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КЕЛЕЧЕК САХНАКА – аҢ КЕҢ АЧЫЛСЫН!
Көлдүн көрүнүктүү кызы Кыял Асаналиева студент кезинде эле
мыкты окуган, адабиятка шыгы ооган, кыргыз сөзүнө кылдат, сезимтал
кыздардын бири эле. Ал өзүнүн жөндөмүн көрсөткөндүктөн чыйрак,
чыгаан студент катары филология факультетинен Москвадан окууга сунуш
кылып жиберген элек. Адашкан эмес экенбиз. Кыял кыргыз кыздарынын
ичинен драмага белсенип киришкен көзү жетик, ою тетик автор катары
таанылып калды. Мезгилдин мерчемдүү, тагдырдын талуу жерлерин
таасын тарта билген өзгөчөлүгү менен айырмаланат.
Кыялдын студенттик театрда коюлган спектаклдери

азыркы жаш

муундарыбыздын тагдыры, алардын коомдогу орду келечеги жөнүндө
терең ой салган, замандаштарыбызды кайдыгер калтырбай, жаштарга
туура тарбия берген чыгармалардан экенин көрүүчүлөр өтө чоң кубаттоо
менен менен белгилеп, баа берип келишүүдө.
Кыялдын чыгармачылыгынын жемиштүү да, жеңиштүү да жүрүп
турган убагы, өрдөн-өргө өжөрлөнүп иштей берер курагы. Адабият
айдыңында атагың чыгып, чайпалган оомал-төкмөл кыргыз турмушунун
ысыгы менен суугун, оңу менен солун, күрөштүн күрөө тамырын күзгүдөй
чагылдырып, күжүрмөндүк менен тартынбай, таянбай эмгектене бер, Кыял
кызым! Сага чыгармачылык ак жол тилеймин.
Келечек сахна-көшөгөң кең ачылсын!
ҮСӨНБЕК АСАНАЛИЕВ - КР билим берүүсүнө эмгек
сиңирген кызматкери, филология
илимдеринин доктору, профессор,
Жазуучулар союзунун мүчөсү.
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АК КУУЛАР БАЯНЫ
(эки көшөгөлүү, төрт сүрөттүү драма)
Катышуучулар
Арман – 30 жашта
Наристе – 25 жашта
Айзар – 45 жашта
Милена – 20 жашта
Мамбет -50 жашта
Карыя -70 жашта
Армандын бала чагы – 14 жашта
Наристенин бала чагы – 9 жашта

Окуя көлдүн жээгине салынган келишкен чоң ак сарай.
Ар түстүү иллюминация жарык чачып ого бетер ажарын ачып,
көрк кошот. Жагымдуу музыканын коштоосунда, мөлтүрөгөн
сулууну кучактап дөөлөттүү, сөөлөттүү Айзар кирет.
Айзар:-Ханышам менин, сага бул жер жактыбы? Карачы, бул
ак сарайларды! Шикарно салынган, дүйнөлүк кереметтердин
бири десем жаңылышпайт элем!
Милена: - Сиз мага бул жерди шумдук реклама кылсаңыз,
мен ойлоп жатпаймынбы, Лос-Вегас калып калат го деп, көрсө
кадимкидей эле примитивный эле жер экен...
Милена эриндерин чормойтуп, Айзарга эркелеп кучагына
кыналат. Айзар Миленанын келишимдүү келбетин сыга кучактап
аны чимирилтет.
Айзар: Көрөр көзүм менин, эрке го өзү..
Милена: -Антип мени алаканыңызга салып алып
эркелетсеңиз да, алдай албайсыз. Мага бул жер баарыбир жаккан
жок, захолустье!
Айзар:-Демек жаккан жок дечи, деги сага эмне жагат?
Айзардын кабагы бүркөлүп тетири карайт. Милена аны
кайра өзүнө имере тартып кучактап
Милена:- Арстаным менин, таарынбачы эми, чындап эле
бул жер мага жаккан жок, андан көрө Таиландка барып эс алып
келсек болмок...
Айзар: -Эркем менин, Айзарың аман болсо бүт ааламды
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алаканга салып көрсөтөт! Бирок, азыр эмес.
Милена: - Эмнеге? Баякы бүтпөгөн иштерби?Билесиңби, ал
иштериң мобу кекиртегимде турат! Тажадым!
Айзар: - Милена, мен сага канча жолу айтам, кесир сүйлөбө
деп. Машина десең, машинаң бар! Шуба десең, беш түрү турат
гардеробуңда! Борбордогу кычыраган квартира! Деги сага эмне
жетишпейт айтчы?!
Милена: -Мага эч нерсенин кереги жок! Каалайсыңбы, баарын
кайра алып ал! Жанакы муун-жүүнү калчылдап, бетин бырыш
баскан карыган катыныңа норкамды, жаш токолуңа болсо
мантомду кийгиз! Жаңы алган машинамды мага ыраа көрбөсөң,
аны деле тиги бегемотуңа мингиз! Ал эми мындан кийин жаңы
алган токолуң менен ушундай иштерге барып жүр!
Айзар:-Анча-мынча жаман аялдардан мени кызганган, сен да
макоо экенсиң! Бүт аялдарды пачкалап туруп жаныңа койгондо
да, бир өзүңө эч ким тең келе албайт да, Клеопатрам менин.
Милена:-Ишенбейм, сага...
Айзар: Өзүң деле ойлосоң, жаш токолум өзгөчө таттуу болсо,
мен бир айга жетпей сени сагынып кайтып келбес элем го?
Милена:- Мне ее жалко!Ал да бирөөнүн баласы да, кайтып
барсаңчы ага, сени күтүп олтурса керек жол карап...
Айзар:-Койсоңчу, сен турганда, ал жөнүндө эстегим да
келбейт. Эркектердин баары эле токол катын алып жатса, мен да
жинди болуп, алып койгом да запаска. Билсең, бирок мен ал
муздак куурчактан бат эле тажадым, а вот сендей өрт аялзатына
жаным курман го.
Милена:-А мен баарынан тажадым!
Айзар Миленаны ээгинен кармап, көздөрүн тикирейе карайт.
Айзар:-Кызык деги эмне каалайсың? Эмнени? Менден башка
эркек каалап жүрбө, сен?..
Милена: -Менби? Айзар, эмнеге эле дайыны жок кызгана
бересиң? Мен такыр башка жөнүндө айтып жатам...
Айзар ачуулуу Миленаны ары түртүп, кыжырлуу тиктейт
Айзар:-Анан эмне каалайсың? Айтпайсыңбы!
Милена:-Менби? Мага күкүмдөй гана бакыт болсо!
Айзар: Күкүмдөй бакытты эмне кыласың, сураганга жараша
момундай килтейген бакыт сурабайсыңбы?! Сенин артыңан канча
эркектер сүйүүсүн тартуулап, чуркап жүрүшөт, эмне сага ал да
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жетпейби?
Милена:-Мага алардын күнүмдүк сүйүүсү кереги жок, мен
чыныгы таза, тунук сүйүү каалайм.
Айзар: -Андай сүйүү таш доорунда гана болбосо, азыр
сүйүүң акча менен гана эсептешип калган. Маселен, сени эле
алалычы, сен эмне акысыз бирөөнү сүйчү белең?
Милена:-Ошо мен бул ыплас жашоону токтотуп, такыр
башкача жашагым келет, Айзар? Ойлоп көрсөм, аял кишиге
күкүмдөй эле бакыт жетет экен. Жараткандан, мына мынчалык
эле тырнактай бакыт сурагым келет. Эх, мени чын жүрөктөн
сүйгөн түгөйүм болсо, анан мотурайган коп бала төрөсөм!
Айзар : - Милена, жомок айтпачы, эгер жараткан сага андай
бакыт берсе да, сен андан да тажайсың да! Себеби сенин натураң
тубаса такыр башкача жаралган да. Бирөөлөрдү азгырып, дагы
башка бирөөлөрдү жазгырып кызыл түлкүдөй кылтыңдап,
акчаларын сапырып, ансайын эркектер көздөрүн кызартып,
тилдериң салаңдатып артыңан чуркап жүрсө! Вот это твоя стихия!
Милена: - Сен түшүнгөн жоксуң! Мен жөнөкөй гана
бактылуу аял болгум келет.
Айзардын мобилдик телефону чырылдайт. Ал шашыла
телефонду алат
Айзар: -Ии, келдиңерби? Эмне мынча кеч? Күтүп жатып
түңүлдүм эле... Хорошо, Чалыр ошентип чечсе, мен каршы
эмесмин. Бир нерсени эске алгыла мырзалар, менин гана
буйругума баш ийесиңер. Азыр болсо, силерге атайлап даярдап
койгон бөлмөлөргө барып эс алгыла. Эскертем, арак ичип, кыздар
менен саунада жүргөнүңөрдү көрөйүн, жолбун итти аткандай
атып салам! Эч кимдин көзүнө көрүнбөгүлө, түшүнүктүүбү?!
Милена: - Оо! Понятно! Чалырдын поручениясы менен биз
бул жерге келген турбайбызбы? Ачык эле айтсаң болмок, “сен
жана мен гана болобуз” деп алдабай.
Айзар: - Милена сен көп ашык сүйлөбөсөңчү, андан көрө
бар, бөлмөгө кийимдерди салыштыр, если что ишибиз бүгүн эле
бүтсө түнү менен чыгып кетебиз!
Милена: -Түшүнгөн жокмун, келе элек жатып, кайра
кетебизби? Анча эмне шашылыш?
Айзар: -Сенин бул ишке керегиң тийип калышы мүмкүн,
жасана кийинип менин командамды күтүп тур, макулбу? Ал бизге
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өтө керектүү адам.
Милена:-Айзар, эми бул саам кимге мени салып берген
жатасың? Тажадым, баарынан, мен кетем! Акмак экенсиң!
Айзар Миленанын узун чачтарынан катуу кармап, өзүнө
тартат: -Попробуй только, пристрелю, гадина. Жаманга
жакшылык жарашпайт деген ушу да, сендей сойку менен
эркелешип сүйлөшкөн жарашпайт, мен эмне десем кыласың,
түшүндүңбү, канчык!
Милена:-Айзар! Кечирчи мени, мен сени гана сүйөрүмдү
айткым келген, башка эркектер мен үчүн ушунча
жийиркеничтүү! Аячы, мени, Айзар...
Айзар:-Тур, экиленбей! Сен мени минтип таттуу сүйлөп
алдай албайсың, сага мен ким, башкалар ким баарыбир да!
Бөлмөңө барып болушунча жасан! Эсиңде болсун,сен жолукчу
жигит, простой кыргызбай эмес, ал Европадан жаңы гана келген,
өтө бай, өтө абройлуу адам. Бул тапшырманы таза жакшы
аткарсаң, бул саам мурдакыдан да көп гонорар аласың.
Милена жаштуу жүзүн колдору менен баскан бойдон чыгып
кетет. Айзар саатын улам-улам карап бирөөлөрдү күткөндөй
көл жээкти карайт. Ары жактан мышыкка окшоп “шырп”
алдырбай, акырын басып Мамбет кирет:
Мамбет: - Оо! Баракелде! Баракелде! Мен сизди ким
экениңизди билбесем да, жүрөгүм туюп турат, Сиз -Жигиттин
Султанысыз! Ал эми жаныңыздагы чүрөк кыргыздын
Нефертитиси го! Алыстан экөөңөрдү карап аябай суктандым!
Тим элечи, сөз менен айтып бере албайм. Сиз да өзүңүзгө бул ак
кууну келиштире тандапсыз! Өзгөчө, ушундай сулуу сиздин
астыңызда чөгөлөп турганы, жүрөк титиретерлик көрүнүш!
Кандай чүрөктү багынткансыз!
Айзар жылмайып: -Аксакал, эми сизге кандай деп
түшүндүрсөм. Эми биздей мырзаларды
айчырайлуу сулуу
кыздар менен келишкен күлүктөр кумарды кандырып, чэрди
жазышбаса, анда биз эмне жүрөбүз бул дүйнөдө эркек атанып?!
Мамбет: -Ак сөз, сөзүңдө калет жок, бирок биз бат эле
баарынан тажайбыз, ээ? Маа демектен Ак Мөөр болсун, андан
деле тажайбыз. Чынбы? Биз эркектер ар түрдүүлүктү жакшы
көрөбүз, жаңы гана бир сулуунун даамын ооз тийе элек жатып,
башка бирөөсүн качырабыз, чынбы?
Айзар күлүп: -Ии, чын...Чынын айтсам мен деле бул
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сулуудан тажай баштадым.
Мамбет:-Машина алмаштыргандай алмашам дечи! Туура
кыласың! Чыныгы ак сөөк мырзанын сөзү!
Экөө каткырып калышат.
Мамбет:- Жана рекламадан көрсөтүп калат го...ананас,
лимон, кокос, грейпфуттар кандай гана экзотикалуу жержемиштер! Аялзаты да ушундай экзотикалуу зат! Бирин жесең,
дагы бирин жегиң келет ширесин чачыратып! Уксаңыз, мен бул
жака бир план менен келдим, бирок эч ким билбесин!
Айзар: - Эмне план?
Мамбет: - Бир өтө текебер, өтө кербезденген сулууга кылтак
салганы келдим. Жанакы бир итирейген тепек күйөөсүн
пайгамбардай көрүп, таза болгусу келет тим эле, анысы деле аңги
болуп, бир жерде жүрсө керек, мунун көзүнө чөп салып.
Айзар: - Ой, аксакал кызык экенсиз! Аялдын азоо болгону
жакшы да, андай азоолорду ушунча көп күч, көп убакыт, коротуп
жоошуткандан кийин, жеңиш кандай таттуу жана ырахаттуу!
Кантип айтсам, мергенчиликтин бир түрү да, аялдын артынан
охота кылыш. Аңдып, сары изине түшүп, анан бир оңтою
келгенде мээлеп туруп атсаң, атаңдын көрү! Бир топтон кийин
тырпырап колго түшүп берген алсыз аялдын жанында,
ырахатанып сигара чегип турсаң, жеңиштин туу чокусуна
чыгып, жыргал эмей эмне!.
Экөө кайра каткырып күлүп калышат.
Айзардын телефону чырылдайт:-Кой, мени күтүп жатышат,
негизи өтө интересный адам экенсиз, буюрса дагы бир
жолугарбыз! Ал эми жанакы алайган көздөрү бар азоону сөзсүз
түрдө кылтакка түшүрүңүз! Сөзсүз! Айзар кетет.
Мамбет: -Оңой менен колума түшпөй калсын, ал сулуу...
Колуна толтура папка көтөрүп Наристе келет.
Наристе:-Мамбет Тырготович, мен сизди конференц залдан
издеп жүрсөм, сиз болсо көл жээктеп, эс алып жүргөн
турбайсызбы. Эртең меймандар келсе жетишпей калабыз го,
тезинен жүрүңүз.
Мамбет: -Сиз тозокко жүр десеңиз да барам, Наристе
Артыковна!
Наристе: -Тамашаңызды коюңуз, биз бул жерге эл аралык
семинар уюштуруп алып, уят болбойлу.
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Мамбет: - А мен эмнени айтып жатам, Наристе Артыковна!
Мен да ошону ойлоп күнү-түнү переживать этип жатам. Ал эми
экөөбүздү борбордогулар чоң семинарга баш-көз болсун деп
бекеринен жибербесе керек. Случайности не случайны! Мамбет
Наристеге умтулат, Наристе артка чегинет
Наристе:- Кечиресиз, Мамбет Тырготович, сиз таң атпай эле
ичип алдыңызбы? Ал эми семинарчы?
Мамбет: -Что вы, Наристе айым. Мен сизди көргөндө ичпей
туруп мас болом.
Наристе:-Мамбет Тырготович, меймандар кеткенден кийин
шашпай олтуруп сүйлөшөлүчү. Азыр болсо, семинарга келе
баштаган меймандардын кандай жайгашканын, ал-ахыбалын
сурап көңүл бөлүп койсоңуз.
Мамбет:- Учтум, Наристе айым. Бирок унутпаңыз, сиз сөз
бердиңиз буларды кетирип анан экөөбүз шашпай сүйлөшөбүз.
Наристе аны таң кала артынан узата карап калат. Анан эч
түшүнбөгөндөй, ийинин куушуруп көл жээктеп басат.
Наритсе: -Кандай гана көлдү сагындым. Канча жыл болуп
кетти, мына келем, ана келем деп коюп жумуштан бошобой келе
албай жатканыма. Бу саам командировкага барасың дегенде,
кандай гана кубандым! Алтын көлүмдү, эң ыйык болгон туулган
жеримди аябай сагыныпмын. Тээ-тетиги көл жээкте чоң атам
керемет жомокторун айтып берчү, ал эми мобу жерде бала чакта
ээрчишип баскан издерибиз дагы эле көрүнүп тургандай... Мен
үчүн баары кымбат! Ошол мезгилдеги көлгө батпай ары-бери
учуп жүргөн сулуу ак кууларчы! Эми болсо жаныман артык
көргөн чоң атам да жок, мени менен кошо бийлеп, учкан ак
куулар да жок. Менин ошол мезгилдеги эң таза тун сүйүүм да,
колдон аккан кумга окшоп өткөн күндөргө сиңип кетти.
Жөнөкөй кара жумушчунун спецовкасын кийип, шаты
көтөрүп келе жаткан Арман Наристени карап туруп калат.
Тынчтыкты Наристе бузат: -Кечиресиз, биз таанышпызбы?
Арман: -Чшшш...акырын, бул кымбат ирмемди чочутуп
албайлы! Ааламда жок керемет жок болуп кетиши ыктымал...
Наристе жылмайып ары-бери жагын каранып:
- Түшүнгөн жокмун, кайсы керемет?
Арман: -Ал керемет – Сиз да!
Наристе күлүп шатыны кармап тегеренет, аны менен кошо
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Арман тегерене басат.
Арман:-Айдың көлдүн ак куусундай болгон сулуу бийкеч,
мен сизди өмүр бою издеп жүргөн болучумун!
Наристе:-Артист эмессизби?Ролуңузду жакшы аткардыңыз!
Арман: - Ооба, күлө бериңиз, мага ишенбей! Бирок мен
сизди өмүр бою күткөм!
Наристе жактырбай шатыны ары түртүп:
Наристе:- Кичине бала дейин десем, чоң эле жигит экенсиз...
Арман: -Кечириңиз мени, сиз кечинде бошсузбу?
Наристе:- Сизге азыр эле эскертип коеюн, менин күйөөм бар.
Арман: -Күйөөңүз кикбоксер эмеспи?
Наристе:-Ооба, ал бокс боюнча чемпион.
Арман: - Сиз баарыбир меники болосуз, себеби Жараткан
экөөбүздү жаратканда эле чогу болосуңар деп асмандан кошуп
койгон болучу.
Наристе:-Аябай өзүңүзгө ишенген жигит экенсиз, көрсө мен
сизди бир көргөндө эстүү жигит го деп жаңылыш ойлопмун.
Арман:-Сизди көргөндө,кубанганыман акыл-эстен адашып,
эмне деп сүйлөп жатканымды да билбей калдым, кечириңиз...
Наристенин астынан тосуп колунан кармайт, Наристе ток
ургандай колун тартып алып, көздөрүн ала качат.
Арман:-Бир азга баарлашып туралычы, кетпеңизчи
суранам...
Экөө бир-бирин тиктешип туруп калышат.
Арман: -Сиз күйөөңүздү сүйөсүзбү?
Наристе: - Сизге кызыкпы?
Арман:-Суроомо жооп бериңизчи, өтүнөм.
Наристе: -Эми үй-бүлө болгондон кийин, бир-бирибизди
сыйлап сүйүшүбүз керек да. Ал өзү аябай жакшы адам, мени
өзгөчө сыйлап, көзүмдү гана карап турат.
Арман:-Көрдүңүзбү, сиз аябай кыйналып жооп бердиңиз
менин суроомо. Негизи эле биздин кыргыздын аялзаты, баары
сизге окшоп, таш түшкөн жер оор болот деп, бүт жашоосун
чоочун, бейтааныш эркекке багыштап коет, аялдык бакыт, сүйүү
жөнүндө ойлоп да коюшпайт. Сүйбөгөн адам менен жашоо
кандай тозок!
Наристе:-Сиз эмнеге андай ойлойсуз? Мен күйөөмдү жакшы
көрөм.
Арман:-Калп айтпаңыз, сиздин көздөрүңүз такыр башканы
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айтып жатат. Сиз күйөөңүздү сүйбөйсүз...
Наристе:- Жалган...
Арман:- Менин борбордо жакшы тааныш сүрөтчү досум бар.
Бир сүрөтү өзгөчө жагып калган болучу. Уксаңыз, ал сүрөттө он
эки канаттуу боз үйдүн ичинде Кыяз менен Айчүрөк энеден
туума жылаңач айкалышып жатышат. Экөө тең келишимдүү,
сулуу, айдын жарыгы ачык түндүктөн экөөнүн сүйүүсүнө күбө
болуп, сүттөй аппак нурун болушунча төгүп салган. Бир караган
адамга экөө тең махабат ылаззатына батып, сүйүүнүн туу
чокусуна жеткендей көрүнөт. Бирок, Айчүрөктүн көздөрүн
жакшылап карасаңыз, көздөрү бактысыз, кайгы-азап жана ачуу
көз жаштар тамчылап турат, Кыяздын кең далысын кучактаган
сулуу колдору жансыз, бир чети өлүү көрүнөт. Ал эми түндүктө
аппак ак куу кебин кийип алып Айчүрөктүн жаны сыздап, ыйлап
олтурат. Сүйбөгөн эркектин сүйгөнү болуш кандай азап экенин,
мен ошондо сездим.
Наристе: -Айчүрөк курсакта калган, Семетейдин туягы
Сейтектин амандыгы үчүн, Кыязга күйөөгө тийди да!
Арман:-Бирөө үчүн өзүн курмандыкка чалуу болуп жатпайбы!
Сиздин көздөрүңүз да Айчүрөктүн көздөрүндөй болуп...
Наристе:-Токтотуңуз! Мен эч нерсе уккум келбейт! Мен
кеттим, кошуңуз!
Наристе аткан октой чуркап кетет, Арман аны кармай
албай калат. Көпкө чейин башын мыкчып кармап:
Арман:- Ал мени тааныган жок! Мени тааныган жок! Мен
бул кызды өмүр бою издеп жүргөн болучумун, өмүр бою. Арадан
канча жылдар өтүп кетти, ал мени такыр тааныбай калыптыр.
Мен ал үчүн келбедим беле? Мен ал үчүн мобу ак сарайларды
салып, сүйүүмдү арнайын дебедим беле?Эми тааныса да
бардыгына кеч... Наристенин сүйгөн күйөөсү бар экен. Ак куудай
сулуу кызды эңсеп, самап, сүйүп, азап чегип, сагынып келсем.
Же бул сулуу мен сүйгөн Наристе эмеспи, такыр башка адамбы?..
Мамбет уурданып басып кирет.-Кечиресиз, сиз бул жердин
кожоюнун билесизби?
Арман:-Мен эч нерсе билбейм, мен жөн гана жалданган
жумушчумун.
Мамбет:-Кимиси болсо да шумдук салыптыр бул ак сарайды,
миллиондогон акча сарпталса керек! Аны мен миллиардер деп
уккам, өзү Дубайда жашайт деген да кабарым бар. Кыргыздан
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чыккан миллиардер! Ничего себе! Мен анын ордуна болсом,
Кыргызстанга вообше келмек эмесмин, бейиш багында Наристе
Артыковнадай сулууну кучактап жамбаштап жатмакмын!
Арман: -Наристе Артыковна? Наристе дейсизби?
Мамбет:-Ооба, Наристе.
Арман анын кийинки сөзүн укпастан Наристенин артынан
чуркап кетет. Мамбет ары-бери жагын уурданып каранып
туруп, чөнтөгүнөн коньяк алып чыгып аптыга жутат.
Мамбет:-Наристе деген начальник кайда, мени тигил жака
жиберип коюп, өзү сейилдеп кеткен го, жылмаңдаган жылан
десе, деги аялдарга ишенич жок... Керекпи, мобу жердеги бүт
сулуулар меники! Көзүмдү кысып, акчамды көрсөтөйүнчү. Оппа!
Мына, бир сулуу! Өзү менин кучагыма кулаганы жатат!
Милена бир мылжыйып, бир каткырып ары-бери темселеп
басып, Мамбетти көрүп туруп калат. Өчүп калган тамекисин
күйгүзө албай, өзүнчө сөгүнөт, аны байкап Мамбет чуркап
барып ширенке күйгүзүп, тамекисин жандырат.
Милена:-Короче, ты чо жалдырайсың? Мас аял көрө
элексиңби, ыя?
Мамбет:-Кызык, көздү карасын деп жаратканда, особенно
сиздей сулууну карап жатып көзүм агып калса деле мейли эле,
секет.
Милена: -Знаешь, дед, отстань, аа?
Мамбет:-Алтышкам менин, отсталый деле эмесмин, эки
дипломум, мынакей экономистики жана юристтики! Орусчаны
суудай сүйлөйм, ал эми англисче түш жоруйм, акча десең саман
менде!
Мамбет чөнтөгүнөн булайтып долларларын көрсөтөт.
Милена мылжыйып күлөт.
Милена: -Деги сендей эркектерде ар жок, ээ? Күзгүнү карай
элегиңе бир кылым болсо керек, ыя?
Мамбет: -Эркек маймылдан сулуу болсо эле болду да,
калганы болсо кудайга шүгүр, күүлү-күчтүү элемин. Мени менен
барып эс алсаңыз эч өкүнбөйсүз. Аялдар бир свиданиеден кийин
эле өздөрү карааныма зар болуп кагылып, артыман чуркап
калышат.
Милена жинди болгон немедей күлөт:
Милена:-Старик, а сен ничовый экенсиң, анча-мынча
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жаштарды калтырам дечи. Да..а.а, супер чал турбайсыңбы!
Мамбет: -Анда кеттикпи, мен сиз эмне десеңиз, баарын алып
бере алам, каалайсызбы тиги турган Айды деле запросто!
Милена:-Кана, дед, достань тиги асманда илинип турган
Айды!
Мамбет скамейканын үстүнө чыгып Ай кармагандай болуп,
күлүкүлүү секире баштайт. Милена күлүп жатып кумга
чалкасынан жыгылып кетет, Мамбет ошол учурду пайдаланып,
аны баса калып мойнунан аймалап жиберет.
Мамбет: -Алтышкам десе, ашыкмын сага, өлүп бара жатам.
Жок дебе, жана эле сени көрүп, жүрөгүм токтоп калган болучу!
Бир түндү мага подарить этчи, сага эми баары бир да ким менен
болсоң, деги канча турасың сен?
Милена:-Эй, мумия, мен сага денемди саткандай
проститутка эмесмин! Кое бер деп жатам! Турсам өлөсүң!
Мамбет:-Анткорлонбочу, актанбачы. Жаныңдагы күрсүйгөн
бандюган неме сен ким экениңди мага эбак кыйыткан болчу.
Болду, үнүңдү чыгарба, эч ким укпасын.
Милена жинди немедей каткырып күлөт.
Милена:-Лучше өлтүрүп салчы, тажадым жашоодон!Сендей
малга окшош ыплас эркектерден тажадым! Өлтүр! Өлтүрчү!
Милена каршылык көрсөтүп Мамбеттин бетин тытып алат.
Мамбет:-Уу! Аягы суюк шерменде, көзүмдү оюп салды!
Эртең элдин бетин кантип карайм, семинардагы илимий
докладымчы!
Миленаны ары түртүп, Мамбет бетин басып онтогон
бойдон, ары далдаа жака качат. Милена жинди болгон немедей
өзүнүн кийимин тытып, бетине кум чачып, чачтарын жулуп,
бакырып ары-бери оонайт. Ары жактан Айзар Миленанын үнүн
угуп, шашыла басып келет. Мамбет жашынып экөөнү, аңдып
калат. Айзар кумда оонап, ыйлап жаткан Миленанын башын
бутунун учу менен тебет:
Айзар:-Эй, баякы адатыңды баштап, сайынып алдыңбы, ыя?
Жакшы эле каттым эле, жытчыл машке иттей акыры таап
алыпсың, ээ... Билгем ушинтериңди! Тур, деп жатам! Сага
задание бар.
Милена:-Турбасам, эмне кылып аласың, айтчы? Деги сенин
колуңан эмне келет? И вообүе эле мен баарынан тажадым!
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Кайдагы бир сендей айбанга талпак болуп!
Айзар Миленаны жакасынан алып өзүнө тартат
Айзар: -Кесирленип калыпсың го, илгери ар кимден
калып,тамтыгың чыгып көчөдө калганыңда, мен сени адам
кылдым элем.
Милена: - Ооба, танбайм, андай күндөр да болгон, бирок,
Айзар сен билесиңби, мен именно ошол кезде аябай бактылуу
болчумун, себеби эч кимге көз каранды эмес элем. А сен мени
капаска камаган чымчыктай кылып...
Айзар: -Ушунча эле эркиндикти эңсеп калсаң, болот сага
эркиндик! Чынын айтсам мен өзүм деле сенден тажап бараткам!
Сендей сойкуну бир тыйынга эле любой көчөдөн тапса болот!
Милена Айзарды бет талаштыра чабайын деп колун
көтөргөндө, Айзар анын колун катуу силкип жиберет. Милена
кумга кулайт.
-Айзар,сени мен башкалардан артык сүйчү элем, а сен...
Айзар каткырып күлүп:-Сүйүү? Сендейлер да сүйгөндү билет
бекен? Боорумду эзбечи. Билсең, Милена, мен сага бир нерсе
айтайын, сен шуркуя белең, шуркуя бойдон каласың!
Милена:-Айбан экенсиң! Керек болсо сен үчүн мен ушундай
иштерге барып...
Айзар:-Демек, баарына мен күнөөлүү турбаймынбы, ээ?
Жок, Милена, андай эмес, мунун баары тубаса! Апаң сендей
келишкен сулуу, жана ошону менен бирге сага окшош ашынган
сойку болуш керек!
Милена:-Апама тийишпе! Апамдын балакетин алгыла
баарыңар!Керек болсо сендей көңдөй, сендей чирик адам
апамдын тагдырын талкалап, бактысын балталап кетти! Он
жетиге чыга элек кезинде, аны бир пас адам алдап кетип, мени
никесиз төрөгөнү эле болбосо, апам ыйык адам болучу!Ыйык
эле! Ошол акмактын күнөөсүн өз мойну менен тартып,бүт
кордукка чыдады. Акыры ал кордукка чыдабай өзүнүн өмүрүн
өзү кыйды, өлөрүндө “кызым, кандай болбосун ал адам сенин
атаң, сөзсүз тапкын!Мен аны кечирдим...” деп өтүндү эле.
Ишенбесең, мына апамдын сүрөтү, анын өлөр астында тиги
акмакка арнаган каты да менде жүрөт. Бирок мен эзели ал итти
“ата” деп атабайм жана эч издебейм!
Айзар: -Туура кыласың! Тапсаң өзүң ит болмоксуң да!
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Милена: -Сен аны күнөөлөбөй, мени табалайсың да...
Айзар: -Мүмкүн сенин атакең, сенин тааныш же постоянный
клиенттериңен болуп чыксачы! Бүт элге шерменде болмоксуңар,
лучше издебе.
Милена: -Кандай гана таш боорсуң, Айзар. Сенден баарын
күтсө болот. Сендей башкесер, адамдын ички дүйнөсү менен
эсептешмек беле?!
Айзар Миленанын моюнун катуу кысып
Айзар: -Чшш... акырын, чымчыгым, эгер дагы мени
“башкесер” десең, мобу татынакай, сулуу башыңды кесип,
жолбун иттерге ыргытып коюш мен үчүн кеп эмес!
Милена:-Кое бер, муунуп жатам, кое берчи Айзар!
Айзар: -А.а.а.. жан таттуу бекен? Көрдүңбү, жан ушунчалык
таттуу болот! Макул бүгүн сенин ажалың жок экен, бир ишти
бүтүр, андан кийин тагдырың менин колумда!
Милена:-Айттым го, мен барбайм! Бирөөлөрдү азгырып,
алдагандан тажадым, катныпоз, кумарпоз досторуңдун оюнчугу
болуштан да тажадым! Жок, мен эч жака барбайм, өлтүр, маа
демектен мууздап сал, эч жака барбайм!
Айзар: -Кандай гана көксүң, өжөрсүң! Мага сенин ушундай
азоолугуң, көктүгүң жагат, билсең азыр мен сени жек көрүштүн
ордуна, кайра каалап кеттим!
Милена:- Мен сени жек көрөм, айбан десе! Кое бер деп
жатам!
Айзар:- Сенин ушундай азоолоно баштаганың жагат, жаным,
мен сени азыр ачуу шарапка окшоп шашпай шимирем, таттуу
суусундукка окшоп бир тамчы калтырбай кылтылдатып жутуп,
ырахат алам!
Айзар тыбырчылап жаткан Миленаны улактай көтөрүп
алып кетет. Мамбет жашынган жеринен чыгып, бир нерсе
издегендей жерди шимшилеп карап жерден кичинекей сумканы
таап ичиндеги акчаларды шашпай санап чөнтөгүнө катат, анан
ары жактан ак кагазды көрүп, телефондун жарыгы менен
окуйт. Мамбет башын бир согуп, бир кызыктай болуп жерге
тизелеп олтуруп калат.
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Экинчи көрүнүш
Ресторандын ичи, бул жер да азыркы заманбап дизайн менен
жасалгаланган, кымбат баалуу хрусталь люстралары
жалтырап, жаркырап залга жагымдуу жарык чачат, столдун
үстүндө дүйүм тамак, идиштер да баары хрусталдан тандалып
коюлган. Жагымдуу музыка. Айзар бирөөнү күткөндөй саатын
карап, ары-бери басат. Чыдамы бүтүп, сыртка чыга берерде,
кычырап кийинген Арман кирет, аны көрүп Айзар жагалдана
астынан тосуп, эки колун куушуруп столго отургузат.
Арман: -Сизди Чалыр жибердиби? Өзү неге келген жок?
Аны менен жекече сүйлөшчү иштер бар эле.
Айзар: -Кечириңиз, Арман мырза! Ал бошобой калды.Пайпай, паай... ушундай шедевр курулушту биринчи көрүшүм, көп
эле жерде болгом, бирок мындай жети кереметтин бирин көрө
элекмин! Сейрек көрүнүш, баракелде, сизге! Деги мунун баарын
кайдан үйрөндүңүз эле?
Арман: -Өзүм архитектуралык билимди Америкадан алгамын,
андан кийин көп өлкөдө жашап, билимимди өркүндөттүм, жакында
Дубайда салынып жаткан улуу курулуштарын өз көзүм менен
көрүп, аларга да таасирлендим окшойт.
Айзар: -Туура, башкалардын колунан келген нерсе эмнеге
биздин колдон келбесин, бирок бул проектиңиз ошончолук көп
каражатка турду болуш керек?
Арман: -Менин максатым Ысык Көлдү туризмдин борбору
кылып, бүт дүйнөгө атагын
чыгарыш керек. Арабдарды
карабайсызбы, куурап жаткан чөлдү, гүлдөгөн бейишке
айлантышты, а биз Жараткан берген бейиш жерибиздин баркын
билбей чөлгө айлантып олтурабыз!
Айзар: -Ак сөз, Арман мырза! Сизди угушумда, кыргыздын
алгачкы миллиардери деп уктум эле.
Арман:-Сизге муну Чалыр айттыбы? Ошондуктан, мени
“миллиардер” деп карызга берген акчаны кайтаргысы жок го, ээ?
Айзар:- Шеф созсүз берет, бирок ал “карызды дагы бир аз
кечиктирип берем, бир аз күтсө жакшы болот эле”, деди эле.
Арман: -Достук достук менен, ал эми иш иш менен болсо
жакшы болот эле. Ал чоң суммадагы акча, менин жаңы баштаган
проектиме керек эле, Чалырга айта барыңыз, тездетсин! Мен
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кеттим эмесе, зарыл жумуштарым бар.
Айзар бөйпөлөктөп тура калып, астын тосот.
Айзар: -Арман мырза, бир аз алтындай убактыңызды бизге
бөлсөңүз, шефтин сизге атайылап белеги бар эле, отурсаңыз...
Арман таң кала кайра олтурат:-Кызыктырып койдуңуз, не
белек?
Айзар ары жака белги берет. Милена жыландай ийрилип
чыгыш бийин бийлеп чыгат. Арман мыйыгынан жылмаят, колун
шилтеп, кайра туруп бара жатканда, Милена астын тосуп
бүткүл денеси менен титиреп күчөп бийлейт. Армандын эч нерсе
жактырбаганын байкап, Айзар белги берет, Милена жок болот.
Айзар: -Оо, Арман мырза, жалаң чет өлкөлүк кыздар менен
баарлашып, биздин карапайым кыздарды карабай калган
окшойсуз.
Арман: - Жаңылышасыз, кыргыздын кыздары дүйнөдөгү эң
сулуу кыздар болуп эсептелет. Өзүмдүн бул жака келген себебим
да,кыргызымдын бир ак куусун издеп, көлүмө кайтып келдим.
Айзар: -Куттуктайм! Демек, кыргыздын кызына ашыкмын
деңизчи! Кандай бактылуу ал сулуу сизге тийсе, миллиардерша болот!
Арман: -Ага менин байлыгым кызык да эмес. Бул ак сарайды
ага арнап салган элем, бирок ал мен жете албас бийиктикте.
Айзар - Эмне үчүн андай ойлойсуз, азыр любой кызга акча
көрсөтчү, артыңан чуркап алат!
Арман: -Бардык кыздар сиз ойлогондой эмес, чыныгы
кыргыздын аруу кыздарын андай төмөн баалабаңыз! Кой, мен
турайын, кишилер күтүп калды, Чалырга болсо айта барыңыз,
тездетсин!
Айзарды жактырбай басып кетет. Айзар столду муштум
менен бир урат.
Айзар: -Былжыраган энеңди гана дурайын!Өзүнө өзү көр
казган неме экен, керекпи мобу ак сарай, көк сарайы менен
кошуп өзүн күм-жам кылам!
Милена анын жанына келет:-Айзар, кан ичмең кармап
калдыбы? Ага тийбе, андан көрө эрте кетели бул жерден!
Айзар аны ары түртөт:-Сенин да базарың бүтүптүр го,
жылаңачтанып алып чимирик атсаң да, сендей муздак жыланды
карабай койду го?!
Милена тизелеп:-Айзар, бу саам өтө таза адамга жолугуппуз
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мыкты мырза экен, суранам анын убалына калбай кетеличи...
Айзар: -Акылың кыска да, мунун көзүн тазалабасак, Чалыр
биздин башты кесет, ал буга миллион доллардан көп карыз,
албетте, анын берейин деген бир грамм да ою жок, андан көрө
көз жаздым кылып келгиле деп, мага особый поручение берген
болучу...
Милена: -Экөө шилекей алышкан достор деп кечөө айтпадың
беле, анан кандайча Чалыр күнөөсүз немени өлтүрткөн жатат?
Айзар:-Азыр дүйнөнү акча башкарып турганда сенин достук,
сүйүү, абийир деген нерселериң бокко да жарабай калган!
Кеттик, анда, тиги баш кесерлерди ойготолу.
Милена анын артынан илкип басып жөнөйт. Көшөгө
жабылат
Үчүнчү көрүнүш.
Батыш өлкөлөрүндөгү беш жылдыздуу мейманкаларынан
кем калышпаган вилланын ичиндеги өтө асем жасалгаланган чоң
бөлмөнүн ичи. Наристе терезенин жанында, көлдү суктана
карап коюп, ноутбугду көңүл кош кармалап олтурат. Терезеден
Арман акырын башын чыгарып, колундагы лилия гүлдөрүн
Наристенин астына аяр коет. Наристе чочуп кетип, тура
калат.
Арман:-Сиз мени кечириңиз, мен сизди кайра бир жолу
көргүм келди. Мейли, бул жоругум үчүн, өлүмгө буюрсаңыз да
мен даярмын, бир эле жолу керемет көздөрүңүздү карап андан
кийин өлсөм араманым жок...
Наристе: -Сөз жок! Мен азыр сиздин начальнигиңизге
чалам! Каракчыга окшоп терезеден киргениңиз үчүн эле
жумуштан кетесиз!
Арман: -Суранам,
эч кимге арызданбаңызчы, мени
жумуштан кетирсеңиз, мен кайда барам?
Наристе: - Мен сизге айттым эле го, сиз менен мен жолуга
албайм деп, кетиңиз. Же чалайынбы администраторго!
Арман: -Кандай гана ташбоорсуз, сиз аябай өзгөрүпсүз,
баякы бала кездеги баео, боорукер секелек Наристе жок...
Наристе бир саам токтоп Арманды тигиле карайт
Наристе: -Түшүнгөн жокмун... Сиз мени тааныйсызбы?
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Көлдүн шоокуму угулуп, алыстан Ысык-көл закым болуп
көрүнөт. Ыссык-көлдү курчаган ак мөңгүлүү Ала-Тоо, күндүн
батышы көлдү ого бетер керемет кылып суктандырат, көл
жээгинде өспүрүм бала кумдан шаардын макетин тургузуу
менен алек. Ары жактан бантикчен кичинекей кыз чуркап келип,
анын оюнчук шаарын таңыркап карап туруп калат.
Кыз: -Эй, бала, сен эмне кылып жатасың?
Бала: -Эмне көрбөй жатасыңбы, мен үй салып жатам.
Кыз: -Азыр чоң толкун келип, сен салган үйлөрдү жууп
кетет да!
Бала: -Мейли, талкаласа, талкалай берсин, мен мындан
сонун үй салам!
Кыз: -Кызык, анан бул үйлөрдө ким жашайт?
Бала: -Баары жашайт
Кыз: -А мен жашасам болобу?
Бала аны телмире карап, жылмайып:-Сен аябай сулуу кыз
экенсиң, мен сага башкача сонун үй салып берем...
Кыз: -Сен эмне мага салып берем дейсиң, мага чоң атам эле
пенсиясына сатып берет.
Бала: -А сенин папаң-мамаңчы?
Кыз үшкүрүп:-Алар жок. Чоң атам менен гана жашайм.
Бала: -Капа болбочу... Атың ким?
Кыз: -Наристе...
Бала: -Менин атым Арман.
Кыз: -А сенин ата-энең барбы?
Бала: -Ооба, папам жана мамам болуп биз Нью-Йоркто
жашайбыз. Бул жака эс алганы келгенбиз.
Кыз: -Ай-иий, Америкадабы? Кандай бактылуусуң, Арман!
Бала: -Наристе, сен бактылуусуң, ушундай кооз жерде
жашап! Карап тур, мен чоң жигит болгондо ушул жерге ак
сарайларды салам! Көлдүн сулуулугун бүт дүйнөгө таанытам!
Кыз: -Арман, мага сен англисче үйрөтө аласыңбы?
Бала: - Ооба, биз дагы жарым ай бул жерде болобуз, мен
сени ар дайым ушул жерден күтөм.
Кыз: - Үйдөгү жумуштарды тез бүтүрүп коюп эле, бул жака
учам. Арман, тигине чоң атам да келе жатат!
Карыя: -Кайсы жигит десем, Мидиндин небереси тура. Чоң
атаңдыкына келдиңерби, меймандап. Азаматсыңар! Оңойбу
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анан, биз турган жер шарынын аркы бетинен учуп келиш.
Кыз: -Ата, Арман мага англисче үйрөтмөй болду! Анан
чоңойгондо чоң үйлөрдү ушул жерге салат экен!
Карыя: -А эмнеси бар экен, Мидиндин небереси салам десе
салчудай жигит турбайбы, бул кумдан жасаган үйлөрү тим эле
ак сарайдай эле болуптур.
Бала: -Чоң ата, мен чоңойгондочу атактуу архитектор
болом! Көл жээгине чоң замокторду салам!
Кыз: -Ата дейм, жүрү ак кууларды көрөбүз.
Бала: -Ак куулар? Мен да көрсөм болобу?
Кыз: -Болбойт го...Сенден ак куулар чоочуркап коркушат, ээ,
ата?
Карыя: -Жүрөгү таза адамды ак куулар алыстан эле
сезишет, кызым. Жүргүлө чогу, ал эми узун жолду кыскартып,
мен силерге ак куулар жөнүндө бир болгон окуяны айтып
берейин. Мен анда бул жерден алыс эмес жайгашкан корукта
корукчу болуп иштечүмүн. Бир күнү кечке жуук көл жээгинен
иттин абалаган үнү угулат, дагы эмне болуп кетти деп ал жака
шашыла бастым.Канаты жаралуу жалгыз ак куу экен, же учуп
кете албай же алыс сүзүп кете албай алсырап узун мойнун
жерге салып, өзүнүн алсыздыгына мөгдүрөп тургандай көрүндү.
Итти ары кубалап, жаралуу ак кууну үйгө алып бардым, ок
тийген канатын кесип салып дарыладым. Ошентип, ак куу көпкө
чейин биз менен туруп калды, өзү тыңып калганы менен канаты
айыкпай койду. Эртең менен көлгө кетет да, кечинде кайра
келет. Кеч күз болчу, ак куулар топ-топ болуп асмандан учуп
баратышкан, бир маалда арасынан бир ак куу бөлүнүп көлдө
сүзүп жүргөн ак куунун жанына конду. Экөө бир-бирин мурда
тааныгандай, бир-бирин катуу сагынышкан адамдардай
айкалыша түштү. Болду болбоду бул биздин жаралуу ак куунун
түгөйү деп ойлодум. Ошентип экөө ар дайым чогу жүрүшчү
болду, кайдан көрбөгүн экөө чогу сүзүшүп, чогу камыштын
арасына эс алышып дегендей. Экөөнү көрүп кээде зээним кейийт,
тигиниси жаралуу ак кууну учууга үгүттөйт, ал болсо
болушунча аракет кылса да, эмгеги текке кетип, такыр уча
албайт. Аракетин миң кайталап, акыры жаралуу ак куу гана
эмес түгөйү да түшүнсө керек, көрсө жаралуу ак куу асманга
учуу бактысынан ажыраптыр. Узун, ичке мойнун салаңдатып,
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муңайм түгөйүнүн көздөрүн карайт. Кээде экөөнүн бир-бирине
жасаган назик, аяр мамилесин көрүп адамдардан да акылдуу,
боорукер экенине ынанасың. Адамдардыкынан да бир бирине
болгон сүйүүсү күчтүү, таза жана туруктуу экенин өз көзүм
менен көрдүм.
Ал каргашалуу күндү такыр унутпайт болушум керек,
бороон күчөп, толкундар тоодой болуп уюлгуп жээкке урунат.
Биздин ак куудан дайын жок, сарсанаа болуп көл жээгинде көпкө
турдум, ак кууну күттүм. Эртеси бороон басылганда, кайыкка
түшүп издеп чыктым. Жымжырт, кыжаалат болгон мен
камыштардын баарын карап чыктым, көрүнбөйт. Бир топтон
кийин көлдүн ортосунда эки караан жүргөнүн көрүп, жеткенче
шаштым. Өтө эле алыс сүзүп кетишиптир.Жете барып бир
шумдукту көрдүм, эки ак куу узун моюндарын бир-бирине
толгой беришип бир учурда жандарын кыйышыптыр! Мына
Сүйүү! Алар адамдардын астында чын сүйүүнү даңктап
кетишти! Бир-бирисиз жашай албасын далилдеп кетишти! Бир
чети экөө бир-бирин муунтуп өлтүрүшүп, адамдарга чоң сабак
болсун дешсе керек, эч качан сулуулукка, ыйык сүйүүгө кол
көтөрбөш керек, эч качан түгөйлөрдү бир-биринен айырбаш
керек экенин! Мен ошондо жансыз ак кууларды колума алып... Ак
кууга кол көтөрүп, жаралаган, түгөйлөрдүн бактылуу
жашоосун талкалаган адам жырткычты бүт дүйнөм менен
жек көрдүм...
Бала: -Чоң ата, ал жырткыч адам кармалдыбы анан?
Карыя: -Жок, балам, бирок ал деле акыры оң болбошун
билем. Адам улуу да, сулуу да болуп жаралган, бирок бекеринен
адамдын көзүн азезил жараткан деп айтпаса керек, бирөөнүн
колундагы күкүмдөй бакытты көрө албай калышат
пендечиликтин айынан...
Ары жактан ак куулардын кыйкуулаган үнү угулат. Кыз көл
жээктеп чуркайт:-Ак куулар! Ак куулар!
Кыздын артынан бала да так секирип чуркап, ак куулардын
бийин туурап бийлешет.
Кыз: -Мен ак куумун, ак куумун!
Бала: -Биз ак куубуз, ээ, Наристе!Ак куу болгон кандай
сонун, алар аябай сулуу болушат, ээ, чоң ата!
Карыя: -Айланайындарым, силер деле ак кууларга окшоп
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сулуусуңар, бир гана өмүрүңөр узун болуп, бактылуу болсоңор экен..
Закым кайра алыстайт, Арман Наристенин колун кармап:
Көрсөм деп дегдеп көзүмдүн нуру чачырап,
Көбөйүп дартым түн бою уйку качырат.
Аздектеп сүйөр ажайып күндөр узарып,
Күн болуп чыгып, Ай болуп түнгө жашынат
Баардыгын чандым! Өзүңө баарын алмаштым,
Ашыгат жүрөк, алдастап сага шашылат.
Мындан көп жыл мурда так ушул жерде кумдан үй салып
олтурсам, сен мага ак кууларды көрсөткөнсүң, чоң атаң болсо
экөөбүзгө ак куулар жөнүндө баян айтып берген. Наристе, мени
эстедиңби, мен Арманмын!
Наристе: -Арман?! Армансыңбы?! Мен сага эч качан
жолукпайм деп ойлогом. Аябай өзгөрүпсүң, демек бул ак сарайга
окшош келишкен имараттар сенин бала кезиңдеги кыялдарың
турбайбы, ээ? Куттуктайм, азаматсың!
Арман: -Мен да сени куттуктайм, Наристе...
Наристе: - Эмнем менен куттуктайсың, кызык?
Арман: -Сүйгөн адамыңа турмушка чыгып, бактылуу
аялзаты болгонуңа.
Наристе жерди карап: -Рахмат...
Арман: -А мен болсо сага жолуккан күндөн баштап сен деп
гана жашап калган болчумун. Мен сени эч унута албай койдум,
Наристе...
Наристе:-Арман, суранам, кереги жок, өткөн иш өттү да.
Арман: -Наристе, балким, улуулукка барчу жол сени ууртуңдагы
жылмаюңан башталар? Сага арнап Тадж Махал салбасам да, көл
жээгине ак сарай тургузгум келди. Ал үчүн көп үйрөндүм, көп
издендим, тыным албай аракет кылып акыры мына бала кездеги
кыялыма жеттим. Бир өкүнүчтүү нерсе менин жүрөгүмдүн
Ханышасына мына минтип өтө кеч жолуктум. Өтө кеч...
Наристе: -Арман, өттү-кетти...Эстебейличи өткөн күндөрдү.
Мен өмүрлүк жарым менен бактылуумун...
Арман: -Наристе, бери карачы, сенин көздөрүң такыр башка
нерсе айтып жатпайбы.Биз ар дайым бир-бирибизди гана сүйүп
келгенбиз да, ак куум менин...
Экөө бир-бирин тиктешип, анан кучакташып калышат.
Наристе: -Арман, сен менин балалык тун сүйүүм болчусуң,
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сени канча жылдар үмүт үзбөй күттүм, бирок бир-бирибизге
кошулбай, эки ача болду тагдырыбыз.
Арман: -Наристе, сага жетпей калганым мен үчүн айтып
бүткүс арман. Сага өмүр бою арзып, азапка батып, жүрөгүм сен
деп гана согуп, үмүт үзбөй сени издеп, анан сага акыры
жолукканда сен меники эмес экениңди билип жүрөгүм сыздап
ооруп жатат.
Наристе: -Арман, менин жүрөгүм оорубай эле дейсиңби?
Мен да,сени аябай күткөмүн Арман...Эмне мынча кеч
жолуктук?..
Арман: -Наристе, ак куум менин, ыйлабачы...
Наристе: -Сен мага Айчүрөк менен Кыязды айтып бергенден
кийин, мени катуу ой басты... Менин көңүлүмө толбогон,
жүрөгүмө чоочун, жат адам менен жылымтык чай ичкендей күн
өткөрүп жүрөм... Сен көрөгөчтөй болуп айткандай мен
бактысызмын... Өзүмдүн ички дүйнөмдүн ыйын укпаш үчүн отбашым менен кирип алып, илим менен алектенип жүрөм. Үйгө
такыр көңүл чаппайт,ал жакта баары жат, чоочун мага!
Арман: -Биз бир келген жашоодо бактылуу болушубуз керек.
Миңдеген тоскоолдуктарга кабыл болсок да, биз артка чегинип,
жеңилбешибиз керек, биз ак кууларга окшоп, түбөлүккө бир
болушубуз керек.
Наристе: -Арман, кантип мен баарын таштап, сени ээрчип
кете алам?!Жолдошумдун бир жамандыгын көрбөсөм, уят
го...Чоң атам тирүү болсо, мени жемелеп урушмак. Ал адамды
сүйбөсөм да, ага кыянаттык кылып, жүрөгүн ооруткум келбейт.
Арман: -Жок, атам, сүйүүнү, улуулукту биринчи орунга
койгон улуу адам болучу. Ал экөөбүздү терең түшүнүп, биздин
бактыбызга кубанып батасын берип ак жол кааламак.
Наристе: -Кыйнабачы мени...
Арман: -Жашоодо сүйүү болбосо, жашоо да демек жок, биз
экөөбүз атайылап бир-бирибизди издеген жокпуз да, тагдыр
бизди жолуктурду. Бул күтүүсүздөн болгон жолугушуу мага эң
кымбат, эң аялуу белек болду...
Наристе: -Бакыт эч өкүнбөгөн ырахат деп айтышат, бирок
мен андай бакытты закымга окшоштуруп корко берем...
Арман: -Жаным, мен сен үчүн, биз сүйгөн ак куулар үчүн
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келдим. Бүт өмүрүмдү сага багыштасам да аздык болор...
Наристе: -Арман, мен да сага аппак сүйүүмдү тартуулап,
сени менен ак кууларга окшоп махабат көлүнө сүзгүм келген,
бирок...
Арман Наристени эриндеринен сүйүп:-Ак куум, уксаң,
жүрөктөрүбүздүн
согушун, экөө тең бир-бирине умтулуп,
“сүйөм” деп шыбырашып жатышат.
Экөө айкалыша түшкөндө, эшикти күч менен катуу урган
үн чыгат.
Наристе: -Арман, менин коллегаларым окшойт, бул жерге
кире турчу, мен аларды узатып жиберейин.
Чайпалып мас болгон Мамбет кирет, үнсүз колундагы бир
бутылка арак, нанды столго коюп, керилип креслого олтура
кетет, чөнтөгүнөн шашпай тамеки алып ширенке күйгүзөт.
Наристе: -Түшүнгөн жокмун, сизге эмне болду?
Мамбет: -Көрбөй турасызбы, мен бүгүн масмын, түшүнүңүз
күйүттөн ичтим! Наристе Артыковна, эң боорукер, мээримдүү
асылзат айымсыз, менин күйүтүм күч...Сизге сырымды
айтпаганда кимге айтам, бүгүн мен стресс алдым, дагы эле
шоковое состояниеде турам.. .
Наристе: -Мамбет Тырготович, мен сизди түшүнбөй турам.
Мамбет бырылдап мурдун сүртүп: -Наристе айым, мен бүгүн
күтүүсүз жерден өз каныман, жаныман жаралган кызыма
жолуктум...
Наристе: -Балдарым жок деп жүрбөдүңүз беле?
Мамбет: -Мен да ушуга дейре ошондой ойдо болгом. Анын
апасы коңшу айылдын эле, аны “сени сөзсүз алам” деп алдап,
анан борборго качып кеткен элем... Ал бечара мени күтүп жатып,
үмүтү үзүлүп менден төрөлгөн кичинекей кызын энесине таштап,
көлгө чөгүп өлүп алыптыр, мына мага жазган акыркы каты...
Наристе катка бир көз жүгүртүп, Мамбетке кайра берет
Наристе: -Ошентип, бир адамдын убалына калыптырсыз,
Мамбет агай...Ал эми кызыңызчы, анын жашоосу жакшы бекен?
Мамбет: -Сураба, мен айтпай эле коеюн.. Ал азыр чоо-оң
кызматта иштейт экен. Жетине албай мына минтип арак ичип
жатам...
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Мамбет өзүнө арак куюп, ачуурканбай тартып жиберет.
Мамбет: -Ээ, деги эле койчу, аялдардын породасы да,
жаратылышы да бирдей эле болот!
Наристе: -Мамбет Тырготович, кечириңиз, мен
такыр
бошобой жаттым эле, отчетту эртеңкиге чейин даярдап бүтүшүм
керек.
Мамбет Наристенин билегинен кармап :-Экиленбечи,
баардык аялдар бирдейсиңер, оозуңар менен оттоп тазалык,
тунуктук деп бийик сүйлөп, ошону менен бирге баарыңар
күнөөгө батып абийириңерди булгап... Сен деле алардан айырмаң
жок немесиң.
Мамбет жулунуп жаткан Наристени өзүнө күч менен
тартат: -Билем, азоосуң! Билем, жапайысың, бирок мына мен
сени үйрөтүп алам, азоого чалма салып!
Наристе Мамбетти ары түртөт:-Акмак, мен сен
ойлогондой төмөн аял эмесмин, чык эшикке!
Мамбет: -Ушунча сулуу болуп эмне мынча мерезсиң, өмүр
бою соолбогон гүл болобу, гүлдү ыргытат чыгып калса керектен!
Наристени күч менен бекем кыса кучактап :-Алтыным
менин, мен бактылуумун, ушул ирмемди канча
күткөм,
тыбырчылай бер, сенин жапайы куштукундай назик канаттарың
менен каккылаганың аябай жагат...
Армандын муштуму тийигенде гана Мамбет эсине келип,
кан чачыраган оозун басып, озондоп тура калат
Мамбет: -Аа, Наристе атыңа жараша, затың да тунук деп
жүргөн мен жаңылышыпмын да! Ал эми эриңчи? Олда байкуш
тепек ай, койнунда суу жыландай шуркуя жатканын билбептир
да!
Арман Мамбетке жулунуп:-Жаагыңды бас, такыр талкалап
сала электе!
Наристе: -Арман, суранам, тийбегин, колуңду бул итке
булгаба!
Мамбет: -Кимдин бит, кимдин ит экенин такташабыз,
Наристе Артыковна!
Мамбет эшикти күч менен катуу жап чыгып кетет.
Арман: -Наристе, кечир, менин айымдан сен адамдарын
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түшүнбөстүгүнө кабылдың. Мен үчүн репутацияң булганды.
Байлыгыңды алып койсо өлбөйсүң, эптеп күн көрүп кетсе болот,
бирок абийириңди тепсеп салышса, аны эч ким тазарта албайт
дешет, мен сенин кордолуп калганыңды каалабай, чыга калып
накта жалган жалаага кабылттым окшойт.
Наристе: -Мен аны адам деп жүрүптүрмүн да, көрсө ал эң
төмөн, ыплас айбан экен.
Арман Наристенин уйпаланган чачтарын сылап:-Наристе сен
акылдуу гана эмес, келбетиң келишкен чырайлуу чүрөксүң.
Албетте, көпчүлүк эркектердин сага сугу түшкөнү түшүнүктүү
иш, бирок азыркы окуя...
Наристе: -Суранам, азыркы окуяны унуталычы, биздин
бүгүнкү бактыбызга эч ким тоскоол боло албайт, чынбы, Арман?
Ишенесиңби, мен мектепте окуп жүргөндө, экөөбүз таанышкан
мына мобул көлдүн жээгине келип, сени күтүп, сен жөнүндө
кыялданып, анан сени менен кучакташып бийлегендей өзүнчө
обон салып жай бийлесем, мени көргөндөр “бул кыз айнып
калган неме го” деп ойлошсо керек. Ал эми мага баарыбир
болучу, кыялымдагы ханзаада менен бийлеш айтып бүткүс бакыт
болучу.
Арман: -Жүрөгүмдүн эң кымбат, эң назик керемет гүлү,
менин түбөлүк сүйүүм, сизди азыр бийге чакырсам болобу?
Наристе бактылуу жылмайып:-Мен бул ирмемди канча
күткөм...
Экөө бийлеп кетишет.
Арман: -Наристе, сага менден сюрприз бар.
Наристе: -Табышмактатпай айтчы.
Арман: -Мен сага ак кууларды көрсөтөйүн дегенмин.
Наристе: -Ишенбеймин, ак куулар эбак эле жер которуп
кетишкен да. Бул жердин өтө кымгуут болушу, көлдүн жыл санап
кирдеп баратышы жана өзгөчө браконьерлик, ак кууларды биздин
жерден кетүүгө аргасыз кылды окшойт.
Арман: -Сенин илимий ишиңдин темасы да ак кууларга
байланыштуу да, ээ, жаным? Мен билгендей бул ак кууларды
Прибалтикадан алдыргам, биздин климатка көнбөй жатып, эптеп
көнүштү, азыркы учурда ахыбалдары жакшы. Акырындап санын
26

көбөйтүү биздин бирден бир максатыбыз.
Наристе: -Сен сыйкырчысың,Арман! Ак кууларды
көрбөгөнүмө канча жыл болду, көрсөтчү батыраак!
Арман: -Наристе, кечирим сурайм, менин дагы бир белегим бар
болучу сага арнаган, бир аз күтө аласыңбы, мен тез эле келем?
Наристе: -Убара болбочу, мен сени азыр эч жака кое бергим
келбей жатат, кетпечи, сен мага өзүң эле тагдырымдын чоң
белегисиң.
Арман: -Бир эле саамга улуксат берчи, анан сени эч качан
жалгыз таштабайм.
Наристе: -Чынбы? Арман, анда мен сен экөөбүз эң биринчи
жолу таанышкан жерден күтөм.
Арман шашыла чыгып кетет, анан кайра бир нерсе унуткандай
шашыла кирип Наристени назик кучактап, бетинен сүйөт.
Арман: -Билесиңби, сүйүүм менин сенден бир аз эле
алыстасам, аябай сагынып кайра келдим. Наристе, айтчы, биз
мындан кийин ар дайым чогу болбузбу?
Наристе ойлуу: -Ооба, асылым, күттүрбөй бат келчи.
Арман: -Эң биринчи жолу таанышкан жерден жолугабыз,
сен да кечикпе жаным.
Наристенин жүзүнөн назик сүйүп, Арман чыгып кетет,
Наристе бактылуу жылмайып өзүнчө чимирилип тегеренип,
колуна плашын алып,чуркаган бойдон Армандын артынан
кетет.
.
Төртүнүчү көрүнүш.
Наристе көл жээгинде толкундар менен ойноп, алыста
сүзүп жүргөн ак кууларга кайрылгандай:
- Ак куулар мени карагылачы, мен келдим, өмүр бою издеп
жүргөн сүйгөн адамыма жолугуп, бакытымды, кубанычымды
силер менен бөлүшкөнү келдим. Себеби, силер эң акылдуу, эң
сезимтал, сүйүүнүн барк-баасын билген, аны ыйык туткан
керемет сулуу кушсуңар! Ак куулар айткылачы, биз Арман
экөөбүз эч качан ажырашпайбыз, ээ? Силерге окшоп ар дайым
чогу жүрөбүз да, ээ?Бактылуу болобузбу экөөбүз?
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Көлдүн жээгине чоң сумка көтөрүп Милена бир нерседен
корккондой ары-бери жагын каранып шашып келет.
Наристенин жанына келип:-Дай, прикурить?
Наристе чочуп кетип, көздөрүн алайтып:-Кечиресиз, мен
тамеки тартпайм.
Милена: -Аябай кубанычтамын тартпаганыңа, а сен бул
жерде не турасың? Же тайное свиданиеби?
Наристе жылмайып: -Ооба, сиз кайдан билдиңиз?
Милена: -Кана бери карачы, сен азыркы учурда аябай
бактылуусуң, сүйүүгө массың, анын баарын мен тиги бактылуу
күйүп турган көздөрүңөн окудум. Завидую, мен сага окшоп
жизнь сүйүп көргөн эмесмин.
Наристе: -Ооба, аябай бактылуумун, ишенесизби, мен бул
адамды канча жыл күттүм эле...Акыры кеч болсо да жолуктук.
Милена: -Фу, мен күткөндү жек көрөм, а менин фрайерим
оор операцияга кетерде, мына минтип дайыма күттүрүп коет.
Наристе: -Сүйгөн адамды күтүү бул бакыт го, а сиздин
жолдошуңуз эмне хирург болуп иштейби?
Милена: -Сенин поняткаң вообше эле отстой экен!Операция
кылыш үчүн сөзсүз эле хирург болбош керек, мясник деле жарайт
бул операцияга!
Наристе: -Түшүнгөн жокмун,сиз эмнени айткан жатасыз?..
Милена: -Ладно, проехали! Мен сага бир нерсе айтып коеюн,
мен азыр күткөн адам, менин күйөөм эмес. Ал терини тескери
сыйрыган мыкаачы! Биринчи аялы мунун бүт сырын билет, эч
кимге айтпай, чыдап жашап келет, анысы аз келгенсип, жакында
мөлтүрөгөн жапжаш, сулуу токол алган, ошого убал да.
Бизнесменмин деп алдап бул баш кесер, ушундай операцияларда
жүрөт, ал эми токолу киллердин аялы экенин да билбейт.
Наристе: -Аябай коркунучтуу сүйлөп жатасыз, ким
киллердин аялы?
Милена: -Акырын, тигине өзү келе жатат, ары басып жок
болуп кетсең, ал күбөлөрдү көп жактыра бербейт.
Милена ары жактан шашып келе жаткан Айзардын
астынан тосуп чуркап:-Ну как, все нормальнобу?Эч ким силерди
көргөн жокпу?
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Айзар ага салафанга оролгон пакет сунуп:
-Бул акчаны бек кат, жоготсок, Чалыр башыбызды өз колу
менен кесет. Тиги экөө такси менен чыгып кетишти, биз да
шашылышыбыз керек, азыр бул жерге катер келет, биз экөөбүз
ошого түшүп кетебиз. Тезинен из жашырып кетишибиз керек,
Милена!
Милена: -Токточу, Айзар, колуң кан, сен эмне
жарадарсыңбы?
Айзар: - Туй ата, булгап алыпмын да, көл жээгине барып
колумду чайкап алайынчы, коркпо, мен жарадар эмесмин.
Милена: -Айзар, сен...сен... эмне... анын акыры өлтүрүп
тындыңбы, ыя? Акчасын эле алып кетебиз дебедиңер беле?
Айзар: -Акырын, эмне бакырасың, аны өлтүрөлү деген деле
ой жок болучу, үчөөбүз анын кабинетинде акчасын сейфтен
чыгарып жатканда, ал кайдан-жайдан кирип келди белгисиз, арга
жок аны көзүн тазалоого туура келди.
Милена: - Эч күнөөсү жок бечараны ошентип өлтүрдүк
дегилечи?!!
Айзар
Миленаны
төшкө
түртүп:Сагызгандай
шакылыктабай, бар пирс жака катердин келгенин карап тур!
Милена чуркаган бойдон, пирс жака кетет, Айзар
калтыраган колдорун сууга жууп, эми тура берейин дегенде өңү
купкуу болгон Наристе жанына келет, калтыраган үнү менен:
Наритсе: -Демек, менин күйөөм киллер экен да...
Айзар аны көрүп чочуп кеткенин билгизбей, калп
жылмайып:-Наристе? Сен кайдан? Аа, баса, тиги кырылып бара
жаткан ак куулар жөнүндө семинар болот деп менден суранып
кетпедиң беле, бирок ушул жерде болот деп айткан эмессиң да,
кызык...
Наристе: -Жолобо мага! Алма-Атага командировкага кеткен
сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң?Жаныңдагы кайсы кыз?
Айзар: - Түшүнүктүү, кызганып жатасыңбы? Мен сени эч
кимге алмашпайм, сени гана сүйөм дебедим беле?Сен мага
ишенишиң керек, көрөр көзүм менин.
Наристе: -Бул сөзүңдү биринчи аялыңа да айтсаң керек,ээ?
Мен көрсө, калп сөздөрүңө ишенип, сенин чыныгы жүзүңдү эч
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билбепмин, да?!
Айзар: -Сага бул жалган сөздөрдү ким айтты? Эч андай
эмес, сен менин жалгыз ак никелүү аялымсың.
Наристе: -Жолобо, жаныма деп жатам! Мен баарын уктум!
Баарын билем! Менин күйөөм киллер, үч уктасам түшүмө
кирбеген окуя! Киллер! Сен бүгүн киши өлтүрдүң чынбы, Айзар?
Кезектеги дагы бир күнөөсүз адамдын жанын кыйдың, туурабы?!
Айзар Наристени далысынан силкилдетип:
Айзар: -Акырын, акырын деп жатам, үйгө барганда бүт
түшүндүрүп берем, азыр биз менен сен чогу кетесиң.Тигине
катер да келди!
Наристе: -Кое бер, мен сени менен эч жака барбайм,
жараткан экинчи сени мага кошпосун! Мен сендей айбан менен
чогу басмак тургай, чогу бирге жашабайм.
Айзар Наристенин колун кайрып, күч менен көлгө сүйрөйт,
Наристе катуу каршылык көрсөтүп, анын колун тиштеп алат.
Наристе: -Киши өлтүргүч, айбан, сен баарыбир алыс
кетпейсиң, мен азыр милицияга чалам! Эл-журт, жардамга!
Жардамга!
Айзар: -Ошондойбу, анда эмесе мына сага, мына сага! Мени
менен баспасаң, такыр эч ким менен баскыс кылайын сени!
Айзар Наристени бычак менен саят. Наристе ичин басып,
ачуу чаңырып эстен танат. Айзар шашып-бушуп изин тазалап,
Наристенин кумга оонап кыйналып жаткан денесин аттап
кетет да, ал жакты бир карап койбостон сигнал берип
жаткан катерге чуркайт.Ошол маалда тапанчанын үнү угулат,
катерге түшөйүн деп бараткан Айзар оңкосунан түшүп көлгө
кулайт. Ары жактан колуна тапанча кармаган, кийими бүт кан,
оор жарадар болуп араң баскан Арман көрүнөт. Наристеге үчтөрт кадам калганда жыгылат, бирок бардык күчүн чогултуп,
Наристенин жанына жылып келет. Наристенин чачын сылап,
анын жарадар экенин көрүп, кучагына кысат.
Наристе көздөрүн араң ачып: -Арман, келдиңби? Мен сени
күттүм эле...
Арман болгон күчүн чогултуп -Мен сага сөз бергемин да,
ушул жерден жолугабыз деп, Наристе, мына мен келдим, турчу,
керемет көздөрүңдү аччы, ак куум менин...
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Наристе: -Арман, эсиңдеби, менин атамдын жомогун, мен
ошол жаралуу ак кууга окшоп, сени менен кошо көк асманга уча
албай калдым, кечир мени...
Арман: -Биз ошол ак кууларга окшоп ар дайым чогу
болобуз...
Наристе: - Жаным менин, мен азыр ушу тапта ушунча
жашагым келип жатат, ушунча! Жаңы эле сага жолугуп,
бактылуу болсом, тагдыр бизди кайра ажыраткан жатабы,ыя?
Арман: -Жок, биз экөөбүз сөзсүз бактылуу болобуз, бизди эч
ким мындан ары бөлө албайт, башыңды көтөрчү, жаным менин...
Наристе: -Токто, сен жарадарсыңбы?! (Армандын оор
жарадар экенин көрүп, сыздап ыйлайт) Оо, жараткан мени алсаң
ал, бирок менин асылымды калтырчы...Мени алсаң алчы...
Арман: -Антпе, ак куум, мен сенсиз жалгыз бул дүйнөдө
жашамак эмесмин, алса чогу алсынчы... Баарына кайыл элемин,
сени менен тозокко да даярмын барууга...
Экөө кыса кучакташып үнсүз ыйлашат.
Наристе алсыраган үнү менен: -Арман, көлгө алып барчы...
Кулагыма ак куулардын кайгылуу үндөрү угулат да... Карасаң
тиги кайыкта атам мени карап жылмайып, кол булгалап өзүнө
чакырып жатат...
Арман бардык күчүн жыйнап алсырап бараткан Наристени
колуна тапатак көтөрүп көлгө кирет.
Наристе: -Арман, өлүм жок дечи... сенсиз бейиш тозок болот
мага...
Арман Наристенин жансыз денесин бек кучактап:
- Ак куум менин, бул дүйнөдө өлүм жок, мен сени менен көк
ирим көлгө сүзүп кетип, анан экөөбүз ак кууларга айланып аалам
кезип кетебиз...
Ары жактан чуркап келе жаткан адамдардын кыйкырыгына
көңүл бурбай, Арман Наристени колуна көтөргөн бойдон көлгө
тереңдеп кирип кетет.
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ҮЗҮЛГӨН ҮМҮТ.
Катышуучулар:
Эне - 60-жашта.
Азиз - тун уулу, чоң кызматта иштейт, 40-жашта.
Атай - экинчи уулу, бизнесмен, 38-жашта.
Медер -үчүнчү уулу, айылда жашайт, эч жерде иштебейт, 35-жашта.
Мирсен - төртүнчү уулу, Түркияда окуйт, 26-жашта.
Мира - Азиздин аялы, чоектогон, менменсиген аял, 40-жашта.
Софа - Атайдын сүйгөнү, 25-жашта.
Атыркүл -Медердин аялы, өзүн-өзү карабаган, балит аял, 35-жашта.
Назира - Медердин кызы, 15-жашта, эч жерде иштебейт.

Биринчи көрүнүш
Окуя айылда өтөт. Медердин үйү. Кир, кунары качкан,
караңгы бөлмө. Төшөктө оорулуу кемпир кыйналып жатат.
Чабалактап ары-бери карап, суу сурайт,акыры өзү жылып
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тегерек столдогу чыныдагы сууга жетип жетпей, колдору
калчылдап чыныны полго түшүрүп алат. Аркы бөлмөдөн чачы
жоолуктан чыгып саксайган, өзүн жарытылуу карабаган Атыр
чуркап чыгат.
Атыр:- Чыныны талкаладыңбы? Өлүп баратсаңда, өчүңдү
чыныдан аласыңбы?
Эне:- Суу...
Атыр анын сөзүн укмаксан болуп, мыйыгынан күлөт.
Атыр:- Дагы жалдырай түшсөң карыган гана мастан!
Эне:- Суу...
Кемпир аны жалооруй карайт.
Атыр:- Өлүп баратканда, оозуңа суу тамызганга жарайм
дечи. Кемпирдин эрдине чыныны тийгизип кайра тартып алат,
ушул учурда мас темтеңдеп Медер кирет. Эне жаткан төшөктү
басып олтурат.
Медер:- Эне! Эне дейм! Тиги,сволуч, балдарыңа бүт кабар
бердим! Баары оң жооп бербей коюшту. Сени өлүм алдында
жатат десем, такыр ишенишпейт. Жиним келип, мына сага деп
телеграмма уруп жибердим. “Мать умерла, скорее приезжайте”деп. Эми накта жетип келишет, көрөсүң ко!
Эне:- Суу...
Медер карбаластап энесине суу берет.
Медер:-Чыда, эне, көрөсүң го, сен, сөзсүз айыгып кетесиң.
Атыр:- Айыкпаганда, кайда бармак эле,энекең! Андан көрө тиги
актив чалыш агаларың, чоеке катындарын эрчитип келишсе, эмне
кылып сыйлайбыз, ыя? Үйдө карандай чайдан башка эч нерсең
жок.
Медер:- Тиги короодогу жалгыз калган корозду соелу.
Атыр:- Ошол эле короз көзүңө көрүнүп калыптырбы? Сенин
агаларың короздун сорпосун ичпесе, эмне ичегилери бир-бирине
жабышып калмак беле, спайка болуп. Көрсөң муну, өз дегенде
өлүп кеткенин.
Медер:- Болдучу, жаагыңды бас! Андан көрө, берчи жүз
грамм. Ичим ачышып ооруп чыкты.
Атыр бир бутылка самогонду алып чыгып, стаканга куят.
Медер ичип жиберип, калпагын жыттап.
Медер:- Самогонуң неважный болуп калыптыр. Мурдакың
сразу эле ичти өрттөп жиберчи эле. Бул болсо натуральный суу.
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Ишенбесең ичип көрсөң, ой!
Атыр өзүнө куюп ичип жиберет ачуурканып, Медердин
колунан калпагын жулуп алып, жыттайт.
Атыр:-Сонун эле болуптур. Керек болсо, ушул самаш эле
биздин үй-бүлөнү багып жатат. Дагы бул энеңди карайм деп,
төшөгүнүн жанына кадалып калып соодам жүрбөй калды.
Энекеңдин чууртуп тууган балдары, бир да каралашпайт, же
өзүлөрү алып багышпайт бул чала жанды, бизге салып
беришкенин кара, тим эле биз күнүнө күмүш, айына алтын таап
жаткансып.
Медер:- Болду,наалыбай, кайрадан баштадыңбы, сайрап…
Асылганың эле менин энем, алың жеткениң эле менин энем.
Атыр:- Ай,бирок, менин айтканым чында ай! Эмне, бизге
эле эне керекпи? Чарчадым. Нервимдин баары сенин энең деп
желип бүттү. Мен мындан ары чыдабайм.
Самогонду бутылканын оозу менен жутат. Медер
бутылканы тартып алат.
Медер:- Алкаш катын го! Өлүп баратасыңбы?
Атыр:- Алкаш деп коет. Эмне сенден менин эмнем, кем ай.
Таң атпай тентип кетесиң,кечинде мас болуп келесиң. Бул жерде
мен тишимдин кирин соруп олтурам. Же бир нерсе таап
келбейсиң, жемелеп жегениң эле мен. Бүттү, мен да гулять этем!
Бул тирүү өлүктү, өзүң бак!
Дагы ичет, Медер бутылканы полго ыргытып, Атырды
бетке чабат.
Медер:- Эмне дедиң, эмне дейсиң?! Гулять этем дейсиңби?
Оо, энеңди гана урайын, бузулган ургаачы! Мага теңелип оңгосолго гулять этем дечи?!
Атыр:- Оо! Кокуй, эне! Алкаш балаң, өлтүргөн жатат!
Медер артынан кууйт. Экөө эне жаткан төшөктү
тегеренип кубалашат.
Атыр:- Жан соога! Айланып-тегеренип кетейин , абышка.
Гулять этем дегеним… Таза аба жутуп, бак ичине кана чыгып
келейин деп ойлогом.
Медер:- Сен орусча сүйлөгөндүн балекетин алат бекенсиң,
куу түлкү! Токто, азыр кармасам эле өлөсүң!
Ушу маалда Назира кирип келет,экөөнү карап күлөт.
Назира:- Жаш кезиңерди эстеп кубалашып кыз куумай
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ойноп жүрөсүңөрбү? Ой боорум ай,апам шумдуктай күлүк
турбайбы!
Медер:- А, тентимиш, келдиңби? Бир жумадан бери
дайынсыз жоголдуң го. Же эмне сен да апаңа окшоп…
Атыр:- Сүйлөбө, сүйлөбө дейм, менин кызым менен ишиң
болбосун! Келчи бери, Назира, мен сени сагындым, сасыгым десе!
Назира:- Апа, ары турчу… Сенден келген самогондун жыты
эми шумдук. Ал эми атам вообше эле заспиртованный болуп
калганбы? Сөз жок! Ме, мобу менин сага алып келген белегим.
Атыр пакетин алып, бир бутылка вино, алма, нан алып
чыгат.
Атыр:- Ырас болбодубу, азыр мобу иттин тууган сөрөйлөрү
келсе да, барсынып калалы. Сен бүгүн бул жерде каласыңбы,
Назира?
Медер:- Силер келжирегенди коюп, эшикти карагылачы.
Машина токтоду окшойт.
Атыр:- Керекпи, өзүң ач!
Медер:- Сага эми ал да келбей калбадыбы? Сабайын десем,
алым жетпей калды, каргайын дейм, өлүп калсаң сени көмгөнгө
акча жок...
Ушул маалда эшиктен корулдаган эркектин үнү
угулат,артынан чыйылдаган аялдын үнү.
Азиз:- Энекемден чындап эле айрылдыкпы? Оо, Кудай!
Алтыным менин энекем...
Мира:- Чолпондой жайнап турган берекем элең, энекем!
Азиз менен Мира эчкимди карабастан кемпирди басып
жыгылышат. Кемпир көзүн ачып, колун Азизге сунат. Азиз менен
Мира чочуп кетип,арты менен жылышып босогого туруп
калышат.
Мира:- Апэй, ботом, кемпир тирилди ко?
Азиз:- Сен, ит, чочко! Баякы тамашаңбы? Сопсоо турган
кемпирди өлдү деп. Акмак!
Медер:- Өлдү дебесем, келмек эмессиңер да,чынбы?
Кемпирди срочно операция кылбаса, өлөт дешти. Же боор толгоп
өзүңөр келип кетпесеңер, абалын сурап акча салып
жибербесеңер. Мен анан эмне кылайын, ыя? Акча керек, акчаңар
жок болсо, долларлап бергиле!Эгер долларыңар жок болсо, евро
деле боло берет...
Мира:- Ай, уул! Тим эле доллар, евро көчөдө чачылып
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жаткансып сүйлөйсүң да! Кайдагы доллар? Кайдагы евро?
Азиз:- Евро дечи! Анда мындай, мен сага окшоп атамдын
үйүн, мал жайын мурастап алган эмесмин. Менде эч нерсе жок!
Мира:- Ак сөз! Силерге окшоп даяр үйгө, белен жайга
кирсек да бир кеп эле. Борбордо! Квартирада! Жашап көргүлөчү.
Бир эле күн! Это кошмар!
Медер:- Ай,жеңе! Сени ким борборго кет деди! Өзүң эле
чоектоп, ак чүч болуп, байкемдин башын тегеретип, мурдуна
чүлүк салып жетелеп кетпедиң беле?!
Мира:-Азиз! Келесоо иниң, эмне дегенин уктуңбу? Сени,
мени оскарблять этти.Бир чара колдонбосоң, өзүм барып сотко
арыз жазам!
Азиз:- Эй акмак! Сен Мирага өйдө караба! Ал ыйык аял.
Уктуңбу?! Сенин тиги самагон саткан жүдөмүш аялыңа
караганда, просто ангел!
Медер:- Демек, сенин катының ангел, меники эмне аңгекте
жаткан жүдөмүш жөргөмүш бекен?!
Атыр:- Оо, кокуй! Мен эмнемен жаздым, чала өлүктөй
энеңерди баладай асырап, бөпөлөп бакканым үчүнбү? Мобу
келесоо алкаш иниңерди адам катарына кошуп жүргөнүм
үчүнбү? Опять крайний мен экемин да, ээ?
Мира:- Ай, келин сен көп долуланба, абаңда болгонуң
болгондой айтып жатат. Ага теригип эмне кыласың, лучше
башындагы жоолугуңду оңдоп салынчы. Болду,бырылдабай уят!
Назира:- Улуу урматтуу, бир туугандар! Учурашпай эле
уруша баштадыңар. Жүз жылдык согуш бүтпөй койду го. Андан
көрө, дасторконго карагыла, чай да кайнады.
Мира:- Ай, кыз сен бизди тыйганга жарап калдыңбы. Кечээ
эле, маңкаңды тарта албай жүрбөдүң беле, жүдөп -какап.
Назира:- Кечээ деген кечээ Мира Асановна, бүгүн деген
бүгүн.
Мира:- “Энени көрүп, кызы өсөт”. Точно, Атырдын өзү,
аңкылдап!
Атыр:- Мен бүтүп кызым калдыбы? Силер бизди эмне
сынаганы келдиңер беле, ыя? Көтөрүп келген беш сомуңар жок,
асманды карап көтөрүлүп сүйлөйсүңөр да!
Мира:- Азиз кеттик! Уктуңбу,самогончу келиниңдин
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айтканын?
Азиз:- Мен жана эле айтпадым беле, ажаан неме менен
ажылдашпа деп, бесполезно! Жүр, кеттик.
Экөө чыгып баратышканда, Атай өкүрүп ыйлап кирип
келет:
-Энекем! Менин энем гана! Асылым гана!
Эч ким унчукпайт. Колдору менен керебетти көрсөтүшөт.
Атай:- Жуттуңарбы? Жедиңерби? Оо, кокуй, эми мени
жуткула.
Азиз:- Болду, дайыны жок көз жаш коротпо. Алтын энекең
тирүү эле. Жөн гана, бизди коркутуп жатат.
Атай:-Эмне?! Чын эле, өлө элекпи?
Атай энесинин жанына барып ,пульсун текшерет.
Атай:- Аа, чындап эле тирүү экен. Кимде ким тамаша кылса ,
менден соо калбайт!
Медер:- Атай аба, мен жибергем ал телеграмманы. Чындап
эле энемди жакшы көрсөң, акча бер. Тезинен операция кылбаса,
кеч болуп калат.
Атай:- Эмне? Өлөсөлө кемпирдин кай жагын сойгон жатат.
Ал эми врачтарга айтып кой, акча эмес, мобуну бербейм. Мен
кеттим . Жумуш күйүп турган кези.
Атайдын чөнтөк телефону чырылдайт.
-Да. А бул сенсиңби? Срочно керек дейсиңби? Пожалуйста,
ала бер. Сейфтин ачкычы кайда экенин билесиң да? Сенден акча
айлансын ,перим. Эмне сагынып кеттиңби, анда азыр учуп барам.
Баса, тиги кемпир өлө элек экен.
Атай чыгып баратканда , Медер астын тосот.
Медер:- Атай аба, демек көрөр көзүнөң акча айлансын, ал
эми энеме эч нерсе жок дечи?
Азиз:- Атай, чындап эле кемпирдин бир буту жерде, бир буту
көрдө экен. Бир чара колдонбосок болбойт ко. Мени ко билесиң, Ак
үйдө иштейт деген аты гана болбосо, бюджетте эмне бар дейсиң?
Атай:- Айтып коеюн, менден бир тыйын да чыкпайт. Сен
өзүң өлүмүш болуп алып, өллө жашайсың ко? Эки квартираң, эки
машинаң, андан тышкары бул катыныңдын чоң дүкөнү.
Мира:-Ай, бизнесмен уул, антип каратып калп айтпа. Эптепсептеп күн көргөн бизге тийишип. Бизге караганда сенин жөнүң
башка. Кыргыздын миллионери сен эмей ким? Операцияга кетчү
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акчаны өзүң эле чыгарсаң. Конечно, сен үчүн кеп эмес да!
Атай:- А эмне үчүн, именно мен чыгарышым керек. Давай
чогу бөлүшөлү. Же эмне мени энем толук мүчөлүү кылып,
калганыңарды жарты кылып төрөптүрбү?
Эне болгон күчүн жыйып башын көтөрөт
Эне:- Уулдарым ,мага силерден эч нерсе кереги жок. Бир
гана жылуу мамиле кана дары болмок. А силер мерез экенсиңер!
Эненин сүтүн эмген балдар да силердей болобу? Болгон үмүтүм,
жашоом силер элеңер,эми болсо үмүтүм үзүлдү! Жашоом бүттү!
Паузадан кийин Атай кемпирдин жанына келип каткырып
күлөт.
Атай:-Молодец! Кандай сөз! Кол чапкыла! Браво! Бирок
,эне,сен жаңылышасың! Мерез дейсиң бизди, үмүтүм үзүлдү
дейсиң. Жок, антип айтып, чөкпө. Сенден ким өмүр талашып
жатат?!
Мира:- Кандай актриса! Жок дегенде өлүп баратканда,
балдарына тийишпей өлбөйбү?
Атыр:- Ак сөз, жок дегенде нормальный сүйлөбөйбү? Жоок
бул кемпир өлбөй калсын. Баарыбыздын түбүбүзгө жетип, анан
мүрт кетпесе, чекеге чыккан чыйкан болуп дагы далай жашайт.
Азиз:- Мира! Бас,кеттик. Энеме жакпай калдык окшойт,
кетели!
Атай:- Токтогула,мен да силер менен кошо кетем. Раз,
кемпир бизди мерез эгоист десе. Же алкышын айтып, батасын
бербесе. Бир минута да тура албайм. Кошкула!
Назира кемпирдин жанына келет,жүзүн көрүп, ачуу
чаңырат:- Өлдү! Энем өлдү!
Сахна жабылат, караңгы, тапыраган добуштар.
Мурдакы эле көрүнүш. Бирок бөлмө алда немедей иретке
келтирилип, килемдер дубалга илинип, паластар полго салынган.
Муңдуу музыка. Мирсен башын басып олтурат. Назира жанына
келет.
Назира:- Мирсен байке, көп капа болбоңузчу. Ырас эле энем
сизди абдан күттү. Кечээ төшөгүн иреттеп жатсак, сүрөтүңүз
жаздыгында жүрүптүр. Мүмкүн сиз жанында болгондо, энем
такыр оорубайт беле?
Мирсен:- Мен алыста эч нерсе билбей иштеп жүрдүм.
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Байкуш энемдин кыйналып, азап чеккенин билсем, эбак эле учуп
келбейт белем. Ооруп жатат деп кабар берип ийишсе эмне?
Мира, Атыр кирип келишет.
Мира:- Ай ,кичүү уул, болду эми анча кайгырба. Өлөр киши
эми өлдү.
Атыр:- Карыган киши өлгөндө өтө эле өксүбөш керек экен,
уул.
Мирсен туруп ары-бери ойлуу басат.
Мира:- Кичүү уул, кайгыга батпай, андан көрө азыр
агаларың келет чогуу кеңешкиле. Бүт эл, куда-сөөк, жээк-жаттын
баары түрүлүп келиптир. Эмне соет, эмне коет экен деп?
Назира:- Кандайча,эмне соет? Кечээ эле кара ашына деп бир
уй сойдук, эмне ал аздык кылабы?
Мира:- Ай,кыз, сен эмнени билет экенсиң, ыя? Мындайда эч
нерсе аябаш керек, уктуңбу?
Назира:- Эми түштөн кийин эсиңерге келдиби? Чоң энем
тирүү кезинде акчаңарды аябасаңар, мүмкүн дагы жашайт беле?
Мирсен:- Түшүнгөн жокмун, эмне дейсиң, Назира?
Мира:- Ай, кыз оозуңду карап сүйлөө. Жапжаш туруп калп
сүйлөйт. Ай, келин, кызыңды бул жерден кууп чыкчы, чоңдордун
сөзүнө кийилигишпесин. Өтө эле тикенек!
Назира:- Мира Асановна, не психуйте. Мен эми вообше
сиздин көзүңүзгө көрүнбөйм. Бирок сиз аябай эки жүздүүсүз.
Эгерде адамдын баары сиздей болсо, анда точно көп жашамак!
Мира:- Ай, Атыр,уктуңбу?! Тиги сенин бузулган кызың эмне
деп кетти, уктуңбу?
Атыр:- Ай, жеңе оозуңузга карап сүйлөңүз. Менин
кызымдын бузулуп жүргөнүн кайдан көрдүңүз эле? Же эмне
бутунан кармап алдыңыз беле,ыя? Менин кызымды коюп,
өзүңдүн орус чалыш кыздарыңды тарбиялап алчы уктуңбу?
Мира:- Ай, сен кайсы арыңа мени менен айтышасың, ыя?
Дубалга илер килемиң жок, же бир кесим наңың жок, элге позор
болот деп жатканда, мен түнү менен өз үйүмөн мобу килемдерди
ташыбадымды, абийириңди жаап, же калппы?
Мирсен:- Жеңе, өтүнөм силерден, урушпагылачы? Энемди
көзү тирүүсүндө сыйлай албасак да, арбагын сыйлайлы...
Атыр:- Ай, уул, ким сага ал ушакты айтты? Эгер билсең
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мына мен энекеңди буламык берип баккам. Калган эч ким
бакпай, карабай койду.Чүпүрөктөрүн колко кылат. Керекпи
сыйрып ал, күбө жеген килемиңди!
Мира:- Все хватит! Азыр Азизге чечтирем да кетем. Урдум
сендей ненормальный делбени!
Азиз, Атай, Медер киришет.
Медер:- Ай, жеңе, чаптырып кайда?
Мира:- Ишиң болбосун, андан көрө тиги келесоо чалыш
аялыңды тескеп алчы!
Азиз:- Мирочка, эмне болду? Жүрөгүң ооруп жатабы, дары
берейинби? Сени тигил жакта боорсок бышырган келиндер күтүп
жатышат.
Мира:- Хватит! Өзүңөр баш, өзүңөр төш, өзүңөр бут болуп
алгыла! Кечээ келген келиндерден кемсинип жүрө албайм!
Медер:- Жеңеке, улугуң келсе тиги аялдар ыйлап олтурган
боз үйгө барып, бир өңгүрөп ыйлап келчи. Энесине катуу күйгөн
келин деп эл сага точно ыраазы болот.
Мира:- Азиз, тезинен килемдерди чеч, идиш- аяктарды
чогулт, кеттик.Маа демектен бири өлүп, бири калсын!
Атай:- Жеңе! Сөөк короодон чыкмайынча, өзүбүздү
эмоцияга алдырбай,анча-мынча көк мээлерге теңелбей
турбайлыбы. Лучше, жеңе, сиз бизге энебизден кийин эле, экинчи
эне болуп калдыңыз. Өзүңүз баш болуп бериңиз. Кепинине канча
акча кетет, ошолорду эсептеп дегендей.
Мира:- Айтпадым беле,менсиз
бул жерде эч кандай
движение болбойт деп! Ай, келин, энемдин кийимдерин
көрсөтчү,ориентир алганга.
Атыр сандыктан эски бешмантын, эки жоолук жана жибек
көйнөк алып чыгат.
Мира:- Мындан башка байкуш энемдин кийими жок беле?
Атыр:- Мен төркүнүмө көтөрүп кеткендей ишенбейсиң да.
Болгону ушул. Баса тигине дагы бир көйнөгү, ыраматылык энем
муну такыр үстүнөн түшүрчү эмес.
Мира:- Ужас! Көрдүңөрбү, энемди кандай багышкан. Элдин
оозунда элек жок дейт. Жана ичеги-карын артып жаткан
келиндер ачкалыктан өлдү десе, ишенген эмес элем. Эми точно
көзүм жетти!
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Медер:- Эй, ажаан катын, көзүңө карап сүйлө! Андай эле
күйүмдүү болсоң, эмне өзүң баккан жоксуң? Керек болсо, сен
чоектоп энем менен саламдашканда колунан кармагандан
жийиркенчү эмес белең!
Мира:- Азиз! Иниңдин оозун тий! Же болбосо мен азыр
ушул жерден уксус ичип өлөм!
Атай:- Жеңе! Эмоцияга алдырба деп айтпадым беле! Андан
көрө базарга жөнө. Энеме ылайыктап бүткүл кийимдин баарын
ал. Эч нерсе аяба! Баса, бир мокрый лама, бир келишкен кашемир
пальтодон экини алып кой. Элдин эси ооп отуруп калгандай
болсун. Жыртышка эмне аласың?
Мира:- Чоңдорго тукабадан, жөн элге чыттан айрып
тургандай бололу. Эки ором жетеби?
Атай:- Албетте, жетет. Ии, баса эсимен тарс чыгып кеткенин
карасаң.25 яшик арак чоңдор үчүн. Ал эми элге самогон эле боло
берет, чынбы?
Мира:- Ак сөз, бизнесмен уул. Ушул үйдө сен эле
түшүнүктүү адамсың.
Атай:- Жеңе, тез шашылыңыз. Эшикте шоферум күтүп
жатат.
Мира Атырга сумкаларды көтөртүп, каалгып чыгат.
Азиз:- Атай, эл караган бетибиз жер карабасын. Эч нерсе
аябайбыз деп сүйлөшүп алгандан кийин, эки жылкы аздык кылат,
ко?
Атай:- Ошону мен да айтканы жатпайынбы? Бешти союш
керек. Сообу тийет.
Мирсен:- Эмне дейсиңер? Жок, мен түк каршымын. Бекер
ысырап кылуу болбогон нерсе.
Азиз:- Зато, эл көпкө чейин унутпайт! Бизди мисал кылып,
көбү тамшанат!
Медер жинди немедей каткырат:- Түштөн кийин калп
чамынгандын не пайда? Маа демектен энемдин эстелигин
алтындан койсоңор да, энем эми тирилип келбейт!
Азиз:- Эмнеси бар экен, керекпи, алтын күмбөз тургузабыз!
Атай:- Сени бизди сынатып ким коюптур, андан көрө бар эс
ал. Улам эле бирөө келип көңүл айтып арак берсе, без отказ ичип
турасың, бизди уят кылып.
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Азиз:-Сен ошондой эле тың болсоң, кош кошумчаңды!
Медер:- Ой,эмнемди кошоюн, эч нерсем жок! Аябай эле
керек болсо мына мени саткыла. Кошумча кошчудай алым жок,
уктуңарбы?
Атай:- Эй дөпүрөс, сендей алкашты ким алмак эле. “Мени
саткыла” деп коет, мышмыйып.
Азиз:- Ай келин, бу сен күйөөңө көз салып турбайсыңбы?
Бөтөлкөлөштөрү келсе эле, огороддун артына чуркайт, мурдун
кызартып. Бизди сыйлабасаңар да, сөөктү сыйлагыла да.
Атыр:- Басчы, өлүгүңдү көрөйүн, паразит! Өмүр бою сен
үчүн кагуу жеп өтөм ко.
Медер:- Байбиче айтчы, алар бөтөлкөлөштөр эмес, ээ? Алар
көңүл айткан адамдар.
Атыр Медерди жулкулдатып алып кетет.
Атай:- Бир үйдөн бир сасыткы чыгат деген ушу турбайбы,
Азиз аба.
Азиз:- Болду анча переживать этпе. Атай, менин шефим баш
болуп, кырктай киши келиптир. Эми алар билесиң да, ичип
жегени кана келишет.
Атай:- Туура ошондуктан чоңдор олтурган үйлөргө тың
келиндерди командир кылып койдум. Менин эле иштеген
жеримен 60 тай киши келиптир. Ал эми элчи! Булар ичипжегенге кана келишти. Биздин крутой экенибизди билишет да.
Эгер, кедейлер өлсө мынча келбей калсын. Эл дегениң да, билет
кайда май жыттанып турганын.
Азиз:- Мирсен, эмне эле үңкүйөсүң, сүйлө. Мүмкүн сенин
башкача сунуштарың бардыр?
Мирсен:-Демек, энемдин айталбай калган арманы өзү менен
кошо кеткен тура. Уулдарынын ырылдашып урушуп,
жулушкандарын көрүп, ичинен түтөп кеткен тура. Кайран энем
ай... Балдардын бир да жакшылыгын көрбөй, жашоого умсунуп
келип, умсунуп кеткен тура...
Атай:- Эй чилистен, сен түштөн кийин катындарча ыйлап,
кошок кошпой эле кой. Биздин асыл энекебиз чабалактап жан
алакетке түшүп жатканда, сен кайда элең? Биз го турдук карыш
жылбай, кашык менен суу тамчылатып, сары май оозуна
жалатып, түнкү уйкуну, түшкү тамакты унутуп. А сен түштөн
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кийин келип алып эмне керсеңдейсиң?
Азиз:- Мирсен, сен эле энемди сүйүп, бизди эмне ташбоор
көрөсүң. Ой, кудай акы, турдук го, жаны үзүлгөнчө жанында.
Бизге ыраазычылыгын айтып, батасын берип узай берди, өзү
көксөп жүргөн бейишке!
Атай:- Ошентип бизди энекебиз тиги жактан карап турат.
Канчалык деңгээлде биз аны сүйөрүбүздү. Элди, куда -сөөктү ,
жээк-жаатты кандай күтөрүбүздү?! Бакандай төрт эркек болсок!
Анан бир уйду сойсок, жалдырап алаканыбызды жайып элге уят
болсок, энекебизге ким топурак салганы келет? Ойлонсоң ,ошонун
бардыгын , андан көрө кошумчаңды сен да кош.
Мирсен:- Ошентип, энем тиги дүйнөгө кетти. Энем көп
жашамак, бирок анын жарым өмүрүн биз жедик, биз!
Атай:- Энем алтымышка чыгып өлдү, эгер билсең азыркы
заманда алтымышка чыккан адамдар чанда. Жеткени да бар,
жетпегени да бар бул жашка! Көбүнчө кыргыздар кыркка чыкпай
кырылып жатпайбы же эмне калппы? Арактан, баңгиликтен, ар
кайсы атын тергеп кана айтчу оорулардан өлүп. Өлбөй баратсак
бири-бирибиздин нервибизди жеп, инфаркт болуп, же мээбизге кан
таамп кетип, өлүп жатпайбызбы? Ой, энем буларга караганда, шейит
кетти, ак кетти. Андан көрө сен эмне кошосуң, ток этер жерин айт.
Мирсен:- Албетте, энем үчүн аябайм. Бирок силер айткан
жети караны союп ,кара ашын той кылуунун кажети барбы?
Азиз:- Мирсен, биз сага эми эмне деп түшүндүрөлү. Элден
четтеп, элдин салтын четке кагуу бул кудай менен каяша
айтканга барабар. Тим эле бул каада-салттарды биз чыгара
койсок да, тээ атам замандан бери келе жаткан салт бул.
Мирсен:- Ушул заманда, ушул шартта чачылуунун деле
кереги жок. Мурдагы заман менен азыркы заманды салыштырып
болбос. Намыс дегенде акыркы ич-кийимибизге чейин сыйырып
салган жылаңач баатырбыз. Өзгөчө өлгөн кишинин башкача
аздектеп, аза күтөбүз. Албетте өлүм ыйык, өлгөндүн зыйнатын
сакташ керек. Бирок эмнеге башка элге окшоп өлгөн адамдын
туугандарына көңүл айтканы гана келбестен тамак аңдып, өлгөн
адамдан эмне артат экен деп, кийитин аңдып келебиз. Эмне
сойду? Эмне койду?- деп сынаганы келебиз. Эх, кыргыздар,
эмнеге мынча пейилибиз, тарып баратат? Эмнеге мынча дилибиз
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карайып баратат?!
Атай:- Ата- бабабыздан келе жаткан салтка каршы чыгып,
сен эч нерсе кыла албайсың. Колуңан эч нерсе келбейт, андан
көрө кошумча кошкуң келбесе, ачык эле айтпайсыңбы? Бизге
нотация окубай. Сенсиз деле биздин өзүбүздүн дараметибиз
жетээр, энекебизди аздектеп көмүшкө.
Мирсен:- Кеп башкада, кеп тирүү кезде адамдын кадырына
жетпей өлгөндөн кийин ыйык көрүп арбагына сыйынып калуу,
бул күлкү келерлик көрүнүш!Экинчиден чачылып-ачылып элдин
көзүнө-сөзүнө илинейин деген кана эгоисттик сезим мен-мен
деген!
Азиз:- Демек ошондойбу? Түшүндүк жана сендей мерез
туугандан, такыр эле түңүлдүк.
Ушул учурда калп ыйлап Софа кирет.
Софа:- Жаным,чын эле мен сени аман көрдүмбү? Сенин тиги
алжыган аялың “Атай, өлдү” деп телефон чалып, жүрөгүмдү
түшүрбөдүбү. Чымын- куюн болуп учканымды айтпа. Ырас
болбодубу сен өлбөй, тиги старуха өлгөнү! Баса, булар кимдер?
Познакомь меня с ними.
Атай:- Софочка, булар менин бир туугандарым!Агам, иним
дегендей. А бул Софа -моя жена.
Софа:- Эң сонун, өзгөчө иниң симпатичный экен, ээ?Эх, эгер
сен болбогондо, бул иниң менен...
Атай:- Софа сен столду даярдап, жардамдашпасаң болбойт
го... Сен мыкты даярдайт эмес белең ,Софка.
Темтеңдеп мас болуп Медер кирет, Софаны бир карап алып.
Медер:-Эй, эркек сөрөйлөр,эшикке чыгып боз үйдүн жанына
туруп өкүрүп турбайсыңарбы!Үйгө кирип жоксуңар.Мен өкүрүп
жатып, эсим ооп калды тамагым кургап, жок дегенде очередь
менен өкүрүп туралы. Же эмне мени эшек деп ойлоп
жатасыңарбы, күнү-түнү өкүргөн!
Атай:- Эшек эмей анан, сен ким элең, бар, өкүрө бер! Энеме
өкүрбөгөндө, сен кимге өкүрөйүн деп жатасың. Тиги сенин
самогон саткан аялың өлсө өзөгүң үзүлгөнчө өкүрмөсүң,
ээ,айттырбай ...
Медер:- Албетте, мен өкүрө берем дечи, жүз грамм куюп
берсеңер эле, бирок уят да! Силер элдин көзүнө көрүнбөй үйгө
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үйүлүп , бул чоектогон боек беттин артынан жүгүрүп жүрсөңөр.
Башка күнү болсо мейли эле, бирок энемдин сөөгү жерге коюла
элек, а силер акмаксыңар, айбансыңар!Менден башка адам
калбай калыптыр го, биздин тукумда , оо, эл -журт!
Атай Медерди жакалайт.
Атай:-Менин аялымды, менин Софочкамды боек бет
деп,анын табият берген сулуулугуна шек тийгизгендей кандай
акың бар? Алкаш! Маймыл! Сволуч, өлтүрүп салайынбы, ыя?
Мирсен, Азиз арачага түшөт.Мирсен Медерди эшикке алып
кетет.
Софа:- Бул бомжду кайдан таап алгансыңар? Вроде бы
нормальный эле үй-бүлө көрүнөсүңөр,бирок бул мутант, точно
силердин тукумдан эмес.
Толтура
сумкаларды көтөрүп Атыр, Мира киришет.
Софаны жаман көздөрү менен карап туруп калышат .
Софа:- Привет, старухи! Булар кимдер? Тигил өлгөн
энеңердин эжелериби? Боже мой, карыган кишилерге эмне мынча
азап, лучше карыбай эле, эрте өлүп калышпайбы?Азыр любой
аптекадан мышьяк, цианид тапса болот.Даже чычкандын уусун
двойной дозасын алса эле бир мүнөттө кыйналбай-этпей
эле,прямой эле тигил жака кете берсе болот!Дегинкисин айтам
да, анча жаман көздөрүңөр менен карабагылачы, жашагыңар
келсе жашай бергиле дечи “калч- калч” этип, просто мен силерди
аягандан, кеңеш берип жатам да...
Мира:- Ай, сен, оозуңду карап сүйлө! Сага каяктагы старуха
көрүнүп турам,жапжаш болуп мөлтүрөп турсам, мындай
оскарбленияга чыдай албайм. Уктуңбу?Ал эми, жанакы сен
айткан дарыларды өзүңө сактай тур, эртең эле керек болуп калып
жүрбөсүн?!
Атай:- Жеңе, тааныбасты сыйлабас деген сөз бар. Кой, эми
ачууланба. Бул менин көрөр көз аялым Софа, таанышып алгыла!
Мира:- Бул жел таман деги канчанчысы?Эгер мен
жаңылышпасам бешинчиси болуш керек, ээ, бизнесмен уул?
Софа:- Көрө албастык! Я лично первая и последняя жена
Атая, уктуңбу, старуха?
Мира:-Ай, уул, уктуңбу?Бешинчи аялың мага секирип
жатканын, азыр бул куттуу жерден чачынан сүйрөп кууп
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чыкпайын!
Атыр:- Жеңеке,жүрүңүз,эми даам ооз тийип дегендей,
нервди коротпой өзүңүз ушунча жаш, ушунча сулуу болуп, тиги
карыган мастанга да теңелесизби?
Софа:- Эмнең бар? Давай, арак алып кел. Значит мен
бешинчиси болгондон кийин, ким элем ?Атай деп
жүрсөм,жеңесине баш ийет турбайбы...
Атыр:Мен
сизди
бүткүл
жүрөгүм
менен
түшүнөм,мындайда ачууну ачуу басат дегендей...
Софа:-Көп тамтаңдабай, арак алып келбейсиңби? Фу, сен
деги мончого канча жылда бир түшөсүң?От тебя прям прет, не
могу!
Атыр:-Жеңеке, бул жаратылыш берген табигый жыт,
силерчилеп, атыр-патыр себинбейм, атым эле айтып тургандай,
затым да француз атырындай , буркурап турам, мен басканда
билесизби, чолок көчөнүн эркектеринин моюндары мен өткөн
жактан суткалап бурулбай калат.
Софа:-Айылдын ажарымын дечи?Давай, аның чын болсо,
арак алып келчи, менин ахыбалым начар.
Атыр:-Андайды мен бат эле сообраз кылып жиберем.
Жүрүңүз далдаа жерге, жеңеке…
Софаны Атыр ары эрчитип кетет, Атай башын басып
олтуруп калат..
Мира:- Ай,бизнесмен уул, бүт эле приказыңды аткардым,
тур башыңды баспай. Андан көрө бири-бирибизге көңүл айтып
дегендей белди бекем бууп, алтындай энекемдин арбагын
сыйлап, жакшы узаталы, тиги келин үчүн граммда кейибе, бул
кетсе кантип эле резервде жок болсун, ыя?!
Азиз:- Демек жанакы биз кеңешкендей болсун. Бастыкпы , эл
да күтүп калды окшойт. Мира менин шефим олтурган үйдү
өзгөчө карасаң, лично өзүң көз болуп.
Мира:- Айланайын эл деген араң эле калганбы, каробкакаробка менен чачылган конфеттер ошол эле жерде таланып,
мүшөк-мүшөк болуп бышырылган боорсоктор ошол заматта
желип, ой тобо, если что энем өлбөй калса, көбүнүн убалына
калмак экенбиз.
Атай:- Жеңе, мейли жешсин , көзүнөн чыкканга чейин
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ичишсин,иши кылса сообу тийсе болду энекеме, энекем алтын
эле. Куйчу жеңе дагы бирди.
Медер темтеңдеп кайра кирет .
Медер:- Эй, бир тууган сөрөйлөр! Көр казып жаткан
жигиттер бунт чыгарып жатышат. Жана мен беш бутылка
самогонду берейин десем, арамданып койдуңар беле . Мына
көрдү чала -була казып эле жетип келишиптир.
Атай:- Сен ошол жерге баш көз болбой эмне кылып жүрөсүң?
Келесоо, ну ничего, эл тарасын сазайыңды бербесем элеби!
Азиз:-Сөөк чыкканча аз эле убакыт калды, ал эми көр даяр
эмес, эми эмне кылабыз, Атай?
Атай:- Азиз аба, сиз жанакы биз кеңешкендерди иш жүзүнө
ашыра бериңиз. Мен болсо, өзүм көр казган адамдар менен
сүйлөшпөсөм болбой калды.Жүрүңүз. Ал эми сени менен лично
сүйлөшөм!
Медер мылжыйып күлүп олтуруп калат.
Медер:Эй,
жеңе
тиги
менин
аялым
кайда
жүрөт,көрдүңүзбү?
Мира:- Эмне сагынып кеттиңби? Изде, мүмкүн табаарсың.
Аның энеме күйбөй эле кайра сүйүнүп, оозу ичкиликтен бошобой
калды го.
Медер:-Ээ,жеңе, сүйлөйт десе эле сүйлөй бериш керекпи. Ээ,
Атыркүл, кайдасың? Тезирээк, чык, бол! Тиги биздин теңтуштар
көңүл айтат элек деп бизди күтүп очередке тизилип турушат.
Көңүл деген кызыл гүл, унутпа, байбиче?
Мира:- Ий, арсыз алкаш десе, көңүлдүн балакетин
аласыңбы?
Медер:- Көңүл деген эң назик, карабай койсо жеткен морт
неме, сынып калса такыр оңолбойт, жеңе.Кой мен боз үйдүн
жанына барайын, мен жок чо-то жымжырт болуп калды.
Мира:- Кыйраттың, сен жок
эми эч жашоо болбой
калбадыбы
Медер кетет.Шыңкылдап күлүшүп,колтукташып алган
Софа менен Атыр киришет.
Атыр:- Ай, жеңе кел биз менен бирди алып жибер. За
компанию дечү беле?!
Софа:- Же бизге көңүл айткан бирөө да жок. Ушунча
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кайгырып энебиз өлүп… Ну все таки наша мать! Чынбы? И, анан
ал өлүп жатса. А бизге бирөө да басып келип, көңүл айтпаса,
ошол үчүн өзүбүздү өзүбүз көңүлүбүздү көтөрөлү!
Атыр:- Жеңе, болду турчу. Кошул эми бизге.Же эмне өзүңө
кайсы кийимди өөнөп-төөнөп калсам деп олтурасыңбы?
Софа:- Аа, баса,бул биздин матушканын кийимдериби?
Кандай шикарный пальтолор! Энеңер шумдук эле эркелептир.
Даже мен мындайга жете элекмин. Кана, Атыр, жардамдашчы.
Такс, так эле менин размерим.
Атыр:- Ай-ий, мобу материалдан көйнөк тиктирип кийсем,
биздин чолок көчөнүн эркектери бүт меники болор эле!
Мира:- Ай, уятсыздар! Бул силерге эмес. Буларды кудасөөкө беребиз, андан калганы гана биздин колго тиет.
Уктуңарбы?
Софа:- Мен, лично өлүп баратсам да, бул пальтону үстүмөн
чечпейм. И вообше эле менин акым бар. Себеби, менин күйөм
кошумчаны көп кошуптур.
Мира:- Эмне?! Биздин кошумчабыз көзүңөргө көрүнбөй
калыптырбы? Оо, өлүк тириңди көрөйүн, шүдүңгүт. Сенин кандай
акың бар, бизди башкарышка чеч, алдакы пальтону! Кебетесин,
ырсактаган маймылдын өзү эле болуп калат экенсиң, делбекан.
Мира Софан кийип турган пальтонун этегине жабышат.
Софа:- А, сенин өзүңдүн көзүң күйүп турат да ,ээ? Эй,
кызарган чаян! А эмне кылып аласың,мен дагы мобу
жемпирди,мобу туфлини, мобу ич кийимдерди алып алсам!
Атыр:- Оо! Кокуй жеңе , бизге эч нерсе калбай калды! Ай,
эмне карап турасыз? Таламайга салалы.
Мира:- Шерменделер, демек ошондойбу? Анда, мына мен да
алам. Мына! Мына! Ал эми мобу пальто баары бир эле меники
болот!
Мира атырылып Софаны баса калып чечинтип баштайт.
Атыр ортодо, үчөө жулманалышып эле калышат.Ушул маалда
Атай, Азиз келип, аялдарына болушуп, чогу мушташа кетишет,
кийим талашып.
Медер
келет:- Эй, айбандар! Энемдин сөөгүн алып
чыгышты. Энемди эл өзү көммөй болду. Силер болсо катындар
менен чүпүрөк талашып, шерменде кана болдуңар. Мирсен сөөк
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башында туруп жалгыз өзү топурак салганы кетти. А мен болсо,
мен мас болуп калып, ит болдум…Кечир эне!
Медер ыйлап кулайт, жарык өчүп, ары бери топураган
дабыштар.
Үндөр:-О, кокуй, сөөк короодон чыккан тура, баскыла
артынан жок дегенде топурак салганга жетишип калалы!
Шерменде болдук, шерменде…
Көшөгө жабылат.

БҮГҮН ТОЧНО КҮЙӨӨГӨ ТИЙЕМ,
ЖЕ БОЛБОСО КҮЙӨӨ КАЧТЫ.
(Кара кемпирдин жоруктары)
Катышуучулар
1.Кара кемпир - 60 жашта
2.Шуулдак кемпир – 58 жашта
3.Жоошкан – 60 жашта
4.Жираф кемпир – 65 жашта
4.Гүкүшбай – 35 жашта
5. Кара кемпирдин тун уулу- 40 жашта
6. Экинчи уулу – 36 жашта
7. Шаардык эки келини
8. Раджа – 35 жашта, бай индус

Биринчи көрүнүш
Көшөгөнүн бери жагында Шуулдак менен Жоошкан.
Шуулдак:-Оо! Эл-журт! Сүйүнчү! Кара кемпир күйөөгө
чыккан жатыптыр!
Жоошкан:- Ай, узун кулак Шуулдак, баякы апыртмаларың
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башталдыбы? Кулакка илгениң китлап лапшасыбы же акундун
кесмесиби?
Шуулдак:-Ой, точно, алдасам, оозумдагы протезим сынып
кетсин, көзүмдөгү самопал линзам чыгып кетсин.
Жоошкан:-Ал мокочону кайсы бечара алган жатыптыр?
Шуулдак:-Кыйын
болсоң
тапчы,
”Аалам
сырына
катышам”деп оолугуп жүрбөдүң беле?
Жоошкан: -Мен уже билдим, тиги аркы өйүздөгү төкөр
Мамбеткеби? Андан башка бизге пар чалдар деле калбай
калбадыбы... Айылыбызда жөтөлүп чыкчу абышка жок калып
бизге жаман эле болду...Эсиндеби, Шуулдак биз жапжаш болуп
мөлтүрөп турган кезде айланабыз жалаң жигиттер эле, мен болсо
экөөңөргө караганда сүлкүлдөп өллө аппетитный да болчумун.
Анан биз тансага түшкөндө жигиттер мага “сиз менен бир эле
жолу бийлеп койсом можыноо” - дешип мени жаман талашышчу
эле бир-биринен.
Шуулдак:-Кайдагы калпты айтасың да, алар мени талашып
эрөөлгө чыкканын билесиңби, канчасы мен деп эр сайышка
түшүп набыт да болуп кетти, кургурлар.
Жоошкан: -Койчу, апыртпай бир эле случай эсимде,
итирейген эшектерди минип алып, айры кармап сайышканы
эсимде тиги Тосток чал менен аркы өйүздөгү төкөр Мамбет. Ай,
ошондо сынтырдан мотоциклчен милийса келип араң ажыраткан
экөөнү.
Шуулдак:-Ошондо эле Кара кемпир кыйын экен, экөөбүз
тиги мушташкан чалдардын арасында арачага түшүп жүрсөк,
коңшу айылдын бир красавчик чалына көз кысып, аны чаап алып,
экөө жашыруун шаарга түшүп кетишиптир, кафеге барышкан
имиш...кийин тигинин кемпири ызы-чуу салып, айыл түрүлүп
барып эптеп аларды табышпады беле, экөөнү аксакалдар сотуна
салалы десе, тиги эргул өзү төрагасы экен да, ой боорум ай...
Жоошкан:-Опять анан этой дуре везет, эмне точно күйөөгө
чыккан жатыптырбы?
Шуулдак:- Эмне эле ичиң күйүп жатат, сага деле канча шанс
болду, тойтоктоп, тиги кетирейген мурдуңду асманга көтөрүп эч
кимди жактырбай койдуң, короче өз ырыскыңды өзүң тептиң, ал
эми Кара кемпир азамат, эч кимге отказ берген жок.
50

Жоошкан:- Ошо да эч кимге отказ бербей жатып, эч кимдин
көңүлүн оорутпайм деп жүрүп “Жүрөнөөк кемпир”деген
кличкасы бар. Жаңылышпасам бул болочок күйөөсү 13-күйөөсү
болот го, кудай буюрса, Гиннес деген китеп менен сүйлөшүп
ошол жака бул шүдүңгүттү киргизиш керек, айылды позор
кылган шермендени, өлө албай жатып, асыйы 60тан ашса да,
эркек көргөндө көздөрү кызарган бетпак сволушту.
Шуулдак:- Эми сен ал жөнүндө антиреклама же болбосо
черный пиар кылсаң да, факт што Кара кепир точно эрге тийгени
жатат. Андан көрө аныкына баралы. Уул-келиндерин чакыртканы
жатыптыр, даярдык катуу дешет. 15 жаштагы кызды
“кыңшылатып”узаткандай болот экен. Биз жок дегенде анын
“дружкасы ” болуп, жанынан чыкпайлы, мүмкүн тиги күйөө
Толтойдун күйөө жолдошторунан чаап аларбыз.
Жоошкан:-Экөөбүз быйыл дружка болбой калдык го, тиги
укурукка окшош, Караколдун терегиндей болгон ушакчы
кемпирди дружка кылганы жатат деп уктум.
Шуулдак:-Жанакы
Жираф
кемпирдиби?Издешпей
табышыптыр эки ачкөсөн, кантсе да каны бир да, бирөөсү негр
улутундагы мокочо болсо, бирөө жунглиде жашаган жирафтай
болуп.. ой..тобоо, деги бул тирүү сууктар кошулуп дуэт болсо,
Африкада жашагандай болуп кетесиң да.
Жоошкан:-Токточу быдылдабай, тиги анан кимге чыккан
жатыптыр, ким андай тирүү суук албарстыны алган жатыптыр?
Ошону айтчы мага?
Шуулдак:-Эч кимге айтпайсынбы? Индиялык миллионер!
Жоошкан:-Калп! Калп! Ал кара челекти, раджа эмес, тиги
төкөр Мамбет да карамак эмес!
Шуулдак:-Ой, калп айтсам, түптүз басып бара жаткан
жеримен ала-салып кетип, аңга кирип кетип, өйдөлөнүп өлөйүн!
Жоошкан:-Алты өрдөк учту, ошентсе да мен сага ишендим
деп коеюн, ал индусту кайдан таап алыптыр?Кара кемпир
экөөбүз көчүгүбүздү көтөрүп тиги көчөнүн башына баса албай
одышка болобуз, эмне прям асмандан түшүптүрбү ал раджа?
Шуулдак:- Ой, караңгы! Азыр интернет аркылуу таанышуу
дегенди уктуң беле? Тиги Кара кемпирдин шустрый келини бар
эмеспи, шуулдаган?
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Жоошкан:-Ооба, ал келини эгер сен өлсөң, бул айылдын 2Шуулдагы болот.
Шуулдак:-Оозуңа таш, өлгүң келсе өзүң өл, азыр мен ал
жака не собираюсь, мен да Кара кемпирге окшоп эрге тийип бир
жыргап алып туруп, анан не жалко бул дүйнөдөн кетсем..
Жоошкан: -Ооба баары эле сенин заказың менен болсо
гана...Анан эмне болду тиги сетер менен?
Шуулдак:-Анан ошол келини интернет аркылуу мына сага
деп эр таап бериптир кайын энесине.
Жоошкан:-Түшүнүктүү, келини деле ал мокочодон
кутулгусу келди да...Понятно,“фигурам 90-60-90, боюм 175”, деп
фотошоп менен тиги сетердин кара бетин агартып, бырыштарын
үтүктөп, жашартып койсо керек. Ой борум ай, комедия болот
турбайбы, тиги индус биздин красавицаны өз көзү менен көрсө,
ужас, өз мекенине тирүү кайтабы же жокбу, мен ага уже
кепилдик бере албайм...Ай, Шуулдак, биз эмне турабыз, бас анын
үйүнө барып, тиги уятсызды бир шылдыңдап, бир жыргап алалы.
”Эрге тийгиси келип калыптыр,ээ...Элдин көзүнчө позор
болгонун көрүп тымызын жыргайлы, кеттик!”
Көшөгө ачылат. Кара кемпирдин келиндери ары-бери
чуркап:-Ай, уктуңарбы, биздин сүйүктүү энекебиз эрге тийген
жатыптыр.!!!
1-келини:-Бетибиздин беш териси, шерменде гана болот
турбайбызбы? Айыл ичи эмне дейт? Небере-чөбөрөсү бар неме, эрге
тийем деп оолугуп жатса, өлбөгөн төрт шыйрагыбыз калат тура.
2-келини: -Ужас! Бул эмне деген позор! Бир буту жерде, бир
буту көрдө туруп эрге тийсе, бул Жезкемпир дүйнөлүк рекорд
коет, баса, силерге канча налог салды, бул ведьмага ишенич жок,
сеп даярдагыла десе, себин биз алып, эт-петин силер алат
болушуңар керек...
1-келини: - Өзүбүз эп-те-еп жашасак, балдарды баксак,
зарплата карызга кана кетсе, кайдагы сеп экен?Деги буга эрди
ким тапты экен?
2-келини:
Жанагы
шүдүңгүт,
тигинин
шестеркасы..Кемпирди эрге сатып ийип, ээлеп калайын деп жатат
да бул заңгыраган үйдү..
Гүкүш: - Эй, кимди шестерка деп жатасыңар? Мениби?
Азыр, энекемди чакырып, эмне деп ушактап жатканыңарды
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айтып салайынбы?Энеке! Эноов!
1-келин:-Болдучу бакырбай, эч кимди биз жамандабай
элебиз, кайра сени биз мактап жатабыз, кандай кыйын, кандай
тың деп... Ушундай айылдын шартында жашап кебетең да,
келбетиң да бузула элек. Биз бир мүнөттө эле жүдөп кетебиз..
Гүкүш:-Экиленбегилечи, шаардык болуп төрөлүп калсаңар
да..Тиги коңшу айылдан эмессиңерби! Баса, энем айткан
заказдарды ала келдиңерби? Энекем эми баарыңарды кабыл ала
албайт, бирок оптом кирип куттуктасаңар макул, тиги күйөөңөр
эшикте үтүрөйүп турушат да энекем өлгөнсүп, чакыргыла
берчүңөрдү берип, кошумчаңарды кошуп тойдун фонун бузбай
если что кете берсеңер болот.
2-келин: -Макул, макул...
биз анда сумкаларды
машиналардан алып келе калалы, баса энекебиз өзү кайда?
Гүкүш-Энекебиз раковинада душ принимать этип жатат.
1-келин:-Ой, Гүкүш, деги энекем раковинага батат бекен?
Гүкүш:-Ой, раковина деп коемун да тазикте ..
2-келин:-Ошо чынбы?...Тиги биз уктук да, Африкадан
алыскы туугандары алып кетет экен деп...
Гүкүш-Кайдагы Африка, Бул жигит Капурлардын жээни,
Чакробортинин бир тууганчиги, Баччандын уулу экен.
1-келин:-Ашвария Рай деген сулуунун күйөөсү эмеспи?
Гүкүш: -Ну и что! Эмне биздин алтындай энекебиз эмнеси
менен Ашварийяңардан кем экен! Же тойго против болсоңор
айткыла, энекем эртең эле силерди айдап отко салып, ал эми
уулдарына жапжаш кыздардан алып берет.
1-келин: -Жок,жок Күкүшбай эч нерсе дебе.. Биз анда азыр...
Гүкүш: -Ай, жана мен тамада деген немени чакырдым эле ал
кайда жүрөт,акча сурашса олчойто сурашат, репетиция кыла
бербейби ара-чолодо, анан такыр кол бошобой калат...Ай, уул, ай
уул, баштабайсыңарбы репетиңияңарды..
Көшөгө ачылат. Кара кемпирдин конок бөлмөсү.
Кара кемпир каадаланып бетине помидор, бадыраң чаптап
алган, башы бегуди, халатчан чалкалап олтурат.
Гүкүш аны боентуп, жасантып жатат.-Ай-ий энеке жети
кереметтин бири эле болуп калдыңыз! Раджа келип сиздин сулуу
экениңизди көрүп чалкасынан кетип, тилин жутуп өлбөсүн.
Кара кемпир: -Кой, кокуй өлбөй эле койсун, эптеп аны
тапсак, анан бир күндөн чыкпай калып, брачный түндө арам өлсө
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экөөбүздү эл эмне дейт, өзгөчө тиги Шуулдак менен
Жоошкандын табасы канат да. Ай-ий, баса алар эмне кылып
жатышты экен, ичтери күйүп, жата калып көчөдө чачылып
жаткан кочкор тузун жалап ийип жатышса керек. Аларга сен
точно айттыңбы, Гүкүш?
Гүкүш:-Точно айттым, болгондо да Шуулдак угуп ычкырына
муунуп өлгөн аз калды.
Кара кемипр:- Ырас эле кылдың, өмүр бою, өлүгүңдү
көрөйүндөр конкурент болуп өтүштү, күйөөгө тийеин десем эле
бут тосушуп, мен жөнүндө анти реклама айтышып, деги эки жез
тумшук баскан жерде чөп да өспөйт.
Гүкүш:-Ак сөз энеке, сиздин кир тырмагыңыздан садага
кетсин. Баса экөөбүз сүйлөшкөндөй болот да, ээ? Тиги жаман
небереңизди эле бул үйгө мураскор кылсаңыз эле болду...Атасы
да тигинтип Россияга тентип кетип дайыны жок...
Кара кемпир:-Кыйын шумпайсың, ээ? Коркпо мен анча
мынча эркектерге караганда сөзүмө турган кызмын. Ой, кызмын
деймин да, бото солкулдак бийкечмин!
Гүкүш:-Ой, энеке сиз эмне десеңиз ошонун баарысы
жарашат, баса тиги шаардык актив чалыш уулдарыңыз келиптир
кирсин дейминби? Же бир аз күтө турушсунбу?
Кара кемпир:-Киришсин, кур кол кирбей сразу, мен салган
налогду, мага берчү белекети ала киришсин.
(Уулдары, аялдары менен киришет)
Кара кемпир:-Ии, эмне маалкатып, манчыркайсыңар! Менин
бул дүйнөдө барым же жогум силерди акыркы күндөрү
волновайс деле кылбай калды ..Силерди тууган мен, адам кылган
мен, катын алып берген мен, последний маркадагы трактордой
болгон джиптерди, жадакалса кызмат, жумуштарды сатып берген
мен! Анан менин бүт жакшылыгым бир тыйын болдубу, ыя,
айбандар?! Болду! Жетишет, мен эми өзүм үчүн жашайм, хватит,
быйыл мен силерге өчөшүп точно күйөөгө тийем!
Баары таңкалып, ооздорун ачып калышат.
Тун уулу:-Апаке, кудайды карасаңыз боло, пайгамбар
жашына келип, кантип ушул сөздү уялбай айттыңыз?
Кар кемпир:- Эмне мени башка кемпирлерге окшоп “
айланайындар, эртең “кряк”болгону жатам, эки метр көр казып,
жети метр кепин сатып бергиле” деп чакыртты деп ойлодуңар
беле? Араң эле турасыңар, ээ, кара ашымды күтүп! Мына
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силерге! Не дождетесь! Керек болсо менин он гүлүмдүн бир гүлү
до сих пор ачыла элек! Жөн эле көз ачык бойдон арманда кетким
келбейт!
2-уулу:-Куттуктайм,
апаке,
бизди
аталуу
кылат
турбайсызбы? Деги биздин болчоктогу
“папаша” кайсы
айылдан?
Кара кемпир:-Мен тиги Шуулдак, Жоошканга окшош
көрүнгөн эле сельский чалдарды карабайм, Кара кемпир не дура,
Кара кемпир знает все!
1-келин:-Энеке, эми табышмак кылбай айтсаңыз, биз да
четин угуп калдык, ошо чынбы?
Кара кемпир:-Кара кемпир не дура, бүт секретти силердин
астыңарга жайып салгандай, Кара кемпир партизан..Келгенде
көрөсүңөр, андан көрө көрүндүк даярдай бергиле.
Гүкүш:-Көрүндүктү мага бересиңер!
Кара кемпир:-Ай, шүмшүктөр мен айткан акча кана?
Тун уулу:-Бир семиз кой сиз үчүн садага кетсин,келген сайын
ар дайым машинама сала келем, же ал аздык кылабы, апаке?
Кара кемпир:-Мен эмне ал козуңдун терисин кийип, ичеги
карынан сөйкө-шуру кылып тагынып күйөөгө чыкмак белем,
келегиле он миңден, менин свадебный көйнөгүмө, себиме...если
что ашып баратса, пластический операцияга...
2-келини: -Энекебиз, фатасы бар көйнөк кийип бара
жатканын элестеттим..? Ой, боже мой, сизге чак деги үлпөт
көйнөк бар бекен? Же спец заказ кыласызда..ээ?
1-келини: - Ой, зачем операция, бетиңизден бит тайгаланат,
ал жок эле сиз аккуудай болуп басканыңызда, сизге бүт
Кыргызстан суктанат болуш керек. “Супер-инфонун” биринчи
бетине маңкайып энекебиздин цветной сүрөтү чыкса керемет
эмес бекен?
Кара кемпир:-Тайт, силердин шылдың аралаш какшыгыңар
чучугума жетип баратат...Келиндеримен мага от души берилген
тиги Гүкүшбайым эле. Ээ, Гүкүш, тиги жеңең менен келиниңдин
сумкаларын алып калып, өздөрүн такыр келгис кылып, сразу
төркүнүнө кетирип жиберчи, ал эми уулдарыма табылат,”катын
жолдо, бала белде”дечү беле? Достали меня, ушул боек беттер...
1-келин: -Апаке, кечирип коюңузчу, каалайсызбы, мен мобу
шакегимди чечип берейин, бул менин астыңызга түшкөнүмдүн
белгиси...
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Кара кемпир:-Кана, мунуң эми чистый алтынбы? Ишенич
жок сага, тубаса аферист элең, Гүкүшбай карачы.
Гүкүшбай шакекти тиштеп туруп, анан Кара кемпирге берет.
Кара кемпир:-Майли, мунусунда прошаю, эми сак бол,
гарантия жок уже, репрессияга кетип калышың ыктымал.
2-келин: -Энеке, бул болсо менден от души подарок, Жаңы
жылыңыз менен, карасаңыз сизге укмуш жарашып калат
экен.Муну мен Парижден ала келгем.
Кара кемпир:-Акча жок деп коюшат, өздөрү саякаттап гана
жүрүшөт,
саякатчы
бакага
окшоп...Гүкүш,
күзгүнү!
Действительно маңкайып калдым. Эми экөөңөр жалдырап мени
карабастан, баргыла камыр да ачып калды ашканга барып
боорсок бышыргыла! Бүгүнкү конокторду тикеңерден тик туруп
силер тососуңар!
Эки келин бөжөңдөп чыгып кетишет.
Кара кемпир:-А силер менин похоронума келгендей
үтүрөйбөй, келегиле беш миңден!
Тун уулу:-Энеке, биз акча чыгарчу заводдо иштесек бир кеп
эле, анчаны кайдан табалы?
Кар кемпир:-Жаныңды жебе, мен азыр эле сен иштеген
университетке чалдым. Глав.бух. сулуусымагынан келген
Мундуз деген жигит экен, менин уулдарыма караганда аябай
боорукер, адамгерчиликтүү да
экен, ошол айнанайыным
“Марттын жана апрелдин маянасын Ноорузга карата сразу эле
берип салдык дебедиби?” Же эмне прям азыр сенин көзүңчө,
ректоруңарга да чалайынбы? Аны да жакшы жигит деп, көп
адамдардан угам.
Тун уулу:-Жок, кокуй, мени уят кылбаңыз, жаңы машина
алайын деп катып жүргөн акчам бар эле, болбостур меңиз, сизден
не жалко.Только келиңизге айтпаңыз..
Кара кемпир: -Могила...А сен эмне качып кетчүдөй болуп
ары жака жыласың, кана бери басчы, ушу сенде акча көп болуш
керек. Бакыйган чоң жерде, болгондо да Кумтөрдө иштейсиң,
санабай эле долларлап бергин.
2-уулу:-Кумтөрдө иштесем эле, эмне мени дайыма тоноп
туруш керек бекен? Мен деги качан лично өзүм үчүн маңдай
терим менен тапкан өзүмдүн акчамды коротом! Жалаң эле
силерден акчам ашпайт.
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Кара кемпир:-Гүкүшбай, тиги итирейген кайниңди баса
калып карачы, точно акчасы жанында, ошон үчүн кыйын сүйлөп
жатат.
Гүкүш кайнисин баса калып, тоноп, аңтарып-теңтерип,
акыры туфлисинен долларларды таап чыгат, Кара кемпир ал
акчаны төшүнө салат.
Кара кемпир:-Эми силер бошсуңар, тыштагы оокатты жасай
берсеңер болот. Сен тиги алып келген итирейген козуңду сое
берсең болот пока куурдак жей туралы, а сен болсо союшка
үйүңдөгү байланып турган букаңды алып кел!
2-уулу:-Кудайды карасаңыз боло! Ал буканы мен базарга
чыгарсамбы деп жатпадым беле?
Кара кемпир:-Жиниме тийбе, жиниме тийсең, букаң менен
кошуп туруп өзүңдү мал базардан оптом сатып жиберем! Жана
эсиңерде болсун, Кара кемпир күнүгө күйөөгө тийип
жатыптырбы? Жок!Так что үнсүз мен айтканды жасайсыңар.
Гүкүш, чо-то скучно стало.
Гүкүш:- Понятно, апаке! Маэстро музыку!
Кара кемпир:-Ээ, Гүкүш, сен эми эч ким жокто, мага үйрөт
сени билбегенин жокко бул дүйнөдө.
Гүкүш:-Эмнени, апаке?
Кара кемпир:-Аа, тигиниң келгенде кантип тосуп алайын,..
Гүкүш:-Алда жарыктык, апакем ай, макул эмесе. Эң биринчи
элементарный басканды үйрөнүшүңүз керек. Мына минтип, мына
минтип...
Кара кемпир:-Оңбогон Гүкүш, эмне эле менин уулум сени
бир көрүп “алам” деди десе, шумдук турбайсыңбы?Ары-бери
кылтылдап, сымаптай куюлуп турат экен жамбашың, ылюбой
эркекти азгырат...
Гүкүш:-Комплиментиңизге чоң рахмат, энеке. Эми чет
өлкөлүк жигиттерге, биздин жигиттерге жасаган грубый мамиле
жарабайт. Лучше, жылмайып, назданып гана туруңуз. Үнүңүздү
шыбырагандай акырын чыгарыңыз, ыраматылык атама дарылдап
бакырганыңыздай мамиле кереги жок, же ала бакан ала калып
жакпай калса артынан качырып кубалаштын да кереги жок, алар
өтө нежный болушат.
Кара
кемпир:-Короче,
алаканыма
көтөрүп
жүрөт
турбайымбы, ээ?
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Гүкүш:-Ооба, ии, баса сиз бийлегенди билесизби,
индиялыктар ыр жандуу, бий жандуу калк.
Кара кемпир:-Ой, билбейм, иши кылса, илгери биздин
клубка индийский кино көп келчү, ошолордон билген бир аз
движениям бар. Бийлеп жиберейинби?
Гүкүш:-Танцуйте!
Кара кемпир бийге берилет, ушул учурда эки кемпир келип
таңкалышып аны карап туруп калышат.
Шуулдак:-Кандайсың, Ак берметим, жаңы жылың менен!
Сени бизди майрамдатабы деп эле кирип калдык..
Кара кемпир:-Ой, жүлжүйгөн, каапырлар, силер
жөн
келбесеңер керек, как всегда мага каршы компромат чогултуп.
Айтып коеюн, Кара кемпир не дура, мен силерге оңоюм менен
колуңарга түшүп бербейм...
Жоошкан:-Ой, подружка, биз жөнүндө эмне мынча жаман
нерсе эле ойлой бересиң, может быть, биз жакшы ойлор менен
келдик! Абдылда куудул айткандай, биз анча деле айбан
эмеспиз...
Кара кемпир:-Мен деле анча деле жаман адам эмесмин,
силерди эл душманы кылгандай, ээ, Гүкүш, апаларыңа чай кой,
бул догурунган доңуздар, ар бири беш литрден чай ичмейин
кетпейт эми!
Жоошкан:-Чай менен сен бизди алдай албайсың, сыртта
уулдарың жаш козунун этин уже казанга салышты, биз сорпо
ичмейин кетпейбиз..
Кара кемпир:-Балакет кана ичип калгырлар, силер мен
аябай занять кезде кыйнайсыңар да, мен бүгүн вообше
бошобойм. Азыр мен сулуулук салонуна кетишим керек!
Шуулдак:-Ай-ий, мени деле ала барчы, өмүрү ал жакты көрө
элекмин, пожалуйста...Босогосунда эле карап турайын...
Жоошкан:-Шуулдак, анча жалдырабачы, эр тапса эле эмне
бизди унижать эткенге акысы бар бекен? Көздүү шакек жерде
калбас, бизге да бир жараган эр-азаматтар тургандыр...Чынбы?...
Кара кемпир:-Ий, арыңа чычайын, сен деги эркектин
балакетин алат бекенсиң, тийип койсо күбүлүп калчу күлдөй
сапырылып турсаң, оозуңду ачсаң протезиң шалдырап, ары-бери
бассаң муундарың калчылдап ...Сени кайсы эркек карайт?..
Жоошкан:-Мени оскорблять этпе, мен сага караганда
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женственная элемин, өзүңдү күзгүдөн карап көрдүң беле, даже
күндүзү капыс чыга калсаң эл үркөт кебетеңен, биз го эми көнүп
калдык... ырайыңа...
Кара кемпир менен Жоошкан чачташып кетишет,ортодо
Шуулдак ажыраштыра албай ээси оойт.
Гүкүш:-Товариши, жаңылык! Энеме кат келиптир, тиги
раджадан!
Баары жабалактап аны карап калышат, ал окуй баштайт.
“Окей, Ысык-көлдүн ак куусу! Саналуу гана сааттар калды,
сени мен буюрса көрөм. Көрө элек жатып сени уже сагына
баштадым...Кыргыздын кыздары өтө сулуу, өтө ыймандуу
болушат деп уккамын. Сенин ак кардай назик бетиңен өөп, тал
чыбыктай буралган фигураңды бир кучактап кетсем арманым
жок эле. Аябай сулуу болушуң керек сүрөтүңө караганда, менде
акча көп, если что Болливуддун жылдызы болосуң, я это обешаю
тебе жаным...Баса силерде, жөргөм жасамай, беш бармак
бышырмай деген бар экен. Ал эмне деген тамактар эч түшүнүгүм
жок, мен бир кыргызды Бомбейден эптеп таап сурасам, ал орус
улутундагы аял алып баарын унутуп калыптыр. Эми мен
барганда, сенин колуңан жасалган жөргөмдү, бешбармакты
жеймин да...Ак куум, көрүшкөнчө, бек кучактап өбүшкөнчө, акак
берметим...”
Жоошкан:-Демек, брачный түн болот турбайбы,ээ? Аларда
кыздын үйүндө сразу эле болот деп мен уккам. Деги шумдук
неме го, биздин кара кемпирибизге жаш кызга кат жазгандай
“жаным, акак берметим”деп жазып.
Шуулдак:-“Акак берметин” жанынан көргөндө эси чыгып
шейит кетпесе болду... Кыргызстандын итак деле чет өлкөлөргө
карыздар көп, анан дагы Индияга миллионердин башы үчүн кун
төлөбөсө эле болду, оңойбу өзү раджа болсо!...
Жоошкан:-Бул ненормальный раджа болуш керек,ушу
мастенди алганы жатса, деги өзү канчада экен, Гүкүш?..
Кара кемпир:-Ишиңер болбосун, андан көрө, тургула
жөргөм жасай баштагыла...
Шуулдак:-Тапкан экенсиң май башты, биз сага жалдап алган
кызматчыларың эмеспиз..Жаса, сен эми олуя эмес белең..Кеттик,
Жоошкан.
Кара кемпир:-Ай, кыздар, эми тултуктабагылачы иттик
менден кетти, андан көрө мени спасите, пожалста...
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Шуулдак:-Раджа сени жегени келбей эле, бешбармак жегени
келе жаткан окшойт.
Жоошкан:-Муну жегени келген күнү да, мунун эмнесин
жейт, сүткө түшүп кеткен коңуздай болгон немени..
Кара кемпир:-Жоошкан, адамча сүйлөшөлүчү бай болгур,
эми карачечекей, бөдрүшкөңөрмүн го..Мен рецебин да билбейт
экемин
Жоошкан:-Жалдырай гана түшсөң кара мастен, “кара
кыздын агынан эмес багынан” деген сөз точно сага айтылыптыр
да...Деги бакытың төөнүкүндөй эле.
Шуулдак:-Сен бизге раджа алып келген белек-бекчектен
бөлүшөсүң да,ээ?
Жоошкан:-Шуулдак, майдаланбачы, андан көрө раджанын
жанында коштоп келген күйөө жолдошторунан бирин сура.
Кантип алар мобу страшный болгон кара кемпирди карап, бизди
карабай калсын!
Кара кемпир:-Болбостур, баарын эле ала бергилечи,
өлүгүңдү көрөйүндөр, деги экөөңөр эркекке тойбойсуңар..
Шуулдак:-Сен сытая эмес белең бул вопрос боюнча,
Шуулдак жүрү беш бармакты даярдайлы... Ай, красавица тиги
күйөө Толтойюң айрыпландан түшөрү менен кабар бер, биз да
21-кылымдын тарыхый окуясына күбө бололу!
Кара кемпир:-Кайдагы айрыплан, деревня десе, анын өзүнүн
личный “боинг”самолету бар экен, аны айдап келип мобу
көчөнүн башынан конот болуш керек ээ, Гүкүш?
Жоошкан:-Ооба, эми сенин көчөң ар кайсы самолетторду
тосуп алып жатып, айэродромго айланса керек.
Гүкүш: - Энекем туура айтат, алгач “Манас”аэропортуна
самолету конуп, андан ары вертолет менен биздин айылга чейин
учуп келет экен.
Кара кемпир:-Ай, экөөңөр жалдырабай баргыла жумушка
киришкиле, биз болсо Гүкүш экөөбүз “Сулуулук салонуна
кеттик”, Кара кемпир жылыга күйөөгө чыгып жатыптырбы, жоок,
Кара кемпир редко, но метко эрге тийет.
Экөө кетет.Жираф кемпир Кара кемпирдин астынан чыгат.
Кара кемпир:-Оо, боже только этого не хватало, Гүкүш
тигилерден эптеп кутулдук эле мындан кантип кутулар
экенбиз..Сен салонго кете бер артыңан жетип барам.
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Жираф кемпир:-Ай, Каракыз, бери басчы, мени тике кара!
Сен чындап эле күйөөгө чыккан жатасыңбы?
Кара кемпир:-Жок кокуй, сага ким айтты?
Жираф кемпир:-Былжыраган өлүгүңдү көрөйүн, менден
башка баары билет экен. Мен байкуш айылдын иттери,
мышыктары, тооктору уккандан кийин ган угуп жатам да.
Күйбөгөн жерим күл болду, ичим өрттөнүп сага каргыш аралаш
тескери батамды берип салайын деп, кайра сени аядым. Мен сага
сразу айтайын менден бата алмайынча багың ачылбайт, как
всегда кайра келесиң уктуңбу?
Кара кемпир:-Ой кайран, батакөй Умай эне, сен эми
сельсоветтен кийин эле печаты жок шефиня болбодуңбу?
Жираф кемпир:-Жаңылышасың, керек болсо, менин
полномочияларым айыл өкмөттөн да чоң. Жиниме тийсең тиги
индусуңдун вертолету бул жерге конбой калышы мүмкүн. “Сүф”
деп койсом, асмандан эле учагы жарылат.
Кара кемпир:-Айланайын Жазипа, андай кыла көрбө, сен
деле аялсың да, сенде деле меникиндей жүрөк бар да, түшүнчү
мен аны сүйөм, ага келчү жамандык айланып келип тиги
ашканда жөргөм бышырып жаткан эки мастенге тийсин..
Эки кемпир чара көтөрүп чыга калышат.
Жоошкан:-Эй, Каракемпир сен бизге эмне эле тийишесиң,
отуң менен кирип, күлүң менен чыксак да жакпайбыз, ме муну
тиги Жираф экөөңөр жасагыла
Жираф кемпир:-Жирафтын балакетин алгыла, кир
тырмагынан садага кеткиле, менин боюмду ата-энем европейский
стандарт менен жасашкан, илгери мен Усубакуновдун учурунда
жападан жалгыз “мисс Кыргызская Республика” болуп
Монголияга барып келгем! Силер ал мезгилде маасыңарды
майтыта басып совхоздун уюн саап жүрчүсүңөр.
Шуулдак:-Ий, арыңа чычайын, кайдагы мисс, мектепти
бүтпөй эле тиги топозчу Жартыга чыгып, Сыртка кетпедиңер
беле? Көзүңөн көк-ала кетпеген, жылыга чууртуп бала тууп
жүдөгөн эле бир сетер эмес белең.
Жоошкан:-Ошо да, тиги ыраматылык эри мунун белинен
ылдый келчү, бою буга жетпесе тепкич коюп алып анан муну
сабачу!
Шуулдак:-Болбой баратса, буттан чалып жыгып алып анан
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төпөштөчү.
Жираф кемпир:-Бүттү, силер эми мал болбой калдыңар,
акыркы сөзүңөрдү айтып, Кара кемпир менен коштошо бергиле.
Мен азыр транска кирип экөөңдү тындым кылам.
Тепсесин алып ары-бери айлана баштайт, эки кемпир
жүрөктөрү түшүп, Кара кемпирдин артына жашынышат
Шуулдак:-Айланайын Ак бермет тиги Жирафты жөн де,
бизде да бала-бакыра бар, издеп келчү адамдар бар, биз менен
бир нерсе болсо, экөөңөрдү Африканын чөлүнө айдашат.
Кара кемпир:-Жалдырай түшкүлө, Жираф кемпир мен эмес,
баарына чыдагандай, эсиңердеби тиги Дудук кемпирдин ити
жапжаш туруп мүрт кеткенин, мына ал Жираф колдуу болгон..
Жоошкан:-Айланайын “мисс Кыргызия” бир ачууңду мага
бер, сендей сулуу, сендей акылдуу жан жок го бүт айыл боюнча!
Жираф кемпир:-Эмесе мындай, экөөңөр тең мунун эр
сөрөйү келгенде, бул жерге жыртайып жылмайып чыга калбай
ашканада болосуңар, мен өзүм тиги индусту тейлейм!
Кара кемпир:-Тейлейм дейсиңби, түшүнгөн жокмун,
кандайча?
Жираф кемпир:-Каракыз, сабыр кыла тур, тейлейм дегеним
аны аластап арчалап, тазалап туруп анан сенин колуңа
тапшырам! Чет өлкөлүктөргө ишенич жок, кайдан билесиң
страшный вирусу бар неме!
Кара кемпир:-Кудай андай балээден сактай көр, мейли анда
биринчи түнү сен тейле, эми сенден страшный вирус гана эмес,
мобу эч кимдин алы жетпеген эки мастен коркуп жатса, сага эч
нерсе жукпас.
Жираф кемпир:-Жана эле ушинтиш керек болчу. Бул айылда
мен жок, движения жок!Тойду да, ашты да мен жалгыз тейлеп
жүргөм жана тейлейм. Силер болсо көздөн кайым болуп кеткиле, а
сен экөөбүз жасанып-түсөнүп тиги раджаны тосолу, таарынба анан
Кара кыз раджа мени сүйүп калып сага барбай койсо.
Кара кемпир:-Ок, анте көрбө Жазипа, тагдыр мага
энчилеген бакытты менин колуман талашпа, досум.. мен анда бир
күн не проживу...
Жираф кемпир:-Ойлонуп көрөйүн, бирок европейский
стандарт болгон породистый мени карайбы же негр менен
монголдун каны аралашкан сендей түшүнүксүз улуттун өкүлүн
тандайбы ал өзүнчө большой вопрос.
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“Күйөө келе жатат!”,”Күйөө келе жатат!” ары-бери
чуркап жүргөн кара кемпирдин уул-келиндери.
Гүкүш:-Ай, чурулдабагыла, раджа эмне деп ойлойт,
цивилизованно тосуп албайлыбы? Ай, келиндер, силерге гүл үзүп
келгиле дебедим беле? Кана, гүлдөр? Эмесе, живая дорожка
болуп экөөңөр эки жака тургула раджа келери менен жолуна гүл
чачкыла, ай, уул, оозуңду ачпай сен ак калпак даярда, башына
салабыз дегендей, тиги ырчы уул кайда?Болушунча индия
музыкасын заңкылдат? Райцентрден жалдап келген ырчы кыздар
кайда? Бүгүн алар ырдабай эле коюшсун, андан көрө
жамбаштарын чайкап бийлеп турушсун,Ай, Кыма! Жанна!
Эмне?Башка заказга кетип калыштыбы! Эми эмне кылабыз? Ай,
тиги ашканада сүмөлөк бышырып жүргөн энемдин эки
подружкасын чакыргыла, фигуралары анча-мынча келиндерге
караганда ничо эле?
1-келин:-Артынан карасаң пионерка, бетинен карасаң
пенсионеркаларды эмне кыласыз,жеңе?
Гүкүш:-Эч нерсе эмес, беттерин индиялык кыздардай
чүмбөттөп коебуз, экөөңөр эки кемпирди батыраак жасантып
чыгара калгыла, мага акыл үйрөткүчө..
Кара кемпир сахна артынан шыбырап:-Ээ, Гүкүш, мен качан
чыгам? Бул жерден думугуп кеттим?Кийгизген кийимиң да
денемди кысып, кыйналып жатам...
Гүкүш:-Олда жарыктык киши ай, ушунча чыдап, бир-эки
мүнөт чыдамаңыз жетпей жатабы, пожалуйста мен белги
бергенде чыгасыз, унутпаңыз бүт мен үйрөткөн движенияларды
жасайсыз...Макулбу?
Кара кемпир:-Макул, Гүкүш, көптөн бери күйөө тоспой,
көнбөй калыптырмын...
Эки кемпир, эки келин кирет, так ушул учурда музыканын
коштоосунда Зиял раджа кирет.Жанында котормочу
менен.Келиндер гүл чачып, ал эми эки кемпир индийский
движенияларды жасашып көздөрү менен кылгырып раджаны
карашат.Жираф аластай баштайт. Раджа таң калып,
айланасын карайт.
Раджа:-Түшүнгөн жокмун мен кайдамын? Кара кемпир аттуу
сулуу кыз кайда?
Гүкүш:-Оо, улуу урматтуу раджа, ал кыз сизден уялып
көшөгөнүн артында, сиздин бир эле желанияңыз, аны семь
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секундда көрөсүз..
Жираф кемпир:-Биздин салт боюнча, эң биринчи дружкасы
менен бир түн жомок айтышат, андан кийин колуктусуна барат.
Жоошкан:-Ооба сага, атаңдын чокою, Кара кемпир болсо
эле экөөңөрдүн жомогуңарды угуп тышта туруп калат экен.
Жираф кемпир:-Көзүмө көрүнбөй жогол, азыр дубалап салам.
Жоошкан:-Кыйын болсоң раджаны дубалап алчы, бизди
коюп.
Жираф кемпир:-Шашпай тургула, азыр барып дуба
китебимди алып келбесем.
Шуулдак:-Кыз каадасы менен дегендей, бесплатный
көргөзгөндөй Кара кемпир дешевка эмес, көрүндүк, таксыр?
Раджа алтын тыйын чачат, эки кемпир төрт аяктап
тыйын теришип, акыры талашып тытышып кетишет.Раджа
белги бергенде сырдуу музыка менен Кара кемпир шалактап
бийлеп чыгат. Акыры раджанын жанына келип, чүмбөтүн
серпкенде раджа бакырып жиберип, үнсүз жыгылат.
Шуулдак:-Айтпадым беле, сенин ачкөсөндөй кебетеңди
көрүп шейит кетет деп. Бүттү, өлдү!
Кара
кемпир:-Көрөалбастык,
менин
ааламда
жок
сулуулугумду көрүп эс-учтан танды. Менин раджам, сүйгөнүм,
менин аччы көзүңдү, мен жаныңдамын, мен сенсиз кантем..
Раджа көзүн ачып кайра эс учтан танат.
Жоошкан:-Биринчи жыгылганда дагы чала жан болучу, эми
точно кряк болду..Жүр, Шуулдак, бул убийствого групповой деп
бизди кошуп салбасын эрте качалы.
Шуулдак:-Байкуш индус бала жаш экен, кое турчу, муздай
элегинде куран окуп анан туралы, жаны жаннатка барар, башка
эмне арга бул Кара кемпир менен тозокто жашагыча, ырас
кылды..
Кара кемпир:-Чын эле, өлүп калдыбы, кокуй ким
искусственный дыхание жасаганды билет? Кой мен кинодон
көрүп калдым эле көргөнүмдү жасайын..
Шуулдак:-Кокуй жөн кой, тийбе ага, сен кармаган жери көк
ала болуп, кыйнап өлтүргөн зөөкүр деп статья менен кетесиң..
Кара кемпир:-Ой, чын эле өлүп калдыбы, боже мой?
Ары карап кошок кошо баштайт, эки кемпир жанына
олтуруп созолонтушуп кошушат.
Кара кемпир:
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Ардагым, алтындай болгон жар элең, кокуй,
Асылым, брачный түнгө жетпедиң, кокуй.
Арзышып тандап алган жарым сен элең ,кокуй,
Ысыгыбыз тарай электе сен кеттиң, кокуй..
Раджа эсине келип ары карап кошок айтып жаткан
кемпирлерди бир карап төрт аяктап качат.
Кара кемпир:-Кокуй, күйөө качты! Күйөө качты! Ай,
Шуулдак, ай Жоошкан эмне жалдырап турасыңар тосотко
тургула! Кармагыла! Коркпогула ал деле бизге окшош адам!
Баары артынан кубалап чыгышат.
Раджаны кармап
келишип барылап ак калпак кийгизишет.
Раджа:-Ап-аа!!!
ЖҮРӨКТӨГҮ АЙ.
Катышуучулар:
1. Айдай – 21 жашта.
2. Арнал – 22 жашта.
3.Сонун – 68 жашта.
4. Уулкан – 60 жашта.
5. Канат – 45 жашта.
6. Тунук – 40 жашта
7. Таштанбек -35 жашта
8. Даниель – 30 жашта.
9. Аделия – 21 жашта.
10. Жаныбек – 30 жашта.
11. Медсестра
12. Ая – 9 жашта.

Биринчи көрүнүш
Оорукананын короосу.
Медсестра Арналды жетелеп чыгат, аны күтүп турган
Айдай ага карай умтулат.
Айдай: - Арнал! Ишенбейм… ишенбейм.
Арнал: - Ооба, Айдай, мен баякы сенин Арналың эмесмин,
мен эми такыр башкамын /көпкө кучакташып туруп калышат.
Айдай: - Кереги жок, улантпа, сен кандай гана болбогун, мен
сени сүйөм, Арнал !
Арнал: - Колуңду берчи, эмне үчүн колдорүң калтырайт, ал
эми сенин көздөрүн толо жаш, ооба, акыры сен да мени ушинтип
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аямаксың.
Айдай: - Арнал, кечир ыйлабайын десем, көздөрүмөн жаш
өзү агып жатат. Мен сени акыры таап сени көрүп турганыма
сүйүнүп ыйлап жатам. Сенин дарегинди эч ким айтып бербей
койду. Апаңа канча жолу бардым, бирок ал дагы …
Арнал:- Апама дарегимди айтпа деп өзүм өтүнгөмүн.
Айдай: - Кызык, эмнеге анттиң?
Арнал: - Айдай, мындан ары экөөбүз эки башка адамдарбыз.
Айдай: - Кантип, Арнал, ал эми өткөн күндөрчү, ортобуздагы
тунук сүйүүчү?
Арнал: - Өткөн күндөр мен үчүн эски жомок, ал эми сүйүү
армандуу кыял катары жүрөгүмдө жашай берет
Айдай: - Антип айтпачы, мени азапка салбачы, сага болгон
сүйүүмдү мен кудай астында тана албайм…
Арнал: - Айдай түшүн, эгер сен мени чындап эле сүйсөң,
менин жүрөгүмдү оорутуп көңүлүмдү сыздаткың келбесе, мени
унут, мени эстебе.Сен бактылуу болушуң керек Айдай
Айдай: - Сенсиз бакыт жөнүндө сөз да болбойт, Арнал, сен
сөзсүз айыгасын. Айдай Арналды кучактайт, бирок, ал кызды
өзүнөн алыстатат
Арнал: - Кетчи, мени кыйнабачы, экинчи келбечи. Мен эч
кимди көргүм келбейт. Мындан ары көрдөй караңгылык гана
мага дос! Көрдөй карангылык!
Медсестра келет.
Медсестра: - Арнал сага эмне болду? Анчалык
толкунданбашың керек, ден- соолугуңа зыян. Жүр палатага, тура
гой сага тынчтык гана керек. Ай, чоң кыз, а сен эмне турасың,
түшүнбөй жатасыңбы, оорулууга тынчтык керек.
Арнал: - Көрдөй караңгылык караңгы түн да эмес көр, көр.
Мен көрмүн.
Медсестра: - Тынчтанчы, анча кайгырбачы, азыр палатаңа
барып эс аласың.
Медсестра Арналды ээрчитип кетет. Айдай үнсүз жүзүн
басып туруп калат. Жарык күйүп өчөт Уулкан менен небереси
ооруканага келишет
Ая: - Эне, эс алалычы, бутум ооруп кетти.
Уулкан: - Ооба, каралдым, эс алабыз азыр, мына жетпедикпи.
Ая: - Абам, качан чыгат?
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Медсестра: - Саламатсыздарбы, сиз Арналга келдиңиз да?
Уулкан: - Ооба, айланайын эгер колуң бош болсо, чакырып
койчу, уулумду.
Медсестра: - Ал чыга албайт.
Уулкан: - Эмнеге, же тихий часы башталдыбы? Жакшы эле
эрте чыкпадык беле?
Медсестра: - Жок, тихий час боло элек, бирок Арналдын
ахыбалы начарлап кетти.Врач постельный режим назначить этти.
Уулкан: - Эмнеге начарлап кетти, ага эмне болду? Көчө эле
күлүп жайнап турбады беле? Же бирөө анын көңүлүн түшүрдүбү?
Медсестра: - Апа, анчалык переживать этпеңизчи, ал азыр
жакшы эле болуп калды. Жөн гана капельницадан кийин
оорулуу турбашы керек.
Уулкан: - Анда, биз күтүп туралы.
Медсестра: - Күтүүнүн эч кажети жок, лучше эртең келгиле,
Арнал ага чейин жакшы болуп калат.
Уулкан: – Кантип, уулумду бир көрбөй кетем, темтеңдеп тээ
алыстан жөө келсек… Мейли, эми иши кылса сак айыгып кетсин.
Айланайын, кызым, мобу нанды берип койчу, уулум мен
бышырган нанды өзгөчө жакшы көрчү эле, анан ага айтып
койчу,көп капаланбасын, ботом, биз турбайбызбы.
Медсестра: - Макул, апа, сөзсүз айтып коем.
Ая: - Эне, абам кайра ооруп калыптырбы?
Уулкан: – Жок, абаң жөн эле уктап жатыптыр тынчын
албайлы… Эң күйүмдүү уулум, ушинтип майып болуп калды.
Мага арка бел болот го деп, ушул уулумдан чоң үмүтүм бар эле.
Таш боор тагдырдын жазмышыбы, алмончктой баламдын шам
чырактай көздөрүнөн айрыбады. Ээ, айланайын, кудай, бу
заманда эки буттуу жырткычтар көбөйүп кетти го. Эмнеге адам
баласы барган сайын таш боор,мерез, мыкаачы болуп баратат.
Ошол ашынган мыкаачы болсо да, уулумдун экинчи жашоосу
болгон көздөрүн соолутпастан, колун кесип же бутун сындырып
кетпейби,эмнеге көзүн соолутту?
Ая: - Эне, ачка болдум.
Уулкан: - Айланайын, улагым менин, энең азыр сага нан
таттуу суу алып берет, анан базарга барабыз эт, май алып, сага
тамак бышырып берем.
Ая: - Эне, акчаң барбы? Ачка болдум
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Уулкан: - Ооба, кичинекей улагым десе жана пенсия таратып
кеткен, сен эшикте ойноп жүргөндө.
Ая: - Мороженое сатып бересиңби?
Уулкан: - Мороженое сенден айлансын, сатып берем.
Экөө жетелешип көчөдө баратканда, темтеңдеп мас
Таштан алардын астын тосот.
Таштан: - Эй, мастан! Кайда каңгып кетти десе, ушул жерде
белең? Короче давай деньги!
Уулкан: - Кайсы деньги?
Таштан: - Көп анткорлонбой, бүгүн пенсия алдың беле?
Алдың тетиги чөнтөгүнө салдың беле? Салдың. Быстрее, гони
деньги, мобу муштумду көрдүңбү?
Уулкан: - Айланайын, уулум карыган энеңди аябасаң,
кичинекей баланы аясаң боло.Бир жумадан бери оозуна ырыстуу
нар албай алсырап калды. Бир кесим эт, бир аз ун алайын дедим
эле.
Таштан: - Эт менен унду кайыр сурасаң деле табасын, келе
акчаны. Мени тетиги дүкөндүн артында досторум күтүп жатат.
Мен алар үчүн туруп беришим керек.
Уулкан: - Таштан,эсиңе келчи качанкыга чеийин менин
пенсиямды ичкиликке коротосуң? Бул пенсиямды алсаң биз
кантип жан багабыз, кышында 20 үйдөгү бүт оокатты саттың.
Таштан: - Көп былжыраба, карыган мастан. Мен сага
өчөшүп ичем, мени бул дүйнөгө бактысыз кылып тууган
сенсиң, так что келе, келе дейм!
Кемпирди
алка-жакадан алып ары-бери сүйрөйт. Ая
чырылдап ыйлайт.
Ая: - Энеке акчаны берип салчы, берчи. Азыр сени сабайт.
Уулкан: - Жанымды койчу.бүт канымды, өмүрүмдү мите
курттай сордуң го?
Таштан акчаны алып күлүп чыгып кетет.
Уулкан: - Уулду тууйт экенсиң, мүнөзүн кошо туубайт
экенсиң, деги бул жаналгыч кимди тартып калды? Үй-бүлөсү да
мунун иттигине чыдабай калды, же мени эле тоготсочу,
ушунун айынан кыш бою көк муштум болуп чыктык. Жазда
минтип кайыр сурап, жан багып жүрөбүз
Кемпир сыздап үнсүз ыйлайт
Ая: - Энеке, ыйлабачы азыр мен акча табам.
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Ая эненин көз жашын аарчыйт.
Уулкан: - Каралдым менин сербеңдеген карааным менин.
Бала кезинде Арналым да сендей жароокер эле. Жүрө гой,эми
базардын оозуна баралы, бирөө жарым берип калар бизге окшош
мусаапырларга.
Көчө. Ары- бери өткөн машиналар, кишилер, экөө темселеп
ары кетишет.
1-көшөгө 2-сүрөт
Ушул маалда Канат жана анын жан жоокери Жаныбек
келет.
Аны күтүп турган Аделия менен өзүнчө басат
Канат: - Ии, чакыртыпсыз бийкеч. Мен сага айттым эле го
мени издеп келбе деп.
Аделия: - Келет деп жатып көзүм талыды, же өзүң келбейсиң
же айткан акчаны бербейсиң…
Канат: - Ошентип көк беттигиңе салып келдим дечи ? Бирөө
жарым көрсө экөөбүз тең өлдүк.
Аделия: - Эмне үчүн? Деги менин кайсы күнөөм үчүн элден
жашынышым керек? Беш жылдан бери алыста жүрүп туулган
жерди сагындым, өзгөчө энемди. Ал мени ойлоп жатып такыр
эле карып кетсе керек. Энемди бир көрсөм арманым жок эле.
Канат: - Жүрөт энекең,
Аделия: - Ошондой эле болсун, анан дагы бир суроо көчөдө
ойноп жүргөн балдардын арасында менин балам жокпу?
Канат: - Канча жолу сага айтам, сен төрөп кеткенден кийин
энең бага албай койдубу же балаңдын ден соолугу начар беле,
бир эки күн турбай чарчап калган.
Аделия: - Сен, эмне өзүң лично кызыккан жоксуңбу, ал
меники гана эмес, сенин да балаң болчу да?!
Канат: - Кызык сүйлөйсүң мен сени борборго чеийн узатып
барып, ал жакта сага квартира издеп, колум бош болбой жүрбөдү
беле, деги эле ушул күнгө чеийин сен өзүңдү бага албай, мага
көз каранды болуп жүрбөйсүңбү?
Аделия: - «Содержать» этип жатам дечи, аныңа рахмат.
Андан көрө кел мындан кийин бир-бирибизге колко кылбай
жашайлы. Акчаны бер, мен түнү менен кайра кайтайын. Мындан
ары бардык байланышты үзөлү. Сен үй-бүлөң менен, мен өз
билгенимдей жашайын, макулсуңбу буга?
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Канат: - Эр таптыңбы? А менчи?
Аделия: - Күлгүзбөчү тим эле менин закондуу күйөөмдөй
омуроолойсуң да. Сенин үй-бүлөң барын унутпа…
Канат: - Зато, сен менин номер биринчи сүйгөнүмсүн да!
Аделия: - Как все это надоело, лучше менин долямды бер
мен кетем.
Канат: - Жок, мен азыр бере албайм, кызымдын жакында
тою болмок,ал бүткөндөн кийин мен өзүм сага барам.
Аделия: - Токто, мен макул эмесмин, мен атайлап акчага
келген болчумун.
Канат: - Ичинтип, кийинтип, багып келсем да тойбойсуң.
Абийир деле жок калыптыр сенде.
Аделия: - Абийир дейсиңби, менин абийирим биз жашаган
чолок көчөдө калган болчу.Кайсы жерде кантип, кандайча, азыр
деле айтып берем. Бирок ал сырды экөөбүздөн башка эч ким
билбейт. Анда мен сенин кызың менен бир партада отуруп бир
класста окучумун, анан төрөдүм, энеме таштап кеттим, өзүм болсо
ушул күнгө чеийн дайыным жок, абийирим жок тентип жүрөм.
Канат: - Болдучу, алтыным, ал күн экөөбүз үчүн гана сыр
бойдон калсынчы.Бир аз чыдачы мен сага үйлөнөм.Эч кимге
көрүнбөй бактылуу жашайбыз. Бир аз эле чыдачы жаным,
кызымды күйөөгө берем, ал эми жанакы карган катындын да
айласын табармын, лучше бүгүн бир чардайлы жашоого бир
келет эмеспизби туурабы, жаным?
Аделия: - Я, не против бирок мага, биринчи акча керек.
Канат: - Ушул, сенин көк беттигиң жейт ко. Макул
издештирейинчи, бирок анча крупный сумма менин колумда
жок. Тааныштарыман чогултуп берейин.
Аделия: - Но я с друзьями
Канат: - Друзья подождут, жүрчү менин машинама түшчү,
мен сени эң мыкты гостиницага алып барайын
Экинчи көрүнш
Канаттын үйү. Өтө бай жасалгаланган конок бөлмөсү, ары
бери тынчы кетип баскан Сонун, Тунук кирет
Тунук: - Апа, сизге эмне болду?
Сонун: - Жанакы шайтан кыз жок, азыр атасы келсе эмне
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деп айтабыз? Ушул сен күнөлүүсүң чектен ашыра эркелетип
жатып көргөн тарбиясы жаман.
Тунук: - Коюңузчу, ар дайым эле шектенип отурасыз.
Сонун: - Мен билем, кызың соо эмес, жүрөгүм сезип
жатат.Кайда кеткенин да билет окшойм.
Тунук: - Кайда?
Сонун: - Билесиңби, ай мобу маңдайкы кошунанын кызы,
Айдай менен чогу окубады беле?
Тунук: -Ии, ооба.Онду толугу менен бүтпөй эле Бишкеке
кетип калбады беле.
Сонун: - Ал жөнүндө билсең керек, тууп туруп энесине сала
берип, өзү дайынсыз жоголбоду беле? Көрсө ал жоголбой этпей
эле койкоюп кайра келиптир.
Тунук: – Кандайча?
Сонун: – Ошо, эми кайтып келиптир. Ал шүдүнгүт баскан
жерде чөп да өспөйт болуш керек. Кечээ күнү банядан келе
жаткам, бир келишкен машинеде койкоюп олтуруптур, мени
көрө калды окшойт. Шак эле чокусуна кондуруп койгон көз
айнегин көзүнө такты, арыңа чычайын десе мени эмне бир
келесоо деп ойлоп жатат ко, ушу мен эле аны тааныбай калайын.
Тунук: - Жанында кимдер бар экен?
Сонун: - Көргөнүм жок. Азыркы машиналардын айнек
терезесин карартып салат эмеспи, шыбыш жок.Бирок ичинде
эркекер бар экенин, точно сездим.
Тунук: - Анан?
Сонун: – Эмне анан ошо кызың да ошол подружкасы менен
жүрөт окшойт. Айдайды издедиби же өзүнүн үйүн аңдыдыбы
ошол машинени бүгүн да көрдүм,мени байкап калды окшойт,
шуу этип көздөн кайым болуп калды, ай ким билет бузуку неме
кызыбызды
бузганы жатат окшойт. Иши кылса Айдайды
абийири менен күйөөгө берсек болду.
Тунук: – Эне, анча эле наалый бербеңизчи, Айдай акыл эстүү
кыз, ал мындай жолго барбайт.
Сонун: - Ай, ким билет жакшы болу аста-аста, жаман болуу
бир паста, кызың бат азгырылат. Ушул эле маңдайкы кошунанын
баласы экөө өбүшүп жаткан жеринен кармап келбедим беле? Ал
чечектин аты ким экен?
71

Тунук: – Арнал.
Сонун: – Ии ооба, Арнал болбой камыраң калсын.
Тунук: - Эне, Арнал азыр ооруканада эмеспи. Байкуш баланы
өчөшкөндөр көзүн соолутуп кетиптир.
Сонун: – Сооп болот, кудай да билет, кимди кантип жазалаш
керек экенин.Биздин кызды сүйүп калган уятсыз көздөрү эбак эле
солуп калса болмок.
Тунук: – Коюңузчу, эне, мыкаачылар Арналдын көзүнө
кислота чачканы аз келгенсип, сиздин сөзүңүз…
Сонун: – Эй тыйбачы кишини.Накта ыйманы жок неме
анын, андан көрө кызыңа бүгүнтөн калтырбай айт. Айдайдын
үйгө кечке олтуруп калганы жарабайт. Азыр эми илгеркисиндей
эле ата-энесинин колунан узап калбадыбы, эч кандай люблю,
обожаю жок.
Тунук: - Эне, Айдай көнбөйт го,айтканынан кайтпаган кыз
эле.
Сонун: - Эмнеге көнбөйт экен, көп болсо бир аз туйлар,
андан көрө ар кимибиз өз ишибизди билгендей бололу. Тойду
дагы билерман адам башкарышы керек. Мага окшош тың
салабатту адам башында турбаса эл дегенин ичип жеп кеткенден
башка эч нерсе билбейт малга окшоп
Тунук: - Туура айтасыз сиз өзүңүз баш болосуз да.
Сонун: - Мен өз бөлмөмө кой кетейин, бекер отурбай
коноктордун тизмесин түзө берейин сен болсо кызың менен
жанакыны сүйлөш.
Эшиктен колуна чемодан кармап Канат кирет
Канат: - Энем кайда?
Тунук: - Өз бөлмөсүндө коноктордун тизмесин түзүп жатат
Канат: - Ырас болду акыр ага жумуш табылыптыр, ме мобу
чемоданды эч ким көрбөгөндөй кылып кат.
Тунук: - Бул эмне, же баякы…
Канат: - Ооба эми муну кетээрде өткөзүп ийиш керек.
Тунук: - Канат, мындайга экинчи аралашпайм деп сөз
бербедиң беле, деги бизге эмне жетпейт. Ач көздүктүн айынан
бир балээге туш болбойлу?
Канат: - Ии, анан эгер билсең ушунун артынан бүткүл
байлыкка эгедер болуп турабыз өзүң деле мени менен бир-эки
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жолу бул товарды алып келишин сатышын акчасынын чогу
көрбөдүң беле?
Тунук: - Кармалсак темир тордун артында канча жыл
олтурарыбызды билесиң да?
Канат: - Албетте, бирок чоң связдар эмнеге жүрөт дейсиң?
Тунук: - Канат, иши кылса сак бол, мен сен үчүн күйүп
жатам.
Канат: - Рахмат, күйүмдүү жарым,лучше муну тезирээк кат.
Тунук үнсүз чемоданды көтөрүп кетет, Канат колдорун
ушалап өзүнчө өзү ыраазы болгондой жылмаят.
Энеси башка бөлмөдөн чыгат.
Канат: - Эне, кудай буюрса менин планым эң сонун ишке
ашчудай,мен тапкан жанакы күйөө Толтой, албетте Айдайга
жакпайт, себеби жигит мурда өзү жолугуп сөз айтса тетири
бурулуп басып кетиптир кайран кыз, өрт да! Бирок кандай гана
болбосун кызыңды макул кылышың керек.
Сонун: - Тиги, чемоданда жатпайбы сырдын баары, кызы
аргасыз апасы үчүн макул болот да.
Канат: - Дагы эмнени ойлодуң? Кандай план экен. Сонун
кулагына айтып туруп, кату үн чыгара сүйлөйт.
Сонун: - Уулум мен сага эч күнөө койбойм, сени да түшүнсө
болот.
Сендей бай жигиттер,келемиштей катынын карап
олтурбастан, мөлтүрөгөн сулуу кыз алышмак, же эмне тигиниң
эркек тууп бердиби? Кетириш керек!
Канат: - Туура, энекебай мен да сиздин кабагыңыздан эле
билгем, бирок жазганып айта албай жүргөм.Сенин максатың,
менин да максатым, жанакы планың аябай жакты, мен сага
кошулам.
Канат: - Рахмат, түшүнгөнүңүзгө чындап эле
Адам
жашоого бир гана жолу келет, эзели өзүм деп жашабайт экен,
катын- балам деп карыйт экен ай… Мен болсо андай жинди
болгум келбейт, башка жашоону каалайм.
Сонун: - Ак сөз, кулунум, маңги чалыш аялың келе жатат,
шектенбегендей болсун
Тунук: - Ии, эмне эле күдүңдөшүп жатасыңар , энеке сиз бар
жерде дайыма күлкү, жыргал.
Сонун: - Ооба, айланайын күлүп турбасак да болбойт, андан
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көрө Айдай келсе эмне дейбиз, сен ошону ойлон.
Сырттан кайгыга баткан Айдай кирип келет көздөрү толо жаш.
Сонун: - Айланайын каралдым сага эмне болду, ким сени
таарынтты? Айтчы?
Канат: - Эх, баякы кыздын капризи. Өзүңөр женсоветти
баштай бергиле, а менде жумуш толтура, кечки тамакка
күтпөгүлө. /кетет/
Айдай: - Апа, мендей бактысыз адам жок го,бул дүйнөдө.
Сонун: - Ошентип да айтчу беле, шайтан кыз.
Айдай: - Эне, кечиресиз мен апам менен өзүнчө сүйлөшүп
алайынчы.
Сонун: - Ии,анчалык эмне болду, мен ашык болуп калгандай?
Айдай: - Жок, эне, сизди ашык деген эч ким жок.
Сонун: - Анда эмне менден жаап- жашыргыңар келет?
Тунук: - Айдай энемен жашырбай айта берчи.
Айдай: - Апа, мен билем мен ал жөнүндө, анын атын айта
баштаганда эле энем үйдү үч көтөрө кыйкырат.
Сонун: - Ой, өлүп кетейин кыйкырбайм, качан кыйкырдым
эле?
Айдай: - Апа, Арналдын эки көзү көрбөй калыптыр.
Сонун: - Арнал? Жанакы Уулкандын уулубу? Ошонуңдун
өлүгүн көрөйүн!
Айдай: - Айтпадым беле, баштады…
Тунук: - Эне,Айдайды аягына чеийин укпайлыбы?
Сонун: - Ай, келин, сени мага башкарма кылып ким
шайлаптыр? Мен сага канча айтам кызыңдын ою менен болбо
деп, андан көрө иштин ток этер жеринен баштабайсыңбы?
Тунук: - Эне өзүңүз айтыңызчы.
Сонун: - Ошо мындай келгенде колуңан эч нерсе келбейт,
анан оозуң менен орок оросуң.
Айдай: - Эне, апамды урушпай, анчалык эле олуттуу иш
болсо өзүңүз эле айтпайсызбы.
Сонун: - Эмесе, мындай биз үй-бүлө совети сени күйөөгө
берели деп чечтик, сен эми жаш эмессиң жыйырмага чыктың, бул
кезде бала төрөп өзүнчө бүлө күтүп калганбыз, сенин оюңа
койсо, эзели эрге чыкчудай эмессиң. Азыр сүйүшпөй эле,
сүйлөшүп алышат экен.
Айдай: - Мени аябай кызыктырып койдуңар, тим эле мен эч
74

ойлонбостон макул болгум келип жатат, азыр эле жөнөсөмбү.
Дарегин аты-жөнүн айтып койбойсуңарбы?
Сонун: - Мына айтпадым беле, Айдай ушундай эстүү кыз
деп, сен аны өзүң деле билесиң, тиги бизнесмен Кубанычбектин
эрке уулучу?
Айдай: - Даниэльби? Фу, ага тийигиче өмүр бою кара далы
болуп өткөнүм оң, кандай гана көңдөй адам.
Сонун: - Башы көңдөй болсо да,чөнтөгү бош эмес да.
Айдай: - Эне, мени өлтүрүп туруп өлүгүмдү сүйрөп гана
барбасаңар, мен эзели анын босогосун аттабайм.
Сонун: – Тигини, эгер өзүң чөгөлөп Даниэльге чыгам деп
сурансаңчы.
Айдай: - Үч уктасам түшүмө кирбеген нерсени айтасыз да.
Мен Арналга гана чыгам.
Сонун: - Ал кашайган немени өмүр бою колунан жетелеп
өтөйүн дейсиңби?
Айдай: - Ооба өмүр бою бактымды, сүйүмдүү жетелеп
жүргөндөй болом. Мен силерден өтүнөм менин тагдырыма
кийилигишпегиле, мен өзүм чечем, өзүм билем. Эгер силерге
ашык көрүнсөм эртең эле бул үйдөн кетем./эшикти катуу жаап
чыгып кетет/.
Тунук: - Эне, айтпадым беле, бул кыз көк.
Сонун: – Ары турчу, түштөн кийин сүйлөп калганын мунун,
кое тур сенин түбүңө жетпесем элеби!
Тунук: – Эне, эмне айыбым үчүн, эмнемен жаздым?
Сонун: – Жогол, көзүмө көрүнбөй, өзүң жылансын жылан
туугансың!
Сонун зиркилдеп чыгып кетет Тунук бетин басып туруп
калат. Сахна карангылайт.
Канаттын үйүндөгү эле көрүнүш стол жасалгаланган.
Вазада гүл. Даниэль төрдө креслодо чалкалап отурат, жанында
Жаныбек ага кызмат кылып жатат.
Жаныбек:- Ошентип акыры Айдай сулуу кызга жеттим дечи,
кандай гана бактылуу жигитсиң, бирок байка, кыз өтө эле азоо
го?
Даниэль: - Мага так ушундай азоолор жагат, азоону
ооздуктап үйрөтүп алуу бул мен үчүн кумар, бирок мейманды
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унутуп өз-өзүнчө кетип калыш, бул мейман үчүн чоң удар.
Жаныбек: - Туура, бирок алар азыр семейный советте
отурушат андан көрө кел дагы бирден алып ийели.
Даниэль: - Кел, анда эмесе Айдай сулуу кыз үчүн, менин
болочок колуктум үчүн!
Жаныбек: - Айдайдын мурдагы жигити такыр көрбөй
калыптыр.
Даниэль: - Өлтүрүп салуу ал үчүн өтө жеңил жаза болмок,
андан көрө өмүр бою азап чегип өтсүн.
Даниэль: - Куйчу, сен эми түшүнүктүү адамсың да,шыбыш
угулсун соо калбайсың. Билесиң го, Айдай Арнал менен өзүнчө
эле Олжобай менен Кишимжан болчу, экөөнү көргөн сайын
жиним кайнап, өлүп кете жаздачумун, себебин билесиң да
Айдайга болгон сүйүүм тээ бала чагымдан эле башталган.
Айдайды бир жолу жолдон кармап алып, аны сүйөрүмдү айтсам,
билесиңби эмне деди, «Мен сенден, сенин көздөрүңөн корком.
Сенин көздөрүңдөгү көңдөйлүк бүткүл тулку боюңду ээлеп
алган, ал эми сага күйөөгө чыкканча, көргө тирүүлөй киргеним
артык» - ушул сөз үчүн аны муунтуп өлтүрүп салыш керек эле,
бирок мен мыйыгынан, күлүп басып кеткем, зато анын жоодур
кара көз, боз уланынын көздөрүн көңдөй кылып койдук.
Жаныбек: - Бирок, Айдайдын айынан Арналдын гана эмес
бүтүндөй үй-бүлөсүнүн убалына калдык,байкуш энеси күйүттөн
темселеп калды.
Даниэль: - Да ну хватит! Качантан бери боорукер болуп
калгансың? И вообүе мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептебейм.
Чакырчы бул үйдүн чоңдорун эмне бааланышат, өлүп талып
акчамды санап алышса кыйын,ал эми кишини бомждон жаман
кабыл алышат.
Даниэль тамеки тартып ары-бери басат. Жаныбек чыгып
кетет. Айдай ачууланып кирип келет, столдогу гүлдү үнсүз
Даниэлге карматат.
Айдай: - Бул гүлдөр, сиздикиби алыңыз?
Даниэль: - Гүл да, сиз да меникисиз.
Айдай: - Тамашаңызды коюңуз, экинчи келбеңиз,.азыр болсо
чыгып кетиңиз.
Даниэль: - Түшүнгөн жокмун, Канат Ашымович болуп
жакшы эле отурбадык беле, сага эмне болду?
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Айдай: - Алар менен менин тагдырымды чечкендей кандай
акың бар? Кайталайм, мен сени жек көрөм.
Даниель: - Ошондой дечи, унчукпай койсо, такыр эле
көкөлөп кеттиң го, бирок эсиңде болсун Айдай мен сен
ойлогондой адам эмесмин менин жүрөгүмдө сезим, намыс деген
бар. Короче, мага тийибейм дечи?
Айдай: - Мен бир жолу гана айтам.
Даниэль: - Анда тиги, атакеңе айтып кой, менден алган
долларды кечкиге калбай үйгө жеткирип берсин, ал эми сендей
кыздын сексенин таап алам. / Чыгып кетет, Тунук кирет/
Айдай: - Апа, ишенсең мен сен үчүн эле бул үйдө жүрөм.
Атамдын бул эмне кылганы суроо –сопкутсуз мени сатып?
Тунук: - Кызым, антип айтпачы, андан көрө эмне кылайын
дейсиң?
Айдай: - Арналга кетем, кандай гана болбосун ал экөөбүз
бири- бирибизди сүйөбүз.
Тунук: - Айдай, сеники да туурадыр, эмнени эңсесең ошого
жет, мен бактылуу болбосом да, сен бактылуу болчу
Экөө кучакташып турганда Канат, Сонун кирип келет
Сонун: - Айтпадым беле ушул жерде олтурат деп, ай шайтан
кыз үйгө келген авторитеттүү мейманды кууп чыкканың эмне?
Бизди шерменде кылбадыңбы.
Канат: - Эне, болдуңузчу лучше өз бөлмөңүзгө барып эс
алыңызчы.
Сонун: - Ошо ушинтип сен катыныңа да, кызыңа да болушуп.
Канат: - Эне, дейм менин үй-бүлөлүк ишиме кийлигишпе
деп, канча айтам.
Сонун: - Ошондойбу, андай болсо бириң өлүп, бириң кал.
Сонун чыгып кетет, Канат башын басып креслого отуруп
калат.
Канат: - Айдай, сен өз бөлмөңө барчы, мен апаң менен
сүйлөшчү сөзүм бар.
Айдай кетет.
Канат: - Тунук, кел жаныма олтурчу. Эми болору болду,
Даниэль экинчи? биздин үйдүн босогосун аттабайт Ал мени
бүгүн түнгө калбай, акчаны кайтарып бер деп коркутуп кетти
Тунук: - Ал акчаны качан алып жүрөсүң?
Канат: - Көп болду, ак көнүл жаным бир досум жалдырап
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сурап келсе карызга берип ийбедим беле.
Тунук: - Эми эмне кылабыз?
Канат: - Эмне кылышты билсем сага кеңешпей туруп эле
бүтүрмөкмүн. Биз каткан чемоданды бүгүн эле керектүү адамга
берип ийиш керек, антпесек Даниэль түнү менен келип бизди
кырып кетиши ыктымал.
Тунук: - О, кудай, эми эмне кылабыз?!
Канат: - Айтып жатпайымбы, бир секунд күтпөстөн
жеткирели. Ошентип өмүрүбүздү да сактап, кызыбызды да
айбандан куткарып калабыз. Менден шектенгендер өтө эле
көбөйүп кетти.
Тунук: - Сен эмне мени жалгыз, барсын дейсиңби?
Канат: - Анан ким бармак эле, биздин кызыбыздын бактысы
үчүн, барыш керек.
Тунук: - Канат, корком.
Канат: - Ай, ушу сен, тим эле биринчи жолу
бараткансып,экиленесиң да, корксоң барбай эле кой, мен сен
үчүн, кызым үчүн, атылып кетсем да өкүнбөс элем, алып чык
чемоданды!
Тунук: - Жок, мен сени жибербейм, мен барам.
Канат: - Мына эми оңолдуң, мен машинаны гараждан
чыгара береийн, сен жылуу кийнип чык, сыртта жаан куюп атат.
Канат чемоданды көтөрүп эшикке чыгат, Тунук плаүын
кийип чыгып бара жатканда, астынан Айдай чыгат
Айдай: - Апа, кайда?
Тунук: - Азыр келем көрөсүң го? Айдай, сен эми сөзсүз
бактылуу болосуң.
Тунук кетет. Айдай бөлмөсүнө кирет. Ууру мышыктай эки
жагын алаңдап карап Сонун менен Канат келет. Канат колуна
телефонду алат, кайра коет, Сонун телефонду карматып,
бурайт.
Канат: - Алоо, бул милициябы мен өтө шашылыш иш менен
чалып жаттым эле көк түстөгү ВАЗ маркасындагы жеңил
машина шаардын батыш жак тарабына бет алды, багажында
бангизаттар бар.
Сонун: - Бул сенин граждандык милдетиң, уулум.
Канат: - Оо, кудай, Тунук мени сатпас.
Сонун: - Келемишти экинчи көрбөс болдукпу же…
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Канат: - Эне кудай буюрса он жыл даяр ага. Ага чеийн биз
тиги көк бет кызды алдап туруп, Даниэлге күйөөгө беришибиз
керек, бир кана нерсеге сарсанаа болуп жатам, Тунук мени
сатпаса экен?...
Сонун: - Жок, ал апенди аялың сага катуу ишенет, баарын өз
мойнуна алат да, эрдик жасагансып унчукпайт, көрөсүң го.
Капалуу Айдай кирет.
Айдай: - Эне, апам дагы келе элекпи? Деги аны силер кайда
жумшадыңар эле?
Сонун: - Сенин, апакеңди эч ким эч жакка жумшаган жок,
өзү ээленип кетип калган болчу же бизге эле дарегин айтсачы…
Жаныбек келет, Канатты чакырып өзүнчө шыбырашат,бир
аздан кийин өң-алеттен кеткен
Канат кирет
Сонун: - Кокуй, арман күн эмне болду?
Канат: - Тунугумду, кармап кетишиптир.
Сонун: - Эмне дейт, кокуй, наалат!
Канат: - Мен сезип жатам, муну бизге эрегишкендер гана
жасады.
Айдай: - Ата, эмне дейсиз, апамды ким кармап кетти?
Канат: - Айдай, жанакы сен күйөөгө чыкпайм дегенден,
Даниэл акчасын сурады, бизге шашылыш түрдө акча керек болуп
апаң ишенген жери бар окшойт, бизге айтпай кеткен болчу
Тунукту аңдыгандар наркотика менен карматып беришиптир…
Айдай: - Ишенбейм, апам андай ишке барбайт, барбайт!
Сонун: - Капырай, кантет, ай кыз, калп, боздобо керек болсо
Тунук сенин айыңан ошол ишке барды.
Айдай: - Ата, эмне турасың, апамды бошотуп келели!
Канат: - Ал үчүн чоң связдар керек.
Сонун: - Ии, связыңдын сүйүктүү инисин, бу кызың кууп
чыкса эми сени кабыл алмак беле ал?
Айдай: - Кимди?
Канат: - Башкы прокурор Даниэлдин бир тууган агасы да.
Айдай:- Ата, Даниэлдин абасынан башка прокурорлор
жокпу?
Сонун: - Кызык сүйлөйсүң сен, айтып атам го сага, ал биздин
шаардын чоң прокурору, бүт баарын жалгыз ошо чечет.
Канат: - Канттик эми, кандай айла тапсак.
Айдай: - Жок, мейли көңдөй болсун, мейли акылсыз болсун,
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мен апам үчүн Даниэлге турмушка чыгам.
Канат: - Мына, телефон номери, сүйлөш анын колунан
баардыгы келет, мен жөн отура бербей айла издейин, Жаныбек
машинаны даярда! /Кийинип чыгат/
Айдай: - Алло, Даниэлди чакырып коесузбу, тагдырдын
тамашасын карасаң, жек көргөн адамды көрүүгө зар болгон
мүнөттөр да болот экен ээ?...
Үчүнчү көрүнүш
Кафе. Эс алып отурган жаштар. Алдыңкы планда
Аделия менен Канат
Канат: - Сүйгөнүм, эми мага ишендиңби?
Аделия: - Албетте, жаным, бирок качан биздин тоюбуз
болот?
Канат: - Жакында, Айдайды узаталычы күйөөгө.
Аделия: - Ошентип, Айдай макул болду дечи, ойлогон ойду
кыстаган турмуш жеңет деген ушу да.
Канат: - Кел, бийлейли
Экөө бийилешет. Жанына акча сурап кичинекей кыз пайда
болот.
Канат: - Ушундай тентимиштер элди нормально эс
алдырышпайт
Аделия: - Жөнчү,Канат чөнтөгүң толтура акча аянбай эле
берчи.
Канат: - Бул кетсе кайра бирөөсү келет, тигине дагы бир
кайырчы кемпир келе жатат, ар бирине берип отурса акча
түтөбү, ай кет деп жатам, самтырабай!
Уулкан: - Айланайындар, уулум ооруканада, дарысына акча
жок неберем экөөбүз бир жумадан бери оозубузга нар ала
элекбиз мендей деле энеңер бар го силердин.
Ары жактан бирөө – «Эй кемпир калп эле байкуш болбочу,
сага берген акчаны ичип эле аласың, жогол! Уулканды бирөө
түртүп жиберет, кыз чырылдап энесин басып калат
Аделия: - Канат, бул менин энем да, кебетеси эмне болуп
калган?
Канат: - Эгер ал жака бастым дей бер менден жана бакыттан
айрыласың.
Аделия: - Сен энемди жакшы жашайт дебедиң беле?
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Канат: - Ооба, айткам бирок ким эле жакшы жашап
жатыптыр? Эгер энең жака бир эле кадам бассаң мен сени
таштап туруп басып кетем, ушундай жашоо жагабы,пожалуйста
бар анда, мен кеттим.
Аделия: - Токто мен сени менен, бирок сен кандай кана таш
боорсуң жаманбы жакшыбы ал менин энем эле да.
Канат: - Бир күнү билгизбей акча салып ийесиң, көзгө
көрүнбөй кетели. Кетишет
Таштан кирет, кайыр сураган Ая, кемпир четте отурат.
Таштан: - Канча акчаң бар?
Ая: - Эч ким бербей жатат, ава, энем ооруп турбай жатат.
Таштан: - Эртеден кечке темселеп жүрүп бир да тыйын
тапкан жоксуңарбы? Кое тур бүгүн үйгө кирбейсиңер, тышка
түнөтпөсөмбү. Ай кемпир, калп оорубай тур деп атам, тургун!
Кемпир тура албайт, аны Таштан сүйрөгөн боюнча алып
кетет. Айдай менен Даниэль кафеге киришет.
Даниэль: - Сага эмне заказ кылайын?
Айдай: - Мага баары бир.
Даниэль заказ кылат.
Даниэль: - Айдай сулуу сүйлөп олтурсаң сенин үнүңдү
угуп, керемет көзүңдү карап олтуруудан эч тажабайм.
Айдай: -Сен мага сөз бербедиң беле апамды биздин тойго чейин…
Даниэль: - Мен сенин ахыбалыңды түшүнөм. Ооба, мен сөзсүз
бошоттурам, менин колумдан келет, 2, 3 күндүн ичинде бошотуп
жиберчүдөй жеңил иш эмес «бир ай күткүлө» деди байкем.
Айдай: - Бир ай?!.
Даниэль: - Ыйлабачы, Айдай башымды казык кылып казсам
да, акыры чыгарам, дебедимби, чыгарам.
Айдай: - Качан? Мен ойлонуп жатып жинди болуп кеттим.
Даниэль: - Айдай эртеңки күндү ойло, эртең биздин тоюбуз,
же унуттуңбу?
Айдай: - Апамчы?
Даниэль: - Сен менин айтканымды канча тез аткарсаң,
апаңды ошончолук эрте чыгарат.
Айдай: - Даниэль төмөн болбочу.
Даниэль: - А эмнеси бар экен? Сен эмне, мени сүйүп мага
чыгып атасыңбы? Албетте, жок!
Жаныбек кирип Даниэль менен учурашып өзүнчө сүйлөшө
81

кетишет
Даниэль: - Айдай кечирип кой, мен азыр келем. Жаныбек,
менин колуктумду кайтарып олтур.
Айдай: - Жаныбек чындап эле сен Даниэлден коркосуңбу?
Жаныбек: - Мындан баары коркушат.
Айдай: - Ошентип, Даниэлден корком дечи?
Жаныбек: - А сен, Даниэлдин колуктусу болгонуңа жетине
албай турат окшойсуң.
Айдай: - Баарын көрүп, билип туруп, сынаба да…
Жаныбек: - Түшүнөм, бирок апаңдын жашоосу өзүнчө,
сеники өзүнчө дегендей…
Айдай: - Мен өзүмдүн гана багымды ойлогудай өзүмчүл
эмесмин, мага баарынан апам кымбат.
Жаныбек: - А Арналчы? Ал сени азыр да күтүп сен деп гана
жашап жатат.
Айдай: - Даниэлге чыгып жатканымды айттыңбы ага?
Жаныбек: - Сен деген үмүтүнөн башка эч нерсеси жок.
Айдай: – Түшүнсөң, акыркы күндөрү чаташкан,
чиеленишкен турмуштан эмне кыларымды да билбей калдым,
баарынан Даниэльди көрөйүн деген көзүм жок.
Жаныбек: - Жек көрсөң чыкпа да, сендей асылзаада
Даниэльге түгөй эмес. Берер кеңешим, Арналды таштаба.
Айдай: - Апамчы?
Жаныбек: - Апаңды акыры чыгарабыз, апаң күнөөлүү эмес да.
Айдай: - Жаныбек мен көптөн бери сенден бир нерсе
сурагым келип жүрөт Арналды ким ошончолук жырткычтык
менен майып кылды? Билбейм дебечи, сен баарын билесиң.
Жаныбек: - Айдай сен деле өзүң буга жооп бере аласың
Айдай: - Кандайча?
Жаныбек: - Жөнөкөй гана нерсе, сен Арнал менен бактылуу
болуп жүргөндө өзгөчө сенин сүйүүңө суусап, сени самап
жүргөн ким эле?
Айдай: - Даниэльби?
Жаныбек: - Айдай, суранам, акырынчы, эл бизди карап
калды. Менин тагдырымды ойлосоң, менин эки кичинекей
балдарымды аясаң, Даниэльге айта көрбө, ал мени көргөн
жерден муздап салат.
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Айдай: - Мен сен үчүн, сенин балдарың үчүн сөз берем,
бирок ушуга окшош жырткычтар акыры жазасын алышат.
Жаныбек: - Кайда, сен?
Айдай: - Арналга.Бир жашоом Арналга кана арналат.
Төртүнчү көрүнүш
Кунарсыз муздак караңгы бөлмө Шам күйүп турат, жалгыз
керебетте Уулкан онтоп жатат, жанында Ая отурат.
Ая: - Эне, коркуп жатам…
Уулкан: - Коркпо, мен турбайымбы.
Ая: - Эне, ачка болдум.
Уулкан: - Эртең мен сөзсүз айыгып турам, анан нан таап
келебиз андан көрө мага жомок айтып берчи.
Ая: - Чын эле, мен жомок айтсам айыгасыңбы?
Уулкан: - Ооба, каралдым.
Ая: - Анда ук. Илгери-илгери жаман бала болуптур ал бир
кызды сүйүп калат экен. Кыз айтат: «Энеңдин жүрөгүн алып кел,
анан мен сага тием» жаман бала келип энесин өлтүрүп, жүрөгүн
сууруп чуркап баратып, жыгылып кетиптир. Анда энесинин
жүрөгү айтат, «олда, балам ай, абайлап чуркабайсыңбы, бутуңду
оорутуп албадыңбы?»
Эшик тарс ачылып Таштан кирет.
Таштан: - Эй, мастан, качанкыга чейин мени коркутуп
жатасың, тургун, жок дегенде кошуналардан карызга самогон
сурап келчи.
Ая: - Аба, сокпочу, энемди Энесинини алдын тосот.
Таштан: - Эй, ары турчу, сен, арам сийидик, Ии баса, муну
тууп таштап кеткен сойку кызыңды көрдүм. Иномаркага түшүп
чалкалап болбойт. Такыр эле тааныбайт кишини, эй жез кемпир,
эмне кемшеңдейсиң? Кайсы ырысыңа ыйлайсың? Мен мобул,
мышыктын баласындай мыелогон немени, азыр сатам! Хватит,
канча жыл бою багып чоңойттук. Эй, таштанды, бас деп жатам.
Эмне энең экөөбүз ачкадан өлөлүбү?
Бала чыркырайт Таштан аны көтөрүп чыгып бара
жатканда Уулкан болгон күчү менен бутунан кармайт.
Уулкан: - Кое бер, акмак, баланы кое бер, деп жатам. Сенин
эч кандай акың жок, таштагын баланы!
Баланы жерге ыргытып жиберип, энесин баш келди
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тепкилейт.
Уулкан: - Жан соога, уулум, жан соога
Таштан: - Мына сага, алжыган кемпир, мына сага…
Ая: - Эне, энеке
Кемпирдин денеси кыймылсыз суналып калат, кыздын
чырылдаган үнү, Таштан аны көтөрүп чыгып кетет.
Ая: - Энеке,! Энеке! Энеке!
Эшик тарс жабылат. Шам өчөт. Көшөгө жабылат.
ЗАКЫМ КУБАЛАГАН БАЛДАР.
Аткаруучулар
Көчөбек – 14 жашта, ата-энеси жок, көчөнүн баласы.
Таштанды- 12 жашта, таштандыдан табылган, көчөнүн баласы.
Медер – 12жашта, ата-энеси жок, көчөдө калган бала.
Сары кыз -7 жашта, Медердин бөбөгү.
Аязгүл -45 жашта, менчик клиникасы бар, өтө текебер аял.
Кипариса -12-жашта Аязгүлдүн кызы.
Альберт- 14 жашта Аязгүлдүн уулу.

1-көрүнүш
Чоң жакшы салынган үйдүн көрүнүшү. Короосу кенен,
түрлүү гүлдөр өстүрүлгөн,четинде олтургуч, ары жагында
канализационный люк көрүнүп турат.Бери жагында таштанды
салынган мусорка.Медер Сары кызды көтөрүп кирет, аны жерге
аяр жаткызат.
Сары кыз:- Медер аба,мен ачка болдум, нан берчи...
Медер:- Азыр,бөбөгүм, азыр...
Медер чөнтөгүнөн аңтарып, эптеп бир нандын күкүмдөрүн
табат.Сары кыз сугалактанып оозуна салат да,жалдырап
кайра колун сунат. Медер Сары кызды кучактап:
- Олда,алтыным ай, эгер дагы болсо баарын эле берет элем
го.
Сары кыз:- Аба, биз кимдикине бара жатабыз? Бизди күткөн
эч ким жок да, чынбы?
Медер:- Антип айтпачы, Сары кыз, көрөсүң, экөөбүздүн
келечегибиз дагы алдыда... Баары болот,эгер мен жакшы бир
жумуш тапсам эле, көп акча алып эң биринчи сени кийинтем,
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китеп, сумка алып берем, анан сен мектепке барасың, жалаң
бешке окуйсуң!
Сары кыз:- Чын элеби? Мен ушунча мектепке баргым
келет!Көрөсүз го, мен аябай жакшы окуйт болчумун. А бирок, 1сентябрь, өтүп кеткенине көп болбодубу, мен мектепке кечигип
кантип барам?Мени менен тең балдар окуганды, санаганды эбак
эле үйрөнүп алышса керек... Мен баса да албаймында да...
Медер:- Кейибечи, бөбөгүм, керекпи мен өзүм мектепке сени
көтөрүп жеткизип турам.
Сары кыз:- Медер аба, мен ал жака барбай эле коеюнчу,
балдар мени шылдыңдашат да..
Медер:- Керекпи, мен өзүм сага окуганды, санаганды өзүм
үйрөтөм...Азыр болсо, сен ушул жерде бир аз мени күтүп олтура
турчу, мен тамак таап келейин...
Сары кыз:- Медер аба, мени да ала кетчи, эгер келбей
калсаң, мен эмне болом? Сизден башка менин эч кимим жок да...
Медер:- Сарым, менин, антип сен менин жүрөгүмдү
оорутпачы, мен сени кантип таштап кетейин.
Сары кыздын бетинен өөп, көтөрүп кетет.
Эски эле көрүнүш, Аязгүлдүн короосу.
Люк ачылып, биринчи Таштандынын башы чыгат. Эч ким
жок экенине, көзү жетип, сыртка чыгат.Таштанды шашып,
чуркап барып мусоркадан тамак издеп жейт.Чыкчырылып
кийинген, Аязгүл кирет, таштандыдан тамак издеп жүргөн
тентимиш баланы көрүп.
Аязгүл:- Бул эмне деген шумдук,биздин шаарда келемиштер
менен тентимиштер толуп кетти! Жадагалса мусорканы жөн
коюшпайт! Эй,бомждун баласы тезинен азыр жоголбосоң итти
кое берем,кет! Кандай гана жийиркеничтүү, ыплас бала!
Таштанды:- Эй, толстушка! Мен, эмне сенин наныңды
талашып жеп жатамбы, жегиң келсе, кел чогу жешели. Мен
сенден коркпойм кыйынсыңбы кубалап жетчи, көрөйүн!
Таштанды каткырып, күлүп качат, Аязгүл зонтик менен
кубалайт.
Аязгүл:- Кара келемиштей гана болгон тентимиш, кууп эле
жетпесем элеби! Менин үйүмдүн интерьерин бузат мокочодой
түрү менен, шашпа милицияга чалбасам элеби!
Таштанды тилин көрсөтүп, суркун бузуп ары качып кетет.
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Аязгүль демигип олтургучка олтурат.
Аязгүл:- Ушундай селсаяк жетимдер жаандан кийинки
тепектердей бат көбөйөт экен же өлүшпөйт, же оорушпайт
жандары да бек болот экен. Ал эми жанакы байкуш биздин
шефтин бечара оорукчан баласычы... Жерге тийгизбей
үлпүлдөтүп көзүн карап баккан сайын, ооруганы ооруган. Бир
бөйрөгү иштебей калып, аппарат менен иштетип жатышат.
Шордуу ата-энеси көзүнүн жашын көлдөтүп донор издеп
жүрүшөт, иши кылып бир донор таап берсеңер, каалаган акчага
макулбуз дешип. Баса, бүт баары донор издеп жүрүшсө, мен бул
жерде эмне олтурам?!Баса, мобу тентимиш жетимдин бирөөсүн
кармап алып, эч ким билбегендей кылып клиникама алпарып...
Буларды ким издемек эле, сурап алар кишиси жок, эч кимге
кереги жок тентимиштерди, керек болсо өлтүрүп койсоң да сот
сурабайт, таппасаң сыйпалап кал. Ал эми колума канча акча
түшөт!
Тачканы калдыратып сүйрөп, оор жүктөн тарамыштары
барсая көпкөн ,чекесиндеги терди эптеп сүртүп Медер араң
кирет.
Аязгүл:- Ай,бала! Менин ар бир мүнөтүм кымбат, толтура
жумуштар дегендей, же эмне келесоодой болуп сени күтүп олтура
беремби! Менин келгениме канча болду, ыя! Убагында заказды
жеткирбейсиңби же эмне сен акчаны бекер алгың келип атабы!
Медер:- Колдон келишинче аракет кылдым,жол жаман
болуп, араң келдим.
Аязгүль:Какшанып,
сүйлөнгүчө
киргиз
алдыгы
мешокторду үйгө!
Бала мешокторду араң көтөрүп, киргизе баштайт.
Мектептен тараган Кипариса келет:
-Мамочка, как хорошо, что ты дома! Билесиңби, жанакы
кыргыз тилден берген эжейди! Представляешь, ошол мага эки
коюп салды!
Аязгүл:- Ал, кайсы жүдөмүш неме ?
Кипариса:- Жанакычы, өмүр бою жонунан бир кийимди
түшүрбөгөн.
Аязгүл:- Ал, сенин кимдин кызы экениңди билеби?
Кипариса:- Айткам, мамамдын менчик клиникасы бар,
папам чоң фирмада иштейт деп. Да, она дура, байларга караганда
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кедей балдарды көтөрөт.
Аязгүл:- Ну ни чо, ал эжеңди эртең жумуштан кетирем!
Үйдөн Альберт чыгат, Медердин кыйналганын көрүп
жардам бере баштайт.
Кипариса:- Мама, Альбертти карачы, тиги малай балага
жардам берип жатканын, а мага бир да жардам бербейт!
Аязгүл:- Альберт, жардам бербей эле койчу, белиң ооруп
калат, угуп атасыңбы? Балам, ал мешок өтө оор көтөрбө!Белиң
сынып кетиши мүмкүн.
Альберт:- Мам, мен жардам берип коеюнчу.
Аязгүл:- Жаманга жардам бергиче көчүккө бир тепкениң
жакшы.
Медер:- Менин жаман жакшы экенимди эмне кыласыз?
Акчамды бериңиз, мен кетейин.
Аязгүль:- Тигини, тигини! Тилиңе тибиртке чыккыр, чечек
десе, ай сен ким менен айтышып жатканыңды билесиңби! Азыр
жиниме тийсеңчи, акчаны бербей да коем!
Альберт:- Мам, акчасын берип койчу, кичинекей балага
теңелбей.
Кипариса:- Нетушки, биринчи мени тачкасына сүйрөсүн,
анан акчасын беребиз чынбы, мам?.
Аязгүл:- Көйнөгүң кирдейт да, күнүм, менин.
Кипариса кашаада жайылып турган талпакты сала коет:А мен кирдетпей олтурам. Эй, грузчик, сүйрөбөйсүңбү мени!?
Медер:- Мен сага япон рикшасы эмесмин, акчамды бергиле!
Аязгүл:- Кантет эми, кичинекей кыздын көңүлүн калтырбай,
ары-бери сүйрөп койсоң эмне болот экен?
Альберт:- Кайдагы кичинекей кыз? Кипариса бул баладан
эки эсе чоң болуп турбайбы, байкуш бала бул даңкайган немени
кантип сүйрөп алсын, не издевайтесь мама!
Кипариса бултуктап арабадан түшөт.
Кипариса:- Мам, я обьявляю голодовку, такыр тамак
ичпейм, тетиги ачмыйган Альбертиң тамагыңды ичсин!
Кипариса ыйлап үйгө кирип кетет.
Аязгүл:- Альберт, Кипарисага ыйлаган болбойт да,анын көз
жаштан аллергиясы бар,туура эмес мунуң! Кипариса, алтыным
менин, билесиңби, мен сага ушунча сулуу куурчак алып келдим,
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көрөсүңбү? Пакеттен куурчак алып чыгып, терезеде олтурган
Кипарисага көрсөтөт, ал бултуктап келбейт.
Медер:- Эже, акчамды бербейсиңерби, мени оорукчан
бөбөгүм күтүп жатат?
Аязгүл:- Токто, өлүп баратасыңбы? Мне сейчас не до тебя,
бул жерде кичинекей кызым ыйлап аллергия болгон атат, а
баары сен үчүн башталды! Ал эми сенин бөбөгүңө ок
тийиптирби, өлбөйт, силердей көчөнүн балдары живучий болот!
Медер:- Силер
асмандан түшүп, биз жерден
чыгыптырбызбы?!
Аязгүл:- Ой, өлүгүңдү көрөйүн итирейген арам , тим эле
жөн койсо митинг уюштуруп ийдиң го, жогол көзүмө көрүнбөй,
сага акча эмес бок да жок. Акыркы мезгилдеги крысалардан да
агрессивныйлыгыңар өттү! Альберт, кир үйгө кийгилишпе!
Баласын киргизип, Медерди беттен ары чабат:- Мына сага
акча, мен берген күндө да алкаш ата-энең ичип алат!
Бала бүрүшүп тачкасына кетенчиктейт. Аязгүл тачканы
да, баланы да ары түртүп, карганып-шиленип эшигин жаап
алат.Медер көз жашын сүртүп, жерди бир коет.
Медер:- Эх, желмогуз турмуш! Адамдар эмне мынча
ташбоор, эки жүздүү?!
Люк ачылып Таштандынын башы көрүнөт.
Таштанды:- Эй, Медер, сага эмне болду? Ким сени
таарынтты?
Медер:- Ай, жөн эле, болор-болбос нерсе...
Таштанды:-Андай болсо, бол киргин үйгө ,Көчөбек абам
келди.
Медер:- Таштанды, Сары кыз, мени издеп ыйлабай элеби?
Таштанды:- Сары кыз үчүн кайгырба Көчөбек абам Сары
кызга толтура конфет алып келди. Түшпөйсүңбү, бол?
Ары жактан Альберт чыгат пакет көтөрүп.Люк жабылат.
Альберт:- Эй, бала атың ким сенин?
Медер:- А сенин кандай ишиң бар?
Альберт:- Мен сага жакшылык калаап эле, эгер айткың
келбесе айтпай эле кой, ме карма. Мага таарынбачы, бөбөгүңдүн
кайсы жери ооруп жатат?
Медер:- Сары кыз, апамды аябай сагынып куса болуп жатат.
Альберт:- Апаңар кайда кетти эле?
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Медер:- Атам менен апам авариядан каза болушкан, бөбөгүм
анда үч жашта эле...Ал да ошол каргашалуу күнү атам-апам
менен бирге эле, кудай сактап Сары кыз тирүү калды, бирок ошол
кырсыктан кийин эки буту такыр баспай калды...Андан кийин
накта тагдырдын ташбоор күндөрү башталды...Алысыраак
туугандар, биздин үйдү сатып, өздөрүнө экөөбүздү алып
алышып, алгачкы жашаган күндөрү биздин көздөрүбүздү карап
“акелеп-жакелеп” турушкан, андан кийин бөбөгүм экөөбүз бир
айдын ичинде эле аларга кереги жок болуп калдык. Көрсө, бизди
алдап, үйдү сатып акча кылыш үчүн ошентишиптир...Арга жок,
майып бөбөгүмдү колума көтөрүп көчөдө калдым...Бөбөгүм үчүн
кайыр сурап жумуш издеп, эмне деген кордуктарды көрбөдүм...
Ары жактан Аязгүл келе калып, акырын тыңшайт.
Альберт:- Кечирчи, капа болбочу мен билбей эле сурап
алыпмын.
Медер:- Эгер, кимдир-бирөө “Медер, мен сенин бөбөгүңдү
айыктырып берем, сен мага жаныңды берчи”- десе ошол замат
бөбөгүм үчүн жанымды бермекмин! Элестетчи, Сары кызды
момундай тырмактай кезинен баштап ага ата да, эне да болдум,
бир күнү ачка, бир күнү ток дегендей. Бирок, бизди аяп боор
толгогон адам болбоду. Тагдырдын өгөй балдары деген ушул
экен да. Азыр болсо бөбөгүм такыр эле төшөктөн турбай калды.
Күнүгө тачкамды сүйрөп, ар кимдин жүгүн көтөрүп иштеп атсам
да, бөбөгүмдүн жалдырап караган көздөрү көз алдыман, “Медер
аба, качан келесиң?”деген аянычтуу үнү кулагыман кетпейт...
Аязгүл өңү такыр башкача жылмаңдап, экөөнүн жанына
келет:-Альберт, сен тамак ичпейсиңби? Сени күтүп жатып тамак
муздады.
Альберт:-Мама, кайдагы тамак? Бул жерде чоң проблема
болуп жатса!
Аязгүл:- А, жанакы рикша балабы? Альберт, сен үйгө кир
мен бул баланын проблемасын өзүм эле чечип берем .
Аязгүл Медердин башын сылап коет.
Альберт:- Чын эле, жардам бересиңби, мам?
Аязгүл:- Бир гана шарт, эми мен бетме-бет сүйлөшүшүм
керек, сен үйгө кире турчу.
Альберт:- Кандай түшүнүктүү, мамам бар, эмесе мен кеттим,
сага ишенем, мама!
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Аязгүл:- Сен мага бышактап ыйлап оорулуу бөбөгүңдүн
тарыхын айтпай эле кой, мен баарын уктум. Анда эмесе мындай,
мен өзүм өтө чоң дарыгер болом, өзүмдүн личный клиникам бар,
эгер сен менин шартыма көнсөң, бөбөгүңдү алда немедей кылып
айыктырып коем. Жакшы үй сатып берем экөөңөргө, окутамчокутам дегендей, главное силерди адам кылам!
Медердин көзү кубанычтан чачырап кетет.
Медер:- Эже, чын эле бөбөгүмдү айыктыра аласызбы, чын
эле бөбөгүм мектепке барабы?
Аязгүлдүн колунан кармай калат.
Аязгүл:- Токтой тур, чыйпылыктабай бери келсең жана сен
айттыңбы бөбөгүм үчүн жанымды берем деп?
Медер:- Ооба, айтканмын эгер бөбөгүм айыкса, сиз эмне
десеңиз ошонун баарын аткарам!
Аязгүл:- Анда мындай, мага сенин жаның деле кереги жок,
бир гана нерсе сен мага бөбөгүң үчүн жана дагы бир баланын
өмүрүн сактап калыш үчүн бөйрөгүңдү беришиң керек?!
Медер селейип өңү куп-куу болуп туруп калат:Бөйрөгүмдүбү? А менчи? А мен бөйрөгүм жок, кантип жашайм?
Аязгүл:- Коркок! Азыр эле бөбөгүм үчүн өлүп берем
дебедиң беле? Мен болгону бир эле бөйрөгүңдү сурап
жатпаймынбы?! Бир эле бөйрөгүңдү!
Медер колун сууруп алып, азезилди көргөндөй ары качат,
Аязгүль каткырып күлүп:- Суу жүрөк, коркок коен! Бөйрөгү жок
кантип жашайм дейт, азыр медицина ушунча өнүккөн бөйрөк
эмес, башы жок деле адамдар жашап жатышат.
Медер:- Туура айтасыз, азыр башы жок адамдар көп. Сиздин
башыңыз , жүрөгүңүз болсо мындай сунуш айтмак эмессиз.
Аязгүл:- Аа... жан таттуу бекен? Сен тигил жакта ооруп,
өлүп бараткан бөбөгүңдү унутуп калган жоксуңбу? Мейли, өзүң
бил, мен сени кыйнабайм. Сен жок эле башка донор табууга
алым бар, ал эми сен, бөбөгүңөн айрылып, тентиреп жалгыз
калганда, менин сунушума макул болбогонуңа өкүнөсүң!
Зыңкыйып ары кетимиш болот, Медер чуркап барып астын
тозот : -Эже, мен макулмун, азыр болсо мен бөбөгүм менен
коштошуп келейинчи , анан мен тирүү каламбы?
Аязгүл:- Келесоо десе, айтпадымбы сендей тарамыш балдар
эч качан өлбөйт деп!
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Медер:- Анда мен азыр, мен бат эле, бөбөгүм менен
коштошуп келейинчи.
Аязгүл:- Тим эле согушка кетип баратсаң да, ай, мен сага
айтпадымбы колдон тикенек алгандай эле жеп-жеңил нерсе,
эртең эле үйүңө кайтасың толтура акча менен.
Медер тачкасын сүйрөп алып чуркаган бойдон кетет, Аязгүл
кытмыр күлүп, анан бир нерсе эстегендей сумкасынан
мобильнигин алып чыгып чалат:- Ишенаалы
Уралиевич,
сүйүнчү, сиздин заказыңызды таап койдук! Бүгүн саат кечки
сегизде баштасак болот. Ишенсеңиз, мен тапкан донор так эле
сиздин балаңыз курактуу неме экен. Менин гонарарым канча
болорун билесиз да, сиздей бай адамга ошончо суммадагы акча
кеппи? Ооба, туура айтасыз балаңыздын өмүрүнөн кымбат нерсе
бар бекен?Мейли, анда көрүшөбүз да.(Өзүнчө сүйүнүп, колун
чабат) Кудай буюрса, бул акча колума тийсе кызымды чет
өлкөгө окутуп, өзүм болсо кебетемди оңдоп дегендей, анан бир
шикарный машина алып алсам! Оо, анда баарысы тең Аязгүл
Санатовна! Аязгүл Санатовна ! дешип баары менин көзүмдү
карап калышмак .
Бутунун астынан люк ачылып, Таштанды башын чыгарат.
Аязгүл:- Аа, келемиш чычкан десе!Сен ушул жерде жашайт
белең?Болгондо да менин короомдун астында? Ну ничего, ошол
жердеги барыңарды түтүн менен ыштатып чыгарбасам
элеби?!Шашпагыла!
Люк “тарс” жабылып Таштанды жоголот. Аязгүл люктун
үстүнө жийиркеничтүү түкүрүп туруп басып кетет.Көшөгө
жабылат.
Экинчи көрүнүш.
Жердин астындагы канализация өтүүчү жай. Кап-караңгы,
суук жер. Коробканын үстүндө кичинекей шам үлпүлдөп күйүп
турат. Саксайган Сары кичинекей кыз жыртык төшөктө
оронуп жатат. Ооруп жаткан кыздын көзүнө аппак кийинген
сулуу апасы ак шоола болуп көрүнөт, кыз ошол шоолага колун
созот.
Сары кыз:- Апа, мен бул жашоодон тажадым, дайыма
ооругандан чарчадым, Медер абам мен деп куурап бүттү, мен ага
жүк болгум келбейт. Апа, алып кетчи мени өзүң менен. Ал жак
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аябай жылуу болсо керек, ээ? Мага окшош кичинекей балдар
көпөлөк болуп, чымчык болуп учуп жүрүшөт дешет, ошол
чынбы? Апа, мени аясаң алып кетчи бул жерден, карачы кандай
гана суук, коркунучтуу жер! Апа, мен бул жерден ушунча
корком, “Медер абам батыраак келсе экен”- деп, кудайдан
дайыма тилейм...Апа,мен сени ушунча сагындым, атамды да
аябай сагындым...Эмнеге мени ал жака кошо алып кетип калган
жоксуңар?Бул жака караганда ал жакта силер менен мен өтө
бактылуу болмокмун, апа...Мен такыр оорумак эмесмин,
буттарым да мурдакыдай сопсоо болуп, сиздин жаныңыздан
чыкпай гүл терип чуркап жүрмөкмүн, апаке...
Ак кийимчен аял алыстап көрүнбөй калат, Сары кыз
артынан эрчип турам деп жыгылат, тапырап Көчөбек менен
Таштанды чуркап киришет, кызды көтөрүп ордуна
жаткызышат.
Таштанды:- Ай ий, чекеси аябай ысып чыгыптыр... Эми
эмне кылабыз, тиги Медерге эмне болду? Көчөбек аба, отту
катуу жагайын, Сары кызды отко жакын көтөрүп
келбейлиби?Ысып, ахыбалы жакшы болуп кетер.
Көчөбек:- Бул жерге от эмес, тонналап көмүр жаксаң да
ысыбас. Биз жашаган жердин асты бүт ден соолугубузду,
өмүрүбүздү соруп бүтту го.
Таштанды:- Ничего, кийин биз өлгөндө коркпой эле жер
астына кирип барат болушубуз керек, тирүү кезде эле көнүп
калбадыкпы бул жерде жашап.
Көчөбек:- Таштанды, биз го биз, тубаса көчөнүн
балдарыбыз, а бул кичине кызда не айып?Тирүүлүккө келип эне
мээримин көрбөй, балага окшоп ырыстуу ойнобой, же курсагы
тойбой, жер астында жашап анан ушул жерде кала береби
суналып жаткан бойдон?
Таштанды:- Көчөбек аба, чекебизге жазылган окшойт,бул
таш боор тагдыр. Эмне айла кылабыз ?
Медер колуна пакет көтөрүп тачкасын сүйрөп кирет,өңү
куп-куу, эч кимди карабай Сары кыздын жанына тизелеп үнсүз
олтурат...
Көчөбек:- Медер сага эмне болду,өңүң куп-куу да?
Медер:-Бүгүн Сары кыздын туулган күнү экенин, азыр
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эстедим, а менин колумда эч нерсе жок, эмне кылсам, ыя? Баса,
Таштанды тиги пакетти аччы.
Таштанды пакетти ачып, тамак -аш алып чыгат.
Таштанды:- Оо!Бүгүн биз байбыз, бышкан тооктун эти,
колбаса, сыр, шоколад, таттуу май токочтор!Бүгүн сонун туулган
күн тосот экенбиз!
Көчөбек:-Акырын... Сары кыз ойгонот, бир аз эс алып алсын,
температурасы түшүптүр.
Медер:- Көчөбек аба, Таштанды, эгер мени менен бирдеме
болсо, Сары кызды эч кимге таарынтпай, өз бөбөгүңөрдөй багып алат
белеңер? Ишенсеңер, силерден башка менин жакын адамым жок...
Көчөбек:- Медер, биз бирөөбүз көчөдө ата-энеси жок
чоңойсок да, экинчибиз адамдарга кереги жок таштандыдай
болуп өссөк да адамдык касиетти жоготкон эмеспиз. Момундай
кир кунарсыз, караңгы жердин астында көрбөгөндүн баарын
көрүп жашасак да, көөдөнүбүз сокур болуп калган жок, балалык
сезимибиз катып таш болуп калган жок. Медер, Сары кыз сенин
гана бөбөгүң эмес, ал биздики.
Таштанды:- Чыныңды айтчы, эмне болду сага?Жашыруун
сырларыбыз деле жок го?
Медер:- Көчөбек аба, Сары кызды ооруканага жаткызып
айыктырыш керек болуп жатат.Акча табайын деп чечтим,көп акча!
Көчөбек:- Токтой тур ! Уурулук эмеспи аның?
Медер:- Мен уурулукка эч качан барбайм!
Таштанды:- Биз деле чогулуп алып бир иш таап
иштебейлиби?Акча таап Сары кызды ооруканага жаткызабыз, сен
эле чуркашың керекпи?
Көчөбек:- Эх, Таштанды, кичине балдарга эмес чоңдорго
жумуш жок, ал эми биздей көчөнүн балдарына такыр бүт жер
жабык.
Таштанды:- Эмнеге бизди адамдар ушунча жек көрүшөт,
тебелеп-тепсеп төмөнсүнтүшөт, же ата-энеси жок бала, бала
эмеспи?
Медер:- Эч нерсе эмес,Таштанды, жетим эрте жетилет,
бизден да мыкты адамдар чыгат: жазуучулар, философтор,
окумуштуулар, саясатчылар!
Таштанды:- Эх,эгерде, мен президент болсом!Бардык жетим
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балдарды чогултуп, Ысыккөлдүн жээгиндеги бүт чоңдордун
пансионаттарына эс алдырмакмын!Күнгө күйүп, сууга түшүп,
бир күндө беш жолу түрдүү тамак жеп, иши кылса жашоолорун
жомок кылмакмын!
Сары кыз онтоп ойгонот:- Медер аба жана апам келбедиби,
сизди күтүп олтуруп кайра кетти...
Медер:- Түшүңө кирсе керек, ар нерсени ойлоно
бербечи...Баса, бүгүн сенин туулган күнүң да.Туулган күнүң
менен, бөбөгүм!
Таштанды:- Айтчы, Сары кыз сен өзүңдүн туулган күнүңдө
эмне белек каалайсың?Ишенесиңби, мен бир заматта орундатам!
Сары кыз:- Чын элеби? Мен эч качан колума куурчак
кармап көргөн эмесмин...
Таштанды:- Ошол элеби?Мен бат эле, бул тилегиңди
орундатам, бир аз күтө турчу.
Көчөбек:- Сен кайда?
Таштанды:- Көчөбек аба, мен азыр, эми Сары кыздын
каалоосун аткарып коеюн да, мүмкүн куурчак алып берсем
айыгып кетер.
Көчөбек:- Кайталайм, уурулук кылба!
Таштанды:- Хуп болот таксыр, мен азыр.
Көчөбек:- Сары кыз,тамактан ичсең айыгып кетесиң , жок
дегенде бир эле ууртап койчу.
Сары кыз:- Көчөбек аба, мен ачка эмесмин, андан көрө
Медер абама бериңизчи, ал оор жүк ташып чарчады да.
Медер Сары кызды кучактап:- Сени сөзсүз айыктырам,
Сарым менин. Мен көп акча таап келем, мага ишен, болгону бир
аз эле чыдай турчу.
Сары кыз:- Медер аба, мен сизге ишенем, сиз мени
айыктырасыз. Менин бутум басып кетсе, көрөсүз го, анда мен
сизге тачка сүйрөшкөнгө жардам бермекмин, экөөбүз тынбай
иштей берип, дагы көп акча таап, анан кичинекей үй сатып
алмакпыз, ээ, Медер аба? Ал үйдө баарыбыз жашамакпыз
Көчөбек абам да, Таштанды абамда.
Медер:-Ооба,
Сарым
менин,
баарыбыз
чогу
жашамакпыз.Бүгүн мен келбей калышым ыктымал,сен мен жок
коркпо, ээ, бөбөгүм?
Сары кыз:- Макул,Медер аба.Баса, мен айыксам сиз айтып
94

берген бакыт аралына барабыз, ээ?
Медер:- Ооба, Сары кыз, чоң күн жашаган жерге барабыз!Ал
жер жапжарык, жыпжылуу дейсиң!..Үйдү ошол жактан алабыз,
сен сүйгөн гүлдөрдү өстүрөсүң. Ал эми үйдүн жанында көпкөк
туптунук көл болот, анын ары жагында тептегиз жашыл талаа
мелтирейт дейсиң! Бир маалда мемиреген жерге жаандын жылуу
тамчысы “тып” этип, анан ушундай сонун жаан жаайт дейсиң!
Ээ, Көчөбек аба?
Көчөбек:- Ооба, жаан башталганда биз гүлдүү талаада
кубалашмай ойнойбуз, бир-бирибизге суу чачып көпкөк көлгө
балык болуп сүзөбүз! Ал эми чоң күн биздин күлкүбүзгө,
бактыбызга кызыгып булуттан чыга калат дейсиң, ошондо
көлдүн үстүнө миң түрлүү түскө кубулган күндүн кулагы пайда
болот! Жомоктогу алтын көпүрөдөй көлдүн үстүнөн илинип, ал
эми көлөкөсү көлдүн бетине түшөт. Барыбыз ошол закымга
жетүүгө шашабыз, жүрөктүн түпкүрүндөгү кыялга жетиш үчүн,
балалык арманга жетиш үчүн чабак уруп, далбас урабыс.
Таштанды куурчакты көтөрүп кирет:-Мына мен да келдим!
Куурчак саткан жерде, гүл да сатат экен!
Сары кыз:- Кандай гана сулуу гүлдөр, байкуштар бул
жерден күн көрбөй эми соолуп калышат да... А бул куурчак,
менин кыялым болчу. Ура, мен эми куурчагым менен
ойнойм!Рахмат, Таштанды аба!
Турууга аракет кылат, бирок алы жок, кайра төшөккө
жыгылат:- Таштанды аба, бул куурчак караңгыдан коркуп
ыйлайт да.
Медер:- Ал сени менен ойногондо эч ыйлабайт, себеби сен
аябай боорукер, жакшы кызсың да...Мен эми кетейин Сары кыз,
куурчак менен ойноп олтур.
Сары кыз:- Медер аба, мен үчүн капа болбоңузчу,өзүңүз
аман болсоңуз болду, сизден башка менин эч кимим жок да...Ал
эми сиз келгиче мен куурчагымды бекем кучактап, уктап калам.
Медер:- Уктай кой, бөбөгүм, сен эртең ойгонгондо
турмушубуз такыр башкача болот,кош...
Сары кызды дагы бир жолу өөп чыгып кетет, тигил экөө
узатып кетишет.Сары кыз куурчакты кучактап:- Коркуп
жатасыңбы? Ооба, бул жер коркунучтуу, мен да биринчи жолу
бул жерге келгенде аябай корккомун, чоң чычкандар бар, бирок
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алар мага тийишпейт, бул жер жакшы эч ким сени урушпайт,
сокпойт, эч ким сени жетим кыз деп айтпайт, кел мен сага ыр
ырдап берейин, бул ырды мага апам ырдап берчү.
Сары кыз ырдайт.Тынчтыкты бузуп тапырап чуркап
балдар келет.
Таштанды:- Энеңди урайын, милициясы кайдан аңдып
турду эле? Келе жатат! Эми эмне кылабыз я, Көчөбек аба?
Көчөбек:- Таштанды, менттер шимшилеп бул жерге
түшкөнгө караганда, сен жана бир балакет кылгансың го.
Таштанды:- Ой чып-чын эч нерсе кылган жокмун, көчөдө
унутулуп жатыптыр ошол куурчак, анан ошону алып алдым, эми
бир куурчак үчүн ушундай балекет болобу? Элдин бүт байлыгын
көз көрүнө уурдап чоңдор деле жүрбөйбү.
Көчөбек:-Адилет заман болсо бир кеп эле, миллиондоп
уурдаган ууру эмес, бир кичинекей буюм урдаган, сен ууру болуп
эсептелесиң! Ай, Таштанды бекер кылыпсың мейли эми, мен
баарын өз мойнума алам, а сен болсо, мен чыккыча Сары кызга
көз сал.
Таштанды:- Антпеңизчи,Көчөбек аба биз азыр баарыбыз
качып кете алабыз.
Тапырап союл көтөргөн эки милиция түшөт, эч нерсеге
карабай экөөнү тең сабашат, Көчөбек эс учутан танат, Сары
кыз “абакелеп” ыйлап тура албай, жөргөлөп бир милициянын
бутуна жабышат, милиционер буту менен тээп жиберет,
Таштанды Сары кызды денеси менен калкалайт:Таштанды:-Тийбе, бөбөгүмө, мына мени сок!
Бетин бырыштырып, мурдун жүз аарчы менен жаап Аязгүл
кирет:- Мына мен точно айтыптырбымбы?Машыккан, уюшкан
банда ушул жерде жашырынат!Жолдош лейтенант, тигине веш
док! Тетиги Сары сетердин колунда менин кызымдын куурчагы
жүрөт.Өлүк тириңди гана көрөйүн ууру кыз десе, кир колуң
менен куурчакты булгапсың го! Куурчактан айлан, балекетин ал,
келе куурчакты!
Сары кыз куурчакты бекем кысып алып бербейт. Таштанды
болушса, аны дубина менен бет талаштыра коет, бетинен кан
аккан Таштандыны ары ыргытып жиберишет. Аязгүл Сары
кызды куурчак менен кошо сүйрөйт.
96

Аязгүл:-Келе ,деп жатам!
Сары кыз:- Бербейм, бул менин балам!
Аязгул Сары кызды бетке, башка койгулайт, кыз анын
колунан тиштеп алат Аязгүл ачуусу менен кызды бир тебет.
Сары кыз:-Апаке!..
Куурчакты жансыз кичинекей баланын колунан жулкуп
алып, үстүнөн аттап кетет Аязгүл:- Ууру кескилер ушулардан
чыгат, сооп эле болду баарына!Тиги чоңун алып камап салгыла,
а булар ушул жерде кала беришсин!
Эки милиционер Көчөбекти сүйрөп кетишет.
Аязгүл
жансыз жаткан кыздын башын бутунун учу менен акырын
тебет:-“Да, ооба Ишеналы Уралиевич мен кайра башка донор
таппадымбы?!Жанакы баланын жүрөгү слабый экен столдон
үзүлдү, эч нерсе эмес лишь бы сиздин балаңыз аман болсо экен,
азыр экинчи баланы алып барам күтүп тургула...Бечара Медер,
тигил жака кетип жаның тынч алса керек, бул жердин астында
тирүү өлүк болуп жашагыча, асманга жаның кетип тынч
жатканың жакшы да!”.
Таштанды акырын туруп колуна урунган чоң союл менен
Аязгүлдү баштан ары чабат. Тиги башын кармаган боюнча жан
соогалап , ары качат. Таштанды артынан кубалайт.
Таштанды:- Мына, бул Сары кыз үчүн! Бул Медер үчүн!
Бул Көчөбек авам үчүн! А бул болсо, тепселенген, тебеленген,
шордуу жетим балдар үчүн!..
Таштанды тигини кубалап, Сары кызга жетип келет:
-Сарым менин, эмне үчүн, сенин кичинекей башына ушунча
көп азапты берген, кудай?
Муздак колдорун кармап “селт”этип кетип, жанталашып
кыздын жүрөгүн тыңшайт, анын өлүү денесин бекем кучактап:Оо, энеңди урайын тагдыр, бул кичине балада эмне дооң бар эле?
Болгону Сары кыз күндү жана гүлдү сүйчү эле...Жок, мен Сары
кызды эч кимге бербейм, ал сүйгөн, күн жашаган аралга алып
барам! Ал жерден гүл терет, көпөлөк кубалайт. Жүр, Сары кыз
мен сени бакыт аралына чейин өзүм көтөрүп барам. Баса,
куурчагыңды унутуп калыптырбыз, ме карма, эч кимге бербе,
бекем кучактап алчы, колунаң түшүп калбасын, эмесе кеттик,
Сары кыз. Такыр башка жашоого кеттик.
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Көшөгө жабылат.

КАРТ ДАРАКТЫН КӨЗ ЖАШЫ.
Катышкандар:
Осмон карыя -75 жашта.
Бурулча - 70 жашта.
Уулу Белек - 45 жашта.
Келини Кишимкан – 38 жашта
Небереси Жаклин -18 жашта.
Кызы Карачач – 40 жашта.
Кошунасы Алтынай -70 жашта.

1-көрүнүш.
Окуя бир чакан айылда өтөт.Оң жакта Осмон карыянын
кичинекей жер тамы, короосу таза шыпырылган, берирээк
жагында кичинекей отургуч.Сол жагында кошунасынын тамы
көрүнүп турат.Сыртка Осмон карыя таякчан чыгат, күндөн
кардыккан көздөрүн ушалап отургучка олтура кетет.
Бурулча: -Байым, кайра эле сыртка чыктыңбы? Сени доктур
басканга, сыртка чыкканга болбойт дебеди беле? Артыңан
чуркап жүрүп өтөм го..
Осмон:-А эмнеси бар экен, жаш кезде сага ашык болуп канча
жыл артыңан чуркадым эле, карыганда бир аз менин артыман
чуркап койсоң эч нерсе болбойт.
Бурулча:-Сенин тамашаң карыганыңда да калбайт ко, кир
эми үйгө, жаңы эле ооруп, төшөктөн турдуң.
Осмон:-Кое турсаң, байбиче, жаңы эле күндүн нуруна
киринип, таза абадан кере дем алып ырахатка батып жатам. Ыя,
байбиче, деги канча болду бул күндү эмес, айды көрө элегиме?
Бурулча :-Көп эле болду, көзүм жамандыкты көрбөсүн бир
күнү эле сырттан жумуш жасап келип эле ”күп” этип куладың
ошо бойдон жаттың , керебетте эс учуңа келбей, менин
коркконумду айтпа, Кудайлап эле олтурдум сен айыккыча
Бурулча көз жашын сүртүп жанына олтурат.
Осмон:-Болду эми ыйлаба, давлениең көтөрүлөт.Байбиче,
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билесиңби, жакында пенсиябыз тийип калса, баякы жаштыгыбыз
өткөн Көк Түз жайлоосуна барып келбейлиби? Ал жер мурдагыдай
эле кооз экен деп уктум.Эсиңдеби, сен аппакай жоолугуңду
салынып, суу алганы булакка буралып басканда мен кана эмес бүт
айыл сени суктана карашчу, мен ошондо бүт элге тура калып
«Тээтиги аккуудай сулуу жаш келин менин бакыт кушум,
түбөлүктүү түгөйүм» деп жар салгым келчү. Кандай сонун күндөр
өттү айтсаң, Бурулча, же мага нааразы да болгон күндөрүң болду
беле?
Бурулча:-Антип айтпачы, байым мен өмүр бою сага
ыраазымын, сени менен жашаган ар бир мүнөт, саат мен үчүн
бакыт болду, ушунда ооруганыңда, ар кандай ойлор келди..Эгер
сен жок болуп кетсең, мен деле сенин артыңан кете бермекмин,
себеби сен жок, мага бул жашоо да жоктой сезилет..
Осмон Бурулчаны бекем кучактап:-Карегим менин, мен да
сага ыраазымын,бир кана...
Бурулча:- Эмне “бир кана”? Эмне айткың келип жатат,
байым?
Осмон оор үшкүрүнүп: -Бир кана, жаш кезде жылыга бала
токтобой,кудайдан зарлап сурап жатып, карыганда акыры
балалуу да болдук, бир эмес, экөө… Бирок..
Бурулча:-Эмне, бирок, айта бер абышка, эмне токтоп
калдың?
Осмон:-Өтө ашкере эркелетип бакканданбы, же өзүлөрүнүн
эле дээриненби,начар болуп калды окшойт , байбиче?..
Бурулча:-Кой, антпе, өз балдарыңды да ушинтип
айтасыңбы?
Кудайга шүгүр, аман эсен, Белек үйлөнүп
жайланды, Карачач күйөөгө чыкты дегендей, ар ким өз күнүн өзү
көрүп жатат..
Осмон:-Кеп ошондо болуп жатпайбы, ар ким өз күнүн өзү
көрүп...Атабыз бар эле, энебиз бар эле деп бир эстеп коюшпайт,
бир жолу келип коюшпайт, жүрөгүм ушуга көп ооручу болду...
Чоңоюп эрезеге жетсе эле ушунчалык өзгөрүшөбү?
Бурулча:-Кейибечи эми, балдарыбыз өзгөргөн жок, заман
өзгөрдү… Азыр заманың мүнөт сайын өзгөрүп жатпайбы, эң
негизгиси, аман болушсун, бизге эмне, алардан эч нерсе кереги
жок, экөөбүз тыңбыз, дагы эле күүлү- күчтүүбүз, суранганым, сен
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эзели оорубасаң экен,мени такыр таштап кетпесең экен, байым..
Осмон күлүп:-Байбиче, сага деги эмне болуп калган өтө
жашык болуп калыпсың да, мына сага сөз берем, мен сени эч
качан таштап кетпейм, өлсөк да бир күнү, бир мүнөттө кол
кармашкан бойдон кете беребиз!
Бурулча:-Кой, өлбөй туралы дагы жашайлы, сен айткан Көк
Түзгө барып келели жаш кезибизди эстеп, а мүмкүн Белек же
Карачач жакшы жумуш таап калышып, маянасы көп болуп,сен
экөөбүздү курортко чогу жиберер, бир өтүнүч сенден, эч качан
балдарың жөнүндө жаман ойлобо, алар жакшы адамдар, карачы,
Алтынайдын уулун, аракеч болуп кетип энесине күн көрсөтпөйт,
ал шордуунун күнү курусун, же жанында абышкасы жок,
ишенген уул сөрөйү тигиндей...
Алтынай кирет:-Ии, эки жаш олтурасыңар, күн чубактап,
кандай Осоке, жакшы болуп кеттиңби? Болду эркелеп жөнү жок
ооруй бербе, карачы, Бурулчанын арыктаганын, күнү-түнү уйку
жок, кирпигин ирмебей жаныңан чыккан жок.
Осмон:-Алтынай, өзүң кандайсың? Ден соолук, жашоо
дегендей, сен аябай өзгөрүп кетипсиң го?
Алтынай:-Кокуй, эмне болуп?
Осмон:-Сулуу болуп, деги
өзүңө абышка таап алган
жоксуңбу?
Алтынай:-Ээ, кайдагы мага абышка, өзүм эптеп күн көрүп
жатсам, ал эми бала деген эменин өлүгүн кана көрөйүн, ичтен
чыккан ийри жылан!Өз жатыныман чыккан бала ушундай болсо,
аман болсун калганы, бекеринен илгеркилер айтышпаса керек,
отуз уулум болгуча осурак чалым болсочу деп.Кайран абышкам
тирүү болгондо силерге окшоп эч ажырашпай, жетелешип кана
жүрмөкпүз да, жаш кезде анча –мынча таяктап койсо деле,
карыганда андан жакын адам жок болот тура.
Бурулча:-Туура, айтасың, кошуна, адамдар көрсө, карыганда
кана бир-биринин баркын билет турбайбы..
Осмон:-Жаш кезде сүйүүнүн кадырын билбегендерге,
карыганда сүйүү эң аялуу, эң назик болот тура..
Алтынай:-Тү-тү, көз тийбесин, экөөңөрдү карап суктанам,
жаш кезде бир-бириңерди кандай кадырласаңар, азыр деле
ошондой..Тим элечи куп жарашасыңар момундай пар
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болуп..Мына силерди жаштарга үлгү кылса болот!
Бурулча:-Болдучу, көп эле айта бербей,андан көрө жүр үйгө
кирип чай ич.
Алтынай:-Апээй, кокуй мен пенсияга бараткан болчумун да,
сага айтып коеюн деп кирип олтуруп калганымды кара, бас, бат
жетели, тиги Орозакундун үйүнүн жаныда берип жатыптыр,
очередь болсо керек, баса, биз тиги Айша, Сыяке, Асылкан болуп
“черный касса”ойнойлу деп жатабыз, сен биз менен ойнойсуңбу?
Абышкаң болсо, кудайга шүгүр, айыгып, мына минтип басып
калыптыр же..
Осмон:-“Черный касса”эмес дискотекага да баргыла, менин
байбичем элден калбашы керек, баса, карегим менин, жылуу
кийинип алчы, күн суук боло түштү да.
Бурулча:- Белектин атасы сен да үйгө кир, чыйрыгып
каласың, мен болсо экөөбүздүн пенсиябызды аларым менен эле
чуркайм, өзүңдү аягын.
Алтынай:-Ай,эки жаш болдугулачы эми, силерди көрүп мен
да бирөөнү сүйгүм келип кетти да.
Осмон:-Ооба, байбиче, мен сени кармабайын, очередь деген
да балакет неме,башка жерде пенсияны үй кыдырып таратышса,
биз болсо өлөр- өлгүчө жулкулдашып, очередь талашып өтөбүз
ко..
Алтынай:-Бурулча бас эми, бол батыраак!
Осмон:-Байбиче, эч камтама болбо, мен силер келгиче сары
самоорго чай кайнатып коемун.
Эки кемпир кетишет.Осмон короого сары самоорду алып
чыгып, чакмак жара баштайт, ошол маалда керилип Белек кирет
аялы Кишимканды колтуктап.
Экөө эптеп балта көтөргөн карыяны карашып, бир-бирин
чукулашып мыйыгынан күлүшөт.
Белек:-Кандай, чал? Кемпириң кайда? Баякүнү базардан
случайно сени төшөктө жатат деп уктум эле, а сен көрсө, здоров
как бык!
Кишимкан:-Мен сага айтпадым беле, дорогой мой, бизге
караганда булардын ден соолугу өтө крепкий деп, ичикий,мне
холодно, деги суугун кара бул жердин, плюс такая страшная дыра!
Белек:-Ошо да, жаным менин, сен ооруп каласың, бар
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машинада олтура турчу, мен бул чал менен бетме-бет сүйлөшүп
алайын.
Кишимкан:-Смотри, не забудь, о чем мы вчера толковали,
чтобы этот вопрос должен в наших интересах решиться, ты понял
меня, дорогой мой?
Белек:-Хорошо, я так и сделаю, не переживай , куда они без
меня денутся.
Осмон:-Ай, орусча булдурактабай үйгө киргиле, азыр апаңар
келет.Ай, келин балам, тоту кушка окшош кийинип алыпсың
шыйрактарыңды көрсөтүп, эми ал өз ишиң дечи, жүгүнмөк
тургай амандашпай да койдуң, бир өтүнүч энең келгенде
учурашып жүгүнүп кой, макулбу?
Кишимкан:-Мунуң, вредный болгон үчүн ушул үйгө басып
да келгим келбейт, Белешка, я тебя в машине подожду, тиги дура
сестренкаң келет беле?Главное, ага муну бер, биз тигинисин
алалык.
Кишимкан ойсоктоп чыгып кетет.
Осмон:-Эмне эле болуп жатасыңар?Көзүңөргө дагы эмне
көрүндү?Бул сары самоор жагып калдыбы, же тиги чайнекпи
алгыла, тиги -бул деп тергебей эле, ала бергилечи, иши кылып
энең экөөбүздү жайыбызга койгула.
Белек:-Бир остров белекке бергендей сүйлөйсүң да, алгыла,
мегиле деп, деги эле мобу сары самоордон башка эмнеңер бар
эле?Бала чагыман бери силердин колунда жок бечара колхозчу
экениңерге басынып бүттүм ко, дагы жакшы бай жердин кызын
алып абийирим жабылды.
Осмон:-Туура, уулум, күч күйөө болуп атып абийриң
жабылды.
Белек:-Эй, чал, анан менде кандай арга бар эле, же эмне
өмүр бою силерге окшоп, мобу итирейген жер кепеде малга
окшоп жашайт белек?
Осмон:-Кой, кесир сүйлөбө, керек болсо сен ушул үйдө
төрөлгөнсүң, бул үй сенин кичинекей мекениң,ата конушуң.
Белек:-Ээ, баштадыңбы, сандырак сөздөрүңдү, керекпи, бул үйдү
жер менен жексен кылып, силерди болсо чилдей таратып да коем!
Осмон:-Эмне деп жатканыңды ойлонуп туруп анан сүйлөп
жатасыңбы же эмне массыңбы?
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Белек:-Мени эмне өзүңдөй келесоо деп ойлоп жатасыңбы?
Үйдү сатып, силерди шаарга алып кетебиз, ал эми бул жерди мен
бир крупный бизнесменге сатканы жатам.Как раз, көлдүн
жээги!Ал болсо бул жерге мобу сенин жер кепеңди бульдозер
менен түрттүрүп туруп, кычыраган вилла салдырганы жатат!
Осмон:-Биз менен кеңешпей, акылдашпай, кантип
ушундайга бардың, чочко?!
Белек:-Мен өзүмдү кана ойлогонум жок, “урматтуу атаке”,
тиги багы жок кызың базарга чыгып иштейм деп банкрот
болуптур, бүт баарын ичкич күйөөсү түгөтүптүр,
алган
кредитинин проценти да өсүп кетип төлөөчү бир тыйыны да жок,
бүгүн же эртең түрмөгө олтурушу ыктымал.Тиги чиедей болгон
төрт баласы апасы түрмөгө олтурса кайда барышат? Кайда?
Осмон башын басып олтуруп калат, бир топтон кийин: -Эмнеге
силер бизге, кубаныч, жакшы кабар алып келгендин ордуна, ар
дайым келген сайын капага кана салып олтурасыңар? Жалаң эле
силердин кайгыңар, силердин ишиңер деп карып бүттүк..
Белек:-Болдучу, башкаларга окшоп мени чет өлкөдө окутуп,
кызыңды министрдин уулуна берсеңер бир кеп эле, жалаң
жетпеген турмуштун айынан..
Осмон:-Деги сага эмне жетпейт, эмне?Баарын бердик ко,
баарын! Короодо бир мал калган жок!Эми биз жашаган үй көзүңө
түштүбү? Сен трактор менен түрттүргөндөй эмне ата конушуң
каргышка калыптырбы?Эл эмне дейт?
Белек:-Ээ, кеңкелес чал, бул менин айыман эмес, тиги эрке
кызыңдын проблемасын чечейин деп..
Осмон:-Болду, эмне кылсаңар ошо кылгыла, бир кана
Карачачтын банкрот экенин, апаңарга айтпагыла, анын жүрөгү
чыдабайт...Аны алдап соолап, эс алып кетиңиз деп алып
кетпесеңер, кетпейт.. мен болсо бул жактан эч жака барбайм.
Белек:-Өзүң бил, ал эми, апама камтама болбой эле кой,
бүгүнтөн калбай апамды алып кетебиз..
Осмон:-Уулум, мейлиң, үйдү сатсаң сата берчи, бир кана
апаң экөөбүздү бөлбөчү, кудайым бизге канча жаш берет,
белгисиз, эчкиникиндей кана жашыбыз калганда,чогу эле
жашайлычы, апаңар шаардан жаман чүнчүп кетет,мен сенден
өтүнөм?..
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Белек:-Өзүңдүн акыл эсиң ордундабы, эл эмне дейт?Эртең
эле Белек энесин көчөгө кууп чыгыптыр дебейби?
Осмон:-Элди эмне дейт деп ойлосоң, бизди күкүк менен
зейнептей бөлбөчү, эл көрөгөч болот, ушул жерде дарактай
тамыр жайып өсүп-өнүп,картайя баштаганда, ал карт даракты
тамыры менен жулуп салган айбандай эле болуп көрүнөсүң,
экөөбүздү ажыратсаң..
Белек:-Жалдырайсың да,апамды жаңы алсаң да сени менен
калтырбайм.
Осмон:-Өз атаңа, ушунча карышып калгандай мен сага эмне
кылдым, уулум?
Белек:-Койчу, сен өзүңдүн кебетең менен эле аллергия
кыласың любой адамды!Менин жаркыраган келечегимди мына
сен өз колуң менен талкалагансың,невезучий болуп!Жыйып
койгон байлыгы жок,сендей итке минген томояктан туулганыма
өтө арданам, элден уялам.Ал эми мага тарбия берем деп сабаган
күндөрдү эстесем, тим элечи...
Осмон:-Мен сени адам болсун деп бир-эки жолу колум
тийсе-тийгендир, мен сени жакшы тарбия алсын деп.Ал эми
кедейлик уят эмес..
Белек:-Койсоңчу, мен сенин тарбияң жок эле чоң адам
болдум, көп нерсеге жетиштим, ал эми сендей жолу жок, колунда
эч нерсе жок атадан тойдум, по горло!.
Осмон:-Мага аба жетишпей , көзүм караңгылап жатат, үйгө
киргизчи...
Осмон отун жарган дүмүргө жүрөгүн кармап олтурат.
Белек:-Эй, койсоңчу анткорлонбой,сен вообше өлбөйсүң,
если что өлүп калган учурда мына мен турам сенин өлүгүңдүн
башында ”атакелеп”өкүрүп.
Осмон акырын туруп, темселеп басып баратып:
-Мен өлсөм өкүрбөй эле койчу, эки өгүздү кошунаман сурап
келип бир күн ачка кармасам , алар деле өкүрүп
беришет...Кебетең менен жерге кир сен! Сендей уулдун баарынан
жогу...
Осмон үйгө кирери менен, жүдөңкү кийинген Карачач
шашыла кирип келет.
-Ай, байке, айттыңбы, буларга? Буюрса, план ишке ашып
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калса, жарым проценти биздики, келишимди унута элексиңби?
Белек:- Эй, жүдөгөн тооктой болгон, кебетеңди бир аз да
болсо оңдоп келбейсиңби? Эриң ким, сен ким айырмаңар жок!
Аның как всегда көзү арактан ачылбай калды. Силер үчүн уят
кана болом да..
Карачач:- Эй, кое турчу баякы эле лекцияңды окубай, андан
көрө айтсаң, атамды эмне деп алдадың? Ал деги ишендиби?
Белек:- Акырын, чал угат, кудай буюрса жарым план ишке
ашты, эми болсо эң жеңили калды.
Карачач:-Эмне калды айтсаң?
Белек:- Бүгүнтөн калбай көчөсүңөр дедим, макул болду, бир
носу болуп жатат, жеңең менен атам вечно батышпайт, сен бул
чалды ал, биз тиги кемпирди алалык деп чечтик.
Карачач:- Ай-ий, кандайча, мен бул чалды багамбы же төрт
баламды багамбы, өзүнүн мүнөзү да оор, чукчуңдап кана турат,
андан көрө экөөнү тең силер баккыла.
Көптөн бери ары жакта аңдып турган, Кишимкан чыга
калат:
-Эмне үчүн биз? Өлкөдө экономикалык кризис болуп жатса,
биз эмнеге экөөнү тең багышыбыз керек? Үйдөн түшкөн акчаны
тең бөлүшүп жаткандан кийин, үйдүн ичинде жашаган буларды
да тең бөлүшөлү!
Карачач:- Ай, жеңе, арылдаба, албарстыдай болуп, бул
экөөнө бир да жолу чайыңды берип, сыйлаган да эмессиң, сага
караганда, мен жакшы эле бактым!
Кишимкан:- Ий, ары жок, мастан, “бактым” деп коет, керек
болсо, ай сайын пенсиясын колдоруна карматпай дайыма алып
кеткен ким?
Белек:- Ай, акырынгыла, тигилер угуп калышпасын,
Аялдардын ушул жери жаман да, ажылдашып..
Карачач:- Силерге кереги жок чал, мага да кереги жок!
Кишикан:-Ай, билесиңерби, у меня идея, тиги сенин
бизнесмен досуңа үйдү бул чал менен кошо сатып
жибербейлиби?
Баары сандарын чаап каткырышат.
Карачач -Чын эле, ай, байке, мүмкүн сторож кылып деле
алар, деги бесплатно эле береличи, эч кимге кереги жок немени..
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Белек:- Мен сунуштап көрөйүн, главное бул чал талаада
калбайт, жанын өзү деле багып кетет.
Бурулча кирет:- Балакет, мээнетиңди алайындарым
келдиңерби, акыры? Биз силерди ушунча күттүк, атаңар тигинтип
сыркоолоп калганда корктум, силерге кабар берсемби деп, анан
кудай жалгап айыгып кетти..Баса менин неберелерим кайда?
Аларды эмне ала келген жоксуңар? Аларга деп момпосуй да
катып койгомун! Эмне болду силерге, өңүңөр бузук да?
Карачач:- Апа, баары сонун, камтама болбо.
Бурулча:- Эмесе, киргиле үйгө, атаңар менен энеңер тирүү
турганда бул үйдүн коломтосу эч өчпөйт. Бул үйдүн эшиги силер
качан, кайсы кана күнү келбегиле ар дайым ачык! Баса, бүгүн атаңар
экөөбүз байбыз, пенсия алдык, азыр тиги Жоро деген касапчыга
барып эт сатып келе калайын, бир аз да болсо биз менен эт
жеп,сорпо ичкиле..Атаңар да көптөн бери эт жебей, сууктап..
Белек:- Апа, хватит, качанкыга, дейре, атам деп жашап
келесиз, бүттү, бүгүнтөн баштап, сизди биз ханышадай кана
багалы деп алып кеткени келдик, даярданыңыз.
Бурулча:- Кандайча, а атаңарчы?
Карачач:- Капырай, апа,
түбөлүк кетип жаткансып
сүйлөйсүз да, байкем менен жеңем сизди коноктоп келсин деп
эле...Эртең эле абышкаңызга келесиз.
Бурулча: -Мен силер эмне десеңер баарына даярмын дечи,
бир кана өтүнүч, атаңарды менден бөлбөгүлө, ал менсиз бир күн
да жашай албайт.
Белек:-Боорумду эзбеңизчи, сиз бир эле күн жок болсоңуз,
атам эмне сизди кана ойлоп жатат дейсизби?Жоок, ал мобу
маңдайкы Алтынай кемпирди алып алат!
Бурулча:-Уулум, антпе өз атаң жөнүндө жаман айтпа, каап,
бекер убара болупсуңар, мен байымдын жанынан эч кетпеймин,
жаңы эле сакайды, оорулуу адамды кантип таштап кетем ..
Эшик ачылып кубарган өңүн ылдый салып , колуна түйүнчөк
кармап Осмон чыгат.
-Бурулча, биздин “күйүмдүү” балдар туура айтат, сен бир аз
эс алып кел, мына мен сенин кийимдериңди да даярдап койдум,
менден болсо камтама болбо, сен келгиче, жанымды багармын,
чындап эле мен деп куурап кеттиң..
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Белек:-Апаке, карачы, атам түк каршы эмес, келе, апамдын
оокатын,мен машинага сала берейин, силер коштошуп алсаңар
болот.Биз көчөгө чыга берели.
Бурулча “а” дей электе, чемоданды көтөрүп, үчөө чыгып
кетишет.
Бурулча:- Каап, бекер кылдың, байым, менден кутула албай
жаткансып оокатымды жыйнап эмне берип жибердиң?
Осмон:-Кечир мени, жан шеригим, мен сени өзгөчө жакшы
көргөн үчүн ушинттим, а менден такыр кейибе, сагынсам өзүм
эле сени издеп барамын, эң негизи такыр капаланба...
Бурулча:-Такыр коштошуп аткандай сүйлөйсүң да, менин
асылым.Сен өзүң айтпадыңбы, бат эле келесиң деп, керекпи мен
азыр эле тигилерди узатып коюп кайтам.
Осмон:-Жок, анте көрбө..
Бурулча:-Байым, сенден бир күн ажырабай 50 жылдан көп
жашаган мен кантер экем?..
Экөө үнсүз колдорун кармашкан бойдон тиктешип туруп
калышат.
Белек:-Дагы эле ажыраша албай турасыңарбы? Деги силер
кандай немесиңер, эртең эле
көрүшөсүңөр.Жүр, апа
кеттик..Неберең энем жок келбегиле деп заказды катуу берген..
Карачач:-Ай, апа, баспайсыңбы, мен да шашып жатам, үйдө
мени балдарым күтүп жатат, кетишим керек.Күйөөмдүн го сырын
билесиң..
Карачач кемпирди ай-буйга келтирбей темтеңдетип
жетелеген боюнча алып кетет, абышкасы ээрчип артынан
басайын дегенде, астын Белек тосуп калат.
-Өзүң “капалантпа, эч нерсе айтпа” деп коюп баарын айтканы
жатат окшойсуң?!Сен болсо бул жерде убактылуу жашай тур ,
убакыт келгенде көрө жатарбыз, абышка сени...
Осмон:- Мени тирүүлөй энеңен ажыраткан сен жакшылык
көрбөй кал, сендей айбанды жараткан мен өзүм да оңбой калдым
окшойт.
Белек:-Эй, эмне деп келжиреп жатасың, акмак чал десе?Сен
жаман болгон үчүн бул журтта жалгыз калып жатасың да!И
вообше эле карыганда кемпирдин эмне кереги бар сага?Өлө
албай жатып, карасаң муну.
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Белек эптеп турган чалды жакалап ары бери сүйрөйт.
Акыры аны жерге түртүп жиберип, түкүрүнүп туруп басып
кетет.
Көчөдөн машинанын от алган үнү угулганда, Осмон эсине
келе түшүп турайын деп, тура албай кайра кулап түшөт.
-Ой,Бурулчам менин! Бурулчам! Бизди тирүүлөй ажыраткан
айбандар оңбосун,мен эми сенсиз кантем, байбиче, айжаркыным
менин, ак шоолам менин, жалгызым менин?
Алтынай чуркап келет, жолдо жаткан Осмонду тургузуп:Кокуй, эмне болуп кетти? Азыр эле мен келгенде күлүп жайнап
турбадыңар беле? Эмне Бурулча менен бирдеме болдубу, кокуй,
айтчы, жарыктык?
Осмон:-Бурулча...
Осмон эс учун жоготуп, жыгылат.
Алтынай:-Эй, ким бар? Батыраак тез жардам чакыргылачы,
эч ким жок ко, кой өзүм чуркайын.Тез жардам!Тез жардам, кокуй
каран күн!
Чуркап кетет.Осмон калат. Көшөгө жабылат.
Экинчи көрүнүш
Окуя шаарда, Белектин үйүндө болот.Төрт аяктап пол жууп
жаткан Бурулча, анын аракетин көңүлгө алып койбостон,
Жаклин ары- бери басып телефон менен сүйлөшүүдө.
-Ооба, жаным менин, мен да сени аябай сагындым.Сүйөм,
күтөм. Башкалардан кызганам. Ах, сенин көздөрүндү өзгөчө
кызганам да , “эй, мобу жерди жуубай калдың.!.”Ай, ким болмок
эле, биздин үйгө бир үй кызматчы алганбыз, полду чала жууп
кыжырыма тийип жатат, кечир..Ооба, кечинде жолугалы анда,
пока эмесе, мен сени виртуально оозуңан өптүм.
Жаклин кемпирге ызырынып:-Канча айтам мен сүйлөшүп
жатканда, тыңшабай жумушуңду жаса деп, дайыма
бутка
чалынасың сен!
Бурулча:-Кызым, биз жаш кезде эч качан жигиттерге
мындай сөздөрдү айтчу да эмеспиз.
Жаклин:-Азыр жигиттерге минтип айтып турбасаң, башкага
кетип калышат, сен даже элестете албайсың, дүйнөдө эркек деген
неме катастрофически аябай азайып кеткенин, уже эркектер
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кызыл китепке түшкөнү жатат
Бурулча:-Ошентсе да, кызыл китепти коюп кыздык намыс
деген болуш керек да.
Жаклин:-Көп мага акыл үйрөтпөй, көйнөгүмдү үтүктөп
жиберчи, мен азыр свиданиеге кетем.
Бурулча үшкүрүнүп, аркы бөлмөгө кирип кетет.
Кишимкан кирет:-Эмне болду менин, солнышкам?
Жаклин:-Мам, качан, бул кемпир кетет, она мне уже
надоела, силер айтпадыңар беле, бир айдан кетет деп, уже месяц,
как она у нас торчит!
Кишимкан:-Чшш, унчукпа, бул кемпир сенин бабушкаң,
анан биз аны кантип..
Жаклин:-А бирок сиз менин тоюм болгуча кетиресиз да, ээ?
Муну көрүп менин кычыраган кайың журтум эмне деп ойлойт,
сельский туугандары бар экен деп кемсинтишет да...
Кишимкан:-Бул кандай неме эле бир аз чыдай тур, бул да
жылма семейный саясат. Сенин себиңди даярдатып,
төшөктөрүңдү тиктирип алып, ана-ан, бир жака жоготорбуз...
Белек келет, аялынын бетинен өөп, ага бир пакет
карматат:-Иш жакшы, сделка жакшы болду, ме каткын,бул
жерде көп акча...
Кишимкан:-Азаматсың, ырас кызыбыздын тоюна тыгынчык
болот тура.Баса тиги чал кайда калды, же чындап эле аны да
кошо сатып ийдиңби?
Белек:-Ты не поверишь, тиги маңдайкы жесир кемпир бар
эмес беле, ошонун үйүндө экен, көрдүңбү, мен көз ачыктай эле
айтканмын да, бул чал карыса да кырк аял алчудай алы бар.
Бурулча шашып чыга калат:-Айланайын балам, келдиңби?
Сени алыс кетти деп айтышкан, ырас эрте келбедиңби, тиги атаң
эмне болду экен, кабарын сураган жоксуңбу?Ал бечара мени
күтүп жатып үмүтүн үзсө керек..
Белек:-Апа, эмне эле болуп бара жатасыз? Абышкаңызды
кудай алмак беле, жүрөт да, андан көрө сиздин сүйүктүү тун
небереңиз турмушка чыккан жатат, себин бат бүтүрүп, тойго
катышып дегендей анан деле абышкаңызды көрөсүз.Же эмне
мобу кичинекей кызыбыздан да, чалыңыз артык болуп кеттиби?
Бурулча:-Андай деле эмес дечи, неберемен айланайын,
бирок, атаң аябай кыйналып жатат ко...
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Белек:-Байкуш, ак жүрөк апакем ай,атамды идеал тутасыз
да, ал мурда эле соо эмес болчу, эми болсо,жанакы Алтынай
деген неменин үйүнө кирип алыптыр деп уктум.
Бурулча:-Кой, уулум, уят андай сөздү эч айтпа, атаң аябай
эле оорулуу болучу, Алтынай мен жок болсом жөн эле
каралашып жатат да..
Белек:-Все тему закрыли, убакыт мөөнөтү келгенде кетесиз,
мен узак жолдон чарчап келдим,андан көрө тамак барбы, мен
жаман ачкамын.
Бурулча:-Айланайын, уулум, албетте бар, сенин жакшы
көргөн күлчөтайыңды жасап койгом, жүргүлө ашкана жака тамак
даяр.
Жаклин:-Как всегда камырбы? Мен жебеймин, фигурам
бузулат..
Бөйпөңдөп астыга түшкөн Бурулчанын артынан экөө эрчип
кетишет.
Тышкы эшиктен күбүрөнүп сүйлөшүшүп бир-бирин жөлөптаяп Осмон менен Алтынай киришет.
Алтынай:-Ыя, Осоке, точно ушул үйбү? Жаңылбасаң эле
болду, пай-пай,анткени менен уулуң жакшы эле жашайт
турбайбы, карасаң дүйнө толтура, баса эмне жымжырт?
Кожоюндар кайда кетишкен?
Осмон:-Дүйнөсүн урайын, Бурулчам кайда болду экен?
Давлениеси кармап, ооруп жатпай элеби?Көрө элегиме деги
канча болду?
Алтынай:-Болду, чыйпылыктабай тур өзүң араң жакында
эле ажалдан калдың ,тиги мен чакырган доктурлар болбосо
кетмексиң эбак эле тиги дүйнөгө,ботом, Бурулчага окшоп мен
деле кетмек эмесмин бул жерден, карачы баары даяр, булардын
туалет деген немеси да үйдүн ичинде да, темселеп огороддун
аягына барбайсың.
Жаклин кирип келип аларды көрүп чочуп кетет, салам
айтпастан ашкана жака”папалап” чуркап кетет.
Алтынай:-Кокуй, көзүм жамандыкты көрбөсүн, бул жарымжылаңач шайтан кыз ким?
Осмон:-Кимисин сурап жатасың, азыр кыздар деле, кемпири
деле ушундай кийинип калышыптыр.
Белек менен Кишимкан шашыла чыга калышат.Аларды
көрүп экөө тура калышат.
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Белек:-Кечиресиздер, эмне маселе боюнча келдиңер, мен
шашып жаттым эле.
Алтынай:-Ээ, ботом сен кадимки эле, Белексиңби? Сага
эмне болгон өз карачечекей атаң келип жатса ушинтип да тосуп
аласыңбы?
Белек:- Кечээ айылга барып экөөңөр жөнүндө” бир алжыган
чал менен акылы кем кемпир чогу жашап алыптыр “деген кепти
угуп ишенген эмес элем, силер болсо уялбай кантип бул
касиеттүү үйдүн босогосун аттадыңар?
Осмон:-Уулум, бул эмне дегениң?
Алтынай:-Ий, өлүгүңдү көрөйүн, ушагың менен кошо жерге
кир. Карыган атаңарды көчөгө таштап кетсеңер, мен кошуна
болуп кантип кайдыгер карап олтурмак элем, үйүн болсо эч
уялбай сатып ийсеңер, тирүүлөй кемпиринен ажыратсаң. Менден
башка жардамды ким бермек эле бул шордууга?Мына ак жүрөк
болгон адам дайыма крайний да..
Белек:-Акчыланып актанганды койгула, давай сыйыңар
менен кеткиле да экинчи келбегиле.
Осмон:-Кой антпе, апаңды чакыр атайлап аны алып кетели
деп келдик, биз ал жок кетпейбиз..
Белек:-Сен мага приказ бергендей кимсиң,эй, чал? Апамдын
тырмагынан садага кет, көзүмө көрүнбөй кет тиги сүйгөнүң
менен!
Алтынай:-Ий, өлүгүңдү көрөйүн, узабай калгыр, сени мен
адам деп жүрсөм, сендей мерез, ташбоор баланы биринчи жолу
көрүшүм,атаң-энеңди карыган кезинде үйсүз-жайсыз калтырып
бир сыздатып, анысы аз келгенсип экөөнү бөлүп дагы сыздатып
деги сен кандай немесиң? “Белегим”-дешип колдорунан
түшүрбөй багышты эле ко, өзүлөрү ачка калса да сага тамактын
жакшысын жасап беришчү эле ко...Окууга өтсүн деп, жалгыз
уйун сатып, адам болсун дешип бүт өмүрүн, бүт эмгегин
сарпташты эле ко?
Белек:-Эй, алжыган мастан, сенин ишиң болбосун, чыгып
кет эшикке, алып кет, бул соксойгон чалды, бизге мунун бир
тыйынчалык да кереги жок.
Осмон:-Белек, кой катуу кетпе, улуксат болсо, апаңды бир
жолу кана көрүп алайынчы, улуксат берчи, уулум? Шагымды
сындырбачы, балам..Мен Бурулчасыз бир көз ирмем да жашай
албасымды билип эмне мынча кыйнап жатасың,кулунум?..
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Белек аны жакалап тургузуп:-Эй, баякүнү эле каргап жатпадың
беле мени, эми жыланга окшоп сойлоп келдиңби, жалдырап… Мына
мобуну көрдүңбү, жогол дейм жолбун иттей болбой!
Жаклин:-Пап, не надо, берип салчы сасыган кемпирин,
бизге анын эмне кереги бар эле? Все равно, ал кемпирди
карылардын үйүнө өткөзөлү деп чечпедик беле?
Осмон менен Алтынай ооздорун ачып туруп калышат.
Кишимкан:-Эмне оозуңарды ачып калдыңар жалдырап, тиги
мастанды кана эмес баарыңарды эле оптом ошол жака тыгыш
керек! Силер жашарыңарды жашап, ичериңерди ичип
бүткөнсүңөр эбак эле!”Бурулчасыз жашай албайм” деп
кемшеңдейт, силер карып алып сүйүнүн балакетин аласыңарбы?
Белек:-Кантет эми, эмне деп тантып жатасың, Кишимкан?
Кишимкан:-А сен мени тыйганга жарап калдыңбы?Мен
болбосом, менин атамдын байлыгы болбосо айылда мобу
бомждордой болуп чирип өлмөксүң, мага эмне жыргал дейсиңби,
сенин темселеген энеңдин артынан балача жүрүү?Вообше эле
баарыңар жоголгулачы менин үйүмдү булгабай!
Кишимкан кетет, артынан бөйпөңдөп Белек эрчийт. Осмон
башын басып алып боздоп ыйлайт, Алтынай бир жерде селейген
боюнча туруп калат, жакасын кармап.Ары жактан кан-сөөлү
качкан Бурулча келип Осмондун башын өзүнө тартып кучактап
тизелей олтура кетет.
Осмон:-Ак шоолам менин, сенсиңби?Кечирчи мени, мен
өзүм ыйлабай элем, жүрөгүм ыйлап жатат..
Бурулча:-Менин да сага окшоп жүрөгүм ыйлап, ички
дүйнөм сыздап жатат..
Осмон:-Сен эмне баарын уктуңбу?
Бурулча:-Уктум, жаным..
Осмон:-Алтыным, баарын ошо замат унутчу, сенин жүрөгүң
көтөрө албайт бул тирүү шумдук сөздөрдү.
Бурулча:-Сен өзүңдү аячы, байым менин,мен энемин да
баарын көтөрүшүм керек.
Осмон:-Айжаркыным, мени бери карачы, мен сени бир эле
көрүп өлсөм арманым жок эле деген болчумун, мен эми бошмун..
Бурулча:-Эмне деп жатасың? Мени коркутпачы,жаңы эле
көрүшүп жатып, суук сөздөрдү айтасың да..
Осмон:-Эсиңдеби, менин Бурулчам, биз Көк Түзгө барабыз
дебедик беле?
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Бурулча:-Көк Түз эмес, көп күнгө ажырашып арманга
баттык ко.
Осмон:-Уксаң, мени.Анан түшүмдө экөөбүз ошол жакта
жүрүптүрбүз, колдорубуз бекем кармашкан, шаңкылдап күлүп
сен менин кучагыма келип кайра качсаң да мен сени такыр кое
бербей, чуркап бара жатыпбыз.Ал эми Көк Түздүн жайыты түптүз, мелтирейт дейсиң, байбиче..Асманы болсо баякы биз жаш
кездей көп-көк экен.
Бурулча:-Мен да сени аябай көп түш көрдүм, жүрүпсүң
жанымда, буудайдай тиштериңди көрсөтүп, чачтарың капкара,
көздөрүң ойноктойт..
Осмон:-Ак шоолам, мен сага өмүр бою айталбай жүргөн эң
аялуу сөзүм бар эле.. айтпасам арманда кетем ко..Билесиңби..
Бурулча:-Байым, кыйналбай эле кой, сен айтпасаң да эбак
эле көздөрүңөн окуп койгом..мен да сага..
Осмон:-Бурулчам
менин
экөөбүз
кандай
кана
бактылуубуз!Бизде бар улуу сезим көп адамдарда жок..
Бурулча:-Байым, байым сага эмне болду көзүңдү аччы, оо,
кокуй Алтынай, эмне селейип турасың, баякы оорусу кармады,
чакыр адамдарды, чакыр тез!
Алтынай сыртка чымын куюн болуп учат
Бурулча абышкасын бекем кучактап, жансыз жүзүнөн
сүйүп:- Жок, жан шеригим, сени жалгыз жибербейм, жалгыз
жибербейм...Мен кантем, сен жок?Сен да кызыксың, ушуга чейин
бүт кайратыңды, күчүңдү жыйнап келип, анан менин колуман
кете берейин дегенсиңби, кол кармашып кетебиз деген сөзүң
кайда,жан биргем?.. Ала жат мени аска-зоом, жетелей кет мени,
асылым...Сен жок мага да жашоо жок,күнүм менин...Кеттикпи
эмесе жетелешип, Көк Түзгө,Көк Теңирге?
Бурулча Осмондун үстүнө жансыз кулайт.
Көшөгө жабылат.
КҮКҮК КУШ.
Аткаруучулар:
Асылзат - 20 жаштагы өндүү-түстүү, жакшы окуган студент кыз.
Мимоза - 17 жаштагы, айылдан жаңы келген, ар кимдин сөзүн уга
берген, баш ооган жака кете берген, ишенчээк кыз.
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Стэлла - 21 жаштагы саркеч заманбап кийинген, келбети келишкен
сулуу кыз, шаан-шөкөттү өзгөчө жакшы көрөт.
Жанета - 20 жаштагы студент кыз. Өтө амалкөй, жигиттерди ары
калчап-бери калчап, акчасын шыпырган ойсоктогон кыз.
Аким Оморович - чоң кызматта иштейт, 47 жашта.
Шайыр - Акимдин аялы, 39-жашта,эч жерде иштебейт.
Жазгүл - 7 жашта.
Актан Исаевич - 26-жашта, жаш окутуучу.
Камиль - 20-жашта, ар кайсы акчалуу кыздардын артынан самсалап
жүргөн какымдай жигит.

1-көрүнүш
Окуя Бишкек шаарынын жогорку окуу жайлардын бириндеги
жатаканада өтөт. Жатаканадагы кыздардын бөлмөсү,
ирээттүү жыйналган. Өтө жасана кийинген Стэлла кирет.
Сумкасын керебетке ыргытып, стол жака басып келип,
продуктыларды аңтара баштайт.
-Ужас, баарын жеп кетишкен го, мени деле ойлоп
коюшпайбы, мен байкуш ушунча ачка болуп келдим, комнатада
бир кесим нан жок! Катыган нан эле калыптыр да, кошмар,
мамам менин катыган нан жеп жатканымды көрсө, точно ыйлап
жибермек. Кой, пончик досума чалайын, мүмкүн ал мени кафеге
киргизет?
Стэлла сумкасын алып күзгүгө бир каранып алып, чыгып
кетет.
Бөлмөгө Асылзат менен Мимоза кирет.
Мимоза:- Ай-ий, Асылзат, саат түшкү бир болуп кетиптир,
сени менен сүйлөшкөндө баарын унутуп каламын, ушунча
кызыктуу сүйлөп бересиң, тим элечи убакыт кандай өткөнүн
билбей калам!
Асылзат:- Мимоза, кел бөлмөнү жыйнай коюп, китепканага
барып даярданабыз, көп тапшырма бар да.
Мимоза:- Мен с удовольствием сени менен барар элем,
бирок мен Жанетага обешать этип койгомун, анын бүгүн жигити
келет экен, жардамдашып кой деген, анысы бир крутой неме
окшойт.
Асылзат:- Өзүң бил, бирок, эң биринчи окууну жакшы окуш
керек, андан кийин калганын.
Мимоза:- Туура, сен өзүн барып окуп кел анан мен сенден
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сураштырып билип алам. Жанета таарынат го.
Асылзат:- Абайла, Мимоза сен өтө эле ишенчээк элең, ал
эми бул Жанета менен Стэлла сени жакшы деле жолго алып
барбайт, мен кеттим.
Мимоза:- Сен кете бер, мен өзүм эле бөлмөнү жыйнап коем,
ал эми эскерткениңе, рахмат! Көрсөң , үйрөтүп калганын, мен
деле жөн кыз эмесмин, бир топ умный элемин. Кандай кана
жыргализм, наконец то боштондук! Шаарга келип өз алдынча
жашоо, ал эми жанымда кычыраган кыздар, алардын крутой
жигиттери, эх, айылдагы досум Анипа көрсө азыркы жашоомду,
ичи күйүп тим элечи өлүп калмак, мен да уже городской болуп
бир топ эле өзгөрүп кеттим,
орусча ээн- эркин сүйлөп,
дискотекада бийди тытып, жигиттердин да көздөрүнө илинип
калдым окшойт, баякүнү бир жигит көз кысат, мен аны караган
да жокмун, сельский экени мындай эле көрүнүп турат, бети
кыпкызыл болуп. Мен Жанетага окшоп, бир крутой красавчикти
кармашым керек, бизнесмен болбосо да, мүмкүн базарком.
Эшик ачылып күлүп жайнап Жанета кирип келет, колунда
пакеттер.
Жанета:- Мимоза, ишенсең, менин верная подругам жалгыз
кана сенсин! Сен болбосоң, мен эмне кылмак элем? Бөлмөнү да
тазалап коюптурсуң,азамат! Кел, эми столду даярдашып жибер,
биз бүгүнкү конокту на высоком уровне сыйлашыбыз керек,
себеп ал сессия учурунда өтө эле керек адам!
Мимоза:- Жанета, сен аябай сулуу, анан өтө акылдуусуң, ээ?
Мен так сендей болгум келет.
Жанета:- Аракет кылсаң, болорсуң, бирок мага жетиш үчүн,
көп иштеш керек над собой, карачы кебетеңди?.
Мимоза:- Туура, мен ким элем, азыр сенин жигитиң келсе,
мен ашканада туруп турайын…
Жанета:- Сен эмне таарындыңбы, кой таарынба, мен атайлап
сени менен тааныштырыш үчүн бөлмөгө
чакырып
жатпаймынбы, а то биз убара болбой любой ресторанга эле
олтурмакпыз.
Мимоза:- Чың элеби, анда мен жакшы көйнөгүмдү кийип
чыгайынчы, ээ?
Жанета:- Ну конечно, бар халатынды чечип, эң сонун
кийиминди кийип, келе кал.
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Мимоза кетери менен,Жанета күлүп.
Жанета:-Дура, идиотка, өзүн лебедь сезип калган окшойт,
уродина, муну мен прислуживать эткени чакырсам, мени менен
тең тайлашкысы бар.
Мимоза мадыраңдап, кызыл ала гүлдүү кең көйнөк кийип
кирип келет, мактангансып бир чимирилип да жиберет.
Мимоза:-Кандай экен, арыктап да калган окшойм бул
көйнөк мурда мага батчу да эмес.
Жанета:- Браво, сен эми укмуш леди болуп бара жатасың,
менин айтканыман чыкпасаң, баары «окей» болот.
Мимоза:- Албетте, Жанета, баса сен жигитиңди сүйөсүнбү?
Жанета:- Мен аны сүйбөйт болушум керек, бирок ал мени
точно сүйөт тим элечи обожает, азыр келгенде көрөсүң го.
Мимоза:- Кандайча? Сен аны сүйбөй анан кандайча жолугуп
жатасыңар?
Жанета:- Кээде туруп-туруп сүйүп кетем, акчасы өтө көп, тим
элечи мен эмне десем баарына чачат, кстати жакында машина
подарить этем деп жатат.
Мимоза:- Ай-ий, өллө берешен неме го?!
Жанета:- Ой, жаным чалып жатат, акырын.Жаным, бул мен
сенин мышыгыңмын, келдиңби? Мен астыңан ак көпөлөк болуп
учуп бара жатамын.
Жанета чуркап чыгып кетет, Мимоза аны туурап.
Мимоза:--Ооба жаным, бул мен сенин мышыгыңмын..
Жанета өзүнөн эки эсе улуу, ак чач адам менен кирип келет,
Мимоза таң кала карап, оозун ачкан бойдон катып калат.
Аким:- Оо, бийкеч, саламатсызбы? Жанна, бул сен айтып
жүргөн айылдык подругаңбы?
Жанета:- Ооба, өтө жөнөкөй, өтө карапайым неме, ну ничего
со временем, Мимозаны мен супермодница кылып алам. Ай,
оозуңду жаап, чымын кирип кетет.
Мимоза кызарып-татарып сыртка качып кетет, Аким өзүн
күзгүдөн суктана карап.
Аким:- Сүрүм укмуш окшойт, тигиниң калчылдап сүрдөп,
качты го.
Жанета:- Арстаным, сизден любой адам сүрдөп, кирерге
тешик таппай калат да.
Аким:- Чын элеби? Мен да ушундай касиетимди көптөн бери
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байкап жүрөм, бир гана сен менин сүрүмө эмес, сүйүүмө
татыктуусуң…
Жанета:- Мен ысык чай алып келе калайынчы.
Аким:- Чайды эмне кылабыз, бул жакта пайы турса, андан
көрө тиги
деревенская девушкаңды чакыр, биз менен за
компанию бирди алып ийсин..
Жанета:- Жапайы немее ал, ашкана жакта эле болсунчу.
Аким:- Жок, андай болбойт, шампан баарыбызга жетет, если
что машинада бир яшик бар.
Жанета:- Менин жоомартым, менин Карлсонум!
Экөө кучакташа калышат, ошол маалда, Мимоза чай
көтөрүп кирип калат, экөөнү көрүп шок болуп колунан чынылар
жерге түшүп сынат
Жанета:- Аюудай болбой, абайлабайсыңбы!
Аким :- Жүрүңүз, бийкеч, сиз менен таанышканыбыз үчүн,
бирден алып ийели!
Мимоза:- Кечиресиз, мен такыр ичип көргөн эмесмин, мен
чай эле ичейинчи..
Жанета калп күлүп анын жанына келип чукуп кетет:- Ичет,
калп эле анткорлонуп жатат, менин сөзүм закон Мимоза үчүн,
чынбы?
Мимоза:- Ооба, бирок мен…
Жанета:- Экиленбей алып жибер, Аким Оморович ар кимди
эле ич дебейт. Же бул элементарный нерсени да сага үйрөтүшүм
керекпи?
Жанета күч менен оозуна куюп жиберет, Мимоза какапчакап чуркап чыгып кетет.Экөө каткырып күлүп калышат.
Аким:- Менин мышыгым, менин пухум кел эми дагы бирди
алып жиберели, биздин таптаза акактай болгон сүйүүбүз үчүн!
Жанета:- Мен аздан эле алайынчы, эртең зачет тапшырам.
Аким:- Сени кыйнап зачет алабы, экзамен алабы ошол
преподдардын
фамилиясын айтып койчу, менин бир эле
звоногум, автомат эмес, космос ылдамдыгына зачет аласың.
Жанета:- Менин айкөлүм, менин кара жаным.
Акимдин астына олтурат, экөө өбүшүп калышат, ошол
маалда, колтугуна китеп көтөрүп Асылзат кирип келет, экөө
ынгайсыздана тура калышат.
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Жанета:- Асылзат, кечир, биз жөн эле, сүйлөшүп олтурдук
эле, баса, Аким Оморович таанышып алсаңар, бул кыз Асылзат
биздин факультеттин сыймыгы, акыл борбору, келечектеги
профессор, доктор кызыбыз.
Асылзат:- Анча катуу мактабачы, Жанара, мен жөнөкөй эле
адаммын.
Аким:- Кызык, Жанетта, сенин чистый атың, Жанета, эмес,
Жанарабы? Эмне мен ушуга чейин билбеймин?
Жанета:- Мени Жанара деп папам менен мамам гана
айтышат, жана бул жактан Асылзат. Бирок мага Жанета болуу
жагат.
Аким:- Жакшы ат коюп алыптырсың өзүңө, Жанета, кой мен
кеттим, эртең чалам, ал эми бул шампанды мен үчүн ичип
койгула.
Аким кетет, артынан чебелектеп Жанета чуркап эрчийт
да, анан кайра тултуктап кирип келет.
Жанета:-Бекер, мени Жанара дедиң, ал мени вообше эле
калпычы экен деп ойлоп калды..
Асылзат:- Калпычы эмей анан сен кимсиң, Жанара? Атаңдай
болгон кишинин кулагына калпты куюп башын айлантып
жүргөнүң уят эле иш, ал эми сиздин Аким Оморовичиңизге кеп
да жок, кызыңдай болгон сени кантип уялбай,өзүнө ыраа көрдү?
Жанета:- Ишиң болбосун, азыр жашоо ушундай, и вообше
сүйүү кары жашты карабайт деген сөздү билбейсиңби?
Асылзат:-Экөөңөрдүн ортоңордо сүйүү болсо мурдумду
туурасынан кесип берет элем, баары жалган!Сен анын акчасына,
ал эми ал сенин жаштыгына кызыгып жүргөн немесиңер
да…Мен кеттим, баса, көп эле Мимозаны өзүңдүн
интригаларыңа кошпой жүрчү, ал байкуш апасы жок жетим
өскөн кыз ишенчээк болуп, сенин жолуңду жолдобосун.
Жанета:- Ишиң болбосун, сен мага насаатчы болбой,
өзүңдүн стилиңди өзгөртчү жонуңан ушул жалгыз көйнөк
түшпөйт, анан дагы жез кемпирдей болуп сүйлөйсүң!
Асылзат:- Сага окшоп
ар кимдин башын айлантып,
бирөөнүн эсебинен ар түрлүү кийине албаймын, жонуман жалгыз
көйнөк түшпөсө да, абийирим таза!
Асылзат чыгып кетет.Жанета ызырынып артынан
кыйкырат.
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Жанета:- Наплевать, сеникиндей абийирге! Эй, токточу
качпай! Азыр ким сени абийриңе карап коюптур, ким? Азыр
акчаң болсо эле болду, сеникиндей таза абийирди сатып туруп,
чаптап алса болот. Чынбы, жолдоштор?
Мимоза алаңдап кирип келет:- Эмне болуп кетти, Асылзат
аябай ачуулуу экен мени түртүп чыгып кетти да, эмне
уруштуңарбы?
Жанета:- Да, она дура! Сенин Асылзатың, китайский
шмоткалары менен уялбай басат, биздей кыздарга тыңсынганды
ким коюптур, кел андан көрө ичебиз, менин Аким Оморовичимди
талашып, урушуп кеттик.
Мимоза:- Койсоңчу, Асылзат андай кыз эмес да.
Жанета:- Ал эки жүздүү неме көп аны менен байланышпа,
калп эле ученый болумуш болуп, ал эми өзү бизге кандай ичи
күйөт, себеби өзүнүн меникиндей башлевый жигити да жок,
меникиндей
кийимдери да жок.Кел, алып ийели, мендей
принцесса үчүн!
Мимоза:- Мен албай эле койеунчу, жанакыны ичип алып
башым жаман айланды, өзүң эле иче берчи.
Жанета:- Сен деги кандай немесиң, ич дедимби ичесиң,
мына мени карачы мен таптаза алып жибердим, эми сен, ичпесең
менин досум эмессиң.
Мимоза алып жиберип:- Өллө жаман неме экен, башым
айланып, жүрөгүм дүкүлдөп жатат ал эмнеси?
Жанета:- Дура, ал кайф кармай баштаганың, жүр мени
менен.Мен сени красавчиктер менен тааныштырам, хотя кебетең,
көп эмес болсо да сен мага жагасың. Токто, азыр чалайынчы.
Алло, менин жаным, сен бошсуңбу бизди природага алып чыгып
келчи, таза аба жуткум келип жатат кере-кере дем алып,
хорошо, азыр чыгабыз сен машинаң менен келе кал кечикпей,
кстати жанымда дагы бир кыз болот, сенде ага подходяший
жигит барбы, эң сонун, давай анда. Мимоза бат кийин, азыр
шикарный тачканы, да келишкен красавчиктерди да көрөсүң!
Мимоза:- Жанакы Аким Оморовичпи?
Жанета:- Ал эмес бул жигитттин аты Алан, бизнесмен.
Мимоза:- Кандайча, ал эми Аким Оморовиччи?
Жанета:- Сен айдан түштүңбү? Азыр нормальный кыздар
бир эмес, эки үчтөн жигит күтүшөт, бирөөсү запаска, бирөөсү
резервге, бирөөсү дагы на всякий случайга.
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Мимоза:- Кандайча, ал эми сүйүүчү?
Жанета:- Деревня, ты меня достала, сен ойлогон сүйүү
илгерки китептерде гана бар.И то азыр биздей жаштар китеп
дегенди окушпайт, барбасаң өзүм кеттим , сен болсо туздалаган
бадыраңдай болуп олтур, бир жерден чыкпай.
Жасанып-түзөнүп Жанета чыгып кетет.
Мимоза:- Түшүнгөн жокмун, көрсө сүйүү мен ойлогондой
эмес тура, алда өзүнчө бөлүнөт экен да, ээ, мейличи, сүйүүсү
менен эмне болсо ошо болсунчу, мага баары бир, мен азыр
уктаймын, практикалык сабакка да даярданган жокмун.Мейличи,
мобу ичкилик деген неме да жакшы нерсе окшойт, бүт дене
кошулуп, уйкум гана келип атат, бүт проблемаларды да унутат
экенсиң. Эх, жыргал!Эх, менин жыргап жатканымды жанакы
мокочо Анипа көрсө, точно өлмөк!
Мимоза светти өчүрүп, оозун чоң ачып чоюлуп, одеялага
оронуп коңурук тартып уктап жатып калат, бир аздан кийин
Стэлла кирет, жанындагы жигити менен кирип келип, экөө
кучакташкан бойдон керебетке жыгылышат, Мимозанын
бакырыгынан экөө атып тура калышат.
Стэлла: -Мимоза, сага эмне болду, эсиңди жый, биз
олтуралы десек, сен белең?
Мимоза:-Стэлласыңбы?Айтып туруп анан жатпайт белеңер,
мынча эмне жүрөктү түшүрүп, мен силерди уурулар экен деп
ойлопмун.
Стэлла:- Сендей жер көчкүдөй болгон немени ким уурдамак
эле? Калп коркпой, андан көрө чай койчу, Камиль жаным, кел
олтур азыр бизге, Мимоза чай берет.
Мимоза:- Дасторконду карагыла баары бар, мен болсо чай
ысытып келе калайын.
Камиль:- Бул ким?Мындай неме жок эле го?
Стэлла:- Ай, бир бечара неме, биринчи курста окуйт .Жетим
да неме экен, алыскы бир айылдан экен, түшүнүгү эми вообше
отстой, комната жетпей калып бизге төртүнчү кылып кошуп
беришти.
Камиль:- Дед турбайсыңарбы, муну ары бери жумшап, ай-ий
столдо бары бар экен, биз жокто жакшы тусовка болуптур да.
Мимоза:- Ооба, Жанета конок чакырган, жанакы бир начальник
досун.
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Стэлла:- Мясник досу келген жокпу деги?
Мимоза:- Эмне дагы жигити барбы?
Стэлла:- Интересная ты, а эмне Жанетаны билбейсиңби?
Анын жигиттери өзүнүн чачынан көп.
Камиль:- А сеникичи, мен элеминби же дагы барбы?
Мимоза:- Менин угушумча азыркы современный кыздар
эки- үчтөн жигит күтүш керек экен, бирөөнү запаска, бирөөнү
резервге…
Стэлла:- А сен булардын баарын кайдан билесиң, өлүмүш
болуп көп нерсе билет окшойсун, ээ?
Камиль:- Силердей насаатчы эжелери турганда, арга жок да,
көп нерсе үйрөнөт.
Стэлла:- Мен сенин кыздарыңды сурабай элеминби?Бүттү
демек.
Камиль:- Баса, аны коюп эртең туулган күнүңдү кандай
тоскон жатасын ошону айтпайсыңбы, кимдерди чакырасың?
Стэлла:- Эми сен турганда мен эмнеге волновайтса этет
экемин?
Камиль:- Азыр эле эскертип коеюн голякмын, менин
жанымда бир да тыйын жок, жыргаганыман, сенин комнатаңа
келип, тамак ичип олтурбай элемин да…
Стэлла:- Кайсы каргашалуу күнү сендей жмот менен
жолугуп таанышып калдым ?Сен керек болсо единицанды аяп,
мага чалганда маяк гана берип жүрбөйсүңбү?Ал эми менден
канча гумпомошь алдың, неблагодарный, сен керек болсо менин
акчаларым үчүн мени менен жүрөт болушуң керек,ээ?
Камиль:- Антпечи, мен сенин өзүңдү, карагаттай көзүңдү
сүйөмүн.
Мимоза:- Ай-ий, сенин туулган күнүң эртеңби кандай гана
сонун! Чардайт турбайбызбы!
Стэлла:- Мимоза мен сенден суранам, бар ашкана жака
барып бир мүнөт тура турчу, мен бул адам менен көзмө- көз
сүйлөшүп алайын.
Мимоза:- Түшүнүктүү, мен кеттим эмесе,баса мени туулган
күнүңө чакырганды унутпа.
Стэлла:- Тебя только не хватало, и так лишний адамдар
толтура.
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Камиль:- Түшүнүктүү, мен сага лишний болуп калдымбы,
эмесе мен кеттим..
Стэлла:- Сен эмне таарынасың, сенсиз менин туулган күнүм
кандай өтсүн, сен кандай гана болбогун мен сенсиз бир мүнөт да
жашай албаймын да.
Экөө кучакташа түшкөндө, Аким кирип келет.
Аким:- Кечиресиздер, мен шляпамды унутуп калыпмын,
алып алайынчы?
Стэлла:- Аким Оморович, сизге эмне болду, чоочун адамдай
болбой төргө өтсөңүз, келип эле жүргөн үйүнүз эмеспи..
Аким:- Ооба тура айтасыз, Стэлла, бирок мен Жанетта жок,
бир кадам да аттай албаймын. Баса менин мышыгым кайда?
Стэлла:- Албы? Ал, китепканага кеткен азыр келет болуш
керек, аны билесиз да …Китепти бетинен түшүрбөгөн ученый
адам.
Аким:- Канча айтам ага, окубай эле кой, ден соолугуңа зыян
болот деп, өзүм сессияңды бүтүрөм деген сайын, ал күчөп,
окуганы эле окуган..
Стэлла:- Ошо Аким Оморович, азыр аны мен чакырып келе
калайын, сиз өйдө өтүнүз.
Аким:- Жок, убара болбо, мен ага сюрприз кылып бир нерсе
ала келдим эле, машинамда калып калыптыр, алып келе коеюн..
Камиль:- Бул кайсы, чал? Кыздардын вкусу эмне болуп бара
жаткан, мендей жаш жигитттер жок калгансып.Стэлла абайла,
сен аны көрүп тим эле бутуңдун учу менен чуркап калдың го?
Стэлла:- Өзү болбосо да, бул чалдын акчасы өтө элпек кылат
да кишини, менин планым бар, бери келсең, жаным, эртең менин
туулган күнүмдү ушул чал өз мойнуна алгандай кылдырам,
акчасы көп болсо да, мээси бир топ эле кем,алдаш гана керек!
Баса, тиги Жанета кайда кеткен, аны срочно чакырыш керек,
башка менен жүргөнүн көрсө, бул чал сакалын бирден жулуп,
баарына түкүрүп басып кетет. Алло, Жанета сен кайдасың?Бат
кел, сенин Старик Хоттабычың олтурат, сени китепканада деп
койдум. Пока! Мына эми тиги дура да жетип келет, түшүнбөйм
Жанетанын эмнесин жигиттер сүйүшөт, толтура жигити бар,
кээде баш да адашып кетет, алардын көптүгүнөн..
Камиль:- Эмне ичин күйүп жатабы? Сен да, ага окшоп
пачкалап ал жигиттерди.
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Стэлла:- Мен однолюбкамын, чекеме сен гана жазылгандай
жүрөмүн да сени гана сүйүп, мага деле сөз айткан жигиттер көп.
Камиль:- Болду мен кеттим, мага жол расход бере турчу,
эртең алып келип берем.
Стэлла:- Как вседа, сенин таксиңе төлөп жатып тажадым,
арга жок, сүйөмүн да.
Камиль:- Давай анда, эртең досум менен сенин туулган
күнүнө келем, ал эми расходду бул чал менен сүйлөшөсүңөр да,
пока, жаным, сага эми эмне подарить этемин баш катып жатат,
ойлогон максатты кыстаган турмуш жеңет дечү беле….
Стэлла:- Түшүндүм сенин намегунду, иши кылып өзүң
аман эсен келсең болду.
Камиль:- Мейли анда, сага эч нерсе кереги жок болсо,мен
деле убара болбой эле коеюн,иши кылып таарынбасаң болду.
Стэлла:- Башкалар акчалуу жигит табышса, мен кайра акча
сураган жигит таап алганымды кара, эмне кылам айла жок,
курсагымдагы эки айлык бала аныкы, мага үйлөнсө эле болду.
Бул сырды эч ким билбейт, жадакалса Камиль да… ал укса мени
таштап качканга шашат го, бирок мен сөзсүз эртең айтышым
керек, антпесе кеч болуп калат. Өтө кеч болуп калат.
Аким жер-жемиш толгон корзина көтөрүп кирип келет:
-Мына мен да келдим, сага эмне болду Стэллочка,азыр эле
күлүп жайнап турбадың беле?
Стэлла:- Жөн эле, Аким Оморович, ата-энем акча салабыз
деп коюп что-то салышкан эмеспи, акча жок, а эртең менин
туулган күнүм…
Аким:- Ага мынча не кейийсиң?Акчаны менден сура,
Жанетанын подругаларына жалко жок!
Стэлла:- Сиз кандай гана алтын адамсыз, ырахмат, бирок
мен сизден акча ала албаймын, уят, мурда да бир жолу
бергенсиз..
Аким:- Койчу, анда мен таарынам, мына мегин! Беш миң
жетеби, укмуш сонун даярдан, бир өтүнүч мени туулган күнүңө
чакырганды унутпа, бир гана, мен сага акча бергенимди Жанетага
айтпа, ал кызганчаак неме, түшүнөсүң да, кой кат, бирөө келе
жатат.
Жанета кирип келет, колуна тескерисинен кылып китепти
көтөрүп алган, көзүндө очки :-Мен китепканага барып жаңы эле
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китептин кызыгына батканда, Стэлла чалат, сизди келди деп,
баарын таштап келбедимби, кстати, ал жак да өтө кызыктуу
болучу.. Эй, токтогулачы, экөөңөр шо-то соо эмессиңер, вообше
то эмне жөнүндө сүйлөшүп жаттыңар эле?
Аким:- Эртең Стэлланын туулган күнү экен да?
Стэлла:- Анан биз Аким Оморович экөөбүз, Мимоза
жөнүндө сүйлөшүп жатканбыз, сама знаешь она девушка
отсталая, коноктордун көзүнчө уят кылат го, кебетеси, кийген
кийими менен.
Жанетта:- Аны биз беш мүнөттө леди кылып ийебиз,
проблем жок, ал өзү вообше то кайда?
Стэлла:- Жүрөт го, тиги жакта...
Жанетта:- Жүр, Стэлла биз аны азыр өллө сонун кийинтип,
ары бери басканды үйрөтүп коебуз, народ ооз ачылып калгандай
болсун!
Экөө кетишет… Аким чалкалап стулга олтуруп, жаны эле
шарап ичерде, телефон чалынат:- Алло, мен сага канча жолу
айтам, мен бүгүн такыр бошобоймун, мен совешаниядамын!
Мени нормальный иштетесиңби же жокпу? Же өмүр бою мени
аңдып өтөсүңбү?
Аким телефонду өчүрөт -Тажадым баарынан, как всегда
үйдөгү көк дарбаза, көк ит, жана тиги көк катын өмүр бою чекеге
чыккан чыйканга окшоп, мобу жерде турушат да! Эми гана
жашоонун кызыгына батайын дегенде, мышайт этип, «Алтыным,
көк ит көк жөтөл болуп ооруп калган го»- дейт да, урдум көк
итин да, өзүн да, карыган сайын жаман алжып бара жатат, ал эми
менин Жанетам жапжаш ,супсулуу, мени аябай сүйөт.. Негизи
эле жаш кыздар аябай ишенчээк болушат, чөнтөгүңөн булайтып
акчаңды көрсөтүп койчу, артыңан чуркашат..Тиги Стэлла деген
неме деле араң турат, көзүмдү кысып койсом, баарына макул.
Кыткылыктап күлүп Стэлла, Жанета киришет артында
бийик шиш така менен баса албай, кыска юбканы ылдый
тартып жыгылып кетчүдөй болуп тайталактап басып өтө
ашкере боенгон Мимоза кирет.
Стэлла:- Аким Оморович, карасаңыз, совершенно другой
образ, другое лицо!
Аким:- Туура, таанылгыстай болуптур, бирок басканы
124

олдоксон жыгылып кетчүдөй болуп, кыздар негизи мындай басчу
эле.
Жанета:- Кошмар, сиз өрдөктөй басып жатасыз, андай эмес
мындай, айтып койчу, Стэлла.
Стэлла:- Мимоза, тизеңди сен бүкүрөйтүп, колуңду бүктөп,
далыңды түшүрүп айылдагы саанчыдай басат экенсиң, эртең мен
сени бир лапочка жигит менен тааныштырайын деп жатканда,
кишини уят кылбай, курсакты тартып, төштү болушунча
чыгарып, , көздөрүңдү күйгүзүп өчүрүп койколоктоп бас да, ал
эми ууртуңда табышмактуу сексуалдуу жылмаюу болуп турсун,
ошондо жигиттер отпад кетет.
Аким:- Стэлла, сиз басканда жигиттер эмес, бул жерде
турган мен сизди көрүп, эс учтан танганы калдым..
Жанета анткор күлүп:-Аким Оморвич, последнее время
каждый юбканы көргөн сайын талма оорусу кармап калчу болду,
оозунан ак көбүк агып…Кеп азыр Стэлланын басканы жөнүндө
эмес, Мимозаныкы болуп жаткандан кийин өзүн бастырып
көрбөйлүбү, эмесе, Мимоза подиумга!
Мимоза олдоксоң басыгы менен аларды дагы күлгүзөт.
Стэлла:- Баса, эмне турабыз, Жанеточка мени менен базарга
жүрбөйсүңбү, эртеңки күнгө эч даярдык көрө элекпиз да, как раз
мага үйдөн акча да келип калыптыр, а сен Мимоза, бүт бөлмөнү
кайрадан сапырып тазалап чык!
Аким:- Ооба, туура кыздар, мен силер менен, баса орто
жолдон мен силерди бир сонун кафеге киргизем, тамакты ушунча
сонун жасайт, эми тилиңерди жутуп албасаңар эле болду!
Жанета:- Аким Оморович, акчаңызды ар кимдерге чачып эле
турасыз..
Аким:- Кеттикпи, кыздар, ал эми акчаны бул чөнтөгүмөн
чачкан сайын, бул чөнтөгүмө куюлуп турат грамм кейибе,
жаным.
Аким эки кызды кучактап чыгып кетет.
Мимоза:- Кайра эле жалгыз мен калдымбы, ушундай сонун
кийинип турсам да, чогу кафеге чакырып коюшпайт, мейли,
эртең деле жыргап аламын, баарына жетишем.
Асылзат кирип, ага көңүл бурбай, китептерин иреттей
баштайт.
125

Мимоза:- Асылзат, мени карачы, мен өллө красавица болуп
калыптырмынбы?
Асылзат:- Ким мынча сенин бетиңди кордогон, өзүңдүн эле
табият берген жүзүң жакшы болучу, сен жанатан бери бир китеп
бетин карабай, тигилерге теңелип, ойсоктоп басканын мага
жакпай турат.
Мимоза:- А эмнеси бар экен?Мага азыркы стилим өзгөчө
жагат, жана сен мени урушкандай, апам эмессиң да, чынбы?
Кыздар туура айтышат, сен жез кемпирдей болуп сүйлөнө эле
бересиң, өзгөчө мени жетим мунун сурап- алары жок деп, уруша
бересиң, ал эми тиги кыздар мени такыр урушпайт.
Асылзат:- Мимоза, таарынтып алсам, кечирчи, мен сага
жакшылык эле каалап жатам да…Бул кызды да таарынтып
алдым, эмне эле чукчуңдап, эч кимди жактырбай бара жатам, же
чындап эле кемпир болуп бара жатамбы?
Эшик тыкылдайт, алардын куратору Актан кирип келет.
Актан:- Саламатсыңарбы, Асылзат, кыздар када?
Асылзат:- Агай, кыздар сыртка чыгып кетишсе керек, мен
өзүм жаңы эле китепканадан келдим.
Актан:- Сен жөнүндө сөз жок дечи, бирок сенин комнаталаш
кыздарыңдын жүрүм- туруму жакпай турат, жумалап сабактан
калышат, кышкы сессиядагы карыздарын жоюша элек, ал эми
кошуна студенттерден да деканатка арыз түштү, «күнү-түнү эч
кимге тынчтык бербеген»- комната деп.
Асылзат:- Кечиресиз, агай мен булардын ишине кийгилише
албаймын, менин өзүмдүн колум бошобой эле, дипломдук
иштин үстүндө иштөө менен алекмин.
Актан:- Ооба уктум, сонун теманын үстүндө иштеп
жатыпсың, азамат, баса сенин ырларыңды да жакында
окудум.Сенден мыкты акын чыкчудай, жакында окууну бүтүп
университетте эле каласың да, ээ, Асылзат?
Асылзат:- Билбеймин агай, мүмкүн, Австрияга иштегени
кетем го.
Актан:- Баса сен научный отдел менен биргелешип чоң
проекттин үстүндө көп жылдардан бери иштешип жүрбөйсүңбү,
деги баарына кантип жетишесиң?
Асылзат:- Мендеги зор максат жана бир адамга болгон улуу
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сезим ийгиликтерге жеткизип келет.
Актан:- Ошол адамга сени ыраа көрбөй эмнегедир менин
ичим тарый түштү, өтө жашыруун болбосо ал кайсы бактылуу
адам болду экен?
Асылзат:- Айта албаймын, купуя бойдон калсынчы, агай, ал
эми сиздин болочоктогу келинчегиңиз кандай болду экен бул
мага өтө кызык.
Актан:- Мен да айта албаймын.
Асылзат:- Эмнеге, агай?
Актан:- Себеби, ал кызды мен такыр көрө элекмин, апама
жагып калган окшойт, айылга барарым менен үйлөнөсүң деп
жатат, иши кылса ал кыз бир аз эле сага окшошсо, мен ыраазы
болот элем..
Асылзат: - Сиздин тамашаңыз качан бүтөт, агай?
Актан:- Асылзат, кечир, бирок мен сени жакшы көрөм,
студент кезден бери жакшы көрөм. Бирок, мен окутуучу
болгондон баштап сен менден аябай алыстап кеттиң, мурдакыдай
эле жакшы достордон болуп жүрбөйлүбү?
Асылзат:- Макул, агай.
Актан:- Эч ким жок жерден атыман эле атачы, баса жакында
менин зашитам болот, келесиңби, мен сени аябай күтөм,
Асылзат?
Асылзат:- Барамын, сиз да азаматсыз, аспирантураны
бүтүрөрүңүз менен зашита кылып жатасыз, сизди мындай
тынымы жок эмгегиңизге, ким түрткү болду экен?
Актан:- Бир сулуу жана акылдуу кыз, менден качып жүргөнү
гана жакпайт да, көп учурда жүрөгүм ооручу болду, күнү-түнү ал
асыл кызды ойлоп.
Асылзат:- Кызык, ал кыздын аты ким болду экен?
Актан:- Атыбы? Аты…
Экөө тиктеше түшүшөт, Мимоза кирип келет.
Мимоза:- Саламатсызбы, агай!
Актан:- Саламатчылык,комнатаңарга жаңы кыз келгенби?
Асылзат:- Ооба, аты Мимоза, биринчи курста окуйт.
Мимоза:- Ооба ,биринчи курста окуймун,агай, мен сизди
тааныймын, сизди биздин бүт биринчи курстар таанышат, сиз
чогулуштан сүйлөбөдүңүз беле.
Актан:- Өтө кызык экен, баса Асылзат, Жанета менен
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Стэллага айтып эскертип кой, 5-курска келип, мына-мына диплом
алабыз дешкенде отчислениеге кетишпесин.
Асылзат:- Макул, агай.
Актан:- Эмесе, жакшы калгыла, Асылзат мен сени күтөм,
унутпа.
Мимоза:- Ай-ий, мага ушул агай өлө жагып калган болучу
да, мен эле эмес бүт кыздар сүйүшөт бул агайды, деги бизге
качан сабак берет экен?Эй, Асылзат, сен эмне уктап калдыңбы,
агай кайсы курстарга сабак берет?
Асылзат:- 4-5-курстарга сабак берет.
Мимоза:- Үйлөнө элек деп уккамын, чын элеби? Кызык,
девушкасы кандай неме болду экен?
Асылзат:- Сен эмес мен билбейт экемин, бирок жакында
үйлөнөт деп уктум.
Мимоза:- Туй, ата, жүрөгү бош эмес дечи, эх, ушундай сулуу
жигитке күйөөгө чыксам!
Асылзат:- Мимоза, кыздар бүгүн келеби, келбесе, жүр
ашканага тамак бышырып жеп алып уктайлы, эртең мен айылга
кетем, эки- үч күндөн кийин келет болушум керек.
Мимоза:- Эртең Стэлланын туулган күнү болгону жатса сен
эмнеге кеткени жатасың?
Асылзат:- Стэлланын туулган күнү эртең экенин билип
кетип жатамын, мен алар сүйгөн шаан-шөкөттү көп жактыра
бербеймин, каалайсыңбы, эртең мени менен айылга жүрү?
Мимоза:- Асылзат, кечирчи, мен тигилерге обешать этип
койдум эле.
Асылзат:- Өзүң бил, бирок абайла мен сага жакшылык гана
каалаймын анан жанакы сөздөрүм үчүн кечирим сураймын.
Мимоза:- Койчу Асылзат, мен өзүм күнөөлүмүн, мага
чындап эле боенгон жарашпайт экен, эптеп жууп кетирбедимби
«ашкан» менен
Асылзат:- Эмесе, ашканага кеттикпи?
Мимоза:- Кеттик, мен картошка арчып койгом, кыпкызыл кылып
кууруп жебейлиби, ушунча куурулган картошканы жакшы көрөм.
Асылзат:- Кечир, сен бара берсең, мага чалып жатышат,
алло, бул ким, мен угуп жатам..
Бул, Актан … жүрөгүм сезип жатат, эх мен да аны жакшы
көрөрүмдү билсе. Кантип, айта алам? Унчукпай тымпыйып жүрө
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берсем, ата- энеси кудалаган кызды алып алсачы, мен ал үйлөнүп
алса, эч кимге күйөөгө чыкпайт болушум керек,өмүр бою
күтүп… мен деги эле ансыз жашай албаймын да. Куурулган
картошка күтө турар, мен Актанга азыр жолугушум керек.
Көшөгө жабылат.
Ошол эле көрүнүш, ошол эле картина бирок столдо дүр –
дүйүм тамак жайнап турат. Бөлмө толтура жаштар, кээ
бирлер бийлеп, кээ бирлер стакан көтөрүп, Стэлланын жанына
келип кутукташып, кээ бирлер жөн эле ары -бери басып
жүрүшөт. Стэлла Камилди чакырып бери басат.
Стелла:- Знаешь, милый мой, сенде сөзүм бар эле, именно
бүгүн айтайын деп жүргөм.
Камиль:- Говори, дорогая!
Стэлла:- Камиль, я беременна…
Камиль ичип жаткан арагына какап кетет:- Сен эмне деп
тантып жатасың, же арактан көп ичип алдыңбы?
Стэлла:- Мен негизи эле ичимдик ичпей калганыма эки ай
болду, балабызга да эки …
Камиль:- Акырын эл укса экөөбүздү эмне деп ойлошот,
акырын сүйлө, анан эмне кылайын деп жатасың? Сен көп
создуктурба, менин деле катып жүргөн акчам бар эле, баарын
берейин, иши кылып бул проблеманы тезирээк чеч!
Стэлла:- Кантип түшүнсө болот, сен эмне деп айткың келип
жатат?
Камиль:- Көзүн тазала, азыр менин үйлөнмөк эмес, өзүмдүн
жанымды араң багып жүрөм.
Стэлла:- Акмак! Мен сенин айбан экенинди башынан эле
билгем, но до такой степени төмөн экениңди билбептирмин..Сага
кереги жок баланын мага эмне кереги бар эле. Тууп туруп таштап
кетем, карап тур! Азыр болсо көзүмө көрүнбөй бул жерден
жогол, сендей идиотту башымдын желкеси көрсүн! Аким
Оморович! Мен суусап жатам бокалга куюнузчу, азыр мен уу
болсо да ичем!
Аким Оморович чуркап келип бокалына арак куят.
Аким:- Стэллочка, сизге менден презент, карачы тим эле
куюлуп турган жоолук, атайлап күлгүн түстүү, сулуу кыздын
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мойнуна жарашкан кымбат баалуу белек, муну сен эч качан
жоготпо..
Ары жактан Жанетанын үнү угулары менен Аким көздөн
кайым болот.
Жанета:- Стэлла, туура кыласың, ичиш керек и вообше эле
эркектерди эч качан аябаш керек!Тиги жаныңда какымдай болуп
жүргөн Камилиң жакпайт,аны менен жолугуша баштагандан бери
жаман арыктап кеттиң, каныңды соруп жатпай элеби?
Стэлла:- Жанета, куйчу, мне очень плохо, анан мен окууну
таштайм, мен алыс кетем, көрөсүң го рекламадан сулуу, бай
корей жигит таап туруп, вообше Кыргызстандан кетем.
Жанета:- Стэлла, окуну бүтөрүбүзгө көп болсо үч ай калды,
чыда. Диплом алгандан кийин корейге кетесиңби, же кытайга
кетесиңби ал сенин ишиң.
Стэла:- Көрө жатарбыз азыр болсо от души бир жыргайлы,
сүйлөштүкпү!
Экөө секирип – бакырып бийлеп жаткан жаштарга
кошулушат, Мимоза ары жактан чай көтөрүп келет, аны
жанатан бери андып жаткан Камиль астынан торойт
Камиль:- Атың Мимоза беле же Сирень беле?
Мимоза:- Иши кылып экөөнүн бирөөсү да.
Камиль:- Келчи бери, мен сага бир сонун нерсе ала
келгемин, муну мына моминтип жыттап койсо, кеттиң да, башка
дүйнөгө.
Мимоза:- А эмнеге именно мен башка дүйнөгө кетишим
керек, кечирип кой, мен дагы жашагым келет!
Камиль күлүп:- Сен башка планетадан келгендей сүйлөйт
экенсиң, ой боорум ай, башка дүйнө дегеним, жыргалга кетесиң,
мени менен!Азыр эле бирөөдөн свежий сатып келдим, на
попробуй укмуш!
Мимоза:- Жок ай, итак деле жашоо укмуш! Баса, Стэллаң
кайда, аны менен жыргалга кет да,мен досторумдун жигиттерине
көз артпаймын..
Камиль:- Сен ойлогондой эмес, мен сени жөн гана досум
болсун деп, ишенсең ушул бөлмөдөн сен эле правильный
көрүнөсүң, олтурчу жаныма үркпөй, коркпо менден, мен сага
жакшылык гана каалап, келчи мобу порошокту жөн эле жыттап
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көрсөң..
Мимоза:- Эми суранып калыпсың ,мейличи бир проба
кылып көрөйүн, ай ий , эч нерсе деле болбойт экен, деги бул
эмне?
Бир аздан кийин Мимоза эч себеби жок санын чаап күлө
баштайт:
- Ой, боже мой, ушундай сонун турбайбы…Баса, Стэлла,
Жанеталар кайда алар мени
бир сулуу жигит менен
тааныштырабыз дешкен.
Камиль:- Акырын, азыр мени эрчисең, мындан да сонун
жыргалга батасың, бир гана тиги бөлмөгө бара берсең, мен азыр
сенин артынан барамын..
Мимоза күлгөн бойдон кетет..
Камиль:- Мен бул жерден жөн кетпеймин, назло, Стэллага
кылам, билсин андан башка да кыздарды мен кандайча алдап,
сызга олтургузуп жүргөнүмдү көрсүн!
Столдун үстүндөгү бүт тамак-ашты чоң сумкасына салып,
ары-бери жагын алаңдап карап чыгып кетет.Жанета менен Аким
кирет.
Аким :- Тултуктабачы, менин конфеткам, мен сага
айтпадымбы, баары болот, баары! Мен сен эмне десең , баарын
жасап берем.
Жанета: -Мага сиз машина алып берем деп коюп, алдап
коюпсуз да а мен байкуш, бүт досторума мактанып койгомун .
Аким:- Алтыным, баары болот, бир гана түшүнсөң, жакында
менин уулум үйлөнгөн жатат, ошонун камылгасы деп, акчаны
сарптап койдум.
Жанета: -Эмне?Сиздин уулуңуз да барбы? А эмне үчүн мага
айткан жоксуз?
Аким:- Кандай түшүндүрсөм, илгери жаштык -мастык деп
эч сүйүүсү жок бир кызга үйлөнө калгам, андан бир уулум бар
эле, ал азыр чоңоюп, керилген жигит болуптур, анан атанын
парзы экен үйлөнтүш, негизи көп деле катышчу эмеспиз..А бул
аялымдан бала жок да, өзүн билесиң..
Жанета:- Демек, экинчи аялыңызды, сүйүп алган
турбайсызбы?
Аким:- Тамашаңды койчу, мен сени гана сүйөм, жаным.
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Жанета;- Калп! Жолобоңуз, Асылзат тура айтыптыр, сиз жөн
гана убакыт өткөзүш үчүн гана жүрөсүз да мени менен.
Аким:- Антип айтпачы, мен сени чындап сүйөм, Жанета,,
Стэлла кирип келет: -Эй, молодежь, эмне талашып
тартышып жатасыңар, айткылачы, все равно жашоо керемет,ээ?
Жанета:-Мынча эмне ичип алдың, Стэлла? Тиги Какымың
кайда?
Стэлла: -Аны мен кетирдим,төрт тарабың кыбыла деп, андай
эркекти асып гана салыш керек!
Аким:- Аның кетпей эле, тиги кошуна комнатага Мимозаңар
менен кирип кеткен..
Стэлла:- Эмне?! Не может быть!
Жанета:- Тиги Мимозага эмне жок, тымпыйып өлүмүш
болуп, анан тиги какым менен кетип калганын көрсөң, токтой
турчу мен разведкага барып келейин,
Бир аздан кийин өң- алеттен кетип, чуркап кирип келет:
-Ужас! Ужас! Биз менен эми эмне болот?Тиги сенин
какымың тиги бечарага асылган окшойт,
анан…анан ал
Какымды учура коюп, өзү болсо терезеден секирип кетиптир!
Баары: -Эмне?-бир ооздон кыйкырып жиберишет
Жанета:- Кудай ай, биз менен эми эмне болот? Биз менен?
Аким:- Такс, жолдоштор мен бул жерден срочно кетишим
керек, менин кызматым, менин авторитетим коркунучта
турганда, если что бир-бирибизди билбейбиз, уктуңарбы? Аким
бир заматта жок болот.
Стэлла:-Баса, тиги Мимоза тирүү бекен?
Жанета:-Билбейм, эгер ал «кряк» болуп калса,биз эч нерсе
билбейбиз,уктуңбу? Эч нерсе, азыр болсо жүрү тиги шордууга баралы..
Стэлла:- Эй, Жанета, биз деги канчанчы этажда олтурабыз?
Жанета:- Биринчи, аны эмне сурап жатасың, тиги өлдү
болуш керек, бизди точно сообшниктер деп түрмөгө тыгат..
Стэлла:- Подруга дорогая, ал терезеден секирген учурда да
тирүү калды, биринчи этаждан секирип өлгөн кишини көрө
элекмин..
Экөө көпкө чейин үнсүз олтуруп калышат да, анан терезеге
чуркап барып, каткырып күлүшөт.
Жанета:--Зато, кимдин ким экенин билип алдык, жүр эми
биздин мамбеткага баралы, тигине жатат талпайып бир гектар
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газондун үстүн ээлептир го,өлгүсү келсе өйдөңкү этаждарга
барса болмок.
Көшөгө жабылат.

2-көрүнүш
Аким Оморовичтин өтө бай жасалгаланган конок бөлмөсү,
Аким ойлуу олтурат, ары жактан карганып -шиленип Шайыр
кирип келет.
Шайыр:-Жанакы уулундун тою болбосо, азыр мен ошонун
тоюна кеткен акчага Антальянын бир кооз жеринде, бикини
кийип алып чалкалап жатмакмын да, күнгө күйүп коюп, акчаны
берерин берип же свадьбасына барган жокпуз, эй, эстелик, унута
элексинби, азыр тиги «Султанда» уулуңдун үйлөнүү тою болуп
жатат.
Аким:- Сени ал жака ким барба деди, чакырса өзүң
чойроктоп барбай койбодуңбу?
Шайыр:- От души чакырылбагандан кийин мага ал жакта
эмне бар? Азыр деле келип кетсе эмне болмок «Ата, эне силерге
рахмат батаңарды берип койгула »- деп.
Эшик чырылдап, эки жаш тенңуштары менен кирип келет.
Актан:- Ата-эне, рахмат, батаңарды берип койгула, деп
кирип калдык, айылга жол тартып бараттык эле.
Шайыр калп күлүндөп:- Азыр эле атаңа айтып жаткам, сен
жөнүндө, «шашпай тур азыр уулуң келет»- деп ырас
келбедиңерби, балакетиңди алайындар, келинимдин жүзүн
көрөлүчү, кудай жалгасын, менин колумдан да чай ичип кеткиле.
Актан уулум, кандай кана эстүү
жигитсиң, ырас
келбедиңерби.Азыр мен бат эле столду жайнатып жиберейин,
силер эч убара болбогула, жумшаганга үй кызматчыбыз бар,
силер өткүлө,ай, Аким эмне жалдырап туруп калдың, өт
дебейсиңби кымбаттуу конокторду, мен бир мүнөттө келем.
Шайыр кетет,бир-бирин жалдырап
тиктеп карашкан
Аким, Жанета, Асылзат, Мимоза.
Актан:- Силерге эмне болду?Таанышып алгыла, бул менин
атам Аким Оморович, ата, бул кыздар болсо Асылзаттын дос
кыздары Жанета, Мимоза, бул жигитти тааныйсыз да менин
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кафедрамда иштейт. Аты Камчыбек. Силер атам менен сүйлөшүп
олтура бергиле, биз Камчыбек экөөбүз сыртка чыгып келеличи,
кыздар уялбай эле кең -кесири олтурсаңар, билесиңерби менин
атам аябай компанейский киши.
Актан, Камчыбек чыгып кетишет.
Жанета:- Билебиз кандай компанейский экен, кандайсыз
анан Аким Оморович? Кара жаным дессе..
Аким:- Акырын, кемпирим билсе, баш кетет..
Мимоза:- Кандайсыз, ахыбалыңыз кандай биз жака келбей
калдыңыз ко.
Аким:- Оо, кудай, сен тирүүсүнбү?
Мимоза:- Мени өлдү деп, жума сайын куран окутуп
жаттыңыз беле?
Аким:- Мен..мен.. ашкана жака барып тамакка камылга
көрөйүнчү, азыр, азыр келем.Кечир, Асылзат..
Аким арты менен кыздардан качып кетет.
Асылзат:- Кыздар, үч уктасам түшүмө кирген эмес, атамдын
бөлөк үй- бүлөсү бар, аны менен жакында эле табыштым, негизи
мени апам жалгыз баккан болучу десе көп көңүл бурбапмын, деги
эле Актандын атасын такыр башкача элестеткем, бетимдин
кызарганын айтпа..
Жанета:- Сенин бетиң эмес, меники кызарыш керек болучу,
баарына мен күнөөлүмүн да, мен..
Мимоза:- Жамандан жаан, жакшыдан мөөн деген ушу тура.
Актан агайдын атасы өзүнө окшош экен десем..
Асылзат:- Актан үчүн баарына чыдаймын да, арга жок.
Мимоза:- Асылзат ,капа болбочу, эң башкысы сен өз
сүйгөнүңө чыгып жатасың, силер эми бөлөк жашайсыңар да,
чынбы? Булардын жашоосу бөлөк, силердики бөлөк дегендей.
Асылзат:- Баса, эмне эле мен жөнүндө кана сөз болуп
жатат, жана элдин көптүгүнөн жакшылап сурабай да калыпмын,
көрүшпөгөнүбүзгө деги канча болду? Жанета, сен кайда иштеп
жатасың? Сенин окууң жакшы элеби, Мимоза? Баса Стэлла эмне
көрүнбөйт, барыңарга чакырууну бербедим беле?
Жанета:- Мен дипломду сандыкка катып коюп, кичинекей
мини цех ачкамын акчасы жакшы, Мимоза болсо жакшы эле окуп
жатат, ал эми Стэлла баякы жоголуп кеткенден кийин ошо
боюнча жок,окууну да аяктабай калбадыбы?
Асылзат:- Каап, жаман болуптур, ошо бойдон окубай койду
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дечи?
Жанета:- Элдин оозунда элек жок дейт, анын жанында
жаткан биз да билбейбиз, жанакы какымга окшош сүлүк курттан
боюнда болуп калып, жашыруун качып кетип калыптыр башка
шаарга..
Асылзат:- Ий, байкушка жаман болуптур да.
Актан
кирет:
-Асылзат,
бизди
күтүп
жатышат
айылдагылар.Апам азыр дагы чалды, тынчсызданып жатат, кетели.
Жанета:- Эки жаш бир-бирин карашып, эзилип сүйлөшүп
турушсунчу, жүр ,Мимоза биз Камчыбек агайды издеп келели.
Актан:- Камчыбек, силерди күтүп сыртта турат, бирөөңөр
өзгөчө жагып калыпсыңар..
Мимоза:- Чын элеби, Актан агай?Анда мен биринчи.
Экөө чыгып кетишет.
Актан:- Бактылуусуңбу, Асылым менин?.
Асылзат:- Ооба, Актан..өкүнүчтүү жери мен эки күндөн
кийин Австрияга учамын.
Актан:- Мен жолдошуң катары каршы болот элем, бирок
мен сага сөз бергемин сенин карьераңа, сенин жумушуңа
кийлигишпеймин деп, бат келсең болду, Асылым..
Асылзат:- Актан, а сен бактылуусуңбу?
Актан:- Чексиз бактылуумун, көп жылдан бери артынан
чуркап жүрүп, аябай сүйгөн кызымдын колун кармап турам,
түбөлүктүү жар кылып, бул мен үчүн бакыт эмей эмне?
Асылзат:- Мен да аябай бактылуумун, апаң айткан кызды
алабы деп коркконумчу..
Актан:- А анда мен сени алдап койгом, чыгып бара жатып,
Асылзат мени сүйсө, азыр артыман чуркап чыгат, сүйбөсө анда
арга жок деп башымды жерге салып бара жатканымда сенин үнүң
угулду, тим элечи кубанычтан жүрөк токтоп калган аз калды..
Шайыр кирип келет, үй кызматчысы артынан подноско
толтура жер- жемиш ,тамак- аш көтөрүп столго коюшат
Шайыр:-Алтындарым, тамакка карагыла, Актан айланайын,
атаңдын үйү сенин үйүң, келип тур, биз болсо карып бара
жатабыз, бизге деле эч нерсенин кереги жок, өлсөк көргө мобу
байлыктын баарын ала жатмак белек, калат да баарысы,
андыктан, бул байлыктын ээси сенсиң, бир кана бат- бат жолугуп
катышып дегендей..
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Актан:- Туура айтасыз, апа, силердин жакшылыгыңарды эч
унутпаймын, силер менин эң жакын адамдарымсыңар, силерге да
менин жакшылыгым тийер.
Аким :- Уулум, эмесе жолуң узун, сапарың алыс эрте
чыккыла, айылдагы туугандар да күтүп калышса керек..
Шайыр:- Ооба, эрте чыккыла, атаң экөөбүз жаман сарсанаа
болобуз, деги аман жетсеңер экен.
Актан:- Ата, силер да биз менен чогу барсаңар жакшы
болмок же салтанатту тойго да келбей койдуңар..
Аким:- Кудайдын бир күнү барып каларбыз, таарынба
уулум.
Кыздар кирип келишет.
Шайыр:- Кыздар, тамакака карагыла, Аким аттанар аяк деп
бирди алдырып кой.
Аким:- Өзүң эле сүйлөчү, мен сендей оратор эмесмин, кемпир..
Шайыр:- Эмесе, балдарым бактылуу болгула, башка эмне
демек элемин, келин бала болуп жакшы тааныша албай калдык,
угушумча, окууну жалаң бешке окуп Актан иштеген эле жердеги
аспирантурада окуйт экенсиң, ал жагың өзгөчө жакты, бир гана
жаңы гана баш кошуп, ысыгыңар тарай электе, чет өлкөгө
кеткени жатыпсың.Ал жагың жаккан жок, күйөөнү биринчи
күндөн баштап, бекем кармаш керек, вот Аким Оморовичти
карагыла үйдөн чыкпайт, башынан тарбия жакшы да.
Асылзат:- Апа, ал адамдын өзүнөн да, мен Актанга
ишенем..
Жанета:- Кээбирлерди аркандап койсоңуз да, көз боочудай
алдап коюшу ыктымал,сак болуңуз, эже.
Камчыбек:- Балдар кеттикпи, тышта чакырып жатышат.
Актан:- Ата, апа жакшы калгыла, биз кайра кайтып келебиз.
Шайыр узатып чыгат, Аким селейген боюнча бир жерде
туруп калат.
Шайыр:- Ай, сага эмне болду, жаман кебетең бузулуп кетти ,
жанакы ойсоке кыз тура айтат, аркандап койсом деле көп учурда
мени алдап каччу элең го.
Аким:- Болдучу кайдагы нерселерди айтпай, уулум үйлөнүп
жатат, токтолдум да.
Шайыр:- Арга жок да, өз этегимен бала болбоду, сенин
жанакы арам балаңды үйүмө киргизмек тургай короомо да
жолотмок эмесмин..
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Аким:- Баштадыңбы эски ырыңды, коркпо, Актан сенин
байлыгыңа көз артпайт, ал кыйын жигит, ал адал эмгеги менен
табат баарын.
Шайыр:- Койсоңчу ай, жана жөн эле сынап бүт баары
сеники баарын ал десем, аялы экөөнүн көздөрү кыбындап
кетпедиби..Шашпай тур, булар эми бизди качан өлүп калат деп
жаман күтүшөт, жалгыз мураскор болгусу келет да, үйдөгү
байлык эмес, короодо жаткан коргоолду карматпайм!
Үй кызматчысы :-Биздин короого кичинекей баласы менен
бир кайырчы жаш келин келип, кайыр сурап жатат,
Шайыр:- Мунун кайырчы баласы бүтүп, эми дагы бир
кайырчы келди дечи, дарбазаны бекит, көк итти кое бер!
Үй кызматчысы:- Ал эбак эле үйгө кирип алыптыр, кет
десем болбой жатат, кожойкеңди чакыр дейт..
Шайыр:- Тигилерди узатып жатканда, дарбазаны жаппай
калгансың да, акмак!Сенин жүдөмүш болгонуң үчүн,дайымаа
мен жооп берем да, Аким, бар кубалап чык!
Аким:- Мен эч нерсеге кийлигишпеймин, бул үйдө сен
чоңсуң да, мен ким элем?
Шайыр ызырынып сүйлөнөйүн деп жатканда, жүдөгөн жаш
келин баласын көтөрүп кирип келет:
-Эже, айланайын эже, суу берип койюңузчу, балам да
сыркоолоп жатат, бир аз тыйын -тыпыр болсо..
Шайыр:- Ушу эле сен жетишпей жаткансың, өзүң жапжаш
эле экенсиң, өз жаныңды өзүң бак, биз деле эптеп жашап жүргөн
бир бечараларбыз..
Келин:- Баламдын ороо-чулгоосун оңдоп алайынчы, улуксат
бериңиз айланайын эжекебай.. мына азыр эле кетем..
Шайыр:- Өзүң өңдүү-түстүү жаш келин экенсиң, эмне
себептен көчөдө калдың?
Стэлла:- Ээ, ал өзүнчө узун аңгеме, турмуштан катуу
жаңылдым, ошол күндөн баштап бул күнгө чейин, тагдырдын
запкысын гана көрүп келем, өлгүм келет, бирок баламды аяймын...
Шайыр:- Өзүңөн гөр, жеңил ойлуу болсоң керек, деги эле
азыр сага окшоштор толуп кетпедиби, түштөн кийин маңкасын
агызып ыйлап калышат, ай, сен мунун жанынан чыкпа бир
нерсени көтөрүп баса бербесин, мен тиги Акимди чакырып
келейин..
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Стэлла
:-Суранам, суу алып келе калыңызчы, балам
температура болуп суусап жатат..
Үй кызматчысы ашкана көздөй кетет.Келин башындагы
жоолукту чечип баласынын белине байлайт.
Стэлла:- Кечир, мен сага жакшы апа боло алган жокмун, ал
эми булардын адамдык жүрөгү бар болсо, сени көчөгө ыргытып
салышпас, угушумча бул үй-бүлө баланын ыңаалаган үнүн
укпаптыр, сени өз баласындай эле кабыл алышат болуш
керек…Кош,менин эң кымбат таттуу балам, сенин жытыңды тое
жыттай албай калдым, сен болсо менин сүтүмдү тое эмбей
калдың.. арга жок, тагдыр өтө таш боор экен… Апаңды
күнөөлөбө, мени жек көрбө менин наристем,
кечир
алтыным…Жеңил ойлуулугуман ушундай азап чегип сени
туңгуюкка таштап жатам.. Ылайым, кыргыз кыздарынан мен эң
акыркы баласын таштаган күкүк эне болоюн, эч ким баласын
ушинтип бөтөн жерге, белгисиз бирөөлөргө таштап, тагдырдын
өгөй балдары кылбасын, кош, күнөөсү жок наристем, мени
кечир... Сени сагынганда ар бир жаз сайын
күкүк кушка
айланып сени издеп учуп келип «күкүк, «күкүк»деп үнүм
бүткүчө сени чакырармын,кош, кечир, апаңды…
Стэлла билинбей акырын чыгып кетет ,стаканга суу
көтөрүп келген үй кызматчысы баланы көрүп колуна ала калат.
Шайыр кирип келип, оозун ачкан бойдон туруп калат .
Шайыр:-Ай, ал эмне, колуңдакы?
Үй кызматчысы:-Көрбөй жатасызы, бала, карап тур бир
нерсени уурдап кетпесин дедиңер эле, мен ашканага барып
келгиче,тескерисинче, баласын таштап кетиптир.
Шайыр:- Аким! Тиги тентимиш келин баласын таштап,өзү
болсо качып кетиптир! Тезинен милицияга чал!
Аким шашкалактап ары бери басып, анан диванда жаткан
баланын жанына келет;-Мобу белиндеги байланган жолук өтө
тааныш жоолук экен, кайдан көрдүм эле?
Шайыр:- Эмне деп күбүрөнүп жатасың, жоолук дедиңби?
Аким:- Эч нерсе деген жокмун, кемпир, карасаң, тил кат
таштап кетиптир да,»Кечиргиле балада эч доом болбойт, алыңар
келсе алмончоктой кылып багып алгыла, менин бакканга эч
шартым жок.»
Шайыр:- Карасаң, толгон кошуналардан бизди тандаганын,
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жүрөгү бар келин экен, үйгө түз кирип келип жүздөшүп, баарын
байкап туруп, анан расчет менен таштап..
Аким:- Ай, кемпир, эмне турасың, канча жылдан бери бала
деп кудайдан тилеп жүрдүк эле, мына биз да балалуу болдук,
чакыр кошуналарды, сүйүнчүлө туугандарга, азыр эле жентек
берип ийели!
Шайыр:- Ээ, көк мээ чал, бул чычкандын баласындай болгон
кызыл эт таштанды баладан тезирээк арылышыбыз керек, өтө көп
проблема болот.А кайдан билесиң, мүмкүн бир жери кем, же
акыл -эси кем неме..Азыр мен милицияга чалып, жанакы баласын
таштап кеткен шүдүнгүт келинди розыска бердирип, ал эми муну
дом малюткага тапшырып салалы..
Аким:- Өзүңдүн акыл -эсин кем неме окшойсуң,ушуга
чейин, эмне дегениңе көнүп жашап келдим, бирок бүгүн мен
айтканыман кайтпамын, бала бизде калат, уктуңбу?
Шайыр:- Анан ким баккан жатат, ким? Баякы байкуш мен да,
ээ? Мен бир эле баланын мыялап ыйлаган үнүнөн аллергия болом..
Аким:- Кудайым сенин ушундай кесириңен экөөбүзгө бала
бербесе керек, кейибе,няня жалдайбыз, керекпи өзүм деле
багамын, жаратканга ырахмат, акыры бул үйдөн да баланын
ыңаалаган үнү угулат турбайбы?!
Шайыр:- Жок мен муну ушинтип койбойм, мен бары бир эле
милицияга чалам..
Аким:- Көк мээ неме го, үйгө келген ырыскыны тээп
чыгаргысы келет, эч качан сен ойлогондой болбойт, уктунбу?
Шайыр:- Демек ошондой дечи, анда эмесе мындай, өзүң
багасын,менин бул таштанды менен эч тийешем болбойт!
Ыйлаган үнүн угузбай бак, уксам эле өзүм барып накта
таштандыга ыргытып келем..
Шайыр чыгып кетет. Аким баланы колуна алып жыттайт:Баланын жыты кандай таттуу, кандай кана мен баланын жытын
сагындым…
Үй кызматчы:- Мага бериңизчи, астын которуш керек, баса
бул наристе татынакай кыз экен!
Аким:- Кыз бекен?Кандай кана сонун, атын Жазгул койсок,
кандай болот, эшикте, жаздын биринчи күнү.
Үй кызматчысы:- Болот, болгондо да эң сонун кыргыз
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кызынын аты экен, балага болсо эч камтама болбоңуз мындай
баланын көбүн чоңойтком.
Аким:- Ырахмат сага, мен сенин эмгек акыңды эки эсе
көбөйтөм, иши кылса өзүңдүн балаңдай көрүп багып берчи, мен
сенден суранам..
Үй кызматчысы:- Тиги сиздин королеваңыз, кокустан
милицияга чалбай элеби?
Аким:- Кокуй, жүр ага ишенич жок, аны кайтарып кана
турушубуз керек сак сактап.
Мен бул кызымды эч кимге бербейм, эч кимге. Жазгүлүмдү
эч кимге кор кылбай багып өстүрөм...
Көшөгө жабылат.
3-көрүнүш
Арадан жети жыл өттү, ошол эле көрүнүш, Аким
мектептен кызын ээрчитип үйгө кирет.Жазгүл быдылдап сүйлөп
келе жатат.
Жази:- Ата,билесизби, бүгүн мен момундай килейген беш
алдым, «ата, така « деп окуп бердим.
Аким:- Ой, азамат!Кел,плашыңды чеч, барып колуңду жууп
келе кал, Мээрим апаң сага сонун тамак бышырып коюптур.
Жази:- Мен азыр бат эле, жууп келем. Ата, билесизби, бизге
бүгүн мите курттар жөнүндө айтып беришти, анан врачтар бир
чоң ак дары беришти, адам дайыма колун жууп туруш керек
экен, а сиз өзүңүз жуудуңузбу?
Аким:- Ой, унутуп калаган турбаймынбы, жүр чогу жууп
келели.
Жази:- Атоов, тигичи, Шайыр энем курорттон бүгүн келет
да, ээ?
Аким:- Ооба , кызым, эмне кабагың бүркөлө түштү, же
Шайыр энең сени урушуп жатабы?
Жази:- Жок, жөн эле сурап койдум…
Аким:- Кызым, бүгүн мен жумуштар менен айылга кетип
жатам, Шайыр энеңдин тилин алып, жакшы кыз бол, ээ?
Жази:- Макул, ата, бирок сиз бат келиңизчи, мен сизди
аябай сагынам, ата…
Аким:- Макул, кызым,»Алло, эмне дейсиңер?Мейли анда,
шаардын четинен жолугалы, мен чыгып бара жатам».Кызым, мен
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сени менен тамактана да албайт окшойм, мени күтүп
жатышат..Мээрим, ээ ,Мээрим!
Үй кызматчысы чыгат, Мээримди көрүп Жази аны кучактап
калат.
Аким:- Кызыма жакшылап тамак бер, мен жокто мектебине
алып барып тур, тигил келип кызымды урушуп койбосун, көз
сал!
Мээрим:- Эч камтама болбой кете бериңиз, багып эле
жүргөн кызым.
Аким кетет.
Жази:- Мээрим апа, Шайыр энем бүгүн келет экен, ээ?Эх,
мен андан аябай корком, алыска кетип калгым келет, бирок
атамды аяймын.
Мээрим:- Ок, антпе, ушунтип да сүйлөйт бекен?
Жази:- Мээрим апа, мен сизге бир суроо берейинби?Мен
Шайыр эненин кара чечекей кызы эмесминби?
Мээрим:- Сен бүгүн эмне болуп калагансың, андан көрө
тамак ичип алып, сабагыңды оку.
Жази:- Чын эле ошондойго, Шайыр энем мени урушканда,
сен таштандысың, сенин апаң ит деп, сого баштайт.
Эшик чырылдап, колуна сумкаларды көтөргөн Шайыр
кирет:
-Силер эмне уктап калгансыңарбы?Астыман чуркап чыгып
тосуп алагандын ордуна, үтүрөйүп турасыңар да мени сынап, ай,
таштанды, сумкаларды ал!
Жази чуркап барып оор сумкаларды көтөрүп аркы бөлмөгө кетет.

Мээрим:- Шайыр эже, канча жолу сизден суранам,
кызыңызды таштанды дебеңиз, ал акыл -эстүү кыз, жүрөгү деле
ооруп жатат да..
Шайыр: - А мен сага канча жолу какшанам, биздин үйдүн
ишине кийлигишпе деп, сен кимсиң же эмне көп жылдан бери
иштесең эле, эмне бул үйгө начальник болуп алдыңбы? Жаман
үйдү коногу билет дегендей көрсөң муну! Баса, сен бошсуң, азыр
кете берсең болот, бирок эртең таң атпай кел, базарга барабыз,
тигинин уулу аялы менен конокко келет экен. Бүгүн Москвадан
учушуптур. Акча жокто кишини кыжалат кылып тигилердин да
кычаганын.
Мээрим:- Бирок, силерди ошолор эле багып жатпайбы, ай
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сайын евро салып! Келиниңиз да өтө ыймандуу неме..
Шайыр: - Баксын ,керек болсо катын алганга акчасы жок
кезде, биз ага каралашканбыз.Сен эми кете берсең болот, бошсуң.
Мээрим кетет.
Шайыр: -Ай, таштанды!
Жази: - Ии, эне!
Шайыр: - Кайда жоголуп кеттиң, бас бутумду ушала!
Жази чөгөлөп алып чалкалап жаткан Шайырдын бутун
ушалайт, Шайыр туруп тээп жиберет, кыз ары жака
тоголонот.
Шайыр: - Акмак, сетер, көрсөң тим эле сындырган аз калды
бутумду. Ушинтип да массаж жасайбы? Бул бут сага эмне
мамлекеттин буту бекен, жанакы ит апаң сага окшош желмаян
болучу, тал-тамандын тушунда каратып туруп «ме, бак» - деп
таштап кете берген. Жүрөгү да сыздаган жок, апаң мерез,
ошондуктан сен да боруң таш! Эмне мисирейесиң? Тур, бүт
полдорду сүр! Андан соң, менин кирлеримди жууп кой.
Жази: - Менин алым келбейт да, мен кичинемин да.
Шайыр: - Эй, тамак жесең менден талашып жейсин,
ээ?Эмнеге кир жууй албайт экенсиң, жууйсуң, жууй албасаң
жогол анда көзүмө көрүнбөй, сендей дармоедди багыш эле канча
расходду талап кылат!
Жази: - Мен сизге жакпасам, кетем анда.
Шайыр: - Ай, мобу сетер эмне дейт, биз муну чоңойтуп
өстүрүп, багып, анан бул кетем дейт тура?Так эле апасынын
өзү.Сендейди
малайдай жумшабасам карап тур, азыр мен
айтканды жасайсың, уктап калба, өлүгүңдү кана көрөйүн, анда
накта көргүлүктү көрөсүң, сага болушкан атаң да жок бул жерде!
Муңдуу музыка, кыз тизелеп алып шолоктоп ыйлайт.
Жази: - Эмнеге Шайыр апа, мени ушунча жаман көрөт?
Менин өз апам болсо, ал эч качан мени урушмак эмес да…Апаке,
бирок эмнеге өз каныңан жаралган балаңды кереги жок буюмдай
бул жерге ыргытып кеттиң? Деги эле мен сага кереги жок болсом,
анда неге бул дүйнөгө жараттың? Апаке, эненин жүрөгү да
сендей болобу, эгер сенде жүрөк болсо кантип мени чоочун
жерге, бөтөн элге таштап кеттиң, кантип? Мейличи, деги сен
кандай кана болбогун, баары бир мен сени жакшы көрөм, апа!
Мен сени ушунча көргүм келет. Аябай сулуу болсоң керек, ээ,
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апаке? Мен сени түшүмдө көргөм, көздөрүң ушунча мээримдүү,
колдоруң ушунча жумшак, үнүң болсо ушунча назик экен,
астыңан тосуп «апакелеп» чуркасам, сен сулуу чымчыкка
айланып, бийик даракка конуп мени өзүңө чакырып жатыпсың,
мен болсо жетпейм, такыр жетпей койдум, апаке! Келип, мени
алып кетчи?
Жазгүл уктап кетет. Шайыр кирет, чаңырып Жазини баса
калат: -Таштанды !Менин кирлеримди жуубай, эч нерсе жасабай
полдо дардайып жатканын!
Шайыр уктап жаткан Жазинин чачынан сүйрөп, башкакөзгө койгулап сабай баштайт. Ушу маалда чемодан көтөрүп
Актан менен Асылзат кирип келишет, чуркап келип Шайырдын
колунан, кызды арачалап калышат.
Актан: - Болбодубу!Кантип ушу кичинекей кызга кол
көтөрүп жатасыз? Мээрим эже айтса, ишенген эмес элем.Көрсө,
сиз өтө ташбоор адам экенсиз!
Шайыр: - Ооба, ишиңер болбосун, мен ушул кызды өзүм
багып алгамын, эмне кылам өзүм билем, шишкебек кылып жесем
да, бул өз ишим!
Асылзат: - Апа, антип айтпаңызчы, бул да бирөөнүн баласы
да…
Шайыр: - Ай, сен кечээ келип алып, мага акыл үйрөтпө!
Кыйын экенсиң, ушундай бала тууп алып, түнкүсүн уйкудан
калып баланын азабын тартып, анан сүйлөгүн! Бул арамды багам
деп, карачы кандай чачым агарды, деги эле бул келгенден бери,
бул үйдө жалаң уруш–кериш! Кайсы күнү жаралдың эле
өлүгүндү кана көрөйүн, кара жолтой!
Актан: - Кечиресиз, сизге Жазгүл ашык көрүнсө, анда биз
айылга ала кетели, менин апам өз баласынан артык багып алат!
Шайыр: - Туптуура! Ошондо баарыңар издешпей табышып
аласыңар! Тиги бечара атаңарды да кошуп алгыла, ал мага грамм
да кереги жок, же иштебесе, же акча таппаса!
Актан: - Сиз ойлогондой болсун, биз баарын бакканга
алыбыз жетет. Эмесе, кошуңуз, «мээрман» апаке!
Жазгүл: -Жакшы калыңыз, Шайыр апа, мен сизди баары бир
жакшы көрөм!
Жазгүл Шайырды кучактайын дегенде, Шайыр аны төшкө
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түртөт.
Шайыр: -Барчы жабышпай, сени мен канча баксам да,
акыры мени таштап кетмексиң, таштанды! Көзүмө көрүнбөй
батыраак кетчи!
Актан, Асылзат Жазгүлдү ээрчитип алып чыгып кетишет.
Шайыр: - Эмне мынча, жымжырт? Эч ким жок, жалгыз кана
мен, ушундай да коркунучтуу болобу? Жалгыздык…
Сырттан күкүктүн үнү угулат. Көшөгө жабылат.

Айдагы так
Аткаруучулар:
Эрксиз кулдар :
Аргын - 26 жашта
Мурат - 40 жашта
Венера – 55 жашта
Тунук - 30 жашта
Алина – 19 жашта.
Айбара мырза – чириген бай, кул ээлөөчү.
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Малика айым – бизнесмен аял, бир нече мейманканалардын ээси.
Айбаранын 1-жигити.
Айбаранын 2- жигити.
Сахна караңгы. Акырындап жарык түшүп, темселеп басып келе
жаткан беш караан көрүнөт. Буттарында, колдорунда кишендер.
Ортосунда бирөө темтеңдеп ,бети менен жыгылып кетет. Арт жактан
эки жасоол союл менен сабап тургузушат. Бешөө жерге үнсүз кулашат.
Астыга Айбара чыгып мал санагандай аларды санап, эшикти тышынан
бекитип кетет,тынымдан кийин Мурат башын көтөрөт.
Мурат:- Бүгүнкүдөй азап чекпесек керек. Минтип бизди тынымы жок
иштетишсе, көтөрүм болуп өлөбүз го,же берген маянасы жок, же ысык
тамагы жок.
Аргын:- Ээ, Муке, кайдагы маянаны айтасың, биз бул жерде бекер иштеп
берчү кулдарбыз!
Мурат:- Кайдагы кулдар, антип айтпачы, кожоюн “жакшы иштеп дагы бир
ай чыдасанар, маянанарды берем “, дебедиби кечээ эле..
Аргын:- Досум, жашың бир топко барып калса да, бала бойдон ишенчээк
экенсиң,төөнүн куйругу жерге тийгенде аласың, ал акчаңды. Андан көрө
амандыгыңды тилечи. Бул жырткычтар, бизди өлтүрүп салгандан баш
тартчудай эмес, бул жерге келерибиз менен паспортторубузду да алып
алышты, ишенич жок..
Муке:- Анын бетин ары кылсын, коркутпачы, иши кылса эптеп үйгө жетип
алсам, кетмен чапсам да жан багат элем... Бөтөн жерде, чоочун элде малай
болгуча.
Аргын:- Мурун ойлонуш керек болучу, түштөн кийин ойлонбой..
Мурат:- Кайдан билдим, өзүмдүн кара чечекей кошунам алдап кетпедиби
.Мени гана эмес айылдагы “мен, мен” деген тың жигитттерден иргеп
тандап, жыйырмадай эр- азаматты эликтирип, барып иштеп , бирден
машина тээп келесинер десе, араң турган биз эч ойлонбостон кете
бербедикпи. Бул жерге келгенде бирден, экиден кылып бөлүп, ар кайсы
жерге бизди таштап кетип ,өзү дайын оту менен жоk!
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Аргын:- Демек, силерди бириндетип саткан тура?
Мурат:- Кантип эле?Койсоңчу,ал жакында келип алып кетем деген, кантип
кара чечекей кошунасын сатсын?
Аргын:- Ээ, Муке! Азыр заман ушундай болуп калбадыбы. Кошуна
дейсиң, керек болсо энеси баласын сатып жан багып калбадыбы!
Венера башын көтөрөт: - Суу айланайындар суу берип койгулачы ..
Аргын Венерага суу берет.
Венера: - Рахмат, уулум, эч качан кем болбо!
Аргын: - Венера эже, сиз эмне ооруп жатасызбы? Чекеңиз ысык.
Венера:- Эч нерсе эмес, жөн эле бир аз табитим тартпай турат.
Тунук төрт аяктап жанына келет:- Венера эже, чай кайнатып берейинби?
Венера:- Рахмат, Тунук. Андан көрө мага алагды болбой эс алчы. Эртең да
бүгүнкүдөй иштетет ,чыдай албай каласыңар го. Бирок мен бир нерсени эч
түшүнбөй койдум. Булар эмне бизди кул кылып алышканбы? Илгери
кулду деле аяшчу эмес беле, деги заман эмне болуп баратат ,ыя?
Аргын:- Венера эже, биз кулдан да жаман абалда жашап жатабыз. Бул
жерде бир гана жол бар, качып гана кутулуу керек.Бул жаланкычтар
тирүүлөй бышырып жегенден кайра тартышпайт, же бизди издеген киши
жок,же буларды сураган киши жок!Короче, беспредел!
Ары жактан Алина уйкусураган үнү менен:
- Эй, кишини уктатасыңарбы же жокпу? Как всегда, Аргын сенсиңби? Cен
бир ай мурун качып эмне болдуң? Эстесең, ошол күндү? Эптеп аман
калдың го көк союлдан, сенин айыңан мына минтип колубузду, бутубузду
кишендеп салышты, эми качсаң, точно тирүү калбайбыз .
Аргын:- Алина, мен баары бир качып кетем, көрөсүңөр ,анан кайра
келип, силерди куткарам!
Алина:- Размечтался! Унчукпай, Мурат байкедей эле олтурбайсыңбы.
Мурат:- Ооба, мен эмгек акымды алмайынча эч жака кетпейм. Ал эми
кожоюн бир айдан кийин берем дебедиби, ээ, Венера эже?
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Венера:- Акчасына деле кайыл элем. Аман эсен өз элиме, киндик каным
тамган кыргыз жериме жетип алсак болот эле, өлүгүңдү көрөйүн, жанакы
желмаяндай болгон Калича азгырбадыбы. Ал болбосо, өзүбүздүн эле
базарда кара семичкемди сатып, оокатымды кыла бермекмин. Алдырарда
жаздырар, деген ушул турбайбы өлсөм, туулган жеримдин топурагы
буюрса болду. Бөтөн жерде, ач талаада, куу жерде сөөгүм көмүлбөй калса,
ит кузгунга, жем болуп...
Тунук:- Коюңузчу, суук сөздү айтпай, андан көрө үмүттү үзбөйлү, акыры
эркиндикке чыкчу жол бардыр.Бизди да издеп, боштондукка чыгарчу
адамдар бардыр!
Алина :- Размечталась! Деги силер кандай, пенделерсиңер? Силердин
сөзүңөрдү угуп таң калам, ушундай маңыроо экенсиңер!Тазалыкка,
адамгерчиликке дагы эле ишенген, жыландын уюгунда жашасаңар да,
жакшылыктан үмүт үзбөгөн макулуктар экенсинер! Эй, пенделер,
көзүңөрдү чоң ачкыла !Азыркы заман жырткычтардын , алдуу
күчтүүлөрдүн заманы! Ал эми калгандарыбыз алар үчүн, чымынчалык да
авторитетибиз жок, бир бечараларбыз!
Аргын:- Туура! Биз аларга эч эрки жок, укугу жок кулдарбыз!
Мурат:- Кайдагы кулдар? Кулдук доор эбак өткөн.
Алина:- Мурат байке , эмесе билип алыңыз,кулдук доор жаңы формада,
жаңы түстө кайра адамдарга кайтып келди. Силер го азыр четин гана
көрүп жатасыңар . Ал эми мен барып келген тозокко душманымды да
жибербейт элем . Ал жөнүндө эстегим да келбейт.
Тунук:- Болдучу, Алина, ыйлабачы. Мына мен деле жүрбөймүнбү, эки
чийедей балдарымды карыган ата-энеме таштап коюп. Ал байкуштар ,
“кызыбыз кыйратып иштеп жатат, көп акча алып келет”-деп , күнү-түнү
уктабай , жакшылык каалап , амандыгымды тилеп олтурушат да,ал эми
эки балам мойтоңдоп эрчишип алышып, “апам, качан келет?”-дешип
жолдон көзүн албай, куса болуп күтүп жатышса керек. Түшүмөн балдарым
кетпей койду. Алар менин тузакка түшүп калганымды сезишпесе да керек.
Кандай гана мен аларды сагындым.
Алина менен Тунук кучакташып ыйлашат.
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Венера:- Ай, жаман жорукту баштабай, ыйыңарды токтоткулачы! Аргын,
Мурат эмне турасыңар?!
Мурат менен Аргын экөөнү эки жака бөлөт.
Алина Аргындын колунан жулунуп:- Жетишет ,тажадым баарынан!Мен
өлгүм гана келет,кайда барбайын “мамайдын гана гөрү”. А бирок, баарына
мына мен өзүм күнөөлүмүн, өзүм, “жаштык-мастык”-деп, курбу кызым
менен чет өлкөгө барып иштеп , көп акча таап келебиз деп ээлигип, эч
кимдин сөзүн укпай, бир эжени ээрчип кете бердик. Ошол акылсыз кадам
шилтегенден кийин ,тозокко кантип кирип кеткенибизди билбей да
калдык.Ал тозоктон чыгыш да, эки эсе тозок эле! Ден соолуктан айрылып ,
оорулуу болуп калган гана, кереги жок буюмдай көчөгө ыргытып
коюшту.
Венера чачынан сылап :- Болду айланайын , ыйлабачы көз жашыңан
айлансын ошол, айбандар! Мүңкүрөбө, сен али жашсың , он гүлүңдүн бир
гүлү да ачыла элек. Келечегиң алдыда, эч кайгырба.
Аргын:- Качыш гана керек! Алина, эгер биз эркиндикке жетсек, сени мен
сөзсүз бактылуу кылам, себеби сендей сулуу жана кайраттуу кызды көрө
элекмин.Сен мен үчүн...
Алина:- Жинди, менин өткөн өмүрүм сени кызыктырбайбы?
Аргын:- Өткөн өмүрүңдү, жашооңду эсиңден чыгарып салчы. Биз эртеңки
күн менен жашашыбыз керек.Карачы, тээтиги асмандагы сулуу айды,сен
ошо толуп турган айга окшошсуң.
Алина:-Оо, Аргын, сен романтик экенсиң,мага караганда бул сулуу ай
алда канча сулуу жана таза болуш керек...
Аргын:-Мен үчүн, сен айдан да сулуу, таза жана тунуксуң, Алина...
Алина:-Мүмкүн...Бирок, карачы, айды жакшылап, эмнегедир бетинде кара
тактар көбөйүп кеткендей...Ал эмнеликтен, Аргын?
Аргын:-Ооба, мага да ошондой көрүнүп жатат,мүмкүн бул жөн эместир?
Биздин планетадагы начар негатив көрүнүштөр ай бетине чагылышып
жатса керек?Адамзат канча ташбоор, мерез, канкор,сугалак болгон сайын,
алдуулар алсыздарды бир тыйынчалык көрбөй бизге окшош кул кылып,
эзип, басмырлап турганда. Башыңды көтөрсөң эле өлтүрүп койгондон баш
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тартпаган эки буттуу айбандар толуп кеткенде, айда тактар көбөйөт деп
бир карыядан уктум эле.
Венера:-Ай, жаштар, башын жакшы баштап келе жатып, эмне башка
темага кирип кеттиңер? Андан көрө айтпайсыңарбы, деги качан үйлөнүү
тоюңар болот?
Тунук:-Туура айтат, Венера эжем, экөөңөр бир-бириңерге төп келишкен
түгөйлөрсүңөр, батыраак тоюңарды бербейсиңерби?
Аргын:-Качан гана эркиндик күнү жарк эткенде, ошол күнү ошол саатта
эч ойлонбостон, Алина экөөбүз ЗАГСга барабыз!
Мурат:- Жигиттин сөзү эмес бекен? Азамат, Аргын! Тоюңарга сөзсүз
бизди чакыргыла. Кантсе да азап -тозокту чогу көрбөдүкпү?
Венера:- Мени өкүл эне,Муратты өкүл ата кылгыла.
Баары күлүп калышат. Эшикти качыратып,эки жасоол кирип келет.
1-жасоол:-Короче,азыр кожоюн бир мейман менен келет.Кебетеңерди
оңдоп,үтүрөйбөй нормально турсаңар!
2-жасоол:-Если что,жагып калсаңар,барыңарды сатып алышы мүмкүн.Ал
жер эми бейиш!Мейманканада иштейсиңер.
Аргын:-Түшүнгөн жокпуз,боордош туугандар,биз силерге эмне
товарбызбы,оптом и в розницу саткандай?Биздин укугубузду тебелептепсегениңер жетишет,андан көрө бизди бошоткула,арабызда оорулуулар
да бар!
1-жасоол:- Эй, көк мээ кыргыз, сен качан жаагыңды басасың? Баягүнкү
көк союл эсиңден чыгып кеткен го, ээ?Акеңди окутуп,шешеңе жеткирип
коелубу?
2-жасоол:- Кой,азырынча тийбей тур, товарный вид бузулат, Айбара акеңе
жакпайт.
1-жасоол:-Шашпай тур, желмаян, мейман кетсин, ал эми калгандарыңар,
давай тургула, тизилгиле!
Венера:-Түн ичинде эмнеге тынчыбызды алып жатасыңар? Күнү деле,
түнү деле жаныбызды койбой койдуңар го.
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2-жасоол:- Ишиң болбосун,сасыган мастан,тур дегенде тур!
1-жасоол:- Бул мастанды эч ким албайт го?
2-жасоол:- Кайдан билесиң,а мүмкүн,бул стриптизди тытат,ха-ха-ха!
Айбара жол көрсөтүп жойпуланып астыда,артынан керилип-чоюлуп
баскан Малика киришет.
Айбара:-Улуу урматтуу, Малика айым,полный состав, каалаганыңызды
чекесинен чертип туруп, сатып алсаңар болот.Мен сизди бизнес-леди
катары өтө сыйлайм,тим элечи, обажаю!
Малика:-Ушуларбы ?Убожество!
Айбара:- Эмне, жаккан жокпу?
Малика:- Как вы меня не понимаете , меники элитное заведение! Бул
кемпир брантозавр заманында туулган окшойт, оозунда бир да тиши жок
экен.Ал эми бул бир көздүү циклоп,вообше эле клиенттерди
качырат.Бракка чыккан немелерди көрсөтүп,вы что издеваетесь надо
мной?
Айбара:- А тетиги экөөнү, карап көрбөйсүңөрбү?
Малика:- Булар жаш немелер экен,бери жарыкка чыгаргылачы. Оо, товар
отменный !Өзгөчө бул келинди алсак болот, хотя третий сортко кирсе да,
доход алып келиши мүмкүн.Ал эми бул жигитти мен охотно сатып
алам,кең далылуу,колдору карылуу экен, бизде массажист жок эле. Ай,
келин, оозуңду аччы жугуштуу оору менен оорубайсыңбы?
Алина:- Тарт колуңду,мен сага оозумду ачкыдай мал эмесмин, көзүмө
көрүнбөй жогол, мен эч жакка барбайм, уктуңбу?
Малика:-Эч нерсе эмес, меникине барганда башкача ырдап каласың...
Аргын:-Туура, биз эч жака барбайбыз! Айбара мырза, сиз, бизди бир
айдан кийин бошотом дебедиңиз беле? Сөзүңүзгө турбайсызбы? Биз да
силерге окшош адамдарбыз. Бизде да намыс, укук бар!
Айбара :- Намыс дечи? Намысың болсо, бул жакка эмне келдиң темтейип
же казактын даяр буламыгын жейин деп келдиң беле? Өз жериңден,
элиңден безип, эмне келдиң,ыя?Сен өзүңдүн ким экениңди биле элексиңби
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,балакай ? Сен кулсуң! Мына, мен сени өзүм лично 500 долларга, сенин
жердешиңден сатып алгам. Ал эми сатып алган товарымды тирүүлөй
өрттөймүнбү, өлтүрөмбү , сатамбы же атамбы мына мен өзүм
билем,уктуңбу?
Айбара:-Малика айым, ойлондуңузбу? Канчага алмай болдуңуз, бул
экөөнү?
Малика:-Миңге макулсузбу, Айбара мырза?
Айбара:-Сиз эмне тамашалап жатасызбы?Буларды канча ай бактым,
кийинттим-ичинттим дегендей..Мен өзүм миңден көп чыгым болдум
буларды багам деп..Жок, болбойт сиз албасаңыз, башка кардар деле
табылат, эки эсе төлөгөн..
Малика:-Болуптур, эки миң доллар, башка менден бир доллар өндүрүп
алам деп ойлобоңуз, Айбара мырза?!
Айбара:-Хорошо, эй, силер эмне турасыңар, давайте гоните, бул экөөнү,
тышта турган машинага салгыла!
Аргын:-Биз эч жака барбайбыз, биз силерге кул эмеспиз!Кое бергиле
бизди, кулчулук доор эбак эле жоголгон!
Алина:-Акмактар, айбандар!Силерде адамдык эч нерсе жок!Акчага
көпкөн, керек болсо адамды акчага сатып, кул кылып жумшаганга маашыр
болгон, машаяктар! Шашпагыла, силердин да доораныңар бүтөт!
Адамдардын алы жетпесе, Кудайдын алы жетер!
Экөөнү дубина менен көмөлөтө чаап ,эс учтан танган немелерди тышка
сүйрөп кетишет. Алардын артынан эрчип ыйлаган Венераны Айбара
төшкө тээп көмөлөтүп, артынан эшикти качыратып бекитет.Айлананы
караңгы басып ,муңдуу музыка угулат.
Баякы эле көрүнүш, чатырдын жанында, бейкапар
Мурат уктап жатат .
Венера чуркап кирет:-Мурат! Мурат, тур деп жатам!Тунук качып
кетиптир. Артынан куугун түштү. Оо, жараткан, байкуш бечара, аман эсен туулган жерге жетип , эки мойтойгон балдарын көрүп алса
экен.Теңирим, колдосо экен, Тунукту!
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Мурат:-Тунук, туура эмес кылды,баары бир качып кутула албайт.
Венера:- Оозуңа таш, оозуңа келгенди эле оттой бербечи. Ал сендей муунжууну бош бечара адам эмес, ал аял болсо да, эрки күчтүү экен!
Эки жасоол, Айбара кирет.
Айбара:- Тургула , көлөкөлөп жатпай, талаага жөнөгүлө! Жанагы
шүдүңгүт Тунуктай болуп качабыз деп, ойлобогула. Аны биздин адамдар
кармап бул жака алып келе жатышат, азыр орто жолго жетип калышты.
Тунуктун эми мындан кийинки жашоосу иттикинен да жаман болот! Мен
силерге ушуну айтып коеюн,бул жерден эч ким эч качан качып кутулган
эмес.Терисин тескери сыйрып,арканга тирүүлөй илип коебуз.Уктуңарбы!
Жумушка чыккыла!
Экөөнү желкеден алып кууп чыгышат. Айбардын телефону шыңгырайт.
Айбар:-Ой, сен белең,Элдос баатыр?Эмне, товар алып келдиңби?Барысы
кыргыздар бекен?Пойдет, алып келе бер, бир чети кыргыздар койго окшоп
өтө жоош болушат, тамакты аз жеп, көп иштешет, баякы эле баада оптом
сатасың да,ээ, досум? Иштин кызыган кезинде кулдар аз болуп, жумуш
токтоп калган болучу,тамеким чогулбай жатканда, ырас эле чалбадыңбы,
досум!
Милиционер кирет:-Ассалоом алейкум,Айбара мырза!Качканды кармап
келдик.Сиз үчүн,жерден чукусак да табабыз да!
Айбара:- Азамат, иничек!Ушул
чалып,званияңды көтөртөм.

ишиң

үчүн,

начальник

досума

Милиционер:-Рахмат, Айбара мырза!Бул дуйнөдө да,тиги дуйнөдө да
ыразымын.Ал эми качкан аял жөнүндө камсана болбоңуз.Аны сурап алар
кишиси, издеп келээр жакыны жок экен.Өзү башка өлкөнүн жараны
болуп,даже колунда паспорту жок!Мындайлар жүрбөйбү сандалып,өлүүтирүүсү менен эч кимдин иши да жок.
Айбара:- Көп сүйлөбөй, кете бер!А мен болсо сатып алган кулум менен
эмне кааласам ошону жасайм.Эй,алып келгиле тиги качкынды!
Эки жасоол чала жан Тунукту сүйрөп келишет.
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Айбара :- Аскыла ,кергиле жип менен ,акылынан тангыча
сабагыла.Экинчи качкыс болсун.Бейиштен качкан, акмакты биринчи жолу
көрүшүм, эми тозокту көрсөтөлү, бул малга!
Эки жасоол Тунукту керип алып, шапалак менен сабашат.
Айбара:-Болду ,тамеки тергенге да киши керек ,өлтүрүп салбагыла.Кеттик
эмесе жигиттер.Бул кыргыз качкыны күнгө какталып, дагы бир сутка
илинип турсун.Кудай көзүнө көрүнгөндөй болсун!
Тунук эсине келип, суу сурайт, кайра эс-учун жоготот.Ары жактан анын
көзүнө асмандан учуп келип ,жанына конгон чоң Аккуш көрүнөт.
Тунук чочуп :-Сен кимсиң ?Сени мага ким,кайдан жиберди?
Ак куш :-Мен сенин түшүңө кирген ,эркиндикти самаган Аккушмун.Адам
кулчулукка түшкөндө,биздин куштардын баарынын канаттары начарлап
учалбай
калышат.Биз,адамдар
эрксиздикке
кабылганда
,катуу
жабыркайбыз.
Куштарды
сактап
калыш
үчүн,биз
адамдарды
куткарышыбыз керек.Бул оңой иш эмес ,Тунук биз биргелешип гана
чыгуубуз керек!
Тунук:- Аккуш, айланайын, айткандарыңдын
даярмын.Айт ,мен эмне кылышым керек?

баарын

аткарууга

Ак куш:-Сен кулчулукка кантип дуушар болгонуңду бүт адамдарга айтып
беришиң керек .Чындыкты айткандан эч качан тартынба.Канчалык
көбүрөөк адамдар бул жөнүндө кабардар болушса, сен үчүн да, башкалар
үчүн да жакшы болот . Эсиңде болсун адам сатуучулар эмдиги жылы да
дагы башка аял, эркектерди кулдукка сатыш үчүн сенин жериңе барат .
Сен шашылышың гана керек!
Тунук:-Ооба ,туура айтасың, Ак куш. Мен шашылышым керек.Себеби
мага окшош түшүнбөгөн ,караңгы адамдар, адам сатуучулардын тузагына
кантип түшүп калышкандарын билбей да калышат.Бейиш жөнүндө
сүрөттөп,сонун турмушту айтып берсе,жумушу жок отурган бечара
адамдар баарына кайыл болуп кетип жатышпайбы.
Ак куш:-Адам сатуучулар бул ишти бизнеске айлантып алышкан. Дүйнө
жүзүндө адамды товар катары сатып киреше табуубоюнча экинчи орунда
турат.Мунун тамыры тереңдеп баратат.
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Тунук:- Менин тагдырым башка адамдарга мисал болор.Оо, адамдар! Эч
качан бал тил,ширин сөзгө алданып,болбогон жомокко ишенип,өзүңөрдүн
тагдырыңарды башка бирөөлөргө салып бербегиле.Чет өлкөлөрдөн бейиш
аралын издебегиле,өз өлкөңөрдү жерибегиле.Биз өз өлкөбүздө деле иштеп
жакшы акча тапсак болот.Ал үчүн эмгек керек.Женил жашоону башка
жактан күтпөгүлө.Жакшы жашоону өз
жериңерден деле тапсаңар
болот.Мага окшоп эң биринчи жолуккан адамга өзүңөрдүн тагдырыңарды
колуна берип,документтериңерди кармата салып бербегиле.Документиң
жок , сен,кулга айланасын!
Ак куш:-Тунук кеттикпи? Биз дагы көп адамдарга айтышыбыз керек,көп
адамдардын көзүн ачышыбыз керек. Кулчулукка каршы күрөшүбүз керек!
Тунук:- Ооба, Ак куш,биз шашылышыбыз керек.Анда эмесе учалыбы?
Ак куш:- Учтук! Биздин үнүбүздү бүт ааламдагы адамдар
уксун.Кулчулукту түп тамыры менен жоготушубуз керек,бут эл да
күрөшкө чыксын!
Көшөгө жабылат.

Хризантема гүлү
Бул окуяны көп жыл мурда уккан элем, андан бери канча жыл өтсө да эч
эсимен кетпей, жүрөгүмөн чыкпай, акыры отуруп ак кагазга түшүрүүнү
туура көрдүм.
Окуянын баш каарманы менен жолукканым азыр деле коз алдымда,
ооруканада маанайым жок шыпты тиктеп ойлуу жатсам эшик аяр
тыкылдап, татынакай жаш келин кирип келди. Колунда көтөрүнгөн дүрдүйүм жемиш, таттуу-паттуу салынган себетин столго кое калып.
- Эже, сиздин драмаңызды бала чагымда бирин калтырбай окуп чыккам.
Жакшы жазасыз. Сизди ооруканада жатат деп айтышканынан, учурашып,
ал-абал сурап коеюн деп келдим.
Мен жооп бергиче эле эпилдеп аппак тасмалды стол үстүнө сала коюп,
өзү менен алып келген оокаттарын чыгара салып заматта чай да коюп
жиберди. Экөөбүз чай үстүндө көп нерсени сүйлөшүп узакка олтуруп
калдык. Өзү өтө жөнөкөй карапайым кыз болгону менен көздөрү, сөздөрү
анын өтө бактылуу аялзаты экенин айтып турду. Менин ал жөнүндө
ойлогонумду окугандай ал бактылуу жылмайып:
- Ооба, эжеке... Мен ушунча бактылуумун! Ишенесизби? – деди бакыт
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чачкан көздөрүн бакырайтып, - Бирок, бул бакытка жетиш үчүн мен
нелерди гана көрбөдүм, нелерди гана башыман кечирбедим...
Келиндин аппак маңдайы бүркөлө түшүп, бир топ тынымдан кийин:
- Мен сизди атайлап издеп келдим, сиз менен баарылашып жеңилдеп
алгым келди. А мүмкүн мен айтып берген окуя жаңы чыгарма жазганга
түрткү болор...
- Кандай окуя? – мен кызыга келинди карадым.
Сулуу көздөрүндөгү кайдан-жайдан пайда болгон ачуу жашты ичке
манжалары менен сыдырып каргылданган үнү менен терезени карап айта
баштады.
-Кыялдар орундалат, аябай кыялдансан баары орундалат-дечү эле апакем.
-Эң башкысы сен сүйгөнүңө жетсең экен! Сүйгөн адамга жетиш, аны
менен өмүрүңдүн акырына чейин кол кармашып жашоо кандай чексиз
бакыт! Ошондо мен кийбей калган аппак көйнөктү сен кийип, кучагыңа
аппак гүл кучактап, сүйгөн түгөйүңдү аяр колтуктап, жалаң гүл чачылган
бакыт жолу менен бассаңар! Билесиңби, кызым, ошондо силерди четте
карап турган, мен чексиз бактылуу болмок элем! Менин жетпей калган
кыялдарыма сен жетсең экен, жарыгым?!...
-Коюңузчу, апакебай, сиз дагы эле жапжаш, сулуусуз баары алдыда!десем, муңая жашылдана карап,
-Кайдан, эми баары кеч...Өтө кеч...Эң башкысы, сен бактылуу болсоң,
мен да аябай бактылуу болор элем...Сен бактылуу болсоң, мен кайра бул
дүйнөгө жаралгандай болор элем, алтын кызым...
Апам экөөбүздүн эзилишип, чечилишип, сырдашып сүйлөшкөн акыркы
түнүбүз экен, анын эртеси ташбоор ажал күтүүсүздөн апамды өз койнуна
алып кетти. Созолонуп, уктаган бойдон кете бериптир.
–Бечаранын жүрөгү чыдабай кетти окшойт, анан кантсин байкуш, жүрөгү
сокпой калганга чейин бул ооруга чыдады да – деп үыбырашып
күбүрөшүп олтурушту кемпирлер.
Ачык асмандан күтүүсүздөн чагылган чартылдап, жер жарылгандай мен
селейип эч нерсе сезбей, үн-сөзү жок апам жаткан капшытты жалдырап
караган боюнча олтура берипмин.
-Жашоомдогу Күнүмөн, Айыман айрылдым! Жашоомдогу таянычыман,
кубанычыман айрылдым! Апаке, неге мени жалгыз таштадың, мен эми
сенсиз эмне кылам? Кайда барам? Кандай күн көрөм?Деги эле бул
жашоодо сенсиз жашоонун мааниси барбы?Апаке, экөөбүз кыялданган
таттуу кыялдарчы?Өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болчу сен эмес
белең?Мени ала кетчи кара жерге чогу, сенсиз керекпи бул дүйнөнүн бары
жогу ?!!- деп артынан үнүмдүн бардыгынча бакырып, жерди тытып, энесиз
калган ботодой боздогум келди, бирок кыйкырайын десем үнүм жок,
сүйлөйүн десем сөзүм жок жалдырап, жалжылдап, азыр, мына азыр “жалп”
өччү шамдай араң эле дем алып турдум...
Апакемди кара жерге берип, кунары качкан бөлмөдө жетимсиреп
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жалгыз калып, апамдын жылуу демин сезбей, муңайым сулуу өңүн көрбөй,
мукамдуу, назик үнүн укпай бир мезгилде жалгыздыктын тозогуна
кабылдым да, бир мезгилде өзүмдү өзүм башкара албай “апакелеп” көл
жака чуркапмын. Бороон улуп, көл албууттанып толкундарын ташка уруп
мени өзүнө жолоткусу келбеди, мен өжөрлөнө апамды издеп, көлдүн көк
иримине өлүү денемди таштап, эч бир коркуу, үркүү жок “апалаган”
бойдон таштай муздак түпсүз түпкүрүнө кирип кетипмин, калганын эч
билбейм...Көзүмдү ачсам, апам мени карап туруптур, өзүнө бекем
кучактап, көздөрүмдөгү селдей аккан жашты аарчып, карышып калган
колдорумду эриндери менен өпкүлөп, ысык деми менен ысытып, катып
калган жансыз жүрөгүмө жылмаюу менен жан киргизип:
-Кызым менин, кызгалдагым менин, кызылдай алтыным менин,
кантейин эми?! Болду, анча азапка батпа, сен кайраттуу бол! Мен жетпей
калган кыялдарга жет! Сөзсүз жет! Алсыз болсоң, эрксиз болсоң мен сага
аябай капа болом. Башыңды бийик көтөр, күчтүү бол! Сен кыйынсың, мен
сага ишенем, сен баарына жетесиң!
–Апаке, мен сенсиз, кантем эми?! Апаке!-деп мойнуна оролдум,ал мени
өзүнөн коомай кармап: -Менин өмүрүм, менин сүйүүм эми сенсиң... Кечир
кызым, ажал көрсө күтпөйт экен, күттүртпөйт да экен...деп шуу
үшкүргөндө сол өрөөнүм мупмуздак болуп, денем кайра таштай катып
калды..
-Апа!...үнүм өзүмө гана угулбаса, эч ким укпады. Маңдайымда турган
апам ак булутка айланып, анан жок болуп кетти. Айлана заматта будуң чаң, бороон- чапкын болуп, ак булуттун артынан учуп бараткан мени
кайдан жайдан пайда боло калган куюн келип башка жака айлантып
чимирилтип, чымындай жанымды сыздатып, чыркыратып капкара
айлампанын коркунучтуу тирүү суук көзүнө киргизип бара жатты, ошол
маалда кимдир бирөөнүн күчтүү колу мени кое бербей кармап калды.
Көзүмдү кайрадан ачсам, кайыкта жатыпмын, менин колумду кармап,
телмире тиктеп турган бейтааныш жигитти көрүп, кымырылып өйдө
түрүлүп кеткен көйнөгүмдүн этегин тиземе тартып, жүзүмдү анын капкара
көздөрүнөн ала качтым.
-Ойгондуңузбу, Балык Айым?
–Сиз кимсиз?-дедим сууктан титиреп.
-Менби?Мен балыкчымын, балык улаганы чыгып, сиздей сулуу алтын
балык кармап алган бактылуу адаммын!
Мени жалжылдап карап, тоңуп калган колдорумду деми менен
жылыткысы келдиби, мага жакындай бергенде, колумду тартып алдым.
-Жолобоңуз мага! Куткарбай эле койсоңуз болмок!Мен бул жашоодо бир
мүнөт да жашагым келбей калды!
-Антип айтпаңыз, жаш туруп, неге мынча жашоодон түңүлүп?
Карасаңыз, тээ тэтиги жээкте көп адамдар турат, жакындарыңызбы же
туугандарыңызбы сизди издеп чыгышкан окшойт! –деп алаксыткысы
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келди, мен аны үтүрөйө карап сүйлөбөдүм. Ал мени жээке таштап
кайыгын көлгө бурганда да артынан узата караган жокмун, бир гана
апамдын артынан неге кете албай калганыма өтө өкүндүм тиги балыкчы
жигитке жиним келди.
Каңгыраган үйдө жалгыз калып, каңгып жүргөн үрпөк иттин күчүгүндөй
кыңылдап ыйлап, сыздап кырылдап үнүм чыкпай калганга чейин апамды
жоктоп, жаратканга муң-зарымды айтып, күндүн чыкканын, айдын
батканын көрбөдүм. Көздөрүмөн жаш, көкүрөгүмөн муң кетпеди.
Мектепке барбай калганыма бир айдай болуп кетиптир.
Күндөрдүн бир күнүндө кайдан-жайдан пайда болгону белгисиз, эзели
бир көрбөгөн апамдын эжелери болуп кеткен Миранда аттуу орто жашка
барып калган ажаан аял менин жашоомдо пайда болду.
-Эй, жашшабагыр, тарт чимкиригиңди! Арчы көз жашыңды, энеңди
күлгүндөй кезинде жуткан кара жолтой, минтип тынбай ыйлап олтурсаң,
мени да жутасың! Кара казандын туткучундай болбой, тур! Оокат жаса,
кайсы арыңа керилип жатасың! Арсыз апаңдын артынан эмнеси калды,
болгону мобу жер кепе калыптыр! Сатсак муну эч ким албайт! Даже
үстөккө сени кошсом да албайт! Оо,кудай, тиги кара бет жөн кетпей, же
өзү менен ала кетпей калтырыптыр да сендей тултукту мага эстеликке!
Эми сени менен олтурат экемин да, ээ, алышып?Деги менин өзүмдүн жеке
жашоом болобу? Жалгыз тамда чычкандай кызы жалгыз калды десе,
чыдабай келе калбадымбы, мен байкуш! Көрсө, мен бейиш жеримди
таштап, тозокко келген турбайымбы!
-Сизди ким кел деди, келбей эле койсоңуз болмок!Апамдын көзү
тирүүсүндө келип жардам берип койбогон, эми неге келдиңиз?-дедим аны
ызалуу тикирейе тиктеп.
-Мына айтпадым беле, жыландан жылан гана туулат деп! Апаң да сендей
кезинде тежик, көк бет болчу, эч тилимди алчу эмес, анан эмне болду
дебейсиңби, бир көргөн эркектен сени тууп, элге-журтка бизди шерменде
кылып, никесиз төрөлгөн сени колтугуна кысып, көзү көргөн жака баса
берди. Абайла, сен да эртең эле этегиңе бала көтөрүп жетип келбе!
-Ушунча тилиңиз уу! Кетиңиз, бейиш жериңизге кайтыңыз! Апамдын
балакетин алыңыз, кир тырмагынан садага кетиңиз! - деп сөзүмдү бүтө
электе, бет талаштыра чаап-чаап алды.
-Сетер эмне дейсиң, ыя!Сени жалгыз жашатып ким коет экен!Кудай
алдында сени баккан да, сот алдында сага опекун болгон да менмин! Пока
сен эрге тийип кетмейинче, өзүңдү өзүң билип, өтүгүңдү төргө илип отура
албайсың! Уктуңбу?Окууну бүтөөрүң менен эрге сразу берем да, кулагым
тынч жашайм!
-Мен сени жек көрөм! Эрге да тийбейм! Мен окуймун!- дедим да, сыртка
чуркап чыктым.
Көл жээгинде көпкө жүрдүм, көпкө ойлондум. Кеч кирип бараткан эле,
бирок үйгө баргым келген жок. Алыстан көрүнгөн кайыкты телмире карап,
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кайрадан ойго батып кетипмин. Бир кезде кайык жакын токтоп, мен жака
кол булгалап шаша басып келе жаткан жигиттин караанын көрүп коркуп
кеттим. Серпилип тура калдым.
-Коркпоңуз, суу периси, бул менмин!-деди мени куткарган жигит капкара
көздөрү менен мени жалжылдап карап, аппак тиштерин көрсөтүп, кашкая
күлүп мага жакындап
-Сизден эч коркпой элем! Мен үйгө кеткени жаткам!- дедим анын өрттөй
көздөрүнөн көздөрүмдү ала качып.
-Токтосоңуз, сиздин көздөрүңүз эң сулуу балыктын көздөрүнө окшош
экен!-деди суктана карап.
- Балыктыкындай тостоюппу?!-дедим анын сөзүн жактырбагандай
таризде.
–Ооба,-деди камаарабай ал,-көздөрүңүздүн түсү да өтө кооз экен! Бир
карасаң жап-жашыл, бир карасаң көлдүн түсүндөй көгүлжүм тартып!
–Биротоло эле, форель балыгына окшош экенсиң дебейсизби?-дедим
чыртылдап.
–Ооба, туура! Бирок сизди мен эмне деп ат коюп алгам билесизби?
–Мага кызык эмес, балыкчы жигит, мен кеттим,-дедим сиркем суу
көтөрбөй.
-Сиз менин, Айым-Балыгымсыз! Азоосуз, өжөрсүз, коозсуз, өктөмсүз.
Колго карматпай бултактап ары-бери качып, көлдү сүйөсүз, эркиндикти
күсөйсүз!
Мен анын сөздөрүнө күлкүм келип, күлүп жиберипмин, апам каза
болгондон кийин биринчи жолу күлүшүм эле...
Ал мени көпкө чейин үнсүз карап калды, анан :
-Ар дайым күлүп жүрчү, карындашым, сага күлгөн кандай гана жарашат!
Маңдайыма түшкөн чачтарымды артка сылап койду. Мен кетенчиктеп
барып туруп калдым, чындап эле маңдайымда бой келбети
келишкен,жүрөгү таза, мага деген дили таза, ою таза, көздөрүндө өртү бар,
сөздөрүндө оту бар жигит турган эле.Кетип калгым келди,эч жака кетким
келбей бутум шилтенбей туруп калдым.Бир нерсе дегим келди, тилим
күрмөлбөй дудуктай жалдырап аны карап калыпмын. Ал болсо жакын
келип, титиреген колдоруман алып, дирилдеп турган мени өзүнө тартты:
-Ишенчи, мен сага кыпындай жамандык кылгым келбейт, тескерисинче,
сага жолуккан күндөн баштап сендей керемет кызды алаканыма гана
салып, аалам кыдыргым келди...Кокустан жолугушуулар болбойт,
кокустан жолугушуп ашык болуп калуу болот дешсе ишенчү эмес элем,
эми
чындап
ишендим.
Менин
тагдырымдагы
Алтын
Казыгым,жүрөгүмдөгү Алтын Балыгым болчу, суранам сенден!
Ал күнү көл жээгинде көпкө турдук, көпкө сырдаштык...
Ошол күндөн баштап, бара-бара бир-бирибизге ынак болуп кеттик.
Эгиз козудай жетелешип көл жээгинде көп сейилдейбиз. Мен жомоктогу
ханзаада менен колтукташып жүргөндөй өзгөчө бактылуу элем. Эң
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бактылуу мүнөт, секунд, көз ирмемдер аны менен өтө узакка созулган
бакытка айлангандай, экөөбүз бир-бирибиз үчүн гана жаралгандай кыязда
өзгөчө кайталангыс жолугушуулар болду. Мен жактырып калган жигиттин
аты Нуржаасын, ал эбак эле окууну бүтүп, чет өлкөдө магистратурада
окуйт экен. Коңшу айылдагы туугандарыныкына каникулга эс алганы
келиптир. Ал өзү, окуусу жөнүндө сөз баштаса сөзү түгөнбөйт. Менин
болсо өзүм жөнүндө не айтмак элем, мукактанып, кекечтенип баштаганда
эле, ал түшүнгөндөй башка темага бурат. Үйдөгү ажаан тайэжем,
мектептеги көңүлсүз күндөрдүн баары унутулду. Бассам-турсам
Нуржаасын ойдон чыкпай, эстен кетпей калды. Бүткүл дүйнөмдү ага деген
сезим бийлеп алды. Акыры коштошчу да күн келди, ал окуусуна кетмек.
Ал күнү Нуржаасын колдоруна толтура сапсары хризантема гүлүн терип
алыптыр. Сары гүлдөрдү көрүп, селт дей түштүм, апам сүйгөн хризантема
гүлдөрү экен!
–Эмне, сага жаккан жокпу, Акбулут?-деп сурады.
-Менин апам ушул гүлдөрдү өзгөчө жакшы көрчү эле. Күз келгенде ар
дайым терезеде турчу.
-Кечир, короодо гүлдөр жайнап тургандыктан, сага арнап үзүп алгам,
сага жакпаса ыргытып деле жиберем...деп көлгө бурулуп, гүлдү
ыргытарда, колунан гүлдү ала калдым
-Жо-жок, мага аябай жакты, ыргытпачы гүлдөрдү , аларда эмне күнөө!мен гүлдөрдү кучактап, жыттадым.
-Татынакайым менин, сен окууну бүтөөрүң менен, ала качып кетсем
эмне болот? Мен шаарда жашабайм, айылга көчүп келип үй салам, көл
жээгинде жашайбыз, апорт алмаларын, абрикос өрүгүн, сен жактырган
гүлдөрдү тигип, үйүбүздүн тегереги жомоктогудай болот, себеби толтура
балдарыбыз ал жерде кубалашып ойношот да!
-Жок, апам сөзсүз окууңду улант деген, мен окушум керек!
-Турмушка чыгып алып деле окуса болот да? Мен сени сөзсүз окутам,
токтосоң ушул жылы сен мектепти, мен окуумду бүтүрүп, диплом алып
келсем анан күз айларында үйлөнсөк, кандай болор эле?
-Мен мындай олуттуу маселени ойлоно элекмин, мага эрте
го...Шашылштын деле кереги жок го...
-Корком, Акбулут, сени менден бирөө колуман жулуп кетчүдөй корко
берем...
-Нуржаасын, коркпочу, мен кичинекей кыз эмесмин да, жакында
аттесстат алам, окууга өтөм, анан экинчи курс болгондо сага сөзсүз
күйөөгө чыгам, сөз берем!-деп анын колдорунан алдым. Ал мени өзүнө
имере тартып кучактап, чачтарыман жыттады
-Чачтарың аябай узун, ээ?Билесиңби, сени куткарып жатканымда, узун
олоң чачтарыңа чаташып, өзүм сууга чөгүп кеткен аз калдым! Мен сени
чындап эле, суу периси го деп да ойлоп кеткем!
-Көрсө,суу пери эмес, тосток көз форель балыгы колуңа түшкөн экен да,
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ээ?
-Тултуктабачы эми, менин сулуу балыгым?! Ачууланганыңда,
көздөрүңда көлдүн астында жаткан көк таштай муздак боло түшөт!
- Менин көздөрүм көк таштай болсо, барчы капкара көздөрү бар
кыздарга!
-Болду эми, менин алтын балыгым, сен башка кара көздүү кыздардан
өзгөчөсүң да!Сенин көздөрүң көлдүн, асмандын түсүндөй да! Чанда
кездешчү сулуу көздөр жалгыз менин сүйгөнүм Акбулуттуку гана!
-Эй, Акбулут, сени тайэжең издеп жүрөт! Телефонуң да өчүк экен!-айыл
жактан биз тарапка шаша суйлөп, чуркап келе жаткан Махабат,
Нуржаасынды көрүп, жалдырап тиктеп катып калды. Нуржаасын ийилип
жүзүмөн сүйдү да, кайыгына секирип түштү.
–Акбулут, биз коштошпойбуз, биз эртең эле кайра жолугабыз да, ээ?Нуржаасын капкара каректери менен күлүңдөй карап, кол булгалады. Мен
аны узата карап, айыл көздөй башымды жерге салып көңүлсүз илкий
бастым, артыман Махабат быдылдап сүйлөп бара жатты.
–Ай-ий, жооштон жоон чыгат деген ушу турбайбы, эң жакын курбуна
айтпай сырыңды, бирдеме болсо мен басам да чырыңды!Кимдин уулу
менен сүйлөшүп жүргөнүңдү да билбейт окшойсуң? Ай, бул жанакы
коңшу айылдан чыккан депутаттын уулу да!!!Атасы парламентте
быдылдап эле сүйлөй берет го, бүт экранды ээлеп! Акбулут,бирок сага
айтып коеюн, бул жигит сенин теңиң эмес! Биринчиден, бул өзү азыр чет
өлкөдө окуйт деп уктум эле, бул сени жизнь карабайт! Экичиден байдын
балдары жаман болушат сага окшош ишенчээк кыздар менен оюнчук
менен ойногондой ойноп туруп таштап кетет!Үчүнчүдөн эртерээк, эсиңе
келгин, Булут, эл эмне дейт?!
- Махабат,болдучу бай болгур! Сенден бир гана өтүнүч, эч кимге
көргөнүңдү айтпачы!
-Ой, өлүп кетейин бирөөгө айтсам, мени эмне ушакчы деп ойлоп
жатасыңбы?-деп карганып, акчыланып калды.
Карганып какшанган Махабат түнү менен уктабай айылдын баарына
айтып чыккан окшойт, эртеси эле мен жөнүндө сөздөр уу-дуу болуп айыл
ичинде батпай кетти. Араң эле турган тайэжем чаңырып чыкты:
- Экинчи эшикке ээн-эркин чыгарбайм, менин кайтаруумда гана мектепке
барып келесиң, үйдөн чыкпайсың! Балээ болуп, сени тиги депутаттын
баласы алдап абийириңди талпактай кылып ташка жайып кетсе, ит эле
болдук да, ыя?Эркектердин жаратылышын билбейсиң да, сен! Алдапсоолап максатына жеткенден кийин, кайдан көрдүм эле кара эшекти деп,
колун чөнтөгүнө салат да ышкырган бойдон басып кетет!
–Ал андай эмес, ал эч качан, мени алдап кетпейт! –дедим чын
жүрөгүмөн. Тайэжем көздөрүн аңтарылта акшырайып, жупжука эриндери
менен ышкыра үн чыгарып:
-Апаң да бир кездери ушинтип айткан, анан эмне болду дебейсиңби, эң
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биринчи жолугуушуда эле, аны алдап, ит кылып таштап кетти Мажнуну!
Болду жетишет, окууну бүтөөрүң менен эрге берем!
Адатка айланган сөздөрү дедим да, анча этибар албай бөлмөмө кирип
кеттим. Бирок жүрөгүм жаманчылыкты сезгендей бир башкача сыздап
ооруп, көөдөнгө батпай, оозума келип тыгылып туруп алды, апам каза
болгондо ушундай абалда болдум эле.Түнү бою чабалактап чыктым,
Нуржаасын менен да сүйлөшкүм келбеди, телефонду өчүрдүм да, ар
кандай көңүлсүз ойго баттым.Чындап эле, Нуржаасынга мен ким элем,
итирейген айылдык бир жетим кыз, ал болсо байдын уулу, ата-энеси
борбордо, өзү Швецарияда окуса, тең теңи менен дегендей ага деле бир
байдын кызы тургандыр! Мени менен жөн эле каникул учурунда
зериккенде сүйлөшүп, утурумдуу, убактылуу ашыгы кылса керек...Эгер
ушундай болсо, ал кандай гана наадан адам! Бактысыз, максатсыз, учууга
эки канаты жок, өлүмдү гана ойлоп калган мага, анда эмнеге үмүт
берди?Неге эки канат байлап учуруп, жүрөгүмө от күйгүзүп, сүйүүгө
ишендирип койду!Деги эле апамдын артынан кетүүгө кам урганда, мени
эмнеге ажалдын оозунан сууруп алды?Ташбоор экенсиң, менин асыл
адамым, мен сага ушунча ишенгемин да, сага наристеникиндей таптаза,
булактын суусундай мөлтүрөгөн тун сүйүүмдү арнасам, а сен ушинтип
кетмек белең!-жаздыкты кучактап алып ыйладым. Ошентип, Нуржаасын
экөөбүз жакшылыктуу коштошпой калдык. Эки күндөн кийин гана
телефонду колума алдым. Ал менин ахыбалымды сурап, чочулап алыптыр.
-Амансыңбы, алтын балыгым менин?! Сен телефон албасаң, жүрөгүмдүн
түшкөнүн айтпа, баары жакшыбы?
–Нуржаасын, экинчи мени алтын балык дебечи? Мен балык болгум
келбейт!
- Сен менин алтын балыгымсың да!Мен сени көлдө сүзүп жүргөн
жериңен, өзүм сүйүү торун жайып кармап алдым да, чынбы?-деп күлдү,алтын балыгым, билесиңби, мен сенден үч эле нерсе сурайм, үч эле нерсе?!
Менин көздөрүм жашка толуп,үнүм калтырады: -Эмне сурагың келип
жатат, менде сенден башка бакытым жок... байлыгым да жок...
Нуржаасын ары жактан унчукпай калды, анын үнүн да калтырап кетти.-Акбулут, менин да сенден башка кымбат адамым жок...Мен сени
сүйөмүн...А сен?.. –ал менден жооп күттү.
Мен бир башкача кызыктай болуп кетип:-Токтосоң, сен жана менден
эмне сурагың келди эле?-деп сөздү башкага буруп кеттим.
Ал кайра жадырай түштү да: -Алтын балыгым, мен сенден эң биринчиСүйүү, экинчи- Бакыт, үчүнчү-өзүңө окшош таптатынакай бала төрөп
беришиңди сурайм?!
Үнсүз жерди карадым, ал түшүнгөндөй сөзүн улантты –Алты ай эле
калды, Шоолам менин, мен окууну бүтүп келем, анан ар дайым чогу
болобуз! Күтөсүңбү, мени, көпкөк көздүү чүрөгүм?
-Сен эмне кеткен жатасыңбы?
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– Ооба, мен аэропорттомун, азыр бир аздан кийин учам! Татынакайым
менин, жакшы кал! Интернет аркылуу кабарлашып турабыз да. Окей!
Ал кеткенден баштап алты ай мен үчүн алты кылымдай болду. Убакыт
өтпөй бир жерде токтоп калгандай, мен болсо бул ааламда унутулуп
жапжалгыз калгандай абалда болдум. Кайдан жолуктуң эле, Нурум менин?
Кайдан тагдырыма пайда боло калдың, Сүйүүм менин?Азапка салбай бат
келчи?!
Сен сүйүү толгон каттарды жазганда сага, сени менен өтчү келечегиме
ишене түшөм да, анан көрө албастар сен жөнүндө ар неселерди сүйлөй
баштаганда уккум келбесе да, ишенгим келбесе да сага деген сезимим өчө
түшкөндөй, сага деген дегдөө басаңдай түшкөндөй сени ойлогум келбей,
сенин каттарыңа жооп бергим да келбей калчу.Сен кимсиң жана ал ким?көптөр ушул суроону беришип, ансыз деле жүрөгүмдүн түпкүрүндөгү,
көңүлүмдүн түбүндөгү өзүмө ишене албаган алсыздыкты, бечарадай көрүп
жүргөн жакыр дүйнөмдү баса белгилеп, эскертип турушкандай сезилчү.
Басынып, чүнчүп кетчү болдум сүйүүмөн...Жүрөгүм да бир жамандыкты
сезгендей кээде тамагыма келип кептелип калат, кыйналып кеткенде
апамдын мага эстеликке калтырып кеткен ак шурусун кармалай берем.
Ал каргашалуу күн азыр да көз алдыман кетпейт, июнь айы болуп калса
да, сырт чыкыроон тартып, көл тараптан бороондун үнү угулат. Эшикке да
чыккың келбейт, бирок бүгүн аттесстат алчу күн, мектепке сөзсүз барыш
керек. Күзгүгө келип узун чачтарымды аяр тарап бир өрүп койдум да,
кечинде үтүктөлгөн формамды кийип, сумкамды алып чыгып баратсам,
астыман күлүп жайдаңдаган тайэжем тосту.
-Ий, каражаным менин, бүгүн колуңа документ аласың, анан чоң
турмушка аттанасың дегендей, жакшынакай эле кийинип барбайсыңбы?
Бул күн өмүр бою эсте калчү күндөрдүн бири да! Токтой турсаң, атайлап
сага арнап Дордойго барып алып койдум эле!-ал шашкалактап өз
бөлмөсүнө кирип мага жапжаңы гүлдүү көйнөк сунду.
-Магабы?-таңкала бир тайэжемди карап, бир жомоктогудай кооз
көйнөктү карап туруп калдым.Канча болду жапжаңы көйнөк кийе
элегиме?Көздөрүмө жаш тегерене түштү, тайэжемди кучактап андан
өткөн-кеткен түшүнбөстүктөр үчүн кечирим сурагым да келип кетти, ушул
мезгилде ал апама окшош камкор, мээримдүү болуп көрүнүп кетти.
-Эй, чыгасыңбы?Кечигип жатабыз, бол батыраак!-терезеден башын
чыгарып Махабат чакырды.Тайэжем мени үйдөн, Махабат тыштан
шаштырып, көйнөктү кандай кийгенимди, мектепке кантип жеткенимди
билбейм. Жакшынакай аттесстатты колго алдым, ОРТдан да жогорку балл
алыптырмын, классташтардан эң алдыда экемин! Сүйүнгөнүмдү айтпа,
мектеп директору болсо мындай деди:
-Мындай чоң балл менен борбордогу любой жогорку окуу жайынын
эшигин тээп киресиң-десе бүт баары туура дегендей баш ийкешип
күлүштү. Көбү мен үчүн сүйүнүштү, апамдын менин аттестатымды көрбөй
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калганын айтып айрымдары күйүнүштү.
Үйгө кетейин деп турганда, шайтандай болуп Махабат жаныма кайра
кантип жетип келгенин, кантип мага каражолтой гезитти карматып
кеткенин билбейм.Гезиттин эң биринчи бетинде Нуржаасын адаттагыдай
чыкыйып жарашыктуу саркеч кийинип, мен сүйгөн капкара көздөрү менен
күлүңдөп, аппак тиштерин көрсөтүп башка бир келишкен супсулуу кызды
жалдырап карап туруптур. Кыз да сурмалуу керемет көздөрүн чачыратып
абрикос формасындагы бөрсөйгөн сулуу эриндери менен бактылуу
жылмайып, Нуржаасынга топ моделдикиндей келбети менен ыктап,
кылыктанат. Экөө өзгөчө бактылуу экенин сокурга да көрүнүп, сезилип
тургандай. Көздөрүмдү бакырайтып туруп калыпмын.
“Баланча депутаттын уулу, баланча бизнесмен миллионердин кызынын
колун сурап эң кымбат бриллиант шакек белек кылды! Жакында, үйлөнүү
тою болот!!Көп жылдан бери элди суктантып келген кыз-жигит баш
кошуп, эми татынакай үлгүлүү жаш үй бүлөгө айланат!Кыздын да аты бир
башкача экен, Микаэлла мисске катышып байгелүү орун алган, Микаэлла
эң жаш бизнес-леди, Микаэлла - бир нече сулуулук салондордун
кожойкеси!Микаэлланын ырларына 10 клип тартылган! Үйлөнүү тою
Дубайда өтөт! Бал айын Балиден өткөрүшөт! “
Жүрөгүм мыкчылган сайын, гезитти да мыкчып, тытып салгым келди,
үнсүз турдум да көлдү карай бастым, жаныма ээрчип алган Махабат:
-Мен сага айткам, байлар ушундай болот, сен ага утурумдук куурчагы
гана болдуң! Ал сени жизнь албайт, десем, өзүңдү ак куу сезип, жерге
баспай, асманда учуп калдың эле!Сооп сага!Сооп! Чала болду!
–Кетчи, ары, мен жалгыз болгум келет, жалгыз болгум келет!-аны
төштөн ары түрттүм тажагандай.
-Чала болот, чала!Экөөбүзгө айылдык эле койчу жигит тең! Ага тийген
күнү да сен бактысыз болмоксуң! Ырас дагы эрте эскерттим сени. Мындан
кийин өз ордуңду билип жүрөсүң, тепек!-албууттанып колун ары-бери
жаңсап, тескери бурулду.
Мелтейип көл жээгине келдим, көл мени жактырбагандай, апама окшош
камкор үн менен “неге келдиң, кетчи бул жер тынч эмес, коркунуч сезип
жатам, кетчи, айланайын батыраак”-дегендей толкундары менен мени
буттан ары улам-улам урат.Ушундай баары муздак, баары мерез, баары
ташбоор көрүндү, мен эч кимден корккум келген жок, өчөшүп тура
бердим. Жүрөгүм кайрадан түрсүл сокту, бир коркунуч, бир жаманчылык
сезгендей катуулап барып, эч токтогон жок. Менин артымда кежигемди
сайып жиберчүдөй бир коркунучтуу көздөр карап турганын сезип шарт
бурула береримде, сасыган дем өтө жакын келип, же адам эмес, же айбан
эмес, тири шумдуктай неме капкара, таштай мупмуздак колдор мени
апчып кармап муунта баштады.
-Апаке! - кыйкырганым өзүмөн башка эч кимге угулган жок, айлана
капкараңгы түнгө айланды.
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Ал капкараңгы түндү да, андан кийин өткөн өмүрүмдөгү өчүрсө кетпес
кара так болуп сакталып калган, жүрөгүмдө айыккыс жара болуп калган
кайгымды да, муңумду да, адамга айтып бере алгыс ачуу арманымды да, эң
бактысыз жашоомду да эч эстегим келбейт.Ишенесизби, эч эстегим
келбейт. Ал жашоону эстегиче тирүү туруп эле көргө кирип, кулакты
бекем жаап алып жаткан жакшы!...Ал жашоону сөөк өчтү душманыма да
эч каалабйт элем!...
Көрсө, “тонду көлөкөсүнө бычкандай”, ташбоор тайэжем менсиз эле,
менин тагдырымды эбак эле чечип, бакытымды бычып коюптур. Сурапбилери жок, издегени, күйөрманы, жакыны жок дегенби алыскы эски
тааныштары менен байланышып, шерттешип, мени эбак эле сатып, калың
алып коюптур!
-Аттесстат алды, ала качып кете бергиле да, - деп чалган ошо да экен.
Анан минтип, тигилердин чалагайым баласы биз тарапта чалгындап
жүргөн кезинде, алсыз сары ооз балапанга окшоп жалдыраган боюнча
колуна түшүп калганымды карачы. ....
Көлдүн тескей тараптагы алыскы тоо арасындагы айылдардын бирине
ала качып барышты. Ата-энеси эл менен аралашпаган, өзүнчө бөтөн
жашаган, арактан көзү ачылбаган, кудайдын күнү “келе бакан, куу союл
болуп” чатакташкан, эң начар адамдар экен.Уулу болсо бала чагынан бери
эле наша чегип, арак ичип көп кылмыштарды жасап кармалып, өзү
мактанып айткандай, “түрмөнүн түрүн көрүп, аялдардын гүлүн терип
тандаган “ бир айбан экен.
Жаңы эле ак гүлүн ачкан аппак гүлдөй кезимде, жаңы эле кызыл
гүлкайырдай бажырайып турган кезимде, айбандын колуна түштүм да
уйпаландым, ууландым, өлүп кайра тирилдим...
Кызыл гүлдү кылыч менен кыя чапкандай, кырчын талды араа менен
араалагандай, бото солкулдак ак кайыңды балталап салгандай мен үчүн
баары урады, баары кулады!
Ошондой азаптуу күндөр башыман өтүп жатканда эч ким менин зарлаган
үнүмдү уккан жок, селдей аккан көз жашымды көрсө да көрмөксөн болгон,
мендей шордуу жетимдин кайгысы менен иши жок айланам жалаң
кайдыгер адамдарга толтура экенине көзүм жетти!...
Мен тараптан эч ким артыман издеп келген жок, издеттирткен да адам
болбоду. Тайэжем “шумдук жерге кетти, аябай бактылуу”деп аябай элди
ишендирсе керек, көлдүн күнгөй жагынан эч кабар жок.
Капчыгайдагы тоонун чокусундагы үңкүрдөй үйдө капаска камалдым.
Эч жака кача да албайм, эч жака чыга да албайм.Убакыт өткөн сайын
үмүтсүз жерди тиктеген үшкүргөндөн башка эч нерсе билбеген бир көк
мелтей кылым карыткан ташка айландым. Жүрөгүм, көөдөнүм,жада калса
акыл эсим эч иштебей, бир кем акыл адамдай бир жерди тиктейм да катып
калам. Ошол мезгилде тиги айбан сабап, чаначтай кылып тепкилеп,
чачыман сүйрөп сыртка кууп чыкса да, көзүмдү ирмебей, бир үн чыгарбай
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тырышып жата берем...Кудайдан ажал гана тилейм! Апама гана баргым
келет! Калган адамдар баары ташбоор, айбан, жырткыч, жалганчы
көрүнөт.
Бир күнү тигил айбан өзүнө окшош, адам кебетесинен кеткен беш-алты
адамдан турган шеринелештерин үйгө чакырды. Кой союлуп, арак
ичилип, баңгизат тартылып мас болуп, кылжыңдап жинди боло
башташканда карта ойной башташты.
-Сенин короондо үрүп чыгар итиң жок, эй, кемакыл? Сен эмнеңди коюп
биз менен ойногону жатасың?-деди алардын ичинде олтурган, бир топ
жашка барып калган ак чач адам. Кыязы баарынын чоңу окшойт, баарысы
мылжыйып күлүп чуулдап жиберишти:
- Аксакал,туура айтат, эй нашакур, эмнеңди койгон жатасың?
Тиги ары-бери жагын каранды да, күлдү чукуп, көз жашымды жутуп
шүмшүйүп олтурган мени бир саам карады да
-Мына мен жаш катынымды коем! Утулсам, алып кете бергиле, не жалко!
Свежий, жапжаш он жетиге чыга элек, муну сатып алганыма, эки айдын
гана жүзү болду! Макулсуңарбы?!
-Эки ай боло элек дейсиң, мунун жаш келин эмей эле, кылым карыткан
жез кемпирдей көрүнөт экен! Жакшы эле муну мүлжүпсүң, эти жок сөөктү
итке ыргыткандай, сен эмне өзүңдөн калган немени бизге салып берген
жатасыңбы?-деди бирөө, баары кайра каткырып күлүп жиберишти. Бир
гана ак чач адам мени телмире карап туруп:
-Дөөпарас, ойносо ойнойлу, бир гана утулсаң, менин катыным эле деп
талашмай жок?!-деп эскертти.
-Албетте, эркекче сөзүмдү берем!
Оюн кызуу башталды. Мага болсо баары бир болчу, бир айбандан
кулчулуктан бошонуп, экинчи айбандын колуна түшөт экемин, анын
эмнесине кайгырам же болбосо кубанат элем, ары бери жакты уурдана
карап, сыртка чыктым.
Ай топтоголок болуп, асманда бир булут жок, ачык экен. Качайын
десем, берки тоонун ары жагында карышкырдын уулуганы угулду, үйгө
кайра кирөйин десем андан өткөн ач карышкырлар олтурат! Кайда барам,
кайда качам?
-Жаратканым жардам берчи?!- тизелеп Айды карап, Кудайга жалбардым.
Бир топтон кийин, бирөө жаныма келип, жулкуп тургузду
–Тур, сен биз менен кетмей болдуң!-деди өктөм үнү менен.
Калчылдап турдум, эң тири шумдук коркунучтуу күндөрдү өткөргөн
үйдү, артыман узатып канталаган ызалуу көздөрү менен карап калган
айбанга окшош эр сөрөйдү да караганым жок. Машинага олтуруп бара
жатып асмандагы Айды гана жалооруй карадым...Айдан башка бул жерде
мага күйгөн адам жок болчу. Ай болсо менин апама окшоп артыман ээрчип
алды, көздөрү мени муңайым карап:
-Байкушум, эми эмне болот экенсиң, эмне балээге кабылат экенсиң, бул
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айбандар сени кайда алып бара жатат?Кантип сага жардам бере алам,
менин көз мончогум?
–Кейибе, апаке, кейибе...Бир гана мени күт, мен жакында сенин жаныңа
барамын!-деп шыбырадым, эс учтан танып бара жатып.
Эсиме келсем,таптаза ак шейшеп жамынып жатыпмын. Чакан бөлмөдө,
терезеден таза аба кирип, кулакка көлдүн шоокуму угулуп турду.
Башымды көтөрүп терезе жакты карадым, мен тааныбаган жер экен.
Үшкүрүнүп тим болдум. Бир маалда кече түнү көргөн ак чач адам кирип
келди. Аны көргөндө так секирип туруп, кичинекей муштумумду түйүп
коргонууга тура калдым, акыркы дем чыккыча согушуп, ак чач айбанды
тындым кылып анан өлгүм келди.Баарына тоюп бүткөн элем... Ал менин
сүрүмдү көрүп, мыйгынан жылмайды да, чөнтөгүнөн апамдын ак бермет
шуруларын алып чыгып:
-Кимдики? -деди.
–Меники,келе бери!- колумду шуруга сундум.
Ал мени сынай карап:-Чын эле сеникиби? Уурдап алган жоксуңбу?
–Мен ууру эмесмин! Апамдын калган эстелик! Келе бери!
–Аның чын болсо, бул шурунун наркы канча экенин билесиң да, ээ?- ал
шуруну күнгө чагылыштырып ары-бери карады.
–Кайдан билем, апамдан шурусу, бериңизчи мага?...көздөрүмөн көз жаш
тама баштады.
-Ырас, сенин себиң жаныңда турбайбы, бул шурунун наркы бир үйүр
жылкыга тете,- ал майланышкан көздөрү менен мени бир сыйра карап,
жаланып койду.
-Тур кийин, бүгүн түнү молдо келип биздин никени кыят, сени токолдукка
алайын деп чечтим, эркек бала төрөп берсең көрөр көзүм болосуң,
уктуңбу?
-Мени алгыча, энеңди ал! –деп чаңырдым
Ал мени бет талаштыра чаап жиберди.
-Адамча айтсам түшүнбөдүңбү, анда башкача иш болот-деп болгон күчү
менен колдорумду толгоп баса жыгылды.
Мен эс-учума бир топ күндөн кийин келдим... жашоонун бир кыпындай
кызыгы жок калганда, алдыдагы максат, үмүт ураганда, сүйүү жүрөктө
жашабай калганда, сени сүйгөн адамдар сенден алыстап, өзүң бул дүйнөдө
жапжалгыз калганда, айбан сымал адамдар сени тебелеп-тепсеп өзүң
менен кошо жан-дүйнөңдү кошо булгаганда, өлүмдөн башка эч нерсени
ойлобойт калат экенсиң, мен ошондо бир чечимге келдим. Түн ичинде
баары уктаганда, апамдын шурусун койнума катып, акырын үйдөн чыгып
чоң жолго чыктым, алыстан учуп келе жаткан машинаны күтүп, анан
капыстан ага боюмду таштадым. Катуу келе жаткан машина
катуу
тормоз бергенине карабай, самандай жеңил болгон мени илип кетти. “Апа”
деп бир чаңырып, эс учуман тандым.
Эсиме келсем, ооруканада экем. Колумду бекем кармап, Нуржаасын
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маңдайымда олтурат. Өңүмбү же түшүмбү? Мен Нуржаасынды эч качан,
эч жерден көрбөйт болушум керек деп ойлопмун, жер тоголок дегендей,
кайрадан жолугушуп каларыбызды эч ойлобопмун.
-Алтын балыгым, эми сени мен эч качан эч кимге бербейм... Нуржаасын
мени өзүнө тартып, чачтарыман сылады, мен “селт”эте, денемди жыйрып,
андан качтым. Аны жек көргөн, муздак көздөр менен чоочун адамдай
карадым, ал менин жылмайып карады:
-Мени антип карабачы, өзүң таптырбай кеттиң го, артыңан издеп келсем,
күйөөгө, сүйгөнүнө тийип аябай бактылуу, тынчын алба-деп тайэжең
урушуп
узатып жиберди, үмүтүмдү үзбөй дагы бир жолу
барсам, ал аял үйдү башкаларга сатып жиберип өзү дайынсыз жоголуптур.
Бирок менин үмүмтүм эч үзүлбөдү, сен экөөбүз жолуккан көл жээгинен
кеткен жокмун, күнү түнү сени гана күтүү менен алек болдум. Акыры сени
таптым, ак көгүчкөнүм менин. Баары бүттү, унут өткөн өксүк күндөрдү,
биз эми бактылуу болобуз, Булутум менин. Мен аны муздак көздөрүм
менен карап, башымды чайкап, “мен баарыбир сенден кетем” дедим
жаңсап.
-Булутум, бүттү, сени эч жака жибербейм, эч жака кетпейсиң, мындан
ары сен менин жүрөгүмдүн туткунусуң. Нуржаасын жылуу одеяло алып
келип мени кымтуулап жапты.
Бир аптадан кийин Нуржаасын мени ооруканадан өз үйүнө чыгарып
кетти.
Үнсүз-сөзсүз бир апта жаттым, андан соң акырын Нуржаасынга сүйөнүп
сыртка чыктым.Көлдүн жээгинде келишкен эки кабат үй салынып
жатыптыр, курулушчулар иштеп, айлана кымгуут.
–Көрдүңбү, сен экөөбүзгө үй салдырып жатам. Тээтиги экинчи кабаттагы
терезе биздин бөлмөбүз. Мен жумуштан келгиче, мени күтүп, көлдү
тиктеп олтура берсең болот. Андан соң, убактың да болбойт, эркем менин,
балалуу болгондо ашканадан буламык жасап чыкпай каласың да. Үй
жактыбы?Көрдүңбү мен сага эмне десем ошонун баарын аткарууга аракет
кылып жатам. А сен, мени коркутуп тултуясың, болдучу эми аччы
кабагыңды?! Баса, мен жумушка орноштум. Кудай буюрса, эл катары эч
кимге көз каранды болбой жашап кетебиз. Жакында үйлөнүү тоюбуз
болот! Сен кыялданган аппак көйнөктү кийесиң. Эх, кандай гана бактылуу
болобуз!
–Эч качан андай болбойт - менин үнүм чоочун адамдыкындай муздак
эле. Нуржаасын селт эте мени таңкала карады. Маңдайында баякы бакыраң
көз, ишенчээк кичинекей кыз эмес, такыр башка чоочун адам турган эле.
–Нуржаасын, мени кое бер, мени кыйнаба... Мен баарыбир сенин бүлөң
боло албай калдым. Менин жашоом эми такыр бөлөк, сен болсо таза,
турмушу тың, акыл эстүү кыз менен бактылуу бол. Микаэлла беле сенин
чыныгы сүйгөнүң?! –Акбулут, сен эмне деп жатасың, ойлонуп сүйлөп
атасыңбы бул сөздөрдү? Кайдагы Микаэлла? Гезиттегини көрүп айтсаң, ал
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кыз өзүн пиар кылыш үчүн, бир чети өз жигитинен өч алыш үчүн, менин
сүрөтүмдү интернеттен алып акчага заказ кылыптыр жазмакерлерге.
Сенсиз кайдагы бакыт жөнүндө сүйлөп жатасың, сен жок мага эч ким
кереги жок? Мен сенсиз жашабайм бул дүйнөгө, ишенсең, бир тыйын
болуп калат бул өмүр...
-Нуржаасын, тең теңи менен, тезек кабы менен дегендей, сен өзүңө
теңдүү байдын кызын ал, мендей тоголок жетим кызды не кыласың. Эртең
эле ата-энең каршы чыгат. Бекер кыйналбачы, биздин жолдор эбак эле
кайчылаш кеткен.
-Мен сени аябай акылдуу кыз деп ойлогом, мен сени кандай күчтүү
сүйсөм, мени да катуу сүйөт деп ойлогом. А сен болсо бир кичинекей
кыйынчылык болсо, артка чегинесиң да, бакытты бизге алтын табакка
дапдаяр салып кармата салгандай жеңил баа, арзан турган буюм эмес да.
Ооба, көптөгөн оорчулуктар, нечендеген тоскоолдуктар астыбызда турат
биз аларды чогу жеңишибиз керек. Эртең, менин ата-энем, бир
туугандарым каршы чыгышы мүмкүн, бирок экөөбүз ынтымактуу болуп,
эч бирөөнүн сөзүн укпай, акыры чогу болсок, эч ким бизге эч нерсе дей
албайт да, чынбы?
–Кандай түшүнбөгөн немесиң?Мен күйөөдөн чыккан аялмын, турмушум
бузулган адаммын, түшүнчү, эртең эле эл айтып чыгат, туугандарың болсо
каршы турат. Өзүңдү да, мени да кыйнабачы, Нуржаасын?!
–Эл эмне дейт, туугандар эмне дейт деп ар нерсени ойлоп убакытымды
корото албайм, бир-бирибизди сүйөбүзбү, болду! Сенин турмушуң бир
эмес, үч жолу бузулса да баарыбир эле мен сени гана тандамакмын,
алтыным менин...Өлүп кайра тирилип, экинчи жолу бул жашоого кайрадан
келгенде да, сени гана алмакмын түгөйүм деп, мен сенден башка эч кимди
сүйө албайм, жаным менин...
Нуржаасын мени өзүнө тартып, эриндеримен сүйдү, чачтарыман сылады.
Бул дүйнөдө Нуржаасындан башка жакын адам жок экенин жүрөгүм менен
сезип турсам да, бүткүл азабымды, арманымды айтып анын кучагынан
чыкпай, катуу ыйлап алгым келсе да, ичтеги кара таштай бүдөмүк сезим
андан мени алыстатты. –Нуржаасын, анда мага убакыт берчи, мен көп
нерсени ойлонушум керек-деп көздөрүмдү андан ала качтым.
–Макул, жүз кылым күт десең да мен сени күтөм, жаным, бирок мага
түбөлүктүү кайтасың, ээ?-эңкейип жүзүмөн аяр сүйдү да, курулушчулар
жака басып кетти.
Анын таза жүрөгүнө, тунук сүйүүсүнө таң калдым, мен анын мыкты
адам экенине жаңылышпаганыма ичимен кубандым, бирок анын мөлтүр
таза сезимине менин киргилт болуп, булганып калган турмушумду ыраа
көргүм келбеди. Ал тазабы, таза бойдон калсын, менин оор тагдырым,
менин адам көтөрө алгыс таштай оор азабым, ага көлөкө түшүрөт да, мен
ага тең эмесмин...Баарыбир мени сүйбөй калат, акыры мени таштап кетет,
миң эсе бактысыз болгуча, азыр кесе айтып андан мен алысташым керек
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деп чечимге келдим, бирок Нуржаасындын ташты да эриткен назик
мамилеси, өзүнө ишендире алган чын жүрөктөн чыккан сөздөрү, мага
болгон күчтүү сүйүүсү мени өзүнө магниттей тартып, жанынан кетирбей
кармап туруп алды. Жашоонун маңызы мен үчүн Нуржаасын эле.
Акырындап депрессия абалдан чыгарган да Нуржаасын болду. Жашоодо
кандай
гана кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болбосун экөөбүз
биригип жеңмей болдук. Ошентип, кайра үйдө күлкү пайда болду, акырын
шыкаалап бакыт келди, муздай түшкөн жүрөгүм жанданып сүйүү деп
шыбырап уктап, сүйүү деп кагып ойгончу болду.
Ата-энеси, туугандары менен таанышкан күн да келди. Уулунун “мага
үйлөнөм” деген оюн эч ким колдогон жок, алардын муздак көздөрүнөн эле
билсе болот эле, мен сыртка чыгып кетерим менен, Нуржаасынга
асылышты. Алардын кыйкырып сүйлөгөнү сыртта шүмүрөйүп турган
менин кулагыма кирип, ансыз деле алсыз соккон жүрөктү тепчип, тепчип
кетип жатты. Үнсүз ыйлап турдум, башка арга жок эле.
–Сен акылыңан айнып калган жоксуңбу? Деги бул теги жок неме ким
өзү?-атасы барк этти.
-Эрден чыккан келин менен эрчишип жүрөт деп тиги Айша абысыным
бекер мага чалбаптыр да, көрсө туура экен да- апасы энтикти.
-Мам, не переживайте, алам десе эле биз эмне Нурга алгыза коймок белек
бул разведенканы?-деди чоектогон улуу эжеси.
–Нурчик, ты самый завидный жених, артыңан канча кыздар чуркап
жүрөт, ошончо сулууну жактырбай, сенин тандаганың ушу
деревеншинабы?-деди ортончу эжеси.
-Позор болобуз, карап тургула, жалгыз баласына айылдык мыркушаны
алып беришиптир дешип шылдыңдашат бизди тааныгандар-деди үчүнчү
эжеси булкулдап.
–Точно мунун башын айлантып, цыганга барып окутуп алган тиги
шерменде, менин көзүмдүн тирүүсүндө, үйлөнбөйсүң, бул турмушу
бузулган келинге!-деп чаңырды апасы.Көпкө чейин тынчтык өкүм сүрдү.
Бир аздан кийин Нуржаасын:
-Баарыңар өз ойюңарды айтып бүттүңөрбү? Эмесе,ардактуу ата-апа,
кымбаттуу эжелерим мен көп убакыттан бери ойлонуп, анан ушул чечимге
келдим. Анын мага чейинки жашоосу, турмушу кызыктырбайт. Мага аны
менен болгон келечегим кызык, бул кыз менен гана бактылуу болуп
кетериме көзүм жетет. Жалындап сүйүп, анан ошол адамга жетиш кандай
бакыт! Кымбаттуу менин чүрөктөй сулуу эжекелерим! Бир чети силер бул
сезимди түшүнбөйт деле болушуңар керек, себеби силер сүйүп турмуш
курган эмессиңер да, силердики дайыма муздак расчет: эң биринчи орунда
карьера, байлык, акча гана турчу. Түшүнсөңөр, жашоого бир келип,
сүйбөгөн адам менен
жашоо не деген азап! Ошондуктан, менин
чечимимди, менин тандоомду, менин сүйүүмдү сыйлашыңарды өтүнөм...
Чуркап чыкты да, мени колуман жетелеп, көл жака басты.Артыбыздан
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тигилер аңырайып карап калышты.
-Эч нерсе эмес, жалгызым, акыры биз жеңебиз, буларды. Көңүлүңө
булардын сөзүн эч алба. Акыры түшүнүшөөр бизди.
Ушуга чейин башыман өткөн кара жолтой күндөр, капкара булуттарды
шамал айдап, күн жаркырап тийгендей, эң бактылуу, эң кубанычтуу
күндөргө алмашты.
Чындап эле биз жеңдик, акыры ата-энеси үйлөнүү тоюна толтура
адамдарды чакырышып үлкөн той өткөрүшмөй болду. Биз ал күндөрү
өзгөчө бактылуу элек. Бир мүнөт да ажырашпай, кол кармашып
кыялданып гана олтурчубуз.Үйлөнүү тоюбузга чакыруу билеттерин
таратып бүткөндөн кийин, мага кайын эжелерим эң кымбат, эң кооз, этеги
узуун, чубалган аппак көйнөктү чет өлкөдөн заказ менен алып келдирип
белек кылышты.
Ал түнү мен уктабай кыялымдагы көйнөгүмдү кийип ары басып бир
чимирилем, бери басып бир чимирилем, иши кылып күзгүнүн жанынан
чыккан жокмун. Үлпөт гүлдөрүм да аппак хризантема гүлдөрүнөн
коздолуп жасалганына таң калып койдум. Апамды эстедим. Ал өзү да ушу
хризантема гүлдөрүндөй сонун жыттанып турчу эле.
“Апа, эгер мени карап турсаң, кызыңдын чексиз бактылуу экенин көрүп,
кубанганыңан көз жаш алып турсаң керек. Алтыным, менин, мына мен
аппак көйнөк кийип, эң бактылуу кыздардай болуп, сүйгөнүмө турмушка
чыкканы жатам! Мени менен кошо кубан, Апаке!”-деп өзүмчө жылмайып
чимирилип бийледим.
Терезе тыкылдагандай болду, Нуржаасын эжелерине көрүнбөй мага
жолукканы келди окшойт деп, тызылдап чуркап барып форточканы ачып
жиберсем, эч ким жок, бирок бир коркунучтуу караан ырсайып мени карап
ары алма бакка жашынгандай болду. Мурдакы жашоомду талкалаган
айбандын элесин көрүп, чаңырып жибердим да эс учтан тандым.
Эсиме келсем, ооруканда жатыпмын, аппак көйнөк ошо бойдон бир да
жери уйпаланбай жонумда экен. Отуздан ашып калган бой келбети
келишкен ак халатчан сулуу аял кирип келди. Өңү өзгөчө кубанычтуу:
-Куттуктайм, сулуу келинчек, сиз кош бойлуу экенсиз!Тоюңар да эртең
болгону жатканда, күйөөңүзгө сюрприз кылып өзүңүз айтасызбы, же
жакындарыңыздан сүйүнчүлөтөсүзбү?
Баштан ары бирөө балта менен ургандай болду, тез-тезден дем алып,
демим жетпей, көздөрүм караңгылап барып, кайра өзүмдү кармадым.
–Кош бойлуу аялдын алгачкы үч айында кадыресе болгон көрүнүштөр.
Баш айлануу, жүрөк айлануу, көздөр караңгылап дегендей, өзүн алсыз
сезүү. Ага өзгөчө кабатыр болбо! Эки айдан кийин баары өтүп кетет,
алтышка! Азыр эле ооруканадан чыга берсең болот, тышта кайын атакайын энең жана күйөөң чыдамсыздык менен күтүп турушат. Болду эми
анча коркутпа, бара гой тоюңар жакшы өтсүн, түбөлүгүңөр түз болсун!
-Эже, суранам! Мени жаман сезип жатат, эртең чыгат деп коесузбу?
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Врач мени таңкала карап :-Жаңы бүлө болуп барган жериңе мынча не
калп айтып?Түшүнгөн жокмун?-деди мени муздак карап.
Мен боздоп ыйлап бүт ахыбалымды түшүндүрдүм. Баарын ага айтып
бердим. Курсактагы баланын атасы такыр башка адам экенин, кайра
кантип арзыган адамыма жолукканымды, мына эми бактылуу болом
дегенимде, минтип кара басып, бул жаман жаңылык...себеби өмүр бою
баңги зат колдонгон адамдан нормалдуу бала төрөлмөк беле! Баары
күтүүсүздөн!
-Эң биринчиден өзүңдү карма, жакшы ойлон, сиңдим. Баңги зат кабыл
алган адамдан нормалдуу бала төрөш чындап эле өтө опурталдуу.
Алдырып салсаң болот дечи, бирок кийин сен такыр төрөбөй калышың
мүмкүн, себеби тун баланы бойдон алдырыш эненин ден соолугуна
коркунучтуу. Өмүр бою балага зар болуп өтөсүң! Албетте, сенин тандооң
дечи, бирок, өкүнүп калып жүрбө?
–Эже, канча акча десеңиз, берем. Бир өтүнүч, батырак курсагымдагы
түйүлдүктөн мени арылтыңыз! Сизден бир нерсе суранарым эч кимге
айтпаңыз, бул экөөбүздүн ортобузда сыр бойдон калсын! Суранам эже!
-Бул сенин акыркы чечимиңби? Кайталаймын кийин төрөбөй каласың!
–Мага эми баарыбир, мен бир чечимге келдим.
Операцияга чейин, шашылып кат жаздым да, ак хризантем гүлдүн бир
четине кыстарып койдум.
“Асылым, эртең биздин той болмок, бирок тилекке каршы, тагдырдын
тамашасыбы, экөөбүз көптөн-көп күткөн той болбойт. Эртең мен жаткан
палатага кирериң менен менин бир эле жолу кийип, бирок тойго кийилбей
калган аппак үлпөт көйнөгүмдү көрөсүң, аппак хризантема гүлүнөн
жасалган үлпот гүлүмдү, анан катымды окуп, мага ачууланып тамды
муштайсың, себеби эми экөөбүз эч качан көрүшпөйбүз, эч качан бул
жашоодо жолугушпайбыз! Мени такыр издебе, мен сени бактысыз
кылгандан башка сага бир жакшылык алып келген жокмун. Ишенсең сен
бактылуу болуш үчүн мен сенин жашооңон жок болушум керек! Башка
арга жок. Сен чоң бакытка, улуу сүйүүгө татыктуу мыкты асыл адамсың!
Кечир, мени.Кош!”
Ооба, Нуржаасын бактысыз, баласыз болбош үчүн, мен жөн эле анын
жашоосунан жок болуп кетем. Ал сөзсүз бактылуу болууга тийиш! Сөзсүз!
Бир топтон кийин, врач кирип келди:
-Акбулут, даярсыңбы! Мен башка врач менен сүйлөшүп койдум.
-А сизчи?
-Мени азыр төрөтканага чакыртып жатышат.
-Мен
даярмын!-эриндеримди тиштегилеп, көздөрүмдөгү жашымды
көрсөтпөй, терезе жакты карадым. Ооба, азыр эле ал жактан акыркы жолу
Нуржаасынды көрүп, ичим куйкаланып, көздөрүмөн көлдөй болуп жаш
куюлган эле...
-Кош, асылым, мен сени түбөлүк сүйөм, мен сени эч качан унутпайм171

деп шыбырап, эриндеримди, алаканымды муздак терезеге тийгизип аны
акыркы жолу сүйгөндөй коштошуп алган болчумун. Көздөрүмдөгү жашты
катуу сүрүп,
-Мага эми баарыбир, Нуржаасын бактылуу болсо болду!-деп ичимен
кудайдан тилеп, врачтын артынан акырын бастым.
Түн ичинде, эч кимге билинбей жолго чыгып кеттим, кайда бара
жатканымды өзүм да билбейм. Рыбачьеге такси менен келип, анан поездге
түшкөнүмдү бир билем, шаарга жеткиче чабалактап кыйналып бир эсучумду жоготуп, бир эсиме келип, дене табым көтөрүлүп чыкты. Жанымда
отурган жүргүнчүлөрдүн бири шаарга аз калганда тез жардам чакыртып
мени аман алып калды окшойт. Тез жардам келип түз эле ооруканага
жеткизди. Фамилиямды, атымды такыр башка атадым, шашылыш
операцияга киргизип кетишти. Ал жакта мени жек көргөн адамдар көп
болду, а бирок түшүнгөн бирөө эле болду. Кыйкырып, урушкан , жектеген,
жек көргөндөр гана...
–Жапжаш туруп, баласын чанып, күнөөсүз наристени жашыруун
алдырып, анысы аз келгенсип чала сабат дарыгерге баланы чала алдырып,
эми өзү да чала жан болуп жатат. Деги азыркы жаштар, кандай гана
ташбоорсуңар? Кантип өз балаңды өлтүргөнгө колуң барды?Кийинки
келечегиңди сен ойлондуңбу?Сен экинчи эне болбойсуң?!Эне
болбойсуң!Түшүнүп жатасыңбы мени?
Ийне сайып жаткан улгайып калган медайым акшырайя карап, айкырып
жатты. Ары жакта пол сүрүп жаткан бир орус кемпир:-Болдучу, бай
болгур, Батийна, араң турган байкушка асылбай?!-деди мени жалооруй
карап.
–Таня, өз ишиңди билчи, ээ? Мага акыл үйрөтпөй! Көрөт элем, менин
ордумда болгонуңда, бүгүн эле мобуга окшош эси жок, мээси жок эки
кызды аман алып калдык. Бул үчүнчүсү. Уятсыздар!- жулкунуп туруп
кетти.
Орус кемпир жаныма келип: -Эч нерсе эмес, баары жакшы болот,сен
сөзсүз бактылуу болосуң,-деп чачыман сылап, төшөгүмдү кымтылады.
Таня апага жолукпасам, менин кийинки жашоом кандай болот эле
билбейм, ал менден башкаларга окшоп, майдалап, эзмелеп өткөнкеткенден сурамжылаган да жок, ага менин ден соолугум эле
кызыктырбаса, тамак-ашына чейин мага ташынып өз кызындай мамиле
жасады. Ооруканадан чыгарда, орто жаштагы дарыгер кирди, колума кагаз
карматты. Мен үнсүз тиктедим, эч нерсе түшүнгөн жокмун.
-Он гүлүңдүн бир гүлү ачыла элек жаш экенсиң, кызым. Түшүнүп
жатасыңбы, сен бул дүйнөгө көз жарбай калган наристеге гана эмес,
өзүңдүн да убалыңа өзүң калдың! Сен эне болуу бактысынан айрылдың!
Ал кетери менен шолоктоп ыйладым, ушуга чейин жарыла албай турдум
эле, көз жаштарым селдей төгүлдү.
Таня апа чуркап кирди, менин оокаттарымды салыштырып, кийингенге
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жардам берди.
-Эч нерсе, эмес, кызым!Мени менен бир азга жашай турсаң болот.
Жакшы тыңыгандан кийин, сага жумуш караштырып көрөбүз. Айттым го,
баары сонун болот! Ал эми негатив ойлорду көчөгө ыргытып сал, өткөн
жашооңо кайтып барба, алды жакты гана кара, ошондо сен сөзсүз
бактылуу болосуң! Жүр кеттик! Башыңды өйдө көтөр, тың бол, Алтынчач деп кайраттуу сүйлөп, мени жетелеп ооруканадан чыкты.
Бир азга жетпей Таня апанын эски тааныштарынын жардамы менен
жумушка орношуп, тикмечи болуп иштей баштадым. Бир эле жерде
иштеп, тамактанып, жатаканасы, жана ошондой эле шаардын четинде, эски
бир имараттын жер төлөсүндө болгону мага жакты. Себеби мени эч ким
издеп таба албайт, эч кимдин көзүнө да көрүнбөйм. Мени тааныгандар
үчүн мен эми жокмун, дедим ичимен шыбырап.
Алтынчы, базар күндөрү бош болсок да, майда-чүйдө заказдарды алып эч
жака чыкпай иштей берчүмүн. Ар кандай ойлордон, кайгы-кападан,
жалгыздыктан, чексиз кусалыктан иш сактап калчудай башымды көтөрбөй
иштечүмүн. Кээде түн ичинде уйку качып, анын ордуна эски санаанын
баары биринен-бири ээрчип келе баштачу, маңдайыма Нуржаасын туруп
мени жалооруй карап такыр жаныман кетчү эмес. Арга жок жарыкты
күйгүзчүмүн да, тигүүчү машинкамды иштетип бычылган даяр
материалдарды тиге баштачумун. Бош болгондо эскиздер менен
олтурчумун. Кожойке жөндөмүмдү көрүп, өзүнчө бөлмө да бөлүп берди.
Күнү-түнү иштеп берсем болот, ага эмне, башкысы даяр жаңы иштер
болсо болду да. Ошентип, айдан-ай алмашты, жылдан-жыл
жылышты.Убакыт шуулдап, кантип үч жыл өтүп кеткенин сезбей
калыпмын. Көптөн бери оңчулуктуу күзгүгө карана элек болчумун,
чачымды тарап жатып өзүмдү карап, жүрөгүм шуу дей түштү. Көздөрүндө
оту өчкөн, көз астына майда узун бырыш түшкөн, узун чачтары суюлуп,
саамайларына бирин-серин ак чач басып, эриндери кеберсиген, жүзү
жансыз аял мени местейип карап турду. Күзгүнү ыргытып жиберип,
шолоктоп ыйладым. Боюман алдырганда бир ыйладым эле, андан бери
жүрөгүм муздак, көздөрүм кургак болчу. Азыр сыздап ыйладым, өткөн
сонун керемет күндөрүмдү эңсеп, Нуржаасынды эстеп, ага деген кусам
ашып-ташып, бир эле көргүм келип, жараткандан ашыгымды бир эле жолу
көрсөтүп коюшун сурандым, кайра чочуп кетип, “кайдан мен аны көрөт
элем, ал эбак эле ошол күнү үйлөнүп алса керек деп ичим ачышты, тагдыр
мага берешен болуп керемет жигит жиберсе да аны мен баркын - баасын
билбедим, өз ырыскымды өзүм тептим! А бирок мен ага бала төрөп бере
албагандан кийин, анын жашоосун накта бактысыз кылмакмын да! Ансыз
деле бир үйдүн жалгыз баласы болсо, аны , анын туугандарын кыйнап не
кылам? Кайда болбосун, кимди албасын, бактылуу болсун. Менин жан
жолдошум мындан ары жалгыздык гана...
Кайра татаал тагдырыма моюн сундум, мурдагыдан да баш көтөрбөй
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иштечү болдум. Өзүмдү аябай кыйнап, көздөрүм кургап, кыпкызыл болуп,
ооруй баштаганда гана жарыкты өчүрбөсөм, тынымы жок түйшүк, тим эле
өзүмдүн оокатым болгонсуп бүтпөй калган иштердин баарын калып мен
бүткөрөм... Апам көп түшүмө кирчү болду.Мени ушунча аяп, бооруна
кысып, көздөрүнөн көз жаш бетиме тамчылайт. Апамды мен да кое бергим
келбей, кыса кучактап, колумдагы шуруну ага берем, бирок ал башын
чайкап менден алыстайт, шуруну ага сунуп артынан чуркайм, болгон
күчүм менен чуркасам да ага жетпейм, алдыман бажырайып жылмайып
Нуржаасын чыгат, мен андан жашынгым келип артка качам, ал баарыбир
мага жетип, “Акбулут, баарыбир мен сени табам, акыры чогу болобуз”-деп
айткыча, артыман биринчи күйөөм чыга калып чачыман сүйрөп кетти,
чочуп кетип ойгонсом, Таня апа мени жалдырап карап туруптур.
–Сага эмне болду, бакырып чочуп кишини коркуттуң?
–Жаман түш кирди, жаман түш-дедим энтигип.
-Деги абайла, Алтынчач, баякүнү сени издеп менин үйүмө чейин
шимшилеп бирөө келди, кебетеси, сен айтып берген айбанга окшош экен.
”Акыры табам, жердин жети түбүнө кирип кетсе да, ал меники”-деп
кишини
коркутат, эптеп кошуналар менен кууп чыктык. Абайла,
Алтынчач?!Сен бул жактан шашылыш кетпесең, ал акмак бул жака келет.
Шашылыш кийимдерди чогултуп, кожойкеден эмгек маянаны сураганы
кирсем, жардамчысы олтуруптур, шартымды айтып, акчамды сурасам.
-Деги ненормальный адамдар көбөйүп кетти, жумуштан кетерде алдын
ала бир жума эрте эскертет, нормальный адам! Сага болсо сразу деньги
подавай, шашпа, эртең Москвадан өзү келет, анан расчетуңду аласың, азыр
болсо марш иште, ар бир мүнөт биз үчүн кымбат!-деп кууп чыкты.
Өз ордума олтуруп, машинкамды иштете баштадым, иштеген жерибиз
подвалда болгондуктан, жарытылуу күн деле кирчү эмес, караңгы, ары сыз
жерде көңүлсүз иш күн уланды. Башкалар түштөнгөнү турушту, мен
мандайымдагы кичинекей терезенин алдында баш көтөрбөй иштей бердим.
Негедир жүрөгүм жаман түрсүлдөдү, бир жаманчылыкты сезгендей сыздап
туруп алды. Катуу үшкүрдүм, бирок жеңилдеген жокмун. Ошо маалда
терезени бирөө катуу сокту, артка жыйрылып, алаңдап ал жакты карай
калсам, аппак хризантема гүлдөрү көрүндү, анан бакырайган капкара
сулуу көздөр. Ал көздөр мени сагынычтуу, кусалуу карап, көз жаштар
чууруп агып турду. Нуржаасын! Так секирип, терезеге жакын келдим,
бутумдун учуна туруп, бетимди чан баскан айнекке такадым, ал тизелеп
мага жакын келди, терезедеги чанды ачып анан калтыраган колдору менин
жүзүмдү сылады, эриндери менин эриндеримди издеди. Канча убакыт аны
унуткум келип, атайлап аны эсимен чыгаргым келсе да, аны менен болгон
ысык мамилени өрттөгүм келсе да, такыр аны унуткум келсе да, жүрөгүм
мага баш ийбеди, бир эле анын карагат көздөрүн көрүп баарын унуттум,
өзүмдү кыйнап, тыйып, Нуржаасынды өткөн жашоомдо калтыргым келсе
да, ал баарыбир жүрөгүмдүн түбүндө жашаптыр, эч эсимен кетпептир.
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Селдей аккан көз жаш, куса, сагыныч, ага болгон сүйүү бир көз ирмемде
сыртка тээп чыгып, өзүмдү кармай албай калдым, “азыр чыгам” деген
белги берип, шашыла көз жашымды арчыдым да, учкан октой сыртка
чуркадым. Подвалдан чыгыш үчүн, караңгы подьездеги тепкичтер менен
өйдө көтөрүлүш керек болчу, ал күнү жарык да жок экен, тобокелге салып
капкараңгы тепкичтерден аяр басып өйдө көтөрүлө баштадым, так ушул
учурда катуу колдор моюнумду толгоп, мурдагы айбанга окшош күйөөм:
-Шүдүңгүт, качып кетем дедиң беле сен менден, сени мен баарыбир
жердин түбүнөн болсом да табам! –бычагын моюнума такап,- Үнүңдү
чыгарба, өлөсүң!-деп арткы караңгы түпкүргө сүйрөдү.
Ары жактан -Акбулут! - деген Нуржаасындын үнү угулду.
-Бул жака келбе, кач!Бул айбан сени өлтүрөт!-деп катуу кыйкырып аны
коркунучтан алыстаткым келди, бирок үнүм чыкпады. Айбан мени ары
жака катуу ыргытып жиберип, жалаңдаган бычагын өйдө көтөрүп,
Нуржаасынга басты.Башым менен катуу тамга тийип, эс учуман танып,
андан кийин не болгонун билбейм. Көзүмдү ачсам, колумду бекем кармап,
менден көздөрүн албай Нуржаасын олтуруптур.
–Баары жакшы болот, Акбулут! Биз эми бактылуу болобуз, жаным!-деди
акырын шыбырап.Мен алаңдап ары-бери жагымды карадым.
–Тиги итти издеп жатасыңбы? Аны милицияга өткөздүк. Экинчи ал
сенин тынчыңды албайт, камтама болбо. Акбулут, урушта туруш жок,
эмесе кетелиби?
–Кайда, кайда кеткен жатабыз? – дедим мен көздөрүмдү алаңдатып
Аппак тиштерин көрсөтө күлүп Нуржаасын мени тапатак көтөрүп,
көчөнүн четинде турган машинага басты.
Мен чочуп кетип тыбырчылап:
-Кайда алып бара жатасың? Мен эч жака барбайм!-дедим.
-Акбулут, болду эми эркелебечи! Адамча колуңду сурап, той кылып
үйлөнөйүн десем, качып кеттиңби? Качып кеттиң! Мен сени ошол күндөн
баштап, ушул күнгө чейин азап чегип издеп жүрүп, акыры таптым, эми
мен сени кайра жоготуп алгым келбейт! Бүттү! Мен сени бүгүн ала качып
кетем, канчалык каршы болуп, так секирип туйласаң да, мен сага баарыбир
үйлөнөм!
-Мен турмушка чыккым келбейт, жана чыкпайм, башка эле нормальный
кыз таап алчы, мен сени менен жашагым келбейт!-деп тыбырчыладым.
-Мен сендей ненормальный кызды сүйүп калсам эми эмне кылайын. Кыз
барган жерине ыйлап барат дечү беле, жигиттер, кеттик!-деди машинага
мени көтөрүп бара жатып, астынан тосуп чыга калган досторуна бактылуу
жылмайып.
Ошентип, ал күнү нике кыйып, бир үйдөн түтүн чыгарып, эл суктанган
түгөйлөрдөн болуп жашап калдык. Заматта эле чексиз бакытка чулганып,
ырыскы-кешикке оронуп, сүйүү булагынан даам сызып, көлдүн ак
куусундай күн нуруна киринип, жаңы салынган ак өргөөгө кубанычым
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батпай, улам-кирип чыгып, кеч киргенде балконго чыгып чыдамсыздана
Нуржаасынды жумуштан күтүп, ал келгенде ак чардактай учуп-кайкып
мойнуна асылып, чексиз сүйүү толгон көздөрүнө күнгө окшоп батып
кетип, таң атканын, ай батканын сезбей калган эң бактылуу күндөр
башталды. Бирок, жүрөгүмдү өйүгөн, бассам да, турсам да эч оюман
кетпеген сары убайым, оор кайгы тунук бакытыма көлөкө түшүрүп,
кетпей койду. Кабагым бир аз эле бүркөлө түшсө, көздөрүмдү жалдырап
карап Нуржаасын маңдайма тура калат.Арга жок ал өксүктү унуткум
келет...
Нуржаасын экөөбүз жашаган күнөстүү бейиш аралындагы бактылуу
күндөр зымырап өтүп, биздин ачык асманга акырындап күн бүркөлүп,
булуттар каптай баштагансыды. Айылда жашаган аталаш туугандары
келип-кетип кирип-чыгып ар нерсени айтып тийишкенде, мен байкуш
үнсүз чыдап отуруп берем. Алар келип - кеткен сайын жүрөк ооруйт,
көңүл муздайт, көздөрдөн көлдөй болуп жаш куюлат. Бирок Нуржаасынга
эч айтпайм, күлүп жайнап тосуп алып, аны бактылуу кылууга аракет
кылам. Бирок, ал жумушка кетери менен аталаш жеңеси кайдан-жайдан
пайда боло калат да, качып баратсам да ар жактан жолумду тороп,
аңкылдап чаңыра баштайт.
–Азыр эле борбордон абам менен жеңем чалды, мага чоң задание берди,
“тиги келинге айт, деги анын төрөйүн деген оюу барбы же жокпу?Жок
десе түйүнчөгүн түйүп келген жагына кете берсин, уулубузга жылыга
туучу аял алып беребиз деп жатышат?Ай, алардыкы деле туура да, уулу
жалгыз болсо, анан сен туубасаң, уулга убал эле болуп жатат да! Ал
байкуш да жоош да, сага айта албай арга жок жашап жатат да! Канча жыл
болду, же туубайсың, же жоголбойсуң? Мен сендей ханышадай болуп
жашасам, алым келсе жылыга
туумакмын! Карачы ай, бакытың
төөнүкүндөй эле, жашаганың ак сарайдай үй, түгөйүң кыз-келиндер
тамшанып өтчү керилген жигит! Сага деги эмне жетишпейт ыя?
Ар бир сөзү мээме, жүрөгүмө сайылып, кайра үшкүрүк болуп оозуман
чыгып жатты.
-Сен эмне үшкүрүнөсүң ыя, көйнөгүңдү уй жегир, абайла кара жолтой
болуп эриңди жутуп алба!
Ушул жерден чыдамым кетип, мен да жарылдым:
-Оозуңузга таш, кетиңиз, экинчи бул куттуу үйгө келбеңиз? Кетиңиз!
-Апээй, тепек, кечээ келген келин, албарстыдай ажылдайт да, оо,абийири
жок, адеби жок сетер! Сенин ушундай болгонуң үчүн, жараткан сага бала
бербей эле да! Шашпа, жакында өздөрү келет! Өздөрү сени жакаңан алып
итерип бул үйдөн кууп чыгышат! Адамча түшүнбөгөн сага айбанча гана
мамиле жасаш керек! Биздин тукумдан айлан, уулга сен тең эмессиң! Кара
бет, сени элеби! Карап тур! Сени ушул үйдөн куудуртуп чыкпасам, Шайыр
атым өчсүн!
Күнүгө кудайдан жалбарып-жалынып, сыздап ыйлап, наристе сурачу
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элем, эми саат сайын, мүнөт сайын, секунд сайын сурачу болдум. Мен
Нуржаасындан эч ажырагым келбеди, аны балалуу кылып, бактылуу эне
болгум келди. Бассам-турсам бала тилеп жашап калдым, үмүтсүз дешсе да,
үмүттөнгүм келди, кудайдын кереметине ишенгим келди. Кудай кааласа,
келечекте баланын үнүн уксам экен деп тилечү болдум Жараткандан.
Арадан дагы үч жылдай убакыт өттү. Нуржаасын”бала” деп бир сөз
айтпайт, ал айтпаган сайын жүрөгүм ооруп, сарсанаага батам.
Ал күнү Нуржаасын жумушка эрте кеткен, аны узатып дарбазаны жаап
жатсам, кайын энем чекчейип кирип келди, ага ийилип жүгүнүп үйгө
киргиздим колундагы сумкасын алып.
-Эй, мени карачы, азыр сен чемодандарыңды алып чыгып кетпесең,
жаман болот. Ар нерсенин чеги болот. Өзгөчө күтүүнүн чеги чексиз эмес!
Биз сени жакшы күттүк, туптуура үч жыл өттү, согончогуң канаган жок!
Сен мени түшүн, менин толтура эркек балдарым болсо да бир кеп эле. Нур
жалгыз, ага эң биринчи орунда бала керек, тукум керек! Ал өзү сага
айтпаса да, жүрөгү ооруп, капа болуп жүргөнүн көздөрүнөн көп көрөм.
Уулума жакшылык кааласаң, өзүң эле бул үйдөн чыгып кет!
Мен жерди карап тура бердим, кайдан-жайдан пайда болгонун билбейм,
ары жактан ажылдап келип эле, халатчан турган мени желкеден алып
көчөгө Шайыр жеңе сүйрөдү
-Адамча айтсам түшүнбөйсүң, өлүгүңдү гана көрөйүн, чык бул куттуу
үйдөн! Эми селсаяк болуп көчөдө каласың, сага чыдаган абам менен
жеңемдер азамат экен! Экинчи бул жерге бир карыш да жолобо!Эртең эле
уулга тукум берүүчү кыз алып беребиз!
Темтеңдетип эшикке кууп чыкты да, дарбазаны ичинен илип алды.
Күтүүсүздөн көчөдө калганыма аябай ызаландым, бутумда тапочка,
жонумда жука халат. Бир аз күттүм, мүмкүн эшикти ачып жылуу
кийимдеримди беришеби деп, тыптынч. Мен аларга үнсүз кол шилтедим
да, көзүм көргөн жака басып кете берипмин, көптөн кийин карасам, чоң
трасса жолго чыгыпмын, машиналардын ары-бери тынымсыз өткөнү,
көлдөн келген аркыраган суук шамал, көздөрүмөн аккан ачуу жаш,
жүрөгүмдү каптаган кара булут, ох чыдабай кеттим, ары жактагы жалгыз
терекке калкалангым келди, бирок баса албайм, бутум шилтенбейт,
колдорум сенейип тоңуп, тилим күрмөөгө келбей, анан мага эч нерсе да
көрүнбөй калды.
Көптөн кийин көзүмдү ачып ары-бери жагымды карансам ооруканада
жатыпмын. Өзүмдү ичимен сөктүм,”экиленип эле хандын кызындай эс
учтан танып жыгыла бересиң да арсыз, андан көрө өлүп кетсеңчи, бул
дүйнөдө пайда-батасы жок, жашап жүргүчө...”-деп.
Халатчан врач эже кирип келди, өңү тааныш:
-Кандай болуп калдыңар, кускуң келип, көңүлүң айныбай элеби?
-Жакшы.
-Эмне күйөөң менен урушуп, төркүнүңө жөнөдүң беле?Ушундай
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положенияда жылуу кийинбей неге көчөгө чыгып кеттиң? Адамдар сени
байкап калышпаса, балаңан айрылмак экенсиң! Кудай чоң колдоптур
экөөңөрдү!
Мен эч түшүнбөй ары-бери жагымды алаңдап, жүрөгүм бир башкача
согуп, бетим алоолоп күйүп, демим жетпей аны үнсүз тиктедим.
Бул эмне түшпү, балаңан дедиби? Кайсы баламан, деги менде бала бар
беле, бала болбогон үчүн ушундай абалда көчөдө калдым! Жапжалгыз эч
кими жок, тааныбаган жерде жатам. Өмүр бою мен алдейлеген балам бул
жалгыздык болот.
-Ай, сен эмне жалдырап отурасың, бар эми үйүңө кете бер, кош бойлуу
болгон үчүн гана бир аз алсыздык бар, калганы баары беш!
-Эже, сиз эмне дедиңиз, кайталап коюңузчу?-үнүм титиреп акырын
чыкты.
-Эмне биле элек белең, кош бойлуу экениңди? Кызык, жаш деле эмес
экенсиң, кантип билген, сезген жоксуң? Төрт жумадан ашыптыр.
-Эмне дейсиз, алтыным эжеке, менин боюмда барбы?Кайра дагы
кайталап коюңузчу?
-Сага эмне жин тийгенби?! Кызык неме экенсиң мен тоту куштай
кайталап жаныңда отурганга убакытым жок, башка пациенткалар күтүп
жатат-врач кабагын чытып сыртка чыгып кетти.
Керебеттен шарт туруп, сыртка сыздым. Кудайга үнүм жетип, ал мага
бала бериптир! Кудайдын кудурети да! Нуржаасын, экөөбүзгө эми чыныгы
бакыт келет! Себеби жакында биздин үйдөн баланын ыңаалаган үнү
угулат! Көз тийбесе экен бизге,суук сөз кирбесе экен биздин үйгө.
Ананьеводон айылга кантип келгенимди сезген жокмун, маршруткадан
түшөрүм менен көлдүн жээгиндеги үйүбүзгө жаш балага окшоп этегимди
желбиретип чуркадым. Астыман чыккандар таң калычтуу карап жатышты,
себеби башыман жоолук түшкөн,чачым саксайып жайылган, бутумда
тапочка, көздөрүмдө салаа-салаа жаш, эриндеримде болсо бактылуу
жылмаюу!
Алдыман мени жоктоп, санааркап күтүп турган Нуржаасын мени көрөрү
менен алдыман кубанычтуу күлүп чуркады.
Экөөбүз үнсүз кучакташып туруп калдык, алыстан бизди карап калган
кайың журт “бул экөөнө эми арга жок” дегендей, кол шилтеп үйгө кирип
кетишти.
Ошондуктан, сүйүү жок, сүйүүгө ишенбейм дегендерге, “Сүйүү бар,
сүйүү ар дайым ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашап келет, аны жөн гана
аярлап, бапестеп алгыла ...”- демекчимин!
Бул окуяны бир дем менен уккан мен:
-Азамат экенсинер экөөнөр! Бактылуу болгула! – деп келиндин бетинен
өөп алкадым. Ошол мезгилде эшик кыйч ачылып көздөрү бакырайган үч
жаштагы бала чуркап кирип келди.
-Апоов... атам чыкыйып атат... – деп таттуу сүйлөгөндө ого бетер элжиреп
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кеттим. Келин уулун тапатак көтөрүп: - Ак жолтоюм менин... атаң күтүп
жатабы? Кеттик анда – деди мытыйган баласын өпкүлөп, кайра мен жакка
бурула калып.
-Эжоов, билесизби, мен бугун неге ушунча бактылуу болдум? Акжолтоюм
жакында инилүү болот! Атабыз азыр биле элек. Сизге биринчи айтып
жатам! Ал укса сүйүнгөнүнөн төбөсү асманга көтөрүлөт!
-Жолдошуң баардык жакшылыктарга татыктуу адам экен. Ал дагы бир
жолу кыргыз жигитинин мыктылыгын, сүйүүгө туруктуулугун, кыйын
күндө сабырдуулугун, оор сынолордо көтөрүмдүүлүгүн , калыңдыгын,
пейилинин кеңдигин далилдеп койду! Ушундай мыкты уулдар турганда
элибиздин уучу эч качан кур болбойт!-дедим толкунданып.
Келин уулу менен чыгып кеткенден кийин, акырын туруп терезеге
бардым. Атасы уулун мойнуна олтургузуп алып кенен арыш менен чоң
жолдо бара жатат. Келин бөрсөйгөн курсагын акырын билгизбей сылап
жолдошуна ыктап ушунча бактылуу жылмайып жанында. Сөз менен бере
алгыс көз ирмем!
-Бактылуу болгула! Бактылуу болгула! – дедим жетелешип бара жаткан
жаштарды карап.

Мен сүйгөн самурай.
Ар убакта сени ойлойм, сен менин тагдыр берип койгон белегим элең.
Жыргалым да, кууралым да сен элең. Кандайча адамдар издеп, күсөп
жүргөн адамдарына жолугушат деп, жарашыктуу түгөйлөрдү көрсөм
ойлонуп койчу элем. Көрсө, тагдыр аларды көптөгөн кыйынчылыктарда
сынап, аркы-берки жээке койгулап, андан соң айдап келип аларды
жолуктурат тура.
Ооба, мага тагдыр сени белекке берди, бирок өтө кеч берди. Сага өтө
кеч жолуктурду. Менин аппак гүлдөй ачылган, алчадай жүзүм мөлт эткен
18 жашымда не жолуккан жоксун? Келбетим келишкен, керимселдей
сеңселип турган 25 жаш келин кезимде не жолуккан жоксуң? Көздөрүм
балбылдап күйүп, түтөп, ар бир сөз сайын себеби жок коңгуроого окшош
күлкүм чыгып турган 30 жашымда неге жолуккан жоксуң?
Алоо жаштык кез күнгө окшоп акырын батып, калоо-эңсөөнүн илеби
өчүп, күз жыттанган, сары жалбырактар сапырылган, көздөр чөккөн,
сөздөр өчкөн кезде акырын шам чырактай күйүп, күңүрт жашоомо жарык
чачып капыстан кирип келдиң…
Бала чагыман басынтып, чүнчүтүп, төмөнсүнтүп тарбиялаган өгөй
энемди эстеп кеттим:
-Шыйрактарын илегилектин бутундай болуп, бою кантет теректей
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болуп, көзү кантет кудуктун оозундай коркунучтуу болуп, үнү кантет
дарылдап, чачы кантет жаман аттын жалындай болуп саксайып, моюну
кантет куркуюп оглобдой болуп, басканы кантет төөдөй болуп.
Күнү-түнү ушундай суук сөздөрдү угуп жатып энемди гана эмес,
өзүмдү жек көрүп кетчүмүн, күзгүнү да жек көрүп ага эч каранбай калган
да күндөр болгон…
Ооба, мен ага илгери эле жолуккам, анда мен мектепти бүтүрүп,
шаарга окууга кетсемби деп документтерди даярдап жүргөм. Адатымча
классташтарымдын артында көңүлсүз илең-салаң басып бара жаткам.
Астыман бакыракай көздөрүн күлүңдөтүп бир кичинекей бала тосту.
Саламдашып ак роза гүлдөрүн сунду, мен таң кала аны карап туруп
калдым.
–Саламатсызбы, мен кечээ сизге акыркы коңгуроодо гүл
бермекмин…бирок ооруп калып чогулушка келе албай калдым. - деди ал
сылык үнү менен.
–Магабы? - мен жылмайып, тизелеп олтура кеттим анын жанына.
Бакырайган көздөрү мени суктана карап:
-Эже, сиз аябай сулуусуз, ээ?- деди.
–Менби? - мен таңкала аны карадым.
-Ооба, эжеке, сиз аябай сулуусуз, - деди кайра кайталап.
Мен аны ишенбегендей караганымды көрүп:
-Чачыңыз узун, кирпигиңиз узун, моюнуңуз узун, боюңуз узун!
Мен каткырып күлүп, анын мурдунан чымчып койдум:
-А сен аябай шок окшойсуң, ээ? Чоң кыздарды карагыча, сабак окугун
макулбу?
-Ооба, эже, а мен жакшы окусам, сиз мен чоңойгуча күтөсүзбү?
-Эмнеге күтөм? - мен аны түшүнбөгөндөй карадым.
-Мен бат эле чоңоем, боюм да узун болот, анан экөөбүз кинодогудай и
кыз-жигитке окшоп көл жээктеп жетелешип басабыз!- деди ал кыялданып.
Мен селт эте аны карап калдым.
- Сен канчадасың?
-Менби? Мен экинчи класска көчтүм, эже! Сиз эмне мени такыр
чоңойбойт деп ойлоп жатасызбы? Көрөсүз го мен эртең эле чоңоем, сиз
мени бир аз гана күтүңүзчү, ээ?
-Макул, күтөйүн, сен батыраак чоңойгун, ээ?- деп анын сөздөрүнө
эрен-төрөн албай, күлгөн бойдон ары бастым.
–Эже! - ал артыман кайра чуркап келди, –Эжеке, гүлүмдү
алыңызчы?
Кичинекей наристе баланын капкара бакырайган көздөрү жалооруй
карады. Мен ал сунган аппакай роза гүлдөрүн алып рахаттана жыттап:
-Жакшы окусаң, мыкты жигит болсоң мен сени күтөм, сүйлөштүкпү? дедим тамашалай мурдун кайра чымчып.
-Ооба, эже…мен сөзсүз мыкты жигит болом, - ал мени балбылдаган
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көздөрү менен узата карап калды.
Кичинекей баланын сөзүнө күлүп, анын балалыгына, анын
наристеникиндей тунук көздөрүнө суктанып, бирок жүрөгүнөн чыккан
сөздөрүн тамаша катары көрүп, жүрөгүнүн тазалыгын аңдабай кол шилтеп
басып кеткеним, кийинки жашоомо да ошондой кайдыгер, салкын мамиле
жасагандай болуп калды окшойт.
Андан бери зымырап көп жылдар өттү. Жогорку окуу жайын бүттүм,
жалаң беш менен окуп, кызыл диплом алдым. Мыкты жумушка орноштум,
жакшы иштедим, илимий ишимди да бүтүрдүм, кандидаттыгымды
коргодум. Чет өлкөлөрдө көп жүрдүм, англис тилин жакшы үйрөнүп,
психология боюнча бир-нече китепти кыргызча котордум.
Ушунча көп китеп окуп, бир нече китеп жазсам да, адамдын
бактылуулугу, анын сүйүүгө болгон көз карашы мен үчүн туңгуюк, себеби
чыныгы сүйүү эмне экенин билбедим, сүйүүнү татып, ал сезимге магдырап
бактылуу да болбодум… Сүйүү мен үчүн бир белгисиз арал эле.
Бала кездеги басынган аң-сезим
менен жигиттер менен да
сүйлөшпөдүм, мажүрүм жанында башка кыздарга окшоп кылыктана
өбүшпөдүм. Студенттик кезде жалгыздык жана китептер гана мага
жолдош эле. Жанымдагы кыздар турмушка чыгып катарымда эч ким
калбай калганда «Турмушка чыгып, балалуу болуп коюш керек эле » деген
кыязда гана, бирин-серин артыман сөз айтып жүргөн жигиттерди сыныман
өткөрүп, аларды ойлоно карап калчу болдум. Ошолордун арасынан мага
окшош түнт, көп сүйлөбөгөн, орто бойлуу, толмочунан келген Аскарды
тандадым.
Үйлөнүү тоюбуз да тыптынч, орто өттү. Кыздар дегдеген, өтө
кызыккан биринчи түн болгондон кийин, өмүрлүк жолдошум местейип үнсөзү жок, тамды карады да коңурукту тарткан бойдон ошо замат мени
унутту. Ошондо жүрөгүм бир тыз этти, келечегимди карасам боп-бош
болуп эле каңгырайт. Эрдимди кесе тиштедим…
Убакыт өтүп, ээлигип тийип алган эриме акыры көнө баштадым.
Жылдар өттү, бир кыздуу болдук. Мен шыпты карап, ал тамды карап
өткөн өтө көп уйкусуз түндөр өттү. Кызыбыз эле биздин мамилебизге
данакер болбосо, эбак эле ажырашып кетмек белек, билбейм…
Күйөөмө мен бир бош жер элем, ал болсо мага түшүнүксүз арал эле.
Бир күнү жолдошум мас болуп келип, агынан жарылып баарын
бетиме айтты. «Мени эч сүйбөшүн, өзүнүн сүйгөнүн жүрөгүнө аздектеп
катып жүргөнүн, кызыбыз үчүн эле эптеп жашап жатканын, ал эми мен
бир местейген сезими жок, муздак жылан экенимди бетиме айтып, бул
музейге окшош үйдөн кетерин билгизди.
Ошол күндөн баштап ага болгон эптеп күйүп турган болор-болбос
сезим да жалп өчүп, мен да андан такыр алыстадым.
Бир эшикке кирип - чыкканбыз болбосо, төшөгүбүз бөлөк, ойлорубуз
бөлөк. Аябай бактысыз болдум, кайра күйөөмө ичим күйдү, кандай гана
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бактылуу адам анын сүйгөнү бар, демек жүрөгү, бактысы бар деп. А мен
энем айткандай сулуу эмесмин да, жылдызым да жок, ошондуктан
койнумда жаткан күйөөм мени карабай башка бөлмөдө жатат деп
шолоктоп ыйлайм. Бетиме бырыш түшкөнүн, көздөрүм өчө баштаганын
байкабапмын, жалаң иш менен алаксып эрте келип, кеч келем. Кызым да
бойго жетип окуусун аяктап, чет өлкөгө окуганы кетти, такыр эле үй
каңгырап калды. Жолдошум болсо үйгө сейрек түнөчү болду, ал эми бир
күнү такыр эле чемоданына кийимдерин салып алып белгисиз жака үнсүз
жоголду.
Жапжалгыз калдым, жапжалгыз! Кандай коркунчтуусуң жалгыздык,
кандай азаптуусуң жалгыздык!
Жумушума билгизбей күлүп-жайнап, татынакай кийинип, татынакай
сүйлөп бактысыздыгымды билгизгим келбесе да, көздөрүм карыган
кемпирдикиндей өчүп, эч кимге ишенбегендей кексе карайт. Жылчыгы
жок караңгылыкта жүргөндөй болом, жашоо кызыксыз, баары кызыксыз!
Кээде жанымды кечип өзүмө-өзүм кол салгым келет.
Ошондой оор күндөрү катуу ооруга чалдыктым врачтар айыккыс оору
дешти, мен ага таң калган жокмун «Ушуну көрмөксүң, сетер» дедим
өзүмдү,
-Канча күн калды?- деп сурадым, кайраттанган үн менен.
-Көп болсо 2-3 ай-деди муздак көндүм үнү менен дарыгер.
Өмүр бою эл эмне дейт, энем эмне дейт, эрим эмне дейт деп
басынып, чүнчүп жашап келген мен, жээкке чыгып калып чабалактап бир
жутум аба издеген балыктай, эки айбы, үч айбы адамча жашагым келди,
бактылуу аял болгум келди. Болгон тапкан-каткан акчаны чогултуп, андан
тышкары борбордогу кызыма деген квартираны сатып, Японияга учуп
кеттим. Ооба, Японияга. Мыкты дарыгерлер менен интернет аркылуу
сүйлөшүп, макулдашып акыры жок дегенде айыкпасам да, өлөрүмдө мен
кыялданган өлкөнү көрүп алайын деген кыязда, бир кетенчиктебей, эч
ойлонбой учуп кеттим. Мыкты кабыл алышты, ар бир оорулууну аздектеп
мамиле жасашат экен. Толгон-токой анализдерди кайрадан тапшырып,
кудайдан тилеп, жакшы жооп күтүп олтурдум. Бир күнү ак чач улгайып
калган профессор менен шагырап аппак халат кийген врачтар кирип
келишти. Баары жабалактап профессордун оозун карашат. Ал япончо
сүйлөп бир нерселерди айтты да, мага англисче кайрылды:
-Ахыбалыңыз кандай?
–Жакшы-дедим жымырылып. Ак халатчандардын арасынан бой
келбети келишкен сулуучумак жигит мени тигиле карады да англисче: Кайгырбаңыз баары жакшы болот, анализдериңиз жакшы чыкты- деди.
–Ырахмат-дедим анын балбылдаган кара көздөрүн кадала карап.
-Ушул жигит сиздин дарыгериңиз, операцияны да өзү жасайт - деди
профессор.
–А сизчи?- дедим аны суроолуу карап.
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–Кечириңиз, бул дарыгер жаш болгону менен өтө тажрыйбалуу, эч
камтама болбоңуз, мен болсо Кореяга симпозиумга кетмекмин. Кыжалат
болбоңуз, мындай мыкты жаш шакирттерим турганда бары жакшы болот!
- деп жигиттин далысын таптады. Экөө кайрадан япончо сүйлөшүп
калышты. Бир аздан кийин чыгып кетишти.
Атайлап бул атагы таш жарган кары профессорго ишенип келсем,
кайдагы бир жаш баланы олуттуу операцияны жасайт деген эмнеси?
Мурут да чыга элек го - дедим ичимен ачууланып. Жанымдагы кошунам
менин эмнеге капа болгонумду түшүндүбү:
- Эч капа болбо, жаш болсо да өтө тың, мыкты неме, бир гана сен ага
ишенишиң керек - деди.
Эртеси ойгонсом, терезеде аппак роза гүлдөр туруптур, ушундай
татынакай гүлдөр экен, таңкала кошунамдан:
-Кимге? - деп сурасам, анын табы жокпу, ийинин куушуруп, ары
карап жатып алды. Мен рахаттана гүлдөрдү жыттап, көңүлүм көтөрүлө,
сыртка көз чаптырдым. Сыртта жамгыр жаап атыптыр. Кечээ мен
таанышкан жаш дарыгер келишкен костюм шымчан, кара зонтун кармап
алып клиникага чуркап келе жатыптыр. Астынан чыккан медайымдарга
учурашып жылмайганда аппак тиштери жаркырайт, ышкындай
солкулдаган сулуу келбети чуркаганда ого бетер көркөм көрүнөт.
-Татынакай, кычыраган сулуу жигит экен, кызым ушундай күйөөгө
чыкса… - деп ойлонгуча ак халат кийип шыпылдап палатага да кирип
келди. Капкара чачтары жаанга сууланышып жалтырайт, балбылдаган
көздөрү күлүңдөп.
- Саламатсызбы, бүгүн абалыңыз кандай? – деди англисче суроо
берип. Мен кымырыла халатымды тартып, көздөрүмдү ала качтым.
– Бир аз коркуп жатам…
-Эч коркпоңуз баары сонун болот, сиздей сулуу айым, сөзсүз жашаш
керек- деди мени жалжылдап карап.
«Кайдагы сулуу айым, калп эле комплимент айтып жатат да, булар
ушундай өтө илбериңки, сылык болушат» - деп ойлодум.
–Эмесе, эртеңки операция ийгиликтүү болот - деди ишенимдүү үнү
менен.
–Ийгиликтүү болбой калсачы? - көздөрүмдө толо жаш.
Ал мени бир башкача карап:
-Андай болушу мүмкүн эмес, сиз алгач өзүңүзгө өзгөчө ишениңиз да деди.
–Урматтуу доктор, мен сизден бир нерсе өтүнөрүм, эгер мени менен
бир нерсе болсо…
-Эч антип жаман ойлобоңуз, сиз менен эч нерсе болбойт! Сиз
жашайсыз!
Ал мени жылмая карап, кош айтышып чыгып кетти.
Түнү бою көз ирмебей, уктабай чыктым. Бүт өмүрүм кинонун
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лентасындай көз алдыман өттү. Өзүмдүн кутудан чыга албай жашап
өткөргөн кунарсыз күндөрүмдү эстедим,
бакыттын даамын сезбей
бактысыз күндөрүмдү эстедим, даамсыз, супсак өмүр өтүптүр да, эми
мына минтип тагдырым чечилген турат. Эртең бар болом же жок болом.
Эгер ичер суум түгөнсө, артымда не калат? Жалгыз кызыман башка
күйөрүм да, сүйөрүм да жок…Бакыт, сүйүү жөнүндө акылдуусунуп
жазылган бир нече китеп анан бактысыз карып бара жаткан аялдын
жалгыз күндөлүгү гана калат артында… Алыста эч ким тааныбаган жерде,
чоочун элде жалгыз кантер экем?..
Түн ичинде туруп терездеги ак розаларды дагы бир ирет жыттадым.
Негедир алыста калган бала кезимди эстедим, ошондогу кичинекей бала,
ак розалар…Коркконуман дөөрүй да баштадым окшойт.
- Оо, Кудай! Операциядан аман-эсен чыксам экен, жаш кездин
баркын билбей бактысыз жашадым эле, жок дегенде бактылуу карылыкты
көрөйүн кызымдын балдарын жыттайын…- деп түнү бою кудайга
жалынып чыктым. Эртеси терезеде гүлдөр жок, палата
таптаза
жыйналыптыр. Ээн палатада жүрөгүм гана түрсүл согот. Бир аздан кийин
коридордон үндөр угулуп беш-алты медайым кирип келип, мени
операцияга даярдай башташты. Көзүмдү алайтып эмне дешсе, ошонун
жасап бир жалдыраган бечарага заматта айландым. Операционный залда
өзүнө окшош жаш врачтар менен менин дарыгерим күтүп туруптур. Менин
кубарган өңүмдү жылмая карап, үнсүз жаныма келип колумду кыса
кармап койду. Ышкындай солкулдаган япон самурайы, илгери мен жаш
кезде жолуксаң ашык болуп калмак белем ким билет, бирок сен чындап
эле керемет экенсиң, канча кыздын жүрөгүн сыздатып жүрдүң экен.
Канчоосун ыйлаттың экен. Көзүм илинип баратты, ак халатчандардын
арасынан дарыгерди издейм, бирок баары маска кийип алгандыктан аны
таба алган жокмун.
–Самурай кайдасың?.. деп колумду сунуп аны издедим, башка эч
нерсе эсимде жок.
Эң биринчи көзүмдү ачканда эле жанымдагы кичинекей столдо кооз
вазага салынган ак розаларды көрдүм. Чындап эле алар керемет сулуу эле,
же көптөн бери гүл эмес, башкаларга көңүл бурбай калганым үчүнбү,
аябай керемет көрүндү.
Кайрадан уктап кетипмин, көзүмдү ачсам доктор менин колуман аяр
кармап пульсумду текшерип жатыптыр. Балбылдаган көздөрү мени
караганда мен аны карап жылмайып
-Док, чоң рахмат! Ыраазымын сизге,- деп көздөрүмөн жаш агып
кетти.
-Сиз күчтүү экенсиз! - деп жылмайды, - мен сизге ишенгем,- деди
колуман сылап.
-Мен да сизге ишенгем, доктор! Экөөбүз тиктеше түштүк.
–Сиз бул аппак розалардай сулуу экенсиз,- деди мени жылмая карап.
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Анын балбылдаган көздөрүнөн көздөрүмдү ала качтым. Ыңгайсыз
тымтырстыктан кийин, мен калтаарыган үн менен:
–Кызык, ар бир күнү жаңы розалар же бул ооруканда ар бир палатага
күнүгө жаңы розаларды коюп турушабы?-деп сурадым.
-Жок, бул розалар сизге гана арналат, эжеке?! – доктор таптаза
кыргызча сүйлөп жиберсе болобу, мен таңкала аны бир карап, бир туруп
ак розаларды карап жалдырап калдым.
-Мени тааныган жоксузбу?- ал көздөрүн менин көздөрүмөн албай
жалжылдап карап, колумду назик кысып койду.
Эсиме шарт эле ак роза кармаган кичинекей бала тартыла түшсө да,
-Эсимде жок, кечириңиз, тааныбай жатам…- деп кесе айттым.
-Биздин айылдын сулуусу сиз элеңиз, эжеке?.. Сизге 6 жашыман бери
ашык болгон мен эмес белем?- ал мени күлүп карады.
Алым болсо ушул жаш жигиттин жанында алсыз жатпай, тескери
бурулган боюнча бырыш бетимди калтаарыган колдорум менен баскан
боюнча качып кетмек белем, аттиң, аны карап жалдырап жаттым.
-Жер тоголок деген туура окшойт...дедим бир топтон кийин
кымырылып.
-Мен билгем биз акыры жолукмакпыз, мен себеби аябай ишенгем…
Мен сөздү башкага буруп: - Азамат экенсиң, ушундай ийгиликтерге
жетишип, болгондо да Токиодо аттуу-баштуу клиникада кыргыз хирургу
иштеши, үч уктасам түшүмө кирмек эмес. Сен чынында эле азамат
экенсиң!
-Сиз өзүңүз айтпадыңыз беле, мыкты жигит бол, анан мен сени күтөм
деп… А сиз мени күткөн жоксуз, ошол кичинекей баланын кыялын тамаша
катары көрүп койдуңуз да…
Менин көздөрүмөн жаш чуурду, эриндерим титиреп, аба жетпей
думугуп кеттим. Ал тура калып чебелектеп, медайымды чакырып укол
сайдыртты да, мен тынчтангандан кийин гана акырын чыгып кетти.
Күнүгө бөлмөмдө буркурап жыттанган ак розалар, столуман жаңы
гана бакчадан үзүлгөн жер-жемиштер кеткен жок. Бирок ал өзү экинчи
кирбеди палатама, анын ордуна профессор өзү ал-абалымды сурап күнүгө
келе баштады. Кадимкидей аны жоктой баштадым, эшик ачылса эле
башымды көтөрөм чындап эле, жүрөгүмдү да операция кылып салганбы
өмүр бою бары-жогу билинбеген жүрөк кургур ал деп гана дегдеп туруп
алды. Чындап эле, өтө жылдыздуу жигит болуптур. Ал кайда кеткенин
кызыгып сурагым келсе да, менин ага болгон сезимимди баары билип
калчудай чочуладым. Аны ойлой берип, кар ханышасындай болуп бүт
муздак кардан жасалган менин жүрөгүмдүн муздары эрип, уктабай
түйшөлүп чыккан түндөр көп болду. Бир жума өтүп тыңып калганда эң
биринчи күзгүнү колго алыпмын. Аларым менен өзүмдү көрүп чочуп
кетип, күзгүнү ары ыргытып жиберипмин. Мени бети бырышкан, көздөрү
өчкөн бир коркунчтуу сөлөкөт карап жүрөгүмдү түшүрдү. Маанай тез эле
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төмөн түшүп. Ал күнү төшөктөн такыр турган жокмун, тамакка да табитим
жок. Бул жактан туулган жериме качып кетким келди, эртең оорукандан
чыгам деген күнү телефон аркылуу Москвага билет заказ кылдым. Түнү
менен уктай албай чабалактап чыктым, себеби мен аны сүйүп калганымды
сездим, мурда эч кимди сүйүп да көргөн эмесмин, эч качан ашыктыктын
айынан азап чегип да көргөн эмесмин, тагрыдын тамашасы карасаң эми
кыйнаганын, же жөн эле шайтан азгырып жатабы?
Эртеси буюм-тайымдарымды иреттеп, профессор менен жылуу
коштошуп, такси заказ кылайын деп жатканда кучак толо ак розаларды
кучактап ал кирип келди көздөрүн балбылдатып.
-Сакайып кетишиңиз менен, мен өзгөчө кубанычтамын!- ал эңкейип
колдоруман сүйдү. Бетим албырып колдорумду тарта калыпмын.
-Эмесе кеттикпи, машина даяр!- деди оокаттарымды колуна алып, мен
аны таң кала карап:
-Кайда кеттик? – дептирмин.
-Камтама болбоңуз, сизге жакшынакай тыпырайган татынакай тынч
жер таап койдум. Шаарды көрүп, элди көрүп бир аз болсо да, эс алып
кетиңиз.
-Мен билет заказ кылып койдум бара албайм, мен бүгүн учушум
керек, мени Москвада кызым күтүп жатат, ишим күтүп жатат акыры…деп
шашып сүйлөп анын колуна сумкамды алайын деп колумду сунганда ал
менин колумду кармап төшүнө кысты:
-Мен сизди эч жака кетирбейм, эч жака ушунча жыл күтүп сизди, анан
жөн эле кош дей албайм. Экөөбүз сакура гүлдөгөнүн көрөбүз, Япон
деңизине алып барам, Фудзияма тоонун чокусуна чыгып Кудайга
сыйынабыз…Бүгүнтөн баштап сиз менин сый коногумсуз. Ал эми
кыргыздар «Конок койдон жоош болот» дейт эмеспи? Чынбы?
Ал мени күлүңдөп караганда, жүрөгүм жарылып кеткен аз калды,
ушунча жаш, сулуу болуп анын жанында баскым келди, чыныгы сүйүү
даамын аны менен таткым келди. Бир топтон кийин үнсүз башымды
ийкедим. Ал мени кубанычтуу карап кичинекей баланы жетелегендей
жетелеп сыртка чыкты.
Ошол күндөн баштап, мен үчүн такыр башкача күндөр башталды.
Мен жашоомду таптаза барактан баштагандай жүрөгүмдө бакыт, кубаныч,
тынчтык, сүйүү гана мелт - калт толуп, калган өткөн кеткен күндөр
желаргы шамалдай жок болду.
Ал мени сакуранын гүлдөгөнүн көрсөттү, Фудзиямага чыгып келдик,
деңиз жээктеп бастык, толгон айды карап суктанып турдук, эң кооз
жерлерди көрсөтүп ар бир күн кызыкттуу өтүп жатты.
Бир күнү ал мени досунун туулган күнүнө чакырды. Мен түнөрө
түштүм.
-Эмне болду, сулуу айым, же менин сунушум сизге жакан жокпу?- ал
мени оттой күйүп турган көздөрү менен караганда мен жүзүмдү ала
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качтым.
–Ачык айтсам мен ал жака баргым келбей эле…Мени сенин апаң
экен дешет го…
Ал каткырып күлүп:-Сиз ошо бойдон эле мага супсулуу көрүнөсүз,
эмне ишенбейсизби, анча-мынча кыздар сиздин көлөкөңүздө гана калып
калат.
-Сен айткандай болсо гана, жаштык деген жаштык да, а мен
канчадамын сен эмне билбейсиңби? - дедим көңүлсүз терезени карап.
-Баса, эсимен тарс чыгып кеткенин менин досумдун клиникасы бар,
сулуулук боюнча эң күчтүү адис, айымдар Америкадан бери келип
жашарып кетишет, чынында эле ал өзүнчө эле сыйкырчы, сизди сиз
каалагандай өзгөртөт сулуулап.
-Чын элеби?- мен аны кубанычтуу карадым.
-Ооба, бирок ачык айтсам сиз мага ушул турган турпатыңыз менен эле
аябай жагасыз.
- Аябай баргым келип жатат.
- Өзүңүз билиңиз сиздин бир эле сөзүңүз, эртеңкиге сизди жаздырып
коеюн, а бүгүн мени менен досумдукуна барасызбы?
-Өзүң эле барчы, мен бүгүн үйдө эс алгым келип жатат.
-Мейлиңиз, жакшы эс алып, жай туруңуз, - колдоруман сүйүп чыгып
кетти.
Тышкы сулуулугуна айкалышып, ички дүйнөсү баякы бала кезиндей
таптаза, туптунук бойдон калыптыр. Тарбиясы да мыкты, өтө сылык, жаш
болсо да аябай токтоо. Мени ал арбап алды адамгерчилиги менен. Мен ал
үчүн жаш, сулуу болгум келди, жашоомду таптаза ой, тунук сезим менен
жаңыча баштагым келди.
Чын эле ал мактагандай мыкты врач экен, өзүм кырктан ашкан аял
болсом да, сыйкырчы врачтын колунан отуз жаштагыдай болуп калдым.
Илгерки бажырайган көздөр, мөлтүрөгөн бир бырышы жок, туптунук
уячасы бар жүзүм мезгилди жеңип, кайра кайтып келгенсиди. Күзгүдөн
көзүмдү албадым өзүмдү карап ырахат алдым! Мен чындап эле ушунча
сулуу белем жаш кезимде, карасаң колдо бар алтындын баркы жок, баркын
билбеппиз да жаштыктын, сулуулуктун касиети күчтүү экенин. Илимдин
өскөнүн кара, адамды кайра каалаган жашындай жашартып, сулуулап
салганын. Үйгө жаш кызга окшоп жепжеңил чуркап кирип келдим, ал үйдө
экен, столдо мен сүйгөн ак розалар. Ал мени карап нес болуп калды.
- Керемет! Сөз жок! Бүгүн эми мени менен клубка барасызбы? Бир
чимирилип бийлейли?! Баса, сизге презент, бардыгы сиздин размериңиз,
көңүлүңүзгө кайсы жакса ошону кийиңиз.
Бир нече коробкада толгон-токой кийимдерди көрүп, оозум ачылды:
-Убара болупсуң го, мага бир эле көйнөк жетмек…
-Башыңызды куттуктаганым, аман-эсен сакайып кеттиңиз, ар дайым
жапжаш, супсулуу болуп, түр-түр кийим кийим мобу роза гүлүндөй
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ачылыңыз!- ал эңкейип колуман өптү.
Мен аны мойнунан кучактап бетинен сүйдүм:
-Рахмат, алтыным, мен аябай бактылуумун…
Ал мага тартылып белимен аяр кучактап өзүнө тартты:
-Ушул көз ирмемди мен өмүр бою күттүм эле… Сиз керемет
жомоксуз мен үчүн…
Эриндери эриндериме жакындап келе жатканда мен анын кучагынан
качып, ары серпилдим.
-Кечирим сурайм, экинчи мындай бейадепсиздик болбойт… Сиз мен
үчүн таптаза, ыйык бойдонсуз… Асмандагы кыялымсыз…Ошо бойдон
калышын өзүм деле каалайм…Себеби мен сизди чексиз сыйлаймын…
Сыртка чыгып кетти.
Мен ойлуу бөлмөдө жалгыз калдым…
Ал кайра жаркырап кирип келди: -Кеттикпи, сулуу Айым, бир катыра
бийлеп келели!
Ал күнү экөөбүз акыркы жолу чогу болдук, эртеси мен туулган
жериме учуп кеттим.
Интернет аркылуу кат алышып турдук, ал өзү жөнүндө, иши жөнүндө
кеңири эрикпей жазчу. Мен ага кыска жооп берчүмүн. Ичимдеги ага
болгон куса, сагынуу ашып-ташып турса да, ага өзүмдүн сезимимди
билгизгим келген эмес…
«Кандайсың, самурай, өзүңө сулуу японочка таба элексиңби?»-деп
тийишип жазсам.
Ал:-Жок… Оюмда да жок… Сиздейди бул дүйнөдө таба албаймын
го…»
Мен: -Кой, антпе, сен үйлөнүшүң керек, убагың деле келиптир, 30дан
ашып кара далы болуп))))
Ал:-Бул дүйнөдө мен бой өтөм го… Сизге окшош эле кыз табылып
калса, мүмкүн дагы ойлонуп көрөрмүн… Сиздин оригиналыңыз эмес,
копияңыз жок го, издесем…
Мен -Ар бир адамга окшош 7 адам болот экен, кантип бирөөсүн таба
албайсың? Жакшылап издечи?...
Ал:-Макул, аракет кылып көрөйүн…Сиздин жүзүңүздөгү уячаңызга
чейин окшош болсо…анда үйлөнөм, андай кызды тапсам эле эң биринчи
сизге сүйүнчүлөймүн!
Мен: -Сөзүңө тур, эң биринчи мен билгендей болоюн…
Андан кийин андан такыр кабар жок, тыптынч эле болуп калды, көп
айлар өтүп кетти, мен кадимкидей куса болуп, азап чегип, кыйнала
баштадым. Бир күнү ноутбукту ачсам андан кат келиптир:
-Сүйүнчү сулуу айым, мен акыры таптым окшойт издегенимди!...
Мен кумсара түшүп, эриндеримди кесе тиштедим, кызганыч
жүрөгүмө оролуп накта азап чеге баштадым. Ал андан кийин кайра жок
болуп кетти. Көпкө чейин кабарлашпай калдык.
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Ал жаш, анын келечеги кенен, мыкты жигит, өзүнө ылайыктуу түгөй
болсо мейли үйлөнсүн, ага сен бакыт гана тиле, ал баарыбир сага түгөй
эмес болучу!-деди жүрөгүм.
Бир күнү кунарсыз үйдө, үтүрөйүп жалгыз олтурсам, чемоданын
көтөрүп күйөөм кирип келбеспи, өзүн күнөөлүдөй сезип, босогодо бир
саам турду да:
-Мага ачууланба, эгер кааласаң мен эртең эле кайра кетем, мен сага
кызымдын суранычы менен келдим, ал аябай суранды эле… Апам ооруп
жатат, аны жалгыз таштаба, жок дегенде айыкканча жардам бер, жөлөк бол
деди…
-Кызыбыз болбосо, келмек эмесмин дечи… Кете бер, төрт тарабың
кыбыла, мен сага жалдырабаймын! - мен кесе айтып тура берерде, ал
колуман кармап:
-Баякыдай эле кыялың чорт, эч өзгөрбөпсүң… Кет десең кетем, бир
гана кызыбыз жакында турмушка чыккан жатат, ал өзгөчө өтүндү эле,
анын тоюнда экөөбүз бир бүлө болуп чогу келишибизди, мага кылган
жардамыңар ушу болсун башка силерден эч нерсе өтүнбөйм деди.
-Кызыбыз турмушка чыккан жатабы? Оозуңа май! Качан тою болот
экен? – мен кубанып күйөөмдү карадым.
-Белгисиз, жакында тааныштырат окшойт…
Ал күткөн күн да келди, кычыраган ресторанда бизди күтүп
отурушптур, узун бойлуу кара чачтуу жигит артын салып отурат,
кызымдын колун кыса кармап кызуу сүйлөгөп бизди байкаган жок. Стол
үстүндө ак розалар…
Мен бир нерсени сезгендей жүрөгүм алып учуп бурулуп алып
качкым келди, бирок күйөөм чыканагыман кыса кармап стол жака эрчите
басты. Жигит бурула берип, мени көрүп чалкасынан кеткен аз эле калды.
Өзүн аябай кармады, колдору титиреп турат. Менин көздөрүмдө мончок
жаш жылтырап чыкты, мына-мына кулаганы турат…Кызым эч нерсени
байкабай бактылуу жылмайып биз менен болочоктогу күйөөсүн
тааныштырды.
-Ата-апа таанышып алыңыздар, Бийбарс, чет өлкөдө иштейт кызымдын кубанычында чек жок.
-Куттуктайбыз, биздин кызыбыз да жөн кыз эмес, Малазиядан
окуусун бүтүп, Москвада өтө ири компанияда эмгектенет - деди атасы
кызынын чекесинен өөп.
-Ну, папа, лишние комментарии не нужны, Бийбарс обо мне все знает!
–деп эркелеп мен сүйгөн самурайга жөлөндү. Экөө ушунча жарашып
калышат экен. Кызым менин жаш кезимдин көчүрмөсү! Бажырайып
ачылып, чачылып турган кези! Жылмайса бармак басым уячасы да
меникиндей.. Мен алгач бул жигитти көргөндө кызыма багыштап койдум
эле, мына тагдыр кызыма буюруптур.
Мен өзүмө келип көз жашымды сүрттүм да, экөөнө кучак жайып:
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-Бактылуу болгула, бактылуу болгула-деп кайталагандан башка эч
нерсе дей албадым.
Ал эми столдогу ак розалар ажайып кооз сулуулугун ар бирибизге
тартуулап турду…
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