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НАННЬЩ ИЙИСИ
(Гүрриқ)

—Ҳәй жүўернемек, ана наннық усағын бастын-ғой!
Нан жесен усағын түсирип, шашып жеп жүргенин. Мен
саған қап1анғы айтаман?—деп камыр жайып отырған
Аскардын апасы ошақтын басында кол созым жерде
жатырган кесеўди алып оган тәп берди.
Аскар орнынан шапшып турды да, сырткакарай атлықты. Болмағанда, как жынғылдан исленген кесеў
жаўырнына тийетуғыны турган гәп еди.
Еле уйкыға кете коймаған Жәлмен ата келининин
шаўкымлы даўысын еситип, басын дастыктан көтерип,
бойын тиклеп карады. Сон келининен аклығы Асқарды
шакырттырып алды. Ҳәм келинине карап:
—Балам, ҳеш ўақыт нәрестени урыўшы болма! Кәпелимде ашыў менен бир жерин майырып аларсан. Макулы,
алдастырып, жыллы сөзлер менен түсиндир,—деди.
—Аскар, балам, берикелөс,—деп аклығын шақырып алып,
алдына отырғызды. —Кәне, балам, мен саған қызықлы
ертек айтып берейин бе?—деди ол аклығынын жүзине
тигилип.
Жәлмен ата ақлығына бәрҳама ертек айтып беретуғын
еди. Ал ақлығы болса, атасынын айтқан ертеклсрин уйып
тынлайлы. Мине, бүгин де атаеынын алдында отырып,
онын лахтадай аппақ сакалын сьйпалап, ертек тынлап
отыр.
4 3
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—Бир бар екен, бир жоқ екен. Бурынғы өткен заманда бир бай менен бир жарлы жасапты. Бай сонывдай
бай екен ,онын дүньясынын жартысы алтын, ал жартысы
гүмистенекен. Жарлынын үйи де, жатақжери де болмапты.
Олсол байдын хызметинде қул болып, огыны мененкирин,
күли менен шығыпты.
Бир күни бай қудайға жалбарынып, тагы дүньясорапты.
„О, тәнирим, менинсеннен текбир ғана тилегим бар.Усы
тилегимди орынласан мен саған бир өмир рийза болар
едим. Менин дүньям еле де аз. Басқа байлар болса
меннен озып кетти. Егер менин колым тийген ҳәр зат
алтынға айланса, сен менин тилегимди орынлаған болар
един, " депти.
Онын бул тилеги орынланыпты.
Сон жарлы турып қудайға жалбарыныпты.,,0, тэнирим,
менин колым тийген ҳәр зат кэне, нанға айланса!" депти.
Онын да тилеги орынланыпты.
Байдын колы тийген барлық нэрсе алтынға айланып
кете берипти. Ҳәтте, жейин деп услаған нанына шекем
алтынға айланыпты. Сөйтип, бай сонында аштан өлип,
жай толы дүньясын мәвдиге тэрк етипти... Ал, жарлы
услаған затлардын бэри нанға айланып, наны көп болыпты.
Сөйтип жарлылардын қарны қалпып, қуўаныш ҳэм шадлы турмыста жасапты.
Әне, балам, нан деген алтынға бергисиз нәрсе! Дүнья
ҳеш қашан инсанға нан болмайды. Ал, нан көп болса
өмир болады. Турмыс жэне де шадлы, жэне де көркем
болады. Дүнья да мол болады. Сол ушын ҳэр қашан
нанды қәдирлеў керек, балам. Наннын усағы да нан,—
деди аклығынын басынан узақ сыйпалап турып.
Усы ўақытта есиктин алдындағы тандырдан апасы
жаўып атырған ыссы наннын ийиси ишке урды. Асқар
болса атасынын алдынан ырғып турды да, тандырға
қарай жуўырды.
Жәлмен ата„ оҳ, садаған кетейин наннын ийиси!
Мурынға қандай жағымлысан!“ деп гүбирленип, орнынан
турды да, тандырдьщ басында кишкене ыссы гүлшени
баўырына қысып жеп турған ақлығына терезеден узақ
қарап турды...
4;
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ҲЭР КИМНИЦ ӨЗ ОРНЫ БАР
(Г үррип)
Сеи басыма жай сз-лма ҳасыя
таслардан уйип.
Тек айына бир еслеп тур, журек»
баўырын куйип.
ШУХРАТ.
(Өзбек шайыры)

Мен әкем өлгенде он төрт жаста едим. Ҳеш кашан
инсанныи өлим менен айкасып, кыйналганларын көрмегенликтен бе, ямаса балалыктан ба, өлим, деген коркынышлы,
катал нәрсе ҳаққында түсинигим жоқ еди. Мен эке-шешемнии еи үлкен перзенти —еслиреги болғанлықтан болса
керек, анам бәрқулла мени экемнин касына отырғызып,
шай-суўына каратып койды. Түнлерде анам екеўимиз гезекпе-гезек гүзетип, әкемнин солган жүзлерине кадалып
отырамыз. Әкем бийшара печьтии куўысында көсилип
жатыр, жүзлери қагаздай агарып, жақлары күннен-күнге
қуўсыйып, көзлери күннен-күнге нурсызланып барар еди.
Ол усылайынша бир ҳәпте жатты...
Сәске ўақыт еди. Аспан түнерип, сои терезени жаўын
тамшылары биринен сон бири сабалап, кем-кем күшейип
барды. Азаан сон әкем көзин ашып, ымлап, мени қасына
шақырып алды. Мен оныи басын сүйеп, суўыикырапқалган
шайдан кесага қуйып, аўзына туттым. Ол өзин қыйнап
бир жутты да, қолы менен маган беккем асылып, кәддин
5
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тиклемекши болды. Бирақ, ҳалы жетпеди. Тағы талпынды... Тағы... Акыры тикленди.
—Балам, ырза бол, менин таканым таўысылған көринеди. Сен менищидиралды перзентимсен. Барлык ўазыйпаны
мен сениц мойныца жүклеп баратырман. Сен соны ядыннан шығарма! Анацды ҳәм үкелерицди ҳеш қапа етпе.
Анац бийшараныц да айы-күни жақынлап тур. Түсинемен,
оған да қыйын.Қудай шебер ме, қурқылтай шебер ме, деген
балам, кудайдыц мени алын баратырғанына куўанаман.
Себеби,„аналы жетим зор жетим, әкели жетим хор жетим*
деген балам... Анацды шақырмай-ақ кой. Ол бийшара
сизлер деп мал-ҳаллар менен бәнт шығар. Кәпелимде .,.
Жақсысы оныц көрмегени мақул. Әттец, сол ец соцғы
перзентимди, генжетайымды көре алмай баратырман,—
деди де әкем тек сүйеги қалған ийеги кемсецлеп қамсыға
баслады. Мен де жыладым. Бармақлары жип-жицишке
қамыстай болып қалған қолларын созып, басымнан сыйналап, ийнимнен ҳәлсиз ғана кағып, мацлайымнан сүйдп.
—Ырза бол, ырза бол балам, бахытлы болыцлар,—деп
үш-төрт мэрте кайталады да, екн қолына сүйенип, басын
әстен дастықка қойды.
—Балам, сеннен үмитим көп, сен балалардыц ншиндеги
еслиси, акыллырағысан. Сен менпц орнымды билдирме,
—деди жэне кайталап.
Бул сөзлерди еситкенде мениц тула беденнм калтырап,
дирилдеп кеттим.
—Балам, ана айнаны ашып жибер, соцғы мэрте қуяштыц көзин, жакты дүньяты бир көрип қалайын,—деди
ол соц еки көзин терезеғе қадап.
—Аға, куяштыц көзи жоқ, далада жаўын жаўып атыр.
—Куяш жок... Аўа, олда өлимди көргиси келмей тасаланып, көз жасын сел етип атыр, екен-ғой—деди ағам
айнадан көзин алмай. Ол сол айнаға қадалыўы менен
козғалмай калды,
—Аға, ҳэй аға!—деп түрткишлесем де көзи сол қадалыўынан айырылар емес. Сес-семир. Мени бирден қорқыныш
бийлей баслады. Даўысымныц барынша бакырып жибердим.
Еси<тен атлығып иықсам, анам мзған карсы қарай
жуўырып киягырған екен. Ш 1масы мениц ашшы даўысымды еситкен.
6
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Анам әкемнин сулық болып атырған денесин көр:ш
шалкасына таслады. Егерде мен сүйеп калмағанымда,
жанып турған печьтин үстине кулапкегетуғын едч. Анамды да жерге жаткызып, некыларымды билмей тек жылай
бердим, жылай бердим. Карасам, касыма кишкене үкелерим де жыйналып қалыпты. Олар да косылып жылап
турған екен.
Аздан сон анам есин жыйнады. Көзин ашты. Еки қолы
менен карнын услап:
—Балам, тез жуўыр, аўылдағы адамларға хабар бер,—
деди ынырсып.
Мен қустай ушып баратырман. Еки колым көзимнен
кетер емес. Жас тыйылмайды. Кайдан, каяққа баратырғанымды да билмеймен. Көз алдым думанланып баратыр. Аяқ
жолым көринбейди. Тек көз алдымда әкем. Кулағымда
өлер алдындағы айтқан сөзлери. Кайта-қайта тәкирарланады.
4 Үйге келсем көпшилик жкйналып калыпты, Апам да,
сол күни көз жарып, нэрестенин атын әкемиздин орнын
бассын, уўайым-кайғыны умыттырсын деп Орынбасар
койдық. Әкеме оны көриў несип етпеди. Ен болмағанда
бир-еки күн турғанда...
Бул дүньяға келген жана адамда әкемиз ҳаққындағы қайғыны умытгыра алмады. Усылай етип, демде күнде толып
туратуғын печьтин куўысы босады да калды. Бурын ҳэммемиз кумырыдай шүйиркелисип дэстурхан әтирапын
толтырып отыратуғын болсак, арамыздан ен кәдирдан,
кымбатлы қумырымыз ушып кеттп. Аўа, мәнгиге кетти.
Оньщ орны ап-анық билинип қалды. Ҳәтте, үйдин ишин
басына көгерип ойнайгуғын төрт жасар үкеме шекем
жойытты.
Орынбасар да әкемнин орнын баса алмады. Ол тек
апама ғана жубаныш болды. Биреўдин өмирдеги орнын
екинши биреў баса алмас екен. Билемен, меи де қанша
ҳэрекет етсем де, үкелериме экелик меҳир менен қарай
алмадым. Онын орны басқа, меҳирге толы жүреги басқа
екен.
Төрт көз түўел болып, ошақ басында отырсак та,
печьтинкуўысында жүзлери жадырап, күлкили әнгимелер
7
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айтып отыратуғын, балалары еркелеп, үстилерине өрмелейтуғын әкемнин орны ҳеш ўакыт тояаремес...
Ҳәзир де, арадан нешше жыллар өтсе де, печьтин
куўысына көзим түссе, сол жүзи жадыраған кэлпиндеги
экемди жойтамгн. Жойтгман да ойға шүмемен... Аўа, мен
енди„Өмир“, „Өлим" дегеннэрселерди бираз түсиндим.
Өмирде ҳэр кимнин өз орны болатугынын, оны ҳеш
кимнин сол адамдай болып орнын баса алмайтугынына да
гүманланбайман...
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ӘКЕ АЛАҚАНЫ
(Гүрриқ)

Мурат әкеси өлгенде анасыньщ курсағында жети айлық еди. Әкеси оны көрмей бул дүньядан биймезгил
кетти. Анығы экесинич өлими топа-торыстан бола калды. Оньщ көкирегинен жаны шыкканда қасында жигирма жылдан аслам болған зайыбы Әнийпа апай да жоқ
еди. Өйткени, Жэлмен ағанын азанда зайыбы ҳәм ер
жетип қалған балалары менен бирге қумырылардай
шүйиркелесип шай ишип, колхоздьщ жүмысына кеткениақ сол еди. Арадан еки-үш саат өтпей-ақ усындай
суўык хабар келди.
Әнийпа апай дәслеп буған исенгиси келмесе де, еринин жүрек тыкпа кеселлиги есине түсти ме. сон бул
хабарға онша екиленбеди. Жәлмен аға жер сүрип атырған жакка қарай қустай ушып келди. Бирақ, оны элле
кашан бригадир өз машинасы менен емлеўханаға алып
кеткен еди.
Шынында да, Жэлмен ағаньщ жүрек тықпа кесели
бар еди. Бирақ, ҳәр сапары жүреги тыққанда оны бираз кыйнап, және жаздырып кетип жүрди. Соған көнлигип калғанлықтан ба, ол буған онша итибар бермей,
колхоз жумысынан ҳәргиз кол үзбеди. Емленип те көр9
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дн. Бирақ, ол пайда бермети. Мине, акыры оны алып
тынды...
Арадан жети жыл өтти. Әкеси өлгенде анасыныц
курсағында калған Мурат та ақ пенен қараны ажырата
алатугын жаска жетти. Аныгы, мектеп жасына келди.
Катар дослары менен ойын-заўык қурып, (,-кыўға барып
келип жүпди. Бнрак... бирак негедур онын бул қуўанышы
көпке созылмады. Кәпелимде жүзинлеги куўаныш кайғы
менен алмасып кетти. Бир-еки мәртебе окыўдан жылап
та келип жүрди. Бирак, онын себебин анасына я эжапаэжағаларына болып бир аўыз айткан емес. Буған бэри
де ҳайран.
—Карагыммәнисин болмай жүр ғой. Аўырып жүрген жоксач ба? Кәне, берман келши балам.— леп бир
күни анасы Муратты қасына шақырып, манлайына алақанын басып, ыссылыгын көрди.
—Ыссылыгын әлеўир бар екен, балам. Катты шаршапсач. аяздан да куры алакан емессен- Жатып лем ал.
Мэ, ләслеп мына ыссы сүтти иш. Сон көрпенн бүг-кен
де жат. Бир тер есен бэри де шығып кетер — ;еди анасы баласынын кеўил хошлығынын жоклығын көрип.
Муламы бундай жыллы сөз е: ге үйренип калған баланын жүзиндеги кайгыны анасынын бул сөзлери де
кетире алмады. Ол анасынын бер| ен ыссы сүтин де ишпестен көрпени бүркенип жатып калды. Тыныш лем алсын деп ойлаған анасынын ла. әжапа-әжағаларын! н да
онын менен иси болмады. Енди ол өзи менен өзи көп
ўакытқа шекем көз илмей, өз ойлары менен бэнт болды.
Мураттын капашылығынын да мәниси бар. Сонғы
күнлери оны дослары, әсиресе, бир үйде жалгыз өскен
Жанабай деген бала „жетимек, сенин тийин, пул беретугын әкен жок. Ал, менин әкем күнде бир сом береди.“
Мине, “мэшшаў" деген сөзлерди күнде айтатуғын болып кетти. Бул сөзлер акыры Мураттын жети жүйресине
тийди. Оқыўға барса да, қайтса да мазасын алды. Басқа дослары да Жанабайга ҳеш нәрсе дей алмайды. Өйткени, ол бир үйдин жалғыз, егке баласы. Оған анаў
мынаў десен эке-шешесинин шаўлап шығары бар. Керек
десен Жанабай эке-шешесине де аўыр сөзлерди айтады.
Ю
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Ол булардық бәрин де солардан үйренген. “Жетимек"
деген сөзди таўып жүрген де сол Жанабай.
Усы ўакытка шекем Мураттын ядында экеси жок
ели. Ҳәттеки әке дегеннин не екенин де билмейтуғын
еди. Өйткени, анасы бийшара ҳәм ана ҳәм әке болып
келди. Бирак, бир гезлери үйинин төриндеги қыстырыўлы турған портретти анасынын „Мынаў сениқ әкен“
деп көрсеткени еле ядында. (Ол гезлери Мурат бес
жасларда еди). Мине, ҳәзир сол портреттеги әкесинин
тулғасын, оньщ кандай адам екенлигин көз алдына елеслетип жатыр. Бирақ, елеслете алмады. Өйткени, оны көрмегени оған катты қыйкншььык туўдырып атыр.
Әке... Ана... неге енди бул сөзлер соншама қәдирли.
Неге енди бул әке сөзи муштай балагы кайғыға шүмдиреди. Неге?... Кәне енди, ҳәзир әкесм болса жуўырып
барып мойнынан кушаклап бьўырына басын қойып, бетлеринен аймалап, бир жазылып еркелер еди-аў.
Мурат негизинде усындай ойлар менен бәнт. Бирак,
оньщ неге ондай екенине акылы жетпеди. Оларды азанда турып анасынан сораўды уйғарды. Аздан сон пырылдап уйқыга кетти.
Мурат түс көрди. Түсинде сол портреттеги әкеси.
Ири денели, қара пэрен, жүзи күлимлеп туратугын қыр
мурынлы киси екен. Ол зсте жакынлап келип, Мурат
жатырған кроваттыц ернеги1 е отырды да;
— Еалам, сен мсни таныйсан ба, мен сенин зкен
Жэлмен—мен-ғой. Сенин атын Мурат, солай емес пе?
Аўа... Аўә... дурыс, Мурат. Кара, сен мегин дәл өзим
екенсен ғой. Мен де усылай ойлгйтугыь едим. Мине
кезлерин де, мине, мурынларьщ да,—деп онын бағана
ғана анасы сыйпалаған манлайьи ан ьп-ыссы алақаны
менен бир сыйпалап етти. Ҳзм о^нынан турып кегин
шегинип, “хош бол, балам Мурат, ананды капа етпе"
деп көзлен ғайып болды.
—Аға... а... ға.... а1 Ол б ирден услайынша бақырып
жиберди. Бул сөз онын аузынан биринп и мәртебе
шыкты. Ол да болса түсинде.
—Не болды балам, шс ршьп кеттин-ғой. Айттымғсй
аязлағансан деп. Мына муз сызыў деген-әм бэле болды.
11
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—Ҳеш нәрсе, апа. Өзим ақ... Қорықпай бийғам
жата бериқ,— деди ол түсин жасырғысы келип.
—Илайым, ҳеш нәрсе болмағай балам. Жата-гой,
жата-ғой, балам.
Әнийпа апай енди бэрине түсинди. Баласыньщ жацағы
"аға“ деп бақырған даўысын да еситкен еди. Бирақ,
баласына билдиргиси келмеди. Неде болса бәрин балама
азанда айтып беремен деп кеўлине түйди де, орнына
барып тым-тырыс жатып калды...
Арадан күнлер өтти. Мурат ағасыныч кишкене сүўретин сумкасына салып, мектепке алып барды. Досларына көрсетти.
—Мине, мынаў мениқ әкем. Ол колхоз жумысында
комунистлерше (коммунист дегени) мийнет еткен. Апам
сөй деп айтады. Аўылдағы бригад ағам Жуман да усылай дейди. Мен онын менен мақтансам арзыйды екен.
Маған ҳешким әкеси жок деп айта алмайды.
Исенбесениз мен сизлерди Жуман ағаға апараман, — деди
бул сапары Мурат кеўилли сөйлеп.
Ертенине дослары өз ата-аналарынан да, Мураттын
әкеси туўралы сорап, онын кешеги сөзине толық исенди.
Мине, соннан баслап негедур Мурат досларынын аўзынан “жетимек" деген сөзди қайтып еситледи. Бирақ,
ол әке алақанлары мақлайынан сыйпағанды әрман етер
еди...

12
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ҚОС ТЕРЕК

Аўылдын бир шетинде қуўрап шақалары сынған ғарры қос терек тур. Бул кос теректи мен бала ўактымнан
берли билемен. Аўылымызға сэн берип, бэҳәрде жасыл
дөнип, қыстын кэҳәрли танларында карлы кыраўдан сиресип турар еди. Бул қос терек ол ўакытлары аўылымыздын дэл ортасында еди. Аўыл жылысып беррегирек коныс басқан сон, сыртта калып койды. Терек еле нәлше
шағында бизин үйимиз усы теректин түбинде болғанын
анамнан талай рет еситкенмен.
Балалык шактын қызығы, ойын тамашасы бир бөлек
дүнья-ғой! Шакалары бир-бирине айкасып өскен таллардын астында каншама ойын-заўықлар курмадық дейсен!..
Бэҳәрде қос теректи куслар да паналайды. Өйткени,
бул жер олардын да сүйикли мэканы. Тынбай жуғырласкан шымшықлардан баслап, қуркылтайларға шекем оньщ
жуўан шақаларынан өзлерине колайлы орын таўып, жыллы уялар салады. Дәслепки күнлери бизлерден үркип
жүрген куслар, кейин-ала үйренисип кетти. Себеби,
.13
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бизлер оларға зыянсыз едик. Олар ҳәр жылы бәҳэрде
усы таманга асығады. Бизлерди қурқылтайдыц байпақ
тәризли етип тоқыған уясы тац калдырат/ғын еди. Олардын палапанларын басқа куслардан қорғап журемиз.
Курт-қумырысқалар әкелип саламыз.
Жыллар өтти. Ес енип, ер жеттик. Кос теректиц
тарийхы мени қызықтыра баслады. Оны ким еккен? Неге бул жерде қос теректеп басқа дарақ жоқ? Мине,
усы сораўларға тезирек жуўап излей басладым. Соц бэри мәлим болды. Бул қос теректи 41-жылы урысқа кеткен бизиц кемпир апамыздын иниси Ғайбулла ағамыз
тигипти. Ол көп дарақлар тикпекши екен, бирақ, оған
үлгере алмапты. Оны “Ғайбулланыц кос тереги" деп те
атайды екен.
Ғайбулла ағамыз урыстан қайтпаған. Оныц изинен
“қара қағаз“ келгенде, кемпир апамыз көз жасларын
сел-сел төгипти. Бирақ, байғус ана өзи бул дүньядан
көз жумғанша баласынан гүдер үзбей күтиў менен өтипти.
Аўа, урыс деген кимлердин көз жасларын аяды дейсец! Шамасы, фашистлер Ғайбулла ағамыздыц изинде
“ҳеш нәрсе қалдырмадық, күлин көкке суўырдық" деп
ойлаган шыгар. Жоқ, олай емес! Ғайбулла ағанын изинде бизлерге үлги болагугын, бир қасық қаны калғанша
ўатан ушын гүрескен мәртликлери қалды. Жақсы нийет
пенен тиккен нэллери қалды. Бул қос терекгиц саясында
саратан найытларында саялагап ҳэр бнр адам “тиккенге
рахмет“ деп алгыс сөзлерин айтып өтедн...
Мине, арадан кырық бес жыл ўақыт өтти. Бизлердиц
бахытлы балалығымыздыц гуўасы болган қос терек бүгинлиги қартайып. қула дүзде қалды. Соған қарамастан ол
урыс жылларыныц, қала берсе, бизлердиц балалыгымыздыц
ескерткиши болып қалгандай...
Мен ҳэр сапар оныц қасынан өтер екенмен, қос қолымды көксиме қойып, тэжим етип өтемен...
АЙГҮЛДИЦ БУЗАЎЫ НЕГЕ ӨКПЕЛЕДИ?
(Гүрриқ)

Жакында туўылған бузаўды Айгүл күтә жақсы көреди. Ол балалардыц ишинде ец генжетайы бэлғанлықтан
14
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бузаўаы “меники" деп ийелеп алды. Оннан үлкени Азат
та оны "меники" деп ийелемекши болып ерегисип ели.
Бирак. бәрибир Айгүллин айтканы болды. Мен бузаўымды өзим бағаман. 0|ан мазалы отлардан әкелип, суў
беремен, —деди Айгүл апасына.
—Ал, окыўға кеткенинде оган ким қарайды?— дели
апасы.
—Ө.шм оған суў берип, от салып кетемен.
—Онда окыўдан тез кайт, жолда ойнап жүре берме,
бузаўық аш болып калады,— деди апасы күлип.
—Тез кайтаман. Бузаўымды аш қалдырмайман, аш
қалдырмайман,—деп еки колын жокары көтерип шыр
гүбелек айланды.
Айгүл күнде өз ўактында бузаўына суў берип от
салып жүрди. Усылайынша олар тез күнде бир-бирине
үйренисип кетти.
Бирак, олардын бир-бирине ысыклығы көпке созылмады. Бир күни мынадай ўакыя жүз берди.
Айгүл азанда кеш оянды. Бузаўы болса аш болып,
узак ўакыт мөниреп турды. Апасы канша “түр“ деседе
турмай “бүгин дем алыс, мектепке бармаймыз" деп
бир каптальшан екинши капталына аўдарылып түсип
жата берди. Бузаўын болса пүткиллей умытып кетти.
—Айгүл, ҳа Айгүл, түргел, ана бузаўын аш болып
мөниреп ту ». Болмаса, ол меники болады,—деди Азат
жуўырып келип.
Айгүл орнынан шапшып турғанын билмей қалды. Корага жуўырып барса, буз .ўы кешегиден калған шөплердич
пакалын қытырлатып шайнап тур екен. Айгүлге көзи
түскен бузаў бирден терис бурылды. Айгүл болса колына
орагын алып, от әкелиўге жуўырып кетти.
Алдына салынған отка бузаўы мойнын да бурмады.
Сол б 1ғанағы катты пақалын шайнаўын даўам ете берди.
“Ҳе, бузаўым ма1 ан қатты өкпелеген екен дэ“,— деп
ойлады Айгүл ишинен.
Шынында да, бузаўы өкпелеген еди. Күнде қасына
жакынлағаннан Айгүлге сүйкелип еркелейтуғын бузаў,
бүгин оған итибар да бермеди. Әкелип салган отын да,
шөллеген шығар деп әкелген суўын да ишпеди. Тымсырайды да турды.
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Айгүл оньщ бул кылықларына әри-бери шыдап тур
еди. Бирақ, кейин үйпне бирден жуўырып кетти. Бара
кәтке бойын атып жылады.
—Ҳе, бузаўьщ өкпеледи ме, өзим бағаман деп мардыйып атыр един ғой, мақтаншак,— деди Азат оныц
ашыўына тийип.
Бул сөзди еситкен Айгүл бирден өкирнп жылап
жиберди. Кызыныц даўысын еситкен апасы даладан жуўырып келип:
—Ҳе кызым, бузаўыц ашыўыца тийдн ме?— деди
танланған түр менен.
—Яғ-эй, ол бузаў ҳеш кимниц ашыўына тиймейди.
Оныц ашыўына Айгүл тийген дә,— деди Азат және Айгүлдиц ашыўына тийип сөйлеп.
—-Аўа, Азат дурыс айталы. Мен оныц ашыўына тийдим. Азанда отты кеш салдым. Ол оны жемеди. Маған
бурылып та қарамады. Катты өкпелеген кусайды,— деди
Айгүл сыцсып.
—Дурыс, оныц өкпеси орынлы.
— Аўа-дә, орынлы болганда қандай. Өзиц де ўактында аўқат болмаса апама өкпелеп жүретуғын едиц ғой,
—деди Азат.
—Якшы, мен ҳәзир сизлерди жарастырып кояман,
ҳеш капа болма,— деди Айгүлдиц апасы оны жубатып.
Апасы Айгүлди бузаўыныц қасына ертип барса, бузаўы алдына салынған отты жеп атыр екен. Бузаў да
Айгүлдин ашыўланып кегкенин сезгендей, оны жэне
капа еткиси келмегендей. басын жокары көтерип қарадь».
—Әне, қызым, бузаўыц сени кеширди. Бар, қасына
бар, жаўырынларын сыйпала,— деди апасы.
Айгүл бузаўыныц қасына барды. Бузаўы да соны
күтип турғандай, касына келген Айгүлге бурынғысынша
сүйкенип, еркелеп кетти...
“ЖАҚСЫЛЫҚ*
(юморлық гүрриқ)

Балтабай усы ўақытқа шекем ҳеш кимге жақсылық
етип көрген емес. Ол жаксылық дегенниц шын мәнисинде не екенин де билмейди. Биледи-аў! Бирак, билгиси
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келмейди-дә! Сол ушын да оны ата-анасы, муғаллими,
жора-жолдаслары көп кейийтуғын еди.
Бир күни онын өзинен-өзи адамларға жақсылық егкиси келип кетги. Бэндиргиге келип, автобусқа минди.
Автобус күтэ тығылыс ели. Ойы иске аспады. Өйткени,
ол автобусқа минип, бир бос орынды ийелесем, сон оны бир
жасы үлкенге усынып „рахмет!“ деген алғысын алсам.
Бул да жаксылык-ғой ден ойлап еди. Енди не ислеў
керек? Акылы ҳайран болды. Аздан сон ойынабирсумлық келип, өзинше күлип қойды. Калтасынан тийинларын алды да, оны адамлардын аягынық астына эсте таслап жиберди. Бираздан сон өзи енкейип, тийинларды
жерден алды ҳәм касындағыларға карап: „Ким тийин
жойтты? Ким?“ деп даўысын көтерип еки-үш мэртебе
қайталады.
Адамлар онын колындағы тийинға көз жуўыртты да,
кайтып иси болмады. Әне, бул сумлығы да келиспеди.
Және ақылы ҳайран болды. Калай болмасын жақсылық
етиўи керек. Жән-жағына қарады. Аныклап караса, өзине
жақын жерде бир класс төмен оқыйтуғын Жубатты көрди. Оған адамлардын арасы менен жақынлап келди де:
„Жубат, ана кара, анаў ғаррыда үлкен түйиншик бар.
Автобустан түсерде ал да каш“ деди табаннан сумлык
ойлап. Ол ла: „Болады. Түсиникли. Калған жағын өзиме
коябер“ деди де артқы есикке жақын турған ғаррыға
жылысты..
Жубат автобустан жана түсе берген ғаррынын қолындағы түйиншикти ала кашты. Ал, изинен Балтабайдын өзи куўып кетти. Ҳә демей-ак изине жетип алды.
Онын колындагы түйиншикти жулып алып, шекесине
ски-үш н]аппат урды. Буны көрген адамлар Балтабайга
“рахмет!, рахмет!“ десип атыр. Жубат болса, ҳеш нәрсеге түсине алмай, шекесин услап жылап отыр.
Балтабай түйиншикти ийесине экелип берди. Ийеси
оған бар алғысларын жаўдырды. Басынан сыйпалап,
жаўырнынан какты.
Мине, Балтабай биринши мәртебе адамларға “жаксылық“ иследи. Бирақ, онын сонгы жақсылықлары қандай болар екен?
17
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МУЗДА ҚАЛҒАН ЕТИК
(гүрриц)

Бир топар балалар мектептен кайтты. Олар аздан
сон багдарын алыстан жылтырап көринген үлкен муз
айдынь.на қарай бурды. Бирак, еле бетти шымшып, мурынды кызартатугын суўык болмаганлықтан ба, муздьщ
қатыўы жука еди. Янный, бир топар балалар катарласа
түссе, муз шатырлап жарылып атырганы. Бирак, бар ыкласы менен ойынга кирисип кеткен балалармуз жарылмақ
түўе, ойылса да тынлайтугын түри жоқ. Хэммеси папкаларын аркасына асынып, алып, бири-биринен калмаўга
ҳэрекет етип, жарыспакка сьрғанап жүр.
Балалардын ишинде төртинши класста окыйтугын
Жалал да бар. Бирақ, ол кишкентай болғаны менен, муз
сырғана\| а келгенде, алдына адам салмайды. Жалалдын
бир әдети-кайсы ойын болса да бир мезгил даўамында
ойнамаса, ҳеш кеўли кеншимейли Мине, муз сырғанаўды баслады ма демек, ол кешке шекем даўам етиўи керек.
Балалар биримм ирим таркаса баслады.
—Жалал, жүр кеттик. Карынларымыз сырнай шерте
баслады-ғой. Каламасын аўкатка юйып болып ойнармыз,
—деди алтыншы класста окыйтуғын Махмуд оны ертип
кетпекши болып.
—Як! Мен аш болганым жок. Өзин кете бср,— деди
Жалал аркас! ндағы папкасын жерге _ койып атырып.
—Мен ойынга жана киристим.
—Мэйли, мен кеттим. Бирақ, жалғыз өзин каласан.
Онын үстине музға ойылып кетсен...
—Ой—бу—ў! Онша ғамхор бола бермей-ақ ғой!
Бул сөз Махмудка каттырак батты ма. ол кайтып
үндемеди Папкасын аркасына кағып салды да, үйине
қарай жуўырды. Муз айдынында Жалалдьщ жалгыз өзи
калды.
Бул үлкен айдыннын ишинде Жалалдын шарламаған
жери калмады. Шаршаганында билмеди. Анык кызганнан
сон пальтосын да, малакайын да шешип койды. Манлайьшан “бурқ“ етип шыққан тер бет-аўзын қалай болса
13
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солай жуўып турды. Акыры, шаршағанын сезди ме, басына малакайын кийип, папкасьнын үстине барыпотьрды. Аздан сон орнынан және ырғып турды.
Енди ол пүткиллей баска тәрепке карай сырғанап
кетти. Бул тәрептид музы болса, эдеўир жука еди. Бирақ, бул Жалалдын ойына кирип те шықпады. Узактан
пәт пенен жуўырып келди де, бийиктен төменге карай
сырғанап кетти. Бир гезде... муз патырлап сынды. Жалалдын бир аяғы ойылып кетти. Суў жүдэ терен емес еди.
Бирак, асты уйма екен. Аяғын ширенип әри-бери тартты.
Суўырып ала алмады. Тагы жулқыды... Тағы... Бул рет
етик емес, ал оньщ ип индеғи аягы шылгаўы менен қосыла
суўырылып шыкты.
Акыры болмады, етигин таслап, бир аяғы менен ҳэккелек атып, папкасы турған жерге келди. Етиксиз калған
аяғын шарыбы менен мукыятлап орап алды.
Жалалдын үйи бул жерден онша кашык емес. Бир
шақырымдай жер. Ол үйине бир аяғында етик, екиншисине шарф ораған күйинде келди. Тап усы гезлери кас
та карайын үлгерген еди.
—Ҳаў балам, күн батканша кайда жүрсен?—деди
кемпир апасы есиктен кирип келген Жалалға.
—Түстен кейин де оқьп едик,—деди Жалал кгс кақпастан.
—Кой балам, өтирик те орны менен. Махмуд сени
муз сырғанап қәлды. Ҳэзир келеди деп еди. Соннан кейин бмзлер сенин алдына шыкпай отырмыз... Ҳаў, мынаў
не?—Кемпир апасынын кези Жалалдын аягына түсти.
—Етигим музда...
— Әй жүўерн смек—эй! Усы муз десе бсйындь. тамнан таслайсан! Ойынга-ак Сир тоймадын! Усыннан аязлап аўырсан—ғой... Мгне, карангы да түсти. Етигинди
ертен экелермиз. —Кемпир апасы оны пештин куўысына
отыргызды. Жалал пешье аягын қыздырды.
Ертенине ерте Жалал касына кемпир апасын ертин,
муз айдынына келди. Келсе, етигинин жартысь муздьц
астында, ал қалған жартысы сыртта екен. Түнги суўыктан әбден каткан муз, етиктиц мойнынан “гыйкылдатьп*
қысып алыпты.
Музды ойып, етикти алды да үйине келди. Жанып
19
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турған пештин қуўысына койды. Бирак, ол кашан кебеди? Жалалдьщ болса күтип отырыўға ўакты жоқ.Мектепке кетиўи' керек. Кийиўге баска аяқ кийими де жокАқыры, болмады. Жетинши класста окыйтуғын эжағасынын отыз ссгизинши размерли етигин кийип, мектепке
кетти.
Арадан күнлер өтти. Мектептеги “Сона“ деп аталған
дийўалы газетада Жалалдын аяғына үлкен етикти кийип,
муз сырғанап жүрген суўрети шыкты...
СУМКА НЕГЕ ЖЫРТЫЛДЫ?
(гүррац)

Сабыр мектептен келди де, күнде шкафка салып коятугын сумкасын бүгин умытты ма, негедур екинши
класста оқыйтуғын үкесинин сумкасыныц қасынаапарып
қойды.
Анасы кеште бир талай етип сомса писнрди. Екинши
класста окыйтуғын Тайыр апасына көрсетпей сомсадан
урлап “ертен мектепке барғанда жеймен" деп кәттин
астындағы сумкасына апарып тыга берди. Анығы, ол
алжасып, өзингщ емес, ал эжагасы Сабырдын сумкасына
салды. Себеби, олардын екеўинин сумкасы да бирдей еди.
Тайыр бираздан сон және бир талай сомса әкелип,
бағанағы сумкаға салды. Сумка ишиндеги китаплар
менен косыла әдеўир қампайып кетти. Енди ол “усы
болар-аў“ деп ойлады.
Ҳәмме дастурхан басына жыйналды. Анасыньщ ншине
гөш салып, мазалы етип писирген сомсасын Сабыр менен Тайыр таласып жеди. Ширенип тойып алды. Сон
олар тапсырма да таярламастан уйқыға жатты.
Азанда орнынан ерге турган Сабыр мектепке асыға
баслады. Бет-қолын жуўды да, апасынын демлеп [қойған
шайынан бир-еки кеса шала-пала жутты. Сон мектепке
атланды.
Ўакыт еле ерте еди. Анығы, сабак басланыўға бир
еаатгай ўакыт бар.
—Балалар, кәне, бир майдан муз сырганаймыз ба,
—деди Сабыр өзн бириншн болып баслап.
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Ҳәмме аркасындағы сумкаларын жерге койып, сырғанап кетти. Сумкалардын басында бети май жаккандай
жылтыраған томпақ қара бала караўыллап қалды. Бир
гезле онын сумкалардьщ ишинде айырыкша болып,
томпайып көринген Сабырдын сумкасына көзи түсти. Ҳеш
ким карап турған жоқ па деп кәўетерленип, ояқбуяғына карады да, Гарып сумканы ашты. Караса, иши
толған сомса! Куўанғанынан көзн жарқ ете калды. Дәслеп биреўин, сон екиншисин глып жеди. Бир-екеўин
өзинин сумкасына да тығып улгерди.
Бир мәҳәлде балалардын бэри сумкаларьша карай
сырғанап келди.
—Ҳаў, Нийетбай, неге гүйсенип турсан?—деди биринши болып жетип келген Сабыр.
—Ҳеш... Ҳеш нәрсе..—Нийетбай сомса услап турган
колын артына қайырып жасырған болды. Бирак, оны
қоршап алған балалар колындағы сомсаны көрип:
—Нийетбай, маған биреўин бер?
—Маган да бер?
—Биреўин берсе?—деп жабырласа баслады.
Усы гезде Нийетбай аўзы ашық турған Сабырдын
сумкасына көзинпн кыйығын таслады. Сон оған барлық
балалардын көзи түсти.
Балалар Сабырдын сумкасын барып тарпа басты. Бир
кишкене шаккан бала көзди ашып жумғанша сумканы
иле кашты. Баскалары изинен қуўып кетти. Балалар изине жетип алып, сумканы биреўи арман, биреўи берман
тартты. Акыры, сумка еки ортада теи ортасынан “пырр“
етип айрылды. Ишиндеги китаплар да, сомсалар да шашылды. Сабырдын болса ҳеш нәрсеге түсинбей ақылы ҳайран болды. Сон апасыныц кешеги сомса писиргени ядына
түсип, “Тайырдан келген бәле кусайды" деп ойлады.
Сумкасыньщ жыртылғанына, китапларынын шашылғанына қатты ашыўы келип, ексип-өксип жылап жиберди.
Себеби, сонша балаға не илаж ете алар еди. Балалар
бираз өкинишли карап турды да, сон жерде шашылын
атырган сомсаларга кө:-и түсип, сларды тарпа басты.
Сабыр шашылған китапларын қолтығына кысты да,
досларына ашыўлы нәзер менен бир карады. Сон изине
қарамастан ады.мын шыйраклатып жүрип кетти.
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Сабыр сол күни бағанағы досларына қосылмады.
Окыўдан жалғыз өзи қайтгы. Үйине келди. Ҳеш нэрсе
ишип-жеместен бойын кэтке атты. Ашыўы келгени сондай, ҳеш тынышлана алмады. Тайырды изледи. Бирақ,
жакын жерден оны таба алмады.
—Балам, аўырып келдиц бе,—деди анасы Сабырдыц
жатысын қолэйсыз көрип.
Сабыр үндемеди. Сол жатыстан кешки аўқаттын
ўақтында турды. Аўқатты қалай болса солай гүреп салып
отырған Тайырға оқырайып бир карады да, жудырыгы
менен жаўырнына салып жиберди.
—Бәри сеннен болган нәрсе! Ашкөз!
—Не? Не өзи балам?—деди анасы танланып.
—Өзи биледи. Кешеги сомсалардын көбисин бизин
сумкаға тығыпты. Өзиники деп ғабырысқан, болмаса
бизикине өлмей салады-аў! Бирақ, кейни не болды? Мен
тап-таза сумкамнан айырылдым.
Сабыр болған ўақыяны анасына калдырмай баянлап
берди. Буны тьщлап огырған Тайыр айыбын түсинди
ме, басын төмен алып қып-қызыл болып кетти...
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ЕРКЕБАЙДЫ КИМ ЕРКЕ ДЕГЕН?
(гуррач)

Бөршитаў. Оған жакын жерде „Каратерен" жайласқан. „Каратерен" ди биреўлер көл деп те, дэрья деп те
ҳәтте, теқиз деп те атайды-аў. Бирақ, көл дегени дурысырақ-аў сирэ?! Бул жерге келип көргенлериниз болса,
жақсы билесиз. Онын суўы жағадан қара ренде. күтэ терен, түпсиздей болып көринеди. Еки бойы тынып турған жап-жасыл тоғайлық. Бөршинин төбесинен қарзсан,
алыс-алыслардағы өркеш-өркеш кумлар куяштын нурында алтындай жылтырап турады. Усыларды көрип, тэбияттын гөззаллығына әбден сүйсинесен. Усы жерде бир
жайнап-жаснап дем алғын келеди.
Бул жерге жакын бир аўыл бар. Усы аўылда Еркебай деген он жасар бала турады. бизин гүрринимиз де
әне, сол бала ҳақкында. Оны ҳэмме „ерке“ деп атайды.
Дурыс, еркешилиги бар. Акыры, ол үйиндеги ен генжеси-дә! Аўқат жесе, танлап жей ди. Айтқаны болмаса, жер
тепсинип жглайды. Үйиндеги улкен атасын меншиклеп
алған. Өзинин айтқаны болмаса, дэрҳал атасын ортаға
салады. Бирак бәрибир онын ерке екенине тек сол үлкен атасы ҳеш исенбейди.
Еркебайдын кэри —„Каратерен" нин бойына барып,
кармақ салыў. Балық тутпаса да, ол соны үлкен маба
биледи.
Бир күни ол атасы менен қой-қозыларын бағып жү23
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рип, тогайды аралады. 'Гогайда кызык көп. Куслар патырлан ушадьг. Карасац, канаглары менен көкти сызып
баратырғандай. Жийде-жнгилдиклер тамылжып тур. Әсиресе, торангыллар көп. Олардан ушқан үпилдириклер
мисли кар жаўып атырган пайытты еслетеди. Гейбир
жерлеринин калынлығы сондай, ҳэтте куяштын көзи де
көринбейдн. Әне, олар !.ссыда усьндан жерлерди паналап, үйдеп алып шықкан азыкларын ортаға койып, от
жагып, шай кайнатьп ишедп. Ыкласы менен сайраган
ҳәр түрлн куслардын жагымль: сеслерп еситнледи. Ҳэр
кус сайра1 ан сайын „бул кайсы кустын лауысы, ата?“—
леп атасын қайта-кайта сораўға тутады.
—Бүлбил-гой балам,—дейди атасы.Және биржаклардан токылды еситиледи. „Бул не тоқылды? “ дейди және.
—Тоқылдаўьк деген кус-ғой, балам.Ол ағашлардынарасынан курт излейли. Тумсыгы менен агашты токылдатып
урады. Әне сон оны ҳэмме тоқылдаўық ден атаган,—
дейди атас ■.
Ол атасы талай ирет ертеклеринде айтып берген куйрыклары мын асар түлкини де, салпы кулақ коянды да,
касқырды да көрди. Онын сол ҳайўанлар мснен досласқысы келди. Тап мазалы конфеталарды жеп, шай ишнп
отырғанда олардын биреўи келе ғойса, конфегаларынан
бере кояжак.
Сон Еркебайдын жалғыз өзи тоганлы аралап жүретугын болты. Ол тек тоғайдын калын жеринен
ҳэм ағашлардын күтпегенде шатырлап сыныўынан
ғана корыкты. Бирак ол тоғайды саклық пенен, өзине
үлкен исеним менен аралайды. Араламасада болар еди.
Лийкин, тәбияттын гөззаллыгына күтэ сүйсннеди. Торанғылдын саясында жатып алып, куслардын ҳәр қыйлы
намаларга салып сайрағанларын тынлайды. Ямаса, торангылдым, басына өрмелеп алып, узак-узакларга кумарлана
карайды. Усы ўакытта ол дүрлигии ушкан кусларды да,
жортып баратырган каскырларды да көреди.
Ьир күни торангылдыц бас!.1нла отырса, аўылдағы
Тәжибай да тоғайды аралап жүр екен. Онын көриниси жүдэ коркынышлы еди. Себеби, ийнине мылтыгын асынып
алган. Изинде ийти. Дэслеп, Еркебай ҳайран ^ЗюлдЬГГ
„ Гэжибай аға не кылып жүр екен? Коян аўлатц/жүрген
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шығар?" деп ойлады. Ҳәм сол ўакытта Тәжибай бирден
патырлап уп1кан кыргаўылды гөзлеп атып жиберди. Тоғайдын иши жанғырып кетти. Ҳәттеки, көзлери жылтыраған кесирткелерге дейин инлерине тығылып, зым-гайып
болды. Бийшара қырғаўыл аздан сон жерге жалп ете
калды. Кырғаўыл болғанда кандай! Пәрлери куяштьщ нурында гүмисгей жылтырайды. Тәжмбай калтасынан шақкысын алып, онын тамағынан тартып жибергени, Еркебай „Жаўыз!“ деп жылап жиберди. Торанғылдын басынан калайынша жерге секирип түскенин билмей қалды.
Тәжибай бетке шыбындай ушты.
—Ҳаў Ерке, сенбисен? Не кылып жүрсен? Адасып калдын ба?—деди Тәжибай шакқысын калтасына салып
атырып.
Еркебай қаны сорғалап атырған кырғаўылды катты
аяды. Биресе, Тәжибайға, биресе, кырғаўылга карады.
—Неге?.. Неге өлтирдин?—деди ол даўысы калтырап.
Жүреги бир 'нәрседен корыккандай дүрс-дүрс еоғып,
гәзеби кайнап кетти.
—Ўәй балам-әй. қырғаўылд !Н мазасын татпаған баласанғой! Мә. сен-ақ ал! Атана апар. Бир куўанып калсын!
—Як! Керек емес!.. Жаўыз! Кет! Кет бул жерден!
Тоғай^меники!..
—Ўа-ҳа-ҳа. Не дейди мына жүўернемек?!—Тәжибайдын мыскыллы күлкиси Еркебайдын денесин түршиктирип жиберди.
—Еле сен мынаў жерди де, аспанды да меники дерсеч?!
Аўа, меники!
Мен сени кырғаўылдьщ гөшин жей ғойсын десем,
ҳәддиннен асасан-ә, Пайдасын билмеген гөдек!..
...Усы ўакыя Еркебайдын есинен бир ели кетпеди.
Бир неше күнге шекем кырғаўылдын „жалп“ ете қалганы, колына м:-'лтық услаған Тәжибайдын жаўызлык
келбети кайта-кайта көз алдына келе бердп. Соннан
берли Тэжибайды көрсе, терис карайды. Ерке болса да
онын менен сэлеми дүзиў еди. „Ассалаўма алейкум“
деп кос кслын созатуғын бала усы ўақыядан соқ биротала кырсыкты.
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—Мен бажбан боламан,—дейди ол ҳэр сапары атасына. —Кусларды, ҳайўанларды, тоғайды бағаман, ҳеш кимге аткызбайман.
—Нийетицнен айналайын,—дейди атасы басынан
сыйпап. —Тогай—халык байлығы. Оны корғаў, ғамхорлык етиў керек. Гейпара тогайлар караўсыз қалып атыр.
Оларды ҳәр қыйлы ағашлар егип көркейтиў орнына
жоқ етип атыр.
—Агашлар егиў дейсиз бе? Мен үлкейсем, элбетте,
егемен.
—Менин балам акыллы-аў! Ким сени ерке деген?!
Бийдай өсирсен бир жыл, дарак шанышсан он жыл, ал
ҳакыйкый ел перзентин өсирсен халык сени жүз жыл
аўзына алып жүреди. Мен куўанышлыман. Ҳакыйкый
халык перзентин өсирип атыр екенмен,—деди атасы ҳәм
көзлерине ериксиз жас алды.
Еркебандын тезирек үлкейип, атасынын айтқанындай дараклар егмп, тоғайды көркейткиси келип кетти.
...Ерте бэҳәр еди Еркебай тоғай аралап кайтыўга
шыкты. Бир гезде онын көзи лаўлап жанып атырган тогайга түсти. Өз көзине өзи нсенбеди. яБөрши“нин төбесине шығып карады. Аўа, шынында да өзинин сүйикли тогайынын бир шети жанып атыр. Ол усы гезлери
кустай ушып барып, тоғайды калай болса солай жалмап
баратырган отты урты менен суў тасып болса да өшириўге кайыл еди. Бирак, бундай ойга тек ертеклерде ғана ерисиў мүмкин екенлигин ойлап, аўыр гүрсинип койды. Еркине күши жетпей, сынсып жылады. Онын жаслы көзлерине тек тоғайды жалмап баратырған жауыз
оттан баска-ҳеш нэрсе көринбеди.
Үйине келди. Атасын излеп таўып, ўакыяны айтты.
Жер ашып атырған гой, балам... Ҳайрансан, баска.
жерлер капылып, тоғай калыппа енди?! Әттегене-эй!„. Ҳаў
ана кара, өркеш-өркеш кумлар! Неге сол жерден ашпайды жерди?!
Еркебай атасыныц сөзлерин тьщлап отырып, тоғайды
—тәбияттын бий-баҳа саўгасын жоқ етип, өртеп атырганларды көз алдына келтире алмады. Акыры, ол барлық
адамлар да тогайды өзиндей сүйеди деп ойлар еди. Әсиресе, ол тоғайдағы қусларды, ҳайўанларды ойлады. „Ен26
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ди мен оларды көре алмайман“ деп койды ишинен. Тубойын ашыў кернеп, уўайым басты. Ҳеш нэрсеге иштейи болмай, жатып алды.
Еркебай ушын тоғай емес, ал онын арзыў-нийетлери,
ойлары, өртенгендей еди. Ол елеге дейин „Кара терен“
ге келсе, „Бөрши таў“ дын төбесине шығып қэраса,
дэрқал көз алдына сүйикли тогайынық бурынғы келбети
елеслейди. Мисли, ол жанадан толысып, бурынғыдан да
бетер кулпырып турғандай...
ла

БАҒДЫ КИМ ЖАРАТҚАН?
(Ертек)

Жакында гана жарық дүньяға шығып, онын гөззаллығына тан калған Ғарғанын генже баласы сонғы ўаклары терен ойға шүмди. Әсиресе, айналадағы өсип турған рэнбәрен гүллерди, бағларды, барлық тәбияг гөззаллығын көрип, акылы ҳайран болды. Онын кыялында „бул
әжайып бағлар менен гүллерди ким жараткан екен“ деген сораў ҳүким сүрди. Сон бул сораўларға жуўап табыўды ойлады. Калай болмасын билгиси келди. Ҳәр қыйлы
мийўели дараклар, гүллер өсип, ырғатылып турған ҳәремнин үлкен дәрўазасынан бағка кирди.
Ғарға жән-жағына қарацы. Жакын жерде көзине ҳеш
ким түспеди. Бир гезде гүлдин шакасына конып, жағымлы ҳаўаз бенен сайрап атырған Бүлбилди көрди. Онын
қасына жақынлап келип:
—Ҳүрметли сести жағымлы қус! Мына бағдыц ийеси
сиз бе? Сиз жаратқанбысыз?—деди канатын силкип-силкип қойып.
—Жок ҳүрметли Ғарға! Мениц атым Бүлбил. Мен
бар жерғе баглар гул-гүл! Яғный, мен гүл, гөззаллык
ышкыпазы тек1
—Жоқ, ҳүрметли қус! Сиз мени алдап турыпсыз?
Жағымлы, әжайып сестиниз бар. Кара, кандай сулыўсыз!
Демек, мынаў әжайып, сулыў бағ да сизики?
—Мен ҳадал куспан. Жалғанды, марапатты жек көремен. Исенбесен, ҳа анаў Шымшықтан сора!—деди
Бүлбил кып-қызыл шийениц шақасына конып отырған
Шымшыкты нускап.
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Ғарға аўтшн-аўдан жүрип Шымшыкка келди:
—Ҳүрметли Шымшық! Маган ҳакыйқатлықты айтсаныз? Мына эжайып бағдын ийеси ким? Буны ким жаратқан?—деди оған тигилип.
Шық-шық-шық! Бизики ушып-коныў тек! Буны ҳаў
анаў Гүбелек билсе керек!—деди де Шымшық „пырр“
етип ушып кетги.
Ғарга жэне аўданлап, қанатларын желпип.гүлге қонып отырған Гүбелектин қасына келди:
—Ҳүрметли Гүбелек! Бэлким сиз билсениз керек.
Бул әжайып бағдын ийеси ким? Ким жаратқан?
—Мен тек Гүбелек. Маған да усь ндай гөззаллыккерек.
Лл, мен болсам, ушып-коныў менен ҳәлек! Ким жаратқан? Билмедим достым, билмедим,—деди де ол қанатын
желпнп-желпип көтерилди. Сон гүллердин калын жерине синип, көзден ғайып болды.
Гарғанын ақылы ҳайран болып, не ислернн билмей
турғанда, алдынан үлкен бир Тышкан жуўырып өтти.
—Тоқтан. ҳүрметли кус!—делн Ғарға оиын изинен
даўыслап.
—Мен кус емеспен! Кус деп шакырганға келмеспен
—деди Тышкан жинишке даўыс пенен.
—Онда кимсиз?
—М ен.. Мен Тышканман! Маған жерде жасаган
жақсы, ушқаннан!
—Талтым! Демек, сиз жерде жасайсыз? Онда мына
бағдын хожайинисиз-ғой?—деди Ғарга ушып-ушып куўаньш.
—Ҳий-ҳнй-ҳий —Тышқан бағды басына көтерип
шыйкылдап күлдн.
—Билесен бе, мен саған дурысын айтсам мени бир
өмир жек көрип каласан!
—Айтын, жек көрмеймен?
— Берм жақынлан? Мен сизге айтсам шыннан, усы
гүллерге, багларға шықкан жаўман бурыннан! Олардьщ
тамырларын кыяман. Сол ушын да сизлердей аспанда я
жердин үстинда жасамайман. Менин мэканым-жердиц
асты.
—Сонда сиз кимнен коркасыз?
Билесен бе, жердиц бетинде уллы бир тулға жасайды.
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Оныц аты—Адам. Ол лүньядағы ен қүдиретли жан. Барлығы оларға бағынады. Ҳәтте, бизиц менен сизиц өмиримиз де солардан ғэрезли.
—Адам?... Демек, мына бағларлы, гүллерди соларжаратқан екен-дә?!... Токтац, оны кайлан тапсам болады?
—Усы бағдыц ишинен. Еле де алдарак жүриц. Ол бағдыц төринде жер кетпенлеп атыр. Мен сол жактан кашып киятырман. ()л мениц инимниц аўзын көмип таслапты. Енди ол кеткеннен сон, қайтадан казып, таўып
алмасам баска илажым жоқ. Бизлер Адамларды жақсы
билемиз. Бирақ, усындай бир-биримизге душпанбыз.
Неге олай?
—Усылай жаратылғанбыз! Усылай өтсек керек?!
—Якшы онда, мен кеттим!—Ғарға Тышқанға рахмет
айтты да, Адамды излеп кетти. Бир гезде гүллердиц
арасын кетпенлеп, жумсартып атырған Адамды көрди.
„ О.күдиретли Адам! Мен сизди қанша изледим. Мына,
әжайып геззаллыктыц жаратыўшысы, бул дүньяны көркейтиўши сиз екен ғой? Мине, енди сораўыма жуўап
таптым. Жер кетпенлеп атырсыз, демек, бағыныз және
де сулыў', және де көркем болады. Ец баслысы, сиз бул
дүньяны көркейтип атырсыз1—деди Ғарға гүбирленип
мацлайынан тери суўдай аккан Адамға сүйсинип карап.
Бирақ, Адамнын Ғарға менен де, баска менен де иси
болмады. Ол тек бул дүньяныц келбетине сән бериў,
көркейтиў ушын тынбай мийнет етер еди...
ТИМУР АТЛЫ ЖЕТИМ БАЛА ҲЭМ БИРҚАЗАН
(Ертек)

Бурынғы өткен заманда бир калыц тоғайдыц ишинде Ти.мур атлы жетим бала жасапты. Оныц күтэ акыллы,
үлкен суп-сулыў Бирқазаны болыпты. Усы Бирказанынан ҳэм жаман ылашығынан баска ҳеш кандай әменгеридэскеси болмапты. Айткандай, әкесинен қалған бир мылтығы болыпты.
Бирқазан да ата-анасынан жетим қалған. Ол бир күни узақ мәнзиллерге ушып баратырғанда, усы Тимур
жасайтугын тоғайда дем алыпты. Қараса, ылайдан ыла29
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шык салып атырган бир баланы көрипти. Балага жакынлап келип:
—Уллы мдртебели адам, сиз жалғыз өзиниз мынаў
калық тоғайдын ишинде не қылып жүрсиз? Бул жерде
адам жейтугын аш каскырлар менен жолбарыслар көп.
Қорыкпайсыз ба?—депти.
Сонда бала турып оған:
—Жок, бийтаныс кус! Мен ата-анадан жетим калған
дәўжүрек баламан. Мениц ата-анам да усы тоғайда жасады. Екеўи де кеселленип өлип кетти. Дурыс, мынаў калын тоғайда мениц жалғыз өаим. Бирак, мен қорқыў дегенди билмеймен, —лепти.
—Екеўимиздиц тәғдиримиз бир екен. Мен де жетиммен. Атьм—Бирказан. Ата-анамды болса аншылар
атып өлтирди. Туўьккан-туўғанларым да бар еди. Бирак,
олар мени таслап узақ-узакларға ушып кетти. Мен атаанамныц мзканын таслап кетким келмеди. Бирак, жалғызлық жаныма батты. Енди мен оларды излеп ушып баратырман. Бәлким, маған олар менен дийдарласыў несип
те етпес. Жолда мени ле ацшылар атып өлтиреме деп
қорқаман, —деп қамсыгыпты Бирказан.
—Олан болса. сен де усы жерде кал. Екеўмиз бола
беремиз. Биреўден екеў жаксы,—депти бала.
Мине, еки жетим усыннан баслап бирликте жасай берипти. Ылашықты салыўга Бнрқазан
урты
менен суў тасып, көп жәрдем етипти. Сөйтип араларында
беккем дослык басланыпты...
...Бир күни Тимур әкесинен калган мылтыкты колына алып, ацға шықпақшы болыпты. Оны көрген Бирқазан баланын алдын кес-кеслепти. Колындағы мылтыгын
қанаты менен қағып жиберип:
Тимур, сен экецниц жолын куўма! Әкен талай кусларчы, ҳайўанларды атып, олардын балала[ ын мына,
бизлердей етип жетим калдырған. Олардыцкөз жасларына калған. Мнне, сен де жетимсец. Бул сол көз жаслардыц ақыбети! Достым, өзлеримиз жетим бола тура
бул күнди енли кайтып ҳеш кимыин басларына салмайық,—деп жалбарыныпты.
—Ж о—о—қ, достым! Сен ата-ананныц өлимин ме30
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ниқ әкемнен көрме! Бизге аўкат қерек. Болмаса, екеўмиз де аштан өлемиз. Шық! Жолымнан шық! Болмаса...
—депти қәҳәрленген бала мылтығын Бирқазанға гөзлеп.
—Ат! Сен достынды атпакшысад-гой я? Мен тек сеннн әкенди емес, барлык аншыларды жек көремен! Олар
жанлы жәниўарларды аямайды. Қәне, ат!—деп көкирегин
тутыиты Бирказан.
Бала достына мийримсизлик ете алмапты. Намыс кысып, басын төмен алыпты.
Бери кара. Тимур! Сен инсансан! Барлық нәрсеге ой
жиберип билиўин керек! Акылын да бизлерден зыят.
Ҳэмме нәрсе сизлерге бойсынады. Бирақ, тәбнятқа, ҳайўанатлар менен қусларға бәрине, бәрине пэрмана болыў
жақсылық етиў сизлерден ғарезли. Сол ушында Адам —
жердеги уллы тулға. Солай емес пе?—депти Бирқазан.
—Солай шығар. Бпрақ... Бирак, менин әкем неге буны түсинбеген. Онын колынан да жақсылық етиў келер еди-ғой?!
— Әлбетте, келеди. Бирақ, оған ҳүжданынан кере,
жалғыз тамагы үстемлик еткен болса ше? Және де ол
адамлардан бөлек жасағаны ушын мийримсизлеў болған.
Яғный, жабайы адамларға айланып баратырған. Билесен
бе, достым. Мынаў тоғайдын иши толған жемис. Бул
жерлерде ҳеш қандай аштан өлиў мүмкин емес. Кәлесен,
мен саған узак жаклардан-ак жемислер терип әкелип беремен. Сени аркама мингизип, көп халық жасайтугын
еллерге, қалэларга апараман. Сен ол жаклардан көп етип
азык-аўқатлар алып кайтасан. Кәлесен, адамлардьщ арасында кал. Олардын арасында жасаў күтэ кеўилли,
—депти Бирказан.
—Мәйли,—депти Тимур мылтығын ылашыкқа илдирип.
Жок! Бунық менен ис питкен жоқ! Ол ушын дәслеп
мылтықты пүткиллей жок етиў керек.
Як достым, мен әкемнен калған жалғыз мийрасты
жок ете алмайман. Ол экемнин өзи—кези,—депти бала.
Якшы! Онда „енди қайтып бул тоғайда мылтыктык
даўысы шыкпайды!" деп сөз бер ҳәм усылайынша үш
мэрте бакыр,—депти Бирказан.
Тимур тоғайды жангыртып үш мәрте бакырыпты.
31
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Бул дяўысты еситкен куслар, ҳайўанлар „енди бизлер
кэўетерсиз
жасаймыз. Ҳеш қайсымыз жегим калмаймыз“ десип куўанысып қалыпгы. Ертенине тоғайдагы барлык қуслар ҳайўанлар ҳәгте, жырткшп деген
жолбарыслар менен касқырлар да жыйналысып Тимурдын
ылашыгынын алдына келипти Олар Тимурға жақсылығы
ушын шексиз алгыслар айтыпты. Сон олар ҳэр күни балаға ҳәр қыйлы мазалы жемислер, азық-аўкатлар әкелип
туратуғын болыпты.
— Әне көрдин бе?—депти бир күни Бирқазан. —Булар жаксылықка-жақсылык деген. Енди бул тоғайдағы
барлык куслар, ҳайўанлар сенин жақсылығынды ҳеш кашан умытпайды.
Жетнм бала усы гезлери өзин эменгерлери, туўысқан-туўғанлары, жора-жолдаслары көп сыяқлы сезипти.
Арадан айлар өтипти. Ьирказан да ўәдеси бойынша
баланы аркасына мингизнп узак жакларға апарыпты. Ел
халыкты көрсетип, көпшиликке—адамлардын арасына
алып келипти. Тағы... Балага Бирказан айткандай бул
рет адамлардыч арасында жасаў күтэ зауықлы, шадлы
болып көринипти. Ҳэм бала бул жерде мәцгиге калыпты.
Ал, Бмрқазан болса, бала менен хошласып, өзинин туўыскан-туўғанларын излеп узақ мэнзиллерге қарап ушып
кетипти...
ҚУЯШ СӨНБЕИДИ!
Ьир актли. пьеса
( Ўақыя урыстыц дғслепки жылларында болып өтеди.)

Катнасыўшылар:

АНА—50 жасар.
ОРАЗ—баласы 13 жасар, пионер.
ШЫРАЗ—ол да баласы 17 жасар, комсомол.
МӘМБЕТ—0 Р азДЬ|н досты.
ҚАЙЫГ1 АҚСАҚ—Почтальон, 60 жасар.
Көринис

Ораздыц үйа. Өжиренақ оқ қапталында үстине үш-төрт
көрпе-төсек жыйналған гөне сандық тур. Дийўалға қалпақ32
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лы радио илдирилген. Ж ерге шипта төселген. Есикне жацын жерде бир мыс қуман, еки шелек ҳэм, лагеннен басқа
ҳеш нэрсе көг инбейои. Ораз анасы менен гүррацлесип отыр.

АНА:—Ораз, радионын кулағын бурап жиберсен—о,
балам. Күнде азанда таза хабарлар еситип туратуғын ецик.
(Ораз, радионы ашәды. Күтпегенде оннан қайғылы
хабар еситиледи.)
—Дыкқат! Дь'кқат1 Совет информбюросы хабар етеди! Бүгин тан азанда тис-тырнағына дейин куралланған
Гиглер армиясы күтпегенде бизин шегарамызды жарып
өтип, Ўатанымызға ҳайўанларша басып кирди! (Бул сөзлер ана менен баланыц жүреклерине ништердей кадалдь\ Орынларынан ушып турып. турған жерлеринде үнсиз қатып калды. Ананын көзлерине ериксиз жас тамшылары жуўырды. Ораз жуўырып барып, радиоға асылады)
АНА:—Тоқта балам, толык еситип алайык!
Ораз.—Жоқ, апа! Мына хабар жүреклерди езип баратыр. (Усы ўақытта сыртта кеўилли қосық айтып киятырган Мәмбеттин даўысы еситиледи.)
МӘМБЕТ:—Саға алған Октябрьден,
Бахтымыз бар күндей күлген.
Биз балалар шад заманда,
Жайнап-жаснап өрбиген...
ОРАЗ:—Мәмбет-ғой. Жүдэ кеўилли көринеди. Косық
айтыўын қара! (Мәмбет Ораздьщ үйине кирип келедн.
Орынларында кыймылдамастан тикке турған Ораз ҳәм
онын апасын көрип, шоршып кетеди)
МӘМБЕГ:—Ҳаў Ораз, не кылып турсызлар?! Каншайым апа, Ораз тэртипсизлик етип, кеўлинизге тийди ме?
Әй-йй, усы Ораз да бир... (Ораздын апасы жүзин жуўған жас тамшыларын орамалыньщ ушы менен сыпырып
Мәмбетке бурылады.)
АНА:—Балам. несин сорайсан! Бахытсызлық жүз берипти! Жана ғана кәддимизди тиклеп киятырмыз ба десек,
тағы мачлайымызға дус болғанын карашы!
МӘМБЕТ:—Ме өзи апа, түсинбедим?
АНА:—Ўрыс! Урыс басланды балам.
3 -2 0
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МӘМБЕТ:—Не дейди? Ол қантай урыс?
АНА:—Немислер бизин жеримизге басып кирипти. Жана
ғана анаў радиодан хабарлады. (Ол қолын шошайтып
радионы көрсетеди)
МӘМБЕТ:—Немислер дединиз бе? Олар ким?
Ана: —Олар күтә жаўыз халық, балам. Енди ҳалқымыздын басына аўыр күлпет түсти дей берин. Әжағаларыныз, әкелеринизди урысқа алып кетеди.
МӘМБЕТ: —Ой —оу—ў! Жүда кыйын болган екенгой! Сонда бизлердин оқыўымыз қалай болады? Муғаллимлер де урысқа кетсе...
АНА—Билмедим балаларым. Онын да илчжы болар.
Ҳәзнрги ен баслы ўазыйпа—елди қорғаў! Тайда туяқ қалмай урысқа агланыў!
ОРАЗ:—Апа, бизин Шыраз әжағамлар да кете ме?
АНА:—Билмедим. Бэлким, ол да кетер. Бирас, ол еле
онсегизге толған жок.
МӘМБЕТ:—Онда бизин Нэўбет эжағам сирә кетеди
десеш?!
АНА:—-Аўа балам, урысқа жарамлылардьщ ҳеш қайсысы да қалмайды.
ОРАЗ: —Мэмбет, жүр бизлер мектеп беттен хабар
алып қайтайык! Оқыўымыз не бэлар екен? (Олар мектепке
кетеди. Ишке Шыраз кирип келеди. Шыразға көзи түскен
ана бирден өзгерип салады)
ШЫРАЗ: —Колхоздын жумысы дажүдәаўыр болып
кетти, апа. Казыўдан қазыў. Сирэ тыным жоқ. Мына
белим-ғой қалай болса солай қақсап баратыр, Бир жатып
дем алмасам... Ҳаў апа, мазаныз жоқ-ғой? (Апасы үндемейди. Өзинен-өзи қамсығады.)
ШЫРАЗ: —Ҳе-е, түсиндим. Урыс... Сонық ушын ба?
АНА:— Сөйлеме! Көрдин бе, усындай суўық хабарды есите турып, мәсирип жүргенин бул жүўернемектин!
ШЫРАЗ: —Ҳеш мэсирип жүргеним жоқ, апа. Жана
аўыл кенеске барып, урыска кетиўге арза...
АНА:—Не? Не дейди? Мына жүўернемек?!
ШЫРАЗ:—Неге бунша кэ.ўетерленесен? Кәтержан болабер. Алмайтуғын болды Еле ж ссан дейди
(Ананын
көзлери бирден күлимлеп кетеди.)-Мен мәйли, урыс тамам болмаса, келеси жылы-ақ барарман дедим.
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АНА:—Өлим! Тилегин қара басыца болғыр! Урыстын
даўам еткенин тилейсен бе еле сен?(Ана есиктин аўызында
жатырған гөне геўишти алып тәп береди.)
ШЫРАЗ:—Жоқ, апа! Мен тек...
АНА:—Болды! тилинди жут! (Усы ўақытта сырттан
ший курақ сумкаларын асынған Ораз бенен Мәмбег кирип келеди.)
ОРАЗ:—Ҳаў, апа не қылып атырсызлар? Даўысыныз
қатты шығып атыр ғой?
АНА:—Ҳеш нәрсе балам.(Ана колындағы геўишти есик
бетке қарай ылактырып жибереди Ораз бенен Мәмбет
ақылы ҳайран болып, бир бирине қарасады)—Аўа, балаларым. мектеп бетте қандай хабар бар?
МӘМБЕТ:—Ол жерде аўылдын адамлары топланып
атыр. Шамасы урыска атланажақ кусайды.
АНА:—Бэлким солай шығар?(Ана аўыр гүрсинеди.)
Астаўпыралла!Байлардын азабынан қутылғанымыз жақында еди. Бизин халқымыз манлайыашылмағанхалық болдығой! Жана ғана аяқларымчзды еркин созып, дем алдық па
дегенде... Бирақ, халқымыз қайсар мәрг халық. Кенес
ҳүкиметн бәрине де шыдап киягыр, женип киятыр.
Өйгкени, тилегимиз ҳақ, ҳүжданымыз таза. Дүньядағы еч
пәк нийетли адамлармыз. Бирақ, каншама жан кетип, қаншама қан төгилетуғынын ядға алғанда, жүрегимиз түршигип кетеди... Аўа, балаларым. Урысқа ҳәмме барады.
Мына сизлердин, бизлердин, халкымыздын бахты, келешеги ушын барады. Жан береди. Жан алады. Кан төгеди. Бирақ душпаннық патас аяқларына Уатанымыздын
бир сүйем де жерин бастыртып коймайды! Кетсин! Илаҳида жоллары болсын! Аман барып, саў қайгсын, эўмийин!... қәне, енди балаларым, бизлер де халық жыйналған жакқа барайық. Кеттик!
ОРАЗ:—Ҳаў апа, Шыраз ше? Оны неге таслап
баратырсан? Бәлки.м оны да урыска әкетер?!
АНА;—Ол кишкене бала емес. Өзи-ақ барар.
ОРАЗ; —Як, алып кетемиз! Сен оны жасырып калмақшысан. Олай ислей алмансан! Билдин бе, ислей алмайсан!
Мәмбеттин әжағасы азық-аўкатын алыпдаярланыц атыр.
Ал, ол не, дизертир!
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АНА:—қой, өйдеме балам! мен оны жасырып қалыўға
ҳүжданым бармайды, (Усыўақыттаиштен Шыраз шығады)
ШЫРАЗ:—Ораз, еситтим. Сен мени дизертир дедиц.
Кеширемен. Сен тусин, мен урысқа ҳәзир кетиўге таярман. Бирак, мени ала ма, гәп сонда. Ақыры, арза бергеним
де тынлаған жоқ—ғой!
ОРАЗ:—(Басын төмен алып) Кешир. Кешир апа. Мен
тек намыс кысып...
АНА:—Яқшы, кеширемен, балам. Қәне, кеттик...
ПЕРДЕ

Көринис
Ораздын үйи. Анасы қолына Шыраздық сүўретин
алып, өзинше гүбирленип отыр. Шыраздын урысқа
кеткенине де бир жылға шамаласты. Бирақ еки рет
ақ хат келди.
АНА:—Балам, кеткенине де бир жыл болып қалды.
Әйтеўир аман-есен келсен болар. Душпанлардын канын
суўдай ағызаман дейтуғын един. Ағыз1 Жент ет! Күллерин
көкке суўыр! Халқымыз саған бир өмир рыйза болсын.
(Ана бул сөзлерди ғәзеп пенен сөйлейди. Усы мәҳэли
сырттан Ораз кирип келеди.)
ОРАЗ:—Апа, Шыраз әжағамнан хат келди ме? (Ана
Ораздын көзинин тасасын алып, колындағы сүўретти
дастыктын астына тығады)
АНА:—Жоқ бала^м, тинаў күнги келген хаттан басқа
келмеди.
ОРАЗ:—Апа, Шыраз әжағам да қатты мақтаншақ-аў!
Сондай-әм болып па?! Немистин танкасынын астынан аман
қалдым дейди. Мени баласынып жазғаны шығар? Исендирип болыпты. Ҳәссений! Урыста өзим болғанда ма,
сүйеклерин сипсе етип жиберер едим фашист дегенниқ!
(Ораз мушын түйип, тисин—тисине қойып сөйлейди. Баласыныц бул сөзлерин тынлап, ана өзинен ези қамсығад ы ).

АНА:—Бәрекелла, балам. Мен сизлерди бийкарға туўмаған екенмен. Сизлер нағыз Ўатан перзенти екенсизлер.
Сизлерге айтарым, ҳәр қашан усындай ержүрек болын,
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ержүрек! Ўатан сизлердин екинши ананыз. Оны көздин қарашығындай қорғаў керек!
ОРАЗ:—Апа, сен де жыла ма. Ержүрек бол. Ержү
рек адам жыламайды.
АНА:—Балам, мен анаман-ғой. Ананын баўыры елжирегиш келеди. (Усы ўакытта есик кағылады.
Сыртган
Кайып почтальон ақсанлап кирип келеди)
КАЙЫП:—Келин, аман-саў отырсызлар ма? Ораз бала, әжағаннан келген хатларды апана оқып берип атырсан ба? Билесен бе, сенин эжаған ҳакыйқый каҳарман
екен. Бул ҳакқында районлық әскерий комиссариатка
хат келипти. Жакын арада ол хат сизлерге де келип
қалар. Оны мен аўылкенестин аксакалынан еситтим.
ОРАЗ:—Ата, және хат алып келдициз бе?
КАЙЫП:—Балам, мен биреўлерге жек көринсем, биреўлер жақсы көреди. Не ушын жек көреди? Ҳайранман. Гейде суўық хабар әкелгеним ушын ба? Хатларды бэрибир
түбинде биреў таркатыўы керек-ғой! Солай емес еп,
Ораз балам?
ОРАЗ:—Дурыс, ата. Бирак, суўык хабарды еситиў
кимге ацсат дейсиз! Ол адамныц солайынша-ак пүтин
емес ж^үрегине, онын жарасына дуз сепкендей етеди.
КАЙЫП:—Мине, балам саған хат. Апана окып бер. Ал,
онда мен кеттим. (Кайып почтальон шығып кетеди.
Ораз қатты оқый баслайды)
ОРАЗ:— Әзийзим, анам! Баўырым, Ораз! Бизлер бүгин
де немислерге қатты соккы бердик. Душпаннын жүзлеген
танкаларын, мынлаған әскерлерин жок еттик. Украйнаны
тазалап атырмыз. Кешеги аўыр саўашта менин сизлерге
анаў күни айтып жазған ен жакын достым Николай каҳарманларша каза тапты. Сизлер бул суўық хабарларға
жыламан. Кайтама, бизлерге мәдет тилец. Менин ҳаўадай,
суўдай, Куяштай қәдирли әзиз Анам1 Баўырым, қаналасым, Ораз! Сизлердиц Ўатан ушын гүресип атырған
перзентициз, агаларыцыз бир тамшы каны калғанша гүреседи. Жан береди. Жан алады. Бирақ, апа, баяғы өзиц
айткандай, душпаннын патас аяғына бир сүйем де жеримизди бастыртып коймайды. Сизлердиц бахтыныз, келешегициз бизлердиц ҳэр саат, ҳэр минут ядымызда. Апа,
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Ораз, ҳәмме-ҳәмменизге карап айтамыз, Куяш ҳеш'гкашан сөнбейди! Ол өзинин алтын нурларын Жер бетине
мэнги бакый шашып турады. Бизусыған беккем исенемиз! Хош, саўг болыц! Ерте ме, кеш пе туўылып ескен
алтын уямызга биз элбетте, Женис пенен ораламыз.
Бул ҳэммемиздин аппак тилегимиз..
ПЕРДЕ
ДЭЎРАНБЕК ҲӘМ ОНЫЦ ДОСЛАРЫ
Бир акт ли, алпгы көринисли пьеса
Ўак,ып бир класс оқыўшыларыныц турмысьгнда болып өтеди.

Катнасыўшылар:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дәўранбек 5-класс оқыўшысы.
Жеткербай —Дәўранбектин әжағасы.
Анасы—45 жасар.
Баҳрам—5-класс оқыўшысы.
Шыраз—5-класс окыўшысы.
Мугаллим 40 жасар.
Рашид—5-класс окыўшысы.
Рашидтин анасы 50 жасар.
Баска бир топар балалар.
Көринис

Дәўранбектин үйи. Дәстурхан басында Дәўранбек,
Жеткербай және анасы отыр. Жеткербай менен апасы
эллебир нәрселер ҳаккында сөйлеспекте. Дэўранбек болса малдас курынып, терен кыялга шүмген. Ол әжағасы
менен
аиасынын
сөзлерине кулақ та түрип отырган жок.
АНАСЫ:—Дэўранбек, дурыслап отыр, малдас қурь;нба!
ЖЕТКЕРБАЙ:—Апа, Дәўранбек жүдә ойланып отырғой. Үлкейсе философ болама леймен?!
АНАСЫ: —Өй деген не, балам?
ЖЕТКЕРБАЙ:—Философ деген бе, апа? Бул данышпан, ойшыл, барлық нәрсеге ой жиберип биле алатуғын
адам дә!
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АНАСЫ:—Кәйдем. Дәўраннан ондай адам шыға кояр ма екен?!
ДӘЎРАНБЕК:—(Орнынан шапшып турып. Жеткербайға карап жекиринеди.) Пилосоп-силособынды билмеймен. Мен аргист боламан, билдин бе, артист! Артист болғанда да анаў-мынаў емес, циркши артист!
ПЕРДЕ
Көринис

Даладан көшениц балаларыныц даўыслары еситиледи.
Дәўранбек жууырксы менен сыртка карай атлығады.
Балаларға келип косылады.
ДӘЎРАНБЕК:—Баҳрам, Шьраз, ҳәммениз бери келицлер. Мен сизлерге фокус көрсетемея.
БАҲРАМ:—(Тац калған түр менен) фокус?! Жоғ-л,
мүмкин емес.
ДӘУРАНБЕК:—Исенбейсен бе? Шын пионерлик сөзим. Рас-ак фокус көргиннз келе ме?
БАҲРАМ:—Аўа. Бирақ, көрсете алмайсан.
ДӘЎРАНБЕК:—Кэне, онда былай ислец. Үйлеринизге барып ҳэр қайсысыцыз бир қосыўыс қант әкелиц!
БА/1АЛАР:—(Бәри жабырласып) Оны не ислейсец?
ДӘЎРАНБЕК:—Акыры, фокус көрмейсиз бе?
БАҲРАМ:—Паҳ, сөз болғанына! Қанттан кандай фокус көрсетиў мүмкин!
ДӘЎРАНБЕК:—Канттан от шығараман.
БАЛАЛАР: —(Танланысып) Калай? Кәйтип?
ДӘЎРАНБЕК:—Әўеле әкелин. Кейин көресиз.
(Балалар үйли-үйлерине карай жуўырысып кетеди.)
ДӘЎРАНБЕК:-(Олардын изинен бакырады.) Есицизде болсын, кум шекер, набат әкелип жүрмен!
Аздан сон балалар ж н-жактан жыйналыса баслайды.
Олардын косыўыслары толған кант.
ДӘЎРАНБЕК:—Холли хоп! (Ол үстиндеги костюмын
шакқанлық пенен шешип алады.) Кәне, ким биринши?
БАЛАЛАР:—(Жабырласып) Меннен басла?
—Як. мен биринши!
—Як, меннен басла, мына қара менин кантым көп.
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ДӘЎРАНБЕК:—Кәне, тыныш! Болмаса, көрсетпей қаламан. Мен биринши Баҳрамнан баслайман. Баҳрам, қәне,
мында кел, қантықды әкел. (Дәўранбек кантларды биримлеп аўзына салып, қышырлатып шайнай баслайды)
Мине көрдиниз бе? (Ол аўзын ашып көрсетеди)
БАХ,РАМ:—Як! ҳеш нэрсе көрип турғаным жоқ.
ДӘЎРАНБЕК:—Дурыслап қара, ләмсер! Енди көрдиқбе? (Ол каттырақ қышырлатып шайнайды)
БАҲРАМ:—(Дәуранбектин аўзына енкейип үниледи.
Баска балалар да бирин-бири ийтерисип үцилиўге
таласады) Көринбейди!
ДӘЎРАНБЕК:—(Баҳрамга қарап) Тфу-уў! Көзин Гбар
ма?! Бар көзине дэри куйдырып кел!
ШЫРАЗ:—(Дәўранбектиқ сөзин макуллап) Аўа, дурыс айтады. Дәри куйдырып қайт!
ДӘЎРАНБЕК:—Кәне, енди кимнин гезеги?
БАЛАЛАР:—(Жабырласып) Менин... Меники...
(Балалар бирим-бирим келип, Дәўранбектин костюмынын астынан шығады. Бирак, ҳеш кайсысы канттан
шықкан отты көрмейди. Дэўранбек жэне ойға шүме
баслайды. Басына бир ой келип, өзинше ыржыйып
қояды.)
ДӘўРАНБЕК:—Сизлердин бэриниздин басыныз нстен калған. Дурыслы басьщыз болғанда, камыс қант
әкелесиз бе? Камыс кант суўға тийсе тез ерийди. Демек, оннан от шықпайды.!
БАҲРАМ:—Жоқ, сенин басьщ истен қалган. Өтирикши! Кимди алдағын келеди. Жеген қантларынды қайтып
бер!
ШЫРАЗ:—(Капталдан косылып) Дурыс айтады, қайтып бер! Мен уйдеги ен сонғы кантты экелдим. Апам
билип койса. төбемди ояды.
БАҲРАМ:—Ҳэзир қанттын кыт екенин билесен бе?
Әўелден-ак қант жегим келип тур деп айта қойсан болады ғой, мырза фокусшы!
(Балалар Дәўранбектен пэнт жегенинине ашыўланып,
үйли-үйлерине тарқасады. Дәўранбек олардьщ излеринен
бақырады.)
ДӘЎРАНБЕК:—Бар! Бара бериқлер! Бәрине өзлери40
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низ айыплысыз. Мен сизлерге . қамыс канг әкелин деген
жокпан. Еле сизлер менин канттан от шығара алатуғыныма исенесизлер. Исендирмей де коймайман. Билесизлерме, мен киммен? Мен бул мен| Дэўранбек Назаров1 Яғный, артист Назаров! (Ол көкирегине жудырығы менен
урып-урып кояды)
ПЕРДЕ

Көринис

Класстын иши. Сабақ еле басланған жок. Бир шетте
Дәўранбек отыр. Алдында китап-дәптерлери. Күтпегенде
артынан Шыраз келип, төбесине жудырығы менен койып
қаладьн
ДӘЎРАНБЕК:—Жоқ бол, тас кара!
ШЫРАЗ:—Өзин карқпысан? Кәне, кешеги кантты
әкелдин бе? Уйқы қалай болды? Шире кысып шықпады
ма?
ДӘЎРАНБЕК:—Болды!
Шыраз, қысқарт!
Ҳәзир
„Уфф“ десем барғой, үпилдирик болып кетесен. Соннан
кейин өзинди аспанда көр!
ШЫРАЗ:—ўәй-й, мақтаншақ! Мурнынды буншама
аспанға көтересен. Сеннен басқалар да фокус көрсете
алады. Мысалы ушын мына мен кәлеген фокусты көрсете аламан. Егер қәҳәрим келсе...
ДӘЎРАНБЕК:—Кәлеген фокусты? Ўа-ҳа-ҳа! (Балаларға карзп) Ҳэй, балалар, Шыраз бизлерге қәлеген фокусымызды көрсетеди. Кәне, марҳамат1
ШЫРАЗ:—(Балаларға жалтанлап қарап) Исенбейсизлерме? Мине, холей хоп! (Ол қолларын бетине басып
ғыр гүбелек айланады да, аўзынан кәдимги таўықтын
мәйегин „шығарады". Ҳэмме танланады)
ДАЎЫС:—Мугаллим киятыр1
(Шыраз бирден партасына қарай жуўырады. Парталар бир майдан тасур-тусыр болады да, бирден тынады.
Классқа муғаллим кирип келеди. Ҳәмме орынл рынан
ырғып турады)
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ШЫРАЗ:—(Бирден) Ўак!! (Күтилмеген даўыска ҳэмме
жалтқарайды. Колын ка лтасынансуўырып алған Шыраздьщ
бармақларыныд ушынан мэйектиқ сары уўызы сорғалап
турады.)
ДӘЎРАНБЕК:—Фәкусшымыш1 (Әсте гүбирленеди,
ҳәмме дуў күледи)
_
МУҒАЛЛИМ:—Тыныш! (Столды такылдатады. Көзи
Шыраздын колына түседи.) Кәне, окыўшы Танатаров,
класстан шығып кет! (Муғаллим ашыўланып есикти суқ
бармагы менен нускайды. Шыраз шыгып кетеди.) Баҳрам,
кәне. сен неге кеше оқыйға келмей қалдьщ?
БАҲРАМ:—Өзиниз аған келсин депединиз ғой. (Ҳэмме күлип жибереди)
МУҒАЛЛИМ;—Дурыс, ағанды келсин дедим. Менин
оған сен ҳаққында сөйлесетуғын гәплерим бар еди. Сөйлестим.
БАҲРАМ:—Сизлердин гэплеринизди билемен. Ағам
менен тнл бириктирип атырсыз. Мәйли, сизлердин айтқаныныз-ак болсым. Ендм жаксы оқыйман. (Оныц басы
төмен салбырап турады)
МУҒАЛЛИМ:—Отыр! Дәўранбек, қәне, сен орныннан
тур! Кеуле кандай тема өттнк?
ДӘЎРАНБЕК:—Баўыры аўырыўшылар. (Ҳәмме күлип
жнбереди)
МУҒАЛЛИМ:—(Дүзетиў береди) Жер баўырлаўшылар солай ма? Олар кайсылар?
ДӘЎРАНБЕК:—(Басын қасып турып) Жылан, тасбака, балық...
ДАЎЫС:—(капталдан) Өзин балык! (Жэне ҳэмме күлип жибереди)
МУҒАЛЛИМ:—Тыныш!
столды тақылдатады)

(Колындагы ручкасы менен

ДӘЎРАНБЕК:—Жэне, және..,(Айтып жибер дегендей
қапталындағы окыўшыны түртеди)
БАҲРАМ:—Муғаллим, Дэўранбектен сабақ сорама,
оннанша фокус көрсетсин. Ақыры, ол фокусшы! (Дэўранбек Баҳрамға ашыўлы нэзери менен қадалады. Соньщ
арасынша қоныраў қағылады)
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ПҒ.РД6
Көринис

Мектептен Дәўранбек Рашид пенен бирге қайтады.
Олар Рашидтин үйиниқ қасына келип тоқтайды. Рашид
үйине мирэт етеди.
РАШИД:—Дәўран, жүр, үйге кир. Адамлар бизиқ
үйди кирсеқ шдқкысыз дейди. Расында да солай. Жүр
көресеқ. (Олар ишке қиреди. Бөлмедеги қыстырылган
ҳэр қыйлы сүўретлерди көреди.) Төрги бөлмеде сүўретлер буннан да көп. Жүр, көресеқ бе? Ағамнын .айтыўына қарағанда, бул суўретлердиқ ҳәр қайсысы кеминде
үш мық ма.нат турады екен. (Олар төрги бөлмеге өтеди. Дэўранбек буфет толған хрусталл ыдысларды көрип
ҳайран қалады. Рашид Дәўраннық қолынан услап жетелейди.)
ДӘУРАНБЕК:—Қаяққа?
РАШИД:—Машинамызды көрсетемен.
ДӘЎРАНБЕК:—(Тақланып) Машина!? Еле машинақызда бар ма?
РАШИД: —Аўа, жақында тазасын сатып алдық. Бурынғысы гөнерди. Енди дэкешиқ (көкирегине урып)
мектепке ҳэр күни „Волга" менен барады.
(Рашид гаражды ашады. Ол жерде машина жоқ болып шығады.) Ҳаў, ҳе-е. ағам айдап кеткен қусайды-аў!
ДӘЎРАНБЕК:—(мурнын жыйырып) Тфу! Ҳаўасы не
деген сасык1
РА1НИД:—(бирден түри өзгерип) Не дедиқ? Кайтала!
ДӘЎРАНБЕК: Ҳаўасын айтаман.
РАШИД:—Өзиқ сасык!
ДӘЎРАНБЕК:—Жо-оқ достым! Сизлер сасықсыз! Үйиқдеги хрусталлар, машиналар қайдан келип отыр? Сен
соны билесен бе? Бәлким. ағам менен апам мақлай терлетип таўып атыр дерсеқ? Ҳәргиз олай емес! Билип қой,
барлығы ҳарам дүнья1
РАШИД :—О, данышпан болып кет-ә! Тири жетим!
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ДӘЎРАНБЕК:—(кәҳэрленип) Не дедин?!
РАШИД:—Аўа, ага-анац бар. Бирак, үсти-басьща кара! Жамалған костюм-шалбар. Туфлийинныц да баўы
жоқ. Шүберек байлап қойыпсан. Басыцдагы шапканы
кашан алдын? Мен билемен. Үш жыл болды. Шалбарыцнын балағын көтер. Кәне, көтер, көтер! (Дәўранбек
балағын көтереди) Әне, шулығына кара, қырық тесик!
ДӘЎРАНЬЕК:—Дурыс. Бирак, мен арланбайман. Кайтама мақтанаман. Ақыры, әке-шешемнин табысы ҳадал.
Ҳарам дүнья жыйнаганнан усы артык. Сизлердин адамгершилигиниз де дүньянын астында калган.
РАШИД;—Адамгершилик! (ўа-ҳа-ҳалап күледи) Сен бе,
адамгершиликли? Дүньян болмаса, ол кандай адамгершилик?! Үйине қонак келсе, алдына қоятугын зат таба
алмайсыз. Адамгершилигин сол ма?
ДӘЎРАНБЕК: —(басына бармағын тийгизип) Кум
гәлле! Адамгершилик дүнья менен өлшенбейди. Конаққа
барьщды бер. Ен баслысы кеўлин ҳак болсын. Болганы1
РАШИД:—Сонын ушын да ҳеш ким келмейли. Анаў
жайьщыздын сықылы. Кулайын деп тур. Сөйтип бир
күни ирип-ширип жоқ боласыз. Ал биз! (көкирегине
урады) Биз эрмансыз өтемиз! Астымызда машина болады.
Агам саў болсын, инстигут, ҳәмел, курорт бэри бизики!
ДӘЎРАНБЕК: — „А“ десе, аяғьщды көтересец. Билмедим, бул тек дүньяныц пуўы ғой. Сеннен ким шығатуғын еди?!
РАШИД:—(ашыўланып) Болды! Маған сасыклардыц
ақылы керек емес!
ДӘЎРАНБЕК:—Не дедиц? (Ол Рашидке қарай мушын
түйип дәпинеди. Рашид те кайтпайды. Рашидтиц көкирегинен ийтерип жибереди. Сон екеўи айқасып кетеди.
Дэўранбек қолайын таўып, Рашидтиц жағына жудырығы
менен урып жибереди. Усы гезде баласыныц ашшы даўысын еситкен Рашидтиц анасы жуўырып келеди)
РАШИДТИН АНАСЫ:—Токтап тур, жууернемек!
Мен сизлерге еле көрсетемен! (Дәўранбек тайсалып кашады) Кеше ана үлкен жүўернемегициз де ҳәмменин көзчнше „Совет саўдасын бузбан, акыбети жақсы болмайды„ деп гэзебимди кайнатып еди. Сизлерге анацыз солай
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үйретип қойыппа?! Биреўдик дүнья арттырғанын көре
алмайсыз! Өзлерин күнинизди зорға көрип отырсыз!
(Бул сөзлер Дэўранбектин жүрегине ништердей қадалады. Көзине ериксиз жас алып жылайды. Көзин уўқалаўы менен үйине қарай жуўырады.)
ПЕРДЕ
Көринис

Түс пайыты. Дәўранбек, Жеткербай ҳәм апасы дәстурхан басында. Жеткербайдын қолында газета. Ол ҳәр
мақалаға бир үқилип отыр.
АНАСЫ:—Газийтте не хабар бар екен, балам?
ЖЕТКЕРБАЙ:—„Союз—Т—6“ совет—француз космос корабли ушырылыпты. Жәнибеков, Иванченко, Жан-ЛУ-Кретьен... Шет еллерде жумыссызлардыц саны артпакта екен. Ҳәр жер, ҳәр жерде урыс оты тутанып та
атыр.
АНАСЫ:—Нәлет жаўғырларға жер бетине төгилген
усыншама қан жетпейме екен түўе?
ЖЕТКЕРБАЙ:—Оларға жер жүзинин халқы қарсы,
апа.
АНАСЫ:—Әлбетте, балам. Кайсы пухара халық урысты қәлеп отыр?[ Ҳеш қайсысы!
ЖЕТКЕРБАЙ:—Мине, қызык! (ол газетаныц төртинши бетине көз жуўыртады) Мәмбетбай аға қармаққа
түсипти.
ДӘЎРАНБЕК:—Рашидтиц агасы ма? Қалайынша?
(Күни менен тым-тырыс отырған Дәўранбек тацланып
сорайды).
ЖЕТКЕРБАЙ:—„Сақ ғарға сағағынан“. Фельетон.
ДӘЎРАНБЕК:—Мэмбетбай ағаны ғарғадеп койыппа?
Ўа-ҳа-ҳа! Ҳаққынан! Кеше Рашидтин апасы мени...
АНАСБ1:—Ҳе урды ма, балам? (апасынын түри өзгерип кетеди)
ДӘЎРАНБЕК:—Оннан урғаны жақсы еди. Жаман сөзлерди айтып, намысыма тийди.
ЖЕТКЕРБАЙ:—(Олардынсөзлерин бөлип)Тыныш! Кейнин еситиц. Мэмбетбай дүкандағы өтимли затларды базарға
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шығарып пуллап аты[ ған жеринде колға түсипти. Ҳаялы
да усланыпты.
АНАСЫ: —Усындай токшылық заманда хғлықты, ҳүкиметти алдап, дүнья жыйнап оларға не жетпей и, екен?
Ҳадал мийне! пенен жеген бир тгслем нанныц палдан
татлырақ екенин билмей ме е> ен наданлар. Әне, мийнетс з жеген наннын ақыбети! Балаларым, айтқанына ҳеш
кандай арыныз келмесин. Бэрибнр бизлердин ьанымыз
ҳадал.
ПЕРДЕ
Көринис

Азангы ўақыт Кораз шакырып атыр. Дәўранбек көзин уўкалап уйкысынан оянады. Айна алдына барып
өзинпш гүбирленеди.
ДӘЎРАНБЕК:—Және куяш шығыпты! Демек, өмирлин және бир таны атты. Сәлем. Куяш! Сен ҳэр куни
усылайынша күлимлеп шыға бер! Сенин жүзинди ҳеш
ким жаба алмайды, менин кымбатлы алтын гүлшем!
Бирак, сенин нурларынды сенд! риўге урыньпшылар да
бар. Сөндирип болыпты! Миллион-миллион ҳак нийетли
адамлардын, жүреклери ана сүтинен нэр алган нәрестелердин сенин нурьща деген мухаббатын жок ете алмайды! Биз бәрҳәма С( нин алтын нурларынды кушып
жасаймыз. Аўа, мәнгиге солай болып қалады! (Күтпегенде қапы кағылады. Ишке папкасын аркалап Баҳрам кирип келеди.)
БАҲРАМ:—Кәне, артист достым, окыўға таярмысан?
Таза фокусларын бар ма? Бүгин мектепте көркем өнер
байрамы болады. Бэлким сопда фокусларыннан көрсетерсенП
ДӘЎРАНБЕК:—Әлбетте! менде фокус көп. Мине,
мына еки алма ы көрдин бе? Биреўи көк, биреўи кызыл. (Ол еки алманы сумкасына салады.) Усыньщ көгин
кызылға, кызылын көкке айландырып бериўим мүмкин.
Оннан кейин мш е, мына жиптин түйинин қол тийгизбей тис пенен шешип берсмен.. Енди жүр асханаға,
шай ишип алайык. Кейин кетемиз, (Олар асханаға кире46
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ди. Дәўранбектин анасы оларға шай демлеп береди.
Стгл әтирапында гүррин басланады.)
ДӘЎРАН БЕКТИН. АНАСЫ:—Баҳрам, балам, усы
Дэўранбек жоран артист боламан дейди. Бола алар ма
екен?
ДӘЎРАНБЕК:—(орнынан ырғып турып) Апа, тағы
сол гәп пе? Неге кайталай бересен? Айттым-ғой боламан деп, боламан! Баҳрам да бу ы биледи. (Ол Баҳрамға көзин кысады) Солай ғой, Баҳрам я?
БАҲРАМ:—(Тутлығып) А-а-аўа.
ДӘЎРАНБЕК:—(Анасына қарап) Әне, еситтиц бе?
Гэп тамам! Еаҳрам, жүр кеттик!
(Олар мектепке кетеди)
АНАСЫ:—(Гүбирленип) Түпэлэм-түпэләм! Балам шок
болып өсип киятыр-аў өзи. Илайым нийетине жетсин!
Тилсуктан аман болсын. (Ҳәм тамашагөйлерге қарап)
Балаларым, ҳәммециз де нийетинизге жетиц! Куяш астында мәнги бахытлы жасақ. Ана тилеги ҳәр кашан.
усындай!...
ПЕРДБ
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