз?— деді Алсу шошыған жүзбен.
Ахтан қасына кеп тізе бүккен келіншектің алақанын
маңдайына басты.

— Не қылса да жібермейді. Тұрайын десем көз алдым
қарауытып кетеді.
— Суық қой ұстаған,— деді Алсу.— Ауруханаға жатып
укол алсаңыз жазылып шығасыз.
Ахтан қамыға күрсінді.
— Әй, сол ауруханаға жете алсам жақсы -ау! Ажал
айтып келмейді. Құдай қосқан жан серігім едің. Олай-пұлай
боп кетсем анау-мынау пендешілігімді кешірерсің.
— Жаман сөз айтпаңызшы, Аха!— деді Алсу безектеп.
— Мықты едіңіз ғой. Бұ не сары уайым? Көретін қызығыңыз әлі алда емес пе?
— Айналдым сол лебізіңнен!— деді Алсуға еңсеріле
беріп.— Ашшы омырауыңды...
Келіншек қолайсызданды.
— Қайтесіз. Не қалды дейсіз менде. Баяғы күнім жоқ.
— Сонда да.
Шарасыздан ажыраған қос құшақ ұзақ жылдан кейін
қайта қауышқанда бөтен тілектен аулақ-тын. Аз ғана сәтке
табысқан жетім жүрек болмашыға риза еді.
Ертеңінде Ахтан бір аяқ, бір қолынан жан кетіп қатты
ауырып қалды.
XIX
Қаңтар қараулыққа басып қар бетін мұздақпен бүркесе,
ақпан жайма-шуақ мінез танытты. Бірақ ерегіспе қыс күшін
артына сақтаған екен. Март туысымен бурадай құтырынып
шыға келді де, ақ түтек бораннан көз аштырмады. Қыстау
маңының тебіні мен қорығын түгесіп алғандар кәдімгідей
қысылды. Қоныстас шопандар сары майдай сақтаған қорыққа отарларын қатар салды.
Долырған қыс бір күнде сұлық түсті. Наурыздың алтын
күрегі оңынан шықты да, қар ағыл-тегіл кете бастады.
Арқа-басы кеңіген қойшы-қолаң бір-бірінің амандықтарын білісіп мезгілімен тата алмаған наурыз көжеден ауыз
тиісті. Бірді-екілі бұзаулаған сиырдың уызынан татысты.
Қоңырша тәрізді қолы берекелі бәйбішелер — үлкен ауыл
аталатын ферма орталығындағы үйлерге бүрменің алды деп
сыбаға апарды.
Көктем салтанаты басталған. Сәуір шуағы жан-жануарды күміс кірпігімен қытықтады. Жер ананың қабағы
жазылып бойы жылынды. Өскін атаулыға жан кіре бастады.
Мейірімді жомарт көктем әр көкірекке жылу дарытты.
Шаруа басты шаршау сана аздап сергіді. Мұқалған жігер
күш алды. Үмітшіл арман жыл құсындай қанат қақты.
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Табиғат та өзгеше пейілде. Қытымыр қыстың құрсауынан босанып ақ шекпенін сыпырған таулардың да еңсесі
көтеріңкі. Шуақтаған түйедей маңғаз кейіпте шығар күнге
жонын тосады.
Жайылысқа жіберген атын іздеп шыққан Қармыс ауылдың көк желкесіндегі жақпар тасты төбеден төңірекке көз
жіберіп тұр. Қармыс осы күндері табиғатпен үнсіз тілдесетін әдет шығарған. Оқшырайған жартас, тәкаппар шың
өңін жылытып бұған тіл қатқандай болады. Сол сәтте ол
пейілі кең жомарт даладан медеу көргендей әсерде өзімен-өзі сөйлесіп кетеді: «Ал жігітім, хал нешік? Қыз деуші
ең, қызық деуші ең, Бәрі жайына қалғаны ма. Шаруа
тізгінін ұстаған қалай екен?»
Мұндай сұрақты Қармыс өзіне тегін қоймайды. Айнадан
жүзін көрмегелі біраз болды. Кең төсекте керіліп жатып
алаңсыз ұйықтайтын марғаулық мүлде ұмыт. Бұрын түсіне
көбінесе қыз енетін. Ендігі көретін түсі басқа сарында.
Боранда жапа-жалғыз адасып, немесе ыққан қойды қайтара
алмай, әйтпесе топ қасқырдың ортасына түсіп қалып жанталасып жатқаны.
Оянса қалың түн ортасы. Дала — алай-түлей. «Мына
қысың қайтеді. Қыл мойынға таянғанда ақ сүйек боп ұтап
қалмасақ не қылсын!» Енді бұған ұйқы қайда. Ептеп басып
жездесінің қасына барады. Бір аяқ, бір қолынан айрылып
салтөсек боп қалған ол Қармысқа аянышпен жәудіреп жата
ғой дегенді аңдатып көзімен ишаралайдьі. Қармыс басын
шайқайды. Науқас кемсеңдейді. Екеуі осылайша үнсіз мұңдасады.
Қармыстың қыс бойғы көрген күні осы. Алматыда
жүргенде: «Тез қайт. Ахтан хал үстінде» деген телеграмма
алған. Содан ол емтиханды шала-пұла тапсырып колхоз
орталығына суыт жеткен-ді. Бөкен басқарма Қармыстың
қасына орынбасарын қосып беріп: «Ендігі міндет екеуіннің
мойныңда. Шаруаға бастарыңмен жауап бересіңдер»,— деп
ақыл-кеңесін айтып аттандырып салған. Содан бері Қармыс
шапқылауда. Жалпақ жұрттың уайымын арқалау оңай
салмақ па. Жездесі жатып қалғалы жүгі мүлде ауырлап
кетті.
Дес бергенде қыс жаманы кетті-ау. Бірақ жаманшылыққа
жаны
құмардан
қанша
жалтарсаң
құтыла
аларсың ба. Қыр басынан ауыл жаққа күн сала қараған
Қармыс осылай қарай жылдамдата басқан Нысанды
көріп: «Мына қақсалың неге қақшаңдады таң атпай? Жақсылық болғай-ақ»,— деді
ішінен. Осынау сырты
құбыл, іші ойнақ адамның құйындай ұйтқыған құбылмалы
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мінезінен Қармыс ығыр боп бітті. Кісіге бір атақ жамалған
соң, соны жұрт дабырайтып әкетеді деп Нысанға кешіріммен қарайтын. Бақса бұл қақсалың дауасыздың нағыз
өзі екен. Жау жеттілеп жүрмесе ішкен асы бойына
сіңбейтіндей.
Қармыс Нысанды жүре тыңдады. Танауы делдеңдеп ұры
көзі жылтыңдаған ол:
— Сен не білдің?— деді Қармысты жеңінен тартқылап.— Әлгі бұралқының әйелі кетіп қапты.
— Кімнің әйелі дейсіз?
— Соқырдың ше.
— Көпжасардың ба?
— Иә, иә. Сол итің қатынынан айырылып...
— Кеше ғана еді үйінде жүргені Алсудың?
— Ауылына сәмөлет қонса, соған отырыпты да тайып
тұрыпты.
— Онда, қисынды,— деді Қармыс басын шайқап.— Сол
тұсқа самолеттің қоңғанын көргем сыртынан.
— Көрсең сол. Кен зерттеушілер дейді. Сорлатыпты
соқырды.
Қармыс дағдарды. «Қой төлдейтін кезде мұнысы қалай
о кісінің? Сірә, ренішкен-ау күйеуімен. Курайдан адам
жасай алмай жүргенде тағы бір қырсықтың тап болуы-ай!»
Ауыз үйде күйбеңдеген әпкесіне көз қиығын тастады.
Оны бір түрлі аяп кетті. Кейінгі кездері Нұрбике арса-арса
боп қатты жүдеген-ді. Науқас баққан оңай ма? Уайым бір
жағынан. Өкпеге қиса да өлімге қисын ба, қайын-әпкесінің
жетісін берер-берместен осында суыт жеткен еді. Екі айдан
бері анық екі сағат ұйықтап көрмеген шығар. «Өзіңе
де сол керек,— деді Қармыс ішінен.— «Ат жерінсе — жемнен қағылады, әйел кесірленсе ерден қағыладының» керін
жасап, кекжеңдеп қартайғанда бай қызғанып... Ақырында
азап сатып алдың, Болсын саған. Жездем бері қараса, бәрі
ұмыт. Әй, бірақ, қиын-ау оған. Соғыстың қылғаны аздай-ақ
төсекте таңылып жатқаны мынау».
Қармыс әпкесіне жек көре қарады.
— Енді жеңілейетін шығарсыз. Құтыласыз әлі бәрімізден де. Келді ме, анау? Жеткізген шығар ендігі.
— Оның кім?
— Қарамойын ше? Жездем ауырлап қалады. Кіргізбе.
Қармыс шайды асығыс-үсігіс ішті де сыртқа шықты.
Аспан мөп-мөлдір. Желсіз тымық ауада аздаған салқын леп
бар. Сүйек сорды қыс ызғарынан құтылып құрыс-тырысы
тарқаған Қаратөбенің қабағы ашыла түскендей. Бұжырбұжыр апай төсін күн шуағына аймалатып маңғаз
күлімсірейді.
211

«Көпжасарға төлшіні қайдан таптым, жаным-ау?
Мүмкін қой төлдегенше оралатын шығар Алсу. Егер со
бетімен тайып тұрса ше?...»
Осындай әрі-сәрі оймен мектепке келгенде Ақманар
сабақ өткізіп жатқан. Қармысты терезеден көріп сыртқа
шықты.
— Жайшылық па?— деді ол жігіттің тұнжырыңқы кескініне шошына қарап.— Кіші көкем қалай?
— Жездем бір қалыпты,— деді Қармыс назарын төмендетіп,— Естіген шығарсың. Алсу жеңешең жолаушылап
кеткен дей ме?
— Жолаушылап?! Мүмкін емес, кім айтты?
— Нысекең де баяғы.
Ақманар ернін тістегіштеп сәл үнсіз тұрды да:
— Анада Қарағандыдағы ағайдың әдірісін сұрап алған.
Шешейге сырқаттанып жүрмін деп сарындайтын сықылды.
Қой төлдеп жер аяғы кеңіген соң, дәрігерге көрінемін депті.
Аяқастынан мұнысы қалай? Мүмкін ауырып қап...
— Соның анық-танығын білгелі кетіп барам,— деді Қармыс қызға назар салмай тау жаққа қарап сөйлеп.
— Алдынкүні Жегібай екеуміз Қырықсаладан біраз терек қиғамыз. Сол ағашты жеткізіп алуға көмектессең қайтеді.
— Тасуға ма?
Ақманар басын изеді.
— Жарайды, сендім саған,— деді де Қармыс атына
мінді.
«Әй өзі дегенмен есті тентек-ау»— деп ойлады былай
шыға.— Тым өрлікке басып жібереді, сонысы ғой, әттең...»
Кейінгі кездері бұлардың арасы мүлде алшақтап кетті.
Көңіл қалысатындай жүз шайысу, қызыл тілге азып өкпелесу тәрізді дүрдараздықтан аулақ. Бұрың әңгімелері үйлесе
кететін. Ондай ашық сырласу қазірде ұмыт. Ақманар
мұнымен кездескен жерде тым ресми сөйлейді. Онда да
шаруа барысынан әрі аспайды. «Алматыдан не бітіріп
қайттың, ондағы жұмыстарыңды тиянақтадың ба?»— деп
сұрауына болады ғой. Оның есесіне шаруа десе таңдайы
тақылдап тұрады. Пікірін ашық білдіріп Қармысты билептөстеп кетеді. Бала оқытумен шектеліп қалмай, боранды
күндері ат үстінен түспей, қол көмегін де, тіл көмегін
де береді бұларға. Қыс аяғы созылып осы мына ферма
орталығындағы Жегібайдың отары тебіннен тарылғанда
Ақманар аға шопанға қатты болысты.
«Жә, Қармысекесі,— деді ол өзін әжулағандай.— Қызға
қырындаған неңді алған. Қойыңды төлдетіп алсаңшы. Ақ212

манар мен Күлсайраннан басқа ұршығы құрып қалды
деймісің. Бұйырғаны жүрген шығар саған да бір. Ер кезегі
үшке дейін, бағыңды сынап көресің ғой тағы да».
Өз сөзі өзіне қызық көрінді де: «Кербалағым келістім,
кербез сұлу желістім,— деп атының омырауынан қақты.— Ақыл берсеңші, сұрбойдақтықтан қашан құтыламын».
Кербалақ не десін. Егер оған тіл бітсе, бәлкім, мұны
қінәлап бәрі өзіңнен деуі ғажап емес-ау. Расында кімге өкпе
артып, кінә таққандай. Апаңа да барарсың, аңқиып қарап
тұрарсың дегендей Күлсайранның да аужайын түйген.
XX
...Қармыс кірешілермен ілесіп жолға шыққанда біраздан
бері түнеріңкі аспан шайдай ашылған еді. Алатаудың
бигінен сығалаған күн ақ-қарасы аралас алашабыр қысқы
далаға ұяң кірпігінен шашыраған әлсіз сәулесін себезгілейді. Ұшар басы көк тіреген ақиық таудың найза шыңдары
ойдақ-сойдақ. Қармыс жол үстінде тұла бойы көк шыршамен көмкерілген асқақ тауға ұзақ-ұзақ көз талдыра
қараумен болды.
Тауға қараған сайын іштегі бұғыңқы арманына қанат
біткендей әсерге бөленеді. Алатау Қармысқа соншалықты
жылы ұшырап алған бетіңнен қайтпа дейтіндей. Бір сәт ол
қолайсызданып: «Тығыл-таяңда осыным не?—деп ойлайды.— Дұрыстап қарсы алса жақсы-ау Күлсайран. Қарсы
алмағанда... Хат жазып, кел деген өзі ғой бұған».
Кірешілер тау баурайындағы ауылға күн бата жетті,
«Мұғалім келіншектің үйі атқораға жақын шеткеріректе»
деп жөн сілтеген еді біреу. Соның айтуымен, Қармыс
іздеген үйін қиналмай тапты. Үйге салған бетте кіріп
баруға қаймығып ол есік тұтқасына қолын зорға апарды.
Бөтен үйді жатырқаған қысылыспен табалдырық аттағанда
бетіне алдымен жып-жылы леп тиді. Ыстық ұяның жылуын жанымен түйсініп әлгіндегі қолайсыздықты батыл
серпіп:
— Кеш жарық,— деді Қармыс.
— Сәлемші болсаң жоғары шық, қарағым. Үй таппай
келген жоқ шығарсың,— деді ақ сұр өңді бойшаң келген
кемпір ондық шамға кәресін құйып жатып.
— Құдайы қонақпын, апа,— деді Қармыс ауыз үйде
кідірістеп.
— Келісің қай жақ?
— Алматыдан... Күлсайранмен бірге оқып едім. Қонаққа
шақыратын. Жолымның түскені осы... Өзі қайда?
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— Балалардың кәникүлі ғой қазір. Сиыршы ағасына
кеткен еді. Келіп қалар. Сонда қай туғансың?
— Арқадан. Жаңарқа ауданында туып-өскем.
— Алда қарағым-ай!— деді қарт ана босаңсып...— бауырым екенсің. Беу, қайран ел-жұрт-ай! Арқаның салқын
самалы-ай!..
Күлсайранның шешесі Ақшабақ бұған бірден шешіліп
салған. Атастырған күйеуі жастай өлген соң, әменгерлік
жолмен оны қайнағасы алмақшы болғанда, ауылда бала
оқытқан учительмен көңіл қосқан Ақшабақ ғашығымен қол
ұстасып тайып тұрады. Содан қос қашқын Алматы төңірегіне кеп тұрақтайды. Еті тірі, көзі ашық жолдасы жаңа
өмірге білек сыбана араласып күрес жолында жүргенде тап
жаулары күйеуін қапылыста атып кетеді.
— Содан бері де ширек ғасыр өтіпті-ау,— деді Күлсайранның шешесі Қармысқа шай құйып беріп отырып.—
Әкесі қапияда көз жұмғанда Төленім бесте, Күлсайраным
аяғын әпіл-тәпіл басып жүрген. Күйеуім мені өзі оқытып
сауатымды ашқан. Одан айырылған соң атқа мінуге тура
келді. Мақсатым әкімдік емес, Күлсайранның әкесі бастаған
істі алға апарып ел-жұртқа аздап септігімді тигізсем деген
талпыныс еді. Азды-көпті қызмет атқардым, қарағым. Соғыс жылдары колхозға басқарма болдым. Одан кейін ауыл
Советтің тізгінін ұстадым. Жас келген соң құрметті демалысқа шыққан жайым бар. Балалардың тілеуін тілеп
от басында отырмын...
Қармыстың аңсары басқада. Бесікке ауық-ауық қарай
түсіп, сыртқа елегізе құлақ тіреді. Сірә, мұның тықыршығанынан сезіктенді ме, әйтпесе қызы бұл турасындағы
шындықты шешесіне айтып қойған ба, Ақшабақ сөзін тым
әріден бастады.
— Жастық бәріміздің де басымыздан өткен, — деді
орағытып кеп.— Күлсайранның есімін әкесі қойған. «Күлсін
де сайрандасын. Өмірде қабағын мұң шалмай күліп өтсін
ботақаным» дегені әлі күнге құлағымда. Төленімді босаболмаса соғыс жалмады. Су жүрек боп қалған сорлы
басым енді жалғыз қыздың жаманшылығын көрсетпе деп
тіледім құдайдан. Аналық махаббатымды Күлсайранға бағыштап оны бетінен қақпай өсірдім. Ерке қыз есірік келеді
екен. Есірем деп ертеректеу шықты күйеуге. Өз теңі еді.
Маңдайына сыймады. Мезгілсіз қыршын кетті өмірден. Енді
қиқақты қой да оқы дедім қызыма. Алматыға ертіп барып
ЖенПИ-ге түсірдім. Содан соңғы жағдайынан хабардар
шығарсың Күлсайранның. Бір шикі өкпеге қолым зорға
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жетіп... Ұйқышыл-ақ. Нағашысы құсап жау қашырады ғой
деймін. Алыстан ағайы келгенде шіреніп тырп етпеуін
көрдің бе өзінің.
Сәлден соң бала оянды. Онсыз да қолайсыз жағдайда
отырған Қармыс тіптен қыстықты.
— Ой, көкетайлақ, ағатай келді. Сәлем бер ағаға,— деді
қарт ана баланы бесіктен шешіп алып.— Күнім сол, жарығым сол! Медетім!..
— Есімі Медет қой балаңыздың?
— Медет деген азамат осы.
— Апасының баласы жыламайды екен.
— Жігіт басымен жылағаны ұят қой.
Осы мезетте терезе тықылдады. Үй иесі сырттағы кісіге
есік ашуға кеткенде Қармыс балаға жақындады. Бір жасқа
әлі тола қоймаған торсық шеке сәби бұған жатырқап
қарады. Шүңірек көз, пісте мұрын ақ құба өңді баланың
өзіне тартқанына бір жолата көзі жеткендей әкелік сезім
баураған ол Медетті жылағанына қарамастан көкірегіне
басты.
Терезе қаққан кісі ішке енді. Биязылау шикіл сары
ыржиып күліп Қармысқа қос қолын ұсынды.
— Ат -көлігіңіз аман ба?
— Аманшылық. Өзің де?
— Ерен деген азамат. Атқораның дүрдей нәшандігі,
— деп таныстырды оны Күлсайранның шешесі.— Тонның
ішкі бауындай жақындығы бар осы үйге. Отын, суымыз
Ереннің мойнында. Өзі де бір ерінбейтін елегезек,
айналайын.
— Сонда туыс па сіздерге?
— Жоқ. Көрші.
— Ә, дұрыс онда. Үйлі-баранды шығар?
— Әзірше бола қойған жоқ. Бүгін-ертең деп жүр. Бұйырса қайда қашар дейсің.
Ерен есімді жігіттің ыржиғанда езуі құлағына бір-ақ
жетті. Көкшіл көзі жасаурай түсіп жақындап қалған қуанышына масаңсығандай риясыз пейілде:
- Апа-ау, үй салқын ғой,— деді пешті нұсқап.— Ағаш
жарсам қайтеді.
— Жарсаң жар.
Қармыс аң-таң. Әлгінде Медетті көргенде жүрегінде
анған әкелік қуанышы күрт бәсеңдеп көңілін күдік
жайлады. «Мына сары шикілің осында күшік күйеу боп
кіріп алғаннан сау ма өзі?»
Ерен бұл үйге еркін екен. Ағаш жарып болған соң
Медетті ойнатуға кірісті. Баланы алдына алып тәшімайынан
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иіскеді. Май қарнына тұмсығын көме болп-болп сүйгенде
Медеттің шегі қатты.
— Екеуің қонақтың мазасын алдыңдар ғой,— деді Ақшабақ мейірлене күлімсіреп.— Әйда, ауыз үйге барыңдар. О, несі екен-ей!
Сары шикілдің еркінсігеніне шыдай алмай қызғанышы
қозған Қармыс:
— Өй, жетті енді! Апасының баласында не ақың бар?
— деді қызарақтап.
Мұның сөзін шыбын шаққан құрлы көрген Ерен жоқ.
Сәбидің уыз тәні мен жұпар исіне елтіген ол қызды-қыздымен Медеттің сүймеген жерін қалдырмады.
— Бұл балажан жігіт,— деді Күлсайранның шешесі
етке қамыр илеп жатып.— Жас бала десе әмсе өстіп
құлындаған биедей сәбидің үстіне түсіп өліп-өшіп жатқаны.
Біреулер тұмсасынан жеріген тұсақтай тәнінен шыққан
перзентін керек қылмағанда, Еренге не жорық десейші...
Жұрттың бәрі осы қарағымдай мейірімді болса ғой, шіркін!
Онда жер үстінде ешкім де жетімдік көрмес еді. Жылағанға
жұбаныш, жесір-жетімге демеу жаны жайсаң азаматтарға
не жетсін! Жақсылығы бір басынан артылмаған мекерлерден не пайда.
Қармыстың құлағына шейін қызарды. «Бауырым-бауырым деп отырып-ақ көкеме танытты-ау мына кемпір. Осы
сор ғой мені айдап келген».
Медетті сүйгіштеп мауқын басқан соң Ерен:
— Апа, қонағыңыз кім?— деді.
— Бауырым, інім.
— Күлсайранның нағашысы десеңізші. Сонда Медетке
де нағашы ма?
— Әрине.
— Медетіңіз нағашысына тартыпты. Ұқсайды аздап.
— Тәйт әрмен!— Ақшабақтың даусы қатты шықты.
— Төленімнің төлеуі емес пе Медетім. Төлен көкесіне
тартқан менің құлыным! Аузынан түсіп қалғандай. Көзің
жоқ па, қарасаңшы ана пәртіретіне!
Сары шикіл ұялып желкесін қасыды. Күлсайранның
шешесін өкпелетіп алдым ба деген қысылыспен:
— Сен көлегансың,— деді Медетке көзін ежірейтіп.
— Жүр атқораға, аттарды амандап қайтайық.
— Ауқат ішіп кет бір жолата,— деді қарт ана мұңайыңқы кейіпте.— Мына бауырым алыстан әдейілеп келгенде
Күлсайранның үйде болмағанын қарашы. Саған жөнін
айтып па еді?
— Ертең қайткенде де келеді,— деді Ерен сенімді
үнмен.
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Келесі күні түске таман Күлсайран да оралды. Ол
келгенде Қармыс сыртта тұрған. Екеуі қолдасып амандаты. Қармыс оның қолын жібермей ұстаңқырап қалып еді,
келіншек тезбе-тез тартып ала қойды. Әлдебіреуден қымсынғандай қысылыспен айналасына жалтақ-жалтақ қарап:
— Не ғып жүрсің, жел айдады ма?—деді.
— Үйге келген қонаққа үйдей өкпе айтпас болар. Келгеннің қадірін білсең келдім ғой,— деп Қармыс сөзін ширақ
бастады.
— Хатымды алған шығарсың.
— Хабарыңды білген соң, әйтпесе...
Олар үйге кірді. Күлсайран сырт киімін тездете шешті.
Баяғы сылыңғыр бойшаң келген сылаң келіншек толысайын
депті. Күлген күлкісі мен сөйлеген сөзінен аздаған жасандылық байқалатын. Реңі де құбылғыш-тын. Кекселіктің
нышаны ма, әйтпесе тоғайған көңілдің белгісі ме, түр-тұлғасынан байсал тартқандық, салмақтылық аңғарылады. Кісіге үркектеп, әрі жасқаншақтап қарайтын күлім көзі
де ұстамды. Жоқтан өзгеге тімтінген тілемсектіктен ада.
Жанарындағы ойнақылық ойлылыққа бейімделіп, кескінкейпінде үлкен жүректі анаға тән айбар бар тәрізді.
— Шешей... шешең о дүниелік боп кетті деп естігем,
— деді Күлсайран киімін жеңілдеген соң.— Ғұмырын өзіңе
берсін... Анамыэ жүр әзірше, Әңгімелескен шығарсың
тәтеммен,
- Ашық кісі екен. Көп сөйлестік.
— Онда менің жүгім жеңілдеген екен.— деді Күлсайран
зорлана жымиып.— Балаңды таныған шығарсың?
— Таныдым...
— Мені ше?
— Сен аздап өзгеріп...
— Өзгерген мен емес, сен. Бала тапқаным болмаса
әзірше сен ойлағандай «күндеқыз» атанған жоқпын.
— Күндеқыз деп саған ат таққан кім бар?
— Қыз емес қатынсың. Сендей қатын жолымда жатыр
деген кім екен?
— Олай демеген шығармын,— деді Қармыс бармағын
тістегіштеп.— Араға шайтан кірді ғой. Азғырындының сөзіне иланып, жүректі суытыңқырап алғаным рас.
— Жүрек пеш емес от жаққанға жылына салатын.
Болары болып, бояуы оңған соң ендігіңнің қисыны келе ме.
Қолыңа қонған құсыңды үркітіп алған өзіңнен көр.
— Адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң
деген емес пе. Дәнекеріміз Медет тұрғанда ендігіміз адамшылыққа жатпайды.
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Келіншек мұңая күрсінді де, Қармысқа кінәлай қарады.
— Жүкті болғаның не деп жазғырғаныңды ұмыттың ба?
— Ә, сөйдедім бе?
— Алдыртып таста дегенсің шімірікпестен.— Күлсайран
ішкі толқынысын баса алмай ернін тістегіштеп біраз үнсіз
отырды да қинала сөйледі.— Саған ермек ететін қысыр
қатын керек болды ғой... Келешекте мені жар етем десең
аяғымның ауырлығына қуанар едің ғой қайта... Ал мен бала
іздейтінмін... Пұшпағым қанамай өте ме өмірден деп түн
ұйқымнан шошып оянатынмын. Күйеуіммен отасқан үш
жылда бос құрсақ жүргенімнен сезіктеніп зәрем ұшатын...
Сүйтіп жүргенде саған ұшырастым. Көзіме өлген күйеуімдей жылы ұшырап мені өзіңе магниттей тарта жөнелдің.
Сені басқаға қиғым келмеді. Ұрғашы атаулыдан өлердей
қызғандым. Қызғандым да құшағыма тарттым. Іздеген
жоғымды таптым. Бар болғаны — біткені осы... Менен енді
одан арғыны сұрама.
— Неге сұрамаймын? Сүйген жүрек жоғалтқанын тапса
да қайырылмаймысың. «Махаббатсыз — дүние бос» деген
ғой ұлы Абай.
Күлсайран сазара сұрланды.
— Махаббаттың дәл маған өкпесі жоқ. Енді мен одан
азат, ол менен азат...
Кенет сыртқы қақпа сықырлады да үйге Ерен кірді. Ол
қолына ұстай келген түйіншекті бірден Күлсайранға
ұсынды.
— Мұның не?
— Ауданнан сельпоның бастығы келген кеше,— деді
Ерен ыржиып... Атымды жақсылап жемде деп тапсырған
еді. Жаңа дүкенге барып едім, дүкенші жеңешеме бұйырып
шай, қант бергізді ақшама.
Күлсайран қабағын серпе:
— Қыздарға қырындап жүргеннен саумысың. Әдеміленіп киініп алыпсың,— деді өзімсінген ыңғайда.
Ерен желкесін қасыды.
— Үйде қонақ жатқан жоқ па.
— Онда жөн,— деді Күлсайран сынғыр күлкіге басып.— Басқаша ойы бар ма деп шошып қалғаным-шы!
Қысыла қызарақтаған шикіл сары үйден шыға жөнелді
де, Қармыс келіншекке тесілді.
— Сонымен азатпын десеңші.
— Нансаң, шыным сол,— деді Күлсайран терезеден
сыртқа телміріп.— Ендігі маған қалғаны әйелдік парызды
өтеу ғана. Жаман да болса бір еркектің аяқ жағында
жатып, соның кірін жуып, тамағын істеп беруден басқада
жұмысым жоқ.
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__ Сондағы тапқаның жаңағы сары шикіл ме?
— Намысыма тимей жәй кет жарқыным!— Күлсайран
жылады.— Сенің де әуселенді көргем. Құдай енді сол
момыннан айырмасын...
Екеуінің сөзі осымен бітті де Қармыс жолға жиналды.
Күлсайран Қармысты аудан орталығына шейін шығарып
салған. Жылай-жылай көзі бұлаудай боп ісіп кеткен келіншек қоштасарда: «Қайда жүрсең де аман жүр»,— деп
Қармысқа қимас тілегін айтқан.
Жеке бастың мұның мұндап, жоғын жоқтауға мұрша
қайда деп өзін алдаусыратып шаруа қамына бас қатырғанымен, осындай оңашалықта өткеннің өкініші қинайды
мұны. Не ғажабының бар екеніне өзі де таң. Жатса
да тұрса Күлсайран мен Медеттің бейнесі көз алдынан
кетпейді.
Таяуда олардан хат алған. Күлсайран Еренмен тұрмыс
құрған көрінеді. Әлде жан тартқаны, әлде мазақ қылғаны — тойына шақырады.
XXI
Шоқпартас еңселі шоқы. Алқымы сыңсыған тал, терек.
Бірақ ұшар басы жалаңаш. Қойны-қоншына кептелген
қар әлі де таусыла қоймапты. Сонадайдан ақ жағалданып
көрінеді. Жылғаны қуалай аққан қар суы күн көтерілген
сайын екпін алып кушейе тускен. Көктем шуағына жонын
тосқан дала ораудағы әйелдей бусана тершиді.
Отарын Шоқпартасқа өрістеткен Көпжасар Қармыс кеп
Жеткенде ағаш қиып жатыр еді. Қармыс амандықтан соң
қолына балта алды. Қиылған теректерді бұтақтауға кірісті.
Көпжасарда үн жоқ. Жұмысқа бар ынтасымен беріліп
сыптығыр сидаң теректерді балтаны бір сілтегеннен қалдырмай қырқып түсіреді. Аяғында қонышы ақжем керзабай
етік. Көпейкесін шешіп тастаған. Көйлекшең. Жеңі түрулі.
Омырауы ашық. Шашын таяуда ғана алдырған екен.
Шүйделі басының құйқасы қыртыс-қыртыс. Шойындай
қара бұжыр өңінен кейістік байқалмайды. Жылусыз жанары да салқын. Осындайлық шомбал денесіне қарамастан қимылы шапшаң. Күнге шағылысып дамылсыз сермелген ақ балта көктем шуағына балғын балтырын аймаатқан бойшаң теректерге ажал боп төнеді.
Күн түске қарай жылына түсті. Соныға байырқалаған
отар иіріле жайылады. Қиылған терек пен талды екеулеп
арбаға тиеген соң, Көпжасар қу ағаш сындырып шәугім
астына от тұтатты. Шәйнек демде ызыңдады. Екеуі тақыранға жайғасып шай ішуге кірісті. Қармыста үн жоқ. Жақ
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ашса бірдеңені бүлдіріп қоятындадай қарсы алдындағы
Көпжасарды көз қиығымен барлайды.
Қияндағы ауылдың саусақпен санап алғандай аз ғана
адамы алақанымда, мінез құлқы мен кісілік қасиетін тап
басып ажырата алмай не көрініпті маған деп ұшқары
ойлайды екен. Осындай өктем ойы Көпжасарға келгенде
қожырап қоя береді. Былайғы жұрт соқыр, дүлей деп
кемсітетін оның бойында басқалардың назарына шалына
қоймайтын өзгеше жұмбақ қасиет бар тәрізді. Әуестік пе,
әйтпесе Көпжасардың өзгеге ұқсамайтын оқшау мінезіне
қызыға ма, онымен әңгімелесуге құмар-ақ.
Жайылып жүрген екі өгізге көзі түскен Қармыс:
— Раң майы үстінде еқен,— деді Көпжасарды сөзге
тартуға сылтау таппай.
— Жазда шөпті осылардың күшімен шабамыз. Қайта
Байшұбарды қыста қойға мініңкіреп тастадым — деді
Көпжасар.
— Әлгі жарысқа қосатын жүйрігіңіз бе, Байшұбар?
— Ие.
— Биылғы шөп шабуда өгіздерге ептеп тыныс беретін
шығармыз. Колхоз председателі уәдесінде тұрса мал азығын дайындау науқанына трактор жібермекші.
— Шөпті трактормен шапса, онда мен қойымды баға
береді екем ғой!
— Әрине...Айтпақшы сізге төлші керек емес пе. Тұмар
апай, сосын өзіңіз... Жеңгей бір жаққа кеткен дей ме?
— Кетті...
— Қайда?
— Білмедім соны.
— Білмегеніңіз қалай?— деді Қармыс саусақтарын тарбайтып.— Дел қой төлдерде жеңгейдің мұнысы несі?
Көпжасар иығын қозғады.
— Әлде сіз жеңгеймен жүз шайысып қап...
— Ондайдан аулақпыз.
— Ашумен бірдеңе деп жүрсеңіз...
Көпжасар күрсінді.
— Мен ашуланбағалы қашан...
— Сонда осы тірлігіңізге ризасыз ғой?
— Риза болармын, болмаспын. Әйтеуір ашуды жек
көрем. Өмірімде бір-ақ рет... Онда да Нысанның иттігіне
шыдамай...
— Сіз сонда темір боп кеткеніңіз бе?
— Темір де қажалады... Түрім қара демесең ішім үгітілген бор менің.
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— Бор суға тисе ериді. Сіз керісінше ширай түсесіз. Ол
қалай?
— Біреу жыласа қосыла жылағым келеді. Бордай жұмсақпын деуім содан.
— Бейнетке неге мойымайсыз?
— Еңбек мен үшін серуен. Бой жазу.
— Уайым ше?
— Ол үйренген ермек.
— Түсінбедім ғой?
— Түсінбейтін несі бар. Уайымсыз өмір сүру мүмкін бе?
— Осының бәрін өмірден тоқыдыңыз ба?
— Өмірден де тоқимын. Кітаптан да оқимын.— Көпжасар қоржыннан Абайдың қоңыр мұқабалы кітабын алып
Қармысқа көрсетті.— Керек десең осындағы ақын өлеңінің
тең жарымынан астамын жатқа білем.
— Оқитыныңыз жалғыз Абай ғана ма?
— Кітап атаулыны құтқарғым жоқ.
— Жеңгей де оқымпаз шығар.
— Сол ғой мені кітаппен достастырған...
— Басқа жарлы болғандарыңызбен достан құр емес
екенсіздер онда.
Көпжасар тұнжырап төмен қарады.
Қармыс Көпжасардың мақтауын асырам деп артықтау
кетіп қалғанына қысылып жалтарды.
— Жеңгей бір шаруамен кеткен ғой, сірә. Қой төлдегенше кеп қалар.
Көпжасар жауап қатпады, жұқарған көңілге не болса
сол тікенше қадалмай ма. Қармыстың аңдаусызда айта
салған жалғыз ауыз сөзі бұған шанщудай тиді. «Сәбиге ана
болудан күдерімді үзіп жүрмін» дегенді Алсудың өз аузынан естігелі Көпжасар сыртқа сездірмей баласыздығын көп
ойлайды.
Алсуды аяп оның алдында өзін мұңсыз-қамсыз жандай
еркін ұстап, табиғатында жоқ мінезге басып жымың-жымың етіп, оны балаша түртпектеп көңілдендірмекке тырысады. Алсу селт етпейді. Сәл езу тартады да мұңлы жүзін
суыққа салып салқын кескінде сырт айналады. Көпжасар
қуыстанады. Ахтан төсек тартып қапты деп естігенде
Алсуда дегбір қалмаған. Қашан Нұрбике келгенше сол үйде
болып, Ахтанның қасынан шықпай, аузына сусын, басына
жастық қойып сырқатты айрықша күтімге алған.
Екі жетіден кейін үйге оралған Алсуды көргенде Көпжасардың көзі шарасынан шықты. Келіншегінің өңі боп-боз.
Ұялы қоңыр көзі шүңірейіп, мұңлы тұнжырайды. Құтты бір
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дертті Ахтан емес Алсудың өзі дерсің. Толқынды қолаң
шашы да жұқара түсіпті. Самайына ақ жүгірген.
Көпжасар оны ыстық құшағынан босатпай қанша аймаласа да келіншегінің салқындаған жүрегін жылыта алмаған. Сағындырған жарына өліп-өшіп оған бұрынғыдан
да ынтығып Көпжасардың жан-тәні қалмады. Ауруға шалдығып кетпесе не қылсын деп қатты жұмысқа қолын
тигізбеді. Алайда Алсудың қайғысы тым қалыңдап күн-күн
сайын асқына түскендей еді. «Қайтсін, тұңғыш қосағы емес
пе. Ахтанның - мүгедек боп қалғанына жаны ашиды
ғой»,— деп ойлап Алсудан жіпсік жанарын айырмайды.
— Неменеге тесілесің? — дейді Алсу сондайда.
— Саған қарай бергім келеді,— дейді бұл ыржиып
күліп.
— Менен басқа ұрғашы құрып қап па,— дейді Алсу
болымсыз езу тартып.— Еркек емеспісің. Жігітшілік құрмаймысың. Мені тастап, келешегі бар өндір әйел ал тілімді
алсаң.
— Сен сондайлық қартайып қалдың ба?
— Қартаймасам да қадірсізбін саған,— дейді Алсу
мұңайып.
— Сен бе қадірсіз,— дейді Көпжасар көзін бағжитып.
— Егініме түстің бе?
— Бағыңды байлап ұрпақсыз қалдырсам, одан артық...
— Менің бағым да, бақытым да өзіңсің,— дейді Көпжасар, ұзақ үнсіздіктен кейін.
— Ол бүгінгі көңілің,— дейді Алсу.— Ертеңгі көңілің
басқа әуенге салады әлі. Торғай екеш торғай да жұмыртқалайды. Ал мен бала таппақ түгілі, әйелдік міндетімд
өтеуден де қалып барамын.
— Саған бала таппадың деп басыңа әңгір-таяқ ойнатқан
біреу бар ма? — дейді Көпжасар.— Енді бұдан былай естіртпе маған бұл сөзіңді!
— Әлі одан зорғысын естірсің,— дейді Алсу сұрлана.
— Сенен бе?
— Басқадан... Қубас. Тұлдырсыз қу дегенді...
Сөз тоқтайды осымен. Жүрегі мұздап кеткен Көпжасар
іштей ойға батады. «Біреудің жаялыққа былғанып жатқан
қызыл шақа нәрестесін көрсем, соған аңсарым ауып иіскегім кеп тұрады. Бала атаулы маған үйір басынан-ақ...»
Мұнысы шындық. Ат жалын тартып мінетін жасқа
жетсе де Көпжасардан қара сирақ ауыл балалары аулақтамай бұған бір табан жақын жүретін. Басқарма Көпжасардың «інілеріне» өтімді екенін біле ме, әлде сол кездегі
жағдайға байланысты ма, бұған айыр ұстап, өгіз жетектеуге
шамасы келеді деген қара сирақтарды қосып беріп бітпей
жатқан жұмысқа жіберетін. Кіші серіктері Көпжасарды
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бригадир ағай дейді. Жұмыстан қалт етіп қолдары босағанда ананы-мынаны сұрағыштайды бригадир ағасынан.
— Көпен аға деймін, фашистер бізге неге соғыс ашты?
—Жерімізді тартып алып, бізді құл ғып салып
қоймақшы.
— Ә, өздерінің дәмесін қарай көр! — деп кіжінеді балалар.— Онда бар ғой бәріміз де кетейік соғысқа. Фашистердің сазайын тарттырайық!— деп дуылдасады.
— Кәне, кім дайын?
Мен барам! Мен де кетем соғысқа! — деп жамыраады олар.
— Командирлікке кімді тағайындасақ екен.
— Көпен ағаны! Бригадир ағайды!..
— Бұ кісінің званиясы жоқ қой,— дейді ересектеу
біреуі.
— Со да сөз боп па. Тіке маршалдың өзіне кіреміз
де Көпен ағаға әскери атақ беріңіз деп өтінеміз.
Балалар одан әрі командир ағаларына қандай шен
лайықты екеніне қызыл кеңірдек боп дауласады.
- Сержант босын.
- Сержантың не? Со да атақ па?
- Ендеше капитан дейік қазірден бастап.
- Бұларыңа мен келіспеймін,— дейді тәмпіш мұрын
қара бала.— Боса да командир болғансын Көпен ағаға
майорлық жарасады.
— Жо-жоқ! — деп өзеурейді басқалары.— Ағайға бар
ғой полковник болған лайықты.
— Таптық! Таптық! Көпен аға полковник! Сіз келісесіз
ғой, бұл атақка?
Көпжасар басын шайқайды.
— Оныңыз не? Фашистермен соғысқыңыз келмей ме?
— Мені кәмасия жарамсыз деп тапқан.
— Қалайша?
Кәдімгідей.
Ә, білдік-білдік! Көзіңізге бола ма?
Осы соқыр көздің кесірі. Әйтпегенде ендігі соғысып
жүретін едім немістермен.
- Көзіңізге не тиген?
— Көзіме ме... Көзім көп жылағаннан өстіген.
— Бала кезіңізде жылауық болғансыз ба?
— Әке-шешемнен жас қалып... Жетімдіктің зардабынан
көзден айырылыппын...
Желдей есіп даурығысқан қара сирақтар мұңайысып
бір-біріне қарасады. Көбісінің әкесі мен ағалары майданда.
Енді біреулерінің әкелерінен "қара қағаз" келген. Киімдері
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жыртық, қарындары орта. Көгалда асыр сап ойын қызығына тоймайтын, доп қуатын күндерінде қабырғалары қайысып шөп айырлаған жаутаң көз жетімектер енді өзді-өзі
мұңдасады.
— Әкем жарақаттанып госпитальға түсті.
— Көкемнен хат келмегелі үш ай.
— Жылқышы ағатайым соғысқа кірген күні оққа ұшқан.
— Кіші ағам ерлікпен қаза тапқан дейді. Бір өзі жүз
немісті жайратыпты.
Осылайша өрістеген сөз соңы үнсіздікке ұласады. Жылауға сылтау таппай жүрген шеркөкіректер енді көз жасына
ерік береді.
Оларға жұбату айтатын Көпжасар ма, көген көз мұңлықтармен қосыла жылайды.
Кішкене інілеріне осындай жұмсақ мінезімен ұнайтын
Көпжасардың тағы бір әдеті бар-тын. Қолына тиын-тебен
түссе, баларға дүкеннен тәтті сатып әпереді.
«Көресіңдер әлі, біздің Көпеннің баласы көп болады,—
дейтін еді Шәкей ағасы.— Ауылдың бар тентегі Көпжасардың шылауында. Және өздері Көпен бұйрыса тауды
да төңкеріп тастауға бар».
Сол ағасы еді ғой мұны Алсуға теліген. Жеңгеңді
қайткен күнде аласың деп қыстамағаны өзіне аян. Ендеше
Шәкей марқұмды несіне жазғырады. Алсудан ат-тонын ала
қашқанда, әлгі балуан қыз Бибайшаға үйленетін бе еді, әлде
қайтер еді.
Жеңістің ұлан-асыр қызығына кенелген күндерде
Көпжасар көрші колхозға жиі барғыштап жүрді. Ол ауылда
ғашығы Бибайша бар. Сарт-сұрт еткен ашық мінезді балуан
қыз Көпжасарды сөйлемес еркіне қоймайтын.
— Не ғып жүрсің? — дейді ол қасақана.
— Жай...
— Жайдан жай жүре ме бозбала.
— Өзіңмен күресейін деп...
— Жығылып қалсаң жігіт басыңа ұят қой.
— Тәуекел.
— Бәске не тігесің? — дейді Бибайша.
— Астымдағы атымды.
— Колхоздың малын бәске тігуге келмейді, жігітім,—
дейді қыз бітікше қабағын серпе.
Көпжасар қызға жауап қайтарғансиды. Бірақ Бибайша
сөзшең, қалжыңмен сілесін қатырады.
— Сонымен бостан-бос түк бітірмей кетпекшімісің?
Қыздарға таныстырсам қайтеді,— дейді Бибайша.
— Өзің тұрғанда, оларды қайтем.
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— Сонда не айтпақшысың маған?
— Айтқанда... Мен сізді былай жақсы көріп...
— Әдейі сонау алыстан ат терлетіп келгендегі айтатының осы-ақ па?
— Енді не дейін?
— Не дейтініңді жүрегіңнен сұра.
— Жүректе тіл жоқ қой.
Бибайша сақылдап күледі.
— Бүгінгі әңгімемізді осымен доғарайық. Мен жауабымды кейін беремін.
— Қазір ше?
— Ойлан әлі де. Кім біледі, біреуге ауып кетіп жүрсең...
— Өзіңнен басқаның керегі жоқ,— дейді Көпжасар жалынышпен.
Расы сол. Мінезі ашық, жайдары қыз көкірегінде қамалған ғашықтық сезімге қозғау салып жас жігіттің бұйығы
ұяң махаббатын оятқан-ды. Бірақ осы тұст а мұның өміріне
күрт өзгеріс енген еді. Көпжасарды жеңгесінің қолына кіріп
алыпты деп естіген Бибайша бұдан күрт суынып жалт берген.
Өткен жазда Көпжасар Бибайшамен ойда жоқта ұшырасты, Баяғы сол қыз күніндегі ақжарқын әдетімен:
— Мені сұлу жеңгеңе сатып кеттің ғой,— деп кекете
күлген. Сөз арасында Бибайша бұдан балаң нешеу деп
сұрағанда, Көпжасар күмілжіген. «Күйеуім жылқышы. Баламыз әзірше төртеу,— деген Бибайша өз жайынан хабар
беріп.
Бибайшамен көңіл қосқанда ғой бәлкім мұншалықты
қызыл қайғыға қамалмас еді. Өмір толқыны бұл мінген
қайықты қақпақылдап үш ұйықтаса түсіне енбейтін басқа
жағалаудан бірақ шығарған жоқ па.
Сол өзі шыққан жағалауды мансұқ етіп келешегін ойлап
бас амалда, ғанда жеңгедей алса да жетім жүрегіне демеу
болған Алсудың тағдырын аяқ асты етуге дәті қалай
барады? «Шіркін, Ахтанның татар әйеліне қолы жеткен
еркектің арманы бар ма екен» деп Алсудың басқан ізін
аңдушылар аз болды ма? Осы келіншек маған тием десе
әйелімді тастап ала-ақ қояр едім деп Алсуға емексінгендер
қаншама. Солардың біреуіне де пысқырып қарамады ғой ол.
Өзге еркекті көргенде от басқандай ыршып түсетін Алсу
мұны ғана ес көрді емес пе. Тәуір еркек іздеп танауын
көтергенде, Алсуға да өз теңдесі табылатын еді ғой сол
кездері.
Енді оны құшағының қызуы бәсеңдегенде бала таппайсың деп қайтіп шеттетеді. Кейде «осының сарындауы
тегін емес, басына азаттық берейін де, тырбанып көрейін.
Не көп, жесір әйел көп» деп өзін іштей қайрағанымен,
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қанша ұрғыласаң да қараңғы қораға кірмей осқырынатын
жерқорқақ жылқыдай әлгі ойына табан тіреуге дауаламайды. Керісінше Алсуға деген құштарлығы күрт асқынып оған
бұрынғыдан да бетер жабысады.
Оның аяқ астынан ешкімге айтпай әлдеқалай қыстаққа
кеп қонған геологтардың самолетімен тайып тұрғаны ішіне
батып-ақ жүр. Көңілі күпті. Жүрек толы уайым.
Кенет Қармыс ойын бөлді.
— Пай-пай-ой, қой жарықтық бір тойды-ау! Жеңгей
кешікпейтін шығар, Көпеке. Базарлықты мықтап әкеледі
ғой.
Көпжасарда үн жоқ.
— Егер ол кісі жазатайым бірдеңеге алданып дегендей,
немесе ауруханаға түсіп қалса қайтпексіз? Қой төгіп берсе,
жалғыз өзіңіз қай жағына жетессіз.
— Біле алмадым.
— Соған менің де басым қатып...
Осы кезде ит үрді. Отарды сыртынан торуылдаған
тайыншадай сары төбет белеңнен бері түскен салт аттының
алдынан шықты. Қой үркіп қырға ойысты. Оты қанған екі
өгіз күнестеп тұр.
Төлепті таныса да бұлар орындарынан қозғалмады. Иен
далада жайбарақат шай ішіп отырған Көпжасар мен Қармысқа ызасы келді ме, әлде алыстағы алты қой фермасының
үстінен қарайтын бастығын мына екеуінің қошуаға алмағанына жыны түсті ме, Төлеп салған беттен Көпжасар мен
Қармысты қырына алды.
— Ау, ағайын бұ не серуен?
Ақылдасып алғандай-ақ Қармыс пен Көпжасар тіс
жармады.
— Науқанның қыр астында тұрғаны мынау. Бұлар түге
жайбарақат. Ағасы, қатын қайда? Осындай қызыл қырманның тұсында не қыдырыс?
— Мен оған қыдыр деппін бе?
— Енді қайда әйеліңіз?
— Оны кеткен қатынның өзінен сұра.
— Ә, қара мұны! Сіздің де тіліңіз шығайын депті.
Тірілген екенсіз.
Көпжасар карсыласпады. Қармыс ендігі шарпысудың
кезегі өзіне тиетінін сезіп, Төлепті көз қиығымен бақты.
Алыстағы мал жайылымы бөлімшесіне уақытша бастық
болғалы Төлептің жүгі ауырылап кеткен бе, күн қағып
тотыққан өңінде уайым бардай екен. Мұнысы шаруа қамына бас қатырған ел ағасының анық адал уайым ма, әлде
қарақан басын күйттеуден артыла алмай өзімшілдік дертіне

шалдыққандық салдары ма, әйтеуір Төлептің дәл қазіргі
ашулы ажарында әлдебіреуге кектеніп тісін қайраған
өшпенділіктен туындаған торығушылық сыңай байқалғандай.
— Мысық жүрісті екеніңді баяғыда сезгемін,— деді ол
Қармысқа қамшысын білеп. Бәріне іріткі сап жүрген сенсің.
— Неңді ірітіппін?
— Іріткен емей немене? Қой аузынан шөп алмайтын
Көпжасарды да үгіттеп-үгіттеп маған қарсы қойып...
— Тағы кімдерді?
— Осы ауылдың бар адамын.
— Ғашығың да солардың ішінде кеткені ме?
— Азғырындысы сен тұрғанда оның да шығар өрісі
белгілі.
— Қауіптенбей-ақ қой,— деді Қармыс суық жымиып.
— Бүгінде мен қыз бен қызықтан алыс жүрген жанмын.
— Түбінде қайда кетер дейсің деп арқаны кеңге саласың да.
— Сондағы шыққан биігімді атап бере қойшы.
— Өйтіп мүләйімсіме! Кеудең толы арамдық. Қазымырдың дәл өзісің.
- Ендігі естімеген сөзім осы еді сенен,— деді Қармыс
кекесінмен мырс етіп,— Атқа мініп ел тізгінін ұстағандағы
өреңнің жеткен жері осы ма? Бірақ мен сен ойлағандай
азғырынды да, дүниедегі бар жақсылық бір өзімнен артылмаса екен деген ашкөз де емеспін. Көкейіңді тескен
Ақманар да баяғы. Міне, үш айдың жүзі. Сол қызбен анық
бір ауыз тіл қатыссам не дерсің!
— Іштей ұғысқан соң артық сөзді шығындап қайтесің.
— Ұғынысуды саған-ақ бердім!— Қармыстың даусы
қаттырақ шығып кетті.— Бүгіннен қалдырмай алып қаш
ғашығыңды! Жігіт екенсің дейін. Сол қыздан құтқарғаның
үшін астыңа ат, үстіңе шапан жабайын! Қабыл алсаңдар
батамды берейін екеуіңе!...
— Жә, қатты кетпе,— деді Төлеп сабасына түскендей.
Әшейін өзіңді сынағалы...
— Мені сынап болдың әбден,— деді Қармыс қатулы
пішінде Үш күн мұрсат берем саған. Сол үш күнде бір
жайлы етпедің бар ғой Ақманарды, онда маған өкпелеме!
Осыны айтты да Қармыс тұсаулы атына қарай беттеді.
Атына мінген соң:
— Ал мен кеттім, басекесі. Табыс тілмеймін саған! —
деді де бұрылып жүре берді.
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XXII
Үйден шыққалы бүгін бесінші күн. Жол жүре қоям деген
ойында жоқ еді, сәтімен кезіккен самолет Алсуды көмірлі
қалаға бір жарым сағатта жеткізді. Кен зерттеуші геологтар
бұған төрт күнге мұрсат берген. Алғашқы үш күнде Алсу
дәрігерге көрінді. Облыстық емхананың біраз есігін адақтап
шығып, ең соңында әйелдерді қарайтын дәрігерге кірді.
Ғылым кандидатты, алпысты алқымдап қалған орыс
әйелі Алсуды асықпай қарады. Мұның жай-жапсарына
қанығып, жоқ іздеп жүргенін білді.
— Іздеген жоғың бүгін-ертең бола қояды деп кесіп-пішіп айта алмаймын,— деді Маргарита Ефимовна мейірімді
жылы жүзінен шуақ төге жымиып.— Үмітсіз болма. Аса
әкетіп бара жатқан ауруың жоқ. Уайымнан жүйкең жұқарған. Іш құрылысың былайынша сау. Бар пәле нерві
жүйесінен. Бірдеңеден жамандай шошынып қатты қорқудың салдары. Әйтпесе, әлі жассың. Бала көтеретін дер
шағың. Ендігі жерде көңіл күйіңді тым төмендетпей көтеріңкі ұстауға тырыс,— деген.
'
Неге екенін, Маргарита Ефимовна мұнымен қоштасқанда көзіне жас алған. Басын шайқап әлденеге өкініш
білдіргендей шарасыз қалып танытты.
Алсу сыртқа көңілсіз шыққан. Әлгі дәрігер көзіне неге
жас алды? Басын шайқағаны қалай? Емханадағы шаруасы
бітсе де, бірден кетіп қалмай тәуекел деп Маргарита
Ефимовнаның жолын тосты. Жұмыс аяғында сыртқа шыққан дәрігер Алсуды көріп қасына келді.
— Жағдай қалай? Неге қайтпай жүрсің? — деді таңырқаған пішінде.
— Сізден бір сөз сұрағалы...
— Не жөнінде?
— Менің тағдырым екіталай емес пе?
— Түсінбедім, қызым?
— Сәбиге ана болу қуанышын айтам да...
— Үмітіңді үзбе дегенім қайда.
— Жүрегім сенбейді соған.
— Сенбегенде не қайраның бар?
— Мен бар ғой, апай... балалар үйінен нәресте асырап
алсам деймін..
— Мұның тапқан ақыл,— деді Маргарита Ефимовна келіншекті арқадан қағып.
— Соған көмектессеңіз, апай... Былай өзі қолайсыздау.
— Қолайсыз түгі де жоқ,— деді Маргарита Ефимовна
қабағын шытынып.— Жалғыз. ұлды соғысқа беріп мен
де бір жетімекті-бауырыма сап бала қып жүрмін...
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Маргарита Ефимовна уәдесінде тұрды. Балалар үйінің
директоры: «Бұл шаруа бүгін-ертең біте қоймайды, жергілікті жерден анықтама қағаз қажет. Ауылдық Советтің
шешімі керек»,— деп сырғытпаға салған. Маргарита Ефимовна Алсуды ертіп тіке облаткомның жауапты хатшысына
кірді де, мәселені қолма-қол тындырды.
— Енді жолың ашық. Баланың ересектеуі қайырлы.
Өзіңе қолқанат болады. Ұл асырайсың ба, қыз асырайсың
өз таңдауың білсін,— деген Маргарита Ефимовна.
Директор тырп ете алмаған. Алсу мұрагер таңдағанда
қиналды. Көзінен жасы бұршақтап қысастықпен жылай
берген.
— Бұның не, жаман ырым бастап? Тоқтат! Мына түріңмен сен баланы қалай жұбатасың? Сиқыңнан шошып
кетпей ме! — деді ақ шашты тәрбиеші әйел.— Саған біздің
бір тентегімізді таныстырайын. Мұнда келегеніне аз ғана
Жаңа ортаны жатырқап жөндеп тамақ та ішпейді.
Мүлде жүдеп бітті.
Осыны айтты да тәрбиеші әйел түпкір бөлменің есігін
ашты.
Миша, то есть Мирасик, татең келді ауылдан.
Бала ұшып тұрды орнынан.
— Әжең жіберіпті мына тәтені. Мирасымды сағындым,
алып кел деп...
Бес жасар ер бала мұңлы қара көзін Алсуға төңкерді.
- Келе ғой, Мирасжан,— деді Алсу жыламсырап.—
Сені сағынып қалдық.
- Әне, қарашы,— деді тәрбиеші әйел Мирасты кекілінен сипап.— Тәтең саған жылап тұр.
Бейтаныс баланы көрген бойда Алсудың көз алдына
Абзалы кеп тұра қалған. Абзалына ептеп ұқсайды екен
болашақ баласы.
Алсу жылауды үдетіп жіберді.
Осы сәтте тәрбиеші әйел қулыққа басты:
- Бүйтіп жылайтының бар, Мирасты басында неге
айырдыңдар әжесінен! — деп зекіді Алсуға.— Балаң жылауық! Керек емес бізге! Қазірден бастап ертіп кет! Әкет,
ауылыңа! Әжесіне барсын.
Бала ыңғайланды. Алсу оны ымқырулады. Қолына конфет ұстатып, бетінен сүйді де тік көтеріп алды. «Құлыншағым Мирасжан, әжең сені маған қатты тапсырған. «Қалдырма өзіңнен, қалайда жеткіз тездетіп ауылға Көзіме көрсет Мирасжанымды»,— деді ғой.
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Бала Алсуға қарсылықсыз илікті. Мирас өзіне аз күн
қамқорлық көрсеткен тәрбиешілерді қалдырып болашақ
шешесі Алсудың қасында томпаңдап бара жатты.
Самолетке мінердің алдында Маргарита Ефимовна кеп
жеткен.
— Үлгере алмай қалам ба деп жамандай састым,— деді
ол машинадан түсіп жатып. — Кәне, тентегіңді көрейік.
Көрейік те қазақ ғұрпымен көрімдігін берейік.
Алсу Мирасты көзімен нұсқады.
— Ох, азамат! — деді Маргарита жанары шықтанып. — Мамасынан аумайды екен өзі. Әкесіне апарып табыстыр тезірек!
— Табыстырам ғой,— деді Алсу орыс әйеліне алғыспен
бас изеп. — Сіздің бұл жақсылығыңызды өл-өлгенше ұмытпаспын, апатай!
— О, не үшін? — Маргарита Ефимовна Алсуды құшағына тартты. — Есіңде жүрсін, қызым. Адам дүниеге бірбіріне жақсылық жасау үшін, қысылғанда қол ұшын беру
үшін келеді. Адамның адамшылығы адаммен ғана. Балаңның бауы берік, мұрагерлігі баянды болғай-ақ! Көп кешікпей Мирасикке іні тауып бер.
— Рахмет, Маргарита Ефимовна!
— Саған да рақмет, қызым! Келіп тұрасың ғой. Көріскенше күн жақсы. Ал сау тұр, көгершінім!
Самолетке отыру басталды. Геологтар мәз.
— Балаңызбен табысып қайттыңыз. Біз сізге ырымды
жолсерікпіз,— десіп жатыр.
— Уәдеде тұратын мәрт екенсіздер, нағыз ақжолтай! —
деді Алсу. — Ұшқыштарыңа ескертіп қойыңдар. Жайлап
ұшырсын самолетті, Мирасжаным бар ғой.
— Ол жағынан қам жемеңіз. Қазір-ақ жетеміз ауылыңызға. Тұп-тура анадағы жазыққа, үйіңіздің қасына қондырамыз самолетті,— деп жол серіктері оның көңілін орнықтыра түсті.
Аспанда келе жатып та Алсудың басы ойдан босамады.
Мотор гуілінен сескеніп қорыққан Мирас шешесіне жабысып алды. «Ауылыма, әжеме бара жатырмын деп ойлай ма
екен, байғұс бала,— деді іштей Алсу. — Беймәлім өмірге
бет алғанын қайдан білсін...»
Мирас әке-шешесінен есін білмей тұрғанда көз жазған-ды. Әжесінің асырауында болатын. Әжесі хал үстінде
жатқанда көрші келіншекке өсиет етіп:
«Мына жетімектің менен басқа таянышы жоқ. Көрінгенге көз түрткі қылмай өкімет тәрбиесіне алсын, балалар
үйіне апарып өз колыңмен тапсырып қайт»,— депті. Көрші
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келіншек ана өсиетін орындапты. «Сені жетімсіретіп маған
не көрініпті сонша. Алданышқа жарасаң, алдандыруға біз
дайын. Тек енді сенің жаманшылығыңды көрмесем екен.
Құдай -ай, ұзағынан сүйіндіре гөр!» — деп Алсу Мирасты
бауырына қыса түсті.
Кенет көңілінде күдік оянды. Бұл шешіміне Көпжасар
қалай қарар екен? Бала асырап алсақ қайтеді деп алдын
ала құлағына салмағанын қарашы. Телқұлыиды маңына
жуытпай
осқырынған
биедей
масқараны
шығарып
жүрмесе?..
«Жаңа Маргарита Ефимовна не айтты? — деп ойлады
Алсу,— адам өмірге бір-біріне шапағат көрсету үшін келеді
деген жоқ па».
Көпжасардың жүрегінің жылуы өзгеге жеткенде осы
балаға дегенде мұздап қалуы мүмкін емес».
Алсу дәрігер әйелдің мағыналы сөзін есіне ала отырып
қиялға шомды. «Бірімізге біріміз қамқорсып көмектесудің
орнына жаманшылыққа үйірлігіміз қалай? Өсектің отына
майды құйғыштап қой әне, Ахаңды құлатып тынды. Енді
кімге ауыз салар екен «Ойбай, масқара! Алсу детдомнан
бала әкепті»,— деп сОның өзін қырық саққа жүгіртетіндер
бар. Көпжасарды азғырып екеуміздің арамызды ашудан
тайынар ма Нысан тәрізділер»...
Алсуды қапелімде күдік қармады. Бұл жақта жүргенде
Ахтанның халы нешік десеңші. Қайтпас сапарға аттанып
кетсе топырақ сала алмай қалғаны-ау. Науқас адам бір дем
әрі, бір дем беріде. Мәлім жоқ қой.
Ол көз жасына ерік берді. Қат-қат тамған кесек жас
тамшылары Мирастың кекілін жуып кетті. «Беу, арыстаым-ай, деген күнінде топшысы кеткен қырандай жалп
еттің-ау! Не пығылыңнан таптың екен? Тамыры шіріген
теректей мезгілсіз опырылуыңның әлде себепкері мен бе?
Қайтейін, әйел жолы жіңішке ғой...»
Өне -міне дегенше ауылға да кеп жеткен. Самолет қыстақты екі-үш орағытты да, анадағы қалқанды тұсқа қанат
бүкті. Жүрегі лоблып сәл басы айналған Алсу жерге
түскенде сәуірдің шуақты күні түске тармасып қалған-ды.
Мирасты кезектесе көтерген жол серіктері қыстауға бет
алды. Самолет іле ұшып кетті. Алсу жан-жағына қарап
келеді. Оң қапталдағы адырда пышырай жайылған отарды
көрді. Сөйткенше белеңнен бері түскен аттылы бұларды
көріп тұра шапты. «Көпен шығар. Айтпай кеткеніме ренжіп
жүрмесе...»
Алсу сәтте сан толқыды. Мінетін аты мен жеккен көлігін
орынсыз қинамайтын Көпжасардың мына жүрісі тегін бе?

Барынша ағындағы ол ат сауырына қамшыны үстін-үстін
төндіреді.
— Тоқтаңыздаршы! — деді Алсу Сапарластарына сұраулы кескінде аңтарылып. — Мына келе жатқан менің күйеуім. Құдай-ай, жақсылығына баға көр!
Әйел көңілінің қобалжуын үрейлі ажарынан геологтар
өздерінше сақтанысып Алсуды қоршалап тұра қалысты.
— Жайшылық па?! Ел аман ба, Көпен?
— Аманбыз. Өзің ше?
— Соншама далақтағаның не?
— Сені қарсы алмаймын ба.
— Сонда өстіп шапқылаймысың?
— Шошымай-ақ қой, дін аманбыз,— деді Көпжасар
ыржиып күліп.— Ахаң да бір қалыпты. Базарлық көп пе?
— Базарлықтан бұрын балаңды көрсеңші.
— Ә, бала деймісің?!
— Иә, балаң... Саған алданышқа Мирасты ертіп келдім.
Көпжасар аң-таң.
— Есіне түспей тұр ма, Мирас ше? Әжесінің баласы,—
деп Алсу Көпжасарға көз қысып ишара жасады. Ол түкті
де түсінбедім дегендей иығын қиқаң еткізді,
— Өз балаң, Мирасың ғой.
Көпжасар мәселенің байыбына енді ғана ой тоқтата
бастады. Алсудың артына тығылған Мирасқа таңырқап
тесіле қараған ол:
— А, біздің бала екен ғой! — деді Алсуға сұраулы
кескінде аңтарылып.
— Сенің ат ұстарың! Тұяқ жалғарың!— деді Алсу іші
үгітіліп тұрғанын сырт көзге байқатпай жігерлі сөйлеп,—
өлгенің тіріліп, өшкенің жанды, Көпжасар! Ақ түйенің
қарны жарылды деген осы! Құтты қонақ келсе қой егіз
табады. Мына кісілер дәм татып кетсін, әкел де бір қойды
сой...
XXIII
Қуанышты хабар бірден-бірге тез тараған. Қой төлдегенше бой жазып көңіл көтеруге сылтау іздеген үлкен-кіші
құдайыға шақыртпай-ақ жиналды. Көршілес қой фермасынан да біраз адам келді. Дастарқаннан дәм татысқан соң,
тойшылар есік алдына шығып екі жар боп отырысты
да балаларды күрестірді. Қызды-қыздымен жігіттер де білек сыбанды. Құдайыға сойылған серкенің терісін алып
шығып өгізбен тақым тартысты.
Қармыс бұл ауылға ат басын тірегенде тойшылар ат232

танысып кеткен-ді. Қыстақтарды аралап бес күндік сапардан оралған беті осы еді. Үй иелеріне құтты босын айтып
жүрмекші болғанда Көпжасар мен Алсу жата қала
жабысты.
— Қазанға дәм сап қойдым,— деді Алсу.
Қармысты алаңдатқан жездесінің жайы. Ауылға науқастың қасына Ақманарды қалдырып осында құдайыға
Нұрбике мен Әнипа да кеп кетіпті. Олардың айтуына
қарағанда Ахтан бір қалыпты көрінеді.
— Ол кісінің де бет-жүзін көрмегелі екі жұмадан асты.
Ертең барып қайтамын,— деді Алсу сөз арасында.
Көпжасар көңілді-ақ. Өзі мүлде сөзшең. Қармысты
әңгімеге тартып шаруа жағдайын сұрағыштайды. Кенет
ит үрді. Көпжасар тысқа шықты. Келген Ақманар еді. Төр
алдында жастыққа шынтақтаған Қармысқа салқын ғана бас
изеді де қамшысын шегеге іліп, сырт киімін шешті.
— Ертең демалыс болғасын тартып кеттім,— деді Ақманар жеңгесіне қарап сөйлеп.— Айтпақшы, Мирасқа әкелгенімді берейінші.
Ақманар киізден сырып ою жапсырған сөмкені Мирасқа
ұсынды.
— Ішінде қағаз, қарындаш. Балалардың еңбек сабағында қолдан жасаған ойыншық моделдері бар. Оқушылар
атынан сыйға тартамын саған.
Өзі жатырқауық әлі,— деді Алсу сөмкедегіні баласына көрсетіп жатып. — Ботақаным әлі мектепке барады,
Ақманар апатайынан сабақ алады.
- Мирасты мен тегін оқытар деймісіңдер. Баяғының
молдаларынша ақы сұраймын әлі,— деп күлді Ақманар.—
Одан да беретіндеріңді қазірден ыңғайлап тамағымнан
өткізіп жіберіңдер алдын ала.
- Оныңнан біз қашпаймыз. Мирасжаннан несін аяр
дейсің, көкесі. Аларыңды алған соң тайып кетемісің бір
жағына. Қызға сенім бар ма,— деп Алсу қайын сіңілісіне
жарастықты әзіл айтты.
Қаупіңіз недәуір екен, жеңеше,— деп күлді Ақманар - Күшейтіңіз онда сақтықты.
— Аңдыған жау алмай қоя ма,— деді Алсу жұмсақ
жымиып. — Менің қолымнан құр сарындаудан басқа не
келер дейсің?
Қармыс жеңгесінің нені меңзегенін аңғарса да, ін сағалаған алтайыдай әккі бойжеткеннің оспағына түсіне
қоймады.
Ақманар бұған әлі сол жұмбақ қалпында. Бұған көңіл
ауанын жайдары ашық мінезімен, қытықшыл әзілімен бай233

қатса, кейінгі кездері томаға тұйықтыққа бой ұрып қатайып
алғандай.
Үнсіздік кейде кісінің ішкі ойынан хабар беріп жүрек
құпиясын ғашығына мәлімдеуге жәрдемдеспей ме. Ақманар
мұндайдан аулақ тәрізді. Онсыз да діні қатты бойжеткенді
үнсіздік басқалардан алыстатап оқшаулап тастағандай.
Қазіргі қыз ажары да Қармысқа жат көрінді. Бұл
қалпында мәмлеге келе қоятын түрі жоқ. Аялы қой көзінен
кекшіл уыт аңғарылады. Әлдекіммен іштей ұстасқандай-ақ
ауық-ауық түйіліп ойға түсіп кетеді де, кенет Қармысқа
жалт етіп сескене қарайды. Мұнысы ішкі құпиямды сезіп
қоймасын деген сақтығы ма, кім білсін.
Астан кейін қонақкәде жасалынды. Ақманар мен Алсу
қосылып ән салды. Олардан Қармыс та қалыспады.
Ән көңілдің құсы емес пе. Салқын тартқан жүрекке
аздап жылылық енді. Сезімге сес бітірген сыршыл әуен қыз
бен жігітті бір-біріне икемдеп жеңгетайлық міндетін үнсіз
атқарды.
— Сәуірдің ақ түні десе болғандай-ау! — деді Қармыс
тысқа шыққан бетте. — Ай жарықтық кемеліне келген-ақ
екен.
Ақманарда үн жоқ. Иығына жамылған шапанын қымтана түсіп селтиіп жеке тұр.
— Жақсы бір мәжіліс құрдық-ау,— деді Қармыс әсерленіп. Ән шырқап рақаттанып қалдық.
Ақманар теріс айналды.
— Апырау, бұ не ғажап! — деді Қармыс назалы
үнмен. — Ақырында жөні түзулеу әңгімеден де қалдық па.
Заманы бір құрбы емеспіз бе... Әлде өкпелімісің маған?
— Өкпелесетін кезден өтіп кеткеміз,— деді Ақманар
бері бұрылып. — Басқада жұмысым жоқ. Өз жұмбағымды
шешіп алсам да жетеді.
— Таусылмайтын неткен көп жұмбақ?
— Жалығып біттім содан.
— Неден?
— Сол шешуі қиын жұмбақтардан. Өзімнен...
Қармыс түсінбедім дегендей иығын қомдады.
— Қызық екен? Мені керісінше мезі ететін, жалықтыратын басқалар.
— Кім сонда?
— Қазір де ту сыртымен сұғын қадап тұрғандай. Өңшең
бір сыншыл көздер.
— Ол нендей көздер екен?
— Сезесің ғой, Ақманар. Біле тұрып несіне сұрайсың.
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- Мен бір көріпкел деймісің. Білмеген соң сұраймын
- Әлгі көздердің сұғынан құтқарған адамға бүтін ғұмырымды арнар едім.
Осы тұста қыз намысы күрт тұтанған. Жігітті шылбыр
тастам жерге жақындатып алды да жалт берді. Қармыстан
Ақманарды есебін тауып бездірдім деген дәмесі таудай
болған Төлеп қыздың бұл қиқағына көнгісі келмей тағы
айлаға көшкен. Нысан тәрізділерді жеңгетайлыққа жұмсап, беделінің өсіп, мансабының жоғарылағанын да алға
тартқан.
— Сенің ерлігіңе, менің ерлігім сәйкес келмейді. Болған-біткені осы, деп түңілдірсе де Төлеп алған бетінен
қайтатын емес. Кейінгі бір жетіде қадалып қыр соңынан
қалмай жүр. Бастықтығын сылтауратып ауылдан шықпайды.
Бір әбүйірі, Қармыспен ара қатынасы алшақ. Жүрегі
солай болғанын қаламаса да осынысы дұрыс сияқты өзіне.
Қармыс ендігі жерде бұған терезесі тең дос-жар құрбы
ғана. Одан артықты тілемес еді. Тілеген күнде «мен Төлепті
сүймеймін. Енді сендікпін»,— деуге намысы жіберер ме?
Қармыстың басы бос екенін. Күлсайранмен арасы мүлде
бөлінгенін жүйрік көңілмен топшылайды. Бірақ анық-таына айқын көзі жетпейді де, соған бола бас қатырмағым
не деп қатая түседі.
Енді, міне, Қармыс мұның ойына кірмеген сыр ұшығын
шығарады. Самсаған көздердің сұғынан құтыла алмай
жүрмін деп жұмбақтайды.
— Бір кездері жұмбақты мен айтушы едім саған,— деді
Ақманар бірден сенге көшіп. — Өз бидайымды өзіме қуырып бергеніңе жол болсын! Сені мазалаған не көз?
— Ә көз деймісің? Белгілі ғой... Қисықты тезге салған
сенсің.
— Мұныңнан не ұғамыз?
- Ұқпайтын несі бар. Бұрын ақымақ едім, аусар едім.
Есім енді кіріп келеді.
- Сондайлық шектен шықпаған сияқтысың.
— Шыққанда қандай! Шығандап лағып кетіппін мүлде.
Қара басып қарсы алдымдағыны көрмеппін. Көзге ілмеппін.
—
Ә, солай ма, жігітім! — Ақманар қуақылана жымиды.— Сонымен Күлсайранды сүйем десеңші. Тойды ұзатпау керек.
— Қайдағы той? — Қармыс қызға қиғаш көз тастады.— Бүгінде Күлсайраннан маған мына көк жүзінде
қалқыған ай жуық.
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— Неге түңілдің сонша?
— Түңілгеннен де бұрын түйсіксіздігіме өкінемін. Әйел
жанын ұға алмаған көрсоқырлығыма, зердесіздігіме
қапаланам!
— Енді қайтпексің?
— Соны өзім де білмеймін. — Қармыс толқи сөйледі. — Мейлі ақымақ де, аяр де, әлі өмір танымаған ашық
ауыз де. Жасына жетпей әккіленген аққаптал деп жазғыр.
Не десең, о де! Мен бұдан былайғы жерде аузы күйген- үріп
ішедінің адамымын.
— Ұрғашыға сенбеймін десеңші бір сөзбен.
— Жоқ, керісінше... Бүтін әйел затына табынудан, соларды пір тұтудан шығарған қорытындым бұл.
— Қысқасы, Күлсайранды сүйген жүректің қайтары
жоқ болғаны ғой.
— Кезінде сол келіншекті бағаламай, оның адал жүрегін
жаралағаным үшін ғұмырда жар құшпай өтуге бармын! Ант
бер десең, жай қолыңды!
Ақманар тосылды. Ендігі жауаптасу — артық. Қармысты сөйлете беруге бір түрлі жүрексінді де, жылыстай берді.
Қызға ой түскен-ді. Осы жасқа дейін жігіт атаулыны
теңдігіне алмай, қайтсем солардан иық асырам деп өрлікке
басып, нағыз жан қиысар адал достыққа бара қою бозбастардың қолынан қайдан келсін деп ұшқары өзімшіл
пікірде жүретін. Төлепті де осы пікірінің құрбандығына
шалды. Ал Қармысты ше? Адалын айтып арылғаны ма
жазығы. Тауықсыз да таң атады. Төлеп пен Қармысқа
да бұйрықтысы кезігер-ау. Бұл да жерде қалмас. Деген
пісуі жеткен дер шағы ғой. Ендеше несіне тежеледі. Сонда
алма піс, аузыма түс деп ындыны құрыған біреудің оңай
жерде жемі бола салмақ па? Өйтетін болғанда несіне
кергіген? Көңілін кірлетпей, сезімін қожыратпай, жүрегін
таза ұстаған есіл еңбегін зая жіберіп бір еркектің бағынышты пендесіне айналу деген неткен қорлық еді! Әлгі
көңіл қосқан адамың қасиетіңді білсе жақсы-ау. Біржолата
еншілеп алған соң қоразданып шыға келсе, көкесі сонда
таныр.
Ақманар жеңгесінің қасына жатқан. Терезеден түскен
ай сәулесі қараңғылықты бұрыш-бұрышқа тықсырып, іштегі
әр мүлік көзге айқын шалынады. Ұйқысы мүлде ашылып
кетті де, жүрегінің дүрсіліне құлақ түрді. «О, бейшара,
несіне тыпыршисың соншама! Сені бұлқынтқан ненің құдіреті. Махаббат іздеген сиқың осы ма?»
Қыз үйренген жауым ғой деп өз ойына беріспей са236

насынан қуалап шықпаққа қанша күш салса да болар емес.
Өрши түседі.
«Ендігі қиқағыңнан түк шықпайды,— дейді ішкі аңсары. - Анаң жүріп өткен ақ жолдан айнығанда, барар
жерің, басар тауың қайсы?»
Ақманар ғашықтық дегенге аса мән бермей, оны күйректік, сезімнің босаңдығынан туындайтын ұшқалақтық деп
білетін. «Адам нені болсын ақылға салады, мың ойланып,
жүз толғанады. Махаббатты айрықша киелі құдірет деуге
өз басым келіспеймін. Ақылдан озып ырыққа көнбейтін ол
нендей керемет»,— деп бұл ойын құрбыларына ашық айтып, кейбір боркемік қыздарды мазақтайтын.
Ақманар өктем күшке әлі де берісетін емес. Қазіргі
сәттегі жан толқынысына да бірден ауып түспей ақыл
сарабына салып көрді.
Өмір озады, ажар тозады. Кәрі қыз деген атаққа
ұшырағанша енді орын таппаққа керек. Қалауы бұзылмаған, қыры сынбаған сыйлы кезінде ұзатылса, оның несі
сөкет. Сонда қардай аппақ, судан да таза жүрегін кімге
сеніп тапсырмақшы? Төлепті боса-болмаса суқаны жақтырмайды. Басқаларды теңдігіне алып жүрген бұл жоқ. Рас,
Қармысты басынан жек көрмейтін.
Осылай деп ойлағанда жүрегі уылжып, қатқыл сезімі
жұмсара түсті. Рас-ау, Қармыстан артық кімді таппақшы?
Көре қал, осы жігітте қасиет бар. Жаңағы жан сырында
қылаудай жалғандық жоқ-ау. Әйел жанын ұға алмағанына,
бағаламағына өкінеді екен. Жай ғана өткінші өкініш болса
бір сәрі, өзегімен бірге кететін өмірлік өкініш. Түбінде бұған
Қармыстан опалысы жоқ.
Қармыс мұны жылата қоймас. Ендеше ,несіне уақыт
одырады? Төлепке ерегіскенде Қармыстан көз жазбас-ау.
Ақманар көрер таңды көзімен атырған. Махаббат мұны
ертеден-ақ торуылдап қапысын қайтсем табам деп ту сыртынан баспалап бағып жүретін-ді. Өмірлік шешімге келуге
итермелеп, асау жүрегін ақылға келтірген — сол өзі мән
бере қоймайтын «құдірет» екенін есті қыз ертеңінде жігітпен бетпе-бет келгенде бір-ақ білді.
Қармыс таңертеңгі жүз көрісуде қыз ажарынан өзгеше
өзгеріс нышанын байқады. Мына қарсы алдында тұрған
сынық жүзді бойжеткен бір кездегі өршіл де тәкаппар
Ақманарға мүлде ұқсамайтын тәрізді. Қазіргі Ақманар әйел
затына жарастықты жұмсақ шыраймен жуасыған мұңлы
кескінде «мен енді сенің еркіңдемін» дегенді аңдатып, жігітке табынышты көзбен телмірген.
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XXIV

Оқыстан сап еткен қуаныш жігіт жүрегін асаудай тулатты. Тұғыры биік тұрлаулы махаббатқа елтігендей есі
қалмаған Қармыс өзін қапастан шыққандай сезініп еді.
Ат үстінде келе жатып баяулата ән салады. Кербалақты
омыраудан қаққыштап: «Ырымды екенсің, жануарым! Жолы болғыш жігітке серіктескеніңе өкінбессің. Еңбегіңді
жемеймін. Осыдан барысымен тынықтырамын сені»,— деді.
Енді бір кезекте үзілген үмітін жалғап, көкірегінде
түтіндеген сезіміне тамыздық тастаған Ақманарды көз
алдына әкеледі. «Осы хал тұп-тура өз басымнан өткені ме?
Сенермін бе соған?»
Көл-көсір қуаныштан масаңсыған жігіт қиялы қиянды
шарлайды. Ата-ана бауырындағы мұңсыз күндер қандай.
Өмір ағысы мұны балалықтың базарына көп тұрақтатпай
ерте есейтіпті. Бірақ, ерте есейген жүрек естілік танытса
керек еді. Естілікті кейде есерлікке жеңдіріп, оңайдан олжа
таппаққа көз жұмбайға басыпты. Отан алдындағы парызды
өтеудің орнына қызылға қызығып жеңілтек сезімге құрық
беріпті. Өмірге қоян-қолтық араласудан қашақтап томағатұйықтыққа бой ұрыпты. Қателігін дер кезінде байқағаны
қандай жақсы! Әйтпегенде әлден ауа жайылып шығандап
кететін еді. Ахтан жездесі бір сөзінде бұған: «Әлі ұйқыда
жүрсің, жігітім. Сергитін кезің алда» — деген. Сол айтқаны
тура келді. Бұрын айқай шыққан жерден шеттеп кететін.
Енді, міне, тіршілік шиесін қайтсем тарқатсам екен деп
шапқылаумен жүр.
Қашанғы адаса берсін. Бір әбүйірі сол — тағдыр желі
оңынан шығып, аяқ астынан үміті тірілді. Мінезі құйын
қыз атанған Ақманар бұған оң шырай танытады.
Қармыс толқып кетті. Жұбайлық ғұмырдың ыстық-суығы деген бар. Ақманардың сенімінен шығып кедергі-бөгеттен сыр бермей өтсе жақсы-ау.
Осындайлық естияр ой толқытумен қоса Қармыс
Күлсайранды да сағынышпен еске алады. Тағдыр базарлығы — Медетін де қиялында өбектеп, әкелік махаббатпен
үздіге емірентеді. Сөйте тұрып өткеннің өкінішіне бұдан
былайғы жерде жүрегінде орын қалмайтынын, өкініш азабы — сарғайған сағыныш, саналы арман боп жан түбінде
қордай тұнып қала беретінін де ішкі түйсікпен шамалайды.
Қармыс тізгінді кілт тежеді. Өрістегі Досекеңе жолығуды ниет еткен. Қиыс кетіпті. Кербалақ елеңдеп құлақ
тіккенде барып оң қапталдан шыға келген екі аттылыны
көрді.
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- Пай-пай-ой, өзіміздің запперме екен ғой! — Нысан
сондайдан даурыға сөйледі. - Енді қайтсін-ай! Мансап
буы мен қыз ықыласы еліктірмей қойсын ба. Кең дүниеге
сыймай келеді-ау, сабазың!
Қармыс Нысанның құйтырқы сөзіне шамданбады. Бастыққа ыңғай бергенсіді.
Төлеп:
— Расында жүрісің ерсі-ақ. Қансонарда ізге түскен
аңшыдай көп бұлталақтадың,— деді бейбіт пішінде.
— Осы төңіректе бір алтайы жүретін. — Нысан Қармысқа іш тартқансып қулана көз қысты. — Талайды сан
соқтырған бірішектің нағызы өзі-тін. Соны індеткеннен саумысың?
Төлеп түнерді.
— Нысеке!
— Ләппай.
— Сіз ілгері қарай аяңдай берсеңіз қайтеді. Мен кішкенеден соң артыңыздан қуып жетермін.
Ә, оңаша әңгімелеспексіңдер ме? Айдалада екеуденекеу, бірдеңеге келіспей қалып... ертеңгі күні жалаларыңа
күйіп кетіп жүрмейін.
— Қауіптенбей-ақ қойыныз,— деді Төлеп атының ауыздығын алып жатып. — Біз шаруа жөнінде ақылдаспақпыз.
— Онда дұрыс,— деді де Нысан ілгері озды.
— Ағаңды өкпелетіп алғансың-ау,— деді Қармыс бейтарап зілсіз үнмен. — Сен дегенде ішкен асын алдына қоюшы еді. Төлеп тыжырынды.
— Әй, қайбір жүрегі елжірейді? Дәрігерліктен түк хабары жоқ. Өлген малға дұрыстап акті де толтыра алмайды.
Әліне қарамай мені өз орныңа қой деп асылады. Одан қала
берді заппермеліктен дәмесі жоқ емес.
— Аяймысың. Ауданға сөзің өтеді, тұғырың биіктеді.
— Ә, тұғырың биік деймісің?
— Енді қалай. Өтірік пе?
— Кекетерсің,— деді ол ішкі қыжылын зорға тежеп— Қызметі бар болсын. Биыл оқуға кетем қалайда.
Қармыс оған сыншыл көзбен тесілді. Бірде түйе, бірде
бие Қырық қатпарлы қалтарысы мол Төлептен сескеніп:
Бұл менімен не жөнінде тәжікелеспекші? — деп ойланды.
Төлеп жайсыз ұйықтаған ба, түсі түнеріңкі. Үнемі түсін
суыққа салып сызданудан бір жалықпайтын. Қазіргі пішіні
монтаны. Айбарлы сұсты кескіні жүдеңсіп, ішіне уайым
кіргендей екен.
Қармыс дұрыс аңғарған. Қазіргі Төлеп бұрынғысынан
сәл басқашалау. Бірақ екі Төлептің ара жігі алшақ кете
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қоймаған-ды. Сірә төлепшілдік машығынан қол үзгісі келмейді-ау. Сөйте тұра, өзін-өзі жек көруінде қисап жоқ. Неге
бүйтеді? Мезгілсіз суи қоятын қисыны бар ма? Алмас
қылыштай деген қылшылдаған шағында майысқақ темірдей
майырылғаны қалай? Өмірден шеккі көрсе бір сәрі. Тұнықтап үріп ішіп, шайқап төгіп үлпершек жеген сарыасық
кезінде есесін біреуге жіберіп, жеңісті қолдан бергені жігіт
басына лайық па?
Былайша бүлініп жарылған не бар? Кекеңдеген кесірлі
қыз тал бойын тастамады екен деп қайғырып қан жұтпағы
не? Ау, тоқтай қал. Сол қызға өліп-өшіп ғашық болды ма?
Алдымен осыған жауап тапсыншы.
Төлеп мүдіреді. Мүдіретіні — сүйіспеншілікті ол құмарлыққа қосақтайтын да, ұрғашы атаулыға үстемсіген өзімшіл
көзбен бір ғана терезеден телміретін. Етек мырзалыққа
үйірсектерге дәнігіп құмарлығы асқына түседі де, менің
махаббатым баршаға арналған, жекелеп бірді ғана сүюге
«асау жүрек көндікпейді» деп, махаббатқа тұрақсыздығын
таяз ойымен жуып-шаймаққа тұрысады. Сөйте тұрып Ақманарға неге шұқшиды? Оның қыр соңынан қалмай қойған
жоқ па? Көкірегінде тұтанған махаббаты жалпылықтан
жалқылыққа қарай ойысқанын өзі де байқамаған-ау, шамасы. Әй, бірақ, неге сезбесін. Бәрі көңілімде сайрап тұр
емес пе.
Ақманарға ғашықтығын Төлеп әуестік деп есептеген;
асаусыған өр қызды есебін тауып қолға түсіруді ғана ойлап,
оны жуасытуға делбесі қозған-ды. Менменсіген бойжеткеннің қасарыспа мінезін жұмсартып, алынбас қамалдай
берік жүрегін жаулап алу Төлеп үшін асқан ерлік жасаумен
бірдей көрінген.
Ақманарға қайтадан қайырылғанда да сол бастапқы
ойын жүзеге асыруды нысанаға алып, қызға шын ғашық
болғансып, «қолға бір мықтап түсіріп, астамсыған кеудеңді
бассам-ау, шіркін», деп ішіне кек сақтаған-ды...
— Екеуміздің кейінгі кездесуімізден бері неше күн өтті
екен? — деді Қармыс қуақы күлімсіреп. — Есебіңді
бермеймісің.
— Бүгінмен бес күн.
— Мұрсатанаға жетерлік уақыт, ә?
— Жетерлік...
— Сонымен нәтижесі нешік?
— Нәтижесі ме?.. Нәтижесі менен көрі саған аян.
— Мұнымен не айтпақшысың?
— Мен ұтылдым, мырзасы.
— Кімнен?..
Төлеп ендігі аңғарын қабағымен сездіріп түнеріп көзі240

мен жер шұқыды. Өзін-өзі жек көру сезімі шаншудай сап
етті де, іші мұздап қоя берді. Осындайда намысы құрт
тұтанып кеуделеп ешкімге бой бермейтін. Шарасыздық
шырмауы қол-аяғын жіпсіз байлап тастағандай. Сонда бұл
неткен дәрменсіздік? Әлде жүйкесі сыр берейін дегені ме?
Өзінен жерінуіне жол болсын?! Жаратылыс мұны ештеңеден құр тастамай, ер бейнелі кесек пішініне сәйкестеп
алған бетінен қайтпайтын қайсар мінез сыйлапты. Достарын алдап, дұшпанын арбай біледі. Өзінен әлділерге жағынып жарамсақтанудан да құр алақан емес. Біреудің
ішіндегі лайы мен көңіліндегі құмайын да көш жерден
көре білетін кісі танығыштығы тағы бар. Осындайлық
сан қырлы саңлақтығына қарамастан, қатарынан иық
асырып озғындаудың орнына күн-күн сайын ілгері басқан қадам кейін кетіп, қожырап бара жатқаны қалай?
Ақманар әне, мұны жапалақ құрлы көрмей сұңқарша
самғап кеткені. Қармыс міне, асығып-аптықпай-ақ өз
ұпайын түгендеп...
Сонда Ақманар мен Қармысты желеп-жебейтін неңдей құдірет?! Қандай артықшылығымен өктемдейді? Не
қасиетімен жұртқа жағады?
Шүкір, мансап тізгіні қолында. Осы төңірекке әмірін
жүргізіп, қойшы-қолаңға айтқанын істеуге құқы бар. Сөйте
тұра неге қоңылтақсиды? Бәлкім білім тапшылығы қолын
байлай ма? Онда жатпай тұрмай оқуы керек қалайда.
— Кімнен ұтылғаныңды білейік, ағасы? — Қармыс
Төлепті сөзбен шымшыды. — Сіз мұншалықты өлісүйек
емес едіңіз ғой. Жеңілгенді мойындау сізге жараспайды.
— Мен сырқатпын. Дерт жеңген адамның қолынан
не келеді,— деді Төлеп.
— Ғашықтық дерт те баяғы.
— Махаббат машақаты менің басымды көп ауырта
қоймайды.
— Ендеше ненің күйігі?
— Басқаша.
— Түсінікті. Қызғаныштан шығар.
— Сүйе білмеген жүректен жібі түзу қызғаныш шыға ма?
— Іштарлық, күншілдік десең бір сәрі.
— Онда бар ғой... Сырқатыңның сабағы өзіңе ғана тән
Төлепшілдік дерт болғаны.
Төлеп Қармысты нұқып қалды.
Дәл үстінен түстің! Бәрі ішіңде жатады екен-ау,
данышпаным! Сол Төлепшілдігім ғой мені оңдырмай
жүрген.

Қармыс құрғақ долбарға жүгінбеген-ді. Төлепті меңдеп
бара жатқан тоғышарлық дерт екенін, үзеңгілесінің өзімшілдігі сәт сайын бел алып асқына түскенін іштей сезетін
еді. Менмендіктің буына бөрткен ол өмірдегі бар қызыққа
өзім ғана жарылқанып, тек менің ғана асығым алшысынан
түсе берсе дегенді жиі ойлайтын. Енді келіп жеңілгенін
мойындайды. Арамдығын артқа сақтап тағы да қулыққа
басып жүрмесе.
— Мен саған сенуден қалғанмын,— деді Қармыс басын
шайқап. — Арамдық жүрген жерде адалдық әлсірейді.
— Сол адалдық қой мені иттей ғып жеңген! Енді
де иланбайсың, батырекесі.
— Жақсылыққа да, жамандыққа да төреші — уақыт.
Бәрін де өмір көрсетеді әлі,— деді Қармыс. — Адалдық
алдында адам тұрмақ тау да аласарады.
Сөзді ұзата берудің қисыны жоқ еді. Соны аңғарған
Қармыс пен Төлеп қажасқанды тоқтатып түсініскен көңілмен бейбіт әңгімеге көшкен.
XXV
Доскен отарын Қарабұйратқа өрістетті. Іші өскен саулықтар мамырлап шабан жүреді. Қыс қысымын артқа
тастап арқа-басы жазылған тіршілік иелері ашқарақсымай
емін-еркін жайылады. Қар суымен жұмсарған қыр шөбін
пырт-пырт үзіп, дамыл-дамыл су ішеді. Отшаң қойлар
төбешікке тырмысып арқар жусанды, изен мен тарлауды
таңдап жейді.
Қарт шопан әуестікпен қойдың аузына қарайды. Әне бір
қара тұсақ жүре жайылса, оның есесіне орақ тұмсық қызыл
саулық жалмаңдап басын жерден алмайды.
Доскен біраздан бері қой соңында. Отарын көзден таса
қылмай әр қойдың аяқ алысы мен ажарына үңіледі. Бір
әбүйірі отарында қысыр жоққа тән. Қарны жер сызған
саулықтарды да есепке алып егіздің санын шамамен
топшылайды.
Қарт уайымнан да құр емес. Кісі қартайған сайын
не болса соған секемшіл келе ме, әйтпесе озғындаған
замана ағымына ілесе алмаған шалағайлықтан ба, кейде
жоқтан өзгеге күдіктеніп, болмашы жаңалықтың өзіне үрке
қарайтыны бар. Адам ақыл-ойының жемісі машинаны да
іштей жатырқап тұрады. Темірге жан біткен заман ғой.
Арты қайыр болғай-ақ» деп шүкіршілік қылғанымен, жүз
жасаған кәрі қарағайды әп-сәтте қырқып түсіретін электр
араның обырлығын кешегі соғыста адамдға ажал оғын
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сепкен соғыс қаруының жойқындығын есіне алғанда, кәрі
жүрегі жылан көргендей түршігіп мұздап кетеді.
Өз көңілі — өзіне аян. Жер жыртатын «шотаяқ» тракторды алғаш тамашалағанда балаша қуанғаны әлі есінде.
Шайтан арбаны да сондайлық жатырқамаған. Көкте қалықтаған айырплан мен жүздеген тонна жүкті қиналмай
сүйреп үдере тартатын қара айғырдай қажырлы паровозды
да жүрегі жарылардай қуана қарсы алған. Электр қайшымен қой қырыққанда да: «Бұл бір ғажап екен, ауыр
бейнеттен құтқарған үкіметіме мың да бір рақмет — ,деп
тәнті болған-ды.
Сөйткен қартың қойды темірмен ұрықтандыруға бүтіндей қарсы. Суқаны сүймес жаңалықтан ат-тонын ала қашуға тәуекелі жететін еді, бірақ оған ұяты жібермейді. Әрі
әкімдерден қаймыққан. Қармыс сияқты оқыған маман қолға
алған жұмыс нәтижесіз қалмас деп үміттенген. Сөйте тұра
көкірегін жайлаған күдіктен еш арылмай-ақ қойды. Салықтарға түйін байланғанына көзі жетсе де, ұрықтың ана
құрсағында өсіп-жетілуіне күмәнді. Бірақ бұл күдігі де
сейілген. Құрсақтағы болашақ тұяққа жан бітіп енесін
бүйірден түрткілей бастады ғой. Енді не дауы бар. Темірді
адамша сөйлетіп оған жұмыс істетіп қойғанда малды
қолмен ұрықтандыру деген тәйірі қазіргі заман үшін жаңалық па? Оған несіне таусылады расында. Нәтиже бермейтін тәжірибені өмірге енгізуі мүмкін бе жаңашылдардың.
Өзін қанша алдаусыратып секемшіл жүрегін орнықтырайын десе де кәрі кеудесін жетім қозыдай түртпектеген
ұры күдік қиялын сан саққа шапқылатады.
Доскен өресінің жеткен жеріне дейін ойланып көреді.
жарайды, малды темірмен ұрықтанарсын-ақ. Жаңашылдардың бір ойлағаны бар шығар, Келешекте еріккен біреу
бұл тәжірибені ушықтырып әкетсе қалай болғаны? Темірге
ақыл бітіреміз деп жүргенде сол дүлейің адам еркіне
бағынбай кетсе қайтпек?
Шал қиястықпен қиялын қамшылай түседі. Тіршілік
иелерінің өсіп-өнуіне қиянат жасап, оны жасанды түрде
жүзеге асыру деген ақылға сыйғанымен, жаратылыс заңына
қайшы екенін ойлағанда қарт кәдімгідей-ақ торығады. Егер
билік қолына тисе темірден тек қана еңбек құралдарын,
машина, трактор ғана жасауға рұқсат беріп өзгесінің бәрін
тоқтаттырып тастар еді.
Доскен қарт қызды-қыздымен тым төске өрлеп кеткенін
әжуалап: «Бас жағына барыспай-ақ қой, шалым. Қойыңды
қоздатып алсаңшы одан да»,— дейді күңкілдеп.
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Артынша қартты үйіреншікті уайым иектейді. Немере
көруге зарығып келінінің бойындағы жас нәрестенің дүниеге келуін асыға күткендей алаң көңілмен төл төгінін
тағатсыздана тосулы.
Кейбір саркідір саулықтар мерзімінен бір-екі күн бұрын
қоздай салатын. Сол есіне түсті де адырға беттеген отарды
қайырмалап қойларды қырағы көзбен шолды. Назары кейіндеп қалған қоңыр саулыққа түсті. Әлгі саулық шабандап
басын жерге сирек салады. Қарлығыңқы тосаң үнмен
ауық-ауық маңырайды. «Жақсылығың жақын екен. Толғатып жүрсің-ау, шамасы».
Осы мезетте астындағы күрең алдыңғы жаққа құлақ
тікті. Қарт Нысанды танып оның жау жеттілеп жүретін
әдетін жақтырмай: «Қайбір жақсылық сөз айтар дейсің»,—
деп өңі сұстана түсті. Бұл ширығуы Нысанға бөтен-бастақ
сөз айттырмаудың амалы.
Нысан нағашысынан жұрт көзінше именгенімен оңашада айылын жия қоймайды. Жиенсініп өктемсіген ол
салған жерден үйреншікті жаужетті сарынға басты.
— Ойбай, Досеке-ау, не білдіңіз?
— Е, немене?
— Әтештер төбелесіп...
— Әтешің не-ей?!
Нысан қиқылдап күле жөнелді.
— Бек, аңқау нағашым-ай, күнде көріп жүрген жоқпысың, айдары алақандай қос әтешті. Соның әлгі біздің
ауылдағысы менменсіген қара қораздың айдарын дал-далын
шығарып жұлып тастады.
— Оларға не жетпейді? — деді Доскен қарт сөз байыбына енді ғана ой жүгіртіп.
— Алтын қанатты сұлуға таласады да.
— Осы ма айтпағың?
— Енді бұдан артық не жаңалық керек сізге,— деді
Нысан кеңкілдеп. — Сіздікі жеңді деп тұрмын ғой. Сүйіншісін беріңіз, нағашы.
— Берейін. Жүре бер. — Қарт Нысанның тезірек кеткенін тілеп-ақ еді. Бірақ ол асықпады. Пышырай жайылған
қойларға көз жүгіртіп:
— Пай-пай, шермендеуін-ай! Шетінен егіз табады екен
жарықтықтар,— деді көлгірсіп.
— Қысыр қалады дегенің қайда?
— Қайдағы қысыр? Қораңды қозыға толтырар деп тұрған жоқ па.
— Енді өзің сұқтанбашы.
— Олай десеңіз ырымын беріңіз. Әйтпесе...
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- Кешке үйге соқ.

- Соғайын,— деді Нысан өтірік күліп. — Әкесі өлгенді
естіртеді, нағашы. Жасанды шағылыстан жаратылған қозының көбісі қатарға қосылмайтын көрінеді.
— Тек, жаман сөз айтпа!
— Әлжуаз туған төл қатарға ілікпей, туа сала шетінеп
кетеді дейді.
Доскен күйіп кетті.
— Жағың
қарыссын сенің! Жағыңа жылан жұмыртқаласын!
Қарттың ашулы әлпетінен сескеніп Нысан атын желдірте жөнелді.
Бұрынғыдан да жайсызданып күдігі асқынған Доскен
уайымдап қалды. Сөйте тұра жатуды көбейткен қоңыр
саулықтан көз жазбады. Толғағы піскен жануар қағанағын
жарғанда қарт шопан аттан түсті. Ежелгі малсақ әдетімен
білегін түрініп қиналған саулықты қоздатып алмаққа
даярланды.
Саулық көп кешікпей қоздады. Қарт шопан арыстай
ақ қозының аузын үріп аяғын шаранадан сыпырды. Бітімі
бөлекше тықыр бұйра жүнді мәліш құйрық ақ қозы тез
аяқтанды. Үсті-басы шаранадан арыла бере анасын
түртпектеп емшек іздей бастады. Енесінің икемдеуімен
емшекке қадалған ақ қозы ауызданып та үлгерді.
Қартта ес қалмады. Ана құрсағында жетіліп туған дені
таза ақ қозыны қырағы кәрі көзбен қапысыз танып қара
жерге енді ғана аяқ тіреген тұяқтың төлбасы боларына
сенген қуанышты зерек көңілмен:
— Иә, сәт-ай, мал-басқа амандық, береке бергей-ақ! — деп жарқын тілекпен бет сипады.
Қарт қоздаған қойға алданып жас төлді қызықтаймын
деп Қармысты көрмей қалды. Аттан түсіп кеп сәлемдескен
оған Досекең шарана жұққан қолын ұсынды.
— Уай, мал иесі келді ғой! Қуаныштың үстінен шыққаныңды қара. Ниетің түзу екен, қарағым! — деді қалбалақтап. — Е, құдірет көрмейсің бе пркөстен айнымай қалуын! Асыл тұқым десе дегендей екен,— деді қыстайғы
күдігін аулаққа серіпкендей. — Темірмен ұрықтандырудың
қасиеті бар-ау, сірә. Ширағын көрдің бе мың болғырдың.
Қармыс жымиды. Жаңа туған төлбасыны балаша қызықтап, шүңет көзі күлмең қағып масайраған қарт толғана
сөйледі.
— Бұрынғы келмеске кеткен кер заманда жалшы байғұс
байлардың қойын кедейліктің салдарынан күнін көру үшін
баққан ғой, Қармыс шырақ. Мен қойды колхоздың дәулеті,
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халықтың ризық,— несібесі, өз малым деп бағам. Пайда
тауып, жан асырайын деген бақай есептен аулақпын, қарағым! «Малды баққанға бақтыр, отынды шапқанға жақтыр» деген ғой бұрынғылар. Қой жарықтық кінәмшіл
келеді. Көңіліңде титтей алалық боп бар ниетіңмен ынтаңды
салып бақпадың ба, онда шопан атаны өкпелетіп алғаның.
Жалқау қойшының қотанынан ырыс қашады. Ырыссыз
қойшы қой соңында жүрген қарақшы есепті.
Қармыс қарт шопанды ұйып тыңдады. Бір сөйлесе
ішіндегісін түгел ақтарып салатын аңқылдақ Досекең алыстан орағытып кеп Қармысқа тіреді сөз соңын.
— Шүкір, бет алысың жаман емес. Ақылдаспасаң —
ақыл қожырайды. Кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыңмен жарлы болайынның қисыны келмейді. Береке
түбі — бірлікте. Бәріміздің илегеніміз бір терінің пұшпағы.
— Олай десеңіз мені неге тыңдамайсыз,— деді Қармыс. — Әлде баласынамысыз?
— Асылық айтпа, қарағым. Өркенім өркендей берсе
екеннен басқа бөтен тілек жоқ менде.
— Күйек алғандағы қылығыңыз есіңізде шығар. Жаңалықтан үркіп шала бүлінгеніңіз. Жарайды, оны қоялық.
Тал, терек қиып қозыға үйшік, қоздаған қойға орын
жасаңыздар деп тапсырған едім. Соны сізден басқа қойшылар екі айтқызбай тындырды.
— Сонда қойды мен далаға мұздың үстіне төлдетпекші
екем ғой!
— Көмекшіңіз бар. Теректен шытпа, талдан ықтасын
тұрғызу қиын ба соншалықты?
— Уай, сөзіңе болайын-ау! Мені бейнеттен жалтарған
жалқау атандырмақ ойың бар-ау, сенің,— деді Доскен қарт
әділетсіздікке шыдамай тез оталатын әдетіне бағып.
— Ағаш қиюды әжептәуір жұмыс көргенсін еріншек
болмағанда неңіз қалды?
— Ерінейін деппін бе, қарағым-ай! Ертеңімді ойлаймын
да, әйтпесе балта ұстарлық қауқарым бар әзірше.
— Аяймысыз сыңсыған ағашты. Сай-сала толған тал,
терек. Табиғат байлығы ортақ баршаға.
Қарт басын шайқады.
— Мейлі алжыған дерсің. Ақжүрек дерсің. Нансаң ағаш
кесуге қолым бармайды. Бұрын ептеп түлкі аулаушы едім.
Қазір оны да тастадым.
— Күнә деп сақтанасыз ғой, тәрізі.
— Саған бір сыр айтайын,— деді Доскен шүңет көзі
шылауланып. — Соғыстың қайнап тұрған екінші жылында
мен түртәрмияға алынып алты ай ағаш қиыстым. Сонда
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көрдім ғой кереметтің көкесін. Әлгі тоқпен жүретін ара
дегенің нағыз жалмауыз обырдың өзі екен. Бір ғасырдың
куәгері кәрі еменді демнің арасында сұлата салады.
Табиғат дарқан ғой, Досеке. Біздің азын-аулақ базынамызды көтеретін шығар.
— Дегенмен әсте-әсте. — Доскен айналаға көз жіберді.- Әр нәрсенің шегі бар. Егер қазіргі қарқынмен шытпаға
деп бір кесіп, үй-қораға деп екі кесіп, айыр сапқа деп үш
кесіп ағаш атаулыны жаусата бердік пе. Онда енді бір отыз
жылда дәл осы төңіректен құрықтық тал да таппайсың.
- Мұныңыз сарыуайым, ақсақал.
— Есердің қолына балта ұстатсаң есігіңді жаңқалар
деген. Атамекенді қазіргі әсем көркінен айырып, тым тұлдырлап алып, ертеңгі күні жер жарықтықтың киесіне
ұшырап жүрмеңдер деген сақтық қой, қарағым. Менікі
үлкендік.
Қармыс аталы сөзге тоқтады. Досекең қүрғақ ақылдың
адамы емес. Нені тілге тиек етсе де көңілге қонымды ғып
айтады. Қарт бұл жолы да сол машығынан танбады.
Атасының сақалын жұлқылайтын ерке баладай «атамекенге
тым өктемсіп білгенімізді жасаймыз деп ашуландырып
алмаңдар» дегенді аңғартқан жоқ па.
— Сен ойлап қалма,— деді қарт сабырмен,— колхоздың сегіз-тоғыз мың қойы мен алыстағы ауылдың жиырма шақты түтініне ғана иелік етем деп. Сенің қырандай
қырағы көзіңнен құтты мекеннің әр төбесі, шоғыр-шоғыр
шілігі, жүгірген аң, ұшқан құсына дейін қаға беріс қалмауы
керек. Соларды сырттан бақылап, байқап жүру сенің, біле
білсең, бірінші міндетің. Адам ңазары түспесе тілсіз мылқау
тау да жүдеп қалатындай көрінеді маған...
Қармыс қартты құптап бас изеді.
XXVI
Доскен мен Қармыс келгенде науқас аздап тыншыған
еді.Нұрбике үйдегілерге шай жасап жатқан. Ауыз бөлмеде
жайпақ столды қоршалай отырысқандар күбірлеп жай-жай
сөйлеседі. Ертеңнен бастап қой қауырт төгеді. Соған қам
жасаған ауыл адамдары қарбаластан бұрын сырқаттың
жайын білмекке жиналған-ды.
Келін шырақ, біз осында шай ішкелі емес, Ахтанның
көңілін сұрағалы келдік,— деді Доскен жыламсырап.—
Маған рұқсат етсең қайтеді.
Нұрбике қартты қоштай қоймады. Онысы бір есептен
дұрыс. Таяуда ауданнан арнайы келген дәрігер Нұрбикеге
247

азды-көпті мәслихат беріп: «Миына қан құйылған. Орнынан
қозғауға әсте болмайды. Бұ кісіге жаныңыз ашыса, үнемі
тыныштықта, оңаша күтіңіз. Көңілін сұраушыларды топырлата бермеңіз үйге»,— деп қатты тапсырған.
Доскен тықыршыды.
— Ал мен кірейін, қарағым. Көп отырмаймын.
— Жеңешем... Жеңешемнен сұраңыз рұқсатты.
— Ә, Әнипаны айтамысың,— деп қарт ұршық иіріп
отырған Ақманардың шешесіне мойын бұрды.
Әнипа тұғырдағы бүркіттей дүр сілкінді.
— Жеңешешілін мұның! Бүлдіріп-бүлдіріп алып, енді
келіп мүләйімсуін қарашы!
Келгендер тым-тырыс. Әнипаның сөзіне түзету енгізуге
бата алмай Нұрбикенің қабағын барлаған.
— Жеңешем қалай айтса да ерікті,— деді Нұрбике
көзінен жасын бұршақтатып. — Құныкерім де, айыпкерім
де сенсің десе көнем. Көнбесіме шамам қайсы. Қара
басып... Мұндай боларын сезгенде тырп етер ме едім. Әлгі
қайынапам бір жағынан. Ақыры жер астына барды ол
марқұм...
— Сабыр ет, келін. Жазылар. Үмітсіз болмайық,— деді
Доскен көңіл толқынысын зорға тежеп. — Арысқа салар
азаматым еді. Топшысына оқ тиген қырандай тұғырдан
ұзай алмай қалғаны бәріміздің де жанымызға батады,
қарағым!
Осы кезде ішке Алсу енді. Самсаған көзден ыңғайсызданып, есік аузында сәл тұрды да ілгері озды. Қамшысын
шегеге қыстырып, стол шетіне тізе бүкті.
Кенет төргі үйден дыбыс шықты. Бәрі үрпиісіп Нұрбикеге қарады.
— Іздеп жатыр сені.
— Іздесе жүріңіздер. Науқасы салмақты, ауырлап қалар
деп сақтанғаным ғой...
Ахтан оянды. Кеберсіген ернін қыбырлатып, сау аяғын
аздап қозғады да, үй ішіне әлсіз шаршау көзін жүгіртті.
Ондағысы мен осы қайда жатырмын дегені еді. Өйтетіні,
бұған ылғи өз үйі, өлең төсегі жат көрінеді. Үйде емес, есік,
терезесі аңғал-саңғал иесіз бекетте жатқандай сезінеді.
Арқасы мұзға жабысып қалғандай тырп етуге шама жоқ.
Тұла денесі шойындай ап-ауыр. Сөз тұрмақ дыбыстаудан
да қалған. Көкейіндегі ойын сыртқа шығарғысы келеді-ақ,
бірақ оған тілі икемге келмейді. Құлақ тарса жабық.
Ұясынан тайып кеткен қос шырағы шапыраш. Кірпіктерінде
болмашы қимыл бар. Бір көзінде таза қозғалыс жоқ. Сау
жанарының да жетіскені шамалы. Кісіге назар тоқтатқанда
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тез шаршайды. Көз алды бұлдырап кетеді. Жүрек орнында
болғанымен санасында бір кәкір бар. Басы қорғасынмен
қапталғандай зіл батпан. Бүтін денесі өзінікі емес сияқты.
Ауырғанын да көп сезе бермейді. Кейде миы шанышқылап,
қара құсы удай ашиды. Тамақ ішісі салғырт. Жансызданған
тілі тағам дәмін айыра алмайды. Ұйықтағаны да бір жосын.
Көзі іліккен тәрізденеді де, бастырылғандай қиналып оянады. Өң мен түстің аралығында есеңгіреп жатады да қояды.
Қасына бейтаныс адамдар келеме-ау. Ақ халатты дәрігер тәрізденеді. Енді бір көз салғанда әлгі дәрігер дегені
Алсу боп шығады. Ол жұп-жұмсақ алақанымен Ахтанның
маңдайынан сипап, төсіне бетін басады. «Баяғы исің со
қалпында»,— дейді ол жымиып. Алсуға бұл да тіл қатқандай. «Сені ешкімге қиярым жоқ, кетпеші».
Шым-шытырық елес бара-бара майдан көрінісіне ұласады. Фашистер қаптап келеді. Жау танкісіне қарсы ұмтылады. Екі аяғын бірден оқ жұлап кетіпті. Жанталаса
айқайлайды келіп.
Сірә, есеңгіреп жатып оқыс қимылдады ма, қасына
Нұрбике келеді. Басын биіктетіп, аузына сусын тосады да,
ағыл- тегіл жылайды-ай кеп. «Маған жаны ашиды ғой,
қимайды-ау, байғұс».
Санасы сау, болса ғой, оған басқаша жауап қайтарар
еді. Енді айтты не, айтпады не, бәрібір.
Осындайлық төсек тұтқынына айналып, айықпас дерт
шырмауында жатқан Ахтан көп нәрсені жадына тоқи
алмайды. Жартыкеш санасы өткенді еске түсіруге де құлықсыз. Тірлік күйбеңінің күңкіл-шүңкілінен де қол үзген
жайы бар. «Естірге құлақ, сөйлерге тіл жоқ, өлді деген осы.
Ажалға мойын ұсынбасқа шарам қайсы,— деп ойлайды
кейде,— Кешегі қырғында оққа ұшсам туған жердің топырағы бұйырмай қалмаймын ба бір шұңқырда. Шүкір,
ел ортасындамын. Түрмені көрмей, біреуге жаламды артпай, кісі өлтірмей аман-есен жер қойнына барсам, оған
да шүкірлік. Дүниеде мәңгі жасар кім бар дейсің...»
Осы ойына табан тіреп қалмаққа тырысқанымен әлсіз
санасын қасақы ұры күдік түртпектейді. "Түрмеге жатпағаның аян. Төрелеп емес төтендеп келген ажалыңды біреуден көрмеуің хақ. Бірақ кісі өлтірмедім деп ақталғаның
ерсілеу".
Ол бойына әл жимаққа тырысады. «Мен кісі қанын
ішетіндей қанішер деймісің. Ешкімді де өлтірген емеспін,
Жан баласына қиянат жасаған жерім жоқ шығар».
"Мұныңа кім сенеді,— дейді бір елес құлағына айқайлап. — Мені мүрдем кетіргеніңді де мойныңа алмаймысың?
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— Сен кімсің?
— Анықтап қарасайшы түріме, сонда есіңе түсірерсің. — дейді әлгі бейне көз алдына кеп тұра қалып.
— Тоқтай қал. Сені бір жерде көрген тәріздімін.
— Көрсең сол. Менің түбіме жеткен сен,— дейді әлгі
елес әдемі көкшіл көзі күнәсіз жәудіреп.
Енді түсінікті. Ұмытпаса Курск иініндегі шайқаста ғой
деймін. Шабуылдап келе жатқан полк қатты қарсылыққа
тап болды. Немістер табан тіресе шайқасты. Шаң мен
түтіннен аяқ асты көрінбейді. Дүниенің астан-кестені шығып, майдан даласы қойбатпаққа айналды. Біреуді біреу
біліп болмайды. Оқ толассыз борап, дүркін-дүркін бомба
жарылады.
Қарша төпеген оқтан жан сауғалап Ахтан екі-үш жауынгер серіктерімен бірге істен шыққан жау танкісін паналады. Әуе шабуылы толастап ес жиғанда байқаса, танк
астына бас түйістірген бұлардың қасында бір неміс солдаты
жатыр. Қапылыста Совет жауынгерлерінің арасына түсіп
қалған неміс жігіті өрімдей жас. Әлде табиғатының жұмсақтығынан, әйтпесе ойда жоқта тап болған мына халіне
таңырқағаны ма, аузы ашылып аңырған ол үрейленудің
орнына бұларға кәнігі тынысындай көз қысқан. Сүйкімді
уыз дидарынан кектенудің, бітіспес өштік пен тағылықтың
титтей де белгісі байқалмайды.
Ал Ахтан оның ерсі қылығын басқаша қабылдаған.
Неміс солдатының аяқ астынан ақ періште бола қалғанына
ызасы қозып қас дұшпанға деген ата кегі күрт тұтанған ол
әлгіні қақ маңдайдан басып салған-ды.
— «Кешіресің бе? — дейді Ахтан сандырақтап. — Бізді
бір-бірімізге айдап салған адам қанына жерік фашистер
ғой».
Ахтан осы жатысына бірте-бірте бейімделіп келеді. Миы
жартыкештеніп қалғанымен, санасында аздаған сәуле бар.
Сол сәуле күн-күн сайын ұлғайып көз алдын перделеген
қара шымылдықты әрі қарай сырып алыстата түскендей.
Дүние тым-тырыс. Көз алдындағы әр зат қара тастай
мелшиіп міз бақпайды. Тек терезеден түскен жарықта
аздаған қозғалыс бардай. Әлсіреген санасы өмірге құштарлығын әлі де тауысып бітпеген. Мен жазыламын, еш
жерім ауырмайды деп алдаусыратады өзін. Сөйтіп жатқанда жүрегі әлденеден сескеніп дір етіп шошып кетеді де,
үй ішіне үрейлене көз жүгіртеді.
Мұны ту сыртынан бақылап, әр қимылын қалт жібермей
аңдитын біреу бар. Мысық табандап бұқпантайлаған әлгі
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қасақы сырқаты меңдеген бұған сәт сайын жақындай
түседі. Ахтан тіпті оның сыбыр-сыбдырын да естіп жатады.
«Менен қорықпа. Саған аз жақсылық жасаған жоқпын», дейді әлгі суық елес.
Белгілі. Мұны торуылдаған ажал екен. Сонда рақымсыз
тас бауыр ажал бұған нендей шапағат көрсеткен? Соғыста
жауып тұрған оқтан қалқалап аман алып қалдым деп
міндетсиді де баяғы. Ол жақсылығы бір есептен айтарлық.
Расында бұған бұйыршақ ажал аямпаз. Көрсеткен жақсылығына орай ажалдың да тілегін орындау керек. Жағың
түсіп алжымай, жабағыға жастанбай қадір-қасиетіңнің барында қайтпас сапарға қамдан деп мұрсат бергеніне де
рақмет. Кәрі арқардай можа-можа боп алжып өлгенде
не қасиет? Әзірше туғаныңды көргендер де сирекси қойған
жоқ. Үзеңгі жолдас, туған-туыс боса болмаса...
Өлгенде де артыңда жоқтап жылайтындардың бары
жақсы. Ендеше солардың алдында о дүниеге аттанып
кеткен де дұрыс, бір есептен. Туғаныңды көргендер боздағым-ай деп сұңқылдайды ғой қайткенде. Әнипа жеңгесі
жас бұзауынан айырылған сиырдай азынап бағар-ау. Ақманар да қарап қалмас. Нұрбике көз жасын әлден-ақ
сарқып алды. Алсу қайтер екен? Жоқтаудың көкесін танытатын сол болар түбінде.
Өлімді ойлағандықтан ба Ахтанды тағы да қорқыныш
төңіректейді. Әлгі құбыжық шашын жалбыратып, танауы
делдеңдеп мұның бетіне үңіледі. Көзін тарса жұмса да
кететін түрі жоқ.
Ахтан әлгіндегі ойынан қайтып қалады. Тас жүрек ажал
ға қандай рақым жасамақшы? Ажал сұм бұған ертеден-ақ тісін басып торына түсіре алмағанына кектеніп,
қайтсем қапысын табам деп жүрген ғой. Енді, міне,
әл-дәрменнен айырылып қуатының сарқылғанын біліп кісі
жейтін қорқаудай қасынан айналсоқтап кетпеуін қарашы.
Кенет әлгі өзін торуылдаған «тас жүрекке» тіл бітіп
сөйлеп, қоя береді. «Мені, сендер, адамдар бекер жазғырасыңдар. Бәрі өздеріңнен...»
Ахтан енді анық шошынады. Тиыш қана жатпай ажалды
ерегістіріп алғанын қарашы. Тоқтай қал, не деді? Бәрі
өздеріңнен дегеніне жол болсын? Кісі өзіне өлім тілей ме?
Өлімнен қорқынышты, өлімнен суық не бар. Соны біліп,
сезе тұрып кім ажалына асыққандай. Сырқатының беті бері
қарайын дегені ме, әйтпесе дәмі таусылуға жақындағанын
сезген шыбын жанның соңғы ышқынысы ма, Ахтан әлсіздігіне қарамастан естияр ойға беріледі.
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дығын үйіп-төгіпті. Ақыл-парасат та осыларда. Балталаса
бұзылмайтын мықты денсаулық, мол қуат та осыларда.
Ұзақ ғұмыр сүрем десе де өз қолдарында. Сөйте тұрып
табиғат сыйын көзге ілмей ажалына асыққандай бір-біріне
мылтық кезенеді. Ел мен ел атысып шабысады. Бейбіт
өмірде де тыныш жүрмейді. Болмашыға бет жыртысып
айқай-сүреңге басады. Жұдырықтасып төбелеседі. Бірінің
жолына бірі ор қазып кек қуысады. Ғашықтық азабына
салынып құсаланады. Тағы, тағы... Сөйтіп жүргенде жүректі бұзып, денсаулықтан айырылады.
Ендеше ажалда не жазық бар. Сонда мұны осындай
кіріптарлыққа душар еткен кім? Өз басына өзі бейнет сатып
алуы мүмкін бе? Әлде құдіреттің өмірінен бе? Бәлкім
тағдырдың талайына жазғаны осы шығар. Адам тұрмақ
темір де тозады. Тас та үгітіледі. Мұның да тозайын дегені
ғой.
Болмашы көзі іліңіп ептеп әл жиған сәтінде ол жарық
дүниеге талпынады. Терезеден түскен сәулені қара. Көктем
шуағы қандай, шіркін. Бәрін көріп сезеді. Естуге де тиісті.
Біреу демесе тұрып кетуі де ғажап емес. Миы орнында ғой.
Әйтпесе осылайша ойлана ма.
Бірақ естімегені қиын. Таскерең боп қалуы мүмкін бе?
Әлде буырқанған теңіздей өмір айдыны сабасына түсіп жер
бетінде ұлы тыныштық орнайын деген бе? Өзі көп айта
беретін бұрқақ саябырсыған шығар, бәлкім. Сол бұрқақтың
басылғанын жатып та, тұрып та тілейтін тағдырдан.
Ол әлсіз ойын қамшылай түседі. Бекер-ақ тілеген.
Бұрқақтың тынғаны өлгенмен тең екен! Ендеше, өмірдің
мәні де, сәні де бұрқақ болғаны ғой. Бұрқақпен өткен
өміріне өкінгені — ажалын тездетіп жібермесе не қылсын!
Әй, осыдан қатарға қосылатын күн туса дауылды ұйқытұйқы тірлігімен жылап көрісетін шығар-ау!
Бұрқақсыз тірліктің сиқын көрмейсің бе. Бұл түрімен
кімге назданып өкпе артқандай. Қапалы мұң, сарғайған
сағыныш, өзекті тілгілеген өкініш, ыза мен намыс қайда?
Жүректі қармаған махаббат, асыл жарына ынтыққан от
сезім қайда? Бәрінің біржолата өшкені ме расымен-ақ? Енді
өмірде бұған тиесілі не қызық қалды дейсің! Таскерең тұл
тіршілік тұтқынында қор болғанша жер қойнына барғаны
көп қайырлы.
Осындай шешімге келуі мұң екен өзін торуылдаған өлім
елесі алыстайды. Ахтан тыныштық алады. Сондай бір
ширығудан кейін ұйқыға бейімделген. Сірә, әжептәуір тынықса керек, көз алдын кіреукелеген қара шымылдық
алынып қапты. Іштегі мүлік ап-айқын көрінеді.
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Құлағы тым алыстан әлсіреп жеткен дыбысты шалды.
Төңірегіне анықтап зер салғанда өз көзіне сенбеді. Үй толы
адам. Бәрінің де жүзі таныс. Доскен қарт қолын ербеңдетіп
сөйлейді. Бұған таяна отырған Қармыс та көңілді-ақ. Тоят
тілеген қаршығадай сеп-сергек. Ақманар көзінде қуаныш
бар ма, қалай? Алсу да бұрынғысынан өзгеріп кеткендей
екен. Мұңлы да ойлы жанарынан өмірге байыздаған тоқійілділік байқалғандай.
— Көзіңнен айналайын жәудіреген! — деді Доскен қарт
қасқа жақындап. — Қолдан келер не бар. Құдайға арыөтер ме? Қарағымды қалдыр дер едім...
Қарт сөзіне көңілі босап, Алсу қыстыға жылап жіберді.
— Тәйт әрі! Жаман ырымды бастап, бұ иесі-ей! Әнипа түсін суытып алды. — Сен де бір жағынан қосарланып.
Жетер енді!..
Ахтан түкті де естімеді. Әйтеуір бұлардың жүзін көріп
жатқаны көңіліне аздаған демеу. Аяқ-қолында қимыл болғанымен санасы сау тәрізді. Жазыламын алі деп алдаусыратты ол өзін. Жақындарымен жүздескеніне қуанғаны
ма, әлсіздігіне қарамастан өмір туралы ойлағысы келген.
Жоқ, бұл өлмейді. Бұрқақпен өткен ғұмырының толасына кезіккен соң, аздап тыныштық алғысы келген ғой.
Ақкөз, тас-жүрек ажалда қай бір ес бар. Бір кеудедегі
қақты тұншықтырғанымен, ұлы өмірдің ағысын тоқтатуға шамасы қайдан келсін. Ахтан бар болғаны шаршаған.
Алаңсыз ұзақ ұйқы керек оған. Ол титықтап қалды. Өлсіреген жанары бұлдырап кетті де, көзін жұмды.
Келгендер біртіндеп тараса бастаған. Қармыс Доскен
қартпен ере шықты тысқа.
Күн бесіндікке ауғанымен көктем шуағы кемелінде. Қыс
бойғы ызғарды дала төсінен бір жолата қуалап тастамаққа
бекінген сыңайы бардай. Мол шуаққа кенелген тіршілік
иелері мәре-сәре. Тау екеш тау да бұжыр-бұжыр апай төсін
күн кірпігіне төсеп күлмең қағады. Өкініштісі сол — осыншалықты ағыл-тегіл ақжарма шуақ енді Ахтанға бұйыршақ
емес. Өзгелерге тиесілі.
Қармыс жездесінің ауыр халіне аяушылык білдіре тұрып, ілгері өмірге ой жібереді. Замана көші қашанда алға
жылжымақ. Сол ұлы көшке ілесе алса жақсы-ау. Кеше ғана
еді-ау, осынау өлкеге ат басын тірегені. Енді, міне, қайырлы
құтты мекеннен жар серігін тауыпты. Жаны дарқан жақсы
адамдармен табысқанына қуанбаса, өкінбес.
Тынымсыз тірлігіне тыныс беріп, сүрінсе демеген, даладай дарқан Доскен қарт, аналық үлкен жүрегімен жебеген Әнипа, шаруаның тұтқасындай орнықты да көнпіс
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Көпжасар, әйелдік жолды әдеп деп ұққан Дәмен мен Алсу
қандай!
Тіршілік күш алып, бәлкім тусырап жатқан тың далаға
соқа түрені түсер. Әлі ірі-ірі жаңа совхоздар құрылып,
кеніштер ашылар. Сонда өңшең жас өрім Талғат, Темір,
Мирастар әке аманатын орындап, Ахтан аяқтатпай кеткен
ұлы істі ілгері апарар-ау! Ендеше, Ахтанның алаңсыз ұйықтауына болады екен.
— Жездеңнің жағдайы онша емес,— деді Доскен қарт
Қармыстың ойын бөліп. — Кіміңе сенесің. Шаруаға ықтиятты бол, қарағым. Ендігі үмітіміз өздеріңсіңдер. Тауының
қыраны, көктемгі көктей қаулаған ұланы, сендердей шар
болаттай шыныққан азаматы бар ел мерейі әрқашанда
үстем!
Қарт сөзіне әсерленген Қармыс Қаратөбенің биігіне күн
сала қараған. Назары көк жүзінде самғаған құсқа түсті.
— Не көріп тұрсың?
— Бүркіт қой деймін.
— Қыран екенінде дау жоқ,— деді Доскен қарт шырқау
биіктегі қос ноқаттан көз айырмай. — Екеу ме?
— Иә, екеу. Бір-бірімен ойын сап жүр.
— Алда тектім-ай! Тапқан екен-ау сыңарын!
— Ұзағынан сүйіндірсін! Қайырлы болсын құсың. Қыран жүрген жерден қырсық кетеді деуші еді. Іншалла аман
боламыз!
Бұрқақ саябыр. Алда шуақ.
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