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Бірінш і rnapay 

КЕЗДЕСУ

I

Ботагөз Бурабай көлініқ нақ жар кабағына салынған, 
бір бөлмелі кішкене қарағай үйдің терезесінің алдындағы 
айнаға түрегеп қарап тұрып, иығынан аз-ақ төмен түсе- 
тін, толқынды бұйра қара шашын сүйріктей саусағымен 
біресе иығына, біресе алдына түсіріп желпіп, өз шашы- 
мен өзі ойнады. Шашьш желкесіне қарай желпігенде, ка- 
рақаттай мөлдіреген қара көзін Көкшенің құшағына бө- 
ленген Бурабай көліне тігіп еді, бураның шудасындай 
желкілдеген толқын біреое жарды сүзіп, біресе .кейін кай- 
тып бұрқанып жатыр екен.

Көлдің бурадай буырқануы Ботагөздің куанышты се- 
зімін өзгертпеді. Ол біресе көлге, біресе айнаға қарап, 
көлдің толкыньша еліктегендей, толқынды бұйіра кара 
шашын бұрынғыдан да жиі желпе түсті.

Оның бұл тұрған калішн ағасьи Балтабектің әйелі Ай- 
баладан басқа ешкім көрген жок. Айбала көлден алған 
екі шелек суды иығындағы иін ағашқа іліп, есігі ашық 
тұрған үйге еніп еді, айна алдында өз шашымен өзі ойна- 
ған Ботагөзді көрді.

«Еркем, не ғып тұрсың?»— деп кала жаздаған Айба
ла, сүйікті көретін кайын сіңлісінің куанышты сезімін 
бүзбайын дегендей, аузына келіп калған сөзді ернімен 
бөгей қойды.

«Я,— деп ойлады, шелегін босағаға койып, жүрісін 
сездірмей, ептеп басып далаға шыккан Айбала,— куа-
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натын жөні бар. Бала гой. Бүгін сабағьш басталады
Д6ГСН ̂ ))

«Қандай ЖІГІТТІҢ бағы ашылып, мандайы жарылып 
тур екен, сені кұшуға?» — деген ой Айбалаға келе бе- 
ріп еді, Ботагөзді шын сүйетін жүрегі, балапандаи жа- 
на ғана қанаттанып келе жатқан еіркесін жігіттен қыз-
ғанды. . „

Айна есіктен бір қырын еді. Қуаныш толқынына
сүңгігендіктен бе, болмаса аяғын жолбарыстай жұмсак 
басью, жүрісін сездірмегендіктен бе,— әйтеуір Айбала- 
ның кіріп шыққанын Ботагөз сезген жок.

Өз денесіне, өз кескініне, өз шашына өзі сүйсінген- 
дей болған Ботагөз телегей теңіздей толқып жаткан 
көлдіқ сырт жағыіна карап еді, желкесінде яайзадай 
шаншылып Оқжетпес1 тұр екен. Күзді күні қайыңның 
жапырағы сарғаяды, теректікі қызарады, жасыл түсін 
өзгертпейтін қарағай ғана. Оқжетпестің жыйған жүк- 
тей текшеленген сұңғак денесінің омырауына шейін осы 
үш түрлі ағаш араласа өскен. Солардың түрлі түспен 
күлпыруы Ботагөздің көңілін көлден тауға аударды. 
Окжетпестіц найза денесі Ботагөзге түрлі түсті жібек 
лента араластыра өрген кыздың тұлымына ұқсап кетті.

Тетелес өекен ағасы Кенжетай бұған бес-алтыі түсті 
лента сатып әперген еді. Ботагөз бөлменің бұрышында 
түрған кішкене колсандығына жүгіріп барып, лентала- 
рын алды.

«Мьинау,— деді, ол жасыд лентаньр суырып ап,— ка- 
рағай!»

«Мынау,— деді, ол ақ лентаньг суырьіш ап,— қайың!»
«Мынау,—деді, ол сарьг лентаны суырып ап,— кай- 

ыңның жапырағы!»
«Мыінау,— деді, ол кызыл лентаны суырьгп ап,— те- 

ректің жапырағыі!»
«Л\ынау, деді ол көк лентаньі' суырып an,— теректің

Н чЗ 1 •
«Мыінау,— деді, ол сұр лентаны суырып ап,— таү- 

дың тасы!» r J
Өзіе түсті лентаға таудыц бойынан түстес нәрсе та- 

ба алмады. р
Оқжетпестің ұшар басының тасы жалаңаш еді «Тү- 

лымыімнық түбін лентасыз өрейін,-деп ойлады Бота-

1 Бурабай тауының койнындағы найза тас.



гөз,— таіудың иайза басына ұқсап, бір түсті қарасұр 
боп тұрсын. Содан кейін шаштың үшыма карай лента- 
ларды араластыра өріп, шашактандырып койсам, Ок- 
жетпестің түрлі түсті етегі болады да шығады!»

Ойы' ұнамдыі шьждасын Ботагөз куанып кетті. Ша- 
шын тарақпен желкесіне кайырып алып, еаусағымен 
үшке бөліп, жыпылдатып өре бастады.

«Дәл өзі болды да койды!»— деді Ботагөз айнаға 
айнала беріп бұрылып қарап, көзі біресе тұлымына, бі- 
ресе Оқжетпестің тауына түсіп.

Ботагөздің куаныштьг сезімін карағайды жанғырык- 
тырған қоңыраудыің даусы бөлді.

«Жәмш:к әкелген Кенжетай шығар?» — деп ойлады ол.
Богагөздің үш ағасы бар еді. Балтабек— ен үлікені. 

Айбала сонын. келіншегі. Екінші — Темірбек ортаншы 
ағасы. Кенжетай — кенже ағасы. Кенжетай жалданып 
қазнаның жәмшігін айдайды. Ағайынды бұл үшеуінін 
жас мөлшерлері бір-біріне жакын: Балтабек жыйырма 
алтыда, Темірбек жыйырма төртте, Кенжетай жыйырма 
екіде. Әкелері Тұяк ерте өлген. Шешелері Ұлберген 
шаруадан калмаған, жасы қырык бес шамасындағы «і- 
сі. Ол ауылдағы Кенжетай мен Темірбектің қолында тұ- 
рады. Шаруалары кедей. Балтабек Бурабай калаеында 
темір соғадьг, етікшілік кәсібін істейді. Ботагөз сонын 
колында тұрып, орыс школында окыйды.

Кенжетай келді деп ойлаған Ботагөз, оны. кареы' ал- 
мақ боп үйден шыкеа, есік алдында Айбала жүр екен.

— Еркем!— деді, ол дыбыс беріп:
Кенеттен шыккан дауыска Ботагөз «ә» деуге үлгір- 

мей, жүгірісін кілт доғарып, жалт қарады.
— Қайда барасың, еркем?
— Кенжетай келді білем.
— Апаңды сағындың ба?
Сабақ сентябрьдің басында басталады дегенге ау- 

ылдан Ботагөз ерте шығып, калаға келгеніне айпа жа- 
кындап калған. Школдың керекті жабдығы түгелденбей, 
ертец-бүгінмен сентябрь аякталуға айналған. Көптен 
көрмегендіктен Ботагөз апасьин сағынған. Сондыктан 
Айбаланың «Апанды сағындың ба?» — деген сөзі Бота- 
гөздің жүрегіне тык ете түсіп, көзіне жасы келіп калды, 
оны Айбала көрер дегендей Ботагөз жүгіре жөнелді.

Балтабек үйі мен жәмшік тоқтайтын Андрей Кула
ков үйінің арасында текшеленген тастардан табиғаттын
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өзі жасаған қорған бар еді. Кулаковтыд үйіне оны жа- 
ғалап барса, жолы недәуір үзак, сондықтан бала-шаға- 
лар қррғанға өрмелеп шығып, үстінен асып түседі.

Ботагөз сол корған тастың текшеленген жіктеріне 
өскен тырбық карағайлардын бірінен соң біріне жарма- 
сып, аздап ентігіп барьш, төбесіне шықты да, сатыдап 
огырыіп ар жағына түсті. Кулаковтың көк шатырлы, үл- 
крн қарағай үйі 'Қорғаннын арғы жақ стбгінісн алыс вмөс 
еді. Бірак, бер жағында сырғауылдан істеген малдың 
кең шарбағы болатын.

Қарағай арасымен шарбакты жағалап, Ботагөз «еле 
жатыр еді, Кулаковтың бір топ қазы кездесті. Қаздың 
айғыры тістеуік екенін Ботагөз білетін. Сондықтан, топ 
қазды оранкырап өтейін деп еді, айғыр-қаз мойнын жер- 
ге төсеп, қаңқылдап бұған карай тұра жүгірді.

Осы айғыр-каз өткен жылы қапылыста Ботагөздің 
тақы.мынан тістеп ап, көпке шейін тақымы көгеріп 
жүрген еді. Тағы да солай тістей ме деп, ол ұмтылған 
қаздан каша жөнелді.

Қоркканын көріп, үрейлендіре түскісі келді ме, бол- 
маса шын тістеуге ниет етті ме, каз қанатын жазып жі- 
беріп, жүгіре ұшып Ботагөзге жетуге айналды.

— Мізма!—деді Ботагөз, каздың қакдан қанатының 
лебі денесіие жакындап калғанын сезіп, орыс қыздары- 
ның дағдысымен. Әйтпесе, шешесін бұл «мама» емес, 
«апа» дейтін еді.

— һе-е-е-й!..— деген дауыска кысылған Ботагөз
жалт караса, жүгір̂ іп келе жатқан Қенжетай екен. Қаз
одаи каймыккандай канатын жыйнап, мамырлап кейін 
жөнелді.

Қалай, бала, корктың ба?!—деді Кенжетай кал- 
жындап.

Ботагөз ұялғаңдай тұнжырап төмен карады.
— ои, балақай, каздан корыккан1 
Ботагөздің калжыңға азық болғысы келмей:

теріп. Қорыкпағаида-  тістеп алса...-деді басын кө-

«Дәлел таптым ба?» -  деГен кісідей Ботагөз Кенже-
Қ0ЛЫП 6ДІ' ка“да" б лмей

ж аГ ккзаТ К  т°Гекеан. ™HreH “ІР
жөнелді. * ^асып’ Кулаковтікіне қарай жүгіре



_ Бота! — деген жіңішке дауыс құлағына тигенше,
Ботагөз бетінен алаканын алған жок,- Дауысты естіген 
соң колын төмен түсіріп қараса — Лиза екен. Лиза Бо-
тагөзбен бір мектепте окыйтын кыз, екеуі дос.

_ Неден ұялдың осынша? — деді, Лиза жүгіріп кеп,
Ботагөздің колтығынан ұстап.

— Жай!
— Жайдан жай сүйте ме екен?
Ботагөздің көз қыры кейінгі жаққа түсіп еді, Кенже- 

тай, орысша киінген жігіт және Кулаковтың жалшы- 
сы — Лінтон бұған қарап күліп тұр екен.

— Кетейік, кетейік!..— деді асығып Ботагчэз.
— Ендеше, біздікіне барайық!
Екеуі Кулаковтың қарағай үйіне жүгіріп кіірді де 

кетті.

II

Орысша киінген жігіт — Досанов Асқар еді. Оның 
әкесі Досан. Бурабай маңайындағы Шортан қаласының 
малын бағатын жа,тақ бола тұра, балаеын школға жа- 
сынан сабаққа берді. Екі класты школды 16 жасында, 
1907 жылы бітіріп, сол жылы күз, Асқар Омбының Учи
тельская семинаіриясына түсті. Бірақ, оны аяқтауға ка- 
ражаты болмай, 1911 жылы, соңғы класын бітірмей се- 
минариядан шығып, Кокшетаудың ық жағында отыра- 
тьгн, Байсакалдыц Итбайы деген болыстың аулына 
балалаірын орысша оқытуға жалданады. Ауылға келге- 
лі Кенжетаймен таныс болған ол, бүгін хат-мат бар ма 
екен деп, Кенжетайға еріп қалаға келген еді. Ботагөз- 
дің күнәсіз қараған дөңгелек қара көзінен Асқардың 
жүрегіне ұшқын шашырап түскендей, дір ете қалған 
сыяқтанды...

Бозбалашылықтыц мектөбін өтеген Кенжетай, Ас- 
қаірдың бұл сезімін бетіндегі қан құбылысынан байқап 
калды.

— Бұл бала менің қарындасым!— деді Кенжетай 
Асқардыің сұрағысы келгенін біліп.

— Туған карындасың ба?
— Туған. Орыс школінде оқыйды.
— Солай ма?!
Қазақтың қызды біреуге бесікте атастырып қоятын 

әдеті бар. Сол әдет есіне түскен Асқар: «біреуге уәде
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кылып па едіндер?» дей жаздап калып, аузыи жыя
койды. „ .

— Мен почтаға барып, хат-хабар оолса экелешн,
деді Кенжетай.

— Мен де бірге барайын.
Екеуі почтаға келсе, жөнді кісі жок, екен. Решетка- 

ның ішінде отыірған қыз бұлармен қалжындасып тұрып, 
біреыпыра пакет, орысша газеттер және бірнеше жур- 
налдар берді.

— Не әңгіме бар екен? — деді Кенжетай почтадан 
шыға бере Асқаірға орыс газетін үсынып,— мынаны ка
рал жіберші!

Бурабай көлінің ығындағы кішкене қаланы сол көл 
атымен «Бурабай» дейді. Қала тастың, қарағайдын 
арасына салынғандықтан, көп жерінде көше болмай, 
тастардың арасындағы алаптарды куалап кетеді.

Көшедегі көп тастың біреуіне Кенжетай мен Аскар 
катар отырып, газеттің іші-сыртын үңіліп қарай бас- 
тады.

Газеттіц біірінші бетінде сауда-саттыктын, жарнама- 
лары басылган екен. Оған Аскар көп алданбай, інгкі бе- 
тін ашып, Балкан соғысының хабарларын окыды.

— Мынасы кызык екен? — деді Аскар бір кезде ды- 
бысын шығарып.

— Неменесі? — деді іші пыса бастаған Кенжетай.
— Түрік пен Балкан патшалыктары соғысып жатыр 

еді ғой, оны естіген шығарсың?
— Е, қайсысы жеңіпті?
— Жакында татулык жұмысын кекесіп еді, казір 

Түрікке карсы бірігіп соғыскан Қаратаулык пен Болга
рия деген патшалыктар олжаға таласып, өзді-өзі кыры- 
лыеқалы жатыр екен.

Бірі өлсін де, бірі калсын, оған менің не кыимам 
қышыпты.

Аскардың ойы Кенжетайға Балкан соғысының себеп-
терін, алдағы күнде соғыс боп кету каупін түсіндіруге
оір кетіп түрды да, окыміаған жігіт, түсінбес детт айт- 
пзды.

Уағы не бар екен? — деді Кенжетай
— Қарайын.
Аскар кішірек келген кара көзін газеттің жалпак

бет,„е жүпртіп отыр еді, бір кезде щугірген көз бір же 
ріне барып қадала қалды. Р же

У ff
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— Е, не бар екен? — деді Асқардың жүгірген көзін
куып отырған Кенжетай.

— Той болатын бопты.
— Не той?
— Романовтарға 300 жыл толыпты.
— Оларын кім?
— Осы күнгі Ресейдін патшасы.
— Несіне 300 жыл бслыпты дедін?
— Бұдан 300 жыл бұрын, осы күнгі патшанын ата

сы Михаил Федорович 16 жасында таққа отырған.
_ Біздін Итбай да 16 жасында болыс болды деп

еді, о да жасында патша болған екен. АІл, енді, оның 
несін тойлайды?

— «Қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса».
— Біз де тойлаймыз ба?
— Тойлайсьщ!— деді, Аскар кекете күліп.
— Нақ біздің ауыл тойлай қоймас!
— Неге?
— Несіне тойлаймыз, патша сауырымыздан тісін бір 

алған емес.
— Е, саған ол не қылды? — деді Аскар сырын біл- 

гісі кеп.
— Менің әкемнің жас кезінде конысымызды алып, 

елді бір шұбырткан екен. Қазіргі біздің ауылдың отыр- 
ган жерін тағы да алатын боп кағаз түсіпті. Енді кай- 
да барарын ел білмей отыр.

— Солай болуға тиісті,— деді Аскар, .Кенжетайды 
шабындыра түсейін деп,— жер казнанікі. Қазна иесі — 
патша.

— Ойбай-ау, енді,— деді Кенжетай ызаланып,— каз- 
нанікі болғанда жұрт жел оба ма? Патшаның таптырған 
жері бар ма? Бағып отырған елі қайда мекендейді деп 
ол ойлай ма екен?

Асқар ызалы күлкімен тағы да мырс ете түсті.
Осы Байсакал ауылының жеріне патшанын. тыр- 

нағы тимейтін себебі не, сен білесің ғой?.. Пайғамбар 
заманынан беірі ата жерінен табанын әлі аударған жок.

— Ондағы себеп біреу-ак...
— Немене?

Ресейге казак бағынғанда, осы елден Орынбор- 
дағы Неплюев деген жанарал алдына барып, патшаға 
ант берген алпыс аксақалдың біреуі Итбайдың атасы.
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Скщвв омрға патша ақ-сүйектік даража беріп, солдат 
яоеунве тимеуге кағаз берген.

— Ә, г*олай де...
— GoJiaiL

ill

•  •  —■*—»-̂ i

f y  E n p  жалаға келе сала аулына қаитса, Кіүнде 
а .™  жг д а м г  шақырымдық жүрісті ауырлайды. 
тттяг щ и р л  екі-үш кедей бірігіп күштерін қоскан. 

л-е?: хаддайларына басқан жалғыз аттары. Соның 
аяай зш - Егер ол жалғыз көлігін арықтатып,

іргэжй тастаса, онын арты күн көріоке кеп соқпақ, күр-
кькка жібін одан артық қыеқартпак. 

- - ж рш ош ен осы ретте жүрген Қенжетай, 
забархарыв Аскардан біраз естігеннен кейін: —

: . —і  5і_тгі6е:сгікіне барып ағытайьш»,— деп орны-«жг*

'ІҒЛП23 і^гйтаміхз? — деді Аскар. 
Кре-явре кео калса, бүгін. Әйтпесе,

- ; .  '  . =?
ертең: Сен

— Я е*_—лея. Аскар аз ғана кідіріп, бірдемені хы-
' г г: - көлді жагалап кай-
лаж.— ипг

u c f i  придііц тұрып ехі жакка кетті.
Аоирошщ туған жері Шортан қаласы дедік қой. 

Швфвш и и г ы  Бурабай тауынын онтүстік жак етегін- 
ж п. Б у у а и һ н ц  сехсен көлінін бірі — Шортандының 
а г у у и т  Калхн *еашв жағынан жоталана көтеріл- 

ДРроес тау, кнркалана созылып барып, Бурабайдың 
Ц  — Іһ м м е я  түтасып кетеді. Таудың биігінен 
ш т а е  Ц іраааяя всхея қарағай, кайыңы аралас ағаш
****£ *** аиіылып, ұшы-кыйырына көз жеткісіз
fijrwc '/ую ш  боа кетеді.
^ О пш аИЬ орасан сулу табиғаттың құшағында туып, 
*********  Шортаадынын түпсіз терек к,үмістей көліне

жругртгей кумына аунаумем. текшелі тас-
Д кар. ержеткен соңтуған та- 

уш ы к ф у д м гш е и  ғана канағаттанбады. Ұшар басы- 
*** ***** * * яі исі жак кабырғасын табиғаттың өзі 

«мімя тугіргеи, бұлттан бөрік киген, төбесі ас- 
^ 111* 1.1 етэекая, Gap тауды бауырына алып, өзі солар- 
дь» IMJJIJ коршап, бәрінен басын асыра қарауыл бол-



ған Көкше Аскарды алыстан шақырды. Басын бұлтқа 
сұққан Көчшіенің төбесіне ол сан рет шығып, алтын 
кесенің аясындағыдай сексен көліне сан рет сүйсіне 
қаріады.

Кекшенің көлеміндегі сұлу жерден оның араламаға- 
ны болған жоқ. Бірақ, не Көкше, не онын балапан тау- 
лары, не көлдері ешіуақытта Аскарды тойғызған емес, 
онын тәтті дәмдері ешуақытта айныған емес. Омбыға 
окуға барған жылдаіры да оның ойынан Көкше шыккан 
жок. Жазғы демалысты ол үнемі Қөкше маңында өткіз- 
ді. Қыскы демалыста он-он бес күнге босаса, неше күн 
атпен азаптанып, жол жүріп кеп, Көкшеге тым болмаса 
бір-екі қонып кайтатын еді. Көкшені ол анасындай са- 
ғынатын еді.

Сондай сұлулығына тоймайтын Көкшені Асқардың 
тағы да бір аралағысы кеп, Қенжетайдан бөлінгесін 
Бурабай көлін жағалай Оқжетпеске карай тартты.

Окжетпестің етегіне келгенге шейін ол ешнәрсе ой- 
лаған жоқ. Өзгені ойлау түгіл, ол өзін-өзі ұмытып 'кетті. 
Оқжетпестің нақ етегіне кеп, төбесіне карағанда бұл ара- 
ға қалай кеп қалғанына, аяғы басын билеп, адас- 
тырмай көңілдегі жеріне қалай жеткізгеніне, екі кісі ка
тар жүргенде зорға сыятьин келдің жарындағыі жолдан 
суға калай кұлап кетпегеніне Аскар танкалды.

Окжетпес бұрын көргенде, төбесіне жетпей ой кұсы 
ұя салмайтын фантазиялы биік шың сыкылданатын еді, 
бұл жолы ондай эсер бермеді, тәртіппен текшеленіп жы- 
йылған тастар боп кана көрінді. Бұрынғы дағдысында 
ол Окжетпестің тас діңгегін айнала бір шолып, содан 
кейін Көкшеге карай беттейтін еді. Бұл жольи Көкшеге 
ол көзін де салған жоқ. Оның бұл жолы көзін тарткан 
мұнарланған биік тау емес, көлдін, үстін ала карағанда 
көзге зорға ілінетін Бурабай көлінің ық жақ жар каба- 
ғындағы карағай үйлер.

Окжетпестің шығыс жағьшда, Бурабай көлінің жа- 
ғасьшда көлге төне өскен шьщ бар, атьи— «Жұмбактас». 
Оның «ere «Жұмбактас» аталуы туралы ертегіні Аскар 
жаксы біледі.

Окжетпестің түбінен Бурабай көлі аркылы Бурабай 
каласьта караған Аскар, еркін көріне коймаған сон, ка- 
лың карағайдың арасымен аяғын сараң басып «Жұм- 
бактаска» келді де, шың басына өрмелеп шығып, кус- 
тан баска мақлұк отыруға жүрексінетін биік шыңнан
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суға еңкейе төнген бір сүйір таска аттай міне отырды^ 
Сол арада мұның есіне Ботагөз түсті. Аскар окыған 

жылдары ол оқыған семинарияда сегіз жүздей семинар- 
шылар бар еді, солардың ең аз дегенде алпыс проценті 
қыздар. Сонша кыздың арасында қазақтан бір қыз жо- 
ғы Асқарды қапаландыратын. «Семинарияда қазақ кь: 
зы кайдан болсын,— деп ойлайтын онда Аіскар, ауыл-
да не орысша, не қазақша мектеп жоқ, семинарияға я 
сол сыяқты орта, я жоғарғы мектептерге түсу үшін ка
зак кызы окыйтын бастауыш мектеп керек».

Ауыл халкынан канша алым-салык алғанмен, іауыл- 
ға арнаулы мектеп ашпағандығы үшін патша үкіметін 
Аскар сөзі жеткенше сөгетін.

Семинариядан Итбай ауылына учитель боп орналас- 
канда, Аскардың алдына койған ең зор максатының 61- 
pi — кыздардың окуына айрыкша көңіл бөлу еді. Бірак, 
Итбай ауылында бала окытуына үшінші жыл болған- 
мен, мектептен окыйтын бірде казак кызы жоқ. Мектеп 
жасында кызы барларға Аскар талай рет барып: «ба
ланды окуға бер!» деп, түсіндірді де, жалынды да: кан
ша жалынса да, оның сөзі өтпей-ак койды. «Қыз окып 
молда болмайды,—десті оған кызы біарлар. Аскардың: 
«мен өзім де оларды молда болсын демеймін, менің ойым: 
олардан халыкка пайдалы окыған адам шығару»,— деген 
сөзіне, олар: «әуелі ұлдар окып, содан пайда көріп, ау-
зымыз тұшысын, содан кеиін кызды окытармыз» - 
жауап берді.

Алғашкы жылы сөзін өткізе алмаған Аскар, келесі 
жылы көндірермін деп дәмеленген еді, ол ойы да іске 
аспады., жыл сайьин дәмеленіп, жып сайьш көпшілікті 
көндірем бе деп талпынған Аскардың мектебіне бір кыз 
да түспеді.

Ауылда калыңға сатылмайтын кыз жок. «Он үште 
отау иесі» деп, талай кыздар 12—13 жастарында ұзаты- 
лып жатады; талай кедей калың алып, кыздарын шалға 
кемге беріп жатады. Оны тыятын ешкім жок. Аскар бул 
жөшндегі өзінің пікірін сол кездегі баспасөз бетіне жазды 
оның жазған макаласы басылды да, бірақ, ол макала 
аркыль, шара колданған, калыңға тыю салған үкімет 
жоқ. Журналды окығандар: куда тусер, Кыз уза™  
тоиларыңа Асқарды әдейі шақырып: «осины да кі™ ка 
жаз шырағым»,—деп мазактайтын болды.

аспасөзге жазған макаласынан нәтиже шыкпағаи
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^ин, Аскар бірнеше табак кағазды толтырып, үкіметке 
арыз берді. Ол арыздан да хабар-ошар болмаған соң, 
Аскар іштеи сыздап, амалсыздан аузын жапты...

Міне, сондай, «казак кызы қашан окыр екен!» — де- 
і£Н арманда жүрген Аскарды Ботагездің орысша школ- 
да окуы аса қуандырды. Бұрын, алдында сағымдай бұл- 
дырап, куса жеткізбей жүрген үмітіне, енді кол ұшы ілік- 
кендей болды.

«Жұмбактасқа» аттай мініп отырып, Бурабай көлініц 
үсті арқылы, Бурабай каласына қараған Аскардың куа- 
нышты ойын бөлмейін дегендей, шыцға өрмелеген жы- 
ланша толкынданып жарды сүйіп жатқан көлдің беті, 
Аскар шың тастың сүйіріне мінгенде бәсецдеп, оның ойы- 
на Ботагөздің оку куанышы түскенде, моп-момакан боп 
тұна калды.

Үміт тұлпарыма мініп, колы іліккен мақсатын еркін 
ұстауға ұмтылғандай Аскар, астындағы сүйір тастың 
бүйіріне тебініп-тебініп калды.

Аскар кайтып кала шетіне кіре берген кезде, күн 
еңкейіп барып, Көкшеніқ төбесіне таяк, бойы келген кезі 
еді. Егер таудын. төбесінде тұрып караса, күннің ұясы- 
на конуына әлі төрт-бес сағат уакыт бар.

Күннін, кешкіруін Аскардың тілеу себебі — бүгін ка- 
лаға конбак, жас кызды анықтап көрмек.

Балтабектің үйін Аскар білмейтін еді.
— Жеңгей, сіз білесіз бе, жәмшік Кенжетайдың аға- 

сы кайда тұратынын? — деді Аскар жолда жолыккан бір 
орыс әйеліне.

— Саған Балтабек керек екен ғой? Амау жуан кара- 
ғайға барсац, соның аржағында алыс емес, сол арадан 
тағы сұрарсың.

Жуан карағайдың ар жағына өте беріп, аныктап су
рам алатын адамды жан-жағынан іздей бастаған Аскар- 
дың көзіне бір кішкене карағай үйдің алдында түрған 
Кенжетайдың арбасы ұшыраса кетті.

Аскар үйдін алдына келгемде, Айбала самауыр койып 
жатыр еді.

— Есеисіз бе? — деді Аскар Аибалаға кеп, кім екенін 
танымай.

— Ш-ш...у...
— Балтабек деген жігіТтікін білесіз бе?
Айбала жымыйып күлді.
— Неге күлдіңіз, әлде осы үн ме?

^— С. Мүканов, ІМ-том. 17



Айбала тағы жымыйды.
— Ә, тура тапқан екем ғой, — деді Асқар енді білік.
— Кснжетаіі үііде ме?
— Лапке жаққа кетіп еді.
Акбаланыц одепті міиездері Асқарға ұнады. Кескін- 

кейпі, дене-тұлғасы да сыпаііы екен», — деп ойлады ол. 
Бірак, Балтабектіп, әйелі ме, болмаса басқа біреудікі 
■ме? — Ол арасьша көзі жетпей, біліп алғыеы келді.

— Сіз осы үіідің кісісі боласыз ба? — деді Аскар, 
сыпаны дауыспен.

— Ие.
■— Балтабек ағайдың жамағаты деп түсінеміз ғой, 

сізді?
Аіібала тағы жымыйды,
— Балтабек қайда?
— Ұста дүкенінде. Кешке келеді.
— Атыңыз кім?
— Айбала.
Осы кезде есік алдындағы қорған тастың аржак

бетінен күле сөіілеп келе жатқіан екі жас кыздың дауысы 
есплді. Аскар құлағыи тігіп, көзін қадай қойды.

— Еркемиіқ сабағы біткен екен ғой, шайы даяр бол- 
мады-ау!— деп, Айбалаиьщ өзіне-өзі күңкілдеуін Асқар 
естіп қалды.

— «Ә, — деп оіілады Аскар, — жас қызды бұл «ер- 
кем» дейді екен ғой. Аты сол ма екен, я еркелетіп қойған 
аты ма екен?»

Тас қорганга көзін тіккен Аскарға еңалдымен тасқа 
тырмысқан қыздардың колы, содан кейін бастары көрін- 
ді, бастыц біреуі сары, біреуі кара. Аскар шашка қарап: 
«біреуі орыс, біреуі қазақ екен», деп ойлап тұрғанында, 
мана шарбақтың қасында көрген екі жас қыз күліп шы- 
ға келді.

Қыздар Асқарды абайлаған жоқ. Екеуі қорған тастың
бержағындағы баспалдақтардан қолтықтасып секіріп 
түсті дс, казак, қызы жүгіріп кеп, Айбаланың мойны- 
на асылды, қилтығында қайыспен тақған екі-үш кітап.

— Как тебе не стыдно Ботагөз?'— деді касындағы
орыс қызы, казак, қызына.

— Я ведь ее люблю.2 1

1 Саған ұят емес пе, Ботагөз? 
- Мен оны жақсы көрем.
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Қыздыц аты Ботагөз екеніи Асқар осы арада білді. 
Ботагөздің боны жас мөлшерінен сұцға-ктау екел. Үстінде 
орыошалау тіккен, түгі қырқылған қызыл барқыт кам
зол. Кескіні қараторы. Мұрны кішірек келгенмен, қырла- 
ны'П, әдемі біткен. Қара көз. Моііаы ұзып. Денесінің 
балалық бейнелері әлі өзінде. Шашын сәнмен өрген- 
нен баска, кью болған белгіні Аскар Ботагәзден таба ал- 
мадьг.

— Шайыңды даярлаііьш, ібосатшы, еркем! — деді Аіі- 
бала, Ботагөздің іқолын мсйнынан жазыіп, бел йен сүйіп.

Ботагөз босатпап еді, Айбала кұлағына бірдемені 
сыбырлағасьш құшағьш жазды да, Аскар түрған жаққа 
акырьгн айиалып қарады.

— Сәлематсыз ба, карындасым? — деді Аскар кол- 
дасып амандаокалы, аяғын Ботагөзге іқарай •аттап, та- 
нысудың 'басын осыдан бастауға ойлап.

Ілгері аттай берген «езде Аскарға: «жас іқыз, мана- 
ғыдай тағы қаша жөнеле ме?» — деген қауып туып еді, 
қыз 'күтпеген мінез көрсегіп, 'Кеокініне тура карап, ұоын- 
ған қольша колын берді.

Салалы келген жіңішке ак оаусактарды ұстаған кез- 
де, Асқарға олар жас еүйіріктің басы сықылд-аикіп, үгіті- 
ліп кететшдей көрінді. Соіидыктан, ол өзгеге амаядаса- 
тыньгндай іқыопай, демеп іқана қольш қайткіп алды.

— А почему со мной нс поздоровались?1— деді Лиза 
Аеқарға.

-— Извините...1 2
Аскар Лизаға қолын ұсьгаа іберіп еді, Лиза: «Уже

поздно!» деп «үлііп, жүгіре жөнелді.
Аоқардың Лизаға кеңілі оншалық бөліпген жок. 

Оның бар ойы Ботагөзде 'болды.
— Окып жүргеніңді,— деді Аскар, «сіз» деп сөйле- 

суге Ботагөзді тым сәби көріп, «сенмен» сөйлесуді ла- 
йық тауып,— Қенжетай айтып еді. Оқуларың бүгін бас- 
талды ма?

— Бүгіи 4 оағат еіқыдық.
—• Не сабак окыдындар?
Келе жатқан Кенжетайды көріп ұялды ма, болмаса 

басқа себептері болды ма — Ботагөз Асқарға, кегкісі 
келген кдлпын білдірді. Аскар да еыді бөгегісі келген жок.

1 Менімен неге амандаспайсыз?
2 Кешіре көріңізі
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Ботагөз, Айбала, Лиза үшеуі үйге карай кеткенде, 
<6үл бір өткір кыз болайын деп түр екен. Кескін-кеиш 
де мінезі де кісі шығатын адамның калпыи көрсетеді 
екен» — деп ойлады Аскар.

IV

Іңірдегі Аскардың ойы кызыкты бір ермек тауып, 
түнді еңсеріп барып жату, Балтабектің үй-ішіне де, Бо- 
тагөзге де бойын үйрету еді. Ол ойын Лиза бұзды.

— Бота!..— деген Лизаның даусы естілді ымырт жа- 
былғаннан кейін, Аскар Балтабекпен үйде кеңесіп отыр- 
ғаида. Ботагөз ол кезде далада еді.

— Ә-әу!
— Қайдасың?
— Мен мында!..
Аскардын көнілі екі кыздың дауысына бөлініп, Бал- 

табекке айтып отырған кеңесінен жаңыла берді.
— Вечерка1 боп жатыр, бармайсың ба,— деді Лиза 

Ботагөзге.
— Білмеймін, жеңешемнен ұлыксат сұрайын.
Айбала ауылдың кызы еді. Қаланын. бетін керуі

Балтабекке шыккалы ғана. Сондыктан, орыоша сейлеген 
сездін біразына түсінгенмен, кайырыш айтуға шоркак.

«Кызға кырык үйден тыю», деген макалды Айбала 
жаксы біледі. «Он үште отау иесі» деп каршадайы- 
нан үйден шығармай кызьш сынға салып коятын ауылды 
сл әлі үмыткан жок. Бірак, ондай сынға салуды Бота- 
гөзге әрі ерте көреді, әрі кыймайды. Жүріс-тұрысына, 
міяезіне акылына карап, Ботагөздің орьшсыз отка түс- 
пейтініне сенеді. Сондыктан:

Барғың келсе бара ғой, еркем!— деді АГибала, 
..иза жүр деп колкалағаннан 'кейін.— Көп ке^шікпе, ер
кем, тамак піскен кезде кел.

сөнген кезде, үй сыртынан аттың 
дүсірі мен ауыздыктың сылдыры естілді.

Кенжетай аіты үйдіц іргесіне тұсап, үйге -кірместен 
даладағы Лйбаладан Ботагөзді сүрады.

Лиза екеуі ойын боп жатыр деп кетті.
— Аскар үйдемісің,— деді Кенжетай сырттан
— Үидемін.

1 Ойын
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— Шығып кетші.
— Қазір.
— Шал мен кемпірлін касьпнда отырамыз ба? Оиынға 

барайык,— деді Аскарға, далаға шыкканда Кенжетай.
— Барайык.
— Ac...—деп Балгабек үйде дауыстай беріп еді;..
— Асты түсіре түрындар, ойын табылмайды. Ac кай- 

да каіиар дейсің? — деді' Кенжетай.
Екеуі каранғы көшемен кұлағын тігіп 'келе жатыр еді, 

бір үйдің терезесінен шулаған даіуыс, тартылған сырнай 
естілді.

— Осы үйде екен,— десті екеуі де.
Бүлар ү.іге кірсе, екі бөлмелі үйдін іші лық толтан 

кьп-бозбала екен. Орталарын алка-котан ашыіп қойьгп 
«Камаринсюаяны» билеп жатыр.

Ойында көзге ерекше түскен Антон. Билеуші де. 
калжын айтып күлдіруші де, 'билеуге қыз-бозбаланы 
еріксіз шығарушы да оол.

— Сен биле, сен биле! — деп әркімді бір ұстап 
алып еріксіз ортаға шығарып жүрген Лнтоннын. көзі 
бір кезде Кенжегай мен Аскарға түсті.

— Давай сюда!— деді Антон Аақардың колынан 
шап беріп үстап,— давай, плясать!1

— Білмейтін ем! — дегеніне ікарамастан Асқарды 
Антон ортаға сүйреп алып іпыкты.

— Ну ка,— деді Антон, үстелде сырнай үстап отыр- 
ға>н танкы мүрын, кеи таиау жас жігітке. Ол жігіт Бу- 
рабай көлеміндегі барлық 'калаға сырнайшы атанған 
белгілі жігіт еді; мұндай жыйында оныц аркасы козьш 
кетеді. Сондықтан, сырнайдыц корігін күлаиіын кере 
үрлетіп, саусактарына көзі ілеспей, «Русская плясовая- 
ны» тарта жөнелді.

— Ну-ну... Давай-давай!— деп шіулаеты Аскарға 
қыз-бозбала.

— «Мен танцы болмаса, орыс пляскасын білмейтін 
ем,»— деді Аскар.

— Тіандағанынды тартам,— деді сырнайшы жігіт, 
сырнайға шеберлілігін білдіргісі кеп.

— Краковякты тарт, ендеше...
Сырнайшы желпілдете краковякты тарта жөнелген- 

де, Асқар топтың ішінен серік кыз іздеп еді, катар тур-

1 Кел мунда, кел билеуге.



ған Ботагөз бен Лизаны корді. Ботагез, әрі би біл.іес 
деп ойлалы, әрі Кеижетайдан уялды. Сондыктан.

— Сізлі биге іиакырам,— деді ол Лизаға колын со- 
зыл. Лиза шегінейш деп еді, Антон еріксіз ортаға сүй-
реп альгп шыккасын: .

— Пожалуйста,— деді ол, күле сөйлеп Аскарға.
Лизаныи талдьфмаш денесің ұршықтай үйіріп, Аскар 

тотгы.ч ортасынла біраз биледі. Топтан бүларға серік 
терт-ак пар шыкты.

Аскар мен Лиза катарласа жоркалаи жөнелгенде, 
Богагозге ол кызык сыкылдакып еді, артынан екеуі тө-

з төсһі такап денгеленгенде:
— «Мея де солай билесем!»— деді ол ішінен... 
Ойыянан булар түн ортасы ауа кайтып үйге келсе,

Балтабек уйктзп кап, Айбала көйлек жамап отыр екен. 
Бүлар есжтен кіре берген кезде:

— Тұр! — деді Айбала, Балтабектің аяғынан акы-
рын козғап.

Балтабек көзін укалай түрегелді.
Айбала лалаға шығып кетіп, бетіне табак, төңкерген 

кішкене казанды алып кірді.
— Курауыз жатпасыгі деп,— деді Балтабек Аскар- 

ға, А: ' :а буы буркыраған казанның бетін ашканда,— 
осьг-пағы бір-екі тауыктын біреуін сойдырып ем. Казак- 
тын макалы бар ғой:

Бар болса сойыетыктьш жөні бар, 
Біг) токтыда он кісініц құны бар, 
Сойза козы өледі,
Соймаса езі өледі,
Соймаса кан шыкпайды,
Ку тілден май шықпайды» деген.

ұялады»
адамбыз!

«Конғанша конак ұялады, конраеын үй иесі 
лей іі. Кол өнерімен ғана күн көріп отырған ______

: гіч жігіт емессің. Бабыц болмады, конағым!
Ыхласьгма ғана рыйза болмасаң.

— Айга кермеқіз! Дәм таттым, сынайтын кісі »іеп 
t'V". тауыкты да бекер сойғансың, ағай!

Т <! ыкплц етін Айбаланың пісіруі, тсктының етіме ту
ра ргьш а й ©кен. Табак алдына келгенде Аскар кәзін 
' ал " маі,ыч шылкылдатып каймакка куырыпты. Табак- 
ка куырдакты төккеннен кейін. әр жер'іне аршыған он
иыкгы жүмыртқа қойыпты. Табактың шетіне бір-бір ағаш 
Кғісык салыпты. г
22



— Өздеріңіз неге келмейсіздер?— деді Аскар Айба- 
лаға.

Ондағы ойы — бір жағынан Айбаланык тазалығы 
мен асты дәмді істеуіне рыйза болғандыіқ, екіншіден — 
Ботагөзбен табактас болуды тілегендік еді.

— Ботажан, сен кел!— деді Балтабек.
Ботагөз Кенжетай мен Балтабектің арасынан келді де, 
Балтабектің тізесіне шынтағын тірей отырды.

— Жеңгей, сіз де келіңіз!— деді Асқар тағы да Айба- 
лаға.

— Алдында асы бар ғой,— деді Балтзбек.
— Асы болса да келсін. Бәріміз де жаспыз, кімнен 

ұялады?
Аскар «келікіз» дей бергесін, кыімсынып кеп Кенжетай 

жактан Айбала да отырды.
Аскардын. көзін тәтті куырдак емес — Ботагөз тэрт- 

тьг. Бірак, олөз сезімімен өзі катты күресіп, Ботагөзге ка- 
рамауға, караса ағаларына сездірмеуге, көз карасьшан 
Ботагөзге ой түсірмеуге тырысты. Сондай арпалыскаи 
сезімнін толкынына батып отырып, куырдактың калай 
желініп болғанын білмей де калды. Бірак. көз жанылған- 
мен, кол мен ауыз жацылған жок. Сыбағалы тамгіктан 
аш, кұр калған жок. Ботагөздің магниті тарткан көзді 
зорлықпен баска жакка аударып отырьш, куырдакка 
мейлінше тойды.

Ауыл 'боэбаласының әдетін істесе, Аскар төсекке жат- 
каннан кейін кезін жұрттан ұрлап, көрпенін астынан 
кыздың жаткан орнына карар еді. Тсрге төсек сальгп 
бергеннен кейін Аскар оньп істемеді. Әрі жас отау, әрі 
кедей үй болғандыктан төсеніші шамалы екен. Сол ара
та барып, ол етігімен сырткы камзолын шешті де. 
шалбаршац, палыосын жамылып, теріс карап, жатып 
калды. '

Аскардың әдептілігіне сенді we, болмаса карындас- 
тарын бала деп түсінді ме— ағалары ла, женгесі де кыз- 
ды корғаған белгі көрсеткен жок. Тар бөлмедегі Аскар 
мен Ботагөздің төсегінін арасы бір-ак кұлаш жер, орта- 
ларында ©ш нәрсе жоқ.

Аскар ұзак уакыт ұйктай алмады. Бірак, жаткан кал- 
пынан тыріп етіп козғалған жок, ікыймылдаған жак. Сол 
тунгі ауа райы, Сіюірдін күзгі мезгілінде. осіресе, тауда 
сирек кездесетін рай еді. Кешке карай аспанды бүркеп 
алатын күздін сур -бүлты ол түні жок еді. Түн ортасына
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ж акын туған. он жағынан ойык ай, биікке шығып алып,
еәулесін Бураваfi колiне сүнгітіп. ка.жып _ бара жятыр 
елі. Сол айдын жарығы түскендіктен, үйдін іші боза-
мыктау еді. .

Ұйкысы келмеген Аскар пальтодан бетін ашып жа-
тып, біразға шейін күлағьгн көлдіч жарына жумсаклеоі-
пен үрран әлсіз то.жынга тікті. Терезенін түбіне екі-үш-
ак саржан жерде түрған көлдің еуьгнын болмашы кый-
мылы буған түгел естілді.

Аскарлың кеудесіндегі судай сапырылған ой толкыны
ішіне сыймағанда, демін каттырак алып кала жаздап, 
біреу-міреу білііп калар дегендей, езін-езі зорладьт.

«Бул кыз маған ұнады»,— деген кортьждыға тірелді 
Аскаодын ойы біразіан сон.— Бірак, сөз салуға әлі жас. 
Бул бахытты кыз. Үйткені, шашалары кедей болғанмен, 
алтын асыктай ағалары бар. Мына екі агасы бір кызды 
осіре алатын жігіттер. Оның үетіне мына бір женгееі де 
табылган адам екен. Каиын сінлісін мұндай күткен жен- 
гені корген жок ем...

«Бүл кыздың омір сатысына баскан адымы әзірге 
дүрыс. Казактың кандай акылды, керікті кызы налан 
ауылла, ен жетілді легенде тәуір күйеуге тиіп, вз кара 
басынан аеа алмайтын, үй күңі болатын еді. Окыған, 
әлеумет ісіне даярланған казак кызын әзірге өзім кор
нем жок. Бірен-сарач калада тұрған байдың кыздары 
окыеа, олардын тупкі максаты: семья басы — ана болу. 
Казак келейінен Европа ғылымын алып, әлеумет кісісі 
болтан кызды езім көргем жок...

«Мына кыз кедейлің кызы. Дер шағында окуға түс- 
кен. Окырлык жағдайы толык. Тулғаеында, імінезінде 
кісі боларлык белгілер бар. Олай болса түбінде бүдзн 
әлеуметтік адам шығуында сөз жок. Олай болса меиің 
бірншіі міндетім: осы кыздың осы оку жолын білім 
вмірінін жаилауьша жеткізугв көмвктесу.

. «Ғ-кінші...— деген сөздің артынап Аскар біраз бөгел- 
лі. Зндағы айтайын дегені: «бүл кыз түбінде мендік бо-

СӨЗ ^л'‘ сөзд' айтуға бөгет болған 
Ғкі.п,£;еу: ^Іреуі «біреуге уәде кылып койса кайтем?»
коярын **"ІП К€НІЛ™нен тУРа шыға
копытыпУГе ЛӘЛе кылсыи; кылмасын,— деді Аскар оҒіьго
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«Тиістімін!»— легенде Аскардын дыбысы шығып кет- 
ті. Ол сасьгп 'калды. «Үйдегілердін біреуі ояньш калды 
ма?» дегендей басын акырын көтеріп карап еді, еш «Ім 
оямған жок екен.

Ол аз отырды да, көзін Ботагөз жакка аударды. Бо- 
тагөз көрпесін кеудесіне шейін ганя жауып, беті ашык, 
шалкасынан ұйктап жатыр екен. Аскар кұлағын тігш 
еді, алған дөмі естілмеді. Оған Ботагөз дем алмастан 
ұйктап жаткандай көрінітт, кеуде жағына көзі түсіп еді, 
ішкі ак ікейлегінін шеті көтерілш-басылған кеудеден аз 
ғана козғальгп жатыр екен.

Кадала караған Аокардың көзіне күнгірт жарьпктан 
елестеген Ботагөз, күндізгісінен де сұлу сыкылпанып 
кетті. Оның ашьик жатқан денесі Аокарға адам бсйиелі 
ғып кұйған *нұр сыкылданды.

V

Аскао танертен кешірек тұрды.
— Шайға тұр!— деп Кенжетай оятпаса, ол ұйқтай 

беретін еді.
Аскар басын көтеріп, төііірегіне караса, бұдан баска 

үйдің іші түгел тұрып, төсек-орын жыйналып, босағаға 
кайнаған еокілеу жез еамауыр «еліп тұр екен. Айбала 
шынаяк жасап жатыр екен.

— Ұйкыны да сойдын, мырза!— деді Кенжетай, 
ашық түрған есік алдында жуьшьип жатып.

— Ағай кетіп калған ба? — деді Аскар АГгбалага.
— Еркем мен екеуінін шайын ертерек 'беріп ем, бі- 

реуінін сабағы, біреуінің ісі болғасын...
Айбала Аскарды алғангкы кергенде кымсынғанмен, 

бүгін кешегіден еркінірек сейлесті. Адамнын і<ш«і сезімі- 
нің айнасы ікөз. Сөздің жасырған сырын кғз айтып бе- 
ре алады. Паліуан Шолактың:

«...Сұлу кыз, жас келіншекке тыйышсыздаумын. 
Жалғыз-ак тал бойьшда мінім сол-ак!» — деген өлекі 
Айбаланың есінде. Жас жігіттің кыз бен келіншекке кы- 
зығымттаз 'келетінін ол біледі. Алғаш көргенде Аскарды 
да Айбала әйелкүмардын бірі ме деп ойлап еді, сыр та- 
раткьмн көз сщдай белгісін бермеді. Үкідей желкілдеп, 
гүлдей нүрланьгп келе жаткан Ботагөзге. Аокардын көзі 
кадалмауы Айбалаға тамаша көрінді.
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«Өдепті жігіт екен» деген ой туды Айбалаға, «Еркем- 
яін бағына осындай біцеуі кез келсе...» детт оклады ол 

«Калын беріп пе едініз?» деген сұрауды Аиоала шаи- 
га отырғанда Аскарға айтып кала жаздап, өзш-€зі тоқ-
татты.

,Шайға канғаннан тсейін Кенжетай ат жегіп, екеуі елге 
беттөп көшемен тарта жөнелді. Ат тынығып калғал екен. 
Сүйегі пысык жыокы- еді. камшы салдырған жок.

— @й!—деді Кенжетайға бір кезде Аскар иығынан
тартып.

— Йемене?
— Донғалағынның күрсауы түсіл ікалды.
Кенжетай он жағына караса, донғалактан шығып

кеткен күрсау екпінімен дөңгеленіп, арбамен бір қырын- 
дап жаоысып барады екен.

— Кап!—деді Кенжетай,— ұстаға барамыз-ау, енді. 
Кенжетан атты токтатканда Аскар арбадан түсе жү-

гіріп, күрсауды алып келді.
Екеуі дүкен алдьгадағы діңгекке атты байлап ішше 

кірсе: соккан темірдін, уіллеген көріктің дыбысымен 
ың-жың екен. Дүкенде Балтабек, касында орта жасты, 
үсташа киінген орыс.

Кенжетай донғалактың мұрындығын бурап алыш 
жаткан кезде орыс ұстаның көзі Аскарда болды.

«Мұны қайда көрдім?»—деп ойлады ұста.
Аскарға да ұста орыс таныс сыкылданып еді, бірак, 

ол «кімсін?» деп сұрауды ерсі көрді.
Құрсаудың салынуьр көп бөгеген жок.

Сіздін фамилияцыз кім?—деді ұста орыс Аскар- 
ға, далаға бірге ере шығып.

— Досанов. Оны неге сүрадыңыз?
— Жай.
— Өз фамилияңыз кім?
— Кузнецов.
«Апыр-ау, деп ойлады Аскар арбаға мініл, ібылай 

шыға оере, жаңағы Кузнецов деген імаған бір таныс 
адам сыкылды, мен мүны кайда көрдім?»

Григорий Максимович Кузнецов 1880 жылы, Мос- 
квадағы электр заиодында ікызмет істейтін жүмыокер

Ү Л  жасыиан заводта жүімысқа аралас- 
десіне бппгп, !пЖАСЫНДа Пегербуі>гте тҰРатьгн апа. жез- 
содач Москваға' ка^падь“ В0ДЬ'“а жүмьгска «Рналасып,



1902 жылдан 'бастап ол социал-демократия кружогы- 
на орналасып, екі жылдан кейін: Россия социал-демок-
ратиялық жұмысшы іпартиясьгна імүше боп өтті. 1903 
жылыі Р. С. Д. Ж. П-ныц екінші съезі болып, бұрынғы 
социал-демократия: большевик, меньшевик боп екі жа- 
рылғанда, Григорий Максимович большевиктер жагын- 
да калды.

1905 жылғы Петер бур гте іболатын жұмысшылар ікө- 
терілісінде Кузнецов үкімет козіне ерекше көрінгендердің 
біреуі бсп, екі жыл Петропавловск крепоета абақтыда 
жатқаннан кейін, 1907 жылы Сібірге каторгіге айдалды...

Сібірдің алыстағы тайгаеында үш жыл тұрған Кузне- 
цовқа, ттатша үкіметі Омокіге кеп түруға үлықсат етіи, 
1910 жылы ол Омбы ‘келді де, Ертіс өзеніндегі пароход 
пристанына жұмысқа кірді.

Кузнецов Омбыға келе, онда жасырын жұмыс істей- 
тін 'большетаиктермен танысып, пристань жұмысшылары- 
ның арасына революциялык үгіт таратты. Асқарды Куз- 
нецовтың алғашқы көруі осы пристаньда. Сол жылы 
Аокардың стипендиядан баска каражаты іболмай, сти
пендия күн көрісіне жетпей, окүды тастағысы келмеген 
ол, баска қызімет табылмаған соң, бір мезгіл пристаныа 
барып, қара жұмыс істейтін еді. Кейде, әсіресе, жексем- 
бі ікүндері жүмыстан шаршаған Аскар, пристаньнан 
қайтпай, сонда конып қалатын.

Пристаньда Асқардан баска да жұімыешы казак коп 
еді. Солардың ішшен Кузнецов Аокармен тез танысады. 
Бірақ, Путилов заводында да: «акушымыз... каражат 
жок болған соц жұмыска түстік» дейтіндердіц арасынан 
провокаторлар <шығып, одан Кузнецовтың аузы күйген- 
діктен, ол Аскарға тым кұшақ ашпады, оны алыстан 
торлап, сырын шыжымдап тартты.

Аскардың өмірбаяньш, оньщ халыкка паидалы кісі 
болу^а тырысып жүргенін Кузнецов білді. Сонда да, ап- 
тыға коймай, өзініц кім екенін, аткарыіп жүрген саяси 
ісін оған жарыяламады. Аскардыц ынғайына карай бе- 
йімделіп, революция отын оның кеудесіне ептеп жакпак 
болды.

Бірақ, ол арманына Кузнецов жете алмады. 1910 
жылдың аяғында, кыс ішінде, тұрмысы ауыр тарткан 
пристань жұмысшылары забастовка жасамак боп, бір 
күні жұмыс істемей отырып алды да, үкімет жұмысшы- 
лардың бұл кылығьш Кузнецов пен тағьг сондай біл-
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гілікті бірнеше адамдардан көріп, бәрін де туткынға

Кузнеиовтар ұсталатын күні Аскар пристаньда жұ- 
мыста еді. іПристаньға кеп, Кузнецовтарды устап. паро- 
ходтар мен барактарра тінту жасаған полішеискілер, 
бір барактың үстінен каиыктыц ескегіне баилап, көтеріп 
койған, үзындығы кере кұлаш кызыл шүберекті түсіріп 
алды. Оны кім байлаганьмі, неге баилаганын Аскар ял-
ген де жок. ,

Сол күні кешке, жауаітка. жүмысшылармен бірге Ас
кар да шакырылды. Полицейский пристав Аскарды она- 
ша белмеге кіргізіп, әуепі: «прнстаньда не сездін?»—деп 
жайлап сүрап, артынан: «білгенінді жасырасын» деп кыс- 
ты, «Сібірге айдаласыи!» деп коркытты. Расында, прис
таньда саяси үйым барын білмеген Аскар, приставтан 
еш нэрсе сезбегеніне илануын өтінді.

Біраз айналдырып, күдікті сыр таба а.тмаған іпристав, 
Аскарға революциялык ой түсірмейін деген ниетпен, 
«большевик* дегеи еөзді аіузына алмады. Бірак, «боль- 
шевичстер» дейтін саяси адамдар барын Аскар білер ме 
екен деген оймен, ол одан жіңішкелеп сүрап корді.

— Барактыц үстінен біз сыпырьгп алған кызыл шү- 
беректі («ту* деп атағысы келмеаі) көрдіц бе?

— Көрдім.
— Оны неге 'койған онда?
— Білмеймін.
— Қой білерсін! — деді пристав, бетін күбылтып, кө- 

зін ойнакшытып.
Аскар білмейтшдігін айтып карғанды.
Пристав Аскарды 4—5 сағат айналдырып: «бүл жөн- 

де жан адамға аитпа!» деген сактандырумен босатты.
Полицейское управлениеден түн ортасы ava шығып, 

кеше бойлай семинарияға келе жаткан Аскар' ойга кал- 
ды. Ецалдымен, ол забастовка болады дегенді бүдан 
бүрын естіген жоқ еді. 'Бүл сөзді ол полицейскілерден 
ғаиа, өмірінде бірінші рет бстіді.

Аскардыц ойыніпа жүмысшылардың ж^мыстян бас

1 * * 1  I  •  а в  _  I   ̂ шыққандаоГіға қалдырған бір жағдан осы.

жаксыла де- 
ілауына, жа- 
фганша да, 
да оны ауыр
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Оиы екінші ойландырған «кызыл шүберек». Бүл шү- 
беректі «ту» деген ой оныц басына да келген жоқ. Ссбе- 
бі: бұл күнге шейінгі оның үғьшында, туды не әскер, не 
үкімет мекемесі ғана ұстайды.

Барак үстінен полицейскілер кызыл шүберек байла- 
ған ескекіі алып түсіп, жүмысшыларға: «Мынау не?» 
«Үкіметке карсылык па?!» деп жекіргенде, Аскар: «бұ- 
нысы калай!» деп ішінен ойлаған да койған еді. Арты- 
нан, полицейский урядник өзінен жауап алғанда ол та- 
ғы ойланып калды. Урядниіктен ікызыл шүберек мәнісін 
Аскар сүрауға бір октанды да, «пәлесін шығарып алар- 
мын» деп тыйыла койды.

Полициядан босанып семинарияға келе жаткаи ол: 
«апыр-ау, сол кызыл шүберек, не шүберек?!» деп ойлады 
тағы.

Семннарияға келген сок ол кызыл шүберектің жайын 
әркімдерден сұрастырміак болды да, урядниктің: «аузыи- 
ды жап» деуі, «жабам» деп әуде беріуі есіне түсіп, «кай- 
тем!— деді ішінен,— пәлеге калармын!»

Бірак, көпке шейін ол, өз ішжен: «япырау, бұл не 
кылған жұмбак жалау?!» деп ойлайтын еді.

... Күндер өтіп жатты. Омбыныц түрғын казактары- 
нан учитель жалдап балаларын үйінде орысша окытатын 
адамдар табылып, Аскар бос уакытын соларға жүмсап 
каражат тапкан сои, пристаньға баруды койды. Біраз 
қүндерден кейін, пристань да, забастовка да, жұмбак 
болған жалау да оныц есінен шыкты...

... Бурабай каласындағы ұста дүкеніндегі Кенжетай- 
дыц арбасыныц шенберін тарттырып ап, Кенжетаймен 
бірге каладан шыға берген Аскар, әлгіаде, үста дүкенін- 
дегіні «кайдан кердім» деп ойлаған Аскар, ол адамды 
Омбыныц пристанында көргенін есіне түсірді. Ол кезде, 
ол адамның атын, фамилиясын Аскар білетін сыякты еді, 
казір, калай ойласа да білер емес.

Ойлана келе: «Ім-м-м!— деп корытты Аокар ойын,— 
сол, сол! Нак соның өзі! Дәл сол адам! Дәл емес-ау, 
анык сол!»

Сол арада Аскардың есіне ікызыл жалау да түсе 
калды.

«Әлде, сол жалауды тіккен осы ма екен? — деп ойла
ды Аскар,— урядннктің жалауға кадалауына карағанда, 
мына адамның ұсталуына карағанда, жалауды тіккен

2Я



осы емей им дейсіц. Кап, сұрастырмаған екем, сонда!.. 
Несіне өкінем? Ол адам, міне, тағы> кездесп. Келесі^ жо- 
лы әдейі жолығып сұрайыншы! Нем кетшті, апт^а аит р,
айтпаса кояр!»

Екінші гпарау 

ПАКЕТ

I

Ноябрь айының түтеген бір боранды үскірік, суык 
күнінде Бурабай қаласынан шыіққан урядник Кошкин 
шананың алдында божы ұстап отырған Кенжетайды 
желкеден әлсін-әлсін түйгіштеп маза бермеді.

— Айда деймін, сволочь!— деді түйген сайын Кош
кин, акырьш.

Өткен түні жауған калын қар, жолды тып-тыйпыл 
ғып басып қалған екен. Кенжетайдын аты жолшыл, жа- 
самыс жылкы еді. Оның үстіне бұл жолмен сан рет жүр- 
ген. Сондыктан оппа карды кайықтай есіті, жолдың жал- 
іпы жобасынан жаңылмады. Бірақ, аяғы үнемі жол үсті- 
не дәл түсе бермеді, бірде онына, бірде солына жанылыс 
кетіп отырды. Ақылды ат оған саспайды. Жолдың сүр- 
леуін баскан жерінің катты я жұмсактығынан біліп, жа- 
ңылған жерде оң жағынан да, сол жағынан да жолды 
тұяғымен тез шолып тауып алады.

Жолды тура тауып жүріп отыруға аттың басы түгіл 
барлық денесі, төрт тұяғы түгел катнасып келе жатқа- 
нын Кенжетай түсінді. Сондыктаи: «Сенде жазық жок,— 
деп ойлады ол, ат жолдан хата баеып калғанда,— жол- 
да^түк белгі жок. Аппақ кебіндей тұтасып жатюан дала, 
қайта тауып келе жатырсың, жануар! Жолды кар бас- 
қанмен, күн ашық 'болса, сен басқан аяғыңнан аса жа- 
ңылмас та ең. Саған ке кіна бар. Тіфу десе түкірік жер- 
ге түспейтш аяз мынау, манданта найзадай кадальш, 
("^тт* карып барады; ішін тарта, карды кұйын-
дай үйіріш үлып тұрған долы дауыл анау, алдыңнан ар
кан бойы жер көрінбейді!..»

Акылды аттың жол іздеп, бора имен арпалысып, жал- 
пы бағыттак жаңылмай келе жатқанында урядниктің
жұмысы болтан жоқ. Итбаіі аулына тез жетуден басқа 
ой оның басына жоламады.

Кошкиннін. бұлай асығу себебі — қолтығында соп- 
ғышпен іпечаттап тастаған бір үлкен пакет келе жатыр.
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Сыртындағы жаэуына қараса, Омбының генерал-губер- 
наторынан Итбай болыақа арналған. Пакетте не сөз ба- 
рын ол білмеді. Бірақ ішінде бір зор хабар барын жора- 
малдайды. Үйткені, Азат1 қаласында тұратын Становой 
приставтан пакетті әкелген алғашқы урядник Кошкинге 
мынадай сәлем тапсырып кеткен еді.

«Господин Кошкин!
Бұл пакетті волостной управитель — Итбай Байсақа- 

ловқа өз қолыңнан тапсыр. Бөтен кісіге сенбе. Егер ай- 
рылып қалсаң — сотқа кетесің».

— Айда сволочь!— деді Кошкин 6 ір кезде Кенже- 
тайды бар пәрменімен түйіп қап. Бейғам отырған Кен- 
жетай, түйіп жіберген еюпінмен шананың алқымынан аз- 
ақ іқұлап түепеді.

Кенжетай ашуланып, аузына сез түспей, кейін айна- 
лып, Кошкинге адырайьш қарады, Кошкиннің мұрты үл- 
кен, кабағы <қалың, касы ұзын, түсі суық, денелі адам 
еді. Сыртында үлкен кара сенсеи тұлыбы бар, 'басында 
жүндес кара сеңсен папахы бар. Кенжетайдын көзі түс- 
кен кезде Кошкиннің імұртына күректей боп щ з  қатып, 
кабағына да калың кырау тұрған. і

— Неге карайсың, подлец!— деді Кошкин Кенжетай- 
ға көзін тесірейте іқадап, кабатын иттей ернін тыржый- 
тып, тісін аксыйтып, шанадан түрегөп, тағы ұруға қолын 
көтеріп.

— Не қыл дейсін, таксыр?
— Мәс-саған не іқыл деген! — деп Кошкиннің кұ- 

лаштап сілтеген колы Кенжетайдын. ‘басынан асып барып 
шананың алкымына тиді. Ағашіка таре ете түскен жұды- 
рығы ауырыіп қалды.

— Токтат атты, собака!— деді урядник аюдай ақы- 
рып, тағы ұруға колын көтеріп.

Кенжетай атты токтатқанша >рядник онын үстіне (Mi
ne түскенде, шана ауып кетіп, екеуі үмар-жұмар карта 
кұлады. Үстіне қыраіу қатып, буы бұркырап калжыратан 
ат, шанадағылар кұлаған кеэде божысынан ешкім тарт- 
'пағанмен тоқтай калды.

Денесі талдырмаштау болғанмен Кенжетайдың бір 
кісіден таяк жемейтін күші 'бар еді. Шанадан кұлаған 
кезде «өлім біреу-ак, алкымынан сығайын 'ба, бәлемді?» 
— деген ой түсіп кетті оған. Бірак, ашуын акыл женіп,

1 Алексеевка.
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ол кол катпады. Қазір төбелесіп женгенмен, артынан 
«күштінің арты диірмен тартатынын» білді.^ т,

Шанадан күлағанда урядник Кенжетайдың астыу 
ала түсіп еді. Опна карға кірш кеткендіктен Кенжетаи 
тез түрып үлгіре алімағансын: «осы менімен төбелескелі 
жатыр ма?»— деген кауыл туды Кошкинге. _ _ j 

Өгкен қыста бір урядникті айдалада біреу өлтіріп ке- 
тіпті дсп есітіп еді Кошкин. Кенжетайдың тайсалмаған 
кескінінен ол сеокенга, өлтіріп тастар деген ой келіп
қалды. 1,1 ів *

— Жібер!— деді урядник езі тұра алмай жаткан
Кенжетайды кеудеден итеріп, әдейі басып жатыр екен
деп ойлап.

Бкеуі де оппаға сүріне-кабына түрегелгенде, урядник 
қорыккандығын білдірмеген оймен:

— Мен... саған!— деді он. жақ қолының екі саусағын 
безеп,— көрсетермін!.. Айда атты!

Олар шанаға отырып, ж,үріп кегті.
Жолды баскан оп.па қарды сокадай тіліп отырып, 

Кенжетайдың жирен қасқасы Итбайдікіне күн бата зор- 
ға жетті. іБұл кезде боран толастап, жел бәсендеді, бірак 
аяз күшейе түсііп, жел жакка адам түгіл .малды да Сет 
каратпады'.

Болдырған атты, «шүу-шүулеп» божымен кағып, 
Кенжетай жылқы шарбағының алдьша келгенде, басып,- 
да түлкі тымағы бар, үстінде жағасын қайырған, белін 
буған ноғайша касқыр ішігі бар — Итбай қакпа алдында 
жүр екен. Сылдырлаған коңырау дауысы құлағына ти- 
генде ол шүйделі желкееін бұрып, айналып қарады.

Үйіне төре келу — оған таңсык емес. Келген төреніц
чинініқ үл'кен-кішілігін ол жеккен аттан, арба, шанадан 
байқайды. Жазды күні пар ат жегіп, 'пәуескелетіті 'келсе, 
қысты күні көсем салып пәуескелетіп келсе — олар үл- 
кеп төрелер. Ал, жалғыз ат, жабаііы шана^а мінстіндер— 
урядник-мурядниктер. Болыстардыи, ішінде урядниктер- 
деи ыгысаіындары да болады. Итбай ондайдын, кісісі 
емес. Урядникке ыхласы түспесе, ол женді -қонағасы бер
мой де қояды. Итбайдын уезбен байланысы -барын біле- 
тіп урядникгср өзгсіе коқаилағанымсн, бұған ол мінсзін 
көрсеипейді.

Осы 1912 жылы болыс сайлауы болғанда, Итбаймен 
таласқан Ағайдар деген адам елді өзіне каратып альт 
кетш, болыс болтан. Итбай терт таспен ғана калған.
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Дәрмені кеткен Итбай, іле Омбыға барып, генерал-губер- 
наторға жольгққан, губернатор 1.891 жылғы «Степное 
оложениенің» 70-параграфына сүйеніп, болыстыкты 

Нтбайға сайлаусыз беруге әмір еткен. Оны да урядник 
Кошкин жаіқсы біледі.

Сондықтан, шарбақ алдында тұрған Итбайды көрге- 
н Кошкин шанадан секіріп түсті де, аяғын кердеқ-кер- 

дең басып кеп, колдасып амандасты.
— Мен сізге өте мяқызды хабармен «еліп отырмын,— 

деді, Кошкин қолдасқаннан кейін.
— Айтыңыз.
— Үйге барайык... Ех! Тондым!... Арак бар?
Урядник алақанын уқалап, аяғын қаға бастағасыл

Итбай тоңғанын иөрді де:
— Сіз мынау үйге «іре тұрыңыз,— деді өз үйін нус- 

кап,— мен малды жайғастырып қазір кірем: Горбуновта 
арақ бар.

«Бір жаққа апар дей ме?» — деген оймен, тоңған 
Кенжетай дірдектеп тұр еді.

— Жүре бер,— деді урядник қолын безеп,— мен са- 
ған!

Итбайдың ағаш үйінің бөлмесі алтау еді. Сонын біре- 
уінде болыстың кеңсесі және писарь Горбуновтыц пәтері.

Кошкин кіріп келгенде Горбунов керуетінде шылым 
тартып, шалкасынан жатыр еді, үстін 'қырау баскан біреу 
кіре бергенін керга, атып түрегелді.

— Здраю, желаю!...— деді Кошкин Горбуновты та- 
нып, тоңған аузы сезді шала айтыц,— Гаврил Гаврило
вич!..

Горбунов таньимай іқалды.
— Шам жақ,— деді ол урядникті алын кірген ;Бүр- 

кітбайға.
— Танымадыңыз ба, Гаврил Гаврилыч?..
— Никак ни могу... Темно!..
— Платон Трофимович деген кісіні естігенініз бар ма?
— А-а-а!.. Жақсы келдіңіз, Платон Трофимович!.. 

Гоңыпсыз... Шешініңіз, Платон Трофимович!..
Бүркітбай ілезде шамды жағып, тоңған қольимен түй- 

месін ағыта алмай жатқан урядниктің тұлыбын шешін- 
дірді, папахасын урядник өз колымен алып берді.

— Жылыныңыз .. Пешке барыңыз!..— деаі Горбунов
жалпалақтап.— Мүмкін, русский горькиймен жыЛынар- 
сыз? ---------------

3 С. Мүканов, ІІІ-том 38
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—, О, не дегеиінЬ? С иге, ж о к  бояса  ял та р am
и Ь ф х  п р ш і жарты бетеже аракгав б:р crssaa

Кошкин каты я салды. .
-=  Ёахіиет, Гаврил Гаврилович!.. Рахмет!.- * 5ез с_і^е

*т« ш«бат хабар акелдім!.. __
Горбунов Итбайга 17 жыл писарь болтая, -- 1̂"

лыаыи ;кгше турлі кулык<ұмдығына- к аяғгн . к азаш к а  
ее&мй бііетін, жаиасымлаз, бір ку еді.

— Не хабар? — дед! Горбунов,
—  Ол >м»ие! — лея, Кошкин «г/длсбат хабарды » суы- 

рута койнына целый тығыл еді, ж ок  боп ш ы :лы  <Ах!„» 
зед} Кошкин егі шыгыя кегіп, козі бахырайып.

— ік  болды?!..
— Жлгзлттыи. Гаврил Гаврилович!..
— Ней!?
—  П акетт!
— Не яаиегп?..
— „.Меи күрыдым!..
Һ;р сумдыктын болғанын Горбунов түсінді. Б ір ак , 

Кошкиннен сураута батылы барм ади. Үйткені, кескіш- 
\\ч карзса, алам периесі буэылып, кезі ш арасынан ш ы 
гыя кеткен екен.

— Пакет!., губсрнатордан!.. жоғалттым!..— деді Кош- 
кик Горбуновтыи күлағына аузын такап, сыбырлап.

— Кайда?!
— Білмейміи дал а да түскенін, ш анада калванын.
Коркаиизи ба, тоңғаннан ба — уряднихтін иегі-иегіне

сак-сак, етт! Арактан ба, коркудан ба, басы айналып кв- 
з! клрауытты.

— [здейік... Шаиага кісі жіберейік...
Ж'Ж'Жок.,. мен... озім барам... Кісіге сенуге бол- 

мвйды,,, Гіірак, ӘЛГІ подлец жоғалтып жібермесе...
— Оимныз кім?
— Ямшик...
Игбяй далада калгаида мал жайлауды аяктайын де- 

теидіктеи <-м»-с, урядникке онша кішіреймегендіктен ка
лия ел1. Соидыктан далада коп турмай, аяңдап үйге кір- 
се урядник абыржып жатыр екен. Горбунов Итбайға 
маи-Жййды айтты.

— Жиішік жогалтпас, я үрламас та,— деді Итбай 
салмакгы лауыспеи, далада түсіп калган шығар.

— Жок, ол подлец, жоғалтты. Ол сволочь!..



«Бүл не пакет, мынаны осынша абыржыткан?»— дел 
ойлады, урядниктің сүры кеткен, дірілдеген түсіне тан- 
дана караған Итбай.

II
Кенжетайдын үйі Итбайдын қоңсы ауылында еді. Bi- 

рак, ол, байдың аулына келгенде, школдың касындағы 
учительдерге салынған екі бөлмелі үйде тұратын Аскарға 
бір соқпай кетпейтін. Жәмшіктіктен колы бос күндерін 
школ маңында, Аскардын касында өткіэетін.

— Сен қазақша білесің,— деген, Аскар оған осы күз, 
— бұдан былай ылау тартканның арасында аздап орыс- 
ша окы. Сүйтіп жүріп орысша біліп кетесін.

Аскардың акыл беруіімен, колы боста окута жұмыл- 
ған Кенжетай, тез арада бүрын окыған төрт амалды — 
есепті пысыктап, дробты айналдыра бастады. Оның өте 
қызығьгп окыған сабағы— орыс тілі. Татар тілінін «сар- 
фын» мүғалімнен окыған оған, орыс грамматикасынын 
заңы онша жат көрікген жок. Оны іқыйнаған— тіл жа- 
ғы, орысша словарьдыц жоктығы. Біраздан кейін Кенже
тай ол 'бөгетті де аздап бұзды.

Міне, осындай әрі кұрбысы, әрі досы, әрі ұстазы Ас- 
карга аты болдырып келген Кенжетай соға кетейін деп, 
барса, Аскар мектеп алдында жүр екен.

— Барасың ба, біздің үйге?— деді Кенжетай.
— Барам.
Тоңғандыктан ба, я аулына келгені« білтендіктен бе? 

— Аскар шанаға мінгеннен кейін, жирен каска бол дыр- 
ғанын білдіртпей тарта жөнелді. Кенжетай жолшыбай 
урядшгктің кылығын аіітьш, екеуі біраз күлісті.

— Бүрын да какыранган катты неме еді,— деді Кен
жетай кеиесін аяктап, үйінің алдына келгенде,— осы 
жолы тіпті сіресіп кетіпті. Бір тығыз жүмыспен келе жат- 
қан сыякты, не жүмыс екенін кім білсін.

Кедей болғанмен, Ұлберген үйін, ыдыс-аяғын, жамау- 
жасқаулы болғаимен киім-кешектерж кірсіз, таза үстай- 
тын еді. Сондыктан, оның катықсыз кара шайыныц өзін 
Аскар імайлы астан кем еүйсіиііп ішпейтін.

Кенжетай >мен Аскар үйге кірсе — Ұліберген пешке от
жағып жатыр екен. Шам жағылған жок, үйіші кара ко
ленке.

— Ana! — деді, Кенжетай есіктен кіре.
— Әу, кұлыным! Тондың ба?

3*
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_ діен атты ағытып келейін, жылдам бір шай коншы.
— Жарайды, сәулем. .

Кенжетай далаға шьгққанда, Аскар торге ікараи барды.
— Бұл кай бала?— деді Ұлберген.
— Аскармын, апа!
— Ә... қалкам-ай, отыр, сәулем!
Аскар стігін тастап, сецсеңмен астарлаған пальтосын 

шешіп, торге барьш отырды. Ұлберген самауырға су кұ- 
йыіп, шок салды.

— Бүгін кәрәсін де бітіп еді,— деді Ұлберген, пұзыры 
жок үштік шамды жарыкка тосып, түбіне караті,— 
Кенжетай 'кәрэсін әкелді ме екен, біліп келейінші.

Аскар шынтакташ бейғам жатыр еді.
— Ойбай!..— деген әйел даусы естілгенде, орнынан 

шошып тұра келді. Ойбайлаған әйел есікті аша беріп ет- 
петінен күлады.

— Апамбысың? — деді Аскар жүгіріп барып, басын 
көтеріп,— немене? не болды, ала?

— Ө-ө-өлтірді!
— Кімді?!.
— Кенжетайды..
— Не дейсің апа!..
— Ойбай!.. Қалкам... бар!..
Ұлберген колын дала жакка сілтегесін, Аскар үйден

жүгіре шығьип еді, кұлағына иттің ырылдауы секілді бір
дауыс естілді. Үйдің алдында караңғы кора бар еді. Сас-
кан Аскар, жүгіріп келе жатыр еді, мандайы ашаға таре
ете түсіп, есі ауьш кала жаздады, көзінің оты жарк ете
түсті. Аокар оған да карамастан, 'мандайын колымен ұс-
тай, кора алдына жүгіре шыкоа — бірауді-біреу жығып
can, үзындығы кұлаштай ағаш.пен ұрып жатыр, ікасында 
біреу карап тұр.

Ұрып жатканды Аскар ұстай алды.
Это кто?1 “  дед1 ол °рысшылап, Аскарға да үм-X Ы. П КІI

— Осторожно! Не имеете право меня бить — я народ
ный учитель!..2

— Найди скорее подлец!3 — деді урядник, ұрып жат- 
қанға тағы ұмтылып. •

• Кім бұл?
2 Байка! Мені ұруға хакын жок. Мен халык учителі.
3 Тап жылдам, бүзылған!
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Аскар бұл жолы урядникті жібермей:
— Не болды? — деп сұрады.
— Его превосходительство генерал-губернатор... с 

нарочным... со мной... на имя волостного управителя... 
отправил пакет весьма важного значения, а этот подлец 
его по пути украл1.

— Ұрлаған жок шығар.
— Сіз оны жақтайын дейсіз бе?
— Ізденіз...
— Қайдан?
— Оның пакеті,— деді орнынан тәлтіректеп әрен тұр- 

ған Кенжетай жыламсырап, мұрнын колымен басьгп,— 
маған не керек?... Жазықсыз осынша сабап... бұдан өл- 
ген жаксы!..

Қараңғыға көзі үйренген Аскар, Кенжетайдың бетіне 
қараса, мүрнынан кан дірдектеп ағып түр екен.

Аскар ашуланып кетті. Урядникке бірдеме дейіп деп 
еді, өкпесі алкымына тығылып, аузына сөз түспей калды.

— Мынау емес пе? — деді бір адам шанадан бірде- 
мені енкейіп ала беріп.

Аскар оған үңіле караса Горбунов екен.
— Пакет пе? — деді Аскар.
— Я-.. Сол сыякты,— деді Горбунов.
Кенжетайға әлі де ұмтылып жүрген Кошкин, жалт бе-

ріп Горбуновка бұрылып, пакетті оның колынан тез жұ- 
лып алып, койнына тыгып, алаканымен баса койды.

— Елді билейтін ұлыксыз,— деді Аскар,— шанадан 
табылды... Анығына жетпей нашар адамды осынша ұрды- 
ңыз!

Бұл сөздерге Кошкин әрі ұялды, әрі намыстанды.
— Молчать!..

Ill
«Өте 'манызды пакет» жоғарыдан келетін жабайы 

бұйрыктың біреуі шығар деген оймен отырған Итбай, 
урядник пен Горбунов үйге келгенде:

— Бар ма екен? — дей салды.
— Бар.
— Қалай таптындар?
— Тығы.п койған, подлец!..— деді Кошкин.

1 Туысы ардакты господин генерал-губернатор, арнаулы кісімен 
менімен болыска өте үлкен маңызды пакет жіберіп еді, оны мына 
арам ниет жолда ұрлады.

.47



— Апыр-ай... ә?..
Үстіне кісі отырғандықтан пакеттін. сорғышы уатыл- 

ған екен.
— Ашып окымасын әлгілер!— деді урядник.
— Окыса окыйды да,— деді Горбунон 
«Окымаған шығар»,— деген Итбайдын сөзіне болімай,

(такетті аштіай тұрып сорғышынын сынғанын, пакет жо- 
ғальрп табылғанын урядник актілеп алғысы келді.

— Акт жаз!..— деді ол, Горбуновка.
Горбунов стол касына отырып, карындаш іпен кағаз

алды.
«1912 жылы. осы ноябрь айының 18 күні, полицейский 

урядник — Платон Трофимовичтін қойньгаан түсіп қал- 
ған пакетті. ямшик киргиз... аты кім еді!..

— Кенжетай Тұяқов...
— Так... так... сол ұрлап •алып... түсіп кальпп... жок,- 

жок... не так, түсіп қалып емес, қойнынан 'қастык, ниеті- 
мен үрлап алып...

Горбунов мүртынан жымыйды да, урядниктің ойынан 
шатасканын біліп:

— Әуелі ашьгп оқыйьрқ, содан кейін акт жазамыз,— 
деді

— Жоқ, әуелі актілеп алу керек.
— Ерік сізде.
Акт жазам дегенмен, урядніж не жазуға білмеді. 

«Түсіп 'калғаннан ұрлады» деп жазайын десе, «неге тү- 
сірдің» деп айыптауы мүмікін. «Койнымнан ұрлап алды», 
деп жазайын десе, «онда өзің кайда отырдын?» деп ай- 
ыптауы мүмкін. Жоғалғанын атымен айтпаса, жәмшік 
ішінен керек кағаздарын ұрлап алып, бөтен іқағаз салып, 
білдірмей жапсырьпп коюы мүмкін. Сорғыштың үгітіліп 
қалуы — бұл .қүдікті күшейтеді.

Урядник састы. Не істерін білмеді. Көзі қарауытып, 
мандайьніан тер шыкты.

Ә, күдай сактай гөр!..— деді ол ішінен, шокынып 
мен-ак көтерейін, ашыцдаршы!..

— Ладно.
Жабайы бүйрыктарды Горбунов салмакпен ғана акы- 

рын окып шығып, Итбайға кейін естіртіп, кейін естіртпей- 
Т!н еді. \  рядник сасканмен Горбунов пакетке оншалық 
үлкен маиыз бермей, салмақпсн окый бастап еді, аздан 
кенш кескіні өзгеріп, кағазга көзін жылдам жүгіртіп ор- 
нынан үшып түрегелді... ү н н



— Итбаіі Байсакалович!..
— Немене, Гаврил!..
— Маған сен акша береді, давай!..
Горбуновтың айтайын дегені «шүйінші» еді, ол сөз ау-

зына түспей калды.
— Йемене... не акша?..
— Саган кұдай берген!
— Ие, айт!..
— Патитага, император үш жүз жыл болған, мен са

ган айткан?
— Айтқансың.
— Юбилейге сен барган айтады, кагаз!..
— Оныц не?
— Катын алады — той!.. Бала, .матайды кеседі — 

той!.. Сен не айткан біледі...
— Осы катшы не оттап отыр? — деді Итбай түсінбей.
— Мен саган айткан. Патшага уш жүз жыл болган. 

Атай патша болган... улкен той болады айткан мен са
ган!..

— Ә-0-ә, патшаның такка отырған тойы ма?
— Тойга сен барады, айтады, господин губернатор...
— Ауылда той кыл деп пе?
— Сен не болган Итбай Байсакалович... Сен түсін- 

бейді... мен айтады: Саган губернатор айтады, сен тойга 
барады. Петербургке барады айтады...

Итбай енді жорамалдады.
— Патшанын,— деді ол Горбуновка, — 300 жылдык 

тойы болады дейсін гой, атасы такка отырганға?
— Так точно!
— Сол тойга губернатор маган барсын деп айтады 

дейсің бе, Петерборга?
— Так точно!
Итбай күліп жіберді. Горбунов та күлді. Горбунов- 

тыц иыгынан мойный соза, бойы дірілдеген күйде кағаз- 
ды окып шыккан Кошкин де күлді. •

— Беремін шүйіншіңді! — деді Итбай Горбуновты ар- 
қаға кағып, кайта бір окып берші.

Горбунов кағазды окып шығып еді, Итбай тек жара- 
сына түсінген жоқ. Горбуновтын казак тілін сындырып 
сөйлеп казакшылауынан берекелі сөз уға алған жок.

— Әлгі Аскарды шақыршы!— деді Итбай кагазды 
аныктап түсінгісі кеп.

— Аскар Кенжетай үйінде.
зи



— Тез ат жібер! „
Бүркітбай атка шана жегіп Аскар па кетті. Итбаи

бөлмесіне кірді. Әкелген каразды түгел окып шыкқасын 
көңілі орныккан Кошкин Горбуновтын касында қалды. 
Кошкиннік сырын алған Горбунов «жылыныңыз» деп 
алдына жарты бөтелке арак пен бір оэрымсак, жарты 
қалаш койды. Стаканный ернеуімен бірдей оолған *арак
ты Кошкин кағып сап, тілі тез күрмеліп, Горбуновуса, бай- 
лау-матауы жок әр немелерді сандырактап айта оастады.

Қапазға түтел түсінбегенмеи, Петербургте той бола- 
тынын, ол тойға баратынын білген Итбай, куанышын 
койнына сыйғыза алмай, бөлмесіндегі кереуетіне шалка- 
сынан жата кетіп, көзін жүмып кыялға батты...

ІІ-Николайды ол бұлізн жыйырма жыл бұрын көрді. 
1892 жылы наследник қүйінде Николай Омбыға келд.і 
Келер алдында Омбыньң губернаторы болыстарды ша- 
кыртып, казактың түрмысын корсетем деп, Ертістін жа- 
ғасына үй тікт:pin, бие байлатты. Каршыға, бүркіт, тұй- 
ғын сыкылды баулыған кустарды, тазы иттерді, жүйрік 
аттаоды, сұлу кыз, келіншектерді алдырды.

Акмола облысына карайтын 80-нен аса болыстын бә- 
рі патшаға арнап жасатып бір-бір киіз үй әкелгенде, 
пубернаторға бәрінен Итбайдын үйі ұнамды боп шыкты. 
Үйткені, бұл наследник келуін ерте естіп, ұсталарды 
жыйып, үйдің керегесін күміспен астастырып, ылғый жі- 
ліктен істеткен. Кокшетау каласында туратын Баделхан 
деген сәудагер өзбекке ақша беріп, үйдің кілемше токы- 
ған бауларын Ташкеннен алғызды. Жылкыныц маңдай 
алды жыйырма сом, койдың ең семізі бір сом кезде, бұл 
үй Итбайга сегіз жарым мың сомға түсті. «Степное по
ложение» 138-статьясы бойынша түндік басы алынатын 
4 сом рамат — шығынның 80 проценті казнаға кетеді. 
Калғаны болыс пен ауылнайдың жалакысы. Одан артык 
акша жыйнауға болыстың хакы жок. Бірак, 8 500 сомды 
Итбай оз калтасынан шығарған жоқ. Сол «положение- 
н н» 156-статьясында, губернатордың казакка үй тіккі- 
з.п, кои сойдыратын хакысы бар. Осы заңға арка сүйеп, 
Итбай. 8 500 сомды екі есе ғып елінен жыйнап алды.

Ертістің жағасына катарлап тіккен жүз шакту үйдіи 
шпнде Николайдың басын сұкканы Итбайдыц осы үйі.

Итоаи ол жылы жыйырма жаста еді.
-  Бұл үидің иесі к ім ?-д еп  сурады, ішіне кіріп 

шыккасын, Николаи.



Жүзіктің көзінен вткендей жылпос жас болыс — Ит- 
байды губернатор Николайға таныстырды.

— Л^олодец, — деді Николай Итбайды аркаға кағып, 
— бірак. жас кой, тым!

— Итбай сасып калды. Үйткені, заңда 25-ке келмеген 
жігіт болыс бола алмайды.

— Жыйырма жетідемін, таксыр! — деді Итбай.
Үй тіккен жерге Николай пароходпен келіп, жағаға 

шыққанда, жыйналып тұрған би, болыс, аксакалдардың 
ішінен ұмтылып барып оның қолын алған — Уәли хан- 
ның баласы, Абылай ханиың немересі — Шыцғыс еді.

— Орта жүзді Руссияға қараткан осы кісініц әкесі 
Уәли, — деп таныстырды Шыңғысты губернатор.

Шыцғыс ол кезде көр аузындағы кәрі шал-ды. Сон- 
дыктан. Николай кол алысқаннан кейін онымен аса шү- 
йіркелесіп сөйлесе қоймады.

Танысқаннан кейін өткір жас жігіт — Итбайды, ка- 
зақтардыц сый-кұрметін көріп болғанша Николай касы- 
нан тастамады. Ретін тауып, бір кезеці келген жерде Ни- 
колайға Итбай атасына Анна Иоанновнаның1 берген 
грамотасын көрсетті.

— Мұны сүйеп жүр, кызмет істей алатын жігіт 
екен! — деді Николай губернаторға, самсаған сары кол- 
дың көзінше Итбайды тапсырып, қолын кысып.

Содан кейін, ол губернатор кеткенмен, ауыскан губер- 
наторлар Итбайды біріне-бірі тапсырып, ешкайсысы есі- 
нен тастаған емес, орнынан тайдырған емес. Елге істеген 
кыянаттарын айтып талай арыздар жауғанмен, іс зорай- 
ып басталғанмен, губернаторға баріғансын аяғы жіціш- 
керіп, сұйылып кете береді. Итбайдыц болыстықтан ай- 
рылып кала жаздаған жалғыз жолы — өткен жылғы 
Ағайдармен таласатын сайлау. Онда да Көкшетаудыц 
уездный начальнигі — Кривоносое арқылы губернатор 
колдап жіберді.

Міие, осындай бахытының кілтін колына мәцгі ұстат- 
кандай боп кеткен патшаны, бұдан жыйырма жыл бу
рым наследник кезінде көрсе, енді Петербург барып, ал
тын тагынын үстінде көргелі отыр. Итбай кұдайдан одан 
артык не тілейді?

1 XVIII ғясырдык бірінші жартысындакы Россиянык әйел патша-
сы.
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IV

Пакет табылғаннан кейін урядник пен Горбунов ұял- 
ған адамдай шанаға мініп тарта жөнелгенде, таяктан әл- 
сіреген Кенжетай үйге карай жүре беріп, тәлтіректеп кұ-
лады.

— Не күйге үшырадың, күлыным! — деп жүреп ұшып 
буыны дірілдеген Ұлбергеи, Кенжетайды көтеруге ецкейе 
беріп етпетінен түсті.

Аскар састы. Не кыларын білмеді Екеуін бірдей тур- 
ғызбак боп колтыктарынан сүйеп еді — әлі жетпеді. Ма- 
ңанда жан жок.

— Апа, — деді Аскар, — саған не болған? Кенжетай
ды үнге апарайык. Тұршы, апа!..

— Тұрайын, қалқам...
— Кенжетай!— деді Аскар, Ұлберген карды қолымеғі 

тіреп тұра бергенде.
— Әу! — деді ол әлсіз.
— Не болды, бауырым?!.
— Басым айналып кетті.
Аскар Кенжетайдыц кеудесінен кұшақтай көтеріп, 

аяғын тік бастырды да, қолтығынан ұстап:
— Кэне, үйге кірейік. Бас аяғыңды.. әлің келсе! — 

деді.
Кенжетай аяғын шалые баса аттай бергенде, Аскар 

төңірегіне караса — б:рнеше ауыл адамдары жыйылып 
калған екен.

«Не болды. не болды?..» — деген сұрауларға:
— Үиге кіргесін естірсіндер, мына Кенжетайды кір- 

гізейік! — деген жауал берді Аскар.
Б!р сұмдықтың болғанын жыйылған жұрт сезді. Бі- 

рак, не сұмдык екенін білген жоқ.
«Пері соғып кетті ме, бейсауат уакытта далаға шы- 

ғып?» — деп күңкілдесті біреулер.
— Мұны соккан — адам перісі! — деді Аскар.
«Адам перісі» дегеннен жүрт: «адам» деген түсініс 

алған жок — адамды соғатын пері деген түсіпіс алды.
Даладағы жүрт үйге кірсе пештін. отй сөніп, үй көр- 

дей каранғы екен.
— Ұлберген кайдасың, жарық кыл! — деді біреу,— 

кәрәсін бар ма еді?
— Жок еді.
— Мына жакын үйден алдыра койындар.
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— Біздікінде бар еді, мен әкелейін, — деп, біреу шы- 
рып кетті.

— Оған шейін пешке от жағып, үйді сәулелендіру 
кере\. A\bniav. тіпті бір тунғап караңғы гой!

Жүрт дабырлап жатканда Аскар мен тағы біреу Кен- 
жетайды төпге әкеп. басына жастық салып кыйсайтты.

— Ә, Кенжетай,— деді Аскар касына отырып,— 
қалайсың, апаң коркып отыр?..

— Ойпыр-ау, аркам-ау! — деді Кенжетай, козғала 
беріп, — кынрап калған білем... Ойпыр-ау, жаным-ау?

Не болғанын білгісі кеп караңғыда көздерін Кенже- 
тайлын денегіне кадаған үй тола копке Аскар мән-жай- 
ды айтты. «Соккан перінің» не пері екенін жүрт білді.

— Ұлыкка ұрсын дегеп заң бар ма екен?
— Заныңды не кылсыи, колынан кеп турғасын!
— Өзінің үстінен жоғарғы ұлыкка арыз берсе кяй- 

теді?
— «Қарға қарғаның көзін шұқыйды» дейсің бе?
— Болыс аркылы мүны мәлімдеп кою керек, е, мы- 

нау кісі өлтірер, бара-бара!.. •
Аскар көптің сөзіне араласкан жок. Оныц екі көзі 

пешке жаккан оттыц алсіз сәулесінен өліктің беті сықыл- 
ды сүрғылт көрінген Кенжетайда.

Урядниктін, болыстың, ауылнайдың я солар сыякты 
патшя укіметінің үлыктапының жазыксыз үпғаны жал- 
ғыз Кенжетай емес. Ондай ұрудың Аскар бүрын да та- 
лайын көрген.

Жазыксыз жұртты дүрелейтін жуан таяктың біреуі 
Итбай екенін, аулына кеп учитель болғалы. онын талай 
адамды жазыксыз сябағанын Аскар көрді. Итбайды уял- 
тып койдырмак та болды; бірак, амал нешік — былайша 
Аскарды сыйлайтын Итбай, онын«таякты орынсыз жұм- 
самаңыз» деген ақылын іалмайды, елеусіз карап, күле 
жауап береді.

Соккыға жығылған Кенжетайға карап отырған Ас- 
кардыц басындагы ой: «бүл таяктаудыц тыйылар күні 
бар ма. алле сорлы хялык. таякка шіріп купый ма?»

Аскардың ауыр ойын, үйіне барып керосин әкеп, оны 
куятын шамды сүраған адямның дауысы бөлді. Керосин 
күйылды. шам жағылды. Үйдегі жүрт, шамды Кенже- 
тайдын бетіне тосып. одан сөз сұрады.

— Апыр-ай, сүйегіц сау ма, жаным!?
— Білмеймін... Денем козғалтпайды.
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Аркасынын жарасынан баска, бір жак шекесі, мұр- 
ны көнектей боп ісіп кеткен екен. Бет-аузы каткан кан.

— Ісік ішіне түсіп кетпесін, жылкыныц ұлпа казысын
тартатын екен, — деді біреу.

— Ол кімде бар дейсің.
— Байдын үйінен сұрату керек.
— Берер саған байдікі!
— Мұндайда бермегенде, кашан береді?
— Орта толсын-ак! — деген дауыска жұрт жалт ка-

раса уйге біреу кіріп келеді екен.
— Бұл кайсынык, — десті екі-үш кісі, үй ішінен, 

үнатпай, — ерігіп жүрген? Орта толатын топ боп жатыр 
ма? Жап есікті жылдам. Үйге суык кірді.

— Е. не кан жауыпты? — деді кірген.
— Мынау кім өзі, кылжаңбас?
— Е, не кылатын едің, ал мен Бүркітбаймын. 
Бүркітбайдын мезгілсіз келгенін көріп, не айтар екен

дегендей жұрт кескініне карай калды.
— Мынау нағып жатыр? — деді Бүркітбай Кенже- 

тайға үңіліп.
— Урядник ұрып кетті, — деді біреу.
— Өй, жаман шірік неме, соған жаткан!.. Одан үлкен 

таяк жесең кайтер ец? Жанының ардактыеын-ай, мына 
неменін.

~  Не сандалып тұрсын! — деп біреу Бүркітбаймен 
ілініскелі жатыр еді:

Әй, сандалмасац сандалма, — деді ол, — ештеңе
жок дүрлігетін. Аскар, сені Итекец шакырды. Тез келсін 
дейді.

— Мені нағылады екен?
Кағаз окытам дей ме, немене?

— Горбунов ше? Писары бар емес пе?
— Түсіндіре алмапты ол.
— Ертен барармын.
— Ойбай, тосатын емес. Тез келсін, деді.
— Е, не бопты соншама? — десті біреулер.
— Менін үғуым хата болмаса, осы жакка патша ке- 

леді дей ме, болмаса патша елден кісі шакырткан дей 
ме, әйтеуір бір сондай үлкен іс бар... Кағаз соған келген.

— Жацағы жоғалып табылған қағаз сол екен ғой, — 
деді көпшілік.

— Енді не деп ең?
Пакеттің не екенін Аскар сонда ғана жорамалдады.
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Итбайдын, шақырғанына Асқардыц барғысы келмей 
бір түрды да, екі түрлі ой келді:

Біріншісі — «кағазды көзіммен окыйын».
Екіншісі — «Кенжетайды урядниктің ұрғанын Итбай- 

ға айтайын».
Сонда да тастап кетуге қыймай, Асқар Кеижетайға 

қарап еді.
— Б ар ,— деді Кенжетай, ақырын, — бар!.. Болыска 

айт!
Жұрт түгел макұлдап кеткесін:
— Ендеше, казір барам да қайтам, — деді Асқар,— 

ал, сіздер үйді босатып, аз ғана кісі калыцдар, сырқатқа 
қыйын болады.

Үйдегілердің көбі Асқармен ере шығып, үш-төрт-ак 
кісі қалды.

Жолшыбай Қенжетайдын. сырқатынан баска басына 
жөнді ой түспеген Аскар, окыйтын сонда шығар деп, 
кеңсеге келсе, Горбунов пен Кошкин кып-кызыл мае 
екен.

— Айда, выпить за царя1, — деп урядник, есіктен 
кірген Аскарға тәлтіректеп кеп, рюмка ұсынды.

— Нет, не могу!2
— О-хо-хо!.. — деді урядник аузын ашып, көзін еді- 

рейтіп, — во-он что!.. Не могу... Как то-есть не могу?... 
Не можешь за царя?!. Это брат!..3

Урядник аяғын айтпады.
Жағасынан ұстап жібермеген урядниктің колын жаз- 

ған бойы Аскар нұкыңкырап калып еді, аиау тәлтіректеп 
барып кұлағанда үйден шыға жөнелді. Урядник бірдеме 
деп жатты, оны Аскар тыцдаған жок.

— Болыс кайда? — деді Бүркітбайға Аскар үйден 
шыға.

— Мана осында еді, үлкен үйге барған шығар.
Бүркітбай мен Аскар Байсакалдікіне кірсе, ауыз үй

лық толған әйел екен.
Ығыса жол берген әйелдердіц арасымен Аскар өтіп 

барып, Байсакалдыц өз бөлмесініц есігін ашса, Байка- 
дамныц барлык ұрпағы сол үйде екен. Аскар жайшылык-

1 Кел, патша үшін іш!
2 Жок, іше алмаймын!
3 О-һо!.. Ана кара... іше алмаймын!.. Калайшэ іше алмайсын? 

Патша үшін іше алмайсың ба?.. Онық шырағым!..
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тағыдай оларға сәлем бермей, қабыргадағы сандыкка ки-
імшен. отыра кетті. . „

— Шырағым, жоғары шык! — деді Ьаисакал.
— Шешінсейші!— деді Итбай.
— Жүмысым бар еді,— деді Аскар, шакыртты де-

гесін келдім. Қазір кетем. .
— Айта көрме, — деді Байсакал, о не дегенін.

Той үстіне, келдің. Шешін!
Итбайға Аскардын. бұл кылығы ұнамады.
— Жұмысың не еді? — деді ол салмакты кескінмен.
— Әлгі Кенжетаи жайсыз жатканы...
— Қай Кенжетай?
— Түяктын.
— Е, әлгінде сау деп еді ғой, оған не боп калды, та- 

бан аузында?
— Урядник соккыга жығып кетті...
— Өй, тәйір-ай, сол ма? — десті үйдегілер,— ұрып не 

кыйрата койды дейсің! Бірер нүкып калғанды кек көріп 
жаткан ғой. карай ғой ана шірік неменің шамшылын?

— Ішінде болдым, — деді Аскар, Итбайға сыздана 
карап,— женіл-желпі ұрған жок. Жарасы ауыр, өліп 
калуы мүмкін.

— Одан өлсе барсын,— деді Итбай мұрнын шүйі- 
ріп, — Тұяқтың ұлы жететін ғой, тұкымы одан кемімес.

— Өзі к....не карамай тыштыйған пысық неме, — де- 
ді Байсакал, — ділмарсып бірдеме деген шығар, сонсыи 
ұрған шығар.

— Әке, қойшы сол сөзді, — деді Итбай кабақ шы- 
тып, — «байдың малы ардакты, кедейдің жаны ардақ- 
ты» деген макал бар емес пе. Ардакты жан сөйтпей кай- 
тетін еді. Асығып келсе Аскарды бөгеме. Қағазды жайы 
келгенде окыр. Жайы келмесе окымай-ак, кояр. Не қа- 
ғаз екенін былай да естідік қой. Дәмдес адам болған соң, 
куанышка ортак болсын деп ек. Біреуді куанышыца 
зорлап қатынастырамысың. Барсыні

Байсакал Итбайға бір, Асқарға бір қарап жаутаң-
дап қалды. Бұрын Итбайдыц да, Аскардын, да бір-біріне
бұлай кырғый-кабак карасканын Байсакалдың көзі шал- 
ған жоқ еді.

Байсакал Аскардан коркатып еді. Ол, тегі, жалпы 
'рысша білетш кісіден қоркатын. Оның ұғьшында: орыс- 
на білетіндердің бәрі-заңшыл; әрбір зац білетін адам -  

хауыпты. Сондықтан, Аскар іренжісе, ретін тауып Ит-
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б а й д ы  аксатар деген оймен Байсакал өзі де Аскарға жал- 
пактап, өзгеге де омы сыйлатуға тырысатын. Аскар бетен 
мінез көрсетпеген сон, оны тілектес жігіт деп ұғып, көзіне 
айта коймағанмен, Байсакал оны ішінен жаксы көретін.

Губернатордан келген кағаз Байсакалдыц тес калта- 
сында еді. Тегі, сол сыякты, патшадан я баска ұлыктан 
келген бағалы кағазды да өз бонына сактау Байсақал- 
дын әдеті болатын. Баяғы ата-бабасынан бері карай 
патша үкіметінен келген мактау кағаздардың бәрі Бай- 
сакалдын үлкен төс калтасындағы былғары күмәжник- 
тен табылатын. Байсакал ол күмәжникті дұғалык — тұ- 
мардан артык сактап, өзі мен Итбайдан баскаға ұстат- 
пайды, күмәжннк салынған камзолды ояуда үстінен 
шешпей, ұйқтағанда дәл құлағының астына басып жата- 
тын. Түнде ұйкыдан неше оянса сонша, кұлағының ас- 
тындағы камзол мен күмәжникті снпалап карап коятын.

Аскардын сызды кескінін жұмсартпак болған Бай
сакал, төеқалтасының түймелеген ілгегін ағытты да, 
күмәжникті суырып, ішінен пакетті алып берді. Аскар 
конвертті алды да, ішіндегі қағазды суырып ап окып шы- 
ғып, казакша анайы тілмен:

1913 жылдың 21-февралында Руссия патшалары Ро- 
мановтар тұкымының патша боп таққа отыруына 300 
жыл толатыиын, соған Николай II той жасайтынын, Пе- 
тербургте жасалатын осы тойға Омскінің губернаторы, — 
Итбайды Акмола облысының казактарынан өкіл ғып жі- 
беруге ұйғарғанын, пакеттегі кағаздың сөзі осы екенін 
айтып шыкты.

— Бүрын да естіп отыр ек, балам,— деді Аскарға 
Байсакал, — сені кағаз окысын деп кана шакырғамыз 
жок, қуанышқа ортак, болсын деп шакырдық. Кәне, ше- 
шін енді!

— Рахмет, аксакал!— деді Аскар түрегеп, — мен ке- 
тем.

Байсакал бірдеме деуге ыңғайланып еді, Итбайдың 
алая карауынан бөгеліп калды. Аскар шығып кетті.

— Ниетіне жетпес, ол!— деді Итбай Аскар кеткесін. 
Итбайдыц не «ниет» туралы айтканын үйдегілер түсін- 
беді.

Итбайдың «ниет» дегені: оныц кұлағына: «Аскар
Кенжетайдын Бурабай қаласында окыйтыи карындасына 
кыңрактайды-мыс» деген сөз шалынған еді. Бірак, бұл 
күнге шейін Итбай ол сөзге мән бермейтін.
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Итбайдың ұғымында: біреуге біреудің жақын таотуы 
— екі жағының да кара басының пайдасына байлғ 
ты. Сондай үғымдағы Итб<ай: «Аскардың Кенжеі 
жампаңдаудағы мақсаты — оның қарындасын алу. 
деген бұрыиғы солқылдақ ойын енді бекіткендей болд

Үшініиі тарау 

ШЕШУСІЗ ЖҰМБАҚ

I

Боран мсн аяз кезектесіп бірінің орнын бірі басатын, 
Сібірдіи каһарлы суык қысында «май тоңғысыз» атана- 
тын кейбір күндер ’болады. Ол қүндерде жел құлаққа 
үрған та падай тынады. Аслан аіінадай жаркырап ашы- 
лады. Төбенде төцкерілген аспанның көкт;гі шымқаи 
көк баркытгай кұлпырып, көзінді өзіне тура қаратпайды.

Үрлеген желден бетіне ирек түскен даланы жапкан 
тұтас кар, ол күні жерді бауырына басып жаткан акку- 
дыц канатына ұксайды. Қардан бойы биік курайлардыи 
үстіне үймелеген кырау, аккудың мамық қанаттарын 
елестетеді. Көзінді көзіне беттетпейтін күнніц өткір сәу- 
лесі әппак карға шағылысканда, күртіктің бетіндегі ұл- 
па, жұмсак кардыи әртүрлі жұлдыздарьі көпірте шаш
кам күмістіц шаңындай жылт-жылт, жарк-жұрк 'етеді. 
Егер, осы кезде, күннің астын ала карасаң: бір шеті се- 
нен бастап, аспанмен жердің «астаскан» мөлшеріне шей- 
in созылған күн сәулесінің кар бетінде каска жолы жа
та ды.

һауа ол күні әрі тұнык, әрі тәтті, әрі құрғак. Аспан-
нан жауған кар жок, жердегі карды қозғайтын жел
жок, бірак, каіідан сая болғанын білмейсін, төцірегіцде
ұшкан кардың әппак кіршіктен ұп-ұсақ жылтылдаған
шаңын көресін. Қүрғак, таза ауамы үнемі кездестірме-
гендіктен бе, болмаса кардық шанын жатыркағандыктан
ба деміңді ішіце тартканда түшкіргің келеді. Бірак.
түшкірмейсіц. Жер үстінің барлык ауасын ішіңе бір жұ-
тып шығарғын келгендей боп, кеудеңді кере демінді ұзақ
аласың. Бірак, кеудең дүние емес — барлык ауа сый-
майды, сыймаса да сусының канбайды, кайта-кайта кү-
марлана жұтасың. Қанша жүтсанда тоймайсың. Ксмал- 
лыкты коймайсың. * v
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Міне, декабрьдегі осындай сүйкімді бір күнде, ак кар- 
’ •: үстіне арқандай шұбатылған сары жолак жолменен, 

-йасындағы екі кісіні шопақ кұрлы көрмей, бусанған 
несі шыйрап, кең кеудесіне тұнық ауаны толтыра жұ- 

•1п, танауынан буы паровоздай будактап, құлағын қай- 
ыландыра, кұлашын кере, бөкен желіске салып, Ит- 

байдың Қоянкөгі келе жатты. Аттың атын Қоянкөк деп 
жерге коймаған. Оның боздығы сондай: егер, артында 
йреткен шанасы болмай, үстінде мінген кісісі болмай, 

жолмен жалғыз өзі жортып келе жатса, қардан жасаған 
қуыршақ атқа жан біткен екен деп, көрген адам тан. қа- 
лар еді. Қоянкөк атаққа шыққан ат. Ж аз болса бәйгіні # 
бермейді, қыс болса касқыр мен түлкіні кұтқармайды. 
Өткен жаз Итбай оны бірер бәйгеге ғана қосьтп, күз 
семіртіп, қыс қасқырға салмак еді. Губернатор келеді 
деген хабарды естігесін сұлымен жаратып бауырын тарт- 
тырған. Қазіргі қалпында денесі оқтаудай. Бұл кележат- 
қан сапары: Итбай Бүркітбайды Бурабай қаласына бір 
шаруаға жұмсап, терін алдырайын деген ниетпен Қоян- 
көкті жектірген. Қасында Аскар.

Сұлу табиғатқа сүйсіне қарап, тонның жағасын қай- 
ырып тастаған Аскар, Қоянкөктің тұлғасына да, жүрісі- 
не де кызыкты.

— Бүркітбай!— деді ол,— мынауың калай-калай же- 
леді? Қызған сайын қайықтай есіп барады ғой!

— Бұл солай ат.
— Әй, Бүркітбай!
— Әу!
— Кенжетай айтады: кұнан күнінде Итбай осы Қоян- 

көкті бізден алып еді, дейді. Рас па?
— Рас. Балтабек Омбы жактағы Маскеленко стан- 

циясына пайда табуға барып, сол жылы орыс арасынан 
тай күнінде сатып әкелген екен. Құнан шыккан жылы 
Итекең кызығып, сұрап алса керек.

— Тартып алыпты ғой.
— Е, мен кайдан білейін, калай алғанын, әйтеуір ал- 

ды. Не тартып алсын. Жаман Тұяктың баласы Итекец 
сұраса бермейді деймісің. Тартып ап күш теңестіретін 
олар кім?

— Жок, тартып апты. Балтабек калаға осы аттыц 
ызасынан көшіпті,— дейді.

— Мен оны естіген жок ем. Естісең таласым жок,
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сол үйге араласқан адамсың ғой, білетін шығарсың. 
Саған не сырын айтпайды дейсің...

Бүркітбай Асқардық бетіне бұрылып тура қарап, жы- 
мыйып күлді.

-— Here күлесің?
— Ж әй!— деді Бүркітбай жымыюын үдете түсіп,— 

оқыған адамньщ іші сыйырдыің таз қарньшдай көп калта- 
рысты болады дейтін еді. Мен сені ақ көціл, жайдары жі- 
гіт пе, деп ойлайтын ем. Осы, қусың-ау деймін, Ас
кар, ә?

— Оны не себепті айттық?
— Мен айтам себебін, егер сен де айтсаң?
— Айтатын нэрсе болса айтам.
— Айтпайтының да бар ма еді?
— Ішімдегі сырымды түгел актарам дей алмаймын.
Бүркітбайдың беті күліп, көзі ойнай бастады.
— Неге іркілесің?
— Осы сен қалың бердің бе, Асқар?
— Жок.
— Қой, берген шығарсың!
— Е, меп сенен жасырам ба?
•— Жасырасын-ау, деймін. Тұяқтың қызына қалың 

берді дейді гой, жұрт сені!
— Қай Тұяқ?
— Әй, ку шекем, айтам ғой қусың деп!..
— Ә-ә-ә!.. түсіндім!.. — деді Асқар.
— Солай ма, таптым ба, қьиныған жеріңді?
— Өзің бе солай ойлайтын, басқалар ма?
— Баска да, өзім де.
— Жұрт та жоқты өсек қылады екен.
— Неге? Көп аузы — уәлі. Жел болмаса шөп басы 

қыймылдамайды.
— Біреудің жас баласын солай деуге жұрт та ұял- 

майды екен, сен де ұялмайды екенсің!
— Піш-ш-ш... «жас баласын!..» Неткен жас? Он үш- - 

те отау иесі емес пе?
—- Ол ескілікті көксейтін қазақтың айтатыны...
•— Сен жаңа қазақ бола ғой. Сонда да соқтауылдай 

қыз емес пе. Төсі тостағандай боп қалған.
— Әңгіме тесте емес, жаста.
— Ал, айта ғой, жасы нешеде екен!
— Он төрттен он беске шыққан.
— Тапкан екенсіц алдайтынды. Ол қыз ец аз дегенде
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он алтыға келді. Жарайды, жасына дауласпай-ак қоя- 
йык. Жалғыз жаның бар жігітсін, шынынды айтшы, ал- 
ғалы жүрген жоқпысың?..

— Мен„.
— Кішкене... сабыр ет!.. Мен ол кызды сенен кыз- 

ғанды деп ойлама! Алты аласы, бес бересім жок, оған 
менің. Ол меніц жесірім емес. Айта берсен ешкімнің де 
жесірі емес. Басы бос кыз. Қызға кім кызыкпайды, кы- 
мызды кім ішпейді?

Жалтарғанына Бүркітбай болмағасын, Аскар «несін 
жасырам?» деп: кызда ойының бар расын, бірақ әзірге 
ала койғысы келмейтінін, еңалдымен қызды оқытуға 
жәрдемдесуді максат көретінін, қыз оқып, өзін өзі таный- 
тын, білімді адам болғанша, алам деген ойын оған сез- 
діргісі келмейтінін түгел айтты.

— Ойбой, — деді Бүркітбай кекетінді күлкімен, — Зы- 
лиқа мен Жүсіп бұдан шықты десейші!.. Оныңа кім 
нансын.

— Нанбасаң ерік сенде. Бірак, расым осы.
Бүркітбай күлкілі кескінмен көзін ойнакшылып, Ас-

карга тағы карап еді, Аскар жылы шырай бермегесін, 
атка бұрылып, ашуланғандай божыны кағып-кағып жі- 
берді.

іі

— Кәне, кім үйіне түсеміз?— деді Бүркітбай, қалаға 
жакындаған кезде, Аскардың бетіне карап.

— Өзің ше?
— Мен, қай орыстікі шай кайнатып берсе, соған 

түсем.
— Мен де соған...

— Өй, жарылып кет!.. Мен білмейтін шығармын, бүй- 
регің кайда бұрып келе жатканын...

Аскар үндемеді.
Бүркітбайды Аскар көптен таныйды. Бірак, сырлас 

болған жігіт емес. Сырт естуінше ол кедейдің баласы. 
Руьі' Көкшетау болысындағы Қойлы-Атығай ішінде Д ак
кой.

Ескі ауылда — «ер жігіт», «еті тірі жігіт» дегендер 
болатын.

«Ер жігіт» — мінер ат, ішер ас, киер киімін кем ұста- 
майтын; дәулеті мол болсын, шағын болсын, көңілі кө-
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теріикі жүретін, беруге де, алуға да шыдайтын, айткан 
сөзіне тұтымды, қайрыға кайсар, жүрген жері д\ман
болатын. . . .  .

«Еті тірі жігіт» те өзін ер жіптпін деп түсшеді. Ьі-
рак, онық «қыска жібі күрмеуге келмейді», «жоқшылық 
жомарт-ердің қолын байлайды», «бөрі арығын білгіз- 
бес, сыртқа жүнін кампайтар», деп, жаргақ кұлағы жае- 
тыкка тимей, басын тауға да, таска да ұрып, ер жігіттік 
дәрежеге жеткісі келеді. Ондайларға к-уған үміт кашкан 
түлкідей сыландап, өмір адырларынан анда-санда бір кө- 
рініп қап, кейде шалдырады, кейде шалдырмайды.

Біздін. Бүркітбай осы екеуінін, соңғыеы.
Сырт караған адамға ол: Итбайдың жегер аты, киер 

киімі сыкылды, өз кара басына тәуелді бір мүлкі, Ит- 
байдың кұлағын бұрап койған — әргені, онық өз басында 
өзіндік түк те жок, бар тілегі Итбайға ауған, «мені» жо- 
ғалған, Итбайдың көлеқкесіне аймалған.

Ішін актарғанда Бүркітбай олай емес.
Итбайдың үйіне алғаш келген кезде ол ен жұмақтын 

ішіне кірдім деп ойлаған еді. Бара-бара ол ойы өзгерді. 
Еті үйреніп алғаннан кейін, оны жалғыз Итбай емес, 
Байсакалдың бар ұрпағы жұмсады. «Онда барып кел, 
мұнда барып келдін,» ол колжаулыры болды. «Құлынның 
басын ұстай ғой», «бие байласа ғой», «кой құрттаса ғой», 
«казанның кұлағын ұстаса ғой», «іркіт nice ғой», «от 
жаға ғой», «отын ұсактай ғой», «ләген теге гой», «мал 
суара ғой», «кый күрей ғой», — дейтін болды оған Бай-
сакал ұрпағы.

Бұлардын, еш қайсысына Бүркітбай бармаймын де- 
мейді. Бірак, бара жатып, я істеп жатып арланады. «Лэ- 
ген төге ғойлар» өкпесін инедей піссе де, ол үыдемейді. 
Сыр бермейді. Ішінде намыс қазандай қайнап жатқан-
да I г, пуши, cm оон, )

«Осында сана жок!» — дейді кейбіреулер.
«Арсызға күнде той», — дейді біреулер.
Бүркітбайдың, кейде, бұл тұрмыстан кеткісі келеді. 

«Ьірак, каида барам?» — деп ойлайды ол. Жүрген кал
лы жалшымен тең бола тұра, жалшылыкқа біржола шы-
ғуға ол арланды. «Қүн көрудің әдісін тапқан еті тіпі 
жігіт» атанып жүре бергісі келеді. Р

«Қаи орыс шай берсе соған түсем» дегенмен Бүркіт-
баидык тусетін жері -  Кулаковым. Басқа шай б^Еетін
Р ақша алады' ол адша Буркітбайда жок. Тегі огаи



акша біткен емес. Қайдан бітсін: сататыны жок, жалда- 
нБіп акы алмайды. Итбайдын, үйінен көрер пайдасы: ки- 
ер киім, ішер тамак, мінер ат. Оның «доходная статья»' 
cbt _  ойнайтын карта. Онда да үлкендермен ойнаса ұты- 
лып калып, бала-шағаны айналдырады да, алдап-сулап, 
бакырларын кағады. Осы келе жаткан жолында Итбай- 
дың аманатка тапсырған жүз сомьинан баока, балалар- 
дан ұтып алған калтасында өзіндік 37 тыйыны бар. Кула
ков Бүркітбайды таныйды. Итбайдын жігіті екенін біледі. 
Итбай мен Кулаковтыц ыдыс-аяқтары араласкан, ауыз 
жаласкан тамырлар. Сондыктан, Итбай үйінен келген 
адамға Кулаковтың есігі ашык.

Бүркітбай бұл ойын Аскарға білгізбеуге тырысты. 
Аскарды сынау үшін Балтабек үйінің нак түбіне шейін 
барып бұрылуды ойлады.

Итбайдың колына түскен талай жаксы атты арбамен 
де, шанамеи де, салт та мінген Бүркітбай, атты калай 
жургізудің мәнісін білетін. Шабан деген аттар мұның 
колына түссе — дедектеп, аяқ-қолы жерге тимей, жү- 
рісті боп кетеді. Мінетін малына ол дауысын танытып 
көяды. Оның «һейт!» деген дауысын естігенде, ат ала 
жөнеледі.

Бүркітбайдың аркасы қозып, атты қатты айдайтын 
жері — жыйын-тойдың маңайы, ауылдың тұсы, қаланың 
іші. Мұндай орындарда ол караған адамға — «па, шір- 
кін. жүрісіңе болайын!» — дегізбей коймайды.

Бүркітбай Бурабай қаласының шетіне кіре осы әде- 
тін істеді.

— һейт! — дейді ол, божыны жыйнап алып, атты 
божымен қабырғадан шарт еткізіп періп жіберіп.

Терлеп қызып келе жатқан ат, аяғын көсіле сілтеп, 
ауыздыкты сүзіп тастап, мұрнынан бу кұшақ-кұшақ шы- 
ғып, дедектеп тартты.

— Шшт!..
Қаланың ең шетіндегі бір үйден екі кұлағы сары ак 

ит шабаланып үріп шықты да, шанамен жарысып қал- 
мады. Оның дауысымен жолдан тағы иттер қосылып, бі- 
раздан кейін ит самы көбейді. Біреулері аттың тұмсығы- 
на карғып, біреулері шанадағы кісілерге ұмтылғысы 
кеп, азан-қазан болған иттерді Буркітбай ермек кылды.

— Наһ-наһ!.. һүрит-һүрит!... — деді ол жақындаған

1 Кіріс статьясы.
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иттерге кұнтын сілтеп, өшіктіріп, кейбіреулерін реті кел- 
ген жерде тартып жіберіп кыңсылатып.

Иттін шуынан Бүркітбай Бялтабектің уйіне жакын- 
дап барып оралуды ұмытып кетті. Бұрын бірер келіп үй- 
ренген акылды ат. wtvravnrbr/rarvabi түп-тура Кулактовтың 
үйіне алып кеп, Бүркітбай божыны тежегенше, ашық 
какпадан, кең шарбактың ішіне сып беріп к:р:п кетті.

III_______________________

Кулаковтың үлкен карағай үйінін алдында гвардей
ско-гусарский полктың' офииері, Андрейдің үлкен бала- 
сы — Алексей Кулаков жүр екен. Октаудай бауыры тар- 
тылған сүлу боз ат жеккен кісілерге оның көзі түсті де, 
кадала бір кяпяп. уйд: айнялып кетті.

— Мыиа бір арғымақ офицерің кім? Таныймысын? — 
деді Аскар Бүркітбайға.

— Андрейдің салдаттағы баласы кеп жатыр деген. 
Өзін бір көрген де едім. Аты Алексей шығар деймін 
ұмытпасам.

Жолаушылар шанадан түсіп, үйге беттей бергенде, 
жарты твбес: ашык кораның алдында кайыкка төккен сұ- 
лыны жеп жаткан аттардың касындағы бөренеде отыр- 
ған Андрей Кулаковты көрді.

— Амандаса кетейік, — деді Бүркітбай.
Андрей ұзын бойлы, екі иініне екі кісі мінгендей. жу- 

ан, екі беті шыйкандай кып-кызыл, ұйысқан, қыска, жи
рен, бұйра сакалды адам- еді.

— Здрастий! — деді Бүркітбай, жакындап барып. 
Итбаймен көп араласкан Андрей Бүркітбайдың орыс-

ша аз б:летінін есіне алып, казакша сөйлеуге тырысты.
Андрейдің казақша білуі, Бүркітбайдың орысша бі-

луінен аптык емес еді. Оның үстіне бір кызык ж ері—
казак тілінде «к», «г» әріптері жок, казак ылғый
олардын орнына «қ» мен «ғ» әріптерін қолданады деп ой- 
лайды.

— Здпастн. здрасти! — деді Андрей, орнынан колы- 
мен бөренені таянып түрып,- Бүрқуқпай Қоккозыш!.. 
Итпаи, атаи бараншук аман?..

— Аман, аман... слау богы.

1 Патша үкіметі кезінде 
полк. патшаның өз карамағында ғана болған
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Аскар да, Бүркітбай да Андреймен кол ұстасып аман- 
дасты.

— Затем  пришол? — деді Андрей.
Мэн-жайын жата-жастана айтам деген Бүркітбай 

«затем ппишолга» сасып калды. Жол-жөнін айтуға тура 
келді. Бірак оның білетін сөздері: гауарит, мала-мала, 
ашат, толда-колда, өткелі, бойдит, тәшшит... деген сы- 
кылды аз ғана сөздер еді. Одан баска кейбір заттардың 
атын білетін. Осылай. орые тілін аз біле тура, мейлі кім, 
кандай тілмаш тұрса да Бүркітбай тайсалмай соға бе- 
реді. Реті келген жерін колымен, бет-аузымен, денесімен 
түсіндіреді.

— Омбы ызнайым,— деді ол Андрейге, колын күн- 
шығыс, солтүстікке сілтеп,— гүбірнадір көсти Итпай бой
дит. Толда урядник мала-мала гауарим, гүбірнадір бой
дит...

Андрей жобалап түсініп басын изеді.
— Итбай гауарим, өткелі гүбірнадір бойдит. ашайт 

бойдит... Мені гауарит, Итбай гауарит. Буркітбай гауа
рит арак тәшшит гауарит, Бурабай гаурарит...

Бүркітбайға ендігі керек сөз — «купить» еді, оны 
білетін де еді, бірак сасып сөйлегендіктен аузына түс- 
пей-ак койды. Сондыктан ол:

— АЧой ләпке пойдом бойдит, мала-мала а рак төШ- 
шит бодит,— деп екі алаканын кезек сокты.

— Арак коп... — деді Андрей, түсіпіп.
Аскар бул кенеске косылған жок.
Бүркітбай келе жаткан жумысын Аскарға айткан 

жок еді, ол енді ғана білді. Бүркітбайдын тілі жетпей 
тұрған жерлерін әуелі айтып жіберуге ынғайланып, ар- 
тынан тыйыла койды. Екі жағыныц да сөзін есту кызык 
көрінеді оған.

— Күмэгі, күмәгі, — деді Бүркітбай бір кезде койы- 
нына колын тығып, — песір гауарит, күмәгі Андрей гауа
рит. лабай гауарит, он гауарит (тағы да «купить» аузы
на түспей ғап, алаканын соғып) Андрей гауарит, лэпке 
ТӘШІИИТ гауапит.

Бүркітбай койнынан бір кағазды Андрейге алып берді.
— Мен корды, Буркукбай Қоккозыш... корошо... — 

деді Андрей кағазды окып... — Метропан Қабашкын 
знайт?

— Знайт.
— Поғреп корғен?..



Бл шяятбай баеын ш а й у д ы . .
*Yifcrra а с ш я д а ж  ас Я0*тв жерін орыс « ю ср ео »  л.еи- 
t f c ,  «ИЮ а й ш л  түрған ш ығарэ —  деді А скар. «М ягро- 
ф ая К эбаш кяя дегениш погребінде арак  кеп» деп тұр-а\
дейдая,. е ю  кауга  сакал,

IV

Шай ииией Балтабектшне кегуге Аскар Бүркітбаи- 
дая ұядды. Бірак. шай бөгеген жок. Андрейдін семіз 
таяа.т е:зры катыиы самауырды тез кайнатты. Столға 
ftettmtt жзнз шыккан тәтгі шәнллерді, калаштарды, жұ-
цмтканы, сүтті, майды толтырды.

— Мынаиы,— деді Андрей, шай ішілген сок жал-
шыш  Антоиды шакырып ап, Бүркітбайды көрсетіп,— 
Метцэфандікше алып бар да, әр түрліден жаксы арак- 
тар злып бер,

Бүркітбай кеткесін Аскар Балтабектін үйіне бетгеп 
еді, жолда колтығына конькилі бэтенкесін кыстырып. 
к*лге карай кетіп бара жаткан Алексей үшырады. Офи
цер, чиновник дегендерді ол ит етінен жек көретін еді. 
Ккеуі түйіскен жерде офииер бүған, бұл оған ажырайы- 
сып карасты, Бірак, тіл катыспады.

Корған тастын оитүстік жак басын айналып, Аскар 
Ьа гтабектікіне келсе, үйде Айбаладан баска жан жок 
екен, Айбала тарамыс шыйратып отыр екен.

Күннін кебін үй шаруасымен өткізіп, жалғыздыктан 
іші лысатми Айбала, Аскар келгенде, куанып кетті. 

fepre шык! — деді ол, түрегеліп, етегін сілкіп.
— Денін сау ма, женгей?

Шү... Мырзажігіт калай? (Кенжетайды Айбала 
солай леп атайтын).

— Басын көтеріп, түрегеп жүр, ас ішеді. Таяк ішке 
тугими ж«ж, ойтеуір. ІІеғып өлмегенін білмеймін, еті әлі 
күнге іпейііі көк-ала койдай. Ит урядник екен.

Озі калаға да тыйышсыз, ылғый едіреңдейді де
жүреді,

— Еркең кайда?
Окуынан жаңа келіп еді, Лиза мен екеуі сырға- 

иак тебеміз деп кетті.
— Қайда?

Кадге. Олгі, етіктерініц табанына темір байлап 
1 ирғанайтынды не деуші еді? Сонымен сырғанауға кетті. 

D, коньки ме.-* — деді Аскар күліп.
м



— Қайдан білейін, не дейтінін. Лиза Қызылжардан 
сондайдын біреуін өзіне, біреуін еркеме алдырыпты. Бала 
сонымен сырғанаудың қызғына түсіп алды. Күнде кетеді.

— Мен барып көріп келейін.
— Шай кояйын...
— ҚойіМай-ақ қойыңыз, жана іштім...
Шайға отыруға Аскардың дәті шыдамайтынын сезген 

Айбала оған «отыра көр» деп жабыса қойғаіі жоқ. Асқар 
шығып кетті.

Күзден бері Аскар бүл үйге әлде неше per келді. Бір- 
неше рет көрісіп, сөйлескенмен, Аскар мен Айбала «сіз, 
біз» дегеннен артык сөзге барыокан емес, сыпайы, әдеп- 
ті калыптарын өзгерткен емес.

Сөйте тұра, Аскардың бұл үйге келімпаз боп кеткен 
себебін Айбала іштей жорамалдайды. Ботагөзді жанын- 
дай жаксы көретін Айбала, жігігтен оны кызғанғанмен, 
қызғаныш толкыны «жат жұрттыкка жаралған бала» де
ген жарға кеп соғылып, «тек, тәңірі теңін кездестіргей- 
де!» — деп тілейтін еді. Сол теңі енді табылған еыякты, 
ол — Аскар.

Алғашкы танысқаннан кейін, Аскар бірер кабат 
келген соң-ақ, оның ішкі ойын кас-кабағынан байкаған 
Айбала, «куда түсер басталар, Аскар Балтабекке кісі 
can, Ботагөзде ойы барын айтар» — деп, күткен еді. Со- 
дан кейін, үйіне бейсауат кісі келсе: «кұдалыкка келді 
ме, әлде» — деп ойлап, оның сөзіне кұлағын түре бастай- 
тын еді.

Куда түсерді күте-күте Айбала кажығандай болды. 
Сонда да ол күдерін үзбеді. Үміті ұзаңкырап кеткесін, 
кейде Айбалаға: «әлде, беті жылтыраған, ішмерез жі- 
гіт болар ма? Аз күнгі ойнап-күлуді максат еткен ку 
болар ма?» — деген ой да келді. Ол ойды ойлауы ойла- 
ғанмен, Асқарды ондай арам ниеттіге тағы да кыймады; 
оның ойынша Аскар ондай бұзык жігіт болуға тиісті 
емес.

Аскарды жаман ойға кыймаған, бірақ, кызды ұната- 
тын белгі беріп, сырын айтпауына түсінбеген Айбала, 
кейде, Аскар оңаша кездескенде одан сыр сурауға әлде 
неше рет октанса да батылы жетпеді. Ойы осындайтол- 
кыған Айбаланың тілегі: Еркесі — Ботагөздің Аскарға 
косылуы. Бұл әлі ашылмаған сыр болғанмен, тез арада 
ашылуына және куанышпен ашылуына Айбаланың сені- 
мі берік.
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'  -«'v-i/rva srr* rubtftntr' те/гп жутз <*хея К&гпігг.ттғт үсзч 
бя-* І'г: •' *• бчуя-сяпаи *мз. жгптгер де бар. Сьгрға-
waw жургм» жеряер* жзғадан злысырак.

К"-' тзутог-' т**бюі'не капай еикейіп калғағм^я ava 
рай/ #v»»,rar л*-г ллі «згергяи жок еді. Аскап Кекшеге 

' ra-'a . мзгар жалағаи берп' жак жар кабағы копға-
• •-' - -  • ' й.т  rv*i ;■ •• •■ kv"  с'*"Л<*гі ш я п у л ы т х а р  •'•ебрстн- 
лғ-гf кар аппак кіршіктей жаокырап түр екен. Каодын 

а^і^зц  кылтыйып көрінген карағайлао түбггін 
*>•* уі-~ипл/ wa-ігям жаағнтүпғы кояииъгн жоиы гы- 
KU'п л  Таудын койиауын баскан калын кардын устіне 

кяпа буряиын «окешіндей бг,п шаншылып. кыска 
яжяпми 6?pvf-r"M жалғыз — Окжетпес.______________

Аскар тонірегіи түгел шолып. кеудесін кере демін 
алмп. смрғяияи трлкендерге каоай мүздыч үстімен тай- 
таиактай Отт<-л'\. Мүз меруерт тасы сыкылды кокпенбек.

1’Уси <"умкка тпатыияп жяпмлсяи жерлегйнен 
Караганда ғана калындығы білінеді, әйтпесе, үстінеи 
жүоглиле жүп-жүка. ойылып кетет'нтәр:зді.

Р.иНиІч табанынла бүрі жок. Аскар, әр жепде мүздын 
устіис жабыскан карларды куалап отырып, жиектен жы- 
рашпяк жррде гирганап жарыскандарға жетті.

Коньки Аскапдың ла күмар ойыны еді. Семннарняда 
гікигаи кезіндр Ғртіс үстіне тепкен конькиі сандығында 
;»л| дс сяктаулы.

«Вэрекелді-айІ — деді ол сырғанағандарға көзі қы- 
зыіі.пі. — конькиді ала келмеген екем!»

Колдіи ксц мүзын жағалап алыска кеткен сырғанак,- 
інм і ір, бір азлан кейін оралып Аскарға беттеді.

«Ьотагвз мынаныц бірі болар ма екен?» — деп ой-
л і п і м  ОЛ толкындай ырғалып келе жатқан топтың ішінен 
оірруді жобалап.

'Пгер ол болса қолтыктасып келе жаткан анау үзын 
пппльі манаты офицер Кулаковка ұксайды».

Жл рискам жүрт іымырап. жүллызғіай пгып Аскарғә
*Н



келіп калды. Жобалаған ұзыны — Кулаков екен, бір жа- 
ғында Лиза, бір жағында Ботагөз.

Аскарға жакындағанда Алексей топтан озды да, кол- 
тыктаған кыздапымен біресе оңға, б:ресе солға карай 
толкып отырып, Аскардын алдынан зымырап өте шыкты.

— Ботагөз! — деді Аскар қатты дауыстап.
Ботагөз сырғанақтыц қызығымен алдындағы кісіні 

аңғармай өте шығып, кұлағына таныс дауыс can ете түс- 
кесін аптына жалт карап, Аскапды танып:

— Мен енді кайтам— деді Ботагөз Алексейге, екін- 
ші рет Аскарға жакындағанда, — жұмысым бар еді.

— Пож-жалыста!
— Мен де кайтам!— деді Лиза.

Қатты екпінмен келе жатқан Алексей, кыздар құлап 
мертігер. деп ж :беріп калмай дөңгелеп барып бұрылып. 
саябырляп токтады.

— Пож-жалыста!..
— Сіз ше? — деді Лиза ағасына.
— Мен де кайтам, аздасын.
Бптагоз бен Лиза колтыктасып. конькилі аяктарымен 

кібіртіктеп Аскарға карай жөнелгенде ғана Алексей Бо- 
тагөздің артынан карап тұрып: «Киргизка ничево! Пре
красная девушка!»1— деді ішінен.

Кызтапға Аскап солғын амандасып, калаға карай 
жөнелгенде сондарынан Алексей ере түсті де, Аскар 
екеуі унатпаған көзбен бір-біріне карасты.

«Окыған жігіт кой, — деп ойлады Алексей өте бе- 
ріп. — киім түрі учитель. Кім екен?»

Сурағысы келмеді.
«Торыған токтыңды білемін. каскырым! — деп ойлады 

Аскар, Алексейді көзімен жөнелтіп,— бірак оныц кү- 
зетпіісі мыкты, оиайлыкпен алдыра коймас!..»

Митрофанның үйінен керек арак табылмай Бүркітбай 
калаға конды.

— Не бүгін түнде. не ертец ерте Петропавлға кеткен 
подио/і крледі. — деп сендірді Митрофан.

Бүркітбайдың кайтпайтынын білгесін, Аскар іңірде 
Балтабектікіне барды.

— Серігінді шай* ішуге шакыр!— деді Кулаковтың 
әйелі Бүркітбайға.

1 «Тәп-тэуір  к а з а к  кы зыі Т а м а ш а  кыз!»



— Он прапал бодит, толда я өткөлі тәщит ооіідим, 
мене кұрсак прапал, — деді ерінген Бүркітбай.

Андрепдің өз үйінін, іші кешкі тамағын ымырт жабыл- 
май ішті. Ол кезде Бүркітбай пештің касындағы скамей- 
када отыр еді, оған асқа кел демеді. Орыстыц асына 
шошка араласпай коймайды деп түсінетін Бүрістбан 
шакырмағанға онша ренжіген де жок.

Андрейдің үйі Бүркітбайды жеркеніп отыр дегендік- 
тен шақырмаған жо.қ... Ол үйдің қазақтан жиренуі, 
Бүркітбайдың шошкадан жиренуінен кем емес еді. Мэее- 
лен, өзчері ішетін ыдыска олар казактың аузьш тигіз- 
бейді. Әлдекалай тисе, ыстық сумен сабындап жуады. 
Көп араласатын болғандыктан, қазакка арнап алған те- 
мір ыдыстары болады. Бүркітбай мен Аскар түскі шайды 
казакка арналған капылтыр кружкамен колдары, ауыз- 
дары күйіп зорға ішкен.

Өз астарынан кейін Андрейдін әйелінің Бүркітбайға 
берген тамағы, — кішкене шөгеңкеге асқан тауыктың еті 
мен сорпасы, үлкен бір қалаш. Денесінің шағындығына 
карамай Бүркітбай тамакты, әсірөсе. етті жегіш еді. 
Сондыктан тауықтың сорпасы мен еті оған жұғын да 
'болған жок.

Асын ішіп болғасын Бүркітбайдың ойы Аскарды із-
деуге кет-іп тұрды да, өткен түні жолаушылап аз ұйкта-
ғандықтан көзіне ұйқы тығылып, есінеп, денесі жатуды 
тіледі.

«Балтабектікінен баска кайда кетті дейсің? — дед 
ол пештің үстіне шығып жата беріп, — байкайтын, үй 
кымның келугн қарашы!..»

Балтабектікіне барған Аскар, ең алғаш к ө ң іл с із д е ^  
отырды. Оны сезген Ботагөз:

— Жұмбак айтысайык, Аскар ағай, — деді, іңір шәйі 
нен кеиін.

— Айтыссак айтысайык.
— Әуелі мен айтайын, ағай: «Айдалада ак сандык 

аузы мұрны жок сандық».
— Қазык.

с . ~ і а6ППаДЫҢЫЗ: ~  жұмьіртка! Тағы айтайын: «Тн де сем тимеиді, тиме десем тиеді»
— Ерін.

болі>^ҰЛ ДҰРЫС' <<Ак Күшігім жҮгфе-жүгіре буа
— Ұршык.

%
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— Енді өзіңіз айтыңыз, ағай!
— Айтайын:
«Ізі бар, адымы жоқ аяғиның,
Тимейді ұшы жерге таяғынын.
Қолдарын хайуанға артып альш,
Әніне салады екен баяғының».
— Сырнай.
— Ол емес.
— Гармонь...
— О да емес.
— Домбыра...

• — Тағы да таппадыңыз.
Ботагөз састы.
— Телеграм...
— Жоқ, о да емес.
«Бұл не? — деп ойлады Ботагез, — ізі бар, адымы 

жок» деген телеграмға келеді. Онда із бар, адым жок, 
«Тимейді ұшы жерге таяғының» деген домбыраның кұла- 
ғы сықылды. «Әнге салады» дегені гармонь. Жок, ол емес, 
грамафон!.. Дұрыс, грамафон адамша сөйлейді... «Қол- 
дарын хайуанға артады» дегені — адамның қолы аралас- 
паса ойнала ма?»

Ботагөздің ойы шатасты. Атаған заттарының бойы- 
иан жұмбақта айтылған сыйпатарды түгел таба алмады.

Балтабек бұл кезде үйде жоқ еді. Айбала Ботагөзге 
жөрдемдесуте бірнеше рет оқталғанда, Аскар «айтпа» 
деп көзін кысты.

— Білмеймін,— деді, ол, таба алмағанына қыза- 
рандап.

— Тап! Ойлан.
— Рас білмеймін.
— Қазақ арба емес пе?— деді Аскар.
— Қандай казак арба?
— Кәдімгі, екі доңғалак, көшкенде мінетін. Тағы 

бір жұмбак айтайын.
— «Кішкене ғана тостаған, көтеріп мені тастаған».
— Қайык,.
— Емес.
— Кебіс,— деді Айбала.
— О да емес.
— Енді не?
— Үзеңгі. Тары біреуін айтайын:
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«Қабағы түнде жабык, күндіз ашык,
Адамзат кұтылмайды одан қашып,
Алыстан лебіменен тартып алып,
Жакындаса жалмайды аузын ашып».
— Ағаш үй.
— Оны кайдан білдіқ? . . .
— Күндіз терезені ашады, түнде жабады, үиге кісі

түспей қоймайды. Алыстан адам келеді де, жакындағанда 
ішіне кіреді.

Табуға жакынсын, бірак, ол емес.
— Жок, сол.
— Ол емес...
— Ал енді, не?
— Киіз үй...
Бәрібір емес пе...
— Неге бәрібір болсын.
Аскар таласып отырып, өзінің жеңілгенін білді. Бота- 

гөз оған: қазақ арбаны, киіз үйді ұмытып бараткан, кө- 
нілі гармонға, телеграмға, ағаш үйге көбірек ауып, жана 
дүниеге аяк аттаған адамды елестетті.

«Тағы айтар жұмбағың бар ма?» — дегендей Ботагөз 
Аскарға карап еді, Аскар жұмбак айтудыц орнына көп 
мағналы караспен Ботагөзге төне койды. Неге бұлай қа- 
рады, дегендей ыңғайсызданған Ботагөз көзін ұзын кірпі- 
гімен жауып, төмен түсірді.

Не Аскар, не Ботагөз тағы да жұмбак айтар деп күт-
кен Айбала, оларға кезек-мезек жалтактады да, екеуі де
үндемеген сон, ішкі сезімдерін кескіндерінен ұккандай
боп, «ендігі айта алмай отырған жұмбактарыңды мен
білемін,— деп ойлады ол,— араларыңда бір жұмбак
айтусыз-ак басталып, әлі шешілмей жүргені рас. Менен
жасырсандар да ол жұмбактарың маған мәлім. Оны ше-
шуге мен я кагнасармын, я катнаспаспын, бірақ, кайсысы
болса да, менің тілегім: ылайымда бакыттарыңа шешіл- 
сін!»

Аскар мен Ботагөздің жұмбактары токталуына себеп- 
кер боп отырмын ба, деп ойлаған Айбала, өзі іштей жо- 
рыған олардың шешусіз жүмбағы тез шешілсе игі деп ті- 
леген Айбала, көздерімен сөйлескен екі жасты оңаша 
тастамак боп:

Самауыр кояйын, еркем! — деді Ботагөзге, — ағаң 
да кешікпей келер. Үйде су жок еді. Көлден барып мүз
a u p n p u i u  г  > *
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Айбала орнынан тұрып, үстіне күпісін, аяғына пима- 
сын киіп, тысқа шығып кетті.

Жігітшіліктщ, жастыктың фарқын айыра білетін, ка
зак ғүриынан хабары бар Аскар, Аибаланың Ботагөз бен 
өз арасында дәнекер болғысы келетшін алдакашан-ак 
аңғарды. Ьірак, Ботагозбен ауыл әдетінше «ойнап-күлу- 
ді» максат етпеген Аскар, Айбаланың бірнеше рет жеңге 
боп сырласкысы келгенін абайлай түра, әдейі аңғарма- 
ған бон, ол темада сөйлескісі келмеитшін кескін, кұбы- 
лысымен ұктырды.

Ботагөзбен косылуына Айбаланың тілектес екенін, 
тілектес кана емес, жактас екенін сезетін Аскар, егер, 
Айбала оны Ботагөзбен онаша калдырса-ак, ол калдыру- 
дыц себебін ұға койды. Нак, осы жолы да, Айбаланың 
«көлден мұз әкелем» деп кетуі, мұз үшін ғана емес, Бота- 
гөз бен өзіне сөйлесуге жағдай жасау үшін екенін Аскар 
білді.

Айбаланын шығып кетуі, Ботагөзге бөтен ой түсірген 
жоқ. Ьотагөздің басына: «ер жеттім, кыз боп болдым» 
деген ой ешуакытта кірген емес. Оның ойында балалык 
пен окудан баска әлі ешнәрсе жок. Сопдыктан да, ол, 
Айбаланы ауылдың бой жеткен кызының ұғымындағы 
жецге көрмейді, не шешесі, не апасы сыякты көріп, оған 
әлі күнғе шейін балаша еркелейді: мойнына асылады,
аркала деп әурелейді, бетінен сүйгізеді, күшактатады, 
тысінді сорам деп кыйнайды, кейпі келмеген кездерін ұшы- 
ратса, жадыратпай жай таппайды, болмашы сөзін ауыр- 
лайды, жок нәрсеге өкпелейді, Айбаланың оған Аскар 
туралы тіл ката алмауы да осыдан.

Аскардың Ботагөзде ойы барын, оныц көз карасын 
Айбала сезгенмен, Ьогагөздін, өзі әлі түк сезген емес. 
Оның әзіргі ұғдшында Аскар — аға, бауыр. Сондыктан 
да, ол Аскармен сөйлесуге кымсынбайды, онымен она
ша кездесуден именбейді, оның алдында өзін еркін ус
та йды.

«Мұз әкелем» деп Айбаланың шығып кетуі Ботагөзге 
бөтен ой түсірмегенмен, Аскардың осы жолғы кадала ка- 
раған көзі Ботагөзге онын бұрынғы карастарынан бас
ка эсер берді.

«Неге бұлай карайды?»— деп ойлады ол. Сол ойдан 
кейін, Аскардың төнген көзінің карашығы оған ашык ас- 
панда қалкыған өткір күннің сәулесі сыякганып, карауға
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көзі шыдамағДн соң, ол көзін кірпігімен жауып, төмен 
карады. Көзін кірпігімен жабу, Ботагөзді Асқардың кө- 
зінен ұшкан өткір сәуледен кұткара алмады; ұшқын кө- 
зінің ішінде калып, карашығын карығандай болған сон, 
жұмған кірпігін ол ұзак к ы с ы й  тұра алмай, корғасын- 
дай салмактаыған ұзьвн кірніктерін зорға деп көтерді.

Бүл Айбала «мұз әкелем» деген сылтаумен орнынан 
тұра берген кезде болған кұбылыс еді. Айбаланың кый- 
мылы, үйден шығуы, Ботагөздің көэчне тыныс алдырьш, 
Айбала үйден шыккан соң, «неғып отыр екен» дегендей 
ол Асқарра көзінің кырын түсірсе, Аскар көзін үйдің бұ- 
рышындағы әлденеге аударған екен.

Үйде Аскар ыен екеуі оцаша калғанын жаңа ғана тү- 
сінген Ботагвз, Аскардан хауыпты сөз шығып калама де
ген сезікпен, оыың ойын баска бір сөзбен бөлуге тырысты.

— Ағай, — деді Аскарға ол, — саған мен кітаптан 
сүраулар берейін, айтасың ба?

Сыйлайтын кісіге «сен» емес, «сіз» деп айтуды Бо- 
тагөз біледі. Аскарды ол бастапкы кезде «сіз» деп жү- 
ретін еді, артынан Аскар мені жатырқаймысың деп «сен- 
уе» еріксіз көндірген.

— Сұра, айтайын, білгенімді, — деді Аскар.
— Телеграфтың знактарын алғашкы шығарған кім?
— Морзе.
— Дұрыс.
— «Анчар» деген ағаш қайда өседі?
Аскардың есіне Пушкиннің «Анчар» деген өлеңі түсті:

«В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как гровный часовой.
Стоит один во всей вселенной...»1

«Осы «Анчар» кай жерде өседі?» — Аскар таба ал

^ ва зрзлында емес пе?— деді Ботагөз... — учитель 
Оізге «Анчарды» жаттатканда әқгіме ғып солай деген.
Учитель аитады: Пушкин айтканындай, Анчар ағашы за- 
лалды ағаш емес, деиді.

— Жатка білесін бе, сол өлеаді? Окышы! Айтшы!

1 Құрғак кумда тамыры кепкен,
Топырағы күнге күйген,
Қарауылдай айбынды Анчар 
Тур жалғыз сол маңайда.
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— «К нему и птица не летит,
И тигр не идет, лишь вихорь черный 
На древо смерти налетит —
И мчится прочь, уже тлетворный.

Но человека человек 
Послал к анчару властным взглядом, 
И тот послушно в путь потек 
И к утру возвратился с ядом*1.

— Дұрыс, — деді Аскар, орыстьщ таза тілімен айтқа- 
нына сүйсініп.

— Учитель айтады: Анчардың ыстық кұмда өсетіні 
қасына барғанды уландыратыны кате,— дейді.

— Олай болмас, — деді Аскар, — Пушкин білмей 
жазбаса керек еді ғой.

— Білмен жазды, дейді учитель. «Ол кезде Анчарды 
солай түсінген», дейді. Анчар екіге бөлінеді,— дейді, біре- 
уінде аздап у болса керек, ал, біреуі усыз,— дейді.

Ботагөз екі түрлі Анчардың атын жатка айтайын деп 
еді, ұмытып калды.

— Қазір айтам,— деді ол ілулі тұрған сумкаеына 
жүгіріп барып, тетрадын суырып ап, — міне!..

Ботагөз саусағымен нұскаған тетрадтыц бетіне Аскар 
көзін салса, латын әрпімен жазған екі термин тұр екен. 
Біреуі — «антиарис токсиксариа». Екіншісі — «Антиарис 
интоксиа».

Екеуінің кайсысы улы, кайсысы усыз екенін Ботагөз 
айырып бере алмады.

— Учитель айтады, — деді ол ыцғайсызданып, — Ан
чар ыстык кұмда, шөлде емес, нагыз жацбырлы, шөпті 
жерде өседі, — дейді.

— Солай ма екен?
Ботагөз «солай» деғен жок.
«Бәсе, — деп ойлады Аскар, — айтам ғой, сенен кісі 

шығады деп. Әлі төртінші класта окыйды, мүның ойлап 
жүрген жерін кара... Бұл ма, бүл болашак ботаник...».

1 Бармайды оған кұс та ұшып,
Жолбарыс та бармайды, қара құиын ғана 
Айдайды өлім ағашка.
Одан әрі зырлайды, максатына жетіп ап. 
Адамды бірак, адамзат 
Айдайды күштеп Анчарға,
Бас иіп, анау жол шекті,
Уланып кайтты ертеніне.

~ 5 — с  Мүханов, ТІІ-том. 05



Аскар тағы да бірдеме дегелі ыңғаилана беріп еді, 
есік алдынан тьгқыр естілді. «Бұ кім?» дегендей, Ботагөз 
де, Аскар да есікке қарай калғанда, аяғында ақ пимасы, 
үстінде жамаулы шолак, сары тоны, басында кұлакшыны 
бар, сақал-мұртын кырау басқан бір орыс үйге кіре берді.

— Здравствуйте, Бота! — деді ол, есікті жаба беріп.
— Здравствуйте, дядя,— деп жауап берді Ботагөз.

— Балтабек қайда? — деп сұрады орыс.
— Бір жұмысым бар деп кетіп еді, кешікпей келер, 

отырыңыз!
Орыс босағадағы сандыкка отырды да, кұлақшыінын 

шешіп, тоныныц түймелерін ағытып, калтасынан темекі 
салған кисетін алды. Үйдің жылуынан оньщ сакал-мұрты- 
ның кырауь? еріп, тамшылай бастады. Аскар таный кетті: 
Кузнецов.

Өткен жаз темір дүкенінде арбаларының шинін тарт- 
тырып алғаннан кейін, Кузнецовтың кім екенін жорамал- 
дай тұра, Аскар одан кайтып сокпаған. Оыың бұлай сыр- 
ғаксуына екі себеп болған: бірінші — бір келгенінде,
Балтабекке Кузнецовты шырамытканын Аскар айтканда: 
«болса болар, — деген Балтабек, — патшаға карсы боп 
жер ауып келген орыс деп жүр ғой осыны. Патшаға кар
сы екенін, оцашада, жасырмай: «оны кұлатпай, сені мен 
біз сыяктыларға жарык өмір жок» деп отырады. Онын 
сөзіне карасаң, өкіметке кедейдің өзі ие болу керек».

«Саясаттан тысқарымын, мөнің міндвтім: жұртка
өнер-білім гана жаю» деп ойлайтын Аскар Балтабектін 
мына сөзін естігеннен кейін, Кузнецовтан сырттай безініп, 
оған жоламайтын бір себебі осында. Екінші себебі — өзін 
бұкарашыл адамның бірімін деп ойлай жүре, Аскардьщ 
кеудесінде «көп білем» деушілік болушы еді окымаған 
біреумен кездессе, ол өзін одан жоғары койып сөйлесетін 
еді. Баяғы Омбыда окып жүрген кезінде, пристаньда жо- 
лыккан шактарында, Кузнецовтың канаушы және кана- 
лушы тап туралы айтатын сөздеріне де ол менсінбеген
өзЫен оҚк\ Ры " ; ? РСЫ Н6ГС ақылдымсыйДы» деп ойлайтын,
Гетін СолУ̂ н м і  Л С,Н? Н, 0дан ақЫл алУды намьіс кө- ретін. Сол намыс оның бойынан әлі де кеткен жок-ты
кіне^келе каТа'» т / Т ' * ЖүрГеН К>'3|,е1«>в Балтабекті- 
сы kS  “ ч  АскаРдьщ онымен ептеп қажасқы-
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— Кешіріціз, — деді ол, шылым-бұрай бастаған Куз- 
нецовқа,— мен сізді білетін сыяқтымын.

— Қалай? — деді Кузнецов.
Аскар Омбыда болған оқыйғаны кысқаша еске тү- 

сірді.
— Сондағы сіз бе едіңіз? — деді Кузнецов.
— Ие, мен едім, Григорий Максимович.
— Ендеше, неге амандаспадыцыз менімен?
— Кешіріңіз, танып алмай бассалуға кымсындым. 

Қол алысуға рұхсат етіціз!— деп Аскар түрегелді.
— Кешірілмейтін іс, — деді Кузнецов та түрегеп, ко- 

лын ұсынып. — Танымаған мен айыпты емеспін, таныған 
сіз айыптысыз.

— Мойныма алам.
Екеуі колдарын катты кыса амандасты.
Саяси сезімі әлі оянбаған Ботагөз, олардыц кашаннан 

тапыс екендіктерін сөздерінен ести отыра, мән берген 
жок. Тек, оныц ұкканы: «осы екі адам ұзак ажырасып 
жүріп көріскен, сондыктан сөйлесетін сөздері көп болу 
керек».

Оондай ойға келген Ботагөз, бөгет болғысы келмей, 
түрегеп, ілулі тұрған күіпсін киді де:

— Ағай, — деді Аскарға, — көрші үйдің кызында оқу 
кітабым бар еді, соны алып келе қояйын.

— Барыңыз.
Ботагөз шығып кетті.
Қолдарын жазып, катар отыра беріскен екеуінен, Гри

горий Максимович бұрын тіл катты.
— Сондай бір жігіт есімде бар еді де, дәл сіз деген 

ойымда жок еді,— деді ол. — Омбыдан окып келгеніңіз- 
ді, кедейдің баласы екеніңізді Балтабектен естідім. Сол 
жігіт болар деген ойыма да келген жок. Ал, енді, айты- 
ңыз мән-жайыңызды!..

Омбыда айрылған күннен бергі көрген-білгенін Аскар 
Кузнецовка кыскаша айтып берді. Өз көргенін Кузнецов 
та кыскаша айтты.

Аскардың идеологиясы кай бағытта өскенін білмейтін 
Григорий Максимович, танысқан біриеше жылғы сөздер- 
ден кейін, ойын мөлшерлеу максатымен, ауылдыц хал- 
жайын білгісі келген адам боп, бірсыпыра сұрау берді. 
Ол сұрауларға Аскар іркілмей тура, ашык жауап берді.

Осы жауаптардан Григорий Максимовичтің аңғарға- 
ны — мына, алдында отырған жас учительдіц бар арма-
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ны, — халкын бакытка жеткізу. «Бакыт» деп онын, түсі- 
нетіні — оку. Ауылда бірі жеп, бірі желініп отырған екі 
тап барын ол жаксы аңғарады. Жеп отырған таптың 
сүйеніші патша өкіметі. Оған куә: Итбаидың, патшаныц 
ауылдағы колшокпары болуы, сондықтан да губернатор 
оны Романовтардың 300 жылдық топына шақырды. Ас- 
кардьщ жактайтыныі — еңбегі желініп қорлықта отыр- 
ғандар. Сол қорлықтағылар қайтсе адам қатарына кіре- 
ді деген сұрауға онық берер жауабы — оқу-білімге тарту. 
Бірак, казіргі жағдайда, ондай талаптың кұрғақ утопия1 
екенін де ол білмейтін сыяқты емес. Оның алдында жер 
мен көкті тұтас қапсырып, ілгері аттауына кедергі боп, 
«не істеу керек?» деген зор сұрау тұр...

Аскармен кенесіп отырып, оның жанын азаптайтын 
осындай ойлары барын көрген Григорий Максимович Ас- 
карды сынап та, расымен берген сұрауларына да тура 
жауап айтпады, айткысы келген жауаптарын жүре, сы- 
наса кеп айтуға ойлады.

Төртінші т арау  
СЫЗДАҒАН СЫРҚАТ 

I

— һок былай, һа!.. — деген дауысқа шанада калғып 
келе жаткан Кошкин оянып кетіп, былшық баскан қызыл 
көзін кең ашып алдына қараса, көшірі токтап тұр екен.

Өткен түні қонған қалаеынан арақты ішіп-ішіп сілесі 
катып кұлаған Кошкин, таңертең тұра похмель жасай- 
мын деп, жарты бөтелкені тағы да төңкерген еді. Сол 
арақ бойын алып кетіп, шанаға мае бон мінгенде, қала- 
дан шыға ұйқыға кіріскен.

Арактың уыты сіңген мыйы Кошкин оянған сон, да 
зырқылдап, басына түк ой келтірмеді.

Ашкан көзін кайта жұмып, тұмсығын тонының жаға- 
сына сұға түскен Кошкнннің құлағын кешірдіқ «һа, 
һок!» ызыңы каккасын:

— Немене?—деді ол бетін ашып, көшіріне.
— Мына бір сыйырлардын, жол бермей тұрғаны.
Зыркылдаған басы денесін зілдей басқанмен, Қошкин

бойына бар күшін жыйнап:
— Кәне!.. — деп түрегелді де, — башка ауырады, — 

деді тәлтіректеп құлай жаздап, — похмель болса!..
1 Утопия — бос қыял.
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Зыркылдаған шекесін еаусақтарымен катты басып, 
сүріне-кабына Кошкин шаналан түсіп, агтын алдына ка- 
раса. бораннын артынан сүрлеуленген жінішке жолдын 
үстінде он шакты сыныр мандайдан өткен ызғырыкка 
бастарын шанкап, дірілдеп. бүрееқдеп түр екен.

— Айда жолдан!— деді ол көшіріне акырып.
Көшір шанадан түсіп. құнытымей шайпап, сыйырлар-

ды айдап еді. сыйырлар тар жолдын екі жағындағы оппа 
карға аяктарын салып көріп, терен болған сон түспей тү- 
рып алды.

— Иесі бар ма? — деді Кошкнн көшірге.
— Осы сынырлардын арт жағында тұр.
— Шакыр оны мұнда!
— Әй, бері кел!
Мандайынан тұмсығына тура түекен каекасы бар 

кызыл-жнрен атты жетектеген біреу сынырларды қақ- 
пайлап. арасымен жүріп отырып, шанаға жақындады.

— Сен кім? — дед: дауысы кырылдаған Кошкин оған, 
көзін шарасынан шығара едірейтіп, жұдырығын түйіп,

— Казакпын.
— Мен біледі сенікі казак. Атай кім?
— Атым Амантай.
«Жолда неге тұреын?» деп Кошкнн Амантайды ко- 

йып жіберүте бір ойлады да. бірақ, ұрмады.
— Сен ақсакал,— деді Кошкин таза орыс тілімен, 

— генерал губернатор жүретінін білемісін бұл жолмен?
—  Ж о к .
— Білмесең мен саған айтайын: губернатор Акмола- 

ға барған. Жакында осы жолмен Петропавлга кайтады.
Губернатордыц Итбандікіне келетінін Амаитай ес- 

тісе де, Акмолаға өткенін есіткен жок еді.
Кошкпн шекесінен колын алып, басын дірілдете сіл- 

кіп көріп еді. бастапкыдпн жецілденіп қалған екен.
— Ауылнай келді ме ауылыца?
— Жоқ.
— Ах, подлец!.. Ол кайда?
Амантайдыц көзі урядниктіц кескініие түсіп еді. бе- 

ті сұрланып, көз еті томпайып, іскен екен.
в— Мен ауылнайга көрсетем... — деді Кошкин, — оган 

бұнрык берілген, ат жыйна деп, неге жыйнамайды?
— Білмеймін.
Кошкннніц көзі Амантайдыц жетегіндегі атка түсті.
— Жаксы ат! Бүл кімдікі? Бері әкел атты!
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Урядник калжың ғып тұр екен, деп ойлаған Амантай 
ориынан козғалмады.

— Бер деймін мен саған? — деді урядник оппа карға 
суріне-кабына, Амантайға жакындап.

— Себел? — деді Амантай, тізгінге жармаскан уряд- 
никке тізгінді бермер.

— Губернаторға жегеміз, жібер!..
— Губернатор казір келіп тұрған жок. Керек болса, 

кезінде берем!
— Молчать!.. Сволочь!.. Отпусти!..
Кабатын каскырдай бел'н тыржыйтып тізгіннен тарт- 

кан урядникке, А.мантай атты бермеді.
Тізгінге таласкан Амантайды жактан періп жіберем 

легенде, Амантай жасканып калып, Кошкин өз екпіні- 
мен карды каба кұлады.

— Сібір айдасац да бермеймін!— деді Амантай ат- 
тын тізгінін Кошкиннің қолынан жұлып алып, ырғып Mi
ne женеліп.

Кошкин орнынан тұрып, бетіне жабыскан карды сүрт- 
кенше Амантай алыстап кетті.

— Кайт кейін, подлец!— деді Кошкин айкайлап. 
Амантай үзаикырай түсті. «Мылтығы болып атып ка

ла ма?» деп сескенді ол шауып бара жатып, «не де 
болса енді шыдадым!»

— Асықпа, подлец... Атты басымен берерсін...
Ашу кернеген Кошкин не кыларын білмеді. Прото

кол жасайын деп ішкі қалтасындағы карындашка колын 
салуға оір ойлап еді, тоцу мен ашу кабаттаскандыктан 
денесі де, колы да калшылдап кетті.

— Эй, деді ол кошфге, — ол подлец жердің асты-
'111 ,К'РС,е *е. менеи кұтылмас! Айда мына сыйырларды 
ауылға. Сыйырынан безгенін көрейін оныц!.. Егер ол та- 
)ылмаса, сыиырларын калаға айдаймын.
лк. ™ ' РЛР,НГеНМеН' Кошкиннен каймығып, сыйырлар-
жакын жерде еді.аУЫЛҒа КЗрЭЙ бұрДЫ' АуЫЛ ша*ЬІРымға

айдап кы, -  дед"Кошкин*1* 81"' Се" сыйыРлаРДи
кайт^жппг^тЗТа ж°лдан бұрып, сыйырларды орап,
ді. Бірак. канмп'і-Тіг •-<)111К11Н ШаУЬІП отьфып ауылға кел- 
нін айткан жок- ’ Қанмең. ешкім оған Амантайдың жө-
КоГкЙ„ ™ " е р ^ ур‘ ^ там' жоям* деп буркаикаи
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II

Күн шуак болғасын, қолдағы арық-тұрақ жылкыны 
салт атпен тебінге айдап шығарып салып, Итбай үйіне 
кеп түскен кезде, ауылдың алдыңғы жағындағы жолмен 
жортып келе жаткан бір шаналы көзіне ұшырай кетті.

«Итбай Петрборға жүреді» деген хабар естілгелі 
«хайырлы болсын» айтқан адамның ат ізі күн сайын 
басылмайтын еді. «Бұл кім болды екен?»— деп ойладьг 
Итбай.

— Мына біреуді шырамытамысын? — деді ол, шөп 
шарбағы жағынан келе жатқан Бүркітбайға.

— Кәне? Ә, анау ма? Ол ма? Ол дәуде болса, Аман- 
тай.

— Оны кайдан білдін?-
— Аты соның жирен қасқасына ұқсайды, осындай 

пысық жүрісті, ашаң жылқы еді.
— Ол болса мен үйге жүре берейін.-Мені үйде жок 

дерсін, үйде кісі бар деп, баска бір үйге түс дерсін.
Итбай үйге кірді. Бүркітбай аттыны тосып қалды.
Терлеп бусанған атын ентелетіп, жолаушы есік алды- 

на токтады. Амантай екен.
— Итбай үйде ме? — деді ол шанадан түспей, Бүр- 

кітбайға иек қағып амандасқаннан кейін.
— Қай ел боласыз, әуелі жөн сұрасып алайык?
— Сен Бүркітбай емеспісін?
— Болсақ болармыз.
— Саған не болды, мені танымай?
— Не мен жатырқаған шығармын, не сен өзгерген 

шығарсын. Рас танымай тұрмын. Кімсін?..
Кескінімді көрсін дегендей, Амантай сакал, мұрты- 

ның қырауын сүртті де, тымағыныц бауыи шешпестен 
мандайынан сыпырып, желкесіне қайырды.

— Өзіце мазақ керек пе? — деді Бүркітбай ашулан- 
ған боп, — жөніңді айтуға ерінемісін?

«Көзіңе шел қаптаған екен!» деп бетіиен алып тас- 
тауға Амантай бір ыңғайланып, аузына келіп қалған 
сөзді айтпай, бетіне адырая қарады.

— Неге қарайсың?
— Неге танымай тұрғанынды қайдан білейін, таный- 

тын сықылды ен, мен Амантаймын...
— Қай Амантайсың?
— Тайбағардьщ.
— Ә, солай ма? Сапар он болсын!
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— Айтсын. Болыста бір жұмысым бар еді.
— Ертеңге шейін ол кісі келе коймас, жолаушылап

жүр. „ . .
— Көп кідірмей кайтам. Жака ғана үиде деген, кіріп

кана шығам,— деді ол Бүркітбайға.
— Кайтсаң сапапың оң болсын, — деді Бүркітбай 

көлденендеп,— рас үйде жок.
Калжынбастанып тұруына карап, Амантай Бүркіт- 

байдың сөзіне сенбей, ошымен ұзак сөйлескісі келмей, 
үйге карай адымдай беріп:

— Жұмысым өте тығыз еді. Әдейі келгесін жолығып 
кайтайын.

— Жұмыс өлгенде бітеді, тірі болсаң неше көрмеспін 
дейсін, тағы да келерсін.

— Өзіннің денің дұрыс па? Жай калжақтап тұрсын 
ба? Қалай-калай сөйлейсін!— деп Амантай ашулы кес- 
кінмен үйге карай аяидады.

— Неге ашуланасык, аксакал? — деді Бүркітбай ка- 
тарласа беріп,— мына қантарулы тұрған шаналарды 
көрмеймісін. Үйінде конак көп. Баска үйге түс.

— Кәп болса кайтейін. Мен конак бола келгем жок.
— Еріксіз түсемісің? Лұқсат жоқ деп тұрмын ғой, 

саған.
Аузыкды кан жалатайын ба?!— деді Амантай 

Бүркітбайға қолын оқтанып,— кімді мазақтайсың, қар- 
р-ракшы неме?

Ойдойт дерсін... кара, шалыңның қыймылын! Сен 
• ондаи ер неме ме едін? Баяғыдан бері бұл қайратынды 
кайда сактап жүргенсің?..

со^ғы сөзді аУЬІР көріп, жанжалдасайын 
Амантаи оның сөзіне кұлақ қоймай, ағаш үйдіи 

алдындағы кулын кораға кіріп кетті. Ү
АмантТйЫргіктрп^Ң кайсы(:ында екен?» — деп ойлады
{ й г й ж ’г з з г ,ші,іе караған катар екі ағаш

уырад лкфіГжІ?ырКеин. КР ЭЙеЛ П<ІШТІҢ алдь|нда ба’
— Есенсіз бе?
Әйел ернін кыбырлатты.
— Итбай осы үйде ме?

Жоқ. Мынау үйде.

— Кел мұнда! Дауыс естілді» ТӨРГ* бөлмеден.
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Амантай етігін ауыз үйге тастап, төргі бөлмеге кіріп 
еді, столдың касында кағаз жазып отырған Горбуновты 
көрді.

— Ә, Аламтайка (Амантайды ол солай атайтын), 
аман?

— Шүкір, Гарбунов екенсің ғой. (Қолдасып). Өзівде 
есенбісің?

Амантай столдың касындағы сандыкка отырды.
— Дяла жаман, Аламтайка! Саған деяла жаман ай- 

тады. Қағаз урядник писайт кылган айтады, мен жаман 
писайт кылган айтады.

— Не кағаз?
— Губернаторга сен ат бермеймін айткан. Аята не 

харашо... Башка далой болады осы диялада, мен саган 
айтады. Ей богу! Жаман! Сен урядникке против болган. 
Поетапом Сибирь атправить кылады! Понимаешь!

— Ак жұмысыма басым кетсе, құдайдан күттім.
— Какой кудай саган? Патша — кудай. Начальник 

— кудай. Мен саган айтады... начальникке против бол
ган — шайтандікі бала болган айтады. Мен саган айта
ды. Урядник писайт кылған. Саған Омбы пакет барады.

Амантайдын жүрегі аздап сескенейін деді. Оған екі 
ой келді: біреуі — «аузы кен неме еді, мені коркытып 
бірдеме жалағысы кеп отыр ма?», екіншісі — «кім біледі 
кәпірді, көрсетсе көрсетеді де. Басымды шатакка салып 
жүрмесе жарар еді».

— Пакет кайда? — деді Амантай.
— Менікі колда...
Желімі жапсырылмаған бір конвертті ствлдың тарт- 

пасынан суырып ап, Горбунов Амантайға алыстан көр- 
сетті де, кайта орнына салды.

— Сенікі бас осында.
Амантайдын күдігі күшейді. «Не істеймін?» — деген 

ой келді оған, — «әлде бірдеме беріп көзін жоғалттыр- 
сам ба екен?.. Жоқ... аққа зауал жоқ деген. Іеім ақ, не 
істейді?..»

Амантайдын ойы корғасындай толкып тұрғанын Гор
бунов сезді.

— Мен сені жәлейіт кылган. Грех болады ойлаған... 
Көзі көрді. Теперь сам знаешь.

«Теперь сам знаешь» — «акша берсең иакетті жыр- 
там, әйтпесе, жіберем», деген сөз екенін Амантай білді.

«Жок,— деді Амантай ішінен, өзіне езі, Горбуновтың
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түлкідей ойнақшып күлімдеген көзіне қарап тұрып, 
— актан өлсем өлейін. Ақ ісіме неге пар^ берем? Мал
баска тебер!»

Горбуновтыц көрсеткен пакетінде Амантайға арнал- 
ған қағаз жоқ еді. Оның агбермеуі туралы урядник Гор- 
буновка айтканы болмаеа, кағаз жазған жоқ та. Горбу- 
новтыің өзіне де пакет дегенді ойлау Амантайдың кескі- 
нін көргесін түсті.

Үрейлендіріп мойнын иембе деген Горбуновтыц айла
какпандарына Амантай түспеді.

— Болыста жұмысым бар еді, — деді ол Горбуновка 
енді сөйлесудіц кыйсынын таппай есікке қарай жөнеле
беріп.

Горбунов Амантайды есіктен шыкканша жаман кө- 
зімен жөнелтіп салды.

«Итбай жылы жауап берер деймісін? — деген ои кел- 
ді Амантайға тыска шыға, — сонда да әдейі келгесін кі- 
рейін, нем кетіпті!»

Амантай Итбаймен араз еді. Амантай кедей шаруалы 
адам. Солай бола тұра «туысым бір адамнан кем емес», 
деп санаған ол, кеудесін жас күнінен біреуге бастырма- 
ды. Итбаймен ол тұстас еді. Жұртты ыктырып ұстаған 
Итбай, Амантайды да корғалатам деп еді, оған Амантай 
көнбеді. Тілге көнбеген адамға Итбайдың колданар ша- 
расы: малын ұрлату, кара басына пәле салу болатын. 
Итбай Амантайға осы екі әдістің екеуін де колданды. 
Астынан біп жаксы атты. колынан бір жаксы кұсты ке- 
тірмейтін Амантайға, Итбай атын да, кұсын да тартып 
алып, талай зорлык істеді. Сөзін сөйлейтін ауылнай бн- 
лерге өтірік акт жасатып «ұры» деп те көрсетті. Амантай 
оған сонда да иілмей, көптің колдауымен «жарға жы- 
ғылар» деген істерден де кұтыла берді. Итбайдыц Аман- 
тайға ең соңғы істеген кастығы — Амантайдыц жерін 
переселенге беру еді. Итбай үйіне Амантайдың келу 
себебі осы жерге байланысты.

Амантай етігін ауыз бөлмеге тастап, төргі бөлмеге 
кірсе, үйдщ ішін айнала отырған лык толы халык дуыл- 
даған кецесте екен. «Ассалаумағалайкүм!»— деп да- 
уысын көтере берген мұныц сәлемін ешкім ести койған 
жоқ. Кіргенін елеген жанды көрмеген соң Амантай бо- 
сағага отыра кетуге бір ойлады да, сол арадағы Атығай 
мен Қереидіц аксақал-карасакалы түгелге жақын бол- 
ғандыктан, айнала қолдасып өтті. Ортарак кезде ұшын
74



қырыкдан дөқгелек ақ сақалды, ала шапанды, сәлделі 
бір жат адам отыр екен. Ол Амантайға колының ұшын 
ғана ұсындьг да, кескініне карамады. «Қолы мактадай 
мап-майда, мен көрмеген бұл кай молда екен?» — деп ой- 
лады Амантай. Қолдасып болғаннан кейін ешк!м кағы- 
лып орын бере қоймаған соң Амантай есік алдына, ең 
шетке отырды.

Итбай оң жақ босағада кымыз сапьғрып отыр екен. 
Амантайға ол иегін какты.

Жол жүретін болғасын Итбай кысыр байлатты деген 
хабарды Амантайдың кұлағы шалған. Отырған еоң оның 
көзі Итбайдың алдьшдағы шараға түсіп еді, кьгмыз шү- 
пілдеп толып тұр екен. Аржағында үйдің босағасындағы 
жуан ағаш казыкка байлаған бір үлкен кара сүйретпе 
тағы да иіндеіг, лықылдап тұр.

Жаңа ыдыска ашыған қымыздың исі мұрнына 
келгенде, Амантай одан қанып ішпеймін деп ойлаған 
жоқ.

— Амантайға әперіп жіберші мына аякты! — деді 
Итбай, кішкене кетік кара аяктыц түбіне бір шәшкеге 
толмайтын жарты ожау кымыз кұйып.

Бүркітбай экеп берген кымызды Амантай ауыз тиді 
де, ішпей кайтып берді.

— Сөйле!— деді Итбай Амантайға, кымызды ішпеуін 
ұнатпай, тез кетсін дегендей ғып.

— Губернатордың кай күні келетінін білейін деп ке- 
ліп ем.

— Оны кайтесін?
— Айтатын арызым бар еді.
— Не арыз?
— Мына кар аяғы жіби, жерімізге қала келіп түс- 

келі отыр. Барар жер, басар тау жок. Мұңымызды шак 
деп ел жұмсады.

— Жер казнанікі емес пе? — деді Итбай. — Алам ле
се еркі.

— Ел казнанікі емес пе?
— Сонда осы жер туралы губернатор сенімен тілде- 

Седі деп ойлайсын ба?
— Е, неге тілдеспесін. Ұлығымыз емес пе, бағып 

отырған елі емеспіз бе? Мұңымызды кімге шағамыз, 
оған айтпағанда?

— Арызшыл болсац Омбыға барып беререін. Мен үйі-
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ме келген конағммнын, мазасын алғызбанмын. Маңыма
жолаушы болмандар...

— Қағаз да бергізбейсің бе?
— Бергізбеймін!
— Онык ағайыншылыкка жата ма?
— Ағайыншылығынды көргем. Маған өкпец өтпейді! 

Кеңшілікте шаньша ілестірмейтін ең, тарыққанда таба- 
йын деген екенсің!

— Онда окасы жок, — деді Амантай түрегеліп, — ма
ран ұсынған найзаңмен Таңатардың төрт ауылын түгел 
түйрегің келген екен. Біз де көшіп конған елміз. Көрер- 
міз кырғанынды.

— Ер болсаң шыда. Ақ үйлі ғып шұбыртып жіберме-
сем менік «Итбай» атым кұрсын!

Осы кезде жылкының бір астау семіз етін ауыз бөл- 
меден екі жігіт көтеріп алып кірді.

— Дэмнен үлкенбісіц, жарықтығым, дау еншісі бас
ка. Аска отыр!—деді көлденең біреу.

— Дәмімніц садағасы кетсін! Шык үйімнен, оцбаған 
мұндар!.. Тапкан екесін үзенгі теңестіретін адамынды!

— Көрерміз, тау кұлатканыңды!
— Күлінді көкке ұшырармын!
Амантай шыға жөнелді.

Ашулы адымын үйден шыға жылдамдата басып, 
Амантай атына барса, койған орнында жөқ. Мінген аты- 
ныц мінезі шәлкестеу еді, және түйеден үркетін еді.

— Апып-ай. үркіп кетіп калды ма? — деп ойлады ол, 
шарбақ ішінде мойындары иіріліп, өркештері тікірейіп 
түрған бір топ түйеге көзі түсіп.

Шананыц бұрылған ізіне караса, атты біреу орағы- 
тып, жетектеп әкеткен сыкылды.

«Өштескен адамның атыи, үйіне келгенде Итбайдыц
жоғалтып жіберетін әдеті бар» деген сөз тиетін еді, Аман-
тайдың күлағына. Сол сөз есіне түскенде оныц ойы 
кобалжый бастады.

Әй, жігіт! — деді ол, шарбақ ішінде түйеге жек- 
кен шананың корабына кар күреп салып жатқан біреу- 
ге, — бері келіп кетші!

Жігіт адырая бір карады 
карды бүркыратып корабына да, жалпак ағаш күрекпен 

сілтей берді.



«Санырау неме ме?» — деп ойлады Амантай екі-үш 
рет дауыстағанына жігіт келе қоймағасын.

Жігіт үлкен тоқыма қораптың ернеуінен қарды асы- 
ра үйіп, түйесін жетектей беріп еді, оқыс тартқандықтан 
ба, болмаса осалдықтан ба — жетектің бір жақ түп жібі 
үзіліп кетіп, түйе бір жетекпен жұлқығанда, шана ауда- 
рылып түсті. Қар төгіліп қалды.

— Әй, ку шұнақ кұдай-ай, көзің шыққыр қу кұдайі 
— деді жігіт кейіп.

Басын тоқтатқанша түйе шананы құлаған қораптың 
астынан сүйреп алып шықты.

— Өй, ар-рам қат, ар-рам қатқыр, танау құрт келгір, 
әкенніц аузын... Ойбай-ай, енді қайтейін, ойбай!... Құда- 
йы кұрғыр, ку кұдай, шұнак құдай!.. Әй иттің ғана ма- 
лы-ай, шашымды ағарттың-ау, ойбай!

Жігіт түйені ноктаның сабағымен баска ұрайын деп 
сермеп еді, сілтеген жіп иығына тиді. Екінші ұра берген- 
де, түйе «һап!» деп бетіне жынын шашып жіберді.

— Өй қатпа бол, қатпа болғыр!— деді жігіт, бетіне 
баттаскан жынды сүртіп.

— Жігіт түп жібі үзілген жетекті байлайын деп еді, 
таяқ жеген түйе бір орнында тұрмады.

— Енді қайтейін, ойбай? — деді жігіт долданып.
Амантайдың жігітке көмектескісі келді.
— Мен ұстайын басын,— деді ол қасына барып.— 

Сен байла!
Жігіт жауап қатпастан Амантайға бұрылып бір ка

рал, түйенің басын ұстатты да, түп жіпті байлауға кі- 
рісті.

Жігіттің үстінде тысы тозған кой жүні күпі, бүтында 
тері шалбар, аяғында табандаткан ескі кара пима екен. 
Сыйрағын көтерген кездерінде шалбар ішінде дамбал 
жоғы шалбардыц айырылған ауынан көрініп тұрды.

Жігіт біраз азаптанып, жетегін байлады да-түрегелді.
— Шырағым, кім баласысың?— деді Амантай, жі- 

гіттін, жүзін шырамыткандай.
— Тұяктың, — деді жігіт.
— Атың кім?
— Темірбек.
— Алда, шырағым-ай, жиенім екенсің ғой!— деп 

Амантай кайта колдасты.
Амантайдың әкесі Тұяктың туған нағашысы болатын. 

Сондыктан жасырак кездерінде Амантай мен Тұяк ілік-
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шатыс больш жүріп бертінде суысқан. Тұяк Игбай ау- 
лына көшкелі Амантай қатнасқан жоқ та. Көшкен кезде 
Тұяқтьщ балалары жас болатын. Темірбек ол жылы 8— 
9 жаста да. Амантай оны әкесіне тартқан кескінінен шы-
рамытты.

Күпінің екі жакка карай жайылған ашық жағасынан 
көрінген Темірбектің төсіне Амантайдың көзі түсіп еді, 
күп-күрең боп, кұстыц етіндей бөртіп тұр екен. Аяз жа- 
лаған екі бетінің терісі қабыршақтанып, кескіні кап-ка
ра. «Адам өзгереді екен-ау! — деп ойлады Амантай,— 
жасында бетінен каны тамған кызылшырайлы бала 
еді!»

— Насыбайық бар ма отағасы? — деді Темірбек, ту- 
ысқан көңілмен шүйіркелесіп сөйлескісі келген Аман- 
тайға өзеурей коймай.

Амантай шакшасын алып берді.
— Жұмыстан көк жұлын болып өлер болдым, — деді 

Темірбек насыбайды молырак кып ерніне атып, — бы- 
йыл кұдайдың кысы да қағынып кетті. Соғып тұрған ыл- 
ғый бір үскірік. Малдың қорасын тазалап, шөп салып 
суарудың өзі діңкеңді катырады. Оның үстіне мына бір 
кар төгу де бәле болды. Ала сәуледе тұрғаннан ымырт 
жабылғанша тізе бүгу жок. Бүгін оразамды да ашкам 
жок.

— Қашан тұрып ен. мұнда?
— Быйыл бесінші жылға кетті.
— Қысыңа не аласық?
— Бір кұнан өгіз.
— Арзан ғой оның.

Арзан болғанда не істейсің? Кесіпсіз үйде отыра 
алмаисын. Баска барар жер жок.

Амантайдың сырт естуі — Тұяк балаларынық ішінде- 
п иіс алмасы осы Іемірбек еді. «Онша боз ауыз емес 
екен», деп оилады Амантай.

СЬІРтында түрған шаналы жирен каска 
.^рд.ң Je — деп сұрады Амантай одан.

нелген.ЬӨРДШ‘ ° СЫ ҮЙД'Ң бІр баласы- әлгінде, міне жө-
— Қандай бала?
— Он жеті, он сегіздегі жігіт.
— Ол кайда кетті?
— Мына, алдыңғы ауылға беттеп кеткен, кайда ба- ратынын білмеймін.



— Е, есі дұрыс неме ме? О не қылғаны, біреудің атын 
сұраусыз мініп?

— Бұл үйдің балалары сұрамай да міне береді.
— Қап, иттің баласы-а, ә? Басынуын қарай көр!
Темірбек шарбақ ішінде тау-тау болып үйіліп жатқан

карларға айнала қарады да, Амантайға: «енді жұмысыма 
барайын» деген кескінін сездірді.

— Қош,— деді онысын түсінген Амантай,— Итбай- 
ға баласынық қылығын айтқалы үйге карай аяңдап.

Үйге кіре бергенде, Амантайдың құлағына, окылған 
кұранның сарыны естілді.

«Ағузы белләһи минәшшайтан ер-ражим!..» — деді 
Амантай ауыз бөлмеге етігін тастай беріп, күбірлеп. Бұл 
төр үйге кіргенде аят оқылып болып, жұрт қолын жайып 
жатыр екен. Алдарында еттің дастарқаны.

Босаға жаққа отыра кетіп, баеын еалбыратып, Аман
тай да қолын жайды.

Батасын оқып болып, басын көтерген Амантайдың кө- 
зіне манағы танымайтын сәлделі аксакал тағы да түсе 
кетті.

Сәлделі кісі ернін анда-санд'а бір қыймылдатып, ұзак 
отырып, жұрттык қары талған кезде алакандарын май- 
мыйтып әкеп бетін сыйпады.

Үйге кіргендегі Амантайдыц ойы — басын кесіп алса 
да Итбайды бір тілдеп шығу еді; аузына келген сөзін 
бөгемей, көкрегін кернеген ызаныц уын лықылдатып ку
су еді. «Жат жерден келген кадырлы кісі бар, — деп 
ойлады ол кіргеннен кейін, — ұят болар, жұкалап ай- 
тайын».

Атын мініп кеткенін Амантай Итбайға сыпайылап ай- 
тайын деп еді, Итбай мұны елемеген кісі боп, бетіне ка- 
рамадьк

— Кішкене шаруам бар еді, — деді Амантай Итбай- 
ға, аз отырғасын.

— Уакытым жоқ, бірде келерсін дедім ғой мана.
— Айтайын дегенім: мініп келген атым жок.
— Маған оныі не кыл дейсің? Байлап қойсан, еді, 

кетіп калған шығар, үйге келген кісінің атына мен күзет- 
ші бола алмаймын!

— Сенің балан, мініп кетіпті.
— Аузыңның канын жакпай аулак жүр. Бұл үйдің 

баласының өз жылкысы да мінуге жетеді. Егер бергеніц 
болмаса, шықшы үйімнен, жарыктығым, қонағымның
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маэасын алмай. Е, тәйірі, бір пәлеге калган екем ғой, 
жабысып айрылмайтын!.. «Кет» дегенде ит те кетеді.
Кет үйімнен, кет деген сон!

Итбаймен жанжал сөздерге келген Амантаи тысқа
шықса, Темірбек кар төгіп келе жатыр екеи.

— Эй, токташы, жиен!
«Не айтасын» дегендей, Темірбек кідірді.
— Мына Итбайдың үйіндегі сәлделі карт кім?
— Ғайнолла хазірет.
— Ол кісі кашан келген?
— Бүгін үш күн болды.
— Шакырып әкелді ме? Өзі келді ме?
— Жолға жүретін болрасын, патикасын аламын деи 

Итбай шакырткан білем. Ептеп ауру-сыркауды да карай 
ма, немене?

Амантайдың сырт естуінше: «Ғайнолла хазреттің үш- 
кіргені ем, не сыркат болса да жазбай қоймайды». Ось- 
хабармен талай сыркаттың «хазретке барам» деп кетке- 
нін Амантай көрген. Олардың кейі жазылып, кейі жа- 
зылмайтын. Ғайнолланың «әулиелігіне» шек келтіргісі 
келмегендер: «садаканы аз беріпті» деп сыркат адамныц 
өзін кінәлайтын.

Пірәдәр боп кол тапсырған адамдар Ғайнолланыц 
емшілдігін айтып келетін. Ол кеңестерге кұлагы канған 
Амантай, хазретті бір көруге құмар да. Кейде ұстап ка- 
латын басының сакыйнасын «Ғайнолла көрсе жұлып 
алар еді-ау», деп ойлайтын.

Ғайнолланың тұрған каласы онша алыс болмағанмен, 
шаруа жайы келіп оған бара алмаған.

«Енді сәті келген шығар» деген ой түсті Амантайға, 
Ғайнолла екенін есіткесін. «Бірак, зікіріне калай түсем? 
Қыиьш-ау үшінші рет баруым әлгі үйге!.. Қыйын болса
олсын, Тұяк үйіне қонайын да, егер зікір салса, түнде 

кеп отырайын.»
Сол арада Итбайдың баласы мінген аты кеп калып, 

Амантаи Тұяктікіне конуға кетті.

I V

кян Аскар! деді Темірбек, күн батып бара жат- 
екі ко?т. VШК0Л алдынан ТҮЙесін жетектеп өте беріп, 
Аскарды к а р Г ЫНа еПК алдында аяадап жҮРген
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Аскар жалт каріап тұра калды.
— Мана Кенжетай келіп кетіп еді, сен ол кезде бала 

окытып жаткасын жолыға алмады. Апам шакырған екен 
сені. «Кенжетайдыц тлуір болған тойына келсін», депті.

— Сен барасын ба?
— Бармаспын. Әлі жылкыларға шөп те салғам жоқ. 

Інірге шейін жылқыны жайлаймын да, жатқанша қар 
төгем.

— Ертең төксең болмай ма?
— Ертең боран болмасын кайдан білейін.
Темірбек жүріп кетті.
«Бұл өзі бір кызык жігіт, — деп ойлады Аскар,— 

сырт караған адамға: тұйык, топас, алып кара күштен 
баска бойында түк хасиеті жок сыкылды. Кісіге онша 
үйіпіле коймайды. Жөнді сөйлеспейді. Жөнді күлмейді. 
Кайғыдағы адамдай үнемі кабағьш жауып, тұнжьпрайды 
'да жүреді. Жыйын жерде калжыңбас бозбалалардың кол 
жаулығы. Оған намыстанбайды, ашуланбайды. Келген 
кезде мен мұны не мылкау, не есуас деп ойлайтын ем. 
Бертін келе олай болмай шыкты...»

Аскарлың ойына өз көзімен көрген Темірбектің екі 
оғаш кылығы түсті:

Біреуі — өткен жаз. Аскар жолаушылап салт келе 
жатса, жолда шөпшілердіц косы тұр екен. Күн каинаған 
ыстық болғандыктан коска бұрылып еді, жолаушыны 
тацсык көрді ме, болмаса тамак мезгілдері ме? — шал- 
ғыларын иыктарына салып, шөпшілер де коска аяңдады. 
Ағаштың бұталарын түйістіріп, сыртына шөп жапкаи 
коска Аскар мен шөпшілер бірдей жетті. Ішінде Темір- 
бек бар.

Апанға кірген каскырдаи костың тар аузьжан шөпші- 
лер енбектеп кірді. Аскар да кірді.

Босағала кұрысып жаткан үлкен кара торсыкты Те- 
мірбек тартып алып, түбін сығып тонкайтып еді, бы- 
рылдап кою, ашы іркіт шыкты. Быжылдап, көпіршіп 
тұрған іркітке ешкім колын созбады.

— Маған берші!— деді сусаған Аскар.
Сусаған екпінмеп Аскар тартып кеп калып еді, удай 

ірк;т өнешін тіліп кетті. Екінші жута алмады.
Шөпшілер коска келгеннен кейін, бурыл сакал біреуі 

күп-күрең боп тер аккан бетін бөркімен сүртіп, жамба- 
сынан кыйсайып жатканын Аскардың көзі шалған еді. 
Сол шал, дуылдап кеңесіп отырғандардың біреуін иығы-
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язи тартып, бірдеме айтуға октаиды  д а , 30 ла'
умгы дірілдеп. свйлей алмай ерн;и ж ал ал , к а к ы р ы м ы .

_  Осы шалды, — деді Темірбек түйілгея кабаклен. — 
оракка салмайык, ауырып ж үр, ж ата тұрсы я дгтен:мде, 
«акыны бірдей алады. бірдей жүргін!> л ея  болм ады ддар. 
кармейсіндер ме. тыйтығына жетіп калғаны и!

Үрейлеиген коздер. курса түсі сұрлана бастағаа ^ал- 
fa унілш еді, бет периес: бұзылып барады екея.

— Өл»л кетлесін осы ш ал,— десті әрхімдер күб:р-
лееіп.

— Су... — деді шал дыбысы әрен шығып, ернін там- 
санып,

Темірбек бошкеден су әкеліп, ағаш аякпея аузыяа 
тосып еді, үрттаган судың жартысы жұтылып, жартысы 
сзуінен твгіліп кетті.

— Мина кісі өліп барады!— деді Темірбек шегіне 
беріп, — негып отырсындар, келіндер!

— Камамандар, ыстык өткен шығар, дамылдасын.
Ш ал өлдіі..

— Жасы алпыстан аскан кісі еді,— деді біреуі, ка-
тым-баласы жок. Ес білгелі Итбайдын есігінде жүрді. 
Быйыл, шолке жарамас легенде, Байсакал: «әлі де бір
жігіттін күіиі бар*, деп болмап еді. Өзі де Байсакалдын 
жүмысыи оз жұмысынлай көрегн бір сорлы еді; ерте 
түр, кеш жат леп дамыл бермейтін. Үш-төрт күннен бері 
сыркатлми леп. денесін зорға сүйретіп жүр елі, тыйтығы* 
иа жеткен екен ғой!..

— Бэріміз де бұл калыпта осы жаздан калмай өле- 
міз,— деді б реуі, — е, өлмегенде кайтеміз, ашы іркіт- 
тси баска татарымыз жок. Көл-дария боп жаткан кұдай- 
діін кыммзы ла бұйырмайды. Сыкпа кұрттан баска 
шайиама кврмейміз!

Швпшілер солай керілдесіп жатканда, арба дауысы 
естілді. Өлген шалды тастап, бәрі тыска жүгіре шыкты. 
Қосга Аскар-ак калды. Арба костың сыртына токтады.

«Өлгенімиің өзі жаксы болды», дегендей кескінмен 
дсмсіз жаткан шалдан көз:н аудармай, ауыр ойда отыр- 
ран Аскардыц күлагына сырттан шалынған сөздер:

— Әкелгеніц осы ма?
— Айраннан баска ас бізге арам ба?
— Айранның өзі де ашыған айран ғой, тым болмаса 

түщысын неге әкелмейсіндер?
И



— Кымыз кайда? Әкелеріне күнде ас бересіндер ме, 
бір жұтым бізге татырмайтын?!

— Нан кайда?
— Ет бізге арам боп па? Ала жаздай кызыл тістеге- 

ніз жоқ!
— Ит деп білесіндер ме бізді? —
— Кенірдегіңді суырып алайын ба?
Жанжал көбейді. Ac әкелгеннін. бірдеме деген сөэ- 

дерін шөпшілер шулап естіртпеді.
Біреуді біреу ұрып жаткан сыкылды болғасын, Аскар 

далаға жүгіре шыкса, Темірбек біреуді алып ұрып теп- 
кілеп жатыр екен. Өзгелер арашаламағасын, Аскар ара- 
шаласа — Байсакалдың Елікбайы! Бет-аузы көкала кой- 
дай, мұрнынан кан дірдектеп тұр.

— Мына Аскар болып, жаның калды, — деді Темір- 
бек жұдырығын безеп,— әке-бабацның аузын... Құнындь 
бір-ак беретін!.. Жұмысыңды' істейміз... Аштан катыра- 
тын әкекді өлтірдік пе, әкеңнің аузын...

Темірбек тағы ұмтылды. Аскар жібермеді. Кескініне 
караса, Темірбек канын ішіне тартып алған екен. Егер, 
жіберсе, Елікбайды жеп койғалы тұр. Темірбектің Аскар 
көрген бір ерлігі осы.

Екінші ерлігі — Кенжетайды урядник соккыға жык- 
кан күні түн ортасы ауа Аскар пәтеріне кайтты. Есікті 
кеп такылдатып еді, катты ұйктап калған ба, болмаса 
бір жакка кеткен бе? — күзетші ашпады. Ондайда, Ас
кар Итбай үйіне барып жататын. Сол дағдымен Аскар 
Итбай үйіне келсе, кораның какпасы ашык. тұр. Итбай- 
дың ағаш үйінің есігінің маңдайшасында ылғый панар 
жағылып тұратын еді. Есікке жакындай берсе, босаға- 
сында біреу тұр, колында балта. Зәресі ұшып кегті.

Балталы адам Аскарды ацғармады ма, болмаса корк- 
пады ма, орнынан козғалмады.

— Темірбек!— деді Аскар жакындап барып, танып.
Темірбек жалт карады да, шауып жіберетін адамдай

балтасын октанып, колын көтерді,
— Темірбек!.. Мен Аскар!..
— Ә, сен бе едің? — деді де колын түсіріп, сүзілө 

карады.
— Неғып тұрсың?
— Шабайын деп ем!..
— Кімді?
— Әлгі, Кенжетайды ұратын төрені. \  -
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Итбай інірде губерпатордан келген кағазды окуға 
шакырғанда, Кенжетайды урядник талдырып ұрып кет- 
іенін Темірбекке Аскар айтып еді. Артынан, Темірбек 
үйіне келіп, Кенжетайдың жарасын көріп, тұнжырап, 
үндемей шығып кеткен еді. Біраздасын, шайға шакыр
жегенде, іздеп таба алмай:

— Өзі бір түрлі,- деген еді әркімдер кейіп.
Сол кеткеннен Итбайдын үйіне барып жатып калған 

шығар деп ойлаған Аскар, Темірбектің мына кылығына 
кайран калды.

— Қалай өлтіресін оны? — деп сұрады Аскар, Темір- 
бекті корадан әрең алып шығып, — оның сак жатпай- 
тынын кайдан білесін?

— К.ЫП-кызыл мае. Итбайдың конак бөлмесінде жал- 
рыз жатыр. Үйге кіргелі тұр ем, есік ашык...

Өлтірудін арты неге соғатынын Аскар айтып біраз 
үғындырып еді:

— Мен Кенжетайдан аяулы емеспін. Өлтірем де, мен 
өлтірдім деп айтам... Білгенін кылсын, — деп Темірбек 
көпке шейін көнбеді.

— Темірбек, — деді Аскар жалынып, — Кенжетай еш 
нәрсе ететін емес. Ол сөзіңді кой! Өлтірді деп сені ғана 
жазаламас, Кенжетайды да, Балтабекті де, тіпті... 
Ботагөзді де іліктірер.

— Ботагөзді дейсін бе?
— Я, Ботагөзді де!
— Ә, онда... койдым!..
Өткен күндердегі Темірбектің осы кылыктарын еске 

түсірген Аскар, Темірбек түйесімен шарбакка кірген соң, 
Кенжетай отырған ауылға жаяу жөнелді.

Кенжетайдікіне Аскармен бірге кірген бір кұшақ 
суык, көмескі жанған б лте шамды үрлегенде жалп етіп 
свнді де калды. «Ассалаумағалайкүм» әдетінде жок. Ас
кар: «кеш жарык!» деді есік алдында тұра калып, 
жолда бірдемені басармын деп ойлап. Үй іші күбірлеп 
кецескен кісі екеи. Бірак, ол пештіц аузындағы жанған
оттын жарығында отырған Ұлбергеннен баскаларын тд- 
Нымады.

— Торге шык! — десті оркімдер, шамды Ұлберген
түтаткасын, г

— Аскармысын? Жоғары шық.
— Той кайырлы болсып, апа!
— Айтсын! н ,



Аскар үйдегілерге амандасып, төрге кеп отырды.
— Кенжетай, — дед: Ұлберген, — дастаркан сал, кад

кам, кісілерге шай берейін. Қолдарына су кұй!..
Су кұйылып, дастаркан салынғаннан кейін, табаға 

піскен сэры нанды Кенжетай мол ғып турады. Бір кұла- 
ғы жок, ағаш шүмегі бар, майыскан сары самауыр келді. 
Ұлберген самауырдың касына кеп шыныаяк жасап шай 
құйды.

— Несіне шакырды демендер, — деді ол конактары- 
на,— аз ғана баланын тіршілігіне сүйенген адаммын. 
Осы калкаларым тірі болса, мал бітпеді деп ренжімей- 
мін. Жауыздың таяғы ұшына тиіп, калкам әлде кайтып 
кетеді деп коркып ем, алдаға шүкір, жазылды. Соған, 
шай да болса ыкыласыммен берейін деп шакырға- 
ным ғой.

— Апам жасырып отыр, — деді Кенжетай күліп, — 
осы шәй ғана деп ойламандар. Артында еті де бар.

— Қойшы калкам, жылбысканын етін айтамысың?
— Неге жылбыска болсын. Ортан колдай ceiufs 

торпак.
— Кенжетайға сорпа болсын деп, осындағы жалғыз 

торпакты сойдырып ем,— деіді Үлберген, — соның бір 
жілігін Ботажанға койып, калған етін асып отырмын. 
Тістерің тістеріңе тисін деп. Әйтпесе, тіске сыздық бола- 
тын ет емес.

— Окасы жок, дәм татканымыз да болады, баланныц 
жаны калғанына бәріміз де куанамыз, — десті әркімдер,

Шай жыйылып жаткан кезде: «кеш жарык»! деп 61- 
реу кіріп келді.

— Ассалаумағалайкүм!— деді кірген, ортадағы аша- 
ға жакындап.

— Уағалайкүмұссалам, жоғары шық!— десті үйдегі- 
лер, кім екенін танымаса да.

Кірген адам етігін, сырткы киімін шешіп, араларын 
ашкан көпгң ортасына келіп отырды.

— Үлберген есенбісін? — деді ол, маіщндағыларына 
бір-бір иек кағып амандасканнан кейін.

— Шүкір!— деп ерні кыбыр ете түокен Үлберген,
шамның жарығы күңгірттеу болғандыктан амандаскан' 
адамның кескінін айыра алмай, кадала караулы ерсі 
көріп, көз кырын салып аз отырды да, — осы сен, наға- 
шым емеспісін? — деді бір кезде. ,

м



— Ие Амантаймын. Дені-карың cay ма, аман-есен 
отырсын ба?

Амантай мен Тұяк жас кездерінде епз козыдаи еді. 
Ұлберген түскенде Амантай кощы болып алысып кел* 
ген. Нағашылык, кұрбылык, татулык — бэрі бір жерден 
шыккасын, үшеуі жандай дос-ты. Бертін келе коныстары 
алыстағаны болмаса, араларын салкындататын ешбір 
реніштері болып көрген емес-ті. Тұяк өлгеннін артынан 
Амантай бата окып б:р келіп, содан кейін араласпаған. 
Ұлберген Амантайды кейде сағынатын. Көргісі келген 
(сүндерінде, кейде Амантай онын түсіне де кіретін. <Не- 
ғып бір көрінбес екен?» — деп ойлайтын ол. Сондыктан, 
амандасканнан кейін Ұлберген көзіне жас алып. жаулы* 
ғынын ұшымен сүртті. Амантай да өткен күндерді еске 
түсіріп, күрсінді.

Амантайдың бұл келуі күтпеген жерден болды. сБәре- 
келді-ай,— деді Кенжетай ішінен кейіп.— әлдекалай 
дәм айдап бір келе калғаны екен, сыбага беретін мүшелі 
астын реті жок. Бұл сүйекке танба болды!..»

Бірак, тырбанғанмен, намыстанғанмен колдан келері 
аз болғасын, ас орнына қасын беруді ойлап, үйдегілермен 
ісабаттаса Кенжетай да Амантайға жалпандап амандас- 
ты. Амандық-саулық сұралып болғасын, Ұлберген жаңа- 
дан шай жасап, нан ту рап, Амантай канып ішті.

— Кеш жарық!— деді тағы біреу кіріп, дастарқав 
жыйналып болған кезде.

— Жоғары шық! — дегенмен оған төрде отыра коя- 
ган орын жоқ еді. Сондықтан ол ашанын. түбіне кеп, ше- 
шінбей, жүресінен отырды.

— Таныспадық. Жол болсын?
Әлей болсын. Атығаймын, жолаушылап келем. Ел 

жағыма бара жатырмын.
Шешін, жолаушы болсаң, аска кара!
Алда разы болсын. Қазір жүрем. Ана жігітте бір 

жұмысым бар еді.
«Атығай» иегімен Аскарды нұскады.

Онаша ма? — деді Аскар.
Осында айтсам да болады. Айтайын дегенім: ініме 

бф кыз анттырып ем. Малый дендеп беріп болып ем.
ны кашан алудың жағдайын сөйлесе барып жатка- 

нымда, түнде кеп бір топ жігіт тартып алып кетті. Бізді 
оаилап тастады. Артынан сұрастырсак: мына Итбайдың 
нағашысы екен. «Арамызда сөз болған жок еді>, деп кұ-



дам зарлайды. Содан теңдігімді әпер деп Итбайға келіп 
ем, «алып каш деген мына мен!» деп кеудесін кағады. 
сНеге?» десем: «былтыр каршығаңды сұратканымда 
бермегенсің, білгенінлі кыл!» дейді. «Анау-мынау» деп 
ем, жауап бермей, куып шыкты. Енді басым кетсе де 
осынын сонына түскелі отырмын. Не алсан. да бір арыз 
жазып бер, губернатор келгенде ұсынайын...

— Кеш жарык! — деді осы кезде тагы біреу кіріп.
«Жоғары шык» деп оған ешкім айткан жоқ.
— Ағайынды екі жігіт ем, — деді ол амандасып бол- 

ғасын,— ағам өлген еді. Үш баласымен катыны калған 
еді. Жасы 37-де, байға тимеймін деп отыр еді. Аруак 
сыйлағасын еншім баска болса да, күтіп отыр ем. Соны 
кеше ауылнай кеп, касымыздағы көрші ауылдың бір 
атка мінеріне зорлап апарып косты. Болыс осылай істе, 
деп айтты дейді. Соны білейін деп болыска келсем, «же- 
сір катынды жемдеп соғымға соясын ба?» деп мазак 
кылды. Осында жакында ұлык келеді дегенмен бір арыз 
жаздырып алайын деп ем, әлгі бір бала окытатын жігіт 
бар дегенге, сол арыз жаза біледі дегенге іздеп келіп 
ем, ол кайсың?

— Мен, — деді Аскар.
— Женге түгіл шешемізді байға еріксіз зорлап бер* 

ген, біздін де жанымыз отыр, — деді біреу.
— Соғымға сойғалы отырған биемізді ұрлап әкеткен 

Ізімен куып барып та, Итбайдан жауап ала алмағамыз,— 
деді екінші.

— «Менің сол жакка шошытып жіберген түлкім еді» 
деп, какпаныма түскен түлкімді де тартып алған, — деді 
үшінші.

— Ондайды айта берсец ат беріп сатып алған бүркі- 
тімді де: «былтырғы кашкан бүркітім» деп, тартып алған 
жок п а?— деді төртінші.

— Жалғыз токтымды шөпшілеріне урлап сойып бер- 
генде де сұрап бара алмағам,— деді бесінші.

Итіме ине салған сен, деп Итбайдыц баласы Ерға- 
зы школдан кайткан баламызды аттыц бауырына алып 
сойып, таяк үшына тиіп, балам айдан артык жатып, өлді. 
Онын кұнын сұрап отырмыз ба? — деді алтыншы.

Қарындасынның койнына апармадың деп, Ергазы 
жалғыз кұнан өгізімді ұрысына шығарып берді, біліп 
отырып түк кыла алғамыз жок, — деді жетінші.
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Он 'лы тере беpee, уін жылғы енбегіме бір тъь 
IHjh бермей шығарды, — деді сегізінші.

Янгімг к«6ейяі. Аузы ашылған жарадзй, аржағынан 
яеше түрлі зарлаптар, сарсыктар тынымсыз ағып жат* 
канына Аскар тан каллы.

Par-ay, — десті әркімдер, — осыны тексерепн ұлык 
бар ма екен?

Hare болмасын! Осьгнда жанарал келеді деп жүр 
гой. иіулап айту керек соған.

Амантайдын ойы да Аскарға жері туралы арыз жаз- 
дыру елі, мукдарын айтып, кара карғадай шулаған көпті 
көргенде есі шығып кетті.

Мундай шағымдардыи Аскар бұрын да %тынын есті- 
ген елі. Тялайлардың етінішін орындап, ол үкімет орын- 
ларына арызлар да жазып берді. Бірак, ол жазылған 
ары марлан иәтиже шыкканын Аскар көрген емес. Арыз- 
ларлын кебі жауапсыз калалы да, бірен-сараны ғзчв 
ауылляғы үкімет сайлаган билердің карамағына келіп 
тү<елі Пилердің сыры мәлім: кім пара берсе, сонын ісі 
ж«н П.зряға шамасы келмейтін нашардын шағымы еш 
уакыгга оңға баспайлы. Бірен-саран жұмыстарды орыс- 
T.tn гагайынлалған мировой судья карайды. Онда да 
алым-пара! «Биге бара берме, пара бер» деген макал 
яр. * ол рас сөз! — дейді Аскар,— параның заманы 

даиыпгиам айткаидай, азулыға бар за.ман, азусызға тзр

> кімет орындарына арызды жаза-жаза көңілі осылай 
кяитып Гюлрап Аскар:

Ми, ярыэдарыныэды жазуға ерінбес е м , - деді, 
Кенжетай үй:не жыйналған кепке,-егер соны тындай-
Іт !Л І!ЫК JfT a (ол. катты Х.ҮРСІНДІ), Амал нешік, арыз тыңдайтын үкімет әлі күрылған жокі Ғ

)йбяІі, f мді! др<_ гі кепшілік іпулап, — эүылдын 
үдыіі.і журггы күмде бакыртып таласа, жоғарғы үіык
к?и к»к™ ?ТМаСа' С'’"ЛЭ' ел "с 6олгшІы:' !- К»*ла взрыл

— Men оны білмеймін!

w

А минтай Итбай яуылына біреудің шанасына мініп кетті
Комаігісы жягынан күйі бапты болмагандыктан қобал- 

ж іл і  отыр ма ден ойлаган Ұлберіен:
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— Кон, нағашы? Түнде кайда барасын?— деді оған.
— Ишанның зікіріне түсейін деп едім, баяғы өзің бі- 

летін басы.мнын сакыйнасы әлі жазылған жок еді. Зікір- 
ден кейін кайтып келемін.

сИшаннын зікіріне Игбайдын бір ағаш үйін кешке ка
рай босатады», деп естіген Амантай.

Амангайды шанасына мінгізген адам, шет ауылдан 
келген сыркат біреу еді.

— Өткен жылы, — деді ол былай шыға беріп Аман- 
тайға, — үскірік боранда адасып далаға конып, содан 
өкпеме бір закым жабысып еді, айыкпай койды. Баксы- 
балгерді тегіс өткердім. Талай дәрі де іштім, малмен де 
емделдім, бір де бір сәті түспеді. Жалғыз жігіт ем. Ишан- 
нан жэрдем бола ма деп келем!

Сыркат кісіні жөтел буып, одан артык кеңесе алмады.
Аскар Итбай ауылына Амантайдан бұрын кайткан 

еді, ондағы ойы — аздап тынығып алып, кешке ишанныіг 
зікіріне катнасу.

Аскар дінге сенбейтін, ишанды, молданы жек көре- 
тін. Сөйте түра оның зікіріне катнасуға ойлау себебі: 
бұрын «зікір» дегенді естігені болмаса, өз көзімен көр- 
меуі, сондыктан бүрын көрмеген зат таңсык сыяктануы 
еді.

Кенжетай үйінен пәтеріне кеп, аз калғып дем алған 
Аскар оянып сағатына караса, сағат түнгі тоғыз боп 
калған екен. Зікір осы шамада басталмак та, бірак, бас- 
тала коймағанын Аскар біледі, өйткені. мектепте окый- 
тын, естияр — Сағит дейтін бала, зікір болатын үйді 
бакылап жүріп, зікір басталарда Аскарға хабар бермек 
болған. Сағит әлі келген жок.

Мызғудан мыйы зерігіп калған Аскар кереуетінен тұ- 
рып, беті-колын жуынып тыска шыкса, інірде ашык ас- 
пан бұлттанып солғындау жел тұрып, аздап кар жапа- 
лактап тұр екен. Ол зікір болатын үйдіи алдына келсе, 
есік алды сыңсыған шаналы ат; какпағы ашык терезе- 
ніц біреуінен ол сығалап еді, үй лык тола адам; ишан 
көрінбейді.

«Кірем бе, кідіре тұрам ба?» — деп ол аз ойланып 
тұрды да: «кірейін! — деді есікке карай аяндап, — біраз 
ауру жыйналған екен, сөздерін естиін, не айтар екен!»

Ол үйге кірді де, ауызғы бөлмеден өтінкіреп барып, 
төргі бөлмеге кіретін есіктің босағасында тұрған сан-



дыкка шокыйып отыра кетіп, терт бөлмелі үйге лык тол-
ғам адамдардын сөздеріне күлак тікті.

— Екі тіземе сарсу түсіп бастырмайды, соны кара-
тайын деп ем.

— Менін, белімніи күяиы бар еді, бірдеме көтерсем
шойырылып калам. Балам жас еді, шаруама кыйын бол-
дьі. Соған шипа болама деп ем.

— Осы көзімді жел карып, содан үшынды да, енді ак 
түсіп, басүр боп өлетін болдым. Жарык сәуле көрсет- 
пей түйіледі де отырады. Ишанға үшкіртейін деп ем.

— Сап-сау бала еді, — деді бір кемпір. жеті-сегіздегі 
бір үл балапыц басын кеудесіне сүйеп, — біреулер тәттіні 
кеп жегендіктен дейді, недсн екенін кайдан білейін, 
күлагына бүлак пайда болды. Әуелі шығу шығып жарыл- 
ды да, артынаи тымбай ағатын болды.

Оң жак үрты ісіп кеткен біреу кабағын түйіп, көзін 
жүмып, бетін алаканымем басып, мыкшыйып отыр еді:

— Тісіц ауыра ма? — деп сұрады көршісі.
Ұрты іскен алая карап, жауап бермеді.

— Жарыктығым, — деді, оц жак аяғынын жараға 
толган жіліншігін жүрттың көзінше ашып койып, ірінін 
сүртіп отырғап бір кара сакалға бірнеше кісі, — жапшы 
жаранлы, жеркендірмей!

— Men кұдайдап сұрап алды деп отырсын ба,— деп 
ашуланды жаралы, — бүл еыркат пайда болғалы быйыл 
18 жыл. Әдейі іздеп барғалы жүрген ишанды алла айдап 
колга берді. Фатихасы тиер деген үмітім зор.

— Екі бетіц нарттай жап-жас катынсыц, — деді бір 
жігіт бір әйелге калж ы ңдапсенікі не сыркат?

Әйел күлімсіреп төмен карады.
— Нс еыркат дерің бар ма? — деді, ол әйелге көрші 

отырған кұлағы ауырған балаеы бар кемпір, — кұдай 
күрсактан тарыктырып койғаны болмаса, сап-сау кісі! 
Түскелі он жылдан асты. Талай әулиеніц бейтіне де тү- 
неді, баксыға да каратты. Өспеген атанын баласы еді, 
ишаннан бір жәрдем болар деп келіп отыр да.

Алла, акырын!.. Ойбай... Өлдім!..— деген аяныш- 
ты дауыс естілді есіктен.

Жүрт кекесін доғарып, кескіндері өзгеріп, есікке ка
рады. Киізге ораған бір адамды төрт кісі көтеріп есіктен 
кіргізе берді. г

Көлден ат еуара барғанда аты мүзға тайып, аяғы 
астына түсіп, жіліншігі сынды, — деді көтеріп кіргізген-



т

дер. — Сыныкшы салған еді, аяғы сыркырап, көзінін 
шырымын алдырмай кан-каксата берді, зікірге әкелді.

Аяғы сынған, үйдің ішін беймаза кылды.
— Жол беріңдер!— деді есік жактан біреулер, — 

Азнабай келді.
Үйдегілер үрейлене бастады.
«Неге үрейленді?» деп ойлаған Аскар, есікке көзін 

салса, 13-14 жастағы бір баланыц аяк-колын байлап, 
екі кісі көтеріп кіргізіп келеді екен. Бала бірдемені сан- 
дырактап келеді.

— Жынданған еді, — деді біреулер күңкілдеп,—ишан 
келгелі ерегісіп кетті.

— Е, ерегіспей!.. Неге ерегіспесін! Иесі бар сыркат 
емес пе, жын буған... онайлыкпен шыккысы келеді дей- 
місін?

Жынданған бала үйге кіргенде баяу сыкылды еді, 
бір жерге әкеп отырғызғаннан кейін — көтеріліп кетті. 
Баланың айкайы. шатасуы үй ішін үрейлендіргені сон- 
дай: сау адам түгіл, аягы сынған адам да сарнауын 
койып, доғарып, екі көзін ежірейтіп, жындыға карай 
калды.

Осы кезде үйге Амантай да кірді. Оған: «байтал түгіл, 
бас кайғы» болды. Амантайдын кайткысы кеп бір тұрды 
да, «әдейі келгесін зікіріне түсейін» деп, мазасы кеткенге 
қарамай шыдады.

Сандырак, сарнау, шулау көбейіп кеткееін жұрттын 
бәрі де, әлсін-әлсін есікке карап, минут сайын ишанды 
күтті.

«Барып біліп кайтшы!»— деген күцкілдер шыкты, 
әр жерден.

«Ұят болар, жайланғанша сол боп жаткан шығар» 
десе де әр кімдер барып кайтты.

«Кеңесіп отыр екен!»— деп кайтты біреуі.
«Намаз окып жатыр екен», — деп кайтты екінші.
«Ет жегелі жатыр екен»,— деп кайтты үшінші.
«Қымыз ішіп жатыр екен»,— деп кайтты төртінші.
«Құран окып жатыр екен», — деп кайтты бесінші.
«Дэретке шыкты», — деп кайтты алтыншы...
«Жол беріңдер!» — дегенге жұрт сергіп есікке кара- 

са, ишанныц касындағы молда екен. Тегі казак болған-
мен, ол молда казакша мен татаршаны араластыра сөй- 
лейтін еді.

Жамағаті — деді молда ееіктен басын сұға,— бар-
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шаныздың таһараттарыкыз саф ба? Паксыздар ма? На- 
сыбай, шылым шикіллі харам шайлар жок па.'* Ишан хәз- 
рэтләрі шонди әйб-.рләрні білсә, бик арамас!»

— Тазамыз, — десті жұрт.
Күткен халыкты молда алка-котан отырғызды. Ор- 

таға Мекеден келген мешіт суреті бар жайнамазды жай- 
ды да, оныи үстіне бір кұман су койды.

— Жамағат!— деді молда жайнамаз үстіне жүгінігі 
отырып, — ишан хәзрәтләрі килгәш зікір салады. Барша- 
цыз ол кішінің салауатын айтуға тиішлісіз! Үш мәртәбә 
окып шығам. фаһамлап алыныздар: «Әсфи раббім, жәл- 
ле алла, мәуфи калби Ғайролла, Нұрмұхаммед салла ал- 
ла, лә иләһә илла алла!> Ұшпу зікіріні айткаш, үш мәр- 
тәбә уһһүу илла алла!» — деп айтзсыздар...

Молданыи артынан еріп көпшілік шулап айтып көріп 
еді, көбінің тіл^ келмеді.
* — Жамағат!— деді молда, — тәртіп шушы. Шамды 

сөндірәбіз. Ишан хәзрәті зікір уакытында халык үстінде 
үшып жүруі мүмкін, оған бір дә хауып ойламыыыздар... 
Мен хәзрәтні келтірейін!..

Келіп отырған сыркаттардың бірсыпырасы ишанды 
әлі көрген жоқ еді. «Көрсем жазылам» деген> сенім кір- 
ді біразыныц ойына. Ал, кейбір емделгенге жазылмай 
жүргендер: «кім білсін?» деп күдіктенді. Бірак, аяғы 
сынған мен жынданған баладан баскалардың бәрі ишан
ды өте шыдамсыздыкпен асығып күтті.

Аскар баяғы отырған сандыктың үстінен козғалған 
жоқ. Үйге басын сүккалы әр сыркатка бір жаутаңдап 
қараған ол, осы үйдегі барлық сыркаттың ауруымен 
ауырғандай болды. Оның жаны кай сыркаттан болса да 
артык азаптанды. Ауыр сыркаттан сарнаған, бебеу ка- 
ғып зарлаған адамдардың дауысын естігенде, онын шы- 
мырлаған денесі бірде суып, бірде ысып, аяныштын 
кысылуынан, маңдайынан тер шыкты.

«О, сорлы ауыл!— деп өкінді Аскар ішінен, — жара- 
лы ауыл!.. Сыркат ауыл!.. Ем күтіп келіп отырғанын 
ишан... Ол сенің сырқатынды үдете түспесе, жаза ма?..
С̂ орлы ауыл, сенің де сыркаттан айығып, жаның жадыр- 
ар күн болар ма екен?!>
і п ^ Г Х *  Зарлаудан кҰлағы керең боп, тұлабойы түр- 
тйчліпіп о̂ -ар’ ^ ыРтилУға жакындаған шыдамын әрен 
келді ’ Н Ө31 30Рлап> не кылғанмен зікірді көргісі
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Бір кезде үйге ишан кірді. Жарыла жол берген көп-
тін араеымен ол жорғалай аяндап, жаинамаздың үстіне 
барып жүресінен отырды да, ызғарлы караспен лйнала- 
сын бір шолып өтті. Содан кейін, калтасынан ұзындығы 
бір кұлаштай тәсбихты алды да, оң жақ колының басы- 
мен бір сыдыртып өтіп, тәсбихтың тастарын екі алака- 
нына толтыра ұстап, еріндері күбірлеп ішінен дұғалык 
окып, уысындағы тәсбихтарын иіскей, алақандарымеп 
бетін сипады.

Көптіи көзі ишанда. Ишан молдаға көз кырымен ым- 
дағандай болып еді, молда мөңіреген бұзау сыякты кы- 
рылдаған даусымен «Тәбәрәк» аятын окый жөнелді. 
Асыккан жүртка бұл аятты молданың бастан-аяк окып, 
шығуы — кұранды түгел окып шығудан кем көрінген 
жок. Аят тез біте коймаған соң, біреулер аятты да, мол- 
даны да іштерінен сөкті.

Аят окылып боп, батасы істелгеннен кейін, молда көп- 
шілікке зікірдің тәртібін тағы айтты.

— Білеміз! Ұқтық!— деп шуласты көпшілік. Жұрт- 
тың көзі ишанда...

Терезенің какпактары жабылды. Шам сөнді. Ныса- 
насыз қараңғылықтан адамныц басы айналатындай 
болды.

Қарацғы үйде күңренген дауыспен дұғалык окып, 
анда-санда су буркіп айнала үшкіріп отырған кісінің мол
да екенін, ишан екенін жұрт айыра алмады. Тілі келсін- 
келмесін, үйреткен дұғалығын айтпаған жан үйде кал
ган жок. Біріне-бірі үйлеспей, косылмай шулап жаткан 
дауыстан: кімнің не дегенін еш кім естіген жок, сөзді 
айыруға болғаи жоқ, шулаған жұрттың кұлағына ызын 
қаккан жалғыз дыбыс — «һу... һа... һу!..»

Шу мен кою каранғылыктан Аскардын басы айнал- 
ды, жүрегі лоблып, кұскысы келді. Одан артык отыруға 
дәті шыдамаған Аскар, «естісе естісін» дсген оймен ишан- 
ды дауысын шығара бір боктап, жолындағы жұртты ба- 
са-көктей, сүріне-кабына, жобасымен есікке әрең жетті 
де. есікті апіып тыска шыкты. Ол кезде, манағы әлсіз жел 
күшейіп, мана ұшкьшдаған кар, енді борай, қалың жа- 
уып, дала алай-түлей сұрапыл екен.

Аскарға бул сүпапыл — қайғылы халықтың ышкына 
алған демі сыяқтанып кетті.
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Бүркітіне бірнеше коян ілдіріп, түс ауа ауылына бет- 
геп, сони кардан жолды кыйып алуга келе жаткан Аман* 
тай алыстаи бір көсем аттыны көрді. Жолаушынын жүрі- 
сі асыгыс, аттары іиапкынмен келеді. Амантай «бүл кім 
екен?» деген оймен жортып барып алдынан тосайын деп 
еді, манайлап үшып жүрген бүркіті шакырғанына келе 
коймай, жолдан кырындап кетті.

Жолды кыйгаштай ұшкан бүркіт, біраздан срн шыр- 
қап биікке іныгып алды да Амантайдан шакырымға жа- 
кын жерде шаншыла томен карай кұлдырады.

— Тіфе-тіфе!— деді Амантай, астынлағы атын тебі* 
ніп, сүріне-кабына шокытып,— канды басыш бері тарті

Кап сонар болғандиктан Амантай аңга тац біліне 
шыгьіп, астындағы аты босаисый бастаған еді.

Сондыктан ат Амантайдың алып үпікан көніліне се- 
рік болмай, аягын аттаған сайын күртікке сүрініп, бүркіт 
түскен орынга зорға жетті.

Бүркіттін басып жатканы карсак екен. Аң алғанына 
масаттангандай болган бүркіт, иесі аттан түскенде кар- 
сакты тастай бсріп, секіріп барып саржан бойы жерге 
конды.

Амантай карсактың касына келсе: аузын анырайта 
ашын, иегін әлсіздеу кағып жатыр, тырнак, кірген көзі 
агып кетіпті. Өлгелі жаткан карсакты Амантай калақ- 
псн бір псріп, арткы аяғынан көтерсе, белдемесі омыры- 
лып калған екен.

Бүркітінс жемді кайтар алдында ғана жегізетін Аман
тай, кындағы кездігін еуырып алды да, карсактың он 
жақ колыныц, бауырыныц терісін іреп, төсін сөгіп, жы- 
лыдай жүрегі мен бауырын жүткызды. Содан кейін ол 
етінің жүмсак жерлерінен бір-екі кесегін кылғытты. Оған 
разы болган бүркіт, терісін сыпырып жатқан карсақтын
еііне үм тыл май, тұмсығын қанатына үйкөп отырған ор- 
нынан қозғалған жоқ.

Амантай карсакты сойып болып, терісін канжығаға 
байлағалы атына қарай жүргенде, көзіне жол үстінде
м



токтап тұрған манағы шаналы түсті. Шанада біреу түре- 
геп, колын бұлғап тұр.

Бүркітті балдакка кондырып, шаршаған атының жал- 
кау аяиымен ілбіп отырып Амантай жолаушыға келсе — 
екі орыс, алдында божы ұстаған казак., түрегеп түрған 
екі орыстың біреуі екен.

— Аман? Қай ауылдікісін? — деді түрегеп тұрған 
Амантайға.

— Мына ауылдікі, — деп Амантай ауылын иегімен 
аұскады.

Бүркіт балдакка отыруға жалыккандай талпынды.
Держи!— деді түрегеп тұрпан колын көтеріп.

— Кісіге тимейді.
— Бұл не кұс?
— Бүркіт.
— Жана не ұстады ол.
— Қарсақ.
— Көрсет.
Амантай аттан түспей карсактыц канжығадағы тері- 

сін камшыеынын басымен котерді. Оиыіі екі жак канжы- 
ғасьшда бірнеше коян, сыйрактарынан байлаулы еді.

— Нешеуі коян? — деді орыс.
— Тоғыз.
— Бәрін бүркіт ұстады ма?
— Енді мен ұстады деп тұрмысың?
— Бүркіт пен коян үета деген кім саған?
— Еш кім де емес. Өзім!
— Қоянды лұксат к<ағаз алмай а.улауға болмайды. 

Қағазыц бар ма?
— Жок.
Сөйлесіп түрганда «бүл кім?» деген оймен үніле 

караған Амантай, біраздан кейін Қошкинді таныды. 
Кошкин мүны танымады. Өткен жылы кісі өлімінің дауы 
болып, сол даудан Кошкин алты каскыр, жүз сом, бір 
алтын жузік папа алғанын Амантай жаксы білетін еді. 
Кошкиннің үстілдегі көк шұғамен тыстаған, жағасы 
қайырулы каскыр тұлыпты, Амантай сол параға алған 
каскырлардан істеткен екен деп ойлады.

Кошкиннін бүркітке жабыса бастауынан Амантай 
сескенейін деді. Салкындаған денесі шыйырыккан бүр- 
кіт, тағы да талпынып еді, каккан канатының астындағы 
көбік кар борап кетті.



t f Ұста, ұста! — деді Кошкин денесін шегіндіре, к о
лын көтеріп.

Бүркіт талпынуын токтатпағасын, Амантай Кошкин- 
иің «әрі кет» деуімен шанадан алысырақ барып тұрды. 
Бүркіт кайта тыйышталды.

— Бұл неге талпынады? — деді Кошкин.
— Иесіне жаман сөз айтқанды біледі, — деді Аман

тай куланып.
Кошкиннік естуінше — «бүркіт адамдай акылды. Ие- 

«іне жау кісіге о да жау».
— Орысша біле ме? — деді үрейленген Кошкин.
— Біледі, — деді Амантай жымыйып, — алып кетем 

десеңіз мә бүркіт!
— Жіберме!.. Жіберме!..
— Егер, мен тиме десем тимейді.
— Ендеше, айт, тиме деп, — деді Кошкин.
Амантай б:рдеме айткан боп, бүркіттің басын, топ-

шысын сыйпап, басына томағасын кигізді.
— Бөркі ме оның?
— Ие, бөркі.
— Оны неге кигіздін, басы тона ма?
— Басы тоңбайды. Сендердіц кескіндеріцді көиіліне 

сактап калмасын деп көзін жауып жатырмын. Егер, кес- 
кіндерің есінде қалса, ол сендерді кайдан болса да тауып 
алады.

— Мына кісіні таныйсын ба? — деді Кошкин қасын-
дағысын нұскап. — Бұл становой пристав. 

— Кай жактан келесіцдер?
— Алексеевка жактан.
Кошкин губернаторға даярланған аттарды тексеріп 

жүргенін айтты.
— Бүркітпен аншылык. өте кызык,— деді пристав

урядннкке,— егер губернаторға көрсетсе, кандай жақсы 
болар еді.

— Бурабаиға токтайды деген сөз бар, сонда шақыр- 
тамыз бұл казақты. Әй, киргіз!.. Атың кім сенің?

— Амантай.
Но, вот, Амантаика, сен келесін бе, губернаторға 

бүркіт салуды көрсетуге..
— Кел десең келем.
Приставпен екеуі күбірлескесін:

Of.



— Губернатордың өткенін банкап жүр де, Итбан 
ауылына кел, — деді Кошкин.

— Жаранды.
Урядниктің көзі карсактың терісіне бір-екі рет ка- 

далды да, сұраудың жөнін таппады.
«Ац байлап келе жатканда, жолда жолыккасын, орыс- 

та болса сауға сұрайтын реті бар, — деп ойлады Аман- 
тай, Кошкиннің көз карасын сезіп, — сұраудын ретін 
білмей турған шығар, бір карсақтан байымаспын, бай- 
ланып кетсін».

Амантай бүркітті ердін касына кондырып, аттан түсті 
де, карсакты канжығадан шешіп алып, урядниктің алды- 
на тастады.

— Қырғыз,— деді Амантай, — мала-мала держал 
карсақ, коян... он мала-мала еауға дабайт бойдит, ежли 
он дорогы бидит шелабек... Нс дабайт жаман бойдит... 
поймал?..

— Понимаю...
Урядник колына тиген калың түбітті карсакты колы- 

на алып, куанышпен сипады да:
— Маған кушайт надо? — деді.
«Ет асып бер дегені ме?»— деп бір ойлап калған 

Амантай урядниктің көңілі коянга да ауғанын кейінірек 
түсінді.

— Даем... кояндікі макан жернай бойдит...
Амантай канжығадан екеуіне екі коян шешіп берді.
Жолаушылар жүріп кетті.
— Бүркітін губернаторға әкелер ме екен? — деді 

уряднпкке пристав былай шыға беріп.
— Әкелер. Тіл біледі дегені рас па екен?
— Менімше рас. Өтірік болса ол кұс казакка еріп 

жүре ме. босангасын кашып кетпей ме? Иесінін тіліп сез 
білгендіктен алатын шығар. Оның қандай киргиз еке- 
нін білесің бе?

— Жок. Танымадым.
— Губернаторға бүркітімен покушение1 жасамас па 

екен, ол?
— Қайдан білейіні
— Бүркіті тіліи білсе, оцашада үйретіп койып, мен 

айыпты емеспін, кұс айыпты деп жүрмесе!
— Оны ойлану керек екен!..

1 Қастық.
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Жолдағы ауылдын. біреуіне конып, урядник пен при
став Итбайдікіне ертекіне түске тармаса келді.

Губернатор келетін мезгіл жакындағасын, ауылдын 
солтүстігі мен күншығысынан келетін екі жолдың да 
үстіне Итбай салт атты карауыл койған еді. Сол кара- 
уылдың біреуі көсем атпен көсілтіп келе жаткан уряд
ник пен приставты көргесін ауылға тұра шапты.

«Есі дұрыс па, шаба жөнелгені несі?» — деп ойлады 
жолаушылар.

Қарауыл жігіт аттан қарғып түсіп, үйге жүгіріп кір- 
генде, Итбай ертеңгі шайын жаңа қолға алып жатыр еді.

— Келіп қалды!..
— Кім?
— Білмеймін, әйтеуір жүрісі катты. Көсем жеккен...
— Бір ғана шаналы ма?
— Біреу.
— Ә, онда апы кіріп, күпі шыкпай-ақ кой.
Итбайдық олай деген себебі губернатор ен кемінде

он пәуескемен келеді деген хабар алған. Сондыктан ол: 
«Кошкин-мошкинніқ біреуі болар», деп ойлап орнынан 
козғалмады да, артынан «уезни боп қалуы мүмкін» де
ген ой түсіп, орнынан түрегелді.

«Его высокопревосходительство генерал-губернатор- 
ды мен Акмола жөнелтіп барам,— деп жазған еді. Көк- 
шетаудың уездный начальнигі Кривоносое Итбайға,— 
касында Ақмола облысының гражданский губернаторы 
бар, прокурор бар, чиновник особых поручений бар, ла- 
кейі, повары, тағы баскалары бар — барлығы он бес кі- 
сі, алты пәуеске. Ақмоланың уездный начальнигімен 
екеуміз губернаторды Петропавлға шығарып саламыз. 
(Мүмкін, Бурабайлатып. Омбыға тура кетуі). Барлығы- 
мыз он шакты пәуеске, 25-тей кісі болармыз. Мен колым- 
нан келетін бар мүмкіншілікті карастырып, генерал-гу- 
бернаторды сіздіц үйге түсіруге тырысам. Бұл конақтыц 
өзгеше екенін сіз ұғуға тиістісіз. Бір үйінізді түгел бо- 
саттырып, ішін жаксылатып жыйнатыныз. Город тәртібін 
сіз өзіңіз білмеуіңіз мүмкін. Олай болған күнде, маңай- 
дағы казақ-орыс каласыпан білетін адамдарды алдыры- 
И.ЫЗ. Қонақ асы ретінде солармен акылдасарсыз Петер- 
бургке сізді жіберу керек деп, губерыаторға өтініш еткен 
мен болатынмын. Жақсылап, сыйлап жіберерсіз деп се-
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немін. Ішік, кұндыз сыкылды лайыкты затыңыз болса, 
сыйға тартқаныцыз да жаман болмас еді.»

«Қарауылшының көргені — губернатордың алдын ала 
келе жаткан Кривоносов емес пе екен?» — деген оймен 
Итбай далаға жүгіре шығып еді, шанадан түсіп жаткан
урядник пен приставты көрді.

— д т даяр ма? — деп с.ұрады, амандасқаннан кейін
пристав Итбайдан.

— Даяр таксыр.
— Неше ат байлаттык?
— Қырық ат.
— Түктері кандай?
— Он пәуеске келер деп шамалап, бір пәуескеге төрт 

аттан даярлаттым, бәрінін. түктері, тұлғалары бір келкк
— Көрейік.
Урядник те, пристав та түлыптарын сыпырып тастап, 

бүрме бел тонмен Итбайдың артынан ерді.
Аттар төбесінің жартысы ашық қорада қаз-қатар 

байланып, шөп жеп жатыр еді.
Итбаймен арасында азьцрақ салкындығы бар прис

тав, міні барларын табам деп, корадағы аттарға көзін 
қадай кірген еді, бәрі де бір келкі денелі, түктөрі пар- 
ланған, күйлі жылкылар екен.

— Қарнын шермитіп, аттарды шөшке иеге қойды- 
иыз?— деді ол аттардан кінә таба алмағасын.

— Мал үнемі сұлы жемейді. Бір мезгіл шөп берме- 
се болмайды. Аттың ішін өсіретін бұл жас шөп емес, 
былтырғы кураған қаудан.

Жабайы кісі болса «молчать!» дер еді пристав, Ит- 
байдың Кривоносовпен жакындығы баірын білетін ол 
олай жекіре алмады. Бірак, «молчать!» ті көз қарасьт- 
мен ұқтырам дегендей адырая карады.
. — Көрерміз, господин волостной управитель, чині
үлкендерімізге қалай ұнарын!.. Әлі мақтануға еірте... 
Күттірі.ңіз жаксылап. Үйді даярлаттыныз ба?

— Даяр, көріңіз жүріп.
Әр түрлі кілеммен, жібек кестеден өрнек тіккен жа- 

булармен, шұғамен, оюлаған ақ киіздермен, киіз үйдің 
кілем бауларымен, асыл киім, асыл саймандармен әше- 
кейленген алты бөлмелі ағаш үйдің ішін аралағанда, 
приставтың танданғаннан есі шығып кетті.'

«Міне байлык!» деп ойлады ол.



Оған әсіреое ұнаған губернаторға даярланған бөл- 
VC. Ол бөлмеде: бір жақ басы иденге төселіп, бір басы 
\Гідің кабырғасына өрлеп шығып, ар жағында көп же- 
pi буктетіліп тұрған, гүлдері жакұт тасындай жалтыл- 
дап көз токтатпайтын шым жібек кілем бар еді.

— Мынау неше кез?— деп еұрады, туғалы ондай 
кілем көрмепен пристав.

— Ұзымдығы он екі кез, көлденеңі сегіз «ез.
— Да-а-а!
Төрдегі екі терезенің аралығындағы кабырғада жа- 

нат каптал ішік, тамак ішік, қаіра құлын жарғак, кам-- 
шаттын ұзындығы кере кұлаштан артык ак кылшык 
?кі кара құндызы ілулі тұр екен.

— «Морозной пылью серебрится,
Его бобровый воротник >,—

деді пристав күндыздыц жүнін алақанымен сыйпап, 
шіркін-ай, жаға кылар ма еді? Бірак, біздің колға бұл 
не түссін, кымбат та, табылмайды да!..

Екі терезенің аріалығында оюлаған сұлу өрнекті К ы 
зыл ағаш рамаға салып, бетіне шыпы жауып, раманың, 
айналасын шашакты кызыл жібек белбеумен төгілдіре 
коршаған бір затка пристав пен урядник үціле карады 
да, оған таңданғандай, я одан корккандай біріне бірі ка
рады.

Бұл үніліп карағандары — 1739-жылы Итбайдық ар- 
ғы атасы Байкадамға Руссия патшасынап берілген гра
мота еді. Грамотаның басындағы «Жалованная грамо
та почетнейшему аксакалу, бию Киргиз-Кайсацкой 
Средней Орды* 2» — деген таска басылған сөздермен 
жазылып кеп, «Байкадаму Худайбергенову» деген еөз- 
дер колмен жазылып, одан кейін, тағы да грамотанын. 
аягына шейін таспен басылған сөздер екен. Құдайбер- 
генов» деген фамилиядан кейін айтылған сөздер: «о 
принятии им в числе 75 аксакалов Российского поддан- 
атва»3.

' «Суыктың күміс шанынан, жалтылдап күндыз жағасы»
(Лушкин).

2 «Кырғыз, казақтың орта жүзініқ аса құрметті ақсақалы. бні 
Құдайбергенов Байқадамға сыйлык — грамота».

3 <75 ақсақалмен бірге Россияга багынғандығы үшін».



Одан кейін, Анна Иоановна Байкадамға, Руссияғх 
бағынғандығы үшін рахмет айтып, «дворян» деген атак 
беріп, оның барлық ұірпағын нақ өзіндей қадірлейтінін
жазған.

Пристав грамотаиы қадала окып тұрғанда: «болем, 
біліп кой, менін кім екендігімді», — дегендей, Итбай
оған күлімсірей карап тұрды.

Итбайдың атасы бүндай грамота алғанын пристав
бұрын білмейтін еді. Сондыктан ол: «ә, мынау мынадай 
казак, екен ғой!» — деген оймен Итбайға карады. Ит- 
байдың тәкаппарсып жымыйғаны приставка ұнамады. 
Қазакты кем халық деп түсінетін ол, патшаныц мына 
сыякты грамотасын Итбайдың атасынан кызғанды. 
Приставтың ол кызғанышын оезген Итбай, «ішің күйсе 
түз ж ала»,— деп күбірледі де:

— Біздің атай осылан болған!— деді приставты 
ашуландыра түсейін деп.

Итбайдың ол сөзін ұнатпаған пристав бетін есіктін. 
екі жак босағасына бұрса, төгіліп турған әртүрлі, ат- 
тың саймандары екен. Бәрі алтындалған, күмістелген. 
Олардың ішінде приставка аса ұнамды көрінген: жал- 
пак бас казак, ермеи ердің: токым, тебіңгі, іүзенгі, ай- 
ыл, тартпа, кұйыскан, өмілдірік, жүген сыкылды сай
мандары. Ердің ағашына да, саймандарына да какта- 
ған күмістер шегеленіп, олардыц бетіне алтын сымнан 
мәнерлер тартылған екен. Құйысканның, өмілдіріктің, 
жүгеннің шашактары алтын шок. Епді приставтыц көзі 
соған түсті.

— Баяғыда император II Николай наследник боп 
келіп мені Омбыға шакыртканда,— деді Итбай прис
тавка, зоіресіп үшырғысы кеп,— мен осы ерге мініп ба- 
рып ем.

— Сізге мұны кім істеп берді?
— Жер ауып келген бір черкес үйімде жатып, осы- 

ны бір жыл істеді. Акысына бір ат, бір пүшпак ішік 
бердім. Бір жыл тамағын асырадым.

— Қанша күміс кетті барлығына?
— Жүз сомнан аіртык, шыгар деймін.
— Алтын ше?

Күміске жалатканы 50 сом, анау алтын шоқгар- 
ды Ірбіттен әдейі саттырып алдырғам.

Жылтырағанныц бәрін ала бергісі келетін, хатта
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алып та жүрген пристав: «реті келсе,— деп ойлады іші- 
•4€н, болмеде көрінгеннін. бәріне кызығып,— мен алар 
едім бүларды... Егер біреуін ғана ал десе, кайсысын 
тандар ем?~. Бәрі де керек... Міне кайда байлык!..»

Жасаудан кейін Итбай ыдыс пен арак койған шкаф- 
тын ішін ашса: портвейн, коньяк, мускат, кагор, шам
панский, ликер, ак арактың әртүрлері, тағы баска түрлі 
арактык бөтелкелері лык толып тур екен.

— Азырак бой жылытасыз ба? — деді Итбай прис- . 
тавка, көзі аракка карап бозарып баратканын көріп.

— Закускамен!.. Сонырак!..
Губернатор жататын бөлмеде приставка бір кем кө- 

рінген нәрое — кереует жоғы еді.
— Губернатор кайда жатады?— деген сұрауға:
— Мынада жатады,— деп Итбай ак никель кереует- 

ті алдыртты да, үстіне мамык күстөсек салдырып, онын 
үстіне какылтырдай саңғырлаған жаңа жібек көрпелер 
жаптырып, шайымен тыстаған жастыктар койғызды.

— Дұрыс!
Жасаудан, үйден, ыдыстан, тамактан кемшілік таба 

алі?аған пристав, музей караған адамдай әр нәрсеге бір 
үніліп жүргенде: «ас даяр!»— деген хабар әкелді Бүр 
кггбай.

Пристаз, Кошкин, Итбай үшеуі ас бөлмеге шыкса, 
табакка салған куырдактын буы бұрқырап түр екен.

— Отырыныздар.
Итбайды манадан тандандырган бір нәрсе: Кошкин- 

иіқ пристав алдында мысы түсіп, аузын буған өгіздей 
сләм» деп үндемегені, болмашы айтқан сөзіне де «ваше 
благородие» дей беруі.

«Жалгыз жүргенде екпіні тау жығарлык еді, өзі не 
деген жасык неме?» деп ойлады Итбай.

Кошкиннің үндемеуі корккандык, яки жасыктык 
емес екенін, кызмет кезінде өзінен үлкен ұлыкка сура- 
май сез кату дүрыс емес деп түеінетіндігін Итбай білген
ЖОК-

Қуырдакка отырғаннан кейін Кошкин үнін шы- 
ғарды,

Семен Семеныч,— деді ол столдағы коньякты кө 
pin,— енді ішеміз, сіздің ден саулыкка.

Пристав жымыйды да, рюмкаға куйған коньякті он 
колымен кнтсріп орнынан түрегелді.
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— Мен бүл бакалды, ішемін,— деді пристав,— гу- 
бернаторға жаксы даярлык жасағандығы үшін, волост
ной управитель — Итбай Байсақаловтың ден еаулығы-
на, ура!

Соғыскан рюмікалар сыцғыр-сыңғыр етті.

Бялалардың сабағын бітіріп, түстен кейін тараткан 
Аскар, терезеге карап біраз түрегеп түрды. Ол күні ка- 
лың тұман түскендіктен, бұтағын кырау баскан жакын- 
дағы селдір ағаштар болмаса, көзіне жөнді нәрсе ілек- 
кен жоқ.

«Журнал окыйын», деген ой келді оған, бір түсті ап- 
пақ карлы далаға караіуға жалыккасын.

«Айкаптың» бірнеше саны почтада жыйналып жа- 
тып, жакын арада бір-ак «елген еді- Соларды шкафтан 
алды да терезенің алдына отырып, окуға тұтынды.

Қазак, тілінде шығатын жалғыз журнал болғандык- 
тан, оның нендей мәселе көтеретінін білгісі келген Ас
кар «Айкаптың» барлык санын окып шығатын еді.

«Айкаптың» 2-3 сандарында Романовтардың 300 
жылдық тойы туралы бірсыпыра кеңес жазылған екен. 
Тойға баратын казактарға «Айкап» акылдар айткян 
екен. Соларды өзінше талкылап, калың ойда отырған 
Аскардың күлағына:

— Аманбысын, Аскар!— деген дауыс сап ете түсті. 
Аскар жалт караса: кара күлын жарғағы, түлкі тымағы 
бар, кен танау бір каіра сұр адам .'

— Мені танымайтын шығарсыз? — деді кара сүр, кө- 
зін ойнакшытып,— мен Мадиярмын.

— Ә, енді білдім!— деді Аскар қолын ұсынып. куа- 
нышты кескінмен,— сәләматсыз ба?

Мадиярдың кыскан колын ұзак уакыт жібермей, кес- 
кініне куанышпен караған себебі, біріншіден— көптен 
окыған азамат көрмей, окыған адамды сағынуы болса, 
екіншіден— Мадиярдың атын ғана естіп, оны көруге Ас- 
кардың көптен ынтык болуынан еді.

Аскардыц естуінше: Мадияр қазақ зыялыларынын 
ішіндегі ең беделдісініц біреуі, және аз ғана казак окы- 
ғандарының арасында оны мүндай дәрежеге жеткізген, 
оның акылдылығы, болжагыштығы, заман жайына кы-
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рағилыги екеи. Ондай адамға жолығуға, акыл алуға 
Аскар кумар.

— «/Коли болар жігіттің женгесі алдынан шыкеын» 
дегеи атамыздын макали бар еді,— деді Аскар, калин 
босатпастан, аздан кейін Мадиярға,— сізді көруге аса 
кумар сдім, тілеуіме тура келдініз.

— Меи де сені сирттан естіп ем,— деді Мадияр, 
изін Аскарга ага көріп, «сенімен» сөйлесіп, көруге мен 
дс uhtuk ем, соті бүгін түсті. Бұл ауылда бала окыта-
тыныңды да ертеде сстігем.

— «Аттиң жали, атанның комында» мазаңызды ал- 
майин,- леді Аскар,— кайталап айтайын, күткен кезім- 
де келдініз. Әлім жетпейтін жүктің астында мыкшын- 
дап жаткам кезім еді бұл, мүмкін, сіз көтерісіп жіберер- 
сіз; жүгімнін жайьш жата-жастана айтармын. Ал, жол 
болсині

— Әлей болсын, Орынборда «Казак» атты газет шы- 
гаруга үкіметтен уликсат алынған еді. Соған каражат 
жийнап жүрмін. «Азамат серіктігі» деген ұйым ашып ек. 
Газет мүінелік жарналарга шығады. Сол серіктікке 
мүшелер үйимдастырам. Газет шығару көптен ауызда 
жүргсн моселе еді. 1906 жылы Торғай облысынык акса- 
калдары Дума сайлауына Орынборда бас косып, баспа- 
свне еркіндік болды дегесіи, газет шығарайык деп кау- 
лы кылган. Ішінде мен де болғам. Ол кезде мен Орын- 
бордагы киргизско-умигельский куресте окыйтьш ем. Га- 
зстті үйымдастырып, каражат жыйнауды жұрт Коста- 
майдын, атакгы байы — Смайыл хажы Жаманшаловка 
тапсырган еді жэне сол арада, кісі басы акша шығарып, 
мың жарымга жакын. каражат жыйналған еді, артынан 
Омайыл ол акшаларды жеп койып, газет шыкпай
калган. Mine, сол газет алты жылдан кейін шыккалы 
отыр.

I а к*т шыгарады деген хабарга Аскар катты куанды. 
Казак гілінде бір газет міыкса каидай жаксы болар еді, 
дисм оныц ком уакыттаи боргі арманы енді жарықка 
міыккам сыкылданды.

Г»ір үйгс түсіп жайламыныз,— деді Аскар Мадияр- 
іа. содам соц сөнлесерміз. Осы ауылда Итбай дейтін 
ба(іымы t бар, өзі боліііс. Содам басқа үйге түсіп жағ- 
дайыцыя 'Келмсс.

Өзім дс сол үйге түстім. Итбайды білем. Бұрын 
бірор кабат көргем де. Мем кеп түскенде даяр шай бар
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екен. Содан ішіп, жылынып, онын. артынан қымыз ішіп,. 
тойынып алдым. Көңіл тойса, тамак тоятын. Киіз туыр- 
лықты казекемнің бір мақтауға тұрарлық әдеті,— осы қо- 
нағасысы емес пе?

— Әрине, солай. Итекец сыякты байлаірда тамак кө- 
бі рас. Бірак, біз куанып ішетін сол тамакда, біреулер 
жылап қарайды, бұның сонысы жаман.

— Ол 'Кім?— деді Мадия,р Асқардың сөзіне түсінбей, 
оған сүзіле карап.

— Кім болсын: кедейлер! Итбайдың малы — 'кедейдін 
көз жасынан кұралған жоқ па? Ата-бабасынан бері ка
рай, күні бүгінге шейін момындарды зарлатып, жеп ке- 
леді. Зорлыктан жүрегі айныйтын Итбай жоқ, жеген 
сайын өшіге түседі.

Аскар Мадиярға Итбайдың өзі білетін хиянатының 
біразын айтып берді.

— Осы сөздерді ол кісінік өзіне айтып көрдің бе?— 
деді Мадияр.

— Шет жағалап айттым. Менін. сөзімді жүре тындай- 
ды, «оны. көпсінсең, мына кара» дегендей, әдейі маған 
көрсете, өршелене соғады. «Ауылдағының аузы сасык» 
деген макал бар ғой. «Қатынға кадырым жок — етімді 
көреді, ағайыиға кадырым жоқ — бетімді көіреді» деген
дей, күнде көріп көзі үйренгендіктен менің сөзім оған 
құнсыз болатын шығар, не ол мені — «жалдап алған 
учителім» деп жалшысының біріне санайтын шығар. 
Тыңдамайтыны содан ба деймін, әйтпссе, ұялтарлык кып- 
ақ айтам «Мадияр» деген атыныз бар, бұрын таныс та 
екенсіз, мүмкін, сізді сыйлар, сіз айтып көрсеқіз қай- 
теді?

Мадияр Аскардын, шын көңілден айткан сөзін кекету 
деп ойлап калды. Сондықтан ол да кекетінді жауап 
берді:

— Айтсам айтайын, бірақ кімнен естідім дейін, се- 
нен бе?

— Олай десеңіз де болады. Әйтпесе, ел аралап келе 
жатыр екенсіз, ел ішінен Итбайдың хиянатын өзіқіз де 
естіген боларсыз.

— Өоек жыйнауға уақытым болған жоқ. Өсектен 
баска жұмысым да жететін.

«Бұл сөзді қалай айтты» дегендей тандана қараған 
Аскарға:

Жесе жейтін шығар,— деді Мадияр өкпелетіп
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алармын дегендей,— еиалдымен казак халкы, ен зор 
жвушіден кұтылу керек, сонда ғаиа козі ашылады

— Ол кім?
— Орыс!— деді Мадияр шегелей сөйлеп.
— Орысггын кедейін жеуші жок па?
— Бұл вз пікірін 6е? — деді Мадияір төне карап.
— Олай деп неге сурадыныз?
— Жай, колденен біреуден естігенін бе дегенім ғой. 

Аскар ол созді ауыр алды.
— Бұлайіпа айтуыныз: мені бұрын танымағандығын- 

ыздан ғой деймін. Акылым көп я аз деп сізге не дейін, 
бірвк, кісі сөзін айтатын менін аузым әрген емес. Мен 
взімді, шамаша, өз пікірім бар деп түсінетін жігітпін.

— Ренжіп калдың ғой, Аскар, менікі зілсіз сөз еді. 
Таныспай жагып, бұлайша сөз мұрындыктары сокты-

ғысканына Аскар да, Мадияр да ынғайсызданды. Екеуі 
де. свз сарынын баска темаға аударуға тырысты.

IV

Шеттеи келген конак. бар, ауыл адамдары бар, «жат 
жігіт келіпті» деген сөзбен, іңірде жыйналған журтка 
Итбайдын үйі лык толды.

Жыйналған жұрттыц амандыктан кейін сұрауынын 
көбі: «калада не арзан, не кымбат» сыкылды ұсак сөз- 
дер болып бара жаткасын, Мадияр оларға солғындау. 
кыскаша жауап беріп, газет кенесіне кірісті:

— Кәне, кімнен бастап жазайын?— деп Мадияр ай- 
нала карап еді...

— Мені жаз! — деді Итбай,— кәзиттің жылдық ак- 
шасын кәзір төлеймін. «Азамат серіктігіне» бір өгіздін 
кұны —35 сом берем.

— Мені жылдығына жазыцыз,— деді Аскар Итбай- 
дан кейін үй тола кісіден 5-б-ақ адам жазылғасын,— 
«Азамат серіктігіне» 25 сом берем.

- Мені жазыңыз,— деді Кенжетай босаға жактан. 
Мадияр Кенжетайға: «бұл кім?» дегендей үңіле ка- 

рады да, дәптерден квитанция жыртып берді.
Ұн алып ішетін аз гана тыйыныцды шығындап, кә-

'ит алгам сенің не тецің? — деп біреулер жаны ашыған- 
сып ұрысты.

Мырзалығып тыясыц ба? Қып-кызыл жас жігіт
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емес пе, сайдың тасындай ағайынды үшеу, табысы мод. 
Санаттан калмағаны дурыс,— деді Бүркітбай кекетіп.

— Тіпті, осынікі жарайды. Сүйегінде кемігі бар неме, 
өзінің! Осыдан түбінде кісі шығады. Кезегі келген жер
ле астындағы атын түсіп беретін әкесі ер кісі еді. «Ат 
болатын тай саякка үйір, адам болатын бала конакка 
үйір» деген сөз бар. Жазылғаны дұрыс!— деді біреу, 
кекеткен адамның сөзін ұнатпай.

— Ағай! — деді Кенжетай Мадиярға,— жарты жыл- 
дығы екі сом екен, калтамда актам  жок еді, екі жаксы 
сеңсеңім бар еді, соны сатып жолыкыздан қалдырмай 
ертен акшанызды әкеп берем.

— Акшанды мен берейін, маған артынан берерсін,— 
деп Аскар өз акшасына екі сомды коса берді.

— Тағы кім бар? — деп Мадияр жан-жағына карап 
еді, ешкім «мені жаз!» дей койған жок.

— Бұларың жарамас,— деді Итбай жұртка,— әдейі 
келген азамат. Ел деп келіп отыр. Жазылындар!

Мадиярдан көрі Итбайдан көбірек ұялған және бес- 
алты адам кынжылып барып, жылға, жарты жылға жа- 
зылды да, өзгелер тым-тырыс отырып алды.
' — Акшаларыц жоғык, — деді Базарбай дейтін сәу-
дагер орнынан көтеріліңкіреп,— соғымдарынның теріле- 
рін мвған сатыңдар. Әй, Қенжетай! Кәне, не сұрайсың екі 
сенсеңіңе?

— Ж ас токтының терісі, бұйра сыкылды сеңсең. Бі- 
реуін өзіме, біреуін Темірбекке тымақ кылдырайын деп 
ем. Иленіп даяр тұр. Актам жок болғасын сатайын деп 
турмын. Қалаға апарсам төрт сомға еөз айтпайды. Үш 
сомға а л !— деді оған Кенжетай.

Газеттің жарты жылдыгы екі со.м екенін құлағы шал- 
ған Базарбай, сеңсендердің кұны одан артык екенін 
біле тура, Кенжетайдың акшасы жогын көріп, зәру 
тосты.

— Бір сом елу тыйын!— деді ол, кою, узын кара 
сакалын бір сыйпап,— одан артыкты көтермейді. Сен 
қысылғасын алайын деп отырмын. Әитпесе, сенсен.нін 
базары казір жок. Ешкайда өтпейді

— Екі сом берсейші!— деп оркімдер төре айткан бо- 
лып еді...

— Аясаң жаныннан бер, «саудада достык жок?» де
ген сөз бар,— деп Базарбаи қынырайып отырып алды.

— Базеке,— деді Мадияр,— бірде панда, бірде залал
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көріп жүрген шығарсыз. Аэар болса екі-үш терідон ала- 
тын пайдан шығар. газетке өзін де жазыл.

— Ойбай, шырағым-ау, мен кағазға шоркакпын ғой. 
Казақтың қара тоқпағымен жүрген адаммын. Мен несін
білем.

— Біреуге окытарсың.
— Кімге барып окы деп жүрем, өзім кәрі кісі.
— Кім болса сол окып береді. Сенің саудаңа пайда- 

сы тиеді. Сол аркылы кай жерде не арзан, не қымбат 
екенін біліп тұрасың.

«Саудана пайдасы тиеді» дегенге, Базарбайдың кү- 
лағы селтең ете түсті.

Оның сәудагерлігінің өзі кызык еді. Еналдымен, 
жылдык обороты еш уакытта жүз сомның манайынан 
аскан емес. Оның да тец жарасы әр кімнен алған несие. 
Іетеп жүрген саудасының түріне карағанда ол тез байып 
кететін сыкылды. Үйткені, катын-калаш, бала-шағаны 
айналдырып, тері-терсек, жүн-жұрқаны базар бағасынан 
көп томен түсіреді де; айна, тарак, сабын сыкылды ұсақ- 
түйектерді қаладан арзан әкеп, екі бағасына сатады. 
Бірақ,* неден екенін өзі де білмейді, жылдын аяғында 
бгрышты бон ніығады. Әкеден енші алғалы біткен екі 
сыйыр мен бір ат ©спейді. Осындай өнімсіз саудаға ара- 
ласканына ол кейде өкінеді. БІрак, дағды кылған ісів 
тастай алмайды. Саудасыз үйінде отыра алмайды. Бая- 
ғыда көзіне елестеген байлык, кызыл түлкідей сылаң- 
дап алдынан жортады да отырады, бірақ жеткізбейді. 
«Жетем» деген үмітін Базарбай еш уакытта үзбейді.

^Құлагы шалған сөздөрдің түріне карағанда Базар 
байдыц «газет» дегеннен ұкканы «окыитын бірдеме» еді. 
Кітаптан баска окьгйтын нәрсе болатынын ол естімеген. 
Ал, кітаптан естігені «Бакырган» мен «Бәдуам» сыкыл
ды ұсақ-түйектер. Ол кітаптардыц Базарбайдыц сауда- 
сына тиетін пайдасы— каладагы дүкеннен арзанға 
сатып ап, ауылға кымбат өткізу. «Есмағзам» деген дуга- 
лык бар, «пэлен дұғалыгын жатка білсең, саудаңда та- 
быс коп болады» деп біреудің үғындыруымен, ол, сол 
дүгалыкты жаттагі көрген. Бірак, дұғалыктан тиген кө- 
мек болмағасын: «кұрысын күрыгыр!» — деп тастаған.

Газет те дуғалық сыкылды бірдеме шығар деген ой
келіен Базарбай, Мадиярдан мән-жайын сурап алғысы 
келді.
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— Шырағым!— деді ілгері ұмтылыңкырап,— келген 
мәнім амандасып, жүздесу еді. Амандыкка кандық. Біз 
каранғы адамбыз ғой, окымаған. Мен өзім аз ғана ты- 
йын-тебенмен сауда ғып күн көрген болмаса, доғал кісі- 
мін, зейінім азғантай. Йемене деген кітап дедің сататы- 
ның?

Аяғын тік баскан адамда сауда кылмайтыны болмай- 
ды деп ұғатын Базарбайға: «Мадияр кітап сатып сауда 
кылып жүр екен?» деген ой кеп калды.

Мадиярдан сұрастырып, газет сауданын кітабы емесін 
үккан Базарбай:

— Жайым келмейді, шырағым, оны колкалама,— де- 
ді жабыскан ААадиярға,— акшам бар деп ойнап айтып 
отырмын. Тері-терсегім өтпей, өзім быйыл шығынға ұшы- 
рап жүрмін.

— Ой жаның шыксын! — деді Бүркітбай,— өтірікті 
соғуын! Қайдағы шығын? Түк те шығының жок. Ақшам 
жок дейсін, әй суайт!.. Бір калта ақшаны мана санап жа- 
тыр ең ғой!..

— Басымды ауыртпа!— деді Базарбай Бүркітбайға, 
ашуланып орнынан тұрып, есікке беттеп,— жазыл, ке- 
рек болса!.. Қөір-жерге акша шашатын мені есуас деп 
отырсың ба?

Базарбай шығып кетті. Мадиярдың газеттен баска 
айтар сөзі жоғын шамалап, газетке жазылғысы келме- 
гендер сөгіліп кете бастады.

— Жол жүріп шаршап келген жігіт, амандастык, 
тынықсын,— деп төрдегі аксакал, атка мінерлер де коз- 
галып еді...

— Отырындар!— деді Итбай,— Мадиярмен дәмдес 
болыңдар.

Итбайға калаулы аксакал, атка мінерден он шакты 
адам калды да, өзбелері тарады.

Үйде калған аз адамды газетке жазыл деп кажауды 
ерсі көрген Мадияр, дәптерін калтасына салды да:

— Ел кыламыз деген елдін түрі мынау,— деді Аскар- 
га карап, кабағын шытып,— онбаған ел!..

;— Жаман ел жоқ! — деді Аскар ол сөзді ұнатпай,— 
елді жаман кылатын жағдай.

— Не жағдай?
Мектебі жок, окуы жок, мәдениеті жок.

— Неге жоқ?
Қаласы жок. Каласыз жерде мектеп болмайды,
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лярзк ox;* Оолмайды, «жусш /керде м адеаает 
болмайды—

— Осыдарды елге тусш діру уш ш  газет херек ем ес 
пе? С ел газет ^ы гаты и белгаида ж а а ш м а й  оты рғааы я 
кврмеймісщ, О сы ядай в з  пайдасы я б іям ей гія  е я , ея  6о-
л ш  ве м а л ы ?

— Сіздш «ел> дегешніз ш ,  Махе?
— «£л а г а ш з , тад ж а г а ш з  болмайды* дегеа м ахал  

бар  емес де? Әр елхн. хдзы ғы  болмай ма?
— Сол хазы х к ш ?
— Kjw ехети балмеймісш? Ел басхарыо, атха мзи- 

геа — игі жаксылар!
— М ы яа хкяяеряіл хвш ліне хелмесія,— делі А скар, 

Т* івпвде отырган атха мш ерлерге ай яал а  х ар ая ,—  ю  
атағая  азам дар  «яге казы х емес. то клах  ла део облай- 
м ад , М аке!

Аскар курсщщЕ
— Я, еоада, оеніаше. «ел* хам бшз шыкш?
— Басе, свивай деда и ш рағы м !— дееті А схарды я с е  

з я уяагпай оты рғая терт-бес ак сак ал .— и ы н ауы ш ш ч 
сездерз калай  шадаьем-шалш: ш ыгады?!

—  М ш м ш е  «ел» — квш оідік, момын ш аруа!
—  Ә, сш ай  ма?! — дедз М ажяяр хехегш ,— «Кум жык- 

ылыэ тас б«швас!_» двгея м акал хайла?
— Отл х©лхе х а р ш  атка міінерлер ш ы ғарғаа, K « j- 
дадгасға?: w а калы : <-Кад тую  pee хал болады», < ш

•ираш гадн», «хеягп ж ам аядаған  кемусаз &алады!~»
— A w ap  мырза. бул овзд£р:н.:здш ушы хайда б ар а- 

с а а ; с л  есіз бе?
Кайла барады? Есл хайда бармзйды. Мея етіріх 
отыргам ж е*, шышоыкга айтыл отырмыя- 
Содаад-демохратяаға ‘ - Ол сағая да. хазахха да

шацдаяы тая емес, сяш білемзгіи? •
— Кара башка сайдаеыз ежен дел мея к е с г ія  м ұны я 

аякха баса алмаймнз. оаы айтаай жале отыра глмгй- 
мадз. хш  хайда бока, меа сояла!

Ертешве Мгдаяяр Лекарка шэттасяай аттанды.

%

^Итбай мея Горбуше ертенгі шайларын жайлашш 
діш. баска ермех болмағасыв дойбы ейнаг ттыр еді. 

переедем айкай шыжты



Кім екеніи білуге Горбуний орнынлм тургг^ліп тғре 
зсте барып сді, кос тсрезенін сыргкы жяк бір к т | еми 
гандыктан, ішкі терезеге кыриу турі.іп, дяляим 
тін ашық жсрі жок скеи. шынының жиеИне там tut 
кырау, колдың саласы сыкылды тарямдямыя мут бон 
каткам екен. БІрак, му» салалардын кыряуеы» вшмк »р» 
лары өтс тар, кішкеие болғамлыктян I ©рбуио» кямші с» 
галағанмен еш нэрсені көріп жаірымады.

Айкай күштірек шыкты.
Шыдап орнында отыра алмағші Итбай *бул кім>» дем 

терезеге барды да аузын шыныга тякап турмм мстмк 
лебімен кырауды ерітіп, ке» сыятмнлай тссік жаеадм.

— Аныр-ау, дала борам боп кеткен б»\ алай-тулей? 
Әлгінде гама күм толас еді гой. /Камаза айта жургеи 
біреу ме, еменді... сонша айкайлагаиы яееі, кыртт> 
Әлде малшылардың біреуі шығар, айкайлая жургеи 
«Корккамга кос керінеді» дем, карам отырмм урейлеиге 
німіз ие?

Екеуі дойбының касына келін турегем тұрып, котде 
рін салса, Итбай терт жеп биге шығип, бееті ж<-я клг 
уйге конғалы тұр екен.

Горбуновтын ондай кемімілікке кенгісі к&лмей:
— Кайта ойнайык,— деді Итбайга,
— Неге кайта ойнаймыз? Аяктаймыз осиии!
Екеуі ерепсіп отырганда, устГбасыи юлрау мея клр 

баскам біреу кіріл келдк Караса, Кошки»,
Кошкин басыня'! папа» им сылырия, сенсениЫ ярасы 

на кірген карды сйіклі ле лимасыиа жабыскаи карды ая* 
гын тебініп түсіріл, ус ' капли, муртыиыи муздлры > 
колымеи сергітіп, дойбышыларга жакыидады,

Мінезі тығш Кошкин, даладаи айкайлаганмиа ешкЬ* 
дыбыс бермегес:н уйге ашулаяыл кір;я, каттм гоз эйТ' 
мак еді, Итбайға бетле-бет желгесін «мш  жеиіліл, тГ“ 
ищ уытыи Горбуновка карай бурктк

— Гаврил Гаврилыч! Губернатор кеяетІи жоддыя 
ен-бойына кам истай жыйы бекег шамылгшр, леи, ш-а 
становой приставтан кагаз акелд!м бе?

— ЭкелдЗнЬ?
— Сіз орындадшшз ба, оиы?
Горбунов басыи еалбыратыя, томе» карадм,
— Міие, енді,— дед! Кошкин сод жак мүртмн тіаі- 

кен орая ап уртыиа тмлот, мзалм кеекіимея кежет* *у-



ліп,— далада боран. Губернатор осы араға түс ауа келе- 
ді. Егер адасса, жауапкер кім болады?

Горбуновтың көзі шарасынан шығып кетті. Жаласын 
Итбайға жапкалы бір октанып қалды да, ол туралы айт- 
пағаны есіне түсті.

— Мен естіген жокпын. Расында ол кыйын бслған
екен,— деді Итбай басын ақтап.

— Міне, жақсы болыс, егер оған айтса істейді, айт-
гіаса жоқ!..

Итбай урядникке өр көкіректігін істейін деп еді:
— Менің сізпе айтарым қыска,— деді урядник түсін 

суытып,— бұл кіналасудың, керісудің жері емес. Пи- 
сарынызға айткам. Қабарландырудың копиясы өзімде. 
Сіз акылды кісісіз. Не себепті ойламадыңыз, жолдың 
жайын? Уақыт кыс. Құдай біздің ойлағанымызға көне 
ме? Міне, енді хал жаман!

Итбай канша мықтымын дегенмен састы. «Ит-ай,— 
деп ойлады урядник туралы ішінен,— өшігіп көптен мін 
таба алмай жүр еді, капымды тапты!..»

— Өткен өтті, бізден хата болды. Енді не істейміз? — 
деді Итбай.

— Бурабай жакка да, Макинка жакка да тығыз түр- 
де кісі шаптырыныз, әр ауыл өз тұсына жиі ғып жолдың 
екі жағына да камыс бекет шанышсын, үктыңыз ба?

Итбай бір баланы Бүркітбайға жүгіртті.
— Мынау үйлердің касындагы көп шаналар кім? — 

деді урядник.
— Қонактар.
— Не кылған қонактар?
— Ауылшылап жүррендер.
— Куыныз бәрін казір ауылдан, тез тарасын! Және 

губернатор жүретін жолдан баска жолмен қайтсын.
— Олар жәй конақ еді...
— Мен кызметтегі өзімнің міндетімді өтеупе ти:сті- 

мін. Мен оларды кууға тиістімін. Олардың араларында 
ниеті бүзыктары жоғына мен жауапкер бола алмаймын. 
Сіз білесіз бе, министр Стольтинді белгісіз біреу атып 
өлтіргенін? Губернаторға қонағыңның біреуі кастық кыл- 
са кім жауапкер болады?

Итбай уірядни.кті түсіндірем деп тырысып еді:
Менін басым біреу!— деді урядник, дауысын кө- 

төріп, керістін орны бүл смес! Мән сіздөн сүраймын, 
бұл туралы менімен таласпауыңызды! Егер айтқанымды
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істемесеқіз істемеді деп губернаторға естіртем, маған 
өкпелемеңіз?

Итбайдың ойы қорғасындай толқыды. Губернатордыц 
келетін күні таянғасын, елде тірек көретін игі жаксы- 
лар үйінде ошарылып жатыр еді, сол арадағы бес-алты 
болыс Атығай мен Керейдің игі жаксысының төрт көзі 
түтел. Егер губернатор тоқтайтын болса, Итбай акса- 
қалдарды дидарластыруға ойланған.

Урядник күдіктенгенмен үйінде жатқан қанақтың еш 
кайсысына Итбай күдіктенбейді. Олардың губернаторға 
кастық істемейтіні өзіне аян. Бірак, урядник заңға сүйе- 
ніп айтып түф. «Заңнық жолы тар.» Ал, заң тар деп бір- 
неше күн күткен қонактарын табан аузында: «бытыраң- 
дар!» — деп малша үркітуге және қыйыи. «Не іетеу ке- 
рек?»

Итбайды біраз жұрт «Итекең» деуге ерсі көріп, иттен 
'каскырды бағалы санап, «Қақан» дейтін еді. Бет алғаи 
жағына Итбай каскырдай кайсарлык көрсетіп мойыр- 
майтын.

— «Егер,—деп ойлады Итбай, урядниктің түгі сырты- 
на тепкен кескініне қарап тұрып,— урядниктің қоқан-ло- 
кысына үрпиіп, елдің іске татыр адамын кусам, мені ел 
енді кайтып көре ме? «Ұл кетеді жайына, қыз кетеді 
байына». Урядник пен губернатор менің қасымда үнемі 
отырмайды. Маған керегі елдің игі жақсысьг...»

Осы ойға табанын мыктап тіреген Итбай, урядникке 
«куа алмаймын» дегенді айткалы ыцғайлана берген еді, 
аптығып Бүркітбай кіріп келді.

— Неге шакырдықыз?
— Ауылнайлардан ешкім бар ма?
— Төртеуі осы ауылда.
— Олардьи да атка мінгіз, өзіц де агка мін! Екі бөлі- 

ніп, біреуің Бурабай жағына қарай, біреуің Макинке 
жолына карай шабындар. Жолға камыстан бекет шан- 
шындар!

Бүркітбай асыға жөнелді.
— Жолда кастык істемейтін сенімді кісі жіберіңіз,— 

деді урядник.
Итбай урядникті бетінен алып тастағалы адырая ка- 

рады да, үндемеді. «Е, кұдай,— деді ол ішінен кейіп,— 
шегірткеден корккан егін екпейді» дегендей, осыньщ ай
тып тұрғаны не? Мені қоркытканы ма?

— Қонақтарыңыз ш е?— деді урядник.
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— Тарата алмаймын оларды.
— Сіз отпен ойнайсыз!
— Мен білем, өлмес жерімді!
— Мен сізге рұхсат бермеймін.
— Мен ол рұхсатты сұрамаймын. Егеір үкімет қазақ- 

ка сенсе, ен. сенімді қазактар — менің қонақтарым. Олар
ды мен қуа алмаймын.

— Арты неге соғарын білесіз бе?
— Түкке де соқпайды. Азар болса басым кетер. Бі- 

рақ, мен губернаторды ондай ақымақ деп білмеймін.
— Губернаторды сіз кім деп атадыңыз?— деді уряд

ник,— Гавриил Іавриилыч, есіттіңіз бе?
Бекет шаныштыру туралы қағаздың пәлесінен калай 

құтылуды білмей тұрған Горбунов.
— Естідім! — деді жарамсақтанып.
— Сөзіңізді үмытпаңыз, волостной управитель!
— К... тұз езіп кұйсаң да шыдадым!
Урядник ашудан жынданып кете жаздады. Итбайға 

жұдырық салайын деп еді, бата алмады. Тілдейін деп 
еді, сөзі сарқылып қалған сықылданды.

— Мен! — деді ол Итбайға ежірейіп,— сізбен тала- 
сып тұра алмаймын. Бурабайға кетем. Тығыз поруче
нием бар. Губернатор сағат үштерде осында болады. Қа- 
зір сағат тоғыз жарым. Қонақты таратпай отыруға заң 
жоғын мына Горбуновтың алдында естіртем, ұқтыңыз ба?

— Ұктым.
Итбай сазарып үндемеді. Урядник бұрқан-тарқаң 

ашуланып шығып кетті.

VI

Итбай ырымшылдау еді. Екі күннен бері сол жак кө- 
зі тартып, ішінен: «неменете ренжимін?» деп ойлады.

Урядникпен жоқ жерден шиеленісіп калғаны оған ау- 
ыр тиді. «Өткен түні көрген түсім де ыңғайсыз еді, бір 
реніш болмаса жарар еді?» деп ойлады ол.

«Урядниктің иін азырақ жұмсартып жіберейін, арақ 
беріп», деп артынан кісі жүгіртсе, жүріп кеткен екен.

«Әке дегенмен жан калмайды,— деп ойлады ол,_
барсын. Одан келген керді күтіп алармын, губернатора 
қолдан келген құрметімді көрсетейін».

Бүркітбайға, ауылнайларға тапсыратынын тапсырып 
Итбаи әкесінің үиіне келді. Сыйлы қонақтар да, ишан да
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сол үйде еді. Бірак, оларға Итбай уірядникпен жанжал- 
дасқанын айткан жоқ, губернатордың түс ауа келетінді- 
гін ғана естіртті. Үйдегілер әбігерлене бастады.

— Хазрет — деді Итбай,— хакімге, шариғат хүрмет 
көрсет дейді ғой, егер каталаспасак.?

— Әлбәттә шолай.
— Сіз макұл көрсеқіз, мен былай ойлап ем.
— Ләббай, сөйлеңіз!
— Баяғыда, патша ағзам наследник күнінде Омбыға 

юелгенінде мен ішінде болып едім. Ертістін, жағасына 
үй тігіп күткен едік. Сонда, патша ағзам пароходтан 
шыққанда, қай ишан екенін ұмыттым, біір ишан йамазға 
ұйығандай жыйналған жұртты қаз-қатар тұрғызып, азан 
айтып, салауат окытқан еді. Губернаторға солай істесек 
кайтеді?

— Бәракалла, хұсусан мен бұл фікірні муафик деп 
білем.

Діні кафір адамға салауат айтуды ерсі көргендей 
болған үйдегі жұрт, «қалай айтты?» дегендей ишанға ка
рал еді, оны түсінген ишан:

— Жамағат,— деді,— аллаһы-тағала уә тәбәрәка хаз- 
рәтләрі айтқан: «Ей құлым деген,— һер бір менің
берген неғматыма шүкір айла, бәлеге сабыр, казаға шү- 
кір айла, ғалымды да, залымды да жіберу ыктыяры 
өзімде» деген. Аллаһы тағала муафик көріп бізаәрге әмір 
еткәш тә, оған тәдбир айлауға болмайды. Шүнки алла 
хакім койған әмир, алланың бұйрығын орындайды. Итбай 
мырза мағғұл айтады. Мәсжиттә губернатор хәзрәтләрінә 
бағышлап, екі рақағат намаз оқып, кү гіп отырайык, кел- 
генде салауат окып, алдынан шыіайық-

— Әттен, тәйірі-айі— деді Пгбай таңдайын қағып,— 
күн ашық боп, мешіттен алдынан шыққанда өте көрнек- 
ті болатын еді, күні құрғыр бүгін кағына қалды ғой, бо- 
ран-шашындатып.

Түс ауа боран кұтырып кетті. Жел ышқына үрлегт 
алай-түлей болды. Мешіттен намаз оқып губернаторды кү- 
туге шықкан ишан мен оған ерген адамдар жаяу жете 
алмайтын болған соң Итбай ат жектіріп, шанамен та- 
сытты.

Итбай оразамен намазға салак еді. Құлшылықка сон- 
дай салақ әдетінен, ол мешітке шалдармен еріп барған 
жоқ. Бірак, үйінде де отыра алмады. Басына түлкі тыіма- 
ғын, үстіне жеңіл қара құлын жарғағын, аяғына қа-
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занский қызыл-шұбар пимасын киіп, далаға әлсін-әлсін 
кіріп шыға берді. Губернатор келетін жолға хабар айта- 
тын қарауыл коюға бір ойлап, айдалада бораннан кісі 
тұра алмайтынын көргесін, біреуді Макинка жакка кет- 
кен Бүркітбайға шаптырды.

— Бар, айт!— деді ол жіберген кісіге,— бекетті жол- 
ға өзі шаншам демесін. Ауылдан кісі жүмсасын да, өзі 
губернаторға кұлак түріп түрсын. Губернатор жакында- 
ғанда маған тез жетсін. Астындағы аты болдыра коймас. 
Семізден жарап, сұлыға піскен айғыр ғой-

Күн бесінге таянған кезде: «неғып кешікті?» — деп 
Итбай бсік алдында тұр еді, түтеген боранның ішінен, ме- 
шіт жактан бір салт атты каран ете түсті. Итбайдын 
жүрегі лобылып аузына келді. Салт атты Бүркітбай 
екен.

— Келіп калды!— деді Бүркітбай аптығып.
— Алыс па?
— Мынау ауылдан шыккан шығар, ендігі!
«Мынау ауыл« — үш шакырымдағы ауыл екенін айт-

пай түсінген Итбай сасып калып:
— Сен,— деді БүркЫзайға,— Аскарға бар, киініп 

даяр тұрсын, мен мешіттегі аксакалдарға барайын! Со- 
дан кейін аттың басын үстайтын, төрелердің. үстін каға- 
тын жігіттерді даярла. Табан аузында керекті кісіні таба 
алмай масқара болмайык.

Мешітпен екі араға жоталанып күртік үйіліп калған- 
дыктан, катынасуға Итбай ат ерттетіп койған еді.

— А, жасаған, он. жолын бере гөр!— деді ол мешіт- 
ке барғалы аттанып жатып,— абұйырды төге көрме, жа- 
саған! Аксарыбас кұрмандық!

Аттың тізгінін мешіттіц алдындағы решетке шарбак- 
ка іле салып, жүгіріп ішіне кірсе, мешіттегілер жайла- 
нып, хүтпа тындап отыр екен.

«Келіп калды!» дегенде бастығы ишан болып, орын- 
дарынан ұшып түрегелді.

Ки мдерін тез киініп, есікке карай ентелей баскан 
и^алдарга Итбайдың көзі түсіп еді, кейбірі сұп-сұр боп, 
каны кашып, тәлтіректеп жүре алмай барады екен со- 
лардың бірі— өз әкесі Байсақал.

— Саған не болды, әке?
радьГ Т^ еНІН аЯДЫІ1 көРген жок ем - Жүрегім үшып ба-

->кесін жасык дейін десе, Итбайдың өз денесі де ді-
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рілдеп барады. «Қанша айтқанімен бак орнап, аруак 
конған адам,— деп ойлады ол губернатор туралы, мы
сы жеңбей кояды деймісіқ?»

Асыкканмен ишанның алдына түсуді әдепсіздік көр- 
ген Итбай, шалдардың ішіне араласа мешіттін есігінен 
шыға келсе, пәуескелер бірінің артынан бірі ілгері өтіп 
жатыр екен.

— Губернатор алдында шығар, мен тез барайын! —
деп Итбай атына міне шапты.

Ұлыган жел ме, салауат айтқан ишан ба, болмаса 
сасқаннан шынылдаған құлағы ма? — шокытып барат- 
кан Итбайдыц артынан бір ызың естілді. Оның не екенін 
аузына тығылған өкпе, жиі соккан жүрек аңғартқан

90

жок.
Итбай пәуескелердін алдына шауып шықса, школ 

касында бес-алтауы ошарылып тұр екен. Жерге түскен 
адам біреу-ак, кескіні биік жағадан көрінбейді. Сыртын- 
да кара тұлып.

—■ Сен кімсің?— деді кара тұлыпты, қасына аттан 
карғып түскен Итбайға.

— Волостной управитель— Байсақалов!
— Ат даяр ма? Жеккіз тез!
«Түспейсіздер ме?» депен сөзді айтайын деп еді ке- • 

нірдегі кұрғап, аузынан леп шыкпай калды.
— Тез бол! Пеуескеге төрт аттан!— деді кара тү- 

лыпты.
Қара тұлыпты пәуескесіне мінді де есігін жауып алды. 

Итбай не істерін, губернаторды қайдан, калай көрерін 
білмеді. Пәуескенің бәрі оған бас сұғуға болмайтын жа- 
бык дүние көрінді. «Кривоносое кайда болды екен?» 
деп өкінді ол. Кай пәуескеден сұрарын білмеді.

Әр пәуескеге бір ұмтылып, кімнен сұрарын білмей 
тұрған Итбай, иығынан тартканға караса —әкесі екен. 
Мешіт жакка көзі түсіп еді, жел итеріп карға малтыккан 
шалдар сүрініп-жығылып зорға келеді.

— Азан-азан!— деді Байсакал желден тәлтіректеп.
— АІзаның кұрсын, әрі кетіңдер!
— Йемене?
Итбай жауап берген жок. Осы «езде төрелерді күтуге 

даярланған жігіттер мен Бүркітбай келді.
— Йемене, Итеке? Неғып тұр, бұлар?
— Ат жек, дейді.
— Онысы қалай?
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Итбай оған да жауап бермеді.
— Жылдам! — деген дауыс кұлағына сап ете түскен- 

ге жалт караса, әкелген көшірдің біреуі екен, бәрі де
мае, тез жөнелт! — деді ол.

— Уезний начальникті білдің бе?— деп сұрады одан
Итбай.

— Осы пәуескеде.
Кривоносовқа еркіндігін істеп, Итбай пәуескесін 

ашып ішіне басын сұкса, калжыраған кескінмен мойы- 
нын бір жағына қыйсайта салбыратып, ол ұйқылы-ояу 
отыр екен.

— Мен — Итбай Байсакалыч.
— Ә... ә... так-так... аттар бар ма?
— Таксыр, бұл калай?— деді Итбай жалынышты 

кескінмен, бір айдай мені даярлатқаныңыз? Мен күтіп 
отыр едім.

— Окасы жок... тағы бір ретте...
— Тағы да кашан? Губернатор енді кашан келеді? 

Түсірініз, кұдай үшін!
— Итбай! — деді уездный,— дауласып керегі жок. Тез 

ат жек... Бол!
— Таксыр!..
Уездный мандайын жұдырығына тіреп, көп уакыт 

жауап бермей анда-санда лоқсып, отырып алды.
— Болыс кайда? — деген дауыска, пәуескеден дене- 

сін шығарып, Итбай артына караса, манағы қара тұлып- 
ты екен...

Бұл кезде ылаушылар аттарын ағытып алып, пәуеске- 
лер атсыз калған еді.

— Мен, тақсыр,— деді Итбай.
— Ат кайда?
— Жегем казір. Қонақ болсын деп үй даярлатып ем.
— К черту!— деп Итбанды тұлыпты жұдырығымен 

бетке койып жіберді.
Өзі ес біліп етегін жапқалы жеген таяғыі болғандык- 

тан Итбайдын. барлық қаны жүрегінен басына шапшы- 
ды. Көзі қарауытты. Кернеген ыза бораннан артық дол- 
данды. «Бүйтіп көрген күн кұрысын! — деді ол назала- 
нып, сүйекке таңба түсті, өлім болды!..»

Гтектерін дауыл көтеріп, күртікке сүріне-кабына 
сапырылған жігіттер Итбайдың ішкі ойын кескінінен та- 
нып, ләм-мем деместен, қорадағы аттарды пәуескелерге 
ілезде жекті. Ерігіп тұрған семіз аттар, бір жағы желге,
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біо жағы адамның ереуіліне еліріп, жүріп кеткенше ой- 
накшып, кейбіреулері аспанға атып, басын ұстаған жі-
гіттерді шекпендей сүйретті.

_ Кеттік! — деп тұлыпты команда бергенде, коңы-
раудың сьщғырлаған үні желдің ызынына даусын косып, 
арпалысып тұрған аттар пәуескелерді ала жөнелді.

«Патшаның 300 жылдық тойына барады, губернатор 
үйіне конакка кеп, шығарып салады», деген сөз тараға- 
лы Итбайдың даражасы, кадыры ел ішінде бұрынғыдан 
жүз есе артып, шоктығы көтеріліп, ел көзіне «жарты пат- 
ша» көрініп еді. Губернатордың түспей <кетуі онын кө- 
терілген енсесін шөктірді. Тасыған көңілі бәсендеді. Әр- 
кімдерге ол: «Губернаторға пәленді істедім, түгенді істе- 
дім» деп мактанған еді, оларға енді не дерін, беттеріне 
калай карарын Итбай білмеді.

Алтыншы тарау  

«ПОКУШЕНИЕ»

I
%

Алексей Кулаков та, оның әкесі Андрей де арғы те- 
гін алғанда аталыкты, яки үлкен чин алған адамдар 
емес, жабайьг ғана казак. Андрейдің әкесі Андрей кедей 
боп, Бурабай көлдерінен балык аулап күн көрген. Анд- 
рейдің өзі балық сатудан саудаға үйреніп, бертін келе 
мал саудасын істеп байып, сол маңдағы қалаларда тұ- 
ратын казактардың алдына шыққан.

Андрейден бес ұл бала туған еді. Алексей солардың 
екіншісі. Алексей туған кезде, Андрей Бурабай каласын- 
дағы бай орыстың қатарына кіріп қалған еді. Сондык- 
тан, ол, Алексейді Бурабай школын бітіргесін Омбының 
гимназиясына жіберді. Гимназияны алтын медальмен 
бітіріп, университетке түскелі Алексей Петербургке ба- 
рып еді, әіртүрлі себептер кездесіп алынбады.

Сандалған Алексей еліне қайтуға даярланып жүр-
генде, бірнеше  ̂ жыл Көкшетаудың уездік начальнигі
болған, Бурабайдағы үйіне келіп жүретін адамға кез- 
десті.

Таныс адамы оған гусарский полктың біреуіне түсу  
ге ақыл берді. 1 J
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— Оған мені ала ма?— деген Алексейге, танысы:
— Мен алдырам,— деді де, Григорий Распутинмен 

таныстығын, бұл жұмыс оның колынан оңай келетінін 
айтты.

Танысының айтканы орындалды.
Распутиннің «тәрбиесіне» түскеннен кейін, бақыт- 

тың «кілті» кімнің қолында екенін Алексей көрді, Рос- 
сияның тізгіні Никол айда емес, Распутинде екеніне көзі 
жетті, Распутинді баскыш қылып Алексей офицерлік 
чиннің шыңына шыға келді.

«Биік мансаті, биік жартасқа шарыктап ұшып қы- 
ран да шығады, жорғалап жүріп жылан да шығады», 
дейді Абай.

«Биік мансапқа қьграндай шарықтамай-ақ, жылан- 
дай жорғалап кана шыққан Алексей Кулаковтын. ендігі 
арманы — Россия үкімет билігінің бір тізгінін колына 
ұстау.

Сухомлинов фамилиясын Алексей Кулаков жаксы 
біледі: бір Сухомлинов Петербургте соғыс министрі, бі- 

* реуі — Омскіде степной генерал-губернатор. Бастапқы- 
сымеи ол таныс, соңғысын ағасынан ғана естіген, өзі 
жүздесіп көрген емес.

Генерал-губернатор Сухомлинов «Петропавл — Көк- 
шетау арқылы Акмолаға өтті, -кайтарда Бурабайға соға- 
ды» деген хабардьг, үйіне демалысқа кеп жатқан Алек
сей Кулаков естіген сон, күн бұрын оны қарсы алуға 
даярлық жасады.

«Кашан келеді», деп қулақ түрген Алексей, Итбай- 
Дық да даярланып жатканын естіп: «келсе маған хабар 
аііт, өзім алдынан іздеп барайын» деп, Итбай ауылына 
«пысык. жігіт» деп, астына жүйрік ат беріп, жалшысы 
Антондьі' жіберген еді.

Итбай аулындағы шеткерірек бір үйде губернатор- 
дың келуін тосқан Антон, «келіп қалды!»деген даңғаза- 
га е̂ ріп, көіпеге көппен бірге шықты да, губернатор Ит
бай аулы на тоқтамай жүріп кеткен соң, «Бурабайға 
алдын ала барайын» деп аттана жөнелді.

Губернатор Торайгыр тауының ығындағы дангыл 
жолмен тартқанда, Антон Қотыркөл қаласы арқыльг жү- 
ретін жіңішке жолға түсті.

1 үтеген боранға қарамай, мұрнының тесігі мен екі 
көзінен баска бетін шарпымен тұмылдырықтап алған 
Антон, жүйрік қарулы аттын орта шабысымен айдап
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отырып, Бурабай каласына губернатордан көп бұрыи 
жетті. Бұл к езде пәуеекесі бірде данғылға түсіп, бірде 
күртікке малтыккан губернатор орта жолда жүр еді. 

Антон губернатордың келе жатқан хабарын аиткан-
да, Алексей Кулаков куанып кетті.

— Его высокопревосходительство казактыц үиіне не- 
ғып түседі деп ойлаған ем,— деді Алексей әкесіне,
ойым дұрысқа шыкты.

Губернаторды қарсы алу туралы Алексей Кулаков 
станичный атаманмен күн бұрын акылдасып, курорттын, 
духовой оркестрімен, салт атқа мінген казактармен ка- 
ладан, ең жақын дегенде, бес шақырым жерден карсы 
алмақ болған; губернатордьщ пәуескесі келетін жак кө- 
шенің шетіне қала халқын (әйел-еркегі, кәрі-жасы) 
жолдың екі жағына жарып қойып, губернатор пәуеске- 
сін уралаған айкаймен өткізбек болған.

Антон хабар әкелген сон, Алексей Кулаков Антонды; 
«атаманға бар, даярлансын!» деп жіберді де, өзі бар- 
лык формасымен, киініп тысқа шықты. Антон атаман- 
ға хабар айтып кеп, Алексей мінетін атты ерттеп, есік 
алдында тосып тұр екен.

Сол араға салт мініп атаман да, баска казақтар да 
келді.-Күн түтеген боран болғандыктан, оркестрді дала- 
ға әкетуді ыңғайсыз көріп, каланың шетінде, калада то- 
сатын халыктың арасында калдыруға ұйғарысты.

Алексей, атаман және каладағы беделді казактар- 
дан отыз шакты адам — барлыгьи салт мініп, атаман ту 
көтеріп, губернатордың алдьгаан жөнелді.

Алай-түлей боранға карамай, губернатор келе жа- 
тыр деген хабарға елегізіп, ауру-сырқаудан баска, дала- 
ға шыға алмайтын жас пен кәріден баска кала халкы 
каланың шетіне жыйналды. Шеттегі үйлерге сыймай,
бүрсеңдеп боранға ұйріыккан көптің ішінде Балтабек 
бен Ботагөз де тұрды.

«Губернатор келіп кеткенше үйіңнен шыкпа!»— деп 
Кошкин кольшан «подписка» алғандықтан, каланың да-
лаға шығуына жарайтын еркегінен үйде отырған жал- 
ғыз Кузнецов.

Боранға булығып губернаторды күткен көпшіліктіц 
кеңесі: аузы жетсе, губернаторға арыздарын айтып қалу. 
Көптің сөзіне Балтабек пен Ботагөз кұлак түрсе, мүңы
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Балтабектің де, Ботагөздің де оіиіарына, егер ауыз- 
дары жетсе, губернаторға Кошкиннін. Кенжетайды саба- 
уын айту болды.

— Келіп калды! — деді біреуі, каланың ішіне жайы- 
ла өекен калын. қарағайдың арасына үңіліп.

Бәрі жолға үңілсе, салт атты казактар коршаған 
пәуескелер шапкынмен кұдыйтып келеді екен. Оркестр 
маршты ойнап кеп жіберді. Пәуескелөрді орталарынан 
«ткізген көпшілік уралап, «ура», «ура» деп, аяғы: «пат- 
шаны сақта, кұдай!» — гимнімен тұтасып кетті.

Ботагөз боранға құмығып жан-жағына караса, төңі- 
регіндегілердіц бәрі де «патшаны сакта, құдай!» гимнін 
айтып шулап тұр екен. Қасында, колтықтасқан Лиза да 
көігтің үніне косылып тұр екен.

Бұл әнді Ботагөз де білетін еді, бірак, бір айтқаньж 
Аскар естіп: «мұны неге айтасын» деп, патшаны л^аман- 
даған соң, айтуын доғарған.

Ботагөздің әнге қосылмай тұрғанын көрген Лиза:
— Қосыл! — деді оған.
— Не могу.
— Почему...
— Потому...

II

Оттай лаулаған көңілін губернатордың түспей кетуі 
су сепкендей басқан Итбай, губернатор жүріп кеткен 
сон,, жан адамға тіл қатпай өз отауына келді де, губер- 
наторға арнап салдырған никель кереуеттің үстіндегі 
жібек көрпе жапкан мамық төсекке, киімін шешпестен 
кыйсайып жата кетті.

Еш адамды бұл үйге жолата көірме, мейлі кім 
болса ол болсын, тірі жанды кіргізбе!— деді ол Бүр- 
кітбайға, үйге кірер алдында.

Сонда да: «әлдекімдер жуатпақ боп мазамды алар»
деген оймен, кереует тұрған бөлменің есігінің, күрше- 
гін салып қойды.

«Бұл қала^й»! деп ойлады ол төсекте жатып, — әлде, 
патшаныц тойына менің баруым қата ма? Егер мені 
елеулі адам көріп патшаның тойына жібергісі келсе, гу
бернатор неғып менің үйіме түспеді? Әлде, осы жолын- 
да іреулер арыз беріп көңілін айнытып тастады ма 
екем. Оншадан мұнша бақытым ұшып, мерейім үстем
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боп келіп, кұлар жерім осы ма еді? Бұдан артык кемші
лік бүдан артык масқара бола ма?»

Соңғы сөздерді Итбай дауысын шығара аитып, ыза-
дан жыиіап жіберді. Әлдекімдер есік какты: «Итжан, аш
есікті! Менмін!» — деген әкесінің дауысы да естілді.
Оған Итбай орнынан қозғалған жоқ.

Піраздан кейін Итбайдың ашу бұлты тарап, ақылы 
сабасына күйыла бастады. «Енді қайтем?» деп окла
ды ол.

Осы өкпелі қалпымен үйінде жатып қалуға дәті шы- 
дамады, болашағын ойлап, губернатормен ерегісуге каи-
мыкты.

Ол кереуеттен тұрды да:
— Бүркітбай! — деді, есіктің күршегін ағытпастан.
— Әу!— деді сырттан дауыс.
— Аскар бар ма, бұл арада?
— Әлгінде бар еді, кәзір шығып кетті, үйіне кетті 

білсм.
— Сен оны шакырып келші.
Бүркітбай Асқарды шақырып келді. Бөлмеге Аскар- 

мен бірге кіргісі келгендерге Итбай рұхсат еткен жок. 
Асқарды Итбайдың шақырған себебі: «мүмкін, мені жа- 
мандап арыз беруші, я біреуге жазып беруші сол шығар» 
деген ойына күдік кіріп, оның тамырым тартып байқау, 
қатта өзінен сүрау еді. Асқардан келген жұмыс болса, 
оның сокына Итбайдыц жарық ап түскісі келді.

— Безобразия!— деді Аскар, үйге кіре кейіген ка- 
бакпен, — бұл не? Не масқара бұл? Бұл кай мазағы? 
Көпшілікті менсінбегенімен канағаттанбай, өзін қолдай- 
тын адамға да осынша елеусіз қарайды; бұл, енді, біз- 
дің казакты ел деп, жұрт деп, онда сөйлесуге түрарлык 
кісі бар деп ойламағаны ғой! Сволочь!.. Подлец!..

• «Осы сөздерді рас айтып тұр ма» дегендей, Итбай Ас- 
қардыц бетіне жалтак-жалтак карады.

— Ұлттык, сезімім аз өмірімде мұндай оскорблениеге 
ұшырап көрген жок шығар, — деді Аскар Итбайға тура 
карап, — губернатор токтамай жүріп кеткенде, ішіме 
сыймағағ ашудан жарылып өле жаздадым. Мен ойла- 
ғам: токлар, конар, халықтың өкілдерін қабылдар, арыз-
дарын тыңдар деп; но и подлец!.. Мынадай әкімнен жак- 
сылык күткен елде де ес жоқ.

«Ім... менің үйіме түспей кеткенге ренжіп жүр екен 
десем, арыздарын бере алмағанға ренжіп жүр екен ғой!»
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деп ойлады Итбай, бірақ, ол ойын ашып айтпаи, Асқар- 
ға ақылдаскан болды.

— Бақыттың кілті осында тұрса да, осы қылығына 
қарағанда үйде жатып алайын деп ем, бірак бұрынғының 
«ұлықпен тіреспе», деген сөзі есіме түсіп, дәмдес адам 
болған сон, саған ақылдасайын деп шакырып отырмын. 
Не айтасын?

— Өздері бұдан шығып кайда барады екен?
— Бурабайға тартты, Андрей Кулаковтікі даярланып 

отыр деген. Петербордан қонақка кеп жатқан баласы гу- 
бернатордың келуін тосып жатыр деген. Ол бүгін сонда.

— Соңынан бару керек! — деді Аскар аз ойланып тұ- 
рып, — мына қылығын өзіне айту керек, ең болмағанда, 
казақта өкпелей біледі деген ұғымда кетсін. Өз ойьинда, 
Аскар, кезегін келтіріп өкпе сөздерді губернаторға өз ау- 
зынан айтьш, оған ой түсіргісі келді.

Аскардың ойы өз ойына дәл келген соң, Итбай:
— Барсак барайык, сен киініп кел!— деді Аскарға, 

— мен Бүркітбайға ат жектірейін.
Тамактанып алып, касына Аскарды ертіп, божысын 

Бүркітбайға ұстатып, көсем атпен Итбай Бурабай кала- 
сына сапар шекті.

Бұлар Бурабай каласына келсе, губернатор Кулаков- 
тың үйіне түсіп, жайғасып калған екен.

— Қайда түсеміз? — деді Итбай Аскарға.
— Қайдан білейін. Меніц бұл калада танысым жок.
— Япыр-ай, окыған кісі де өтірік айтады, өзгеге не 

жорык!— деді Бүркітбай, артына күлімсірей қарап.
— Менің бұл калада танысым бар ма! — деді Аскар.
— Балтабектікін кайда коясың?

Ә, соны айтамысың? Біз түсетін онда ие күй бар 
дейсіқ?

Сеніп. ол үйді корғаштайтынынды білем, бірак, біз 
а у ырт п а л ы г ы м ызды салмаспыз оған. Құдайға шүкір, ет 
сататын қасапшы бұл калада бар.

Ол кім еді,— деді Итбай, біле тұра, Асқарға. 
Кенжетаіідың осы қаладағы ағасы — Балтабск. 
Үйі жақын ба, бұл арадан?

— Алыс емес!
етсе сонда түсейік. Ьүгін ас 

У К " . де Ж?Р1ШЗ жок- Жататыы қуысы болса болады.
(Итбаидың бұлай деуіне себеп: «кызын көрейін» деген- 
Д і к  еді). р
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— Үйі жатуға жайлы,— деді, Итбайдық кулык ойын 
сезбеген Аскар, — «конғанша қонақ ұялады, конған сон 
үй иесі ұялады» дегендей, Бүркітбай екеуміздің оқамыз 
жок, сіз барған соң, ұялып кала ма деп ойлап ем.

— Түк те етпейді. Шығынданам десе де ұлыксат ет-
пейміз. Бүркітбай, тарт сол үйге...

Олар атының басын Балтабек үйіне тіреді. Ғұксат
сұрауға Бүркітбай кетті.

Үйден Бүркітбайға еріп Балтабек те шыкты. Онық 
үйінде Итбайға конағасы боларлық ет жок еді. Сатып 
алуға акшасы жок. «Дәм жазып бір түскені еді, — деп 
ойлады. Итбайдың атағын сыйлайтын Балтабек, — ұят
болды! Түспе деуге тағы да ұят!»

Қонактар кірсе — керосин шам жағылып, үйдің іші 
жарык екен. Торге салған кұрамыс көрпеге отырғасын 
жан-жағына менсінбей караған Итбайдын, көзі, пеш 
жакта малдасын кұрып, кітап окып отырғам Ботагөзге 
түсті.

«Отырысы сыпайы екен, — деді ішінен ол, — калай 
өзі, кымсынбайды?»

Бойжеткен белгілері бар ма екен деп, Итбай елеусіз 
кездерде Ботагөздің денесін көзімен шолып еді, бойы 
сұңғақ болғанмен, бала сыкылды көрінді.

Итбайдың әлсін-әлсін карағанын сезген Ботагөзге 
отыру ыңғайсыз болды. Бірак, шығып кетудің реті жок- 
Айбала Итбайдан үялса да, бетін шәлісімен бүркеңкіреп, 
асжабдығына кірісті.

— Бұл кісіні окелген мен, — деді Аскар үйге к:ріп, 
Ботагөз бен Айбалаға амандасып далаға шығып, Ьалта- 
бекке, — сен шығындалма. Қалалы жерде тамакты сатып 
жеу ұят емес. Ет алып кел.

Аскар калтасынан суырып бес сом берді.
Қонағасын көтере алмағаны жанына катты баткан 

Балтабек, баска шарасы болмаған сон, акшаны алды да
ет іздеп кетті. Бес сом Итбайдікі емес, өзінікі екенін Ас
кар айтпады.

Балтабекті жөнелткен Аскар, үйге кіруге беттеп келе 
жатыр еді, алдынан Итбай шыкты.

Бүркітбай кайда? — деді ол Аскарға.
— Аттарын жайғастырып болып, каланы аралап, те- 

мекі іздеп кетті білем.
Итбайдың, дәретке шыкканын, я іші пысып шыкканын 

іле алмаған Аскар, кол жакка карай аяңдағасын касы-
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на ерді. Боран да, жел де ол кезде басылып, бұлт ыды- 
рап, он терт жакасына толған ай, жиі жұлдызды аспан- 
ныц кеудесіне мінген еді.

Катарласып аяндаған Итбай да, Аскар да біраз уа-
кыт бірімен бірі сөйлескен жок.

«іМұндай түндерде, — деп ойлады Аскар, — орыстьщ 
бозбалалары гармонь тартьш, өлен. айтьш, ыскырып кө- 
шеде жүретін еді, бугін жан жоғы несі? Мүмкін, губер
натор келген күні шуламандар деп тыйып коюы!»

Тым-тырыс түнге Аскар кұлағын түріп келе жаткан- 
да, каланыи аржак шетінде б:р ит үріп еді, аспанды өр- 
леген оның даусы, таска соғылған коңыраудай біразға 
шейін ызыңдаған дыбысын баспады.

«Біреу келе жатыр-ау көшемен?» деп ойлады Ас
кар, алыста аттың баскан тұяғынан шыкнрлаған кардыд 
дыбысына кұлак түріп, атты адам калай карай келе 
жатканын ол каланың шеткі үйінен бастап, бері карай 
кезектесіп үрген иттердін дауысынан мөлшерледі.

Итбай дәрет сындырып боп, Аскар екеуі үйге бетте- 
генде алдарынан Бүркітбай шыкты. Ол да катарласьш 
үйге аяндады.

— Бұл үйдік жаны нешеу? — деді Итбай, сөз бастау 
үшін.

— Үшеу: Балтабек, катыны, карындасы, — деді ьүр- 
кітбай.

Карындасы жап-жаксы кыз екен.
"Жаксы кыз екен> деген сөзді Итбайдын не оимен 

айтканын түсінгендей болған Бүркітбай, беті бүркелген 
ойдын пердесін ашкысы келді. Ол Итбаймен калжында- 
сатын еді.

— Қыран бүркіт сыкылдысыз-ау, Қака, көзі кыядан 
шалатын!

— Ант соккан-ау, «жаксы кыз» деген айып па?
— Неге айып болсын. Ілуте тұратын аң. Қарға ауна- 

ған түлкідей жайнап тұрған бір кыз...
Аскар бұл кеңестерге араласпады.
— Өзін біреуге атастырған ба, жоқ па?
— Жоқ-ау, деймін. Солай ма, Аскар?
Аскар үндемеді. Аскардың қызда көнілі барын Оіле- 

тін Бүркітбай, ашуланып сыр шығарар ма екен деп:
Кақа! деді Итбайға, — «бір жас иіс керекэ дей- 

тін едіи, мына кыз соған дал-ау өзі, байқайсыз ба?
Қой! деген болды Итбай,— кәртайдық қой, енді.
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— Әлі де бір жас кызды тоздыратын шаман бар ғой. 
Дыланды үш кессе де кесерткедей куаты бар деген
кайда? _  .

— Е, береме маған жас карындасын, біреу.-*
— Есіктегі басы төрге жететін болған соң, садака ғып 

үйінізге апарып та берер. Тамырын бассақ қайтеді?
Итбайдың Ботагөзге ниеті алабұлттана бастағанын

көрген Аскар шыдай алмай:
— Бүркітбай!— деді ол, дауысын көтеріп,— не керек

сондан сөз. Ұят емес пе? Біреудін жап-жас баласы. икып 
жүрген бала. Баска сөз жетпей ме?

Бұл сөздің «келінім саған айтам, кызым сен тында!» 
екенін түсінген Итбай, калжынды енді доғар деген кес- 
кінмен Бүркітбайға карады.

Бүркітбай сыбағасын жібермеймін деп, Аскардын 
жанына бататын сөз іздеп жатыр еді, ойын алдарында 
салт аттан түсіп жаткан біреу бөлді.

^— Бүркіті бар, бұл кім?
Салт адам атын байлап, бүркітін жерге кондырып, 

көзіне шалынған үш кісіге сылбыр аяңмен жакындады.
— Амантай ғой, мынау! — деді Бүркітбай бетпе-бет 

келгенде.
Бірін бірі таныған жолаушылар солғын амандасып 

тұрғанда, ентелей басып Антон келді.
— Итбай Байсакалов бар ма, мұнда?— деді ол жа- 

кындай беріп.
— Бар. Оны кайтесін?
— Андрей жіберді. Тез келсін, деді. Губернатор ша- 

кырады, дейді.
— Барайын, — деді куанып кеткен Итбай, — тыма- 

ғымды алып берші, Бүркітбай!
— Шай ішіп барсаңыз кайтеді? — деді Аскар, иныц 

ұшкалактауын ұнатпай.
Шай да, ет те, май да, арак та көп онда, — деді

Антон. — Ұмыткан екем. Учитель казак бірге келсш де- 
ді Андрей.

Мен не алам, сіз барыңыз, — деп Аскар барғысы 
келмеп еді:

Нең кетеді, жүр, керегің боп калар! —"деп Итбай 
тағы да колкалағасын, Аскар бірге кетті.

Аскар мен Итбай сырт киімдерін коридорға шешіп 
үиге кірсе, барлык бөлме лык толы адам екен.

О, Итбай, Итбай!— десті таныйтын казактар.
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Итбай біразына колдасып амандасты. Андрей Итбай- 
ға отыратын орын көрсетті.

Кейінгі бөлмелердің біреуіне орналаскан Аскар мен 
Итбай, түтіннен буалдырланған төргі бөлмелердің ашық 
есігінен губернаторды көргелі мойындарын созып еді, үс- 
ті-басы сап-сары ала алтын, ылғый бір^ сірескен төре. 
Оның кайсысы губернатор екенін білмеи, кастарындағы 
казактардан сұрауға даярланғанда, «губернатор сөйлей- 
ді» деген күңкіл шыға калды. Араның ұясындай дуылда- 
ган қызу казактардың дауысы су сепкендей сөне қойды. 
Барлық жүрт мойындарын созып, көздерін төргі бөлмеге 
тікті. Аскар мен Итбай да қарады.

— Губернатор!.. — десті Итбай мен Аскардыц маца- 
йындағы орыстар, ұзын сакалды, денелі біреу төргі Оөл- 
менің төр жағынан түрегелгенде.

— Атамандар! Казактар!— деген жуан дауыс естіл- 
ді губернатордан, — казактың Россияны ұлы мемлекет- 
ке айналдыруда енбегі зор. Бір шеті Астрахапнан бастап. 
Орал өзенін бойлап Орынборға, Орынбордан Троицкий, 
Пресногорвский, Петропавловский крепостары аркылы 
Омбыға, Омбыдан Ертісті өрлеп Зайсанға тартатын ка
зачий станицалар бар. Көкшетау, Акмола, Атбасар, 
Қаркаралы, Торғай сыкылды даланың калаларында да 
отыратын сіздерсіздер. Азиялык Россияны бізге бағын- 
дырған сіздердің күштеріңіз. Сіздер ұлы анамыз Россия
нин іштегі дұшпандарын тұкыртып үстаумен бірге — шет 
дұшпандарына үлкен айбынсыздар. Сіздерді Его Импе
раторское величество сүйеді, сүйгендіктен сіздердің фор- 
маларыңызды киеді. Сіздер ұлы анамыз Россияның ар- 
дакты ұлысыздар. Жасасын батыр казактар! Ура!..

Казактар «уралап» ду ете түсті. Аракты қағып сал- 
іаннан кеиін бәрі косылып патшаны мадактайтын — 
«көп жаса» әнін айтты.

^йдегі лык толган адамдардан аракты ішпеген де, 
ураламаған да — жалғыз Аскар.

hi

* * ҮГ-Д*П СТ0ЛДЬІҢ шетінде тұнжырап отырған Ит- 
ша' ы 1 ГІ өлмеден басын сұккан Кривоносовтың көзі
аіып кетті’ Т̂ РЬІП кеп ТӨРГІ бөлмеге колтыктаплып кетті. Үидеплер бұл кезде кызған еді.
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— Сен ренжіп қалдың б а?— деді ол колтыктап 
кетіп бара жатып,— үлкен кісілердің кеГіде көңілсіз бола- 
тын күндері болады. Түспеген себебі: аздап басы ауыр- 
ған еді. Бірак, сені жақсы біледі. Петербургке бараты- 
ныңды да біледі. Ол өте кішіпейіл кісі. Сен ренжіп 
калды ма деп, мүнда келгеніңді еетіп, маган шакырып
ікел, деді.

Қасына қымсыінып кеп колын алғанда — губернатор 
Итбайға Андрей сықылды жабайы, жуан, зор орыстың 
біреуі боп кана көрінді.

— Ә, осы кісі ме, управитель Байсақалов, — деді 
күп-күрең боп терлеп отырған губернатор. — Білем, бі- 
лем... молодец ол... Кәне, құйыңдар оған...

Ақ аракты стақанга толтыра кұйып Кривоносов Ит- 
байға үсынды.

— Кәне, жаксы управительдіц денсаулығына!— деді 
губернатор ормынан тұрып, Итбайға стакан соғысты- 
рып.

Күндізгі реніштіц бәрі ұмыт болды. Төбесі көкке 
жеткендей болған Итбай, мае болармын демей стакан 
толы аракты кағып салды.

— Молодец!— деді губернатор аркаға кағып.
Арак, тіліп түскен өңешініц аіпығанына карамай Ит

бай жан-жағын көзімен шолды. «Қазактан ешкім болма- 
ды-ау!— деп өкінді ол, — губернатордыц мені мынадай 
хұрметтеуін көретін?!»

Губернатор шакырды деп Алексей тергі бөлмеге Ас- 
карды да еріксіз алып кірді. Аракка ернін тигізгені ғана 
болмаса, ішпеген Аскар ол кезде кеткелі отыр еді. Алек
сей Аскарды губернатордыц алдына океп аракка жык- 
кысы келді. Әйтпесе, оны губернатор шакырған да жок 
еді, білген де жок еді.

— Прекрасный кавалер!1— деді Алексей губернатор- 
га. Аскарды колтыктап жакындағасын, — семинарист!!! 
(Аскардыц фамилиясын Алексей ұмытып калды). Фа- 
милияцыз кім?

— Досанов.
— Жаксы фамилия. Управитель ауылында тұрады, 

(Итбайдың да фамилиясын ұмытып калды).
— Құй оған! — деді губернатор.
Алексей Аскарға толы стаканға жакын арак, кұйды.

1 Тамаша бозбала! 
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— Калаи управитель, учителін жаксы ма?
— Жаксы!— деді Итбай сөзін мастыктан болбыра- 

ТЫПі _  Петерборға ала барайын деп ем, мен тілді жаксы
білмеймін.

— Болады, болады.
Губернатор гш деп кыстағанмен Аскар аракка ерн:н 

ғана тигізді. Бір жаксысы, мұның ішпегенін Алексеи аи,- 
ғарған жоқ.

Шылымнын кою түтінінен, кызған адамдардың ара- 
дай шуынан басы айналғандай болған Аскар, рюмка 
тоскандарға бірер рет ырымын істеді де, елеусіз кезде 
жылжып далаға шығып, Балтабектікіне карай тартты.

Ол келсе, Балтабектің үйі оны іңір асына күтіп отыр 
екен.

— Жоғары шык, — деді үйге кірген Аскарға Балта- 
бек, — ағанның колына су кұй, калкам, Ботагөз!..

Ботагөз пештің үстінде тұрған каңылтыр шайнекті 
алды да, босағадағы ләгенге колын тоскан Аскарға су 
кұйды.

Бастапкы көргенде Аскар касындағылардан каймы- 
ғып, Ботагөзбен бұрынғысындай шүйіркелеспей, иек ка- 
ғып кана жат кісіше амандаскан еді. Сол көціліне кеп 
калды ма дегендей қолыка су кұйып касында тұрған 
Ботагөзге ол жалтандап қарай берді. Аскар өзін орта 
бойлыдан жоғарымын деп санайтын. Қолын жуып бол- 
ғасын, белін жазып, орамал ұсынған Ботагөзге караса, 
бойы мұның иығына такалып калған екен. Көрмегелі 
айға жакын болып еді: «содан бері карыс өскен бе, ка- 
лай?» деген ой келді оған.

Үнде Амантайдан баска жат кісі жок екен.
в— Ана жерге отыр, — деді Балтабек Асқарға, Аман- 

тай мен Ботагөздің арасынан орын көрсетіп.
Аскар отырды. Дастарканға келген еттін касапшы- 

дан алынғанын ол балтамен шапқан сүйектерден білді. 
Бірак, семіз екен.

— Итбайдан ұят болмас па екен? — деді.
Жок, ол кісі казір келе коймас. Қызыңкырап 

отыр. Казактар дырдумен ішкізіп тастады.
Сені шакырғалы барып есіктен карап едім, адам- 

ныц басы айналатын. Бір-бір каланы меңгеріп жүретін 
ылғый мыкты орыстар жыйналған екен!..

Туралған етті кеңеспен жеп отырған Амантайдың 
көзінщ күйрығы Ботагөзге түсіп еді. Оң жак шынтагын
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Аскардың тізесіне сүйеп, Асқарға карай бір жамбастап 
отыр екен. «Мұнысы калай?» деп ойлаған Амантай, көр- 
генін сездірмей, ұялар дегендей, енді қайтып караған
жок.

Амантайды Балтабек танығанмен, Ботагөз танымаи- 
тын еді. «Әкеңніц нағашысымын» дегесін Ботагөзге ол
жылы ұшырап, қолынан келген барлық сыйын көрсеткісі 
келді, кымсынбады... «Аумаған жасындағы әкесі, — деп 
ойлады Амантай, — аузынан түсіп қалған сықылды, 
тарткан да койған. Мінезі де әкесі. Маркұм кісі жатыр- 
қамайтын, ашык адам еді».

Әкесі есін білмейтін кезде өлгенмен, Ботагөз оны 
жақсы көруін жыл санап үдетпесе, өлген адам деп ұмыт- 
кан жок еді. «Бір көрсем арманым болмас еді!» дейтін 
еді ол әкесін сағынғанда..

Амантай жайланып танысканнан кейін,— «кескін-кей- 
пі аумаған әкем марқұм», деген еді Балтабек Ботагөзге. 
Сол сөзден кейін Ботагөз Амантайға әлсін-әлсін жал-
тақтап карап, қараған сайын іші жылып, жақсы көрген 
сезім пайда болған еді.

Жас та болса адамныц ішкі кұлқын бетінен, көзінен 
айыра білетін Ботагөз, Амантай мен Итбайдың арасын- 
да көп айырма барлығын аңғарды. Итбайдың көзі най- 
задай өңменінен қадалып, бір түрлі ыңғайсыздық туғыз- 
ған еді. «Көзінің өзі солай ма, болмаса әдейі қадала 
карай ма? О несі?» деп ойланған еді Ботагөз.

Амантайдың қарауы Ботагөзге әкенің, не жақсы кө- 
ретін ағаның туысқандық сүюімен қарауындай эсер бер- 
ді. Жүзі де, көзі де, -сөзі де жанына жібектей жүмсақ 
тнгесін, Амантайдан Ботагөз кымсынған жок. Дағдылы 
күндегі сөйлер сөзінен, отырыс-тұрысынан өзін бөгеген 
ж о қ .

Ет жеп жатқанда Ботагөз Аскарға сабағы туралы 
б;раз жаналықтар айтып, дастарқан жыйналған соң 
асық ойнайық деп өтінді.

— Не ойнаймыз?
— Қақпакыл.
— Окасы жок.
Бір дорба асыктан екі саканы екеуі таңдап ап, кақ- 

пакылға кірісті. Айбала ыдыстарын жыйнады. Балтабек 
пен Амантай ол-пұлды кеңесіп, шынтактап, қыйсайды.

Ботагөз асыкты каққыш еді. Саканы жоғары ұшы- 
рып жіберіп, қанта айналып колына жакындағанша, бы-
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тырап эр жерде жатқан асыкта-рдыц бессу-алтауып жып- 
нап ап, сақаиы жерге түсірмей қағып алды. Сол қағумен 
асықты он шақты рет шашып жіберіп, жаңадан ойпағап- 
да, Асқарға көп ұпаіі түсті.

Ұпай алудыц жазасына не лайық екепіп білмей, же- 
ңіліп калғанына кызараңдап отырғап Асқарға күлген 
Ботагөзге үйдегі әркім әртүрлі ұсыпыс айтты.

— Мақдайға шерт, шырағым, — деді Амантай.
— Сусап отырған шығар, бір аяқ су ішкіз, — деді 

Балтабек.
— Ән айтсын, — деді Айбала.
Бастапқы ұсынған екі жаза қолынан келмейтіиіа 

Ботагөз біледі. Әншіл емес екенін және біледі.
— Мен оцай жаза таптым, — деді Ботагөз. — Қала 

ғұрпында сүйгенін айтқызады, сүйгеніңіз кім?
Ойыннан өрт тұтапғандай болды Асқарға. Ең кем 

дегенде үш-төрт жылдан кейін аузымнан шығарармын 
деп жүрегініц терең түкпіріне мықтап сақтаған сөзін 
жарыкқа шығару қаупы туды. Көлденең біреуді сүйем 
деп өтірік айтса, оның арты от басқандық, келешегін 
ойламағандық, тағдырым шешетін сезге жеціл қараған- 
дық. «Сені сүйем» деп шынын айтса, ол сөздің мезгілі 
әлі туған жоқ. Не істеу керек?

— Сүйгенім жоқ, — деді Асқар, сөзден құтылғысы 
ксп.

— Жоқ, ол болмайды, ағай! — Айтасыз.
Жан-жағынан қуғын камап, қайда барарын білмей

жалтақтап сасқан қояндай, «сүйгенім сенді» айтып ка
ла жаздаған кезде:

— Аскар! — деді сәтін беріп Балтабек, — мен ұыыт- 
қан екем, саған Кузнецов келіп кетсіи деп еді.

— Кеш емес пе, енді?— дсді Асқар.
— Кеш болса да келсін деп еді. Мен апарайын.
—- Жайланып айтармын деп отыр ем, — деді Амамтай 

Аскар орнынан тұрғанда, шынтағынан басын көтеріп, — 
аиау күні пристав губернаторға бүркіт салып кор
сет дегесін, соны сылтау ғып келіп ем, жеріміздіқ кете- 
тіні туралы бір орысқа арыз жаздырып, соны саған көр- 
сетейін деп ем. Қашан көресің? Дұрыстап жазды ма, 
жоқ ла?

— Ертец көрерміз, ағай.
Балтабек -пен Аскар киініп -шығып кетті.
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Аскар мен Балтабек жолшыбай «ләм» деп ун катыс- 
кан жок.

Жолшыбай Аскардын ойын билеген, Кузнецозтын 
бейнесі. Ол оны басында менсінгісі келмегенмен. журе 
сөйлесе, сырласа келе, пікірін мүлдем өзгертті. Мектеп- 
тен окыған сабағы аз болғанмен, турмысты, саяси хал
ды, тал тартысын, елдің келешегін болжауда Кузнецов- 
тын пікірлері Аскарға, Аскар бурын білмек түгіл естіме- 
ген талай әнгімелердің бетін ашты және ол әңгімелері 
салмакты, дәлелді.

Мэселен, Россияда: кадет, эсер, социал-демократ сы- 
якты партиялар барын, олардын. саяси программаларын 
Аскар өмірінде бірінші рет Кузнецовтан естіді. Сыр
ласа келе, Кузнецов Аекарға, өзінің айдауда журген 
большевик екенін де айтты.

Большевиктер партиясын жумысшы табыныц партия- 
сы деп уккан Аскар, «саяси жолы дұрыс болғанмен, бұл 
казак тұрмысына қолайлы емес,— деп таласты Кузне- 
цовпен,— себебі: казакта, әлі жұмысшы табы жок!»

Казак даласының хал-жайын Кузнецов Аскардан ар- 
тык білді. Казак даласында: Карағанды, Карсакпай,
Нілді, Спасовка, Екібастұз, Риддер сыякты ендірістер 
барын, соларда, және казак калаларындағы завод, фаб- 
рикаларда мындаған казак жұмысшылары істеитінін ол 
содан естіді. Осындай әнгімелерден кейін, Аскар Кузне- 
цовка ден койып, оны өзіне ұстаз көрген еді.

Губернатордың Итбандікіне түспей кеткенін Кузне
цов Балтабектен естіген еді, сондыктан, Аскар мен Бал- 
табекті көңілді кескінмен карсьг алған Кузнецов, тук 
білмегенсіп, Балтабекке көзін қысып койып:

— Қалаи, губернатор неше күн жатты Итбай үйін- 
де?— деп сұрады Асқардан.

Кузнецовтын кулыкпен сурап отырғанын абаилама- 
ған Аскар, шынынан ақтарылып, көрген-білгенін тегіс 
баяндады.

— Сіздің сезіңіз расталды,—деді Аскар сөзін аяк- 
тап,— облыс бастығымын, халыктын жайын көрейін дей- 
тін губернатор жок. Ауылнай да, болыс та, губернатор 
да,— бәрі де бір шорт екен. Көңілім суынды.

Кузнецов Аскарды Итбайдың Петербургке тілмәш 
есебінде ала кетуге ойы барын да еетіген екен.

— Өзіц қалай ойлайсыц?— деп сұраған Кузнецовка,
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Аскар барғысы келмегенін айтып еді, Кузнецов бұл пі- 
кірін макұлдамай, баруға хажетті көп дәләл аитты.

Аскар көнді. Кузнецов одан, Москвадағы 'кейбір жол- 
дастарына хат жазып беретін болды.

IV

Салт жүріп ат со>қты боп келген Амантай, тацертең 
жайымен тұрса, Балтабек атын суарып жемге койғач 
екен. Ол киінді. Үйдің ауасы коңыр салкын болғандык- 
тан, бүркітті жатарда босағаға кіргізіп, томарға кондыр- 
ған еді. Түндегі аскан еттен бүркігке деген бір кесегін 
суға салдырьгп, акжем кылыл койған.

«Мен де шаршап келдім» дегендей, томаға киген ба- 
сын иығына айналдырып, тұмсығын канатка тыға кал- 
ғып отырған бүркіт Амантайдыц касына кеп түрғанын 
сезгендей таллына бастады. Амантай: «бопам-бопам, кәл- 
'кәл!»— деп еркелеткен дауыопен, тайдыц терісінен істе- 
ген биялайлы колына іқондырып, далаға алып шыкты да, 
томағасын сыпырды.

Аскар дүкенге «еткен еді. Балтабек ұста дүкеніне 
барып келем деп, Амантайдан аз уакытка ұлыксат алды.

Бұрын бүркіт көрмеген Ботагөз, кызык көріп", Амлн- 
таймен далаға ере шықкан еді. Томағасын сыпырган 
■бүркіт канатыныц астындағы карды .бората талпынганда, 
қашуға айналды.

— Жемін әкелші, қалқам,— деді Амантай Ботагөз- 
ге,— коркпа, кісіге тимейді.

Ботагөз жемді алын келсе, ортан жіліктіц бұлшыц 
еті екен, түні боны су сіңіп, еттің қаны тарап, боп-боз 
акжем боп ікалыпты.

— Азырақ қант бар ма, қалкам?
— Бар, әкелейін.
Ботагөздіц әкеп берген бір түйір кантын Амантай ау- 

зына can кытырлатып уатты да, түкірігін акжемге бүркті.
Бөренеге байлаусыз кондырған бүркіт, топшысын 

аздап кана жазып, етті көріп мойнын кылкыц-қылкың 
еткізді. Ъіраіқ, үмтылмады.

Кесек еттің үлкендігі қос жүдырыктай еді.
— Тураті бересіз бе, нағашм? Ьотагез.
— Жок, шырағым, осы калпым*-*,
— Қақалмай ма?
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— Бұл ет түгіл, барлық етті, сүйегімен қопдың тсқ-
пан >ңілігін де жұтып жібереді.

«Ойнап айтатын шығар?» деп ойлаған 'Ботагөз, бүр- 
кітке тандана көзін салып еді, алдына тастаған жсм- 
ді, жан-жағына қарап түяғьгмен аз басьпп отырды да, 
өз аяғынан өзі тұмсығымен күштеп суырып ап бір-ақ 
қылғыды. «Рас екен!» деген кескінмен. Ботагөз біресе 
бүркітке, біресе Амантайға қарады да, бүркіттіц калай 
елігуін білгісі кслді.

— Нағашы! — Бұл бүркіт сізде неше жылдаи бері 
түр? .

— Үішнші жыл.
— Бұл өзі ‘неше жасайды?
— Кім білсін. Мен бір ұябасарды он екі жыл ұс- 

тадым.
— «Ұябасарыцыз» не?
— Бүркіттің еркегін «шәулі» дейді, ұрғашысын «үя- 

басар» дейді. Бұл бүркіт те ұябасар.
— Қайсысы алғыр болады?
Қан ішер құсгын еркегі кішкене, үрғашысы үлкен 

болады, шырағым. Ұябасары шауліден күшті де, алым- 
паз да келеді.

— Сіз мұны 'қалай ұстадыңыз?
Ботагездін бүркітті білгісі келгенін түсінген Амантай, 

айтуға ерінбеді.
— Әр түрлі жолы болады, шырағым,— деді ол, сүй- 

ген суықтан қаны гүлдей құлпырған іБотагөздің бетіне 
ара-тұра бір ікарап,— бір әдіс бар — тормен үстау. Тор- 
ды білесің ғой?

— Ау сықылды ғой?
— Я, соны үйшік қып кұрып, ішіне тірі сауыскан не 

коя’н байласа бүркіт соғап квп түседі. Енді бір әдісі 
қаоқыр жеген малдың еті сықылды, не арам өлген мал 
сықылды өлімтікті бүркіт үшып жүрген тұсына тастаса, 
соны тоя жейді. Бүл етті өте көп жейтін құс. Бір кісіден 
артық жемесе кем жемейді. Етке бөтегесі еркін толғасын 
ұзакка ұша алмайды. Л\ықты жүйрік ат болса, соңынан 
калмай шаба берсе, үш-төрт шақырьим ұшқасын ол бол- 
дырып, аузын ашып, ырсылдап жатады.

— Өлімтік табыла бере ме оған?
— 'Бүркітке қүмар кісі өзжің жеп отырған соғымын 

да тастайды. Аңшыға бүркіттіц бағасы қымбат болады, 
шырағым. Осы бүркіттерді орган қолдай ат беріп кім
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болса сол алады. Енді бір әдісі: ет аз болған күнде, кыл 
тұзакка етті жапырақтап байлап, түзактын. бір жағын 
қазыққа шальш, қазыкты су мен карға катырып бекітсе, 
бүркіт тұзақты ет пен бірге кылғыйды да, аркандалып
калады.

Бұл ұстау қызык керінген Ботагөз шегі ката күлді.
— Тұзақты қалай аласыз, нағашы?— деді ол күлкі- 

сін зорға басып.
— Тұзакды кесіп жібереміз. Жүтып кояды. Артынан 

коясымен бірге түсіреміз.
— «Қоя» деген не?
— Бүркіттіқ ана жерін,— деді Амантай бүлтыйған 

кеудесін көрсетіп,— бөтеге дейді. Қүстын жеген асы 
сол арадан тарайды. Кейде сол жерде жүн-жұрка, кыл- 
кыбыр калып кояды. Әсіресе, ан. алып жейтін бүркітте. 
Соны кұстыру үшін құрым киізді жұмарлактап аузына 
тығьм жіберсек, құс локсыйды. Сонда құрымға оралып 
қоясы да түседі.

Аттың, яки адамның несебі тиген карды жентектеп 
жүткызып жіберсе де бүркіттің құсатынын айтуға Аман
тай үялды.

— Балапан кезінде ұстамайсыздар ма?— деді Аман- 
тайға Ботағөз.

— Бүркіттің ұясы онай жерде кездесе бермейді. Бүр- 
кіт ұяны адам ала алмайтын жерге, тастың кайдағы 
кыйын қыясына салады. Екінші, балапаннам асыраған 
бүркіт жалкау болады, батыл болмайды. Өскесін ұста- 
ған бүркіт ашулы, кайратты келеді және сергек болады.

— Қандай бүркіттің осал, кандайының мыкты екенін 
кайдан білесіздер?

Мүшесінен таныймыз. Балақ сіңіршің жуандығы 
гүтамнан асыңқыраған бүркіттің аяғы карулы келеді! 
^шкыр бүркіттің ұзындығы он екі тұтам, кеуде тұсынын 
жуандығы сегіз тұтам болады. Кеудесі алты тұтамға 4 
жетпейтін бүркіт үзақ ұшпайды. Ентігімпаз келеді. Тұр- 
і\ы кысқа бүркіт биікке шарықтай алмайды.

м/ІСЫ ЖазЫ саласыздар ма?
Жоқ, егер дедұрыстап түлетпесе, өлі канат Цалып, 

кы^ты күні ойдағыдай ұша алмайды. Сондыктам жаз дұ- 
рьнлап түлетеміз. Ол үшін әуелі семірту керек. Содан 
кеиін оорсыған ет беру керек.

.Семіргесін калай арыктатасыз?
— Акжеммен.
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— Оныцыз не? . „
— Суға салып, канын кетіріп жепзетш ет. Қансыз

етке кұс семірмейді. „
«Көп сөз еұрап мазасын алдым ба?» дегенден Ьота-

гөз сұраіуын доғарған еді. „ .
— Тағы да сұра, шырағым! — дедг Амаитаи — Мені

ерінеді деме.
«Өзі не деген сүйкімді жақсы бала? — деп оилады 

Амантай,— еркек боп тумаған екен. Мандай жігіт бо-
лар еді».

— Бүркіт не анды ала алады? — деді Ботагөз, оиын- 
дпғы бар сұрауын түгел айтуға Амантайдын. өзі мүмкін-
дік бергесін. . „ .

— Қоянды барлық бүркіт алады. Түлкіге түспеитін
бүркіттер болады. Ал, кей бүркіт каскырға да түседі. 
Осы бүркіт былтыр бір қаоқыр алды.

— Түлкіден нешеу алды?
— Үш жылда жыйырма бесін алды. Бұл жакта түлкі 

сирек боп жүр, оеы кезде. Қояннан күніне он шактысын 
ұстайды.

— Қасқыр да алды дейсіз бе?
— Я. Ол былай: былтыр, кысты күні аң кездеспей бүр- 

кітім ызаланьгп келе жатыр еді, бір арадан шокытып бо- 
ратқан іқасқыр керінді. Аржағында жақын жерде ағаш 
бар еді. Көзі кайдан шалғанычі білмеймін, колымдағы 
бүркіт көріп қап талпынып шыдагпағасын, тәуекел деп 
бауын еыпырып коя бердім. Аспанға бір-ақ иіапшып ша- 
рықтап биікке шыкты да, қасқырдың жөнімен кете бар
ды. Алдымызда бір төбе бар еді. Арғы етегі ағаш. Соның 
тұсына барғанда қаскыр көзімнен ғайып болды. Бір кез
де аспанда түйіліп айналған бүркітім томен карай сор- 
ғалай кұлады. Қаскырдың аузьина түсіп жазьш бола ма 
деп корктым да, атымды тебініп шаба жөнелдім. «Түс- 
кен жобасы осы еді-ау!» деп мөлшерлеген тұсыма келсем, 
ағаштың жиегі екен. Қалың күртіктің ішіне ат бара 
алмайды. Жалма-жан атты каңтарып тастай беріп, еырт- 
кы күпімді іиешіті, жеңіл киі>ммен күртікті өрлей, ағаш- 
тын ішіне жүгірдім. Мелшерден каталаскан жок екем. 
Бүркітім шанкылдап коя берді, ағаш арасынан мені ко
ре койған екен, жануар! Мен көрген жок едім. Бүркітім 
шакырған жерге ентігіп жүгіріп бареам, бір аяғы кұрык- 
тай кайыцға кадалған, бір аяғы каскырдын төбесінде. 
Қаскыр сіресіп тартып түр. Аяғын неғып үзіи ә-кетпегенін
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білменмін. Баяғыда бір бүркіттің бір аяғы каскырды осы- 
лай токтатам дегенде, ағашта калды деп естіп едім. Жү- 
гіріп келген калпыммен каскырдык тірсегінен алдым да, 
кындағы пышағьгмды суырып, ішін есіп жібердім. Шеи- 
керны карға түскенде касқыр қылжаң етіп күлады. Кұ- 
лаган қасқьфды бері карай тартып, бүркітімді алайын 
десем, ағашка кадалған аяғы да, каскырға кадалған 
аяғы да карысып катып капты. Көпке шейін жаза ал- 
мадым. Біраз азаптанып, зорға дегенде босатып ем — 
бастаи кыскап түяғы көзін шығарып жіберген екен.

— Еркем!— деген дауыс келді осы кезде Ботагөз- 
діц кұлағына үйден, баска андарды калай ұстайтьшын 
сұрағалы түрғанда.

— Ә*у!
— Шайдьв жасашы, еркем.
Амантайға алғысын көз карасымен ұктырып, Ботагөз 

үйге кетті.
«Не деген жаксы бала, езі!— деді Амантай тағы да 

ішінен,— Әттеқ еркек боп тумағаны-ай!»

V

Бүрын ұлық алдын көрмеген Амантайдын ет-жүрегі 
тітіркеніп, губернатор түскен Кулаковтын үйіне көпке 
шейін манайлап батып бара алмады.

Әр пәуескені қаланыц бір үйіне жеке түсірткен еді, 
Алексей. Оңаша бірүнді өзі жеке алған Кривоносое арак- 
ка кылжыйғаін Итбайды таңға жакын үйіне әкеп үйктат- 
кан еді.

Түске тармаса оянған Итбай, басьгн көтерсе, арак өтіп 
кетіп, шекесі зыркылдап тұр екен. Иіс тиіп басы ауыр- 
ғанда шекесіне кар басса сауығып кететін еді. Сүйтер 
ме екен деп далаға шығып, кар басып көріп еді, зыр-г 
кылдауы күшейе түсті. Ол көпке шейін үйге кіре алмады.

Іөцкерген кайыктыц үстінде шекесін колымен катты 
кысып ол недәуір отырды. Бір кезде басы бәлкім женіл- 
дегендей болған сон. еңсесш жазып еді, шарбакты жара- 
лап Амантай кетіп барады екен.

Әи, бері кел, Амантай!— деді ол; Амантай токтай 
калды,— бері келіп кет деймін!

Амантай бұрылып келді.
Ат-көлік аман ба? Қайдан жүрсіқ?
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— Конак. үйімнен.
— Сен кеше бүркітпен келдің ғой, бұл жаққа кайдан 

келіп жүрсің?
— Осы араның шұбарында түлкі бар дегенге келіп 

едім.
Денесі тоназығасын Итбан серги түсіп, орнынан тү- 

регелді.
— Тұяқпен сенін не жақьгндығың бар? Ілік-шатыс 

емессіндер ме?
— Тұяктың шешесі — біздің апамыз.
— Сен Балтабекке қонып шыктын ғой. Қонағасы бере 

алды ма, байғұс? Мен кеше Асқардың айтуымен барьгаі 
қалып, ұялып зорға отыр ем, Андрей шақырып әкетті. 
Әйтпесе, кыйын болып еді. Нашар жігіт қой. Өзі мұнда 
не кестпен тұрады?

— Іс соғам дейді.
— Одан не паійда көреді, байғұс? Анау кыз қарында- 

сы ғой сонын? Соқтауылдай ғып несін ұстап отыр оны, 
біреуге беріп мал қылмай?

— Окыйтын көрінеді, ол бала.
Итбай кекетінді күлкімен қарқылдайын деп еді, сөйле- 

генде аздап ауырған басы, күлгенде солқылдайтын 
болды.

— «Оқыйды!» — деді ол қарқылдаудын орныиа ернін 
шүйіріп,— не керек оқу, оған! Ол кім болады, оқып? 
Төре болмақ па? Беріп жібер одан да, 'малды көп бере- 
тін, өлтірмейтін біреуге! Оқу не тені нашар адамның қы- 
зының?

Қыздыц окығанын Амантайдың өзі де ұнатпайтын еді, 
б:рақ, мына сөз оның көкейіне іқонбады.

— Кім тұр оған малын тосып?— деді Амантай, Ит- 
байдың қүлқын байқағысы кеп.

— Кім жок.? Басы-сыйрағы түзу қызды малын төгіп, 
кім болса сол айттырады.

— Сөйлесе койған кісі болмағасын,— деді Амантай 
Итбайдың ішін актарғысы кеп,— кімге тоса қойсын, «к.а- 
рындасымды ал» деп.

Амантайдың түзағын сезбей Итбай онай түсті.
— Сенің өзің менен кенегіңді ылғый сыртқа салып 

жүресің. Өзіңмен жолығып бір сөйлесейін деп ем, жакеы 
кез келдің. Бақка таласамыз дейтін, орыстыц шені саған 
да, маған да жетеді. Қара басыңа забырым тиді десен., 
айт, міне көзің тұр! «Атка міндің, ажалға міндің» деген-
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дей, атка мінген адамнын артынан өсек ермей коймайды. 
Періштемін демеймін. Расы да, өтірігі де, бар шығар. Кэ- 
не, айтшы Амантай, маған не кінаң бар?

Амантай расын айткысы келмеді, ол рыямен сөй-
лесті.

— Оның жол ғой, Итеке! Менін аламды мініп, кұ- 
ламды жетектемегенін рас. Ағайынды карындастың бі- 
реуі кемшілік көрдім деп жыла'П келгесін, қолымнан ке- 
лері болмаса да, акыл айтатынымды жасырмаймын.

— Міне, соныңды айтшы! Сөздің беті ашылды. «Ер 
шекіспей бекіспейді», өз кара басына тиген залалым бол
маса, көнекті сырттан сүрауды сен енді қой. Бірлікке ке- 
лейік.

— Бірліктен мен де кашпаймын.
— Амантай,— деді Итбай кайыкка кайтадан отырып, 

касынан Амантайға орын көрсетіп,— мында отыршы! 
Жаксылап кеңесейік.

Амантай отырды.
— «Құрғак колға бата жүрмейді» дегенді білесің ғой. 

«Қүрғак касык ауыз жыртады». Шекісісіп бекіскен біз 
ғана емес. Бірлік берік болу үшін мұндайда не араға 
алым-берім жүреді де, не кұдай десіп кұда болады. Со- 
ның кайсысын істейміз?

— Қайдан білейін. Менде «мынаны кие ғой» дейтін 
саған лайыкты ішік ж.ок. Жалғыз атым бар, маңдайыма 
баскан, реті бар десен соны ал.

— Жоқ, сен менен ал!
— Мырзалығың болса мен кашады деймісің.
— Мен сенің атынды да міягізем, шапанынды да ки- 

гізем. Бірак, соған бір дәнекер керек емес пе?
— Айт реті келетін дәнекер болса,— деді Амантай, 

Итбайдың сыр сандығы актарылуға жакынын көріп.
— «Бітер істің басына, жақсы келер касына». Менің 

жасым^ кырықтың ішінде. Тәңірі берген аз ғана дәулет 
бар. Айраньж ұрттап, қойын күрттап жүре беретін мал- 
жанды, сасық бай мен емеопін. Алланын берген аз дәу- 
летін шанқап, аз күнгі өмірде кызығын көріп өткім келе- 
ді. Адам екі̂  нәрсеге тоймайды дейтін еді атам маркүм: 
біреуі мал, біреуі перзент. Екеуінен де кеммін демеймін. 
Ьірақ, нұр үстже нүр болғанын кім жек көреді.

„ 'Іел алғь,Ң кете ме?— деді Амантай, «сыпайы- 
ламаи айтарын тез айтсын» деп.

Бойбішем қартайды, өзің білесін. Ортаншы әйелім
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аздап сыркат. Кіші әйелімді шаруаға керек деп алып 
ем, кедейдін кызы еді, салақтау адам. Алып калғасын 
тастауға обалсынып күнін көріп журе берсін деп үстап 
отырмын. Енді жас болса жер ортаға келді. Тәнірі пер- 
зент берсе далаға тастамаспын. Ол ушін емес, өзімді кү- 
ту үшін бас-сыйрағы дурыс адам төуып аланын деп е.м, 
колдан баулыйтын жастау!..

— Көздеген жерін бар ма еді?
— Жок, әлі ешкімге ат койып, айдар таклам жок. 

Елі кұрғыр бесігінен куда болып — кыз коймайды. Bi- 
рак, ел ғон, карастырса не шыкпайды дейсің.

Вотагөзді Итбай тура айта алмады. «Өзі де түсінер, 
енді» деп онлады.

— Сонда да айт, атка көп мінетін адамсын. Көздеген 
бір жерің бар шығар?

Итбай Амантайдык кеекініне көзінің кырын салып аз 
отырды да, неде болса тураеын айтайын деген ойға келді.

— Осы, анау Балтабектің колындағы туған карын- 
дасы ма?

— Солай деп естідім.
— Қарындасы тап-таза, жап-жаксы екен.
— Жаман бала көрінбейді. Бұрын келіп көрген жок 

ем. Кеше көрдім.
— Сенімен көңілі калай еді, Балтабектің? Тілінді 

ала <ма?
— Кайдан- білейін?
— Момын жігіт кой, алар тіліқді. Менің өмірде са

ган түскен бір ісім екен. «Ер <мойнында кыл аркан шірі- 
мейді». «Қызмет кыл да міндет кыл», депті бұрынғылар. 
Мен сені осы жұмыска салғалы тұрмын.

— Не жұ.мыска?— деді Амантай түсінбеген боп.
— Сен Балтабектіц тамырын тартып көр. Тартып 

көрме тура «бер» де. Сенін. сөзіңнен шыкпайды. Егер ре- 
тін келтірсең, бар малым колында. Ретін тап та тоііга- 
ныңша Балтабекке де жегіз, тойғаныңша өзің де же! Қо- 
лынды какпаймын.

«Рас айтып тұр ма, осы?» дегендей Амантай Итбай- 
дың бетіне караса, ішінде тұтанған үміттің ушкыны беті- 
не шығып, «сәті келді» дегендей кескіні жайраңдап тұр 
екен.

— Неге карайсың? — деді Итбай, сөзді тез пісірейін 
деп,— айтканым айткан. Малдан колынды какпаймын.
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Өмірлік ДОС боламыз, әнеукүні бір ретсіз сөздер айтып 
ем, соны көңіліңе ауыр алып жүрсің бе? Көңілі салқын 
,кезде кісі не айтпайды. Өткен өтті. Енді ақыреттж дос 
болайық. Губернатор өзіміздің колда. «Жерім кетті» деп 
арыз айтқалы ойласт жүр ең, аитканымды орындасақ, 
жерін де өзінде қалады, бәрінің де ретін келтірем.

«Айнала тұзак құрдым, енді кайда барар екен?» де- 
гендей Итбай Амантайдың бетіне жалтак-жұлтак етті.

Бір кабағын түсіре, бір көзін кішірейте, бір көзін тү- 
йілдіре Итбайға недәуір уақыт қарап отырған Амантай- 
ға келген ой: «Аждаһадай аранын ашқан екен, жауыз. 
ниеті кеткен екен. Сорлы баланың үстіне кара албасты 
төнген екен. Ойға алғанын орындамай қоймайды бұл 
жауыз. Уа, сорлы бала, басыңа не күн туады? Күн туса 
саған кім пана бола алады? Қасқырдың аузына түскен 
ылақтай дыбыстауға әлің келмей кете барасыц ба?».

Ендігі сыпайылыктың да, қулықтың да орны жоқ деп 
ойлаған Амантай, Игбайға тіл қатпастан орнынан турып, 
жүре берді.

— Әй, кайда барасың?— деді оған таң калған Пт- 
бай.— Жаңағы сөзге не айтасың?

Амантай үндемей аянлай берді.
— Әй, тоқташы!— деді Итбай түрегеп.— Сен де, мен 

де бала емеспіз! Мен сені кісі деп сөз айтсам, сенің мұ- 
ның калай, тұра жөнелгенің?

— Мен бүл іске кірісе алмаймын!— деді Амантай, 
Итбай соңынан жүрген соң, тоқтап.

— А\ен кіріс деп жалынбаймын. Адам деп айтқан 
сөзге осылай қарау лайық болса, тарта бер. Болмаса, ре- 
ті жок десең, оны айт.

Турасын айтқанда, реті жоқ қой деймін.
— Қалайша?
— Ол біреудің аузынан уызы арылмаған жас бала- 

еы. Сен жер ортаға келген адамсың. Обал қайда?
Пэде-ау? Тапқан екесің обалды. Қатын алу обал

дегенді кай шариғат айткан? Олай болса шайғамбар неге 
төрт катын алды?

— Шариғат зорлап ал демеген.
!у Зіе„н 3°Рлаймын ба? Алсам адал малыма алам,

. Итбай! деді Амантай,— бұл арада кеп сөнлесе- 
Т1Н жоқ, ріасымды айтқанда, мен бер дей алмай-
імын. Бер дегенмен, ағасы бермейді.

Неге бермесін, малдың боғын жегелі отырған ке- 
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лен, көзіне көп мал көрсетсе, бермек түгіл, лактырып жі- 
берер!..

— Малға ағасы кызыкпайды, бермейлі!
— Мен алам.
— Қалай аласың? Зорлык кыласың ба?
— Зорлық кылғанда кайтесің?
— Жок, кыла алмассын!
— Көрерсің!
— Көрсек көрерміз.
Амантай жүріп кетті. Итбай бірлемелерді айтып еді, 

-оны ол тыңдаған жок.
Итбайдан ұзаған Амантайдыц көзіне Ботагөз елесте- 

ді. Болашақтыц қайғы туманы алыстан түнеріп, бері ка
рай еырғып келе жаткандай болғасын, Ботагөзге кеше- 
ден бергі жүрегінде ойнаған туыскандык, әкелік сүюі 
күшейді. «Ж ок!— деді ол ішінен езіне өзі жігер беріп,— 
мен бұл іске енді белімді байлаймын. Мен өлмей Бота- 
гөзді Итбай ала алмайды. Табанына кадалған шөгір маң- 
дайыма қадалеын дейтін Ботагөздін әкесі енді мына 
мен!»

Балтабектің ,үйін Амантайдын басы емес, аяғы тапты.
— Нағашы!— деді есік алдында тұрған Балтабек 

қарсы ұшырап.— Сізді төре шакырады деп кетті.
— Қай төре?
— Қайсысы екенін қайдан білейін. Андрейдің үйіне 

конғаны.
— Ә, губернатор екен ғой. Неге шакырған екен?
— Әлгінде Аидрейдін, кызы Лиза келіп сіздің бүр- 

кітті көріп танданып кеткен еді. Ағасына айта барса 
керек. Агасы артынан кейін көп кешікпей келіп, бүркіттін. 
касында біраз турды..Сені іздетіп еді, таба алмадык. Алек
сей кеткесін: «бүркіттің несі« төре шакыртады» деп Ан
тон келді. Тегі Алексей айта барған-ау деймін. Бүркітін 
ала кетсін депті.

Губернаторға калай жолығудың ретін тагтпаған Аман- 
тай, куанып кетті.

— Аскар кайда?
— Үйде.
— Шакыршы! (Балтабек шакырды).
— Мені,— деді Амантай далаға шыккан Аскарға,—■ 

губернатор шакырған екен. Мен орысшаға шоркакпын 
ғой, еріп жүрші, шырагым. Арызымды да сол арада ұеы- 
нып калайын.
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— Барзйын, агай.
Амаитай буркітгі колына коядырьо. Ас*г?к«я е»еуі 

жаяу жеиелдь
Балтабек лен Айбала кала кадырыпш жұшвстгркна 

кетті. Иесіз үйде калғасыя Ботагвз '
{■ j м болып, jtut лыса бастағасын есікзж күлга саяды да,
Лизаға ж^н^ллі-

Ботагез Кулаковтжже келсе, төрелердщ бәрі «сік ал- 
дыила буркһті керіл жатыр екея. Ығькыя вте бгргея Бо- 
тагвзді Сухомлиновтын квзі шалып ш ы п  квнітэе «не
деген әдемі кыз?» детей ой келді.

— Алексей Андреем' — деді ол Б отагвз д і акы ры в вегі-
меи нүскап,— киргизха?

— Да. киргизка.— деді .Алексей де Ботагвзді керіз.
— Шакыршы бері.
— Ботзгөз!
А^кяр Ботагезді квргея жок еді. Алекеейдж ае’ге <Ъси 

тагөз!» дегеніне, жая-жағына клраса. Ботагөз жүгіре ба
сы:- Кулакозтьгн ағаш үйіне кіріл баргды екен. Алексей- 

*'і Ботагезді ол кызганады. сАтыв кайдан б:лед:? деп
ойлады.

— Шакырып келініз, оны! — деді көргісі кеп губер
натор.

— Шакырайын, маған келсе!
— Мен әкелем! — деді Аскар.
Аскар Ботагез кірген үйге барса Лязамен екеу: бір- 

д леи» сөйлесіп күліл түр екен. «Сені губернатор шакы- 
рады» демеді.

— Неге үйде гүрсыздар, далаға шыклан?— деді вне
шне Аскар.

— Кіммен шығам? — деді Лиза.
— Кіммен болсын, екеуін!

Ботагвз барсын. Оның кавалері бар, менде жок.
— Кавалері кім?

• — Сіз ше?
Ничего подобного!— деді Ботагвз кып-кызыл боп.
Me и білмеймін бе?
Г.ли .авета Андреевна, мен сізге кавалер боланыя, 

/гүр да.таға шығайык.
— Жок. жок!..

к‘-і Лурыс! Деі' ^отагөз сезді өзінен кашырғысы 

Екі кызды Аскар колдарынан үстап далаға алып шы-
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ғып еді, төрелер карап тұр екен. Лизаға ыңғайсыздык 
туып, кейін кетейін деп еді, «бері кел!» деп ағасы шакыр- 
ды. Үшеуі де келді.

— Бері кел, кызым! — деді губернатор Ботагезге. 
(Ботагөз жакындады). Орысша білесің бе?

— Білем!
— Молодец. Оку окыдың ба?
— Оқып жүрмін, үшінші класта.
— Орысшада ма?
—  Я.
«Айналып кетейіннің қаймыкіпай сөйлеп тұрғанын ка

р аты !— деді Амантай, әкеіік імахаббаты бұрынғыдан 
да артып,— тәңірі түймедей шектіц нееін аяды екен! Әт- 
тең, ұл боп тумағаны-ай!»

Губернатор Ботагөзге: окуы, үй жайы, туыскандары 
туралы бірнеше сұрау беріп еді, Ботагөз бәріне де лайык- 
ы, салмакты жауап берді. Ағаларының жайларын жеке- 

леп қыекаша баяндаған Ботагөз, Темірбек туралы айта 
бергенде, қарсы алдында тұрған Кошкинге көзі түсіп 
кетті. Ботагөздің Кошкцнді атарға оғы болмайтын еді, 
оны> жеккөргендіктен, егер көшеде карсы ұшыраеа бұры- 
лып кететін еді; Кенжетайды Кошкиннің ұрғанын Ботагөз 
кімге айтіуды білмей іштен кіжінетін еді. Кеше, губерна
тор келгеннен бері, оны ең жоғарғы әкім, жоне әділдік 
несі деп түсінген Ботагөз: «реті келсе айтармын-ау» деп 
ойлап, «реті келмейді ғой! Губернаторға жолықпаймын 
ғой!» деп өкінген еді.

Міне, енді, реті кеп қалғанын Ботагөз білді. Бірак, 
«осылан да осылай» деуге канаты катпаған жас сезімі 
еркш билеп, жайшылыкта бойына сыймайтын арыз сөз- 
дердің, аузына біреуі де түспей калды. Ішкі сезім толкы- 
нымен айтып тұрған кеңесінен Ботагөз бөгеліп, жасаура- 
ған көзі жаудырап, Кошкинге карай койды. Кошкин 
Ботагөздің бұл карауына түсінген жок-

— Неге бегелдің? — деді губернатор Ботагөзге.
Енді сөйлесе жылап жіберетінін сезген Ботагөз, бетін

алаканымен басып, Кулаковтың үйіне жүгіре жөнелді.
— В чем же, дело? Что случилось!? 1— деді губерна

тор ИЫҒЫН көтеріп, көзін бажырайтып.
ботагөздің бұл халын Аскар ғана жаксы түсінген еді.
— Не хал болғанын мен сізге айтайын,— деп, Аскар,

1 Бұл немене? Не боп қалды?

П5^0— С. Мүқанов. Ill том



Кошкиннін Кенжетайды ұрғанын, бул ұру — Бэтагэздің 
көңілінде жара екенін ішскаша айтып өтті.

Аскар айтып турғанда, Кошкиннін зәресі кеткені сон- 
іай, егер жер тесік болса еніп кетер еді. сӨлдім!» дел 
халтырады ол.

Губернатор Аскардын сезін кабак шыта тындап, Ас
кар сөзін: «соны істеген осы Кошкин!» деп бітіргенде:

— Я, тебе!1...— деді губернатор Кошкинге еаусағын 
безеп, көзін ежірентіп. Кошкиннін денесі муздай ката 
калды. Одан катты сөз айтса жүрегінін кабы айрылар 
ма еді, кайтер еді, әйтеуір бакытына карай, айткан жок. 
«Я, тебенің» артында зіл барын, я үлыксынып айта сал- 
ған кексіз жеку екенін Аскар да, баекалар да білгеи жок.

— Аңға ертең тан біліне шығамыз! — деді губернатор 
серіктеріне,— Алексей Андреевич, аттарды әзірле дерсіз. 
Мен ан аулауды білем. Онда кісінін көбі задал. Бізден 
төрт-бес кісі ғана барад'ы.. Мына бүркітші ғана барар. 
Баскасы керегі жоқ. Казактардан бес-алты кісі. Сол же- 
теді...

— Дұрыс!
Губернатордық Амантайға көңіл бөлуінен Итбай тө- 

мендеп калды.

VI

Сухомлиновтың әкесі, ағайындары, а-галары түгелімен 
акшы еді. Талай каскыр алатын иттер, талай каскыр со- 
ғатын аттар, талай мүлтіксіз тиетін мылтыктар олардыи 
колынан өткерілді.

— Анға ертек нелер даярлаймыз? — деп сұраған 
Алексейге.

— Ит ермесін. Мылтык алынбасын. Оның бэрі керген 
кызык. Бүл жолы бүркіттің ғана кызығын көреміз,— де* 
генді айтты, губернатор.

— Ерте түрып келі— дегеннен кейін Амантай сак 
уйктап, тауык шакырғасын түрегелді.

— Келін, ә, келін!—деді ол, шамды тұтаткасын.
А.маитайдын. даусына оянған Балтабек, Айбаланы

тургызып, шымылдыктан Айбала шығып еді:
— Көжеңді жылытшы, шырағым! — деді Амантай,— 

мен ацға жүрем.

1 Мен сеніі..
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Пештін кол амта сын а койған коже ысып тур еді, Ай- 
бала бір аяғын кұйып берді, Амантай нан косып ішіп, 
тойып алды. Осы кезде Аскар да басын көтерді.

— Жүрейін деп жатырсыз ба, ағай?
— Я.
— Сізді жөнелтісіп кайтайын.
Аскар киініп Амантаймен далаға шыкса, тан каран- 

ғысы екен.
— Кун ашык болады екен. Кан сонар, он жолын бер- 

се жаксы болды!— деді Амантай.
■ Иығына тонын жамыльш, пимамен далаға шыккан 

Балтабек, Амантайдың атын ерттеп берді.
Аңға шығарда Амантайдың денесі кұрыстайтын әдеті 

еді. Әрбір кесіптің әріуағы бар деп түсінетін ол, денесі кұ- 
рыстағанда «аңшылььқтың әруағы аттанарда келетш шы- 
гар?» деп ойлайтын еді. Күндегі дағды ма, уйкысы кан- 
бағандык па, болмаса губернатордың мысы жеңгендік 
не, әйтеуір, Амантай кұрыстаған денесін калай керілсе 
де, атына отырғанша жаза алмады.

Ъірнеше күннен бері аңға түспеген бүркіт, Амантай 
атка альип мінгенде, куанған 'немедей талпынып екі-үш 
рет шанкылдады.

— Ә, жасаған!— деді Амантай естірлік дауыспен,— 
он сапарын бере гөр!

— Ағай, сіз жолмен оралып барасыз,— деді Аскар,— 
імен мына төтесінен жаяу жүретін жолмен барам.

Аскар тете жолмен Кулаковтікіне Амантайдан бұрын 
жетіп, «тұрды ма екен?» деп кезін салса, ешбір үйде жа- 
ғылған шам жок екен. «Қалай оятам, үнктап калған-ау!» 
деп түрғанында, аржағынан біреу қарац ете түсті.

— Кімсің! — деді ол жақындап.
— Аскармын.
Антон екен.
— Неғып тұрсың мұнда?
— Амантайды шығарып салайын деп едім.
— Қай Амантай?
— Бүркітші. Аңға шығатын уакыт болды.
— Губернатордың өзі де аң басып жатыр...— деді 

Антон күліп,— тез тұрмас.
— Ол не ан?
— Айтайын, ешкімге аузыннан шығармаймысын?
— Шығармаймын.
— Осында жүрісі көп бір солдат қатыны бар еді,
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Алексей™? губернатор «әйет тауьиі бер» дегесін, соны
экеліп, інірден касында жатыр.

Сол кезде губернатор жаткан үйдін есігі сылдырлады.
— Тығылайык! — деді Антон Аскарды итермелея.
Екеуі боптаса кылды. Үйден: үстінде бүрме бел тоны, 

басында калык шәлісі бар әйел шығыл, жөніне тартты.
Амантайдын келуін күткендей, ал Кулаковтын үйінің 

алдына токтағанда, терелер де, казактар да сол арага 
жан-жактан жыйналды. Баратын кісіден женеиетін кі- 
сінін еаиы кеп болды.

Сухомлиновтың сүйетін бір кызығы — салт жүру еді. 
Сондықтан «ан кағатын жерге шанамен барасыз ба?> 
деген сүрауға «салт барам» деді ол.

Аңшылар аттанганда тан білінген еді. «Мүмкіа, әке- 
тер^ деп дамеленіп келген Итбай, елеусіз калып конға- 
ны-на катты налыды. Амантайдын дәрежесі бүдан артыл 
кеікен горізденді. Ол, ішінен, төрелермен тарта жөнелген 
Амантайды: «жолына жуа біткір!» деп карғады.

* * *

...Итбайдьщ каргысы тура келгендей болды. Аңшылар 
кеіпке кантканда, Амантанды урядник Кошкин желкеден 
түйгіштеп отырып, Андрейдің саймая қоятын салкын 
үйіне камады да, есігін кұлыптап, терезесіне қарауыл 
койды.

«ІІІоқ-шок!» — деді оны керіл тұрған Итбай табалап, 
■Фуағыннан айналайын ата-бабам, сарт болып кетті 

мс деп ойлаған ем, болған жоқ екесін! Үзеңгі теңестірем 
жчі шалжактап еді бәлем, кұдаіі теңестірмегенде калай 
тене('<‘ а лады? Мойны астына түсе кұлаған екен.

«Амантайды камап тастады» деген хабарға сасып, 
аніа барган казактардан Асқар мен Балтабек «не бол- 
ды'» деп сурастырса, .уакыйға былай екен:

прабайдын ық жағына отыз шакырымдай жер ба
рин аніиылар жолдан бұталы бір адырға бүрылады. Түс-

* ІІІ.[.ИИІ кездес.пе^’ бҮР><іт оннан артық коян ұстай-
Ui:;rJ Cr aya JIP 'Үлк' кездеседі. Бауырьі' жазылып, бабьг 
і\  ' 11 >'І')КІГ КІ,ІЯ!а ор.-юп алып, түлкіге шаншыла түседі.
таііат11пягя*і!п!>Ж°Р' а,І1,ІЬ,лардан алыс болады. Жан-жак- 

, ’ I  •' -П "!ауі>111 келген аңшылар аттарынан түсе
бупкіттіи . ІІЦ -,ір аяғь' ТҮЛК'НІҢ аузына түсіпті. Түлкі бүркіттің тегсіурінін шайнап сындырып тастаған екен.
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Сонда да жібермей түлкіні cay аяғымен өкпесінен сығып 
өлтіріп тастапты.

Ашу кернеген бүркіт, Амантайдың өзі келгенше ба- 
сып отырған аңын бермейді. Амантай кеп бүркіттің сын- 
ран тегеурінін орамалмен байлайды да:

— Енді салуға жарамайды, әрі шаршады, әрі аяғы 
жараланды, түлкіден жем айыртайык та, кайтайық,— деп 
түлкіні соя бастайды.

Ит, ат, мылтык бәрінен бүркіттін ан алуын кызық көр- 
ген Сухомлинов:

— Әлі де аң кағайык, күн батпай кайтпаймыз,— деп 
болмайды. «Тойса аңға түспейді», дегесін бүркітке жем 
таткызбайды.

Г.убернаторды түсіндіруге болмайтынын көріп, Аман
тай амалсыз ереді. Күн еңкейгенше ац кездеопейді.

Бір кезде бір түлікі көрінеді.
— Жер шамасы алыс. Қайырып жакындатпасак. 

бүркітке ол алдырмайды,— деген Амантайдын сөзіне 
болмай:

— Құс тез жетеді, жібер! — деп губернатор бүркітті 
босаттырады...

Түлкіні көзі шалмаған, ашыққан, әрі аяғы ауыры-п 
ызалы отырған бүркіт теріс ұшады. Түлкі бір төбенің та- 
сасына түседі. Жоғарылаған бүркіт солай қарай беттеге- 
сін, тым-тырағай бытырап, аңшылар тұра шабады.

Бүркітті керген түлкі ол кезде тастың үнгіріне кіріп 
кетеді. Бүркіт түлкіні көрмейді. Әр жерде бытырап шау- 
ып келе жаткандардың ішінен адъютант Дудкин: «түлкі 

імына жакта!» дегендей бүркітке бөркін бүлғайды.
Дудкиннің бөркінің төбесі кызыл шұға екен. Көзі қы- 

ядан шалатын кырағы бүркіт, бөріктің шұғасын ет екен 
дсп ойлайды да, мені етке шакырған екен деп, төбесінің 
тұсына кеп бір аз түйіліп жүріп, кұлдырап құлайды.

Төбесінен бүркіт самғап келе жатқанын көріш саскан 
Дудкин, колындағы беркін басына кие кояды. Бүркіг 
оның төбесін бүре кеп үстіне қонады.

Әрі аш, әрі ызалы бүркіт саласьж кысып жібергенде, 
тұяктары Дудкиннің бас терісін айырып түседі. Етер бэ- 
рік болмағанда өлтіреді екен. Уысына бәрік толып сүйек- 
ке зақым қылуға жібермейді.

Дудкиннің бакырған дауысымен жан-жақтан жұрт 
жетіп келеді. Амантай келгенше Алексей бүркітті револь- 
вермен атып өлтіреді. Бірак, карысқан уыс жазылмай,
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аяғыиын сіиіріи пышаклеи кыйып зорға босатгды Дуд
кин каисырап талып калады. Оны тыгыз түрзе жакын 
ауылдаи шана алдырып, больнинаға жібереді.

Амантайдын айыпсыз ехеніяе терелер кграманды. 
«Буркітіне олейі бүргізді» дел жорзмалдгйды„ Кошкян 
сол арада Амзнтайдың «бүрк:тім тілімді біледі», деген 
әгюугі сезін айтады. «Бұл өзі кіу е*ея?> лесі Амзіггакға 
сол арада тіиту жасаса, бойыкан, губернаторға жер ту- 
ралы жазған арыз шығады.

— «Ә, солей ма? — дейді губернатор, — жерімді пе- 
реселеицыларға алып берген осылар деп, буркггіне бул 
кастык істеуді үйреткен шығар. Мүмкін, мұнын кездеге- 
ні Дудкин емес, мен шығармын. Кудай сактады».

Кыскасы, губернатор бүркітгін бұл бүруін Амантай
дын әдейі кастыклен істетхені дел, үкімет адамьгаа кыз- 
мет үстінде қастык жасау занымен жазаға тартуға үй- 
ғарады. Губернаторлыя бұйрығымен Амантайды Қолікнн 
калаға әкеп камайды... ____

Ж етінші тарау 

ПЕТЕРБУРГКЕ САЯХДТ

Ертең Петербургке жүреміз деген күні, балаларды 
окудан таратардын алды-нда, кайда баратыядығы тсралы 
Аскар әңгіме жасауға ойлады.

Тертінші кластағы балалардың алды, әке-шешесі, ту- 
ыскан-туғаны жоқ, 12-13 жастағы Сағит деген панасыз 
жетім бала еді. Ол баланың үй-күйі болмағандыктан кө- 
),не школда уйхтайтын. Кей кештерде Аскар баска ер- 
мек таллай, кітап окуға ерініп, школда отырғанда, Сағнт 
келіп көнілдент калатын. Өйткені, Сағит бір жағы ер- 
.епшіл, екінші жактан, бір кеқесті бастаті берсе талык 
ұғыл алуға тирысып,^содан коп сұраулар тудырады.
nu  ̂ ЛеП ойлайтын еді Аскар кейде Сағит rvpa-
'с ' пендияға ілігіп, қалалы жерге окуға түссе тү-

". боп кетер еді, зирІктіН ғажап.
‘ Ъ г і і  іЛГері барып 0қуына кемектесуім керек!»
іын С*яғита Уға 'К-таска жыйнап отырғызған балалар-
г“" ғ 'Л  Z r l ' ҒЫ жағь,нда еді- Касында Итбайдын ргазы ^еген кластас баласы отыр.
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Балалар орналасып болғасын, Аскар европалык 
Россия мен жер шарыньщ шығыстык жартысынын 
географиялык картасын алды да, мектептің қабырға- 
сьша ілді.

— Кэне, балалар! — деді ол, екі картаныц арасында 
турып,— кайсыц шығасыц сұрауға жауал беруге?

Сағит пен Серғазы колын катар көтерді.
— Кел Серғазы мунда! (Серғазы түрегеп келді). Жер 

шарьшың кұрғағы нешеге бөлінеді?
— Төртке,— деді Серғазы картаны көзімен шолып

алып.
— Беске! — деді Сағит, шыдамай,— Европа, Азия, 

Африка, Австралия, Америка.
Серғазы кулау еді. Сағиттің еөзі дұрыс екенін көре 

тура ол тәсіл тапты.
— Мен мына картадағы терт бөлекті айттым. Мұнда 

Америка жок,— деді ол.
— Мынау кай мемлекеттің картасы?— деді Аскар 

Серғазыға. европалык. Россияның картасын нүскап.
Серғазы таба алмай түрғанда Сағит тағы айтьш жі- 

берді. Бастапкы жауабын елең іқылмаған Серғазы, бұл 
жолы Сағиттің кыстырылғанын ұнатпай, ала көзімеп 
адырая карады.

— Россияның іпатшалығы тұратьж кай кала және кай 
жерде? К&рсетші? — деді Аскар.

Серғазы көрсете алмады.
— Мен көрсетем,— деді Сағит.
— Серғазы, сен отыр! Бері кел, Сағит! (Сағит кел- 

ді). Россияның патшалығы тұратын қаланық аты не?
— Петербур.
— Германиянікі?
— Берлин.
— Франциянікі?
— Париж.
— Енді картадан Петербурды көрсет!
— Міне!— деді Сағит бөгелмей.
Одан терец сұрау беруге балалардьщ білім мөлшері- 

мен есептесіп, Аскар түсінікті тілмен, кысқаша, жүретін 
жолыныц мәнісін балаларға әцгіме ғып айтты. іБірак, бұл 
әцгіме оған өте қыйынға секты. Өйткені, патшаны ол 
жек көреді. Жек көрген адамын балаларға жаксы кісі 
ғып көрсетіуге болмайды. Жамандапьт десе жоғарғы 
жердің кұлағына шалынады екен деп қоркады. Сондык-
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тан, ол патшаның атын немкұрайды атап кана, балалар- 
ға Петербурды мактады.

Әңгімесін бітіріп, балалардың біраз сұрауларына жа- 
уап беріп, жаксы окыйтындарына базарлык әкелуге уә- 
де ғып, бос жүргенде тәртіпті болудың, сабағын карасты- 
рьш жүрудің ақылын айтып, Аскар балаларды тараткан- 
да, Сағит жападан-жалғыз сытылып кейін кала берді.

— Жарайсың, Сағитім! — деді Аскар оны аркаға ка- 
ғып,— жарайсың жетімегім! Ертең-ак адам болып кете- 
сің. Быйылдасын ілгері окуға жіберем. Мен келгенше 
кітаптарыңды пысыктап жүр, жарай ма? Өзіне базарлык 
әкелем. Не әкелейін?

— Қызык кітаптар әкел, аға! Тіпті кызык кітаптар 
әкел, жаттап алайын, жарай ма?

— Жарайды, әкелейін...
«Жарайды әкелейінді» айтып, жылы шыраймен Аскар 

аркаға какканда, Сағит әлде неменені айткысы кеп бата 
алмағаи адамдай, Аскардың бетіне күлімсірей карады.

— Бірдеме айтайын деп пе едің?— деді Аскар.
Сағит күлкілі кескінін солғындатып, төмен карап тұн-

жырады.
— Айт шырағым, неге бөгелдің?
Сағиттің бетіне караса, көзінде жас іркіліп тұр екен.
— Біреу тиді we?
Сағит солкылдап жылады.
— Неге жылайсың, айт маған?
Сағиттің дауысы дірілдеп, айтайын деген сөзіне аузы 

келмеді.
— Сен бондэй осал ма едің? — деді Аскар, балаға 

кайрат бергісі кеп,— wch сені мыкты деп жүрсем! Д\ьі- 
науың не, жаман, жасык балаша жылап тұрғанын! Ер 
жігіт болатын бала жыламайды. Жылама, жаман балаға 
уксап!

Баланың неге жылағанын жорамалдаған Аскар, каи-
рат айткан болғанмен, езінін, де жүйесі босап, көзіне жас 
келіп кала жаздады.

Бала бір кезде көзін жеңімен сүртті де, канратты кес* 
кінмен Аскарға басын көтере карады.

— Жігіт! — деді Аскар,— е, бәсе, сүйтшіі Жаман,
жасык нөме деп балалар күлер. Сен слардың к ө з і н ш е  
жылаушы болма.

— Аға! Әлгі бір журналда жазылған жетім бала бар 
ғой... жетімге... жетімді окытып... окытады... акша бе-
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pin... деп.. деген, журналдан окып ем, мені, сонда ала 
кетсең кайтеді, аға!

Аскар Сағиттің жальшышты кескініне ойлы көзбен 
карап тұрды.

— Әке-шешен, аға-інін жоғын білем. Сеніц туыскан 
апаларың бар ма?

— Күйеуге берген үшеуі бар.
— Мен келгенше солардың біреуінде тұра тұр, Петер- 

бурдан қайткан сон өзім орналастырам.
— Апаларыма бармаймын.
— Неге?
— Барғам. Қуып жіберген. Күйеулері байлар, мені 

менсінбейді.
— Кедейдің қызын не сауыншыға, не бала көтеруге 

токалдыққа алып күң ғып ұстайтын казак байларының 
здетін жаксы білетін Аскар, Сағиттің намысына тимейін 
деп одан әрі сұрау берген жоқ.

Сағиттің «мені алып кет» деуінің аржағында тұрған 
тарихтың бәрі Аскарға айдан ашык еді. Онын колынан 
келетін еңбек — кой бағу, қозы бағу. Аскар келгелГ, жаз- 
ды күндері ол сол кесіпті істеді. Қысты күні ауыр 
жұмыска жарамайды. Жеңіл жүмыс оған табыла кой- 
майды. Қылышын сүйреткен кыс мынау. Жаз болса, аш- 
ты-тоқты болса д'а пана тауып күн көрер еді. Қыс ішін- 
де кайда сыяды? Есіркеген үй, көп болса бірер күн тамақ 
берер. Күн саны көп, таньис саны аз. Жолатпаса кайда 
барады?

Аскардың 'басына осы сүраулар туып, ол біреуін де 
шеше алмады.

Ауылдағы күн көрісі машар бала жалғыз Сағит емес, 
Аскар ондайлардың талайын көрді. Жетім балаларды 
асырайтын приют ауылда жок. Аз жасында Аскар кем- 
шілік тұрмыстағы талай адамды көрді, сол кемдердің 
ішіндегі ең кемі, ең аянышты халдағы — казак ауылын- 
дағы жетімдер. Асқардың бакылауында айуан малдан 
жетімнің күні анағұрлым жаман.

Ауылдағы жетімдердің тұрмысын женілдету ниетімен 
Аскар үкімет орындарына олар туралы запискалар жаз- 
ды, жіурналдарға хабарлар бастырды, бірак одан шык- 
қан нәтиже жок.

«Ең болмаса оку жасындағы жетімдердің біразына 
көмек болсын» деген оймен, ол, Итбай аулындағы школа 
қасынан интернат аштырам ба, деп жыл сайын талпы-
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налы, жыл сайын бүл ойы іске аспай, арман боп кала 
береді.

Сағит Аскарға ұнайды. Адам оолатындығы, акылы 
барлығы, зиректігі оған мәлім. Кітап, газет, журналға 
кұмарлығына, окыған заттарын ұғуына қарағанда, 12-13 
тегі бала дейтін емес, ер жетіп, жігіт боп калған деіітж. 
Білімі, ойы, ақылы, токуы жас мөлшерінен үздік артык. 
Егер, жағдай болса, бұл бала кісі болайын деп тұр. Жағ- 
дай — акша. Ақша кайда?

«Мен келгенше не күн көреді?» деген сұрауына, Ас
кар жауап таба алмай біраз тұрды да:

— Сағит! Сен Кенжетайдікін білесің ғой?—деді оған.
— Білем.
— Оның Бурабайда тұратын ағасы,— Балтабек де- 

генді білесің бе?
— Кергем жок, естуім бар еді.
— Соның үйіне калдырып кетсем кайтеді?
— Егер түрғызса.
— Мен айтсам түрғызады. Өзім кайтып келгенше та- 

мағыңа жетерлік акша калдырам. Бұған ризасын ғой?
— Ризамын.
— Ендеше, бүгін кешке Кенжетай Бурабайдағы аға- 

сына жүреді, сені соған ертіті жіберейін.

II

— Үлкен үйге шайға шакырады,— дегенге оянып, 
тұрып, жуынып, киініп, Байсакалдікіне барған Аскар, 
сонда отырған Итбайды таный алмай кала жаздады.

Көкшетау еліне ол кезде Европа киімі жайылмаған 
еді. Костюм кию былай тұрсын, кұлакшыннын өзін, 
молдалар, кіреске шатыс киім деп, кұлакшынға әуес- 
тенген жастарды, оны киюден катты тыятын. Ат арка- 
сына мінген елдегі «игі жақсы» да, Европа киімін үс- 
тіне ілген Итбайдан баска бір жан болмайтын. Итбайға 
«неге киесін?» деіуге імолдалар батпайтын.

Аскар үйге кіріп келсе, Байсакалдың оң тізе жағын- 
да. үстінде сарыға бояғам ешкі терісінен кестелеп тіккен 
күндыз жағалы тоны бар, кестелеген айыр балак кентері 
шалбары бар, басында шұғамен оюлаған айыр ак киіз 
калпағы бар біреу отыр.

Кривоносовтық: «Петербургке қазақтыц ұлт киімімен
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баруың хажет» деп Итбайға жазған қағазын окығанын 
есіне түсірді Аскар.

— Шырағым, ана тұска отыр!— деп Байсакалдың 
нұскаған орнына Аскар отырғасын, оның да жол жүреті- 
нін естіген халык:

«Сапарын он болсын, шырағым!» ды түс-тұстан жау- 
дырды.

Баяғыда гсатшаға казак бағынып, елдің Шорман, 
Ыбырай, Зілғара, Тұрлыбек сықылды басты билері Пе
тербурге Көкшетаудан атпен кетіп, жылдан артык жол 
жүріп кайгканын естігені болмаса, бертін замаада Дума- 
ға член болған Қощығұлдық Шанмерденінен баска кісі 
Петербургке барыпты дегенді ел кұлағы шалған жок 
еді. Петербург былай түрсын, Көкшетауды айнала ко- 
ныстаған Атығай мен Керейден Омбыға Итбайдам баска 
барған кісі бар деп естілмеген. Петербург түгіл Омбының 
өзін, кедей шаруа былай тұрсын, атқа міндім деген пы- 
сыксымактар да Меке мен Мединедей алыс жер деп тү- 
сінеді. Итбайды жонелпуге келіп отырған елдің «игі 
жаксы» дегендерінің көбі осыадайлар. Солар ертенгі 
шайды ішіп, жыйнап, оның артынан ет жеп болғанша Ит- 
байға әртүрлі сұраулар беріп мазасын алды.

— Кетранпорыцның өзі жердің түбі дейді ғон, бі.іетін- 
дер?— деп сүрады біреуі.

— Мырзаның баратын жері. Кстрамтюр емес, Орым- 
бор деп естідім бе калай?—деп оның сөзін түзеп жаткан 
бір картандау ауылнайдың сезі«е Аскар күліп жіберді.

— Here күлесің, шырағым?
— Кетрампорға да, Орынборға да бармайды мырза, 

бүл кісі. Петербурга барады.
— Кетрампор-сетрампорынның кайсысын біліп жа- 

тырмыз, елдегі к>ара казак! Орыс каласының санына 
кұдай болмаса адам жете ме,— деп ауылнай кейіп 
калды.

— Өзі осы арадан неше шакырым екен? — деді біре,у.
— Осы тұрғанда кай жағымызда, өзі?— деп сұрады 

екінші.
— Ылғый кәпір тұра ма екен, болмаса мұсылмам да 

бар ма екен?
— Қызылжардағы Ганшинніқ астылы-үстілі дүкені 

сыкылды үйлері керемет шығар-ау, оның?
— Онда шымкай алтыннан салған үйлер де бар шы- 

ғар?
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— Шам шаһарынын төбесі күндіз ашылып, түнде жа- 
бьпып қалады дейтін. Бұда сондай емес деймісің?

— Тек, Шамға тенгермеші, өңгеге теңгерсең де! Ж а- 
рыктык Шамға не жетсін, алланың береке берген же- 
ріне!..

Петербург қаласы туралы осындай сүраулар коиып 
дуылдаскандардың сөзіне Итбай жауал берген жок. Ас
кар түсіндірем деп алғашкы кезде тырбанған еді, көгшй- 
лік түсінбей орынеыз еұраумен басын қатырғасын о да 
койып, самбырлаған кеңесті кызык. көріп, құлағын түрді 
де отырды.

— Ұлыксат етіңіздер, жол жабдығын қамдатайын, 
деп Итбай етті жеп болғасын шығып кетті.

Еріккен жұрттың ендігі айналдырғаны патша болды.
— Патшаныц аты кім екен?— дегенге, қартаң ау- 

ылнай:
— Мекалай,— деп келе жатыр еді... '
— Тәй, жағың карысқыр, оттама! Осы неме қайдан 

білгір боп кеткен, тәштиіп, кестірген бұқадай! Саған кө- 
семсіген >не керек?— деп, бір би қайырып тастады.

— Білгенімді іайтпайын ба? — деп ауылнай мынкыл- 
дэ'П еді:

— Сол ма, білгенін,— деді би екіленіп,— аузыңа 
келгенінді шатып отыреын! Шабашидың каколы Д€п 
отырмысын, патша жарықтыкты, аты Мекалай болатын?

— Патша екені рас. 'Бірақ «тегін жасырған мүртет» 
дегендей, ол жарықтыктын тегі орыс екенін жасырамыз 
ба?— деді бір аксакал, ауылнай үндемей калғасын.

Азырак сыркаттаумын дегесін Ғайнолла ишанды она- 
иіа үйге күтіп, дәмиі сонда оцаша беріп, көп отырған ун
те келмегендіктен шариғат айту тендігі Акбас молдаға ти- 
ген еді. «Ишан келгелі осы молданың берекесі кашты, 
иығынан су күйылды» деп кейбіреудік калжынд?.санына 
Акбас молда да, амалы жок, үндемейтін. іБүрыи бір
елдік текесі болғанмен, ишан келгелі оған сөзден сыбаға 
тимегені рас та.

Мына отырған молдадан сұрау керек,— десті бі-
реулер патшаның кім екендігі туралы жүрт таласып жат- 
канда.

.. Сұрасак сүрайык,— деді би,— Акбас молда, сен 
£іітшы, патшаны кәпір деуге -бола ма?

OvTocttc болмаііды. Аллаһу-тағала...
Е, бәсе, солай деші!— деді би Ақбасты бегеп,—
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ауелі күдай. екінші патша ағзам емес гк\ бізді багы і ка- 
ғатын. рас па, модда?

— Рас.
— Ендеше. не бар тадаеатын. Патшаны кэпір до\ діц 

өзі қүпірлік. Дүрыс па, модда?
— Дүрыс емес! — деді таласқан ак.сак,ал,— Наморот 

Шәддәт патша бодды ма?
— Бодды.
— Ол кэпір ме? Кәпір! Перғауын патшп болды ма? 

Болды! Ол кәпір ме? Копір! Патизаның ішіндс копір жок, 
де\те бола ма, онда? Жоқ. болмайды.

Аксақалдың сәзі дәлелді корініп кеткееін, би бөгеліп 
калып еді. Акбас молда өзінше дәлел тапты:

— Кәпірді кәпір деуте бола ма? Сіз оны білесіз бо? 
деді ол. аксакалға.

— Е, енді кім дейміз, мүсылман дейміз бо. капір де- 
мегенде?

Жүрт ду күлді.
— Онда рауаят бар, яғни, расулымыз айткан: һешбір 

пәндәні кәпір деуге туғрнлап айту шарнгагқа хилаф де
ген. Кімнің кәпір, кімнін, мүеылман екенін бір алланың 
өзі біледі деген.

Дау кебейді. Әркім әржақтан ортүрлі сөз аіТгып, бі- 
рін-бірі тындамай, Акбастыц басын әцкі-тоцкі қылды.

— Аскар, оені Қакаң шаікырады,— деді Бүркітбай кі- 
pin, Аскардыц өзі де сездеи мезі бон кашқалы отырганда.

— Бараііын.
— Каида? — деп сұрады Аскар, дуылдағаи жүрттаи 

сытылып далага шыққасын.
— Өз үйіне.
Аскар келсе Итбаіі, Горбунов, Елікбай — үшеіуі стол 

касында отыр екен.
— Жүрейік енді. Күн түоке тармасып та калды,— 

деді Итбай.
— Міне!— деп Горбунов ұсынған кағазды Аскар 

окып көрсе, сұлу әрішіеи тізілтіп жазған паспорт с.кеіі.
Аскар паспортты окып тұрганда Горбунов юөзіп оныц, 

кескінінен айырған жок. Кошкин соцгы бір келгсміінде, 
Горбуновка айтқан еді: «Губсрпаторды Андрей коііақ 
кылған түні, таңға жакын мен көшедс Кузнецовтан іпы- 
ғып келе жатқан біреуді ікердім, Өзім мае сдім, кескіиін 
аііыра алмадым, Досанов сыкылды көрінді. Губернатор- 
ға доложить етуге анығын білмегесіп болмады. Ол ІІе-
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тербургке барады екен. Сіз оны бакыланыз. Сәздерін, 
жүрісін аіілыңыз. Егер жат мінезі білінсе маған тез біл- 
дірініз», деп.

Горбунов Аскарды содан бері сынап, оғаш мінез таба
алмады.

Горбуновтын күдікті көз карасын сезген Аскар, «неге 
үнілдің?» дегелі түр еді, ойын Итбайдың сөзі беліп жі- 
берді. Итбайдын, інісі Елікбайға айткан акылына Кара
ганда, болыстың кандидаты Елікбай екенін Аскар сол 
арада білді. Бұрын ол, кандидат баска біреу шығар деп 
жорамалдайтын еді.'

— Ел үстау оңай е.мес,— деді Итбай інісіне,— ел 
деген мұз сыкылды: акырын ұстасаң түсіп кетеді, катты 
үстасан сынып кетеді. Мынау ел колында калып бара
ды, аз күн болса да багып-каккалы отырсың. Жыйнап 
үста.май, айғырсыз байталдардай бытыратып алма. Қорк- 
канын сыйлайтын заман. Бір жағын сыйлап, бір жағын 
ыктырынкырап ұстамасан- болмайды.

Жасы отыздың жуан ортасына келіп калғанмен, ал- 
дында Итбай сыкылды ел бағатын ағасы болғасын, Елік- 
бай жастыктың тізгінін тежемей, балалы-шағалы бсп 
калғанына карамай, әлі де болса ойын-тойдын, бозба- 
лашылыктың базарын куып жүрген жігіт еді. Итбайдын. 
жанына жамандык ойламайтын ол, ел менгерем деген 
ойды басына ешуакытта келтірмеген. Болыска кандидат
сайлады деген атағы болмаса, билік жұмысына араласу- 
ға ойы болмаған.

Табан аузында ел баскарам деуді өзіне ауырсынған- 
дай болған Елікбай:

— Баска біреуді калдыра тұрсан іқайтеді?— деп еді‘-
— Өзің не айтып отырсың! — деп ағасы ұрысты.— 

Байкамай сөйлейтін сен бала емессін, айтып отырғанын 
не өзіннін? Кара шаныракка берген кұдайдын бакы- 
тын біреуге кыям деп рас айтып отырсың ба? Періште- 
нік күлағьгна шалына көрмесін мына сөзін. Маған он- 
дай свзді бүдан бұлай есгіртпе!

«Болыстыкты кішірек патшалыктай түсінеді екен-ау,
«ұның өзі!— деп оклады Аскар,— Борис Годунов өлерде
баласы Федорға осылай есиет айтып еді, үлкен патша
мен кіші <іатшаның ойыныц арасында айырма аз болады 
екен-av!»

— Mine мөр!— деді Итбай, калтасынан дорбаға сал- 
ган мөрді Елікбайға алып беріп,— сак бол, ұры-кары



мөрінді ак кағазға басып алып, еыртыңнан подлог жасап, 
басын кетіп жүрмесін. Ал, отырма енді, әлгі Бүркітбай 
кайда кетті? Атты жектіріндер. Жүріп кетейік.

Итбай «түс аумай жүрейік» дегенмен, өз тұкымы- 
нын үлкен үйлерінен дәм татып шыкканша, әруактарға 
дұға окылып болғанша күн еңкейіп кетті. Бурабай, Қы- 
раукамыс аркылы Омбыға тура алып баратын, сұлыға 
жараған денелі екі ақбоз ат көсем жегіліп, есік алдын- 
да көп уақыт тұрды.

Жайшылыкта саждаға басы тимейтін Итбай, аға- 
йын-туғанымен амандасып болғаннан кейін, ишанның 
айтуы бойынша мешіттен бесін намазын окып, содан 
аттанбақ болды.

Үйінен мешітке біржола киініп шығып, Аскарды ка- 
сына міңгізіп, Бүркітбайға божы ұстатып, шыйрығып 
тұрған күмістей екі ақбоз атты ойнақшытып Итбай ме- 
шіт алдына кеп токтады.

— Аскар, сен намазға кіресің бе? — деді ол, шана- 
дан түсіп.

— Өзіңіз барыцыз.

Омбыға бірге жүрейік деп хабар салғанмен, келем 
деген күнінен кешіккесін Алексей тоспай жүріп кетке- 
нін, Итбай Бурабайға келіп бір-ақ білді. Ол кезде күн 
таудан асып кешкіріп калған еді.

— Олай болса жолдағы елдің біреуіне барып ко- 
найык,— дел Итбайдың ілгері жылжығысы келгенмен:

— Осы арадан ерте аттансак болады ғой,— деді Аскар.
— Алые жолға барасың, нан-тұзымды татып кет,— 

деп Андрей де жабысты.
Аскардыц қонамыз дегендегі ойы Ботагөзді көре ке

ту екенін Итбай аңғарды. Соған карағанда, «қой, жол- 
дан калмайык», деп тарта жөнелгісі кеп бір тұрды да, 
тағы да, ойлана кеп, бөгелуді макұл көрді.

Асқардың Ботагөзде ойы барын, ол ойыи орындауға 
кұрып жүрген планын Итбай алдакашан білген. Бота- 
гөзді көрмей тұрғанда, Аскардыц бұл ойына бөгет болу 
ниеті Итбайдың басына келген жок еді. Ботагөзді көр- 
геннен кейін, оған кызыкканнан кейін, түбінде оны Ас
кар емес, өзі алатындығына Итбай күмән етпейді. Бу.і
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жөнде, Аскар мен екеуінін майдандасатынын да Итбай 
жаксы біледі. «Бірак,— деп ойлады Итбай, Аскарда 
менімен белдесетін не шама бар; азар болса, жоғарғы 
ұлыкка арыз беріп тырбанған болар, одан не шығарады 
ол? Беделімді былай койғанда, мен оны қалтаммев урып 
жыкпаймын ба?»

Соңғы кезде, әсіресе Мадияр келіп кеткеннен бері, 
Аскарды Итбай жек көре бастады. «Мынадан бойынды 
тарта уста! — деп кетті Итбайға Мадняр, — мынауың те- 
pic жолға кетіп бара жатқан жігіт!»

«Теріс жол» дегені — социал-демократия жолы еке- 
нін, ол жолдар не жол екенін Мадияр Итбайға казакы 
жалпак тілмен ұғындырды.

Бұрын да Аскарда күдігі бар Итбай, Маднярдың сол 
сөздерінен кейін Аскардан аяғын тарта бастады, сөйте 
тура, Аскарды оның Петербургке алып бара жаткан се- 
бебі мынау: Итбай орыс тілін шала біледі. Петербургте 
осы жолы: мннистрлерге, кәтте, патшаныц өзіне жолы- 
ғуына онын күмәні жок. Үлкен ұлыктыц алдында дара- 
кыланып, аузына келген сөзді оттайтын адам Итбай емес. 
Өзініц салмағын жеңілдететін жерден ол, бойын тартып 
ұстайды.

«Патшаға, министрлерге жолыкканда, — деп ойлады 
Итбай, — шала білген орысшаммен былдырактағаным 
бойыма мін болар; одан да, тілмәш аркылы сөйлескенім 
келісер, меніц орыс емес екенімді олар біледі. Солдыктан, 
орысша білмеуімді сөкпейді. Тілмәш аркылы, сөйлесуім, 
салмағымды ауырлатуы мүмкін, тілмәшті менің күтушім 
деп ойлауы мүмкін!»

Аскардан баска тілмәштің ретін Итбай ойлап-ойлап 
келт:ре алмады. Орыс тілін білем дейтін, және Аскар
дан көрі сенімді әркімдер бар, бірак, өзі білетін адам- 
дардыц, әсіресе, маңайдағы калалардың орыстарыиыи
айтуынша, Аскардай орыс тіліне жетік адам казактан 
жок.

— Казак былай түрсын, — дейді Итбайға тамы 
орыстары,— орыс тілін сеніц учителіңдей білетін ор-ыс і 
аз. Ол, жабайы орыс түгіл, урядник сыякты, кіші-прі 
төрелерден де орыс тілін артык біледі.

Итбайдыц да ұлттык тәкаппарлығы бар.
«Патшаныц, министрлердіц алдында Аскар орыс тіл 

маймацдатып сөйлеп тұрса, мен түгіл, бүкіл казак ата 
лыныц шоктығы көтерілмей ме?» деп оіілайды Итба
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Міне. осы ойлармен, бір жағы — Аскардан артык 
тілмәш таба алмай. екіншіден — Аскарды узак жолда 
каттырак сынағысы кеп, бірак. бұл ойын Аскарға да. 
баскаға да сездірмей. Итбай Асқарды жолға алып 
шыкты.

Олар Андрей Кулаковтың үйіне түсті.
— Әлгі Аскар кайда жоғалды? — деп сүрады Птбай 

Бүркітбайдан, шай ішіп болған соң.
— Балтабектікіне кеткен шығар. Ол соншыл ғой өзі.
— Осылардың ілік-шатысы бар ма. немене, келген 

сайын жампаңдап бара береді? — деді Итбай Бүркітбай- 
дан тағы сыр тартып.

— Бұрын «жоқ» дегенім кайда; енді болмаса!
— «Енді болмасаның» мэнін айтшы!
— Талан айтқан сөзім болса да, маған осы сөзді кай- 

талата бересіз-ау, Қака! Мынау калың бермеген, жүзік- 
тің көзінен өткендей, кылыштай қылпылдаған жас жігіт, 
анау аккудың көгілдірігіндей желкілдеп өсіп келе жат- 
кан бүлдіршін кыз. Ол қыз «Ботагөз» десе — ботагөз. 
Түнжыраған каракаттай екі көзі жаутандап мөлдірейді 
де тұрады. Аскар соны сағалап жүр.

— Сен осы сөзді жәй калжыңмен айтасың ба, бол
маса бірдемееін білесің бе? Немесе жәй «солай-ау» деп 
жорамалдайсың ба?

— Көзім көріп, колым ұстаған белгім бар дей алмай- 
мын. Бірак, егер мен кісі танынтын болсам, осы кызда 
Аскардың олда-білдә, көңілі бар.

—.Ә, солай ма? — деді Итбай түк білмегеисіп.
Итбайдың сөз түрін ернініц емеурінінен ацғарып 

үйренген Бүркітбай, көмекейінде бірдеме тұрғанын ша- 
малады. Ботагөзді айттыру туралы ойын Итбай айтпаған- 
імен; «осы қызда көнілі бар» дегенді Бүркітбайдыц құла- 
ғы шалған да еді.

— Қақа!— деді ол, сондықтан қылмыңдай сөйлеп,— 
ілуге тұратын аң. Егер шын ықласыңыз кетсе, мен аға- 
сының тамырын басып көрейін, неміз кетіпті. Ат-тоны- 
мызды алып калмас, не дер екен?

— Бүркітбай! Бұл жолы сөз козғамай-ақ кояйык. 
Ұзын тұсауы қолда ғой, қайда барар дейсің, сен Асқар- 
дың ізін ацдып, сол жақка барып кайт, неғып отыр екен? 
Мен кеше қонақтармен отырып кеш жатып ем, үй- 
кым канған жок еді, сен қайтқанша аздап мызгый тү- 
райын.
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Бүркітбай жөнеле берді.
— Әй, Бүркітбай! — деді Итбай, — мынау Андрей 

итің аш жаткызбай ма екен, бізді?
— Бір семіз каздын басын кырккан.
—.Ендеше бар, көп кешікпе, бірақ!
Бүркітбай шығып кетті.
Бұл кезде Асқар, Балтабек, Кенжетай — үшеуі Балта- 

бектің үйінде кецесіп отыр еді. Қастарында Айбала, Са- 
ғит, Ботагөз. Соңғы үшеуі тыңдаушы ғана.

— Сапарың он болсын, Аскар, — деді Балтабек аман- 
дықтан кейін, — түсі игіден түнілме деп, тумасаң да ту- 
ған інімдей көремін сені, міне түн жамылып отырмын ғон. 
Аман барып, сау кайтуыңа тілектеспін.

— Мен білмеймін бе, оны?
— Саған айтайын деген бір сөзім. Анау күні көзің 

көрді, Амантай нағашым жазыксыз ұсталды, сүйегім 
деп іздеп келіп үйіме әлдекалай бір дәм жазып түскені 
еді, мұндай күйге ұшырағаны шымбайыма катты бата- 
ды. «Күш казандай кайнайды, күресерге дәрмен жок» 
дегендей.

Аскардың көз кыры Ботагөзге түсіп еді, оныц көзінде 
мөлдіреген жастың тамшылары маржандай тізбектеліп, 
омырауына домалап жатыр екен. Аскар карағанып көр- 
ген Ботагөз, көңілдегі ойын ашығырак білдірейін де
ген кісідей, немесе, Аскарға шаккандай, өксіп-өксіп алды. 
Айбалаға караса, о да көзін сүртіп отыр екен. Бұл көрі- 
ніс Аскардын сезіміне ауыр тиді.

— Ол кісі кәзір кайда? — деді ол күрсініп.
— Поетаппен Омбыға жөнелтіп жіберді. Кошкин 

әкетті.
— Ешкім ізденді ме?
— Кім ізденсін. Мыкты тырнакка ілеккесін ізден- 

генмен бола ма? Баласы мен әйелі келіп еді, тамак бер- 
геннен баска ештеңе бітіре алмады. Мал жүрер жер 
бар ма екен деп, барын даярланып келген еӄен. Оны өт- 
кізе алмады. Реттеуге тырысып көрейін деп урядник 
Кошкин, баласынан 50 сом алған еді, колынан келмеді 
ме, болмаса алдады ма — түк те шығарған жоқ.

— Жакында жөнелтті ме?
Жакында. Өзіміз баруға жүрексіндік. Тамакты 

Ботагөз тасып беріп жүрді. Жөнелтер алдында ғана мен 
бір рет сөйлесіп шыктым.
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— Не айтады?
— Ол кісінін айтқаны көп... Ботажан!— деді Балта- 

бек Ботагөзге жалтақтап, — Айбала екеуің Степанның 
үйінен бір байлам темекі сұрап әкеліндерші, насыбайым 
таусылып қапты. Айбала екеуің барып келіидер тез. Әіі 
бала, — деді Балтабек Сағитқа, — сен де баршы, мына- 
лар қоркар.

Айбала, Ботагөз, Сағнт үшеуі киініп, далаға шығып 
кетті.

— Сенен жасырар сырымыз жоқ, Аскар, — деді Бал
табек, оңаша қалғасын, — малға емес, баска сүйенген 
адам екенімізді көріп жүрсің. Әлгі бала жат жүрттыкка 
жаралғанмен, аз күн колымызда тұрғанда ренжімесін 
деп күтіп отырған бала еді. Малға қызықсақ алдакашан 
біреуге қолынан жетектеп шырылдатып беретін ек. Одан 
мал алмағанмен аштан өлмеспіз деп, жасы жетіп келе 
жатканмен әлі ешкімге атастырғанымыз жок. Тіпті, айта 
берсең, оң кол, сол колын танығасын, өз тецін өзі тауып 
кетсе, оған ренжитін мен жок. Көрші орыстыц кыздары- 
мен елігіп сабак окыған боп жүр. Окытатын кісілер зи- 
рек дейді. Тіл-ауыздары таска! Окығанмен опы молда бо- 
лады, не төре болады демеймін. Қерексіз дегенде өзі де 
кояр деп бетке қақпаймын. Мен саған бір сұмдык айта- 
йын, Аскар: Амантай айтады, Итбай айтты дейді, осы 
Балтабектің карындасын маған алып бер, деп дейді. Мұн- 
дай сұмдықты естіп пе ең, Аскар? Естіген жок шығарсын. 
Амантайға сен осыған кіріс депті.

— Амантай не дапті? — деді Аскар сызданып.
— Кірісе алмаймын, біреудің қаршадай баласын ау- 

зыңа алып, кұдайдан қоркпай ол не дегеніц, деп кайы- 
рып тастапты. Амантай айтады, Итбай дейді, түрмеде 
шірітуге колдан келгенін істеп бағады, дейді. Иттіц ті- 
леуін құдай беріп, мен мынадай кіріптар болып калдым, 
дейді.

— Ә-ә-ә!— деді Аскар ауыр дем алыспен, — солай 
де, Балтабек!

— Солай, Аскар, — деді Кенжетай тұнжырап.
— Өз көңілің калай?— деді Аскар сынағалы, Бал- 

табекке.
— Нені калай дейсің?
— Итбайдың сөзіне калай карайсын. дегенім ғой...
— Аскар, шын айтасың ба? Ол не дегеніц! Тірі боп 

жер үстінде жүргенде неге көнейін, ол қорлыкка. Мен
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өлгенде ғана Итбай дегеніне жетер. Өлмей көне кой-
маспын. „ .

— Ағайынды үшеуміз,— деді Кенжетаи да екіленіп,
— үшеуміздік біреуміз тірі қалсақ та Итбайға мұны іс- 
тетпеспіз.

Жеуге ниет еткенде алды-артына карамаи комағаи- 
ланып, өжеттеніп кететін, бет алған жерін ойып түспсн, 
кансыратпай, жалмамай коймайтын кәрі каскыр Ит- 
байдыи Ботагөзге қарап үлығаны, Асқардыц жанын түр- 
шіктірді. Өмірі жана гүлденіп келе жатқан Ботагөзге 
нөсер бүршақ төгіп, күл-талкан кылатын дауылды кара 
бүлт жылжып келе жатқан сыкылданды.

— «Не істеу керек? — деп ойлады Аскар тұнжырап 
отырып, — дауылдың бетін бұрып, кара бұлтты кері 
көшіруге менің әлім келе ме, жок па? Әлім келмесе кап- 
тем? Шешегін жаңа жайып кұлпырып келе жаткан нәзік 
гүл, шынымен сұрапыл ұрып сола ма? Рахымсыз, көзсіз 
сокыр кара күштің уысына түсе ме? Шынымен пана бола 
алмаймын ба? Онда маған тірімін, кісімін деп керегі 
не?.. Жок!.. Мен кісімін!.. Мен тірімін!.. Менде дауылға 
карсы тұрарлык қайрат бар! Мен оған корған болам!.. 
Шамамнан асқанда, Ботагөзбен бірге мен де солам!..»

— Жәй солай, Аскар, — деді. ауыр оймен аз уакыт 
еңсесі түсіп, төмен караған Балтабек басын көтеріп, — 
досжар болғасын шағып отырғаным ғой. Бірак, «иттің 
иесі болса, бөрінің тәңірісі бар» деген; Итбайдың ара- 
нын ашканына күйреп отырғам жок. Өлім біреу. Оның 
зорлығына тірі боп көнбеймін. Әуселесін көрейін, карак- 
шы кезептіқ!..

— Не істер дейсін?..— деп Аскар Балтабекпен Кен- 
жетайды жуаткан болды.

— Бірді айтып, бірге кетіп калам,— деді Балтабек, 
— менің саған айтайын дегенім: сен Омбыға бара жатыр- 
сың. Зац-закүнді кісіден сұрайтын жігіт емессін. Аман- 
тайды бұдан куынатын кісінің жок екенін көріп отырсың. 
Ак іс. Сұрап табарсың, тілеуің алдындағы жігітсің, сен 
осы жұмысты карастырып көр, сәті түсер жері бар ма 
екен? Оның айып-шамы жок, калтаца ептеп тыйын-сыйын

, да салайык, әлімізше. Біреу-міреудіц аузына жалатуға 
керек болар. Алымнык заманы ғой.

Итбайдың ниетін естіген Аскар, «Омбыға бармай кай-
тып кетсем кайтеді?» — деп ойлап отырған еді. Мына сөз 
оған камшы болды.
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«Ботагөз бен Балтабектің керегіне жарауымныц бұл 
бірінші жолы екен, — деп ойлады ол, — әрі карай барар- 
бармасымды Омбыға бара көрермін. Мына жұмыска 
әдейі арнап барайын. Ізденіп көрейін. Мүмкін, адвокат- 
тардан ретін табатыны бар шығар».

— Окасы ж ок,— деді Аскар Балтабекке, ойын іүо- 
рыткасын, — ізденейін. Сәті түсуі мүмкін.

Ендеше, біз қамданайык.
— Түк те камданба. Ақшацның маған керегі жоқ. 

Адвокат жалдасам өз ақшам жетеді. Шыккам шығынды 
кайтып келгесін алармын. Ал, жасырыи параны мен бе- 
ре алмаймын.

— Егер ісінді реттеймін деп тұрса ше?
— Онда да бере алмаймын.
— О не дегенің, Аскар? Е, онда не болды? Құрғак 

аякка бата жүре ме? Сен олай деме, Аскар, кұдай оңдап 
алымға ілігетін жер болса аянба!

Осы кезде Ботагөз, Айбала, Сағит Степандікінен те- 
мекі алып кайтып, үй алдындағы кішкене қараңғы кора- 
га кіріп, есікке жакындаған кезде біреудіц тыкыры ес- 
тілді.

Тыкырлаған, Айбаланы ұстай алып еді, колы төсіне 
тиді.

— Бұл кім еді, ойбай!— деді Айбала дауысы катты- 
рақ шығып.

Ботагөз Айбаланың артына тығылды.
— Әлгілер бірдемеден коркып жүрме, дауысы шы- 

ғады? — деді Балтабек орнынан козғалып.
— Өй, кімсің?— деген Айбаланың сөзі кұлағына тп- 

гесін, Балтабек ұшып түрегеліп, босағадагы балтаны ко- 
лына ұстай жүгіріп барып есік ашып еді, Айбаланы біреу 
кұшактап тұр екен.

«Ботагөзді Итбай алып кашып кетті ме?» деген кауып 
кіріп, есік алдына жүгіре шыққан Балтабек, Айбаланы 
кұшактап тұрған Бүркітбайды жағадан алды да, бал
таны тастай беріп шекеден жұдырыкпен періп кеп 
жіберді.

— Өй, есің дұрыс па? Мен!— деді Бүркітбай сасып 
кап. — Оның ие? Қатыныңды жейді дедін бе?

— Кімсіқ?
— Бүркітбаймын!
— Неғып жүрсің?
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— Пзуінді ұрайын, мундай катынжанды боларсьщ
ба? Тапа-тал тусте кім жейді дедін катынынды, сонша
алабүртып, айдын, куннік аманында?

— Ботаг<зз кайда? — деді Балтабек, Буркітбайдың
жагасын босатып, Айбалаға.

— Мен мунда, аға!— деді Ботагөз.

. IV

Аскардын. окыған тарихи материалдарына Караган
да, Омбы каласы 1714 жылы Петр Біріншінің бұйрығы- 
мен сальжган.

Оидагы ниеті — казақты, манғұл тұкымдас елдерді 
ішіие ала, Кытайға канат жаю; Балтык тенізінін бергі 
жағасынан Шведтерді куып, Европаға Россиядан тере- 
зе ашканы сыкылды, Омбы аркылы Кыйыр Шығыска, 
Оринбор аркылы Орта Азияға терезе ашу. Петрдын бұл 
ниеті Россия патшалығынын екі жүз жылдык отарлану 
саясатымен аяқталды, онын көніл еткен жерлерінің көбі 
алынды. Соның бірі — казак даласы.

Осындай тарихына қарап бастапкы кезде Омбыны 
жек көрген Аскар, оның школында біраз жыл окып, бі- 
лімнің дэміи татқаннан кейін, қала туралы ол пікірін өз- 
гертті,

«Патшанык саясатына кала айыпты емес,— деп ойла- 
ды ол, — Омбы — мэдениет кіндігі!»

Окып жүрген кезінде елді сағынатын Аскар, елде 
жүргенде Омбыны сагынатын еді. Онық сол сағынуы 
Омбыға бі-т алып шықканнан кейін бұрынғысынан кү- 
шейген тәрізденді, Ол тез жетуге асыкты. Бірак, суыг 
жүрген кісі атпен арада үш қонып жететін Омбыға, Ит- 
бай табандатқан он шакты күи жүрді. Жолдағы елдер: 
Кері*й, К,ыпшақ, Уак рулары еді. Солардын. басты адам- 
дарында Итбайды білмейтіні аз екен. Оның үстіне кұ- 
даішц күдасы, жиенпен туған жиеншар сықылды, ілік- 
т«*рі де коп болар ма? Соларға конақтап асықпай жүрген- 
діі і' Н Омбыга он шакты күнде зорға жетті. Жолшыбан 
коиілсі ) «ело жатқан Аскар, Омбыға жететін күні түлкіғе 
'іуг‘ ііи бүркіттей боны елегізіп, бұйықкан орнынан кө- 
терІліңкіpen отырып, тымагын сыпырып колына алды. 
І<үидіз аздап кырауытын буалдырланған ауа райы кешке 
карай жадыраи, аспан ашылған еді.
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Омбыны сағынған Аскарға, қаланың шет жағында- 
ғы тапал қарағай үйлердіц өзі аспанмен таласқандай 
биік көрінді. «Омбы — білім ордасы» деп ұққан оған, Ом- 
бының ауасынан білім нсі шығып тұрған тәрізденді. Кэ
ше бойындағы діңгектердің үстінде әлсіздеу жанған 
электр шамдарының барлығы оған күндей көрінді. Су- 
ыққа бойы шыйраған бағана басындағы сымдар, өз 
бетіімен шыңғырып, гитар күйінің дыбысын бергендей 
болды.

Көшенің жолы тактайдай даңғыл екен.
— Әй!— деді Итбай Бүркітбайды иығынан тартып, 

Бүркітбай «не айтасын?» дегендей бүрыла қарағанда,— 
енді божыца ие бол. Біреуді кағып кетпе, мұнда кісі 
күмырысқадай көп жүреді. Бірақ, есіңде болсын: Омбыда, 
осы мезгілде, көшеде байлар рыйеактарын жарыстыра- 
ды. Егер сондайларға кездесе калсаң, алдыңа түсірмеу- 
ге тырыс!

Ертістен өткеннен-ақ Бүркітбай көсем атты қатар 
жегіп алған еді.

— Желден жүйрік біреуі кездеспесе, біздің екі ат- 
тан озуы кұдай-ак та !— деді Бүркітбай жыйналып.

— Тек!— деді Итбай,— кепиет сөз айтпа!
Шеткі көшелерді біраз бойлап жүргеннен кейін жо- 

лаушыларға Учительская семннариянын. үйі кездесті. Бұл 
үй Аскардың көзіне анасындай жылы ұшырап, оның бар- 
лык ой-сезімін өзіне тартты. Үйдің жататын, окыйтын 
бөлмелері оныц көзіне елестеп кетті. Оның түсе қалғысы 
келіп еді, шыйрыққан, қызған аттар жұлдыздай ағып өте 
шықты.

— Келіп калды!— деді Бүркітбай, семинариядан өт- 
кен кезде, артына карап.

— Не кеп калды?— деді Итбай елегізіп:
— Тырнадай ербеңдеген ана бір ұзып сыйрақ ат, әл- 

гінде көлденең көшеден ағызып келе жатыр еді, енді 
артымызға түсті. Екпіні сұыдык! Атты айдайын ба?

Итбай артына караса, сүттей жарық көшемен танауы- 
нан бу кұшак-кұшак бұркырап, жіліншігін акпен ораған 
арғымақ, аяқтарын көеілте басып, зымырап келеді екен. 
Шанасы — биік. өзі женіл.

— Алдынды берме! — деді Итбай.
Сырылдаған шана мен сыкырлаған тұяктық дауысы 

естілген соң, кос боз ат елецдеп келе жатыр еді.
«Қырдағы малдыц желгіші еді, — деген ой келді Ас-
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«чистокарга, Бүркітбаіі аттарды а Г;даіі жоиелгеиде,— 
кровный» арғымақтарға сыр бермесе жарар еді!..»

Аттардыц жарысы Асқарға каланы ұмыттырды. Ом- 
быиыц Кадетский корпусы бар үлкен көшесін бойлай 
желгем кос боз ат, ой қаладан дөң калаға шығатын кө- 
пірге шсйін арғымаққа оздырмады. Арғымақ месі алдын- 
дағы пар аттың жарыса жөнелгенін біліп, атын бастыр- 
малап мазақ қылайын деген онға кіріп еді. қос боз ат 
жеткізбеді.

Бүркітбайға салса, сол калпымен тарта беріп, арғы- 
мак, кейін оралғапда бір-ақ токтау еді.

— Ағай! — деді Аскар Итбайға, көпірге жақында- 
ғанда, — епді жетер жарысканымыз. ' Кейін оралайық. 
Потерге түсу керек кой. Түн боп кетті.

— Әй, Бүркітбай! Тарт аттыц басын!
Қызыгі алғам аттар Бүркітбайдың колын карыстырып 

зорға саябырлады.
— Қалай жүрейін? — деді Бүркітбай аттарын тоқ-

татып.
— Кейін бұрыл, Сарыбастікіне барайық.
Сарыбас Итбайдың гимназняда оқып жүрген баласы. 

Аскар оны естігенмен, керген жоқ еді. Өткен жаз, оку 
біткеннен кейін Сарыбас ауылына барғанда, Асқар дем- 
алысқа кетіп жолықпаған. КенжетайдыЦ айтуынша, ол 
мұрпыи көкке көтергеп тэкаппар. Тірі пендені менсінбей- 
ді. Амандаспаііды. Жаздыц ыстык күнінде колынан ақ 
перчаткапы түсірмейді. Үстіне ылғый қош-иіс құяДы. 
Қарға адым жердегі ауыл қонаққа шақырса, пәуескеге 
пар ат жеккізіп барады. Сөйлеген сөзінің жартысы орыс- 
ша, ойел құмар. Өзі ептеп өлец шыгарады.

Желіккен аттардың божысын ұстап, «алай жүр, бы- 
лай жүр!» деп Итбайдың сілтеуімен жүріп отырған Бүр- 
кітбайға:

- Тоқта! — деді Итбай бір үйдің қақпасының алдын- 
да. — Жацылмасам, осы үй. Сен кіріп шық. Осы үйдіц 
кабаған пті болатын. Қольща кұнт ал, қауып алмасын, 
Қакпаға кірсен, қора ішінде, оң қолда быйыл сальшған 
бір ұзыншалау, тапал ақ үй тұрған шығар. Орта есіктен 
кірсең, Сарыбас сонда.

Кеткен Бүркітбай көп кідірмей кайтты. Үстінде қам- 
золша қасқыр ішік киген, сақалды біреу онымен ере 
келді,

— Жаңбырбаймысың? — деді Итбай,
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— Я, Итекеңбісің? Мал-жан аман ба? Әкелші ко
лы иды. і

Екеуі колдасты. /
Аттар қақпадан кіріп, тапал ақ үйдің алдына келге- 

сін, жолаушылар үстін сілкіп, шанадан түсті.
— Үнге кіріңіздер. •
«Сарыбас үйде жок шығар?» — деп ойлады Аскар, 

коридорда Итбаймен бірге сырт киімін шешіп жатып, 
Жаңбырбайдан баска ешкім көрінбеген соң, — бар болса 
әкесін карсы алар еді ғой!»

Сырткы киімін тастаған конактарды, Жаңбырбай іші- 
не кілем төсеген, жүгі ауылша жыйналған кең бөлмеге 
кіргізсе, төрдегі айна алдында бір жігіт теріс қарап, гал- 
стугін байлап тұр екен.

: — Әкең келді, Сарыбас! — деді Жаңбырбай.
Салмакпенен бетін бұрып кейін караған Сарыбаска, 

Асқардьщ көзі түссе: көнтек ауыз, домалақ мұрын, тұз 
көз, бет пернесі татарға ұксас, шашын «ёжнк» кып қырк- 
кан, тапал бойлы, талдырмаш сары жігіт екен. Аскардың 
естуінше, оныц жасы 17-18-де болуы керек еді. Бойына 
карағанда 13—14-те дейтін.

Аскар Сарыбасты сағынған әкесіне шүйіркелесіп 
амандасар деп ойлаған еді, Сарыбас оны істемеді.

— Ә, саламатсыз ба? — деді ол әкесіне салкын леппен.
—Деніқ сау ма, шырағым? — деді әкесі.
Сарыбас казак, әдетімен «шүкір» деген жоқ.

V

Жаңбырбай кеңесімпаз адам еді. Қонактары шешініп 
жайланғаннан кейін, екі терезенің аралығына қойған сан- 
дыктың үстіне малдасын кұрып алып, шай келгенше сөз- 
ден аузын жыйған жок.

Кеңесініц бастапкы кезінде Аскар Жаңбырбайды ел 
жайын сұрағыш адам екен деп ойлап еді, аздан кейін 
оның кеңесін тыңдауға жалыкты. Үйткені, Жацбырбай- 
дың сұрары да, айтары да ылғый сауда туралы ғана екен: 
«Өгіздің бағасы не? Тері-терсек кымбат па? Жылқы тері- 
сі, сыйыр терісі неден? Мал терісін жыйнаушы көп пе? 
Кездеменіц бағасы калай? Егтіц бағасы, ұнның бағасы, 
кант, шайдыц бағасы не?..» Міне, оның сүраулары осы- 
лар.

Ал, өз жанынан айтар әцгімесі: быйыл кай жердегі
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базарға барғаны, не сауда істегені, көрген пайда-залалы, 
Омбыдағы сауданын жай-күйі, тағы сондайлар...

Өзінін де сауданы жақсы көруінен бе, болмаса Жаң- 
бырбайдын ажарына қарағандық па — Итбай да оньщ 
кенесіне ұйыған кескінмен анда-санда тіл катып койып, 
тіл катпағанда басын изеп қойып, Асқардай жалыккан- 
дык белгі көрсеткен жок.

Тоңазып калғанын үйге кіріп шешінгеннен кейін біл- 
ген Аскардың денесі шайдан кейін жылынды. Жол сокты 
боп шаршаған Бүркітбай атын жайғастырғасын шанға 
шейін шынтактап жатып қалғып алып, шайдан кейін:

— Әй, — деді Аскарды санға түртіп сыбырлап, — сау
да кенесі бітетін емес қой, далаға шығып келсек қайтеді?

— Шықсақ шығайық.
Қора кен еді. Тыска шыққан Аскар мен Бүркітбай кен. 

кораныц түкпіріне суытып койған аттардың қасына ба- 
рып, шананың үстіне отырды. Ол күні түн қараңғы еді.

— Анау бір тұрғандар да аттар мен шаналар ма? — 
деді Аскар, кораның басқа бір түкпірінде шоғырланған 
бірдемелерді нұскап.

— Ие, аттар. Анау терезесі көшеге караған, какпаның 
оң жағындағы үлкен карасай үйде де толған конак. Кім 
екен деп мана ат ағытканда сұрастырып ем, әр жерден 
келген болыс, билер дейді. Сол үйдің өзінің несі де бо- 
лыс деген сәзді естідім.

— Ә, солай де.
Эй, Аскар! — деді Бүркітбай аздан кейін, — осы 

сен залым жігітсің бе деп ойлаймын... Рас па?
Қайдан б:лейін! Өзіме залым сыкылды емеспін. За

лым десең дәлеліңмен айт.
Шыныңды антпай-ак койдың-ау!

— Не шын?
. Тұяктың кызын алатыныңды неге жасырасын. Ме- 

ні дұшпан көресің бе?
Неге дұшпан көрейін, дұшпан көретін кастығынды 

кергем жок. Расымды айткан едім, нанбайсың.
Неге нанайын карап отырып.

— Here нанбайсың?
Қалжынбастығыма карап, сен мені түк білмейтін 

есердеп оилайтын шығарсық. Мен білмейтін жер үстінде 
не бар деп білесің? r  1

— Білсең айт.
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— Осы Омбыға сен не үшін келдің?
— Не үшін келдім?
— Тұяқтын кызы үшін келдіи.
— Оны қайдан білдін?
— Біле-е-е-мін!.. Мен білмейтін жер астында. Аман- 

тайдын жұмысын орындап қайт деп Балтабек жұмсаға- 
нын мен білмейтін шығармын. Сен менен жасырма, несін 
жасырасың? Жасырсаң да білемін: Амантайдын жұмы- 
сын орындап қайтсац, кыз сендік болады да қояды. Ол 
маған тайға таңба басқандай анық.

— Сенің бір жаман мінезің бар Бүркітбай — кісіге
сенбейсін.

— Сенбейтінге неге сенейін, сенетінге сенем!
— Мен айттым ғой.

— Жоқ, сен айтқан жоксың, сен маған сырыңды аит. 
Егер тісімнен шығарсам кәпір өтейін. Сенің ойыцды біле- 
мін, Аскар. Сен мені аузын басса, к... сөйлейтін, ішіне 
ас айналмайтын жігіт деп ойлайеың. Менің ішімде жан 
ашпаған сыр мен жан көрмеген ызбот көбін білмейсің. 
Мен дос болуға да жарайтын жігітпін.

«Ызботының ішіне сүцгіп көрсем кайтеді?» деген 
ннетпен Аскар Бүркітбаймен сырласуға онлап, тамағын 
кенет кеңес бастағалы ыңғайланып еді:

— Сендерді шакырады,— деді Жаңбырбай үйінің жі- 
гіті келіп.

«Қап!» деп өкінген Аскар, тағы бірде кеңесермін деп 
ойлап, шакырған жігітке еріп, үйге карай аяқдады. Бүр- 
кітбай да соңынан ерді.

VI

— Мынау жас қонақка, — деді Жаңбырбай Аскар 
тыстан келгеннен кейін, әйеліне, — төсекті Сарыбастьщ 
бөлмесіне салып бер, жастар ойнап, күліп бірге жатсын.

Бұл сөз Аскарға жағымды тиді. Ол Сарыбасты окы- 
ған азамат көріп, Ботагөздің басындағы ауыртпалыкты 
жеңілдетуге жәрдемге шакырғысы келді.

Сарыбас жататын бөлме кішкене екен. Ішіндегі кереу- 
ет біреу екен. Аскарға деген төсек кереует алдына, жер- 
ге салынды.

Оңаша бөлмеге кіргеннен кейін, Аскар, Сарыбасты 
кеңеске ұйытпак боп тамырын басып көріп еді, ажары өте 
сырғак. Аскардың бірер сұрауларына ол жауап та бер-
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местей, кереуетіне шешшш жатып, шынтақтап роман оку- 
ға кірісті. Бұл қылық Асқарға ұнамады.

«Карай гөр, мына шынашактай неменіц нығызын! — 
деп кейіді Аскар ішінен,— кол тоқпактай боп шіренуін!.. 
Қаскырдыц бөлтірігінің кылығы осылай келеді!..»

Теріс карап жатып калған Аскар, ұйкыдан оянса, ба
сы аздап ауырып калыпты. Сарыбас жуынып кеп, бетін 
сүртіп жатыр екен. Құрыскан денесін жазғалы керіліп, 
ыиыранған Аскардың дауысына Сарыбас орамал асты- 
нан карап еді, кешегі тәкаппарсығаны есіне түсіп, Аскар 
үндеген жок.

Аскар мен Сарыбас шайға да араз кісідей тымырайып, 
жауап катыспаған калыптарымен келді. Сол үндемеген 
калпымен Оарыбас окуына кетті. Аскар үйде калды.

Шайға бірге отырған Бүркітбай, Итбайдыц көзінше 
Аскарды біраз ажуалады:

— Қалай батыр? — деді ол кылмьщдап, — түсіңе ел 
жак кірді ме? Ондағы жұрт есен-сау ма екен?

«Ондағы жұрт» деген сөзден Ботагөзді жорамалдаған 
Итбай жымыйып күлді. Ол күлкіге түсінген Аскар, Бүр- 
кітбайға тігін келді.

— Сен-ак еріге береді екенсің! — деді ол.
— Е, ерікпей, әкем Көккөз жаңа өліп отыр ма? Үйде 

ерікпе, Омбыда ерікпе, еиді қайда ерігеміз!..
— Қалжыңбастык не керек?

Қалжындап мен саған не айттым? «Ел-жұрт аман 
ба екен?» деген сөз де калжың болғаны ма?

— Қойшы өзің!..

науык кусырылғТь, Гсі?..КЫСЫЛДЫ?-- КаРЗ" 0™ РЬШ Т3'

бырбаМаШш2қтыЙ ШЫ™П Кетті' Аздан кейі“ Жаң'

кар оасқан ас-Ағай!—деді тыска шыккасын ашуын
-  осы калада жаксы адвокаттар бар ма?
- Неге болмасын. Бұл қалада нелер жан жок дейсін.
- Қазак адвокат бар ма?

— Бар.
— Фамилиясы кім?
— Құзғынбаев. Семейден бе, анығын білмеймін, әй- 

теуір бір жактан келді. Жұрт осыны білгір деп тұр. Орыс- 
тар да мактайды. Алған ісін іс қып шығарады.

— Адресін білесіз бе?
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— Білем. Осы арада жақын. Ж аяу баратын жер. Қа- 
зір үйінде де шығар. Йемене, жұмысың бар ма еді?

— Жәй, әшейін, жолығатын аз ғана шаруам бар еді.
— Оған баратын болсаң, қақпадан шығасың да, он, 

қолға бұрылып екі квартал жүресің. Содан сол колға бү- 
рылып екі шат жүргесін, алдыңнан бір кішкене алап кез- 
деседі. Алаптың он жақ бетінде терезесінін алдына ка- 
йың өскен, кызыл төбелі, жана қарағай үй бар. Сол үй.

Жанбырбай сілтеген жобамен Аскар жүріп келіп, те- . 
резесінің алдына өскен кайыңы бар, жаңа ағаш үйді та- 
уып, сыірткы есіктің басқышымен көтеріліп, есіктің тұт- 
касына колын салса, тұтқаның касында алақандай жез- 
ге жазба қарыптармен ойған, «Кузтунбаев» деген жазу 
тұр екен.

Есіктің маңдайшасынан салбырап тұрған ілмегі бар 
сымды қоңыраудың сабағы деп жобалаған Аскар, акы- 
рын тартып калып еді, коңырау даусы шылдыр ете түс- 
ті. Аздан кейін есіктің ішкі жағынан ит абалап, есікті 
тырнап, коридорды басына көтерді.

— Перестань!.. Цит!.. — деген әйел дауысы естілді 
ішкі жактан.

— Мүмкін бе? — деді Аскар есік ашкан бұйра шаш, 
зор денелі, толык, акшұбар орыс әйеліне.

— Сізге кім керек?
— Кузгунбаев.
Әйел, Аскардың бас-аяғын көзімен бір шолып өтіп, 

бар деуге де, жок деуғе де білмей аз тұрды. Бұл Құз- 
ғынбаевтын әйелі — Антонина Евгеньевна еді. Адвокат 
болғаннан бері Құзғынбаевтың үйіне кісі көп келетіндік- 
тен және келген кісілердін жүзден токсан бесі ылғый 
даумен келпендіктен, сол даушылардың кайсысының 
калтасы калың, кайсысынікі жұқа болатынын Антонина 
Евгеньевна кескініне, киіміне карап ұғатындай болған. 
Қалтасы жұка адамдардың дауына кіргісі келмейтін 
Құзғынбаев, «үйде жок деп айтыңыз» деген сөзді Анто
нина Евгеньевнаның кұлағына сіціірген. Бастапкы кезде 
өтірікке аузы бармаған Антонина Евгеньевна біртіндеп 
дағдыланып, аздан кейін «бар» деп айтатын кісіге де, 
«жок» деп қалатын күйге ұшыраған. Осындай «жок» деп 
калу салдарынан үлкен даумен келген баи казактар орыс 
адвокатын жалдап, оны естіген Құзғынбаев артынан өкін- 
ген. «Сіз ойлап, түріне қарап жауап беріңіз», деген ол 
әйеліне. Содан бері әйелі кескініне, киім-кешегіне карап,
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ойланып алып, «бар», «жоқ» дегенді содан кейін айтатын 
болған. Антонина Евгеньевнанын Асқарға іле жауап бере 
коймағаны осы.

Келген кісінің қалталы, қалтасызын айырып беруге 
Құзғынбаевтың да, Антонина Евгеньевнанын да бір кө- 
мекшісі иті — неміс овчаркасы еді. Құзғынбаев овчарка- 
ға арнап сырткы есіктің босағасынан кішкене тесік істеп 
қойған. Сырттан кісі тықырын естігенде овчарка үнсіз 
жүгіріп кеп сығалайды да, келген адамның киімі жөнсу, 
кескіні жүдеу болса үреді; Киімі бүтін, денесі толық 
адам болса, маңқ еткен бір ғана дыбыс беріп, артынан 
кісі шыққанша үндемей тұрады.

Асқардың кескін-кейпіне қараған Антонина Евгеньев
на өз көзіне сенерін, я итінің көзіне сенерін біле алмады. 
Өз көзіне сенсе, Аскар онша жөнсу кісі сықылды емес, 
ал, егер жөндем кісі болса ит неге үреді? Ол қалай қа- 
таласты? Антонина Евгеньевнанын жауаптан кідіруіне 
тағы бір себеп осы еді.

— Ғапу етіңіз,— деді Аскар, Антонина Евгеньевна 
тез жауап бере коймағасын,— ол кісі үйде бар ма, жок 
па?

«Жок» деген сөз шығып кетті Антонина Евгеньевна
нын аузынан.

Осы кезде, Антонинанын өтірігін әдейі ашуға шык- 
кан адамдай, денесі енкектеу келген, зор мұрын, орта 
бойлы кара сұр кісі шыға келді.

— Сізге кім керек? — деді ол Аскарға, Антонинанын 
сасып калғанынан аздап қаймығып.

— Кұзғынбаев.
— Кұзғынбаев мен болам,— деді орысшалап.
— Өте сүйкімді,— деді Аскар да орысшалап,—- ме-

нің сізде аз ғана жұмысым бар еді, мүмкін болса үйіңіз- 
ге кіріп айтайын.

— Пожалуйста.
«®5ІРІГІМДІ шығаРдыД»> Деп ренжіген кескінмен А*нто- 

рек бЕіме?еек ір г і^ Ш КаЛД“ ' Kv3Fb,H6aeB Аскарды кіші-

меи°(оіи тан и п ш . Кег ін Асқа?. Кұзғынбаевка е к а л д ы -  
нын avun аРДЫ- Содан кейін елдегі калың бүқара-
зорлығын айтипН’«тК'1Мк̂  адамДаРының, болыс, билердің 
байы кескінмрн * Т1‘ сөздеРГе Күзғынбаевтың жа- 
капдын rinn i’k каРаУы Лскарды қайран калдырды. Ас-

> шша, Құзғынбаев ел тағдырына кайғыр-
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майтын, өзіне-өзі тойған адамдай көрінді. Ел жағдайы- 
на Қүзғынбаевтың бүйрегі бүлк етпейтінін көргесін, «ка
зак» окығанында да мұндай адамдар болады екен-ау!» 
деп танданған Аскар, кеңесін кыскартып, Амантай уа- 
кыйғасын айггы.

— Бұл өте ауьвр жұмыс екен,— деді Құзғынбаев Ас- 
кардың кеңесін тыңдап болғасын,— губернаторға поку
шение жасау оңай емес.

— Покушение жасаған жок кой, шынында.
— Ол бізше ғой. Ал, губеірнатордың көз карасынша, 

ол — покушение. Губернатордың пікірі — пікір. Мұндай 
жұмыска адвокаттар аяғын байкап басады.

— Оңай деп өзім де айтпаймын,— деді Аскар Күз- 
ғынбаевка біраз кеңеокесін,— бірак, сіз осы жұмыска кі- 
рісіңіз. Адамгершілік үшін кірісіңіз.

— Жарайды. Кірісейін,— деді Құзғынбаев аз ойла- 
нып.

Ендігі мәселе акша. Жалданбай адвокат жұмыс ал- 
майтыным Аскар көзбен көрмесе де, естіген. Күші кел- 
ген жерден Аскардын тартынғысы да келмейді. Бірак, 
оның басына келген ой: «окыған адам нашар кісіден ак
ша сұрай коймас!..»

«Акша аласыз ба? Қанша аласыз?» деген сұрак, лы- 
кылдап жұткыншағында тұрғанмен, Аскар ол сөзді ай- 
та алмады, айтуға акшаны емес, Құзғынбаевты кыйма- 
ды.

— Жарайды, жаксы!..— деді Құзғынбаев кобалжып, 
Аскарға тарайык дегендей ғып.

«Акша аласыз ба?» деген сөзді айта алмай, Аскар 
киініп есікке бара берді де, ұятын кайратына жеңдіріп, 
алса, алмаса да бетін ашып кетейін деп ойлап, солғын 
коштасып отырып калған Кұзғынбаевка тағы келді.

— Ғапу етініз!— деді ол,— ұмытып барады екем. 
Жұмыс алғандығы үшін адвокадқа сый болуға тиісті 
ғой.

— Әрине.
— Ұят болса да сұрайын: ол канша болады?
— Бұл сауда емес, тиісті зан бар.
— Мөлшерін білігім келіп еді.
— Мұндай ауыір жұмыс мың сом!
Аскардык төбе шашы тік тұрды. Қатты какканның 

өзінде, оның калтасында ен көп дегенде, екі жүз сом шы- 
ғатын еді, өзгесі жолға керек каражат.
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— Мың сомсыз мұндай істі алуға болмайды,— деді 
Кұзгынбаев, Аскардың кысылғанын сезген дей б ірақ  
окыған азамат екенсіз, сізге жеңілдік жасайын: жеті жүз 
сом.

Саудаласудын. ретін таппаған Аскар, шынын айтты.
— Оған регім келмейді,— деді Құзғынбаев.
«Бір есептен бар акшаны осыған беріп, Петербург ба- 

руды қойып, елге кайтсам кайтеді?» деген оймен Аскар 
Құзғынбаевты калта мөлшеріне карай бұрмалайын деп 
еді. Құзғынбаев: «болмайды»! деп отырып алды.

Ренжіген Аскар Құзғынбаевка кош айтыспастан үй- 
ден шығып, көшеде жүріп келе жатып ойға батты. Оны 
реніш теңізіне тұншыктырған бір ой: Қүзғынбаев сыкыл- 
ды окыған адамның мынадай кара ниеттігі. Окығаннан 
мүндай ақшакұмар шығады деген ой, Аскардын басына 
бұл күнге шейін келмеген еді.

«Жауыз, кара ниет! — деп сөкті ішінен Құзғынбаевты 
Аскар,— халыктың дұшпаны!.. Окығаннан да мұндай 
арам ниеттер болады екен!.. Оқығанның да Итбайы бо- 
лады екен?..»

— Мырза, токта! — дегеи дауыска Аскар басын кө- 
теріп караса, Бүркітбай екен, Жацбырбайдың үйіне кел- 
генін білмей капты.

— Неғып тұрсың? — деді ол Бүркітбайға.
— Сені андып тұрмын.
— Менің немді ақдыйсын.?
— Ие, жолың болды ма?
— Не жол?

Жәй, әлгі адвокатка сөйлескенівді айтам...
~  Уа, койшы, Бүркітбай. Сен-ак дүниедегі бар пәле- 

ні тіміскілей береді екенсің...
— Рас айтам, келістің бе?
Аскар үндемей өтіп кетті.

Қабағың тым түсіп кеткен екен,—  деді Бүркітбай
орнында тұрып калып, — жемқор неме дейтін еді, ара-
иьін кек ашкан екен ғой. Менен, әзірге сырынды жасы-
ра тұр, түбінде ең пайдалы кісің мен болам... Осы сөзім-
Ді үмытпа!..

V I I

шып пянгп! д3  Һ!" Депен өзінің катты айкайынан шо- 
отырды 1 'ск-аР. есеңгіреп, аз уакыт орнынан түрмай
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Қатты ұйкыдан зыркылдап ауырып калған шекесін, 
екі жақтан саусақтарымен басып, шынашагымен көзін 
укалап, аздан кейін есін жыйнаса, манайындағы адам- 
дардың бәрі шырт ұйкыда. Аскардың өз даусы өз кұ- 
лағына өте катты естілген еді. Сондай қатты дауыска 
маңайында жатқандардыц оянбауы оны кайран кал- 
дырды.

Аскардың бұл жаткан орны— іүшінші кластың ваго- 
нынын, іші еді. О.мбыдан шыққандарына үшінші күн. 
Проводниктіц айтуына қарағанда, алдағы танда поезд 
Петербургке бармак. Бұлардың келе жаткан составы — 
Маньчжуриядан Петербургке туіра жүретін экспресс. Ол 
составта үшінші кластың вагоны әдетте болмайтын. Экс- 
престің жұмсақ вагонына билет алуды шығынсынған 
Итбайдың тілеуі қабылданғандай, экспреске сирек тірке- 
летін үшінші кластың катты вагоны Итбай билет алған 
күні тіркеліп, «Петерборға жеткізсе бәрі бір емес пе?» 
деп, Итбай билетті қатты вагонға алған. Осы вагонның 
ішінде Аскар мен Итбай бір купеде қареыма-карсы жа- 
тады.

Ұйқыдан шошып оянған Аскар, көзін кеңірек ашып, 
екінші купеде жанған май шамның әлсіреп келген жары- 
ғымен кескіні күңгірттеніп шалкасынан жаткан Итбайға 
караса, демін біресе аузынан, біресе мұрнынан алып, 
бірде тамағы, бірде мұірны кырылдап, о да шырт ұйкыда 
екен.

Есін жыйған Аскар, неге шоінып оянғанын ойлады. 
Ол түс көрген еді. Түсінде: «Бурабай каласына келіп 
Балтабектің үйіне конған екен дейді. Сол үйде ұйктап 
жатканында біреулер тапыр-тұпыр үйге кіріп келген екен 
дейді. Аскар да, үй іші де ояна келсе, үйге келгендер — 
Итбай бастаған бір топ жігіт екен дейді. Сол арада Ит- 
байдың жігіттері Балтабекті де, Аскарды да, Айбаланы 
да байлап тастап, Ботагөзді үйден сүйреп ала жөнелген 
екен дейді, баска істер кайраты таусылғаннан кейін, 
байлаулы Аскар, көрші үйлер естір ме екен деп ойлап, 
катты айкайлап жіберген екен дейді....»

Міне, Аскардыц шошып оянған дауысы — осы дауыс. 
Купеніц ауасы өте нашар, және ыстык екен. Тынысы та- 
рылған Аскар пальтосын жамылып, дем алғалы вагон
ный буфері жакка шыкты. Вагонда ояу тірі жан жок. 
Бэрі де шырт ұйкыда. Буферге таяу купеде панарын ал-
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дына коііып, проводшіктің өзі де калғып отыр. Аскаряын 
олай өткенін вагоннан ешкім сезген жок.

Вагонге кірер сырткы есікті ашып, Аскар далаға ка- 
раса, алашұбар бұлты бар, айлы түн екен. Келе жатқан 
жерлері қалың орманның іші. Аскар есікті жаппай біраз 
тұрды. Оған поезд тоқтап тұрған сыкылды, токтаған по- 
ездыд астынан жердің өзі сырғып жүріп жатқан сыкыл
ды болды. Қасқыр тигеи жылкыдай орманның калыц 
ағашы үркіп кашып бара жатқан сыкылды көрінді.

Ботагөз туралы оіілағаны: «Алдыпда не күн күг.п 
тұр! Торлаған каскыр көп. Токтыдай солардың аузына 
түсіп кете барасыц ба? Бақыт сәулесін көресің бе?

Тамбурда бірсыпыра уақыт тұрып, дем алып, аздап 
бойы тоцазыған соң, Аскар вагонға кіріп, купесіне. бет- 
теді. Жатка а купесіне бұл жақындағаида екі адам кар- 
сы келіп, қымсыкып өте берді. Кескіндсрі күнгірт. «Бей- 
сауат жүргек неғылған адамдар?» — деп оклады ол.

Купесіие кеп, орнына отырғаннан кейін, Асқарға: 
«әлгі кан жауғырлар ұры боп, бірдемемізді сыпьцрып 
кетті ме?» деген ой келді. Сол ойдан кейін, ол түрегеп, 
өз чемоданын караса, орнында тұр.

Итбайдын жолға алған сандықшасы төсегінің астын- 
да еді. Оныц ішінде патшаға әкеле жатқан сыйлар бар.

«Итбайдың сандықшасы аман ба екен?» — деп онла- 
ған Аскар, еқкейіп көйке астына қолын тықса, дәиеңе 
жок! Аскардың жүрегі су ете түсті. Не қыларын білмей 
сасып калды.

— ІІтеке! Ау, Итеке!— деді ол Итбайды оятып.
Итбай өте қатты ұйқтап жатыр екен. Дауыстап оят-

канына тұрмағасын, Аскар қолын батыра түртті.
— һа-һа!..— деді шошып түрегеп Итбай.
— Итеке!..
— һа-һа!..
— Есіңді жыйнашы, ояншы, Итеке!..
— ha-ha!.. Аскармысың? Йемене?..
— Сандыкшаңызды кайда койып едіңіз?!
— Жамбасымнын. астында да. Оны неге сұрадың?
— Ендеше сандықшаңыз жоқ!
— Е, ол кайда?— деді Итбай атып тұрып, астын 

сыйпалап,— ойбай, жок!
— Жаңа осы арадан бір ыңғайсыз адамдар өтіп еді, 

солар ұрлады оны!
— Ойбай куайық! — деді Итбай ұмтылып. — Ә, кұ-
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дай, ә, жасаған, я бабам, я әруақ!.. Өзің жөн бер!— де- 
ді Итбай жалаңаяқ Аскардың артынан коридорды бой- 
лай жүгііре басып.

Бұлар вагонның басына тақалранда, көэін уқалап, пана- 
рыи көтеріп проводник өз ібөлмееш-ен шығып келеді екен.

— Багажымыз ұрланды, — деді Асқар оған.
■— Қашан?
— Жаңа. Ұры озаған жоқ. Жүріңіз!..
Проводник те сасқан болып, Аскар мен Итбайға еріп 

тамбұрға шықты. Осы кезде ашық есіктің алдында тұр- 
ған екі адам қолдарындағы сандықты сыртқа лақтырып 
жіберіп, өздері де секірді.

— Қап!— деді Аскар мен Итбай қосынан.
Итбайдың көзі «.арауытып, басы айналып кетті. Ол

сол араға отьгра қалды.

Сегізінші тарау  

П ЕТЕРБУРГТЕ 

1

Петербургке енді жарты сағатта жетеміз деген про- 
водниктің сөзі Асқарды аса куандырды. Аспандағы жұл- 
дыздай жаркырап, көзін қызықтырып, бойы жетпей ар- 
манда жүрген хиялы, енді, баулыған кұстай қолына кеп 
конған тәрізденді.

Аскар Петербургті ең алғаш, бастауыш мектептің 2-3 
кластарында оқып жүргенде естіген еді. Зиректігіне кы- 
зығып, Аскарды жақсы көретін учитель, «осы қалпың- 
мен жаксы оқысаң, бұдан кейін орта мектепті бітіріп, со- 
дан кейін Петербургтің университетіне барасың», дер 
еді, оған учитель, сөйтіп, Петербургтің каласын, канал- 
дарын, үйлерін, ескөрткіштерін мақтап, Аскардың аузы- 
нан қызығу сілекейін ағызар еді. «Шіркін, сол каланы 
бір көрсем!» дсген арман Аскардың жүрегінде бала жа- 
сынан орнаған еді.

Петербургті жердің жұмағы деп ұққан Асқар, бертін 
келе, семинарияға түсе, Достаевский мен Некрасовтың, 
тағы сондай Петербургтің көлеңке жағын көп көрсететін 
жазушылардың шығармаларъш окып, «жердің жұмағын- 
да да» кемшілік барын білді. Петербург туралы тарихи 
және көркем шығармаларды көп оқыған Аскар, оны кө- 
руге кұмартты.
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Семинарияға түскенде, Аскардын ойы: оны төрт жыл- 
да бітіріп, содан кейін, жоғарғы білім алуға Петербург 
бару еді. Ол тілегіне колының кыскалығы жеткізбеген 
Аскар, «ең болмағанда бір көрсем» деген арманнан кол 
үзбейтін.

Міне, сондай, көрмей сағынған Петербургке ол келе 
жатыр.

Жарты сағат уакыт, асыккан Аскарға жарты жыл- 
дан артық сыяқтанды. Терезеден караса, әлі — түн. Тун
ге терен, сүңги зымыраған поезд Аскарға, поездға мінген 
халықты сүйремей Аскардын шыдамын сүйреген сыяк- 
танды. Поезд ілгері зырлаған сайын, Аскардың жуан шы- 
дамы жінішкере бергендей, калын шыдамы жұкара бер- 
гендей болды.

Поезд токтады. Тыска жұртпен бірге Аскар мен Ит- 
бай да шыкты. Дала кою тұман. Сонда да түн ренкі бо- 
замык тарткан. Бұл танның білінуі ме, әлде вокзал ма- 
нында жиі жанған электр сәулесінің жарығы ма, оны 
Аскар айыра алмады. Носильшиктер келіп, кызмет еткісі 
келгендігін білдіріп еді, ауыр жүктері болмағандыктан, 
Аскар оларды кабылдамады.

Сапырлыскан көп халыкка, төбесін шынылаған вок- 
залдың кең үйіне тандана караган Аскар, Итбайды зал- 
да бір жерге орналастырды да, газетте жазылған хабар 
бойынша, юбилейге келген өкілдерді карсы алатын Ішкі 
Істер министрлігінің комнатасын іздеді.

«Осы бөлмеде» дегенге Аскар кіріп барса, ішін сал- 
танатты жасаулармен безеген кен бөлме екен, төрінде 
стол сыртында, соғыс генералыныц формасында, ұзын 
айыр сакалды біреу отыр, одан баска: ала жібек шалан
ды, өзбек такыялы, ақ сәлделі, шығысша сәнді киінген 
он шакты адам бар.

Шығыстыктармен генерал сөйлесіп отырғандыктан, 
Аскар әдеп сактап, генералға бас изеп кана сәлем берді 
де, оосағадағы орындыкка отыра кетті.

Сөз түрлерше карағанда, шығыстыктар — бұхарлык- 
тар екенін баиқады Аскар. Олармен сыпайы сөйлескен 
генералдыц өзін елемеуін Аскар ауырлады. Аздан кейін 
есіктен офицер формалы бір жас жігіт кірді де, автомо
биль даярлығын айтты.

— Сіздер гостиницаға барыцыздар,— деді генерал
ухарлыктарга,— сіздерді (офицерді көрсетіп) мына гос

подин бастап апарады.
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Бұхарлықтар генералға шығысша коштасып, офицер- 
ге еріп шығып кеткесін, генерал телефонный, трубкасын 
колына алып, әлдекіммен болмашы бірдемелерді сөйле- 
сіп отырып алды. Асықканын кескінінен, қыймылынан 
үқтырған Асқарға ол, көз қырын бірер рет елеусіз аудар- 
ды да, қайтып караған жоқ.

«Мынау кайтеді?» деп ойлаған Аскар шыдамсыздан- 
ды да, генералдың телефонмен сөйлесіп болуына кара- 
май орнынан тұрып барып, пубернатордан алған манда- 
тын ұсынды. Генерал Аскардың бұл батылдығын ұнатпа- 
ғандай кескініне тура карады да, трубканы ілместен, сөй- 
лесіп жатканына: «Одну минутку» деп, көзін Аскардың 
кағазына жүгіртіп өтіп, стол үстіндегі бір кнопканы бар- 
мағымен басты.

Содан кейін, Аскарға тағы бір карап койып, телефон
мен сөйлесе бастап еді, бөлмеге біреу кірді. Аскар бер- 
ген кағазды генерал соған ұсынды.

— Жүрініз, мұнда! — деді ол Аскардың кағазын окып 
шығып.

Генералға ренжіген Аскар, оған кош айтыспастан, ша- 
кырған адамға еріп коридорға шығып еді, ол оны тағы 
бір бөлмеге апарып, даяр бланкіге Аскардың және Ит- 
байдың аты-жөнін жазып колына барді. Аскар окып 
көрсе, «Европейская гостиница» түсетін ордер екен. Ор
дер берген адам Аскарға кай трамваймен калай барудын, 
жобасын айтты.

Екеуі трамвайға кеп мінді. Сол кезде тұман сұйылып, 
аспанды иектеген күн көзі көріне бастады.

Тура, кең көшелі, биік, сұлу үйлі калаға трамвайдыц 
терезееінен жаутаңдап караған Аскар мен Итбай сол ка- 
лыптарымен кешке шейін жүрер еді, егер «түсер кезде 
айтарсыз» дегендіктен, проводник «келдік!» демесе.

Олар гостиницаға кіріп, оның кожасына ордерлары 
мен документтарін берді де, үшінші этажға, аралары 
шалғай, екі номерге орналасты.

Мүндай әдемі гостиницаға, мүндай әдемі номерге Ас
кар бүрын түсіп көрген жок еді. Аскар үялса да, ертіп 
әкелген есікшіден номердің, гостиницаның бар тэртібін 
сұрап алды.

Аскар таза киімін киіп, «не халде екен» деген оймен 
өз номерін жауып, Итбайдыц номаріне барса, ол жол- 
дан келген кір киімімен, ак одеял жапкан никель кереу-
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етке кыйоайып, калғығалы жатыр екен. Аскарды көрігт, 
Итбай басын көтерді.

Әуелі жуымып, таза киініп, содан кейін мынандай та
за тесекке жатудын хажеттігін, гостиницаның, номердің 
тортібін айта кеп, Аскар Итбайға былай деді:

— Мұндай үлгілі жерде, жаксы болсаң да, жаман 
болсац да, өзіц үшін ғана емес, халкын үшін боласын. 
Мүпдағылар жаман кылығынды көрсе, оені ғана емес, 
халқынды кіиалап, алған тәрбиесі, өскен ортасы сондай 
дейді. Ал, жаксы кылыктарыңды көрсе, үлгілі, тәрбиелі 
елдің баласы екен деп, халқын туралы жаксы пікірде ка- 
лады. Олай болса, ағай, сіз, өзіңіз үшін ғана емес, хал- 
кыиыз үші» бұл арада аса таза, аса әдепті болыңыз. Ра
сы» айту керек, сіз былайша, аукатты адам болғанмен, 
әкімшілік жұмысына көптен араласканмен, шаһардың мә- 
дениетті тәртібін аз білесіз. Акылдымсыды деп мені сөк- 
оеңіз де айтайын.

— Айт, шырағым, айті — деді Итбай Аскардың сөзін 
бнліп,— «көп жасағаннан сұрама, көпті көргеннен сүра 
деген. Ссм жас та болсаң көпті көрдін. Залалды сөз ай- 
тып жаткан жоқсың. Танымайтын, мойны алыс жерге 
келдік. Мынаның касында Омбы да ауыл сыякты екен. 
Мұндайда ііамыска тырысып, сыр бермегеніміз жөн.

— Рахмет ағай. Сөздің кыскасын айтайын: сіздің үс- 
тініздегі киіміңіз Петербургке лайык көрінбейді. Сізде
ақша мол. Алдымен, осы калада ең ж«ақсы киінетін адам- 
дай болып киініңіз,

Макұл, шырағым. Сен де калаған киімінді ал. Бо- 
рыш-карышы жок, «бір жолға коян терісі де шыдайды» 
доген. Құдай десіп жолға бірге шыккан сон, бір ауырт- 
палырыңды көтсрем,

— Рахмет, ағай, оны ыңғайына карай көрерміз.
Пксуі тыска шығып, Пассажға барды да, Итбай өзі-

»с: кұндыз жағалы күзен ішік, дөңгелек құндыз бөрік, 
жаксы скі костюм, галошымен шегрен етік, ішкі-тыскы 
кнйлектер алды; Аскарга: сыпайы пальто, костюм, гало-
гіплпп|МеН ,̂этсике жэне крахмал жағалы сорочкалар

Аскар оянса, үйкысы 
екс». Жатарда ол үлкеи 
пен салбырап, екі жағына

канып, денесі серігіп калған 
терезепің шымылдыктай үсті- 
жыйырыла жыйылатын кара
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барқыт пердесін жапкан еді. Содан ба, я таң әлі аткан 
жок па — бөлменің іші караңғы.

Кереуеттен басын көтерпен Асқар киінбестен, сәкіге 
төселген калы кілемнің үстімен жүріп барды да, перде- 
ні екі жакқа жыйыратын жібек бауды тартып кеп кал- 
ды. Төңкерілген ыдыстан ақтарылған судай, даладағы 
жарық қараңғы бөлмеге лық етіп кұйылып «еп кетті. 
Ақтарыла құйылған жарықтың көбігінен шапшыған Ас- 
қардың көзі жасқанып, ол кірпігін жұма калды да, аз- 
дан кейін ақырын ғана көтеріп, кең көзінің өткір кара- 
шығын еппен ғана сығырайтты.

Көзін сәулеге үйреткен Аскар, терезеден караса, ас- 
пан айнадай аніык екен, нұры толкый жаркыраған күн 
түске тармасып калыпты.

Кеше Пассаждан алған сорочкасын, костюмін киіп, 
шамасынша сыланған Ахкар, бөлмесін жауып, 2 кабат- 
тағы парикмахерге барып, шашын кырыктырып, басын 
жуғызды.

Парикмахерден шығып Аскар Итбайдың номеріне 
барса, ол да түрегеп, киініп диван үстінде отыр екен, бі- 
рак, киімдері — ауылдан киіп келпендер. Кескіні жүдеу-

«Сырхаттандыма, элде?» деп ойлаған Аскар.
— Неге жүдеп отырсыз, ағай?— деді.
— Ж әй!— деді Итбай күрсініп, поезда ұрланған зат- 

тарым сол калпымен кетеді-ау, енді, ә!.. Шіркін, тамаша 
заттар еді...

— Мен сол заттарыңызды көрген де жоқ ем, не бар 
еді ішінде?

— Көп зат емес еді, бірак қымбат заттар еді. Ак 
ботаның түбітінен иіріп, аркауына шым жібек жүгірткен 
шекпен еді. Кезі жыйырма бес сомның торғынымен ас- 
тарлатып ем, кере кұлаш камшаттың ак қылшык кара 
кұндызынан каусырмалы дөңгелек жаға салдырып, жең 
ұшына да жалпактығы карыстай кұндыз ұстатып ем. Ба- 
ларак кезімде, Ірбіт қаласына ең алғаш сауда жолына 
шыкканымда, базардан: жалпактығы төрт елі, калынды- 
ғы қылыштың кырындай, ұзындығы 12 кез алтын ока 
алып едім. Жылкының мандай алды 15-20 сом кезінде 
оканың кезін бес сомнан алып ем, бағасын содан біле 
бер. Сол оканың алты кезін, шекпеннің өнірі мен етегіне 
айнала ұстатып ем. Жоғалған сандыкта сол шекпен 
бар еді.

— Рас, кымбат.заттар екен.
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— Не айтканың, он бес атка бермес ем, оны Одан 
баска, өзін көрген, күмісіне алтын жалаткан кісем бар 
еді, кынында алтын сапты кездігім бар еді. Көкшетау- 
дағы аң терісімен сауда кылатын ноғайдан, жабайы К ы 
зыл түлкі 2 сом, 3 сом кезінде, тансык көріп 25 сомға 
алған кара-буырыл түлкім бар еді ғой.

— Мен көрген жокпын.
— Көрмесен, сол түлкіден казакша тымак істетіп, 

сыртын карала батсайымен тыстатып ем. Көкшетау ба- 
рып, оязға осы үш затымды көрсеткенде: «бұларын тама- 
ша сый екен,— деді ол,— бірак сен енді, мұндай кымбат 
сый апаратын болған сон түгелдеп апар; ендігі жетпей 
түрғаны: казакша саптамалы етік пен күмістеген мүйіз 
шакша екен. Шекпен, тымак, кісе, шакша, бесеуін апар- 
сан, әрі кымбат сыйлар болады, арі патшаның алдында, 
өзікнің казак екеніңді танытасың» деген. Оязды айтуы- 
мен үстаға тамаша ғып кошкардыц мүйізінен балкытып, 
ұзындығы кезге жакын шакша істетіп, мәнерлерін ал- 
тыннан орнаттырған едім.

Итбай катты күрсінді.
— Ағай!— деді Аскар,— калалы жерде, осындай жо- 

ғалған заттарды іздейтін «уголовная розыска» дейтін ме- 
кеме бар, соған кабарласак кайтеді?

— Окасы не? Неміз кетіпті?
— Ендеше, мен телефонмен сөйлесейін.
Справочное аркылы Аскар «розысканы» тауып алды

да, телефонмен үрланған заттарды мәлімдеді. Розыска 
Аскардың, Итбайдың адресін, телефондарын жазып алып, 
сгер зат табылса хабар бермек болды.

Аскар мен Итбай киініп тыска шыкты да, Невский 
проспектінін бойын өрлеп, жоғары карай тартты.

Олар «Зимний дворецтің» комендатурасына кірсе, 
юбилейге эр жердей өкіл боп келген көп адам отыр екен, 
ішінде казак кескінділері де бар: солардың біреуіне Ит
бай тіл катып еді, анау «білмёймін» дегендей басын шай
ка ды.

Мынау әдейі білмей түр ма, болмаса казак емес 
пе? — деді Итбай Аекарға.

Казакка ұксайтын: жакұт, ойрат, калмак, тағы 
с°л сьшкты жұрттар бар, солардык біреуі болар.

Ьүлардын, казакша сөзіне топталған көптен екі адам 
казакша жауап кайырды. Амандыктан кейін жөн сү- 
расса, бірі Торғай облысынан келген Сайым Қыдыр-
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үлы екен, біреуі — Жетісудан келген Күдайберген Ма- 
манүлы екен.

Комендатурадан тиісті кағаздарын алып шыккан соң, 
Кудайберген: «бүгін күн жұма, осындағы мешітте пат- 
шаның хұрметіне мұсылмандар намаз окыйды екен, со- 
ған, барайық»,— деді. Сайым мен Итбай қостаған сои, 
Аскар карсы сөз айтпай, «Выборгская сторона1» жакта- 
ғы мешітке оларды бастап, трамвэймен алып барды. На
маз окымайтын Аскар серіктерінен рұхсат алып, мешіт- 
ке кірмей кетті.

Гостиницаға ымырт жабыла кайткан ол, шаршаганын 
сёзое де, Итбайды біле кетейін деп, соның номеріне бар
ды. Барса, онда Кұдайберген, Сайым, Итбай — үшеуі 
отыр екен. Итбайдың номері екі бөлме сыякты еді:шы- 
мылдықпен коршаған — ұйктайтын жағы, оның алды — 
асбөлме сыяқты. Алдыңғы бөлме кең, ортада үлкен стол. 
Столдың үстінде: әртүрлі арақтар, пісірулі тамактар
КОЙЫЛЫПТЫ.

Аскар кіргенде Итбай ыңғайсызданған белгі көрсетті. 
«Птекең бұлайша арақ ішпейтін еді, Құдайберген кажы 
деген, сонда бұл арактарды Сайым ғана іше ме!» деп ой- 
лады Аскар. Арак пен тамакка Аскардың таңдаыа карауын 
сезгендей Сайым:

— Жаксы келдің, мырза,— деді Аскарға,— «айран су- 
рай кеп шелегінді жасыриа» дегендей, Итекеңе конак- 
ка кеп отырмыз.

— Жаксы. Хұп болады.
— Хұп болса, шешін, жігіт!
Сайым Итбайға қарап еді, Итбай әлденені «айтпа» 

дегендей, көзін қысып, басын шайюады.
— «Туғанынды жасырасың, өлгенде қайтесің» деген 

емес пе,— деді Сайым, — бала емес, өзі де т,үсінбей отыр 
деймісің. Солай ма, Аскар?

— Түк те түсінгем жок,— деді Аскар.
— Қой, жігіт, оныңа нанбаймын. Әлде, айлаңа сы- 

рык бойламайтын кумысың?
— Рас, ағай,— деді Аскар, шыныменен, «конақ бола 

келдік» дегеніңізден баска еш нәрсе біліп отырғам жок.
— Білмесең, жұмбактамайын,— деді Сайым,— кэрі- 

ліктің алды, жігіттіктің соңы деп, үшеуіміз бүгін бір ниет- 
те отыр ек те, сен косылсаң төртеу боламыз.

1 Петербургтің бір бөлек жағы.
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— Не ниет?
— Антам ғой, «кусын» деп. Біле тура білмей отыр- 

еың. Осы сыяқты қалаға келген соң, кызық атаулыдан 
көрмеген ешнәрсе қалдырмау керек емес пе?

— Орынды кызық болса дұрыс кой.
~  Орынсыз қызық бола ма? Мәселен, мына біз үшеуі-

міздің кыз-мызға зауқымыз сокса, ол орынды кызық 
емес пе?

Кайдағы кыз?— деді Аскар, Сайымның оспағын 
енді ғана жорамалдап.

Тегін кыз емес, өзіміздің адал ақшаға сатып ала- 
тын қыздар!

Жақсы екен! — деді Аскар турегеп, кекеткен даүыс- 
пен,— мен бөгет болармын, кетейін.

калай! Сенің бізден кәрі болғаның ба? 
Кәршгім емес, арлылығым.
Карай ғой, мына ылак теке сыякты шікірейген 

неменін ныгызын! деді Сайым, шыға жөнелген Асюар-
Адрам^ЬаН̂ Н К0ЛЫН’ еРн’н шығарып,— арлысын мұнын!

Аскар ол сөздеірді естісе де, жауап катпай есіктен 
ыға ергенде, кылмыңдаған үш жас әйел, Аскарға 

көздерін кысып койып, Итбайдық есігін тыкылдатты.

Ка£ * * !  Н0МеРіне кеп сағатына қараса, кешкі 9 екен.
v.„^„rc Лиқан ол официантты звонокпен шакырды да,
тая •катІаКа3 .^еР1п’ бөлмесіндегі баркыт диванға жан- тая^катып еді, телефон сылдырлады
алып Л° дед' ^ скаР түрегеп барып, трубканы

даусы ^  Н0МеР ме? деп сұрады әйелдің нәзік
И а!— деді Асқар.

— Саша!.. Сенбісің?..

- °  Ж о к .ж о П е " ' C a Z ^ e c T - “ ад "3 ^

»^_Сгшка, ұэт ем ес^м іны к? ТаНЫП ТҰР'

рІк? СІЗ каталась|п п арғаК„а б“ “ рсш Н Сізге3каГномер” №

1 8 6



— 316, телефон 4—35—47. Сен алдама мені, Сашка! 
Мен қазір барам!

Аскар бірдеме айтуға ынғайланып еді, әйел трубканы 
іліп койды. «Мен қазір барам!». Аскар састы. «Мүм- 
кін,— деп ойлады ол,— осы номерде ол әйелдін Сашка 
дейтін жакыны тұрған болар, мүмкін, менін, дауысым 
Сашкаға ұксаған болар. Сашка!.. Ғажап!.. Шортым біл- 
сін, кай Сашка екенін оның!.. Бірак бұлай отыруым ке- 
ліспес. Мәдениетті әйелдің біреуі болса, бейғам отыру
ым ұят болар!»

Ол жалмажан ішіп отырған асының бетін жауып, 
киім-кешегін дұрыстап, сыпайы калыпта әйелді күтіп 
отырды.

Көп кешікпей есік кағылды. Ыңғайсызданған Аскар 
ееікті ащса, әдемі киінген, жыйырмалар шамасында дер- 
лік бір сұлу кыз тұр!

— Кіруге мүмкін бе?
— Пожалуйста!— деді Аскар әдеппен.
Қыз бөлмеге кірді де, жан-жағын көзімен тандана 

шолып:
— Ғафу етіңіз!— деді Аскарға,— бүл кай номер?
— 316.
— Мұнда менің досым — Сашка тұрған еді.
— Мен бұл номерге кеше түстім, мүмкін, менен бу

рый тұрған болар.
— Ие, келмегеніме үшінші күн еді.
Қыз: сұңғак бойлы, талдырмаш, канаттанып жетпе- 

ген каздың балапанындай сары шашты, кескіні аршыған 
жүмырткадай аппак; көзі тұнык, кара; кылдырыктай 
кыйылған касы бар, садактың оғындай тізіліп кайкай- 
ған ұзын кірпігі бар.

Бүлдіршіндей әдемі кызбен Аскардың таныс болғысы 
кеп кетті.

— Ғафу етіңіз,— деді ол кызға,— батылдығыма ке- 
шірім жасаңыз; мен сіздін сөзінізге күдіксіз сенемін, жә- 
не досыңыз Сашканың бұл номерден сізге айтпай кету 
ргнішіне сізбен ортак болам. Сізге «аз отырыңыз!» деп 
өтінуіме мүмкін бе?

— Пожалуйста! Бірак мен асығыс ем, Сашкаға бір 
секундке ғана кіріп шыкпак ем.

— Сіздің рахымыңыз мені шексіз куандырды, рүхсат 
етіңіз, сізге езімді таныстыруға: мен «казак» дейтін ха-

1 8 7



лыктанмын, учительмін, атым Аскар. Фамилиям Доса- 
нов.

— Өте сүйкімді! — деді кыз. Асқардың ұсынған қо- 
лын алып,— менің атым Тамара.

— Шешініңіз! Аз да болса отырыныз!— деп Аскар 
жалынганмен, кыз «уакытым жок» деп өтінішін қабыл- 
дамаған соң,— Мен сізбен танысуымды өзіме бакыт деп 
санаймын,— дед! Аскар,— егер рұқсат етсеңіз, мен сіз- 
дің танысыныз болғым келеді.

— Мен де өте куаныштымын, сізбен таныс болуға.
— Егер карсы болмасаңыз, кай күні, кашан осы но- 

мерге келуге мүмкіндігініз барын айтуыңызды өтінем!
Қарсы емеспін. Телефоныңызбен өзім звонить 

етермін.
— Пожалуйста.
Кыз коштасып шығып кетті. «Бұл кім? — деп ойлады 

Аскар кай қыз бул? Итбайға келген кыздың біреуі 
ме? Жоқ, оған бүның жобасы келмейді!»

Болмесінде ерсілі-қарсылы жүрген Аскар пиджагінің 
ішкі калтасына қол салып еді, Омбыда Мадиярдың «Ба- 
зарханға бер» деген хаты ілікті. Аскар хатты алып кара- 
са, конвертінде Базарханның адресі және телефон номе- 
pi жазылғанын көрінді.

. ~  ^ ен 031,1 тентек жігіт болайын деп жүрсін — деген 
f'li бүл хатты Аскарға тапсырып түрып Мадияр,— ка- 
гЯКТЛі1 әзірге социалист, әсіресе, демократ жок еді, сенің 
чол.гын келген екен, бар, жолыц болсым. Ертец-ак ол пі- 
кірщнен аннуыңа әкел қолыңды! Олай дейтінім. осы хат- 
ты апарып беретін Базекеңнен артык окыған да, артық 

пели де қазақ әлі туған жок. Ұлт қамын одан іартык 
оилапмын деп ахмақтан баска ешкім айтпас. Сол Базе- 
п .п v  ̂ к»*де к^йш іл , кәтте пролетариатшыл болам 
KiNi'eKndH? ^aPKCT1H ^зімен.шұғылданған. Білемісің оның

77 Естимін,— деді Аскар.
онычТор1' ^ т’меген болар деген оймен айткан Мадияр, оның «естимін» дегеніне мән беріп-

— Кайдан естідің?— деді.

окымаимьшба?аУаТТЫ К'СІ СМеСПІН бе'_ д е д і А скар-
капап ^  де окыдым деоейші,— деді Мадияр сүзіле карап,- Қай кітабын окыдын онын?

ен сізге Марксті оқыдым деген жокпын.
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— Окымасаң қаидан білесің?
— Естуге болмай ма енді?
— Кімнен естідің?
— Сонша тергегенініз не, мені?— деді Аскар кейіп.
— Окыйын, оқымайын, онда сіздің не жұмысыңыз бар?
— Here жұмысым болмайды? — деді Мадияр да тіке- 

леніп,— мен саясаттың кісісімін. Қазак халкының бола- 
шағына мен немғұрайды карай алмаймын. Окымасац 
окырсың Марксті. Ол іске аспайтын жол. Тіпті, іске аса 
калған күнде де, казакка оған түсу үшін әлі пәлен жүз 
жыл керек.

— Осының бәрін маған неге аптып отырсыз? — деді 
Маркстің атын, пікірінің жобасын Кузнецовтөн ғана есті- 
ген, өзі еш еңбегін әлі окымаған Аскар, Мадиярдың біл- 
гішсінгенін ұнатпай.

— Айтып отырғаным,— деді Мадияр, Базарханға тап- 
еыр деген хатын Аскардың колына беріп,— мына Ба- 
зекең студент күнінде марксшіл болам деп, біраз әуреле- 
леніп, ойы ер жеткен кезде, ол пікірінің қаталығын көріп, 
марксизммен коштасқан. Ол казір кадеттің цекасына 
мүше. Мына хатты сен Базекеңе апарып бер. Мұны поч- 
тамен де жіберуге болатын еді, сен аркылы әдейі беріп 
отырмын. Мұнда бізді канағат көрмедің ғой, сен. Базе- 
кеңді канағат көрмеймін деп өзің де айтпассың, олай де
сен казак та болмассың. Таныс, сөйлес Базекеңмен.

— Жарайды,— деді, одан әрі Мадиярмен салғыласу- 
ды хажет көрмеген Аскар.

Мадияр Базарханға берген осы хаттың адресіне Ас
кар Петербургтің гостиницасындағы номерінде карап 
отырды да, телефонды алып звонить етті.

Телефонда. Базарханның өзі жауап берді.
— Газеттен көріп ем,— деді ол,— неге хабарласпай 

жатыр деп ем.
Кешірім сұраған Аскарға:
— Серіктеріңді алып, бүрсігүні біздің үйге түстікке 

келіңдер!— деді Базархан.
Базарханның үйін адресімен тапкан конактарды төрт 

катарлы, сұлу архитекТуралы үйдің үшінші кабатында 
есік ашып: монғол тнпті, сакалын кырған, сұйык ұзын 
мұрты бар, кең танау кара кісі карсы алды.

— Сайымнан баскаларынызды танымаймын,— деді 
ол, өзін: «Базархан Әділханүлы Меделханов» деп таныс- 
тырып.
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— Сайымнан баскалары жөндерін айтты. Базархан 
есікті жапты да оларды шығыс (әсіресе өзбек) тәртібі- 
мен жыйналған кең бөлмеге алыл кірді.

— Орысша отыра алмассындар, жерге ауылша оты- 
рындар! деп, төрде кием үстіне тесеген көрпедеа 
орын ^көрсетті- Аскар ғана орындыкка отырып, өзгелері 
Құдайбергенді ортаға ала көрпе үстінә орналасты. Ба
зархан ла жерге отырды. Аздан кейін есік кағылды.

Пожалуйста!— деді Базархан.
Бөлмеге жуантықтау, орта жасты, жирен-шаблар әй- 

ел кірді.
дедіБірішзге кұрбы біріцізге жеңге, бул кісі! - 

Базархан.
Әлел оас иэеп кана амандасыя, босағада қонақтарға 

таңданғандай қарап тұр еді...
. — Насыбайым мен ләгенімді әкеліщзші! — деді Ба

зархан оған.
Қазір, Борне Алексеевич!

шығьш кетті. «Мүнысы калай? — деп ойлады 
КД?’ казак атын орысшаға аударғаны ма, бүл?

?р^лып> бір колына күмістеген мүйіз шакша,
к:п7 і * г I т 0а 1Шіне КҮЛ салған кішкене жез ләген үстай
тіліяін _ КШаНЫ алған Базархан бір атым насыбайды тишщ астына салды.
кы е к ^ ЗІ?пйіаНШа ЖЫЛ ЛФганмен, мына кісі тіпті каза- 
Аскар '* деп °®лаДЫ, насыбайды ж ек көретін

майды'екен С«рНЛа насыба® баР кісі СР> әрпін сөйлей ал-
рымен кеңеске кіыІгі ҒЫП ?өйлеп Базархан конакта- 
рай кеп саяги ' ^ Л- әр елЛІН шаруа күйін сұ- 
алу жөнінде токтады*’ ӘСІ?есе қазак жерін переселением

ж у р ^ ы ? Г ж ^ п Т>«ад“ақта5і̂ 2 І Н Базархан сАйкапэәр ауылға арнаулы’ жео ке^?п. ° т “  р ы *ш ы л а н д ыр у керек, 
карсы болғанын кестірш беру керек» деген пікірге
жактайтынТкзом ¥ яГ ЫҒаН' коныстандыруды

-  Казакты а1аг мннын 6*л "Мр> үяамайтын.
келген сыякты,—деді іг " а;1астьг?у ЖҮ1<ЫСЫ енді кезіне

«Е 2ЙГЬ2Й z s a a s  s jrs
190



рады). Менімше,— деді оны түсінген Аскар,— өзініз де 
ол пікірлеріңізді енді қолдамантын шығарсыз деймін.

— Неге колдамаймын? — деді Базархан ұнатпаған- 
дай, сығырая карап.

— Сіз айтасыз: «ауыл бұрынғыдай көше берсін» дей- 
сіз; «коныстанса ауыл ескі салтынан айрылады, егін егіп 
кара табан болады» дейсіз, «кала болған соң. орыс крес- 
тьяндарындай бірінде жер көп, бірінде аз, бірінде күш 
көп, бірінде аз болады, осыдан барып, казак арасына 
алауыздык туады, берекесінен айрылады» депсіз.

— Дұйыс айтып отыйсын. Осы сөздей хата ма?
— Сізге «хата» деуім де ұят, ағай; сіз — үлкен, мен — 

кіші, сіз — көп білесіз, мен — аз; «тілмарсыды» деп сөк- 
пеніз, менімше, ол пікір хата ғой деймін.

— Бұның өзі сондай акылды неме! — деді Сайым, 
Аскардың Базарханға карсы келуін үнатпай.

— Бөгемеңіз, бөгемеңіз! — деді Базархан,— айтсын.
— Егер ауыл коныстанып кала болса, оған мектеп, 

монша, аурухана, тағы сондай игілікті орындар салына- 
ды. Көпшелі ауылда соның бірі бола ма?

— Сонда казақта елдік кала ма? — деді Базархан,— 
ұлттык өзгешелігінен айрылмай ма?

— Неге ұлтгығынан айрылады? Грузин, татар сыякты 
отырыкшы елдер ұлттығынан айырылып отыр ма? Кайта, 
күшейіп отырған жок па?

— Ac даяр!— деді Базарханның әйелі есіктен.
— Қол жуайық!— деді Базархан,— елден шыккалы 

ауыл асын сағынған шығай деп, оендейге казакша ет ас- 
тыйып ем.

Түрегеп, колдарын жуып кеп, конактар аска отырды. 
Жылкынын семіз еті екен.

— Осында татарлар жылкы етін сатады,— деді Ба
зархан,— бірак, кадырын білмей сатады, қазысын кара 
еттің бағасына береді, карын, картасын «нәжіс сауыты» 
деп жемейді. Қоныстанған елдің жайы солай! (Базархан 
кекетін күлкілі кескінмен Аскарға карап койды).

Аскардан баска конактар, Аскардын Базарханға кар
сы келуін Базархан ауырлай ма деп ойлаған еді, Базар
хан ондан сыр бермей, жайраңдап, Аскарға «карагым, 
шырағым» деуден баска сөз айткан жок.
* Қонактар ет жеп, сорпасын ішіп болғаннан кейін, Ба
зархан тілінін астына насыбайын салып ап, Аскарды тағы
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, кажады. Ондағы ойы — оның саяси пікірінің каншалық 
жерге өрістеуін байқау еді. •

Саяси мәселеден басына әлі таяқ тиіп көрмеген, жас- 
тық екпіні сыртына тепкен Асқар, Кузнецовтың «сак. бол» 
деген сөзін ол арада ұмытып кетіп, кызына сөйлеп, бар 
пікірін ақтарып салды. Бұл сөздерді тындап, іштей жек 
көре отыра, Базархан такыстығын істеп, Асқармен пікір 
жарыстырмады, өзгелер жарысайын десе, а.уызға қакты. 
Ондағы білейін дегені — «осы сөздер өз басынан шығып 
отыр ма? Әлде саяси ұйыммен, әсіресе, социал-демокра- 
тияның большевиктер жағымен байланысы бар ма?» еді.

Осы жөнде біраз айналдырып көріп, қолына ілігер еш- 
теке таба алмаған Базархан, Асқарға Мадиярша педаго- 
гикалық жолмен келмей, оны үгіттеуді хажет деп таппай:

■ ЕНДІ ҚОЯЙЫҚ бұл СӨЗДІ,— Д6ДІ.
Қонақтары^ кеткеннен кейін Базархан полиция депар- 

таментінің өзімен жақсы таныс начальнигі Белецкийге * 
телефон соғып, «ертең жолығармын» деді, сондағы айта- 
пын дегені Асқар туралы еді.

IV

Базархан үйінен шыға, «жұмысым бар еді» деп серік- 
блөл,нген_Аскар, көшедегі городовойдан, Кузне- 

ХаТ еРген Смирновтың көшесіне баратын трамвай- 
жөн, Г еР1Н Сүрады да’ кҮткен номері келгенде, міне

тпамия1» ^ 1 г-'Ш'Н КСҢ ?рая’ әлДенеше иректі жолға түскен
калмяпм ГпТ Ke3f e ^ сқаР мен проводниктен басқа кісі
поовтник КүШ Түи аяздаУ ед*> тоңған тәрізді болған
нынын іпгінр олдаРь1я аикастыра кусырып, тұмсығын то-

Келгелі п  бет!н ^ с1<-аРДЗн теріс бұрып отырды.
рылған Лгпп L̂  РГТ1 ң дымқос ауасынан тынысы та-
беріп Ба , п ;  Ға’ -'*ГІНГІ ТҮН Райының ширақтығы куат р п, Ьа^архан үиінде маужыраған үйкысы япіыпып кө- 
зі жаинандап, шыйрап кетті. Ұ Қ СЫ ашылып, кө

айтпақМболды.3аҚ ЖүрДІ' ТоқтаР жерін оған проводник

ніе күнгірт^екен^К'1!  сөз(?ен ^ скаР тра;мвайдан түссе, кө- 
4 г к Үе лаРйығ^ 6КІ бет!ндегі Үйлер деҮ Петер-
рі сыяқты «Петопб\’пгтрЗЫЛЖарЛаИ сәлдеУ каланык ,үйле- 
Дел ойлады Аскар, м а р г Г ж ^ ^ ^ л * 1'1’
192



Біраз жүрген сон сескенейін деді: 
көше кейіпсізденіп қарауыта берді. «Ұры-мұры к ; _ «  
нетонап ап, не өлтіріп кете ме » -  деп қауштенді ол^ Бет 
алған ісінен қайтып көрмеген Аскар қауштенсе _де, тәуе 
кел ғып тағы біраз жүріп еді, конвертте көрсетілген 4 
номерлі үйді тапты: екі кабат, кішкене тсрезепі Кызыл 
кірпіш үй, какпағы ашык парадный да есік жок, іші күн- 
гірттеніп үнірейген, паірадныйдан жоғары өрлеитш илс 
кыш көрініп тұр.

Кірерін де, кірмесін де білмей, Аскар есік алдында аз 
түрды. Үйден шьгккан коңыр киімді әркімдер, «не кыл- 
ған адам» дегендей, бұғап таңдана қарап өтіп кетті.

Парадный алдында бііраз уакыт ойы толқып тұрған 
Аскар, кайтып кетуді макұл көрмей, «неде болса тәуе- 
кел» деп үйге кірді. Сол кезде жоғарғы кабаттан бас- 
кышпен жабайы киімді бір картаң әйел түсе берді.

— Ғафу етіңіз!— деді Аскар әйелді төменде тосып 
түрып, әйел касына келгенде,— мүнда Смирнов деген 
адам тұра ма?

— Тұрады?
Әйел жөн сілтеді. Аскар куанып кетті. Сілтеген жоба- 

мен ол жоғары шығып, екі айрылатын коридордың сң 
тармағымен жүріп еді, ұзын коридорда каз-қатар ша- 
рылдап жанған примустардың шуы кұлағын керең кыл- 
ды. Примустын жалыны шашкан көкшіл күңгірт сәуледен 
баска, коридорда жарык жок. Каросин сасыған исі дем 
алуға ауыр, көзді ашытады.

Коридорда примуспен алданған тағы бір әйелдерден 
сұрау аркылы Аскар пәтерді тапты да есігін какты.

— Кіріңіз? — деді әйел даусы.
Түтіні тұманданып, исі қоңыірсыған коридордан, таза 

ауалы жарык бөлмеге кіргенде, Аскар түннен күнге шық- 
қандай болды.

— Смирновтікі осы ма? — деді орта жасты әйелге ол.
— Осы!— деді әйел, «бұл кім?» дегендей, Аскардыц 

денесін көзімен тандана шолып.
— Ол кісі үйде ме?
— Қайтесіз?
— Жүмысым бар еді.
— Не жұмыс? — деді әйел, Аскарга күдікті карап.
— Ол кісіге бір хат бар еді.
Кескініне сенімсіз бейнемен карай қалған әйелге:
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— Сіз мені жатсынбаныз.— деді Аскар, — егер Смир
нов үйде болса, маған жолыктыруыкызды өтінемін.

— Казір!— деді әйел,— аржағында бір бөлмеге
кіріп.

Әйел біреуді оятканын, екеуінін сыбьтрласканын Ас
кар оезіп тұр, көп кешікпей әйелге аре: коныр киімді, ор
та жасты, сакал-мүрты өскен бір адам шыкты.

Бүл кісінін фотографиялык суретін Аскар Кузненов- 
тың үйінде көрген еді. Смирнов екенін айтпай-ак жобз- 
лаған Аскар, оған калтасынан суырып конвертті үсынды. 
Конвертті ашкан еркек, ішінен хат пен сурет алып 
шыкты.

— Кузнецов! Григорий Максимович!.. — деді ол су- 
ретке кезі түскенде куанышты кескінмен кадала калып.

— Григорий Максимович?!— деді әйел де косарлана 
карап.

Еркех хатты асығып окып шыкты. Хатта Аскар тура- 
лы да айтылған еді.

— Рұхсат етініз кайта амандасуға! — деді еркек, Ас- 
карға колын ұсынып,— мен Иван Николаевич Смирнов.

Төргі бөлмеге кірген Аскар мен Смирновтыя әнгімесі 
кызған кезде, үйге орыстын жас жігіті кіріп еді, «Була
тов Аркадий Гаврилович, электр заводынын жұмысшы-
сы» деп таныстырды Смирнов оны. Кенеске ол да ара- 
ласты.

V
Аскар өзінін номерінде Лениннін «халык достары де- 

ген кім және олар социал-демократнямен калай күресг- 
ді?» деген енбегін окып отыр еді, телефон шылдырады. 
Ол барыіі тындаса — Тамара.

— Аскар, бұл сіз бе? —деді ол.
— Я, менмін, Тамара.
— Бүгін колым бос еді, егер барсам сізге бөгет бол- 

маймын ба?
— Ғафу етініз! Ренжи көрмеңіз. Мүмкін болса кешке

театрға барайык. Бүгін Маринский театрда «Кармен» 
екен.

— Пожалуйста. Карсылығым жок. Сізге звонить ете- 
йін бе кешке?

— Звоноксыз-ақ келіңіз, сағат жеті жарымда
Аскар трубканы іле бергенде біреу есік какты. Ол тү- 

регеп барып ашса — Булатов.
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— Мен сяған Лениннін «Не іетеу керек?*» деген кіта- 
бын әкелдім,— деді ол,— асығыспын, кетем.

— Қонак болмайсын ба?
— Рахмет. Ертең келем.
Бұлатов шығып кетті. Аскар «Не істеу керекті?» коз- 

галмастан окып шығып, сағатына караса, уакыт кешкі бес 
жарым екен. Телефон сылдырады.

— Ало!— деді Аскар, трубканы алып,
— Бұл сіз бе?— деді еркек даусы.
— «Сізіңіз кім?»— деді Аскар, дауысты танымай...
— Мен Алексей Кулаков.
— Саламатсыз ба?— деді, күтпеген дауысты естіген- 

де абыржыған Аскар.
— Келгеніңізді газеттен окыдым. Рұхсат етсеніз кі- 

рейін деп едім.
— Пожалуйста, пожалуйста!
Номерін жыйнастырып, бейсауат кағаздардын бәрін 

жайғастырып, Аскар отыр еді, есік кағылды.
Аскар ашса — Алексей Кулаков. Аскарға Кулаков, 

Бурабайда көргеннен сұлу да, сұнғақ та сыяктанып кетті: 
екі жауырыны қакпактай, бетінде ойнаған қаны гүлдей 
кұлпырады; басында ак кылшык кара кундыздап істеген 
тапал, дөңгелек бөрік, бөріктің төбесі кызыл шұға, бөрік- 
тің імандайында алтын кокарда, кокардадан жоғары, 
бөріктің мандайын ала, шаншыла жоғары ерлеп, улпа 
басы бір жағына карай ими ген жылкының бір түп ақ 
кылы; үстінде қызыл шұғадан тігілген қыска мундир, 
мундирдің өңірі мен жеңұшы жалпак алтын окамен әше- 
кейленген, иығында шашағы жалбыраған алтын эполет, 
кеудесінде екі катардан қадалған он екі алтын түйме, 
он жак иығындағы эполеттің сыртынан колтык астына 
ала салбыраған алтын эксельбант (ширатпалы бау) тө- 
гіліп кеп, кеудесіндегі алтын түймелердің үшіншісіне 
салбырай ілінген; бутында бура санды кек шұға — ри- 
туз; аяғында, конышы тізеден жоғары, тізелеріне кокар
да, өкшелеріне шнур орнатқан етік — ботфорд; қольшда 
ак. перчатка; сол жағында бауын иығына асқан мәнерлі 
ікүміс қынабы бар кайкы кылыш. Аузынан сөйлегенде 
арақ исі келеді.

Аскар Кулаковты Бурабайда бұл формада көрген жок 
еді, ондағы формасы бұдан жұпыпы да. Бул сыякты киін- 
іен гвардейский офицерді ол көрген жок та. Сондықтан, 
Алексейден гөрі, оның киіміне таңырқаған Аскар:
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— Қіруіцізлі өтіпем! — дсді сыпаны.
— Мен сізді Бурабайда көрді.м,— деді Алексей, но- 

мерге кіре, оң қолыныц перчаткасын суырып, Аскарға 
қолдасып,— сіз — учитель! Бірақ, ғафу етіціз! Кейде 
імен ұмытшақпын, сіздің атыңыз кім еді?

— Аскар.
— Тамаша есім! Қаталаспасам, ағылшындарда Оскер 

Ойльд деген жазушы бар емес пе?
— Бар. Ол «Оскар», мен «Аскар», менің фнмилиям 

Досапов.
— Бәрібір. Өте ұқсас.
— Отыруьщызды өтінем. Мүмкін, шешінерсіз.
— Рахліет!— деді Алексей орындықка отырып,— ке- 

шіріціз! Мен ұзақ отырмаймын. Офицерлер клубьшда 
бал' бар еді, соған барам. Мү.мкін сіз де барарсыз?

- Ра.чмет.
— Ал, Көкшетау, Бурабай қалай? Мен сағынам оны. 

Кысы қандай тамаша біздің жердіқ: күшті аяз! Мен он- 
дай аязды сүйем! Мұнда не, 'қыс па? Жаз ба? Сайтанның
өзі білсін!

Бурабай, Омюы, ел, тағы басқалар туралы Алексейдің 
сұрауларына Аскар толық жауап берді, жауап бере оты- 
ра: «өзі бұрынғыдай тәкаппар е.мес, кішіоейілденген екен» 
деп ойлап отырды.

— Но, жақсы!— деді Алексей,— туған жер туралы
кенес сонымен бітсін. Ал, калай, Петербургте уақытты 
калай өткізіп жатырсыз?

— Театрға барам. Памятниктерді, музейлерді көре.м, 
дүкендерді 'Қыдырам, көшелерді аралаймын.

— Оның бәрі жақсы. Батыл сөйлегеніме кешіріңіз!
Қыз ше?

— Қай қыз?— деді Аскар түсінбеген бон.
•— «Қай қыз?» дегеніңіз қалай?! Тамаша сұлу жас 

жігітсіз. Петербіургте сіздей ішығыстың сұлу жігітше 'Қай 
кыз, қап әйел қызықпайды? Мыңы соңыңызға ереді! 
Тандағанықмен жүруіңізге болады: графиня іма? Княги
ня іма? Дворянка ма? Артистка >ма? Балерина ма? Сту
дентка ма? Медичка ма? Пожалуйста, қайсысы керек! 
Маған рұхсат етіңіз. (Алексей түрегелді). Мен кетем. 
Сізді кергенде туған жерді көргендей болдым. Рұхеат ет- 
сеңіз, байланысып тұрам.

1 Б а л — сауык-кош.
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— Өтінем!
Алексей шығып кетті.
Алексейдіц келуі де, мінезі де ойландырған Асқар ди- 

Еанда отыр еді, есік кағылды. Аскар ашты.
— Тамара!
Екеуі театрға кетті.
Ертеңіне Аскар ертерек тұрып, газет карап отыр еді, 

телефон сылдырлады.
— Ало!— деді ол трубкаиы алып.
— Аскар Досанов сізсіз бе? — деді біреу орысша. Ас- 

қарға ол дауыс Алексендікі сыяқтанып кетті.
— Я, мен, Алексей Андреевич!

. — Алексейіңіз кім? — деді дауыс.
Аскар ықғайсызданып, жауап қайыра алмай қалды.
— Бұл сөйлеп тұрған: Уголовная розыскадан,— деді 

дауыс,— «заттарымыз жоғалды» деген сіздер ме?
— Я, біз ек.
— Табылды. Келіңіздер!
Дауыс адресін айтты да, трубканы іліп койды.
Базархан үйіне барып қайтқаннан кейін, Итбай Ас- 

карды шакырып алып, әуелі: «шырағьш, тіліңді бұлай 
ұзын ұстамасайшы» деп жұкалай айтып, Аскар ыркына 
көнбеген соң, «серік әкелдім десем, басыма пәле экелген 
екем ғой» деп, екеуі недәуір сөзге кеп ұрсысып калған 
еді. Содан бері біріне-бірі оншалық жұғыса коймайтын.

Уголовная розыскадан жоғалған заттар туралы хабар 
келген соң, Итбайға «барайын ба бармайын ба?» деген ой- 
мен Асқар аз отырды да, табылған затқа куана қойма- 
ғанмен, Итбаймеи араздық тоңын жұқартпак боп, ды- 
быссыз Итбайға барды. Итбай үйінде екен.

— Итеке. шүйінші!— деді Асқар есіктен кіре, куан- 
ған боп, (Итбай араздык кескінін өзгертпей Аскарға 
салкын қарады),— жоғалған затыдыз табылды.

— Қайдаті!— деді Итбай шошығандай орнынан атып 
тұрып.

— Розыскадан хабарландырды жаңа!
— Ойбай, барайық онда, тез!
— Шүйіншімді атаңыз!
— Қалағаның!.. Ойбай барайық!
Абыржып киінген Итбайды ертіп, қолындағы адрес- 

пен Аскар полицейский управлениені тапты да, розыска 
бөліміне барды. Олар кірген бөлмеде: урядникше киін- 
ген, қоңкак мұрьгн, адырақ көз, сақал-мұртын кырған,
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бұйра кара шашты, ашаң өнді, қара-сұр адам отыр 
екен.

— Шербашидзе!— деп таныстырды ол өзін Аскар мен 
Итбайға.

Шербашидзе әдепті дауысгтен аз сейлесіп отырды да, 
стол үстінен кнопка басып, тыстан біреуді шақырьип:

— Әкеліңіз, табылған сандықты! — деді.
Сандықты әкелді. Итбайдың көзі куаныштан шатынап

шарасынан шығып кете жаздады. Сандык ашылды. Зат- 
тар түгел.

Шербашидзе Итбайдың документін квріп, затты колы- 
на берді де, берген актыға қол 'қойғызып:

— Сіз, господин,— деді Аскарға,— мүмкін болса, 
Байсакаловты оңаша іқалдырыңыз, оған заттары туралы 
айтатын сөздер бар еді.

— Пожалуйста! '
Аскар шығып кетті.
— Қалай, рыйзамысыз?— деді Шербашидзе, Ит- 

байға.
— Таксыр, оны айтуға тілім жетпейді. ' Мың-мүлиен 

рахмет сізге.
— Мен казак жерінде он жылдай кызмет істедім: 

Ырғызда, Торғайда, Қазалыда. Қазакты жаксы көрем. 
Ғұрпын да, тілін де білем. (Ол таза казакша сөйлей 
бастады). Шіркін, қазактық жайлауы!.. Қымызы!.. Ток- 
тысы!.. Казы-картасы!

— Ағайын екенсіқ ғой, шырағым,— деді Итбаіі,— 
кай ұлтсын. өзің?

— Шешем татар, әкем грузин. ,
Бауыр боп ’Шьпқтың ғой.

3,1 тьіцыз жоғалды деп естіген соң, жаным
табыттп103 ПЛ0ТІП ем’ а^Р°й 'берііп Тула губерниясынан

Рахмет. шырағым. Одан басқа не айта- 
кыймады) 3 €^еИШ деУГ€ 'батоады, зат 'берейі« деуге

г іт ? -  АоқаР Досанов қалай жі-ПТ. деп сурады Шербашидзе.
пын ІПрпг;п<<3і̂ітт‘ф табылды» деп шүйінші сұраудан бү-
ж ? н е ^ бб о Т а Г е ^ а^  СҰ-РЗУ берсе’ ИгбаҒжУамандай
ған Аскаты ' м , Д ’ 'ШҮИ І Н Ш 1 Н 1  'Куаньғп сұраған сыяктан- ан Аскарды жамандаіуға қыймай:

— Жаман жігіт емес,— деді ол.
1 9 8



— Ә, солай ма? б ірақ өзін, байларды жек, кедейді 
жақсы көреді дейді ғой.

— Ондайы б«ар,— деді Итбай, Шербашидзенің ол сө- 
зіне ерекше 'мән бермей.

— Жаксы. Ұзак бөгемейін сізді. Государьға сыйыңыз 
тамаша. Мұндай сыйды әкелуші аз болар. Сізге 'көп pax- 
мет айтар ұлы дәрежелі император. Рұх-сат сізге!

— Аскар туралы айтылған еөздерді оған айтпай-ак 
койыңыз,— деді Шербашидзе Итбайға 'қолдасып.

— Алла сақтасын.
Шербашидзе кнопка басып, бірер кісі шақырып 

алды:
— Мына кісінің заттарын тысқа көтеріп шығарыцыз- 

дар, автомобильмен гостиницасына апарысьш салыцыз- 
дар,— деді.

VI

Юбилей 1913 жылдын. 21 февраль асүні болатын еді. 
Газеттердің хабарландыруынша юбилей тәртібі былай: 
21 февраль күні таңертец Романовтардыц хұрметімен ті- 
леуін тілеуге, барлык шіркеулерде литургия окылады, 
барлық імешіттерде намаз окылады. Патша — Николай 
II семьясымен, литургияны Казанский соборда окыйды. 
Литургиядан «ейін, калада әскери парад басталады, па- 
радты иміператор Николай Александр атындағы алапта 
қабылдайды. Сол күні кешке, калалардыц көпшілігінде, 
осіресе Петрбург пен Москвада әр жерде бал-маскарад- 
тар, банкеттер ұйымдастырылады. Семьясымен Николай 
«дворянское собрание» үйінде болатын балға катынасады.

22 февраль күні, күндізгі сағат екіде, Патша село- 
сындағы Александр сарайында Николай облыстардан 
өкіл боп келгендерге аудиенция1 жасайды.Сол күні кешке 
Николай біраз адамдарды «Қыскы Сарайда» кабылдай- 
ды. Осымен мереке — аякталады.

Газеттердіц хабарынша, бұл мәжілістердің бәрінде де 
пропускіні «министр двора»2 береді.

Осы хабарларды окыған Аскар, бірде-бір мәжіліске 
қатнаса алмайды екем деп ойлады, себебі — ол өкіл емес. 
Расында солай болды. 18 февральдан бастап үлестіріл-

1 Жолығу.
2 Орда министр!.
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ген пропускілерден Итбай алды, Аскарға ол тимеді. Ит- 
беи оған әпермек болып еді, сөзін өткізе алмады.

Осы туралы Аскар номеріне келген Алексей Кулаков- 
ка айтты.

— «Пропуск» деген сөз бе, тәйір! — деді Кулаков,-  
тілегеніңізді эперем. Егер каласаныз, империатрицаның1 
өз колымен жазылғандарын да әперейін.

— Рахмет.
20 февраль күні кешке, Алексей Аскардың номеріне 

асығыс кіріп кана шыкты да, императрицанын колы ко- 
іылған үш пропуск әкеп берді: Казанский собордағы ли-
т-‘ ргияға, дворянское собраниедегі балға, Александр са- 
райьгадағы аудиенцияға.
, т Колдан ікелгені осы болды,— деді Алексей 'мактан- 

ғандаи,—- пропускілерді министрлер мен генералдардың 
да кұдайы калағандары-ак алды, көбіне тимей калды: 
яғіна Вырубова арқылы зорға алдым.

— Зор рахмет.
_„огтл ^Ртен балға бірге барамыз. Патшаның қыздарымен 
танцовать етесіз. Мазурка білесіз бе?

— Ьілем.
Тамаша! Полонез білесіз бе^ 

— Ол не?
сетті) ^ аНЦЫНЫҢ ^'Р "гүрі- Былай (Алексей билеп көр- 

— Білмеймін.
~  ^ НЫҢ окасы жоқ. Хошыңыз!

кешк^жумыг^І^и С*Н ^ а.маРа звонить етіп еді, бүгін 
ға рұхсат алдыРЫМ °ЗР €Д' ДеП’ °Дан бҮгінше жолыкпау-

онд^^улатов БУлатовты күтті. Кешкі сағаг
мада біпаз оайпр^ДІ’ J?YPbIHFbI Дағдымен екеуі, саяси те- 
неше енбектепі*н гШ ^аРкст'Н. Энгельстің, Лениннің, бір- 
бірнеше мәселеірп ЫП ҮлгеРген Аскар, өзі шеше алмаған 
латов S  ТураЛЫ Булатовпсн пікір алысгы. Бу
ши әзірге баспаға тин!.Ы <<РІ0СИФ Виссарионович Сталин- 
нс ұлт чәселееі» КПаған еНбегЬ леи «Марксизм жә- 
Ц > -  «Бұ колжазбачь,

" р а- ьһ ^ рз“ аР>>бГ '

Патшаның әйелі.
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• — Бұнык бәріне алғыс айтам,— деді Аскар,— сен
аркылы мен Петербурга саяси үлкен бір университет 
өткендей болдым. Көңілімнін кезі жана ашылған сыяк- 
ты. Бірак, әлі де білмегенім көп. Аманшылык болса, 
Петербургтен кайтканда бір чемодан кітап алып қайтар-
іМЫН.

— Жақсы!— деді Булатов.

VII

Аскар духовой оркестрдің дүмпілдеген дауыеынан 
оянды. Терезенін пердесін ашыя караса, дала туман, ту
ман арасында өрген халык. Сағатына караса — 9. Енді 
екі сағатта литургия басталады.

Ол киіні.п, жуыньш, тамактанып Итбайға барса, оныц 
номер інде Құдайберген мен Сайым отыр екен.

Итбдй мен Құдайберген мешітке иамазға баратынды- 
ғын, Сайым шеркеудегі литургияны көрмек болғанын 
айтты. Казанский собордағы литургияға пропускісі бар- 
лығын, баска пропускілерін Аскар айтпай, «кап, енді, 
номерде көзіміз жаутақдап отырамыз-ау!» деп өкінген 
болды. Ол кулыкка сенген үшеуден Сайым сөз катып, 
бұлданды:

— Кінә өзіцнен!— деді ол,— бізбен тату болсац ғой 
бәрін де аласың.

— Мен айтып ем, болмады,— деді Итбай, Аскарды 
жүдетпейін деп, — заңы солай екен, кенер емес.

— Мен көндірер ем,— деді Сайым нығызсып.
— Ъіраз кызыкты керіп жүр ғой бала,— деді Құдай- 

берген,— бір адамға осы да жететін. Адам кызыкка 
тоя ма?

— Құдекеңнің сөзі рас, ренжімеймін. Барғым кеп еді, 
амал жок.

Аскар шығып кетті. Ондағы ойы соборға Сайымнан 
белек бару, онымен собор ішінде жолығып тандандыру 
болды.

Көше сыңсыған халык екен. Невский проопектісінің 
екі жак қанатына да аркан керіп каз-қатар тұрған по- 
лицейскийлер пропускісі барды ғана ішке өткізіп жатыр.

Аскар пропускісін ікөрсетіп ішке өтті. Соборға бар
ды. Собордың алды да, екі жағына керегедей жайылған 
колонналы тротуары да монархия символымен безенген.
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Шеркеуге кіруді Аскар бала жасынан кызық көретін • 
еді. Дінге сенбейтін оныц ұғымында, мешіттен шеркеу 
кызық, себебі — шеркеуде ән айтылады, шеркеудің жар- 
қылдағы кеп.

Казанский собордың ішіме кірген Аскар, ішіндегі жар-
кылдактарын тамашалап, шокынып жаткан орыстар-
дыц арасымен акырын жылжып, «сердце царево в руне
божийе»1 деген жазуы бар «патша какпасына» жакын
барды. Сол кезде «алтарьдың»2 шымылдығы ашылып,
патриархы, архиерейі, тағы басқалары бар, әлем-жәлем
киінген бір топ поптар шыға келді. Мерекеге арналған
литургияны орындауға Грециядан Антионский дейтін
патриарх шакырылғанын, Руссияда патриарх жоғын Ас
кар біледі.

Поптардың азан-қазан, у-шу окыған дұғасын тансык
көрген Аскар, патша мен оның семьясы шеркеуге кірге-
нін, алтарь касындағы столға келгенін Аскар абайламай
калды. «Патша, патша» деген сыбыр жан-жағынан шы-
ға бастағансын, касындағы біреуге «кәне?» деп еді, «әне!» 
деді ол.

вардейский формада киінген, кішкене денелі, кушык 
ауырынды, арык, шымкаи жирен кісіні көрген Аскар, 
тшалықты оған кыймағандай, «анау ма?» деді ко-

— Сол, сол!
сі,н~  Касъшдағы бала -кім?— деп сұрады Аскар көрші-

-  Наследник, Алексей Николаевич.

ауру e S " 'лсКкаПрК'біладГ™* КҰ"’КУ еКе“ ' ° НЫК дімкзр

КЫ.,дарыі|Лк в р ^ і “ДаҒЫ аДаМ’ ° ҒаН Пат,|1аныи эйелін’
жa6vь т ° г аСЫНа келгенДе патриарх столдың
патша а л ы Г ^ Ст°Л үСТІНДе TVPFaH коронаны (таж)
домалақ аттын іпяМКИД1’ Д€ржаваны (үстінде кресі бар
сол колына алпы г і  ° Ң қодына- скипитрді (аса-таяк)
кольша диккепи Да" КеШН 'патР'иаРх Антионский оц диккерп (екішырактыц шамы), сол колына трик-

J M i  Гы3 " Т а  м ш яГІ_КҰ Д а Йд“  ң колында». 
шылық ететін орын. ' *мехРабы», шеркеудің дінбасылары кұл-
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кери (үш шырактың шамы) алып, шатшаға жақындады. 
Архиерейдін біреуі алтын аякка туралған нан >мен оған 
куйған кызыл аракты көтеріп, қасықпен бір іліп ап, Ни- 
колайдын аузына тосты. Сол кезде екі қолындағы шы- 
рақтарды айқыштай бұлғап, патриарх патшаға бата бе- 
ріп, патша касыктағыны аузына капканда дұға оқыды: 
«Примете, идите, сие есть тело мое, еже за Вас ломимое 
во оставление грехов; пейте от нее вси, сия есть кровь моя 
нового завета, еже за Вы проливается во оставление гре
хов»1.

Николайдан кейін «хасиетті асты» Алексей, одан ке- 
йін әйелі, кыздары ішті.

Содан кейін поптар да, шеркеудегілер де патшамы 
«Патшаны сакта кұдай» онімен жөнелтііп салды. Аягын 
баса алмайтын наследник Алексейді, оның күтушісі Ве- 
ревонка көтеріп әкетті.

Патшашылдықтан былай да түңілетін Аскар, патша- 
ның өз кара басынан тіпті түңілді. Николай да, оның 
баласы да, Аскарға түбі шіріп, басын кұрт жеген ағаш 
сыяктанды.

Патша кеткесін езге кұлшылыкка іқарамай Аскар да 
шеркеуден шығуға жылжып еді, жолында Сайым кез- 
десті.

— Әй, сен кайдан жүрсің?— деді Сайым Аскарға.
— Сенің аяғың басып, басың сұгылатын жерге жете- 

тін аяк пен сұғылатын бас менде жок деп пе ец?
Сөзден тосылған Сайым үндемеді.
Гостиницаға кайткан Аокар номеріне кіріп шешіне 

бергенде, есік кағылды.
— Пожалуйста!— деді ол.
Есік ашып, штаттык киімді екі еркек кіре берді.
— Аскар Досанов сіз боларсыз?— деп сүрады біреуі.
•— Ие, мен!— деді Аскар.
Еркөктің біреуі ұсына берген кағазды Аскар алып 

оқыса, оны түтқындау туралы ордер екен.
Жүрегі аузьша тығыла калган Аскар, калтыраған 

дауыспен:
— Не үшін?— деп еді.

1 «Қабылдақыз, ішіңіз, бұл менің денем, сенің күнаң жойылсын 
деп кесіп кеткен; мұның бәрін ішіңіз, ол менің жаңа уағазым үшін 
күнаң жойылсын деп төгіп кеткен қаным».
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— Ол туралы бастыктармен сөіілесерсіз,— дсді ер- 
кек,— біз орындаушы. Киініціз!

— Заттарым ше?
—■ Заттарыцыз біздіц управлениеде.
Асқарды екі еркек жандармерияға алып барса, онын, 

бөлмесіндегі саяси кітаптар начальниктің столыныц үс- 
тінде жатыр. Асқар ол кітаптардан танайын деп еді, на
чальник Булатовты шақырып алды.

Екеуі де мойнына алмады.
— Мойындатамыз! — деді начальник,— әзірге бізде

қонақта бола тұрасыздар.
Екеуі де абактыға жабылды.
Асқарға деген пәле уш жақты боп құралған еді: Кош- 

киннің донесениесі, Базарханның «байкаңдар» деуі, Та- 
мараныц тіміскілеуі.

іБұл үш пәлені де сезбеген Аскар, сырының қалай 
ашылғанын сарыла ойлағанмен таба алмады.

* * *
Итбай Асқарды жоғалтты да, хабар-ошарын біле 

алмай, еліне кайтты.
Абақтыға жапкан Асқарды жандармерия айдан ар- 

тык ұстап, алдап та, корқытып та сұрағаньшен, «ол кі- 
таптарды көрген түгіл естігем де жоқ!» деп майнына 
алмады.

Акыры Асқардың шын сырын айтқыза алмаған жан
дармерия оны «коғамға қауыпты» адам деген «қылмыс- 
пен», «қаладан ең алыс жер» дап, Шу өзенін жайлайтын 
елге «әкімшілік жер аударіуға» жібермек болды. Көп 
кешікпей Асқар Арысқа шейін (Ташкент пен Түркістаң 
қалаларының арасында) абақты вагонында-отырып кеп, 
одаи этаппен Әулие-ата қаласы арқылы Шу өзеніне 
айдалды.
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Бір інш і m a p  ay  

БҮЛІНШІЛІК

I

Күнге шағылыскан күміс күмбездей төрт ак үй, Ас- 
кардың көзіне алыстан шальгнды.

Уакыт майдың басы еді. Көкшетау жерінің кұйқалы 
кыртысына өскен неше түсті гүлдер, неше түрлі шөптер 
— қіарағанда көз тоқтатпай масатыдай кұлпырады. Құл- 
пырған масаты дала денем шанданбасын дегендей, айна- 
ла толқыған сағымнан ақырын ғана сілкінеді. Түнде 
тауға қонақтап, күндіз даланы кезіп келейін дегендей, 
жан-жакка тараған көктемнің кұнарлы бұлты аспанды 
жиектеп барып әлдеқайда тарамданып жауады. Жауған 
жаңбырдың көсіле аккан тамшылары жердегі кұлпыр- 
ған масатыныц тоқылып жетпеген ұшы сыяктанып, аспан- 
да шұбала асылады. Неше түеті кебелектер жолаушы- 
лардың айналасын орай ұшқамда, Асқардыц көзіне кұл- 
пырған даланың гүлдерін әлдекім үзіп, бұларға шашу 
шашқан сықылданды. Гүлдер де көбелек, көбелектер 
де гүл сыяқтанды. Айналасын тамашалаған Аскардың 
ойына Абайдың көктемді суреттеген өлені түсіп, арба- 
нын. үстінде ыцырсып сол өлеңмен ән айтайьм деп еді, 
аспанға шырқап шығып алып, қанаттарын жыбырлата 
қағып жырлаған боз торғайлар ікеңілін бөлііп жіберді.

Асқақтаған таусыз, мұнартқан ормансыз, жүпар исі 
'Мұрнын жаратын шалғынсыз, кұрағы жайк.алға'Н шалқар 
көлсіз, жап-жазық, сұп-сұр шөл даладан, табиғаты та- 
маша көркем өз туған жерін көргенде, Аскар тамықтап 
шығып, жұмакка кіргендей болды.
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Аскардың есіне «Кара торғай» әні түсті. Көрке.м да- 
лаға шаттанған сезім, сананың үлыксатына карамаи-ак, 
ойға келген әнді сыртка еріксіз айдап шықты. Ән салып 
жібергенін Аскардын. өзі де аңғармай кап, өз дауысына 
өзі селк ете түскен оекілденді:

«... Есілдін аржағында бір терен сай.
Сүйреткен жібек аркан тел торы тай,
Аржақтан бір қыз алып келе жатсам,—
Басып тұр осы әш-» кара торған...»

«Қара торғайдың» кайырмасын Аскар баяулатып wi
repin, басында катты шыккан даусын, аяғында езі де 
зорға естіді. Аскар онша әнші жігіт емес еді, әнді үғым- 
паз болғанмен және негізгі сарыиъш бұзбағанмен, онын 
даусы пәлендей жатық та, коңыраулы да болмайтын. 
Егер каттырақ айкайласа, барылдап кететін.

Аскардың іқасындағы жігіт, оның әнінін. аяғы баяу- 
лауын даусының нашарлығынан ұялғандығы шығар деп 
үқты. Ол жігіт «Аккумен аспандағы ән косатын» Бір- 
жан салдың елінікі еді. Біржаннан альш калған «Шал- 
қы.маны» шырқағанда, Шалқар көлінің дауылды күнгі 
бетіндей толқытатын ақындар бүл жігіттің аулына талаіі 
келген. Ол жігіт Біржан әні-н естіғенде:

«... Шырқап, қалқып, сорғалап тамылжыйды 
Жүрек тербеп оятар баста мыйды,
Бұл дүниенің ләззәті бәрі сонда,
Ойсыз кұлак ала алмас ондай сыйды!..»—

деп Абай сыйпаттағандай әдемі әнге үйренгендіктсн, 
анау-лшнау әнді менсінбейтін еді. Бірак, жігітке Аскар- 
ды ажуалау ойы келді. Оның түсінісінше «окыға'Н жігіт 
казак дәстүріне де, әніне де шорқақ болады». Аскарға 
ол атын ылауға жалдағанда, содан бір пайда таба коя- 
иын дсген жоқ. Аскар кетіп бара жаткан жөнде жұмысы 
болды...

Күрбым!— деді ол Аоқарға 'Күлімсірей карап,— 
неге  ̂ токтан калдың? әнің жақсы екен, еркін дала ғой, 
бәлкім көтеріқкіреп салшы!

Аскар жігітке түнжырай карады, үндемеді.
«Әнің жақсы екен дегенімді көңіліне ауыр алып кал- 

дыма» деген ой келді жігітке.
Аскар казақтың көп әнінің тарихын біледі. Ол білс- 

тін қазақ әндерінін, көбі белгілі окыйғаға кұрылған.
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«Қара торғай» да сондай ән. Оның мазмұны: алые жер- 
де сұлу қыз барын естіген әнші жігіт неше күн, неше 
түн жол шегіп қызды табады. Ол қыз күйеу тандайды 
екен. «Өзіме мінезі, қылығы ұнамаған жігітке бар^іай- 
мын!» дейді екен. Талай малды жігіттер, талай кескінді 
жігіттер ікелсе де, біреуін де ұнатпай қайтарып жібереді 
екен. Сол қызды мьгна іздеп барған жігігтің әндері қор- 
ғасындай балқытады, сыйқыршыдай арбайды. Қыз жігіт- 
тің өзінен көрі әніне ғашык болады. Әнмен арбалған 
қыз, биік аопаннан арбаумен жерге түсіп жыланға жем 
болған торғайдай, .жігіттің еркіне көнеді. Бірақ ол кезде 
ел намысы күшті. Ән айтьш канғырып жүрген жігітке 
рулы ет 'қыз 'бермейді. Егер 'кызды аламын деген ниетін 
сезсе: ең жеңілі — сабайды, ең ауыры — жоқ қып жібе- 
реді. Бұл қауіп ^үйіокен екі жүрекке бөгет бола алмай- 
ды. Екеуі түннің тұйьгқ қараңғы көрпесінің астымен, 
бәйгеге жаратқан ібайдың аттарын мінш кашып отырады. 
Олардың ұрланып 'кашқан мезгілі осындай імайдың іші 
екен дейді. Жігіт пен >қыз Есіл өзеніне таң біліне жетіп, 
Есілдіқ жайқалған кербез калың бұйра талының араеы- 
на жасырынған екен дейді. Хатерден аман іқүтылғанына 
шаттанған екі жас жасыл талдың арасында, жасыл шөп- 
тің үсгінде кеңесіп отырып, күннің шыққанын да сезбей 
калған екен дейді. Шыққан күнді қошеметтеп әнмен қар- 
сы алған бір топ қара торғай, талдың етегінде отырған екі 
жасты сезбей, бұтақтардың басына қонып сайраған екен 
дейді. Жасыл жапырақтың араеынан көзін салған бұларға 
торғайлар бұтақтың басына жиі шықкан карақат жемісі 
сықылды боп елестеген екен дейді. Сонда сол торғайлар- 
дың әніне қызыккан әнші жігіт үнін торғайларға қосқанда, 
торғайлардың даусы мен мұның даусы бірдей шығып, тор- 
ғайлар діауыстарына адам үні қосылғанын ақдамаған 
екен дейді. Қасындағы ғашығы, әнші жігіттік жаңа әніне 
Сіүйсініп, тал арасында, торғайлардың қанаттарының 
астында отырғаны естен шығып, өзін шылдааднада отыр- 
мын деп түсініп: «Бәу пәле!» деп жігітті кетергенде, тор- 
ғайлар үйркіп ұшқан екен дейді. «Қара торғай» әні жі- 
гіттің сондағы әні екен дейді...

Торғайлар ұшқаннан кейжгі жігіт пен қыздың не 
болғаны, қайда болғаны Асқарға мәлім е.мес. «Қара тор- 
гай» әнінен кейін Асқарды тұлжыратқан жігіт пен қыз-
Ы С. Мүканов. І І І - ТОМ.



дыц тагдыры кал ай шешілгепдігі емсс, есіне сол арала 
Ботагөз түскендік.

©отагөзді оныц кермегеніне міне, быйыл үш жыл. 
Осы үш жылда өзгерген Аскарды, осы күйінде үстіие 
кіріп барса, Ботагөз таныіі алмай да қалар ма еді, кап
тер еді. Оның бұлай өзгеруіне толып жатқан себептер 
болды.

1913 жылы Ш.у өзенініц бойыпдағы, жазы-кысы шөл 
далада көшіп күиелтетіп каладаіт алыс елдерге жер 
аударылған Аскар, барғап мекенінен үш жыл ұдайымен 
қозғалмады. Бұл ел газет-журнал дегенді білмейді екен. 
Кітап деген де аты.меп жок. Мектеп, школа жағы былай 
тұрсын, ескіше окытатын -молданың өзі қадак-кұдак 
әрең кездеседі. Нлінде жарты процент ескіше білетін 
адам болса болар, әйтпесе одан да аз.

Соіідыктап, дүниеде болып жаткан саяси халғе бүл 
елдіи садыраулығы күлаққа ұрған танадай екен.

Өз пуған елін надан деп жүретін Аскар, ең наданды 
бұдан көрді. Оныц туған еліпде кедейлер нашар жағ- 
дайда тұрғанмен. байлардыц көпшілігі калапың банла- 
рына еліктсп, үйін де, өз бойыи да салтанатты ұстаушы 
еді. Мынау елдіи кедсйі түгіл, байыиың көпшілігін де адам 
сыякты түрмыс жоқ, киім-кешегінің, төоек-орныныц бәрі 
бағып жүрген малыиың тері-терсек, жүн-жұркасынан өз 
колдарымен і стел ген. Мыцдап кой, жүздеп түйе, айдай- 
тып ікейбір байлардың үйінде, жамбасы тұшынатын бір 
төсенііні, еті тұшынатын бір кнімі, аузы тұшынатын бір 
ыдысы жок; байлары ыдыс-аяғьгн жуса ырысьшыз каша- 
ды деп, өте нас үстайды, дағдыланбаған адамның кұскы- 
сы келеді.

Казак халхының мәдеииетті орыс халқьгмен араласып 
отыруында зор мәденнеттік маңыз барын Аскар осы ел re 
келгенде көрді. Ана жылы Петербургте Смирнов пен 
Булатовтын: «казақтың Россияға қарауы бақыт, россия
нин, патшасы, помещик пен капнталисі жаман болғанмен, 
халқы, мәдениеті жақсы» деген сөзінің растығына Аскар- 
дың көзі енді тіпті айқын жетті. Бұл елдің ішіне әкеп жі- 
берсе, кандай мәдениетті деген адамның тағыланып ке- 
тетініне онын көзі тез-ак жетті.

Шөлелінде Европаша киінетін адам емге жоқ екед.
— Шырағым,— деді Асқарға ол алғашқы барғанда, 

— мына кпімінді көзге көрсетпе, елдін, сыйқып бұзба, осы 
елдіц бозбаласы не кисе, сен де соны ки!»



Бүл ақылды Аскар тындамаса, елге жексұрын бола- 
ТЫ'Н болды. Басқа барар жері жоқ ол, тұрғылыкты елдің 
тезіне түскесін иілмеуге шыдамады. Ыркына а.малсыз 
көнді. Түп-түгел қазақша: жекей тымак, саптамалы етік, 
кең колтық, ұзын жең шекпен киініп, ауылдағы сыпаны 
жігіттің бірі болды да шықты.

Тұрғын ел «мынауың да келіспес» деп Аскардыц тол- 
кынды қара бұйра шашын да ұстарамеп такыр ғып қы- 
рықтырды.

«Мұртка өкпелеп жүргенде сакал шыкты, 
«Жығылғаннық үстіне жудырықтап» —

деп Палуан-Ш-олак айткандай, «түсің өзгерсе біржо- 
ла өзгерсін» дегендей, Петербургте біріиші рет ұстара 
тигізген Асқардың мұрты, Шуға келе, жаңбыр артынан 
көктеген жердей каптай қалды. Аз күнде ол кыйық кара 
мүртгы жігіт болды. Кешікпей сақал шықты.

Шу елі сакал-мұртқа ұстара тигізбейді екен, түгі мол, 
өрім-талдай жігіттердің сақалы кеудесіне түседі. Аскар 
да соның бірі бола қалды.

Жер аударудық мерзімі неше жыл екенін Асқарға по
лиция айтқан жок еді. Шу елінде біраз жыл тұрып еліне 
кайтатынын, я өле-өлгенше осы елде пенде боп калаты- 
нын Аскар білмеді.

Үш жыл ұдайымен қала бетін кермеген Аскар, Шу 
елінен: Әулне-Атаға, Акмолаға, Атбасарға, жәрмеңкеге 
баратын керуенмен «почтаға саларсың» дсп, сенімді 
адамдар арқылы Ботагөзге талай хат берді. Шыккан 
жолынан үш-төрт айда әреқ оралатын керуеншілер «ха- 
тыцды айтқан жеріңе талсырдык» деп келеді. Олары рас 
па, жоқ па? Рас болса, салған хаты Ботагөзге бара ма, 
жоқ па? Ъотагөз бұрынғы орнында бар ма, жоқ па? Әлде 
оны не Игбайдың өзі алды ма, не ерегіспен басқа біре\те 
зорлап берді ме? 'Бұл сұраулардыц бәрі де Асқарға ше- 
шусіз жұімбақ.

Осындай халда, мәдәни өмірден қол үзіп, жабайы 
ауыл қазағынын. бірі боп, сыргы бүтін, іші түтін боп жүр- 
генде, болыс арқылы Аскар Омбыға шақырылған кағаз 
алды. «Сіздіц басыңызға ерік,— деп жазыпты қағазда,—- 
1916 жылдың майынаи бастап, казак ауылдарыньш. малы 
мен жаньгна санақ жүреді, осы жұмысқа сізді де шакы- 
ірамыз. Назначение алуға Омбыға келіңіз!»

Қағаз Асқардың қолына марттың басында тніп, ол
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Бетпактың шөлін жағалап, Қарағанды, Акмола, Бурабаи- 
дыбеткеұстай Омбыға сапар шекті. Жолшыбай ол ылау- 
мен токтаусыз келеді. Бірак, оның көнілі асыкканмен, 
керілген кең дала асығар емес.

Аскар туған елі Көкшетауға екі айда зорға жетті. Бе- 
ті тура Итбай ауылы.

Керінген Итбай ауылын Аскар сұрамай-ак таныды: 
Итбай тұкымының баяғы күмістей күнге шағылысқан ак 
үйлері... Ауылдың ык жағында карашылардын, коңсы- 
колаңның, сауыншы-малшылардың баяғы үйген тезектей 
кара-кұрым үйлері...

«Бәрекелді-ай!— деп ойлады ол,— осы ауылға бекер 
тура беттедім-аіу! Ренжісіп айрылысқан адамға жанас- 
лай, аулак жүргенім жаксы еді».

Итбай аулының көрінісі кеудссіне найзадай тірелген 
Аскар атшыға «бұрыл!» деп кала жаздап, аузын жаба 
қойды. «Итбайдын Ботагөзге көцілі кеткені айкын. Егер 
Ботагөз соныц үйінде отырса кайтем?!» деген кауіп кірді.

Аскардын, ойы тсңіздсй толкыды. Бір жағьшан: «Аға- 
лары ер еді, кеудесінде жаны тұрғанда шырылдатып бере 
коймас. Итбай тартып ала да коймас!» деген ой келсе, 
скіншіден: «Итбайдың салатын какпаны көп те, мыкты 
да: егер ол сол какпандарын іБотагөзге айнала кұрса, 
аға-мағаларымен түгел түсуіне де сөз жок. Итбаймен тен- 
дестіргенде, Ботагөздіц ағаларының кайраты немене? 
Нашарда не кайрат бар?»

Осы ой келген Аскар, «бармасам кайтеді?» деп бір 
түрды да, тағы да «барайьгн, несі де болса керейін» деген 
ойға табанын тіреп, атшыға:

— Айда, атынды!— деді.

и

Птбандын ауылында неше үй бар, үй кай жерде 
отыраты'ны Аскарға мәлім еді. Ауылға жакындаған кез- 
Де, ауылдан созыльш шыға берген бір көшті 'көріп, «осы 
ауыл ма, бүл емес пе?» деген ой түсті оған.

Үй санына караса Итбай ауылы түгел сыкылды. «Олар 
болса, деп ойлады Аскар,— мынау көш не?»

Кеш тым ұзын екен. Бір шетімен екінші шетіне көз 
жетпейді. Кешкен ауыл дейін десе, әрі көбірек, әрі 'Маңы- 
на ерген мал жок- «Малсыз ел көше ме? Бұл ме көш!»
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Аскардык кұлағына «Кекшетау уезіне аздаш пересе- 
леншілер келіп жатыр» деген сөз тиген еді, солар шыгар 
дейін десе, көштің бет алысы солтүстікке карай жэне 
көштің көзге ұшырайтын артқы жақ ұшында көбінесе ка
зак арба жегілген. Майданға жөнелткен орыс жігіттері 
шығар дейін десе, оған және ұксамайды. «Апыр-ау, бүл 
не көш?»

Аскар ауылға жакындады. Ауылдың артында, жарты 
шакырымға жуык жерде біреулер бие байлап жатыр 
екен. Жылкының санына, желінің түріне қарап, Итбай 
үйінің желісі екенж Аскар айтпай-ак білді.

«Биені жакында байлаған-ау, зады?— деп ойлады 
ол, желіге байлаған кұлындардың тұрысына карап,— 
тартынып тұрғанын карашы, жануарлардың!»

Ол кұлынды өте жаксы көруші еді. Сондыктан, желіге 
байланған кұльшдардың сауырсынан, жалынан сыйпағы- 
сы кеп тұрды да, ол ойын атшыға 'айтпады. Оның көзі 
ауылға жеткенше жеііде болды. Бұлар желінің касынан 
өткенде, кұлындардың тек жартысы байланған жок еді. 
Итбай үйінің әдеті: жылкыны жасынан құрыкка үйретіп, 
кұлынды кұрыкпен ұстау болатын. Алғашкы байланған 
кезде құрыққа үйренбеген кұлындар үстатпай, бие бай- 
лау түске шейін созылатын. Әсіресе, ерте туып кара ку
лак болған кұлындар, жылкыдан шыға кашып, атка 
жеткізбей әуре кылатын. Итбайдың және бір әдеті — жыл 
сайын мама биелерден баска бір айғырдың үйірі — ыл- 
ғый кулык биелерді байлататын. Кұлын күнінен кейін 
жүген кұрык көрмеген кулыктардың көпшілігі үйірінен 
шыға кашып, кұла-дүзге бет алып алғашқы кезде аттың 

, да, адамның да сілесін кұртатын. Бірак, Итбай бүған 
күні бұрын айла істеп, ыңғайлы жүйрік айғыр мен аттар- 
ды, жараттырып, кашағанды кайда кашса да құтқармай- 
тын. Қашағанды болдыртып барып ұстағаннан кейін, 
алдағы күнде тез ұстау үшін мойнына ағаш келдек байла- 
тып, кашаған кашайын десе де, келдек тізесіне тарсыл- 
дап ұрылып еркін шаба алмайтын. Оның үстіне бастапкы 
куған күні, қуғыншы кұрықпен ұрьип корғалатып кой- 
ғандыктан айкай шығып, кұрык көтерілген кезде, каша- 
ғанның запы шеккендері ойкастап шыккан үйіріне кайта 
тығылатын. Бие байлаудыц осындай қыйын шағында ка- 
шағанды қуатын да, жуасытатын да Бүркітбаіі болатын.

Желікің 'мацынан өткенде, қаншырдай катып қалған 
карагер бедеуге жайдак мініп, мойнында келдегі бар то-
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ры ала биенің соцыиан іқұрығын көлдеиең устап, көйле- 
гініқ арқасы желге үрген қарындай томпайып, жалақбас 
далақтап шауьш бара жажан жігіт Бүркітбай екенін 
Аскар білді. «А'пыр-ау, мынау қашаған куғыш қарагер 
бие әлі де бар екен-ау!» деп ойлады ол.

Желіден өті.п үйдің сыртында жүз саржандай тұрған 
бүзау баплаған арбаларға, арбалардық маңында тур- 
ран сыйырларды көзі шалғанда, Аскарға Ботагез туралы 
манағы опы қайта оралды. «Әлде сауыншынық ібіреуі Бо- 
тағөз бе!» деген іқауіп кірді оған.

— Айда атынды!—деді ол атшыға, сыйырларға ка- 
рағысы ікелмей.

Ауылға жақындағанда ақырын жүретін, іқатты жүр- 
гепді есерге ееептейтгн ауылдың эдегі бойынша, агшы 
желіден өткеннен «ейін -аяңнын, аз-ак алдындағы бүлкіл- 
дек желіспен келе жатыр еді.

«Үйдің іргесіне келгенде айда деген несі, есі дұрые 
па?»—деп ойлады атшы.

Не болса да Итбайдың өз үйіне түоуді мақұл көрген 
Аскар, жобалая нельп:

— Анау үйдін, іқасындағы кө-к арбаға тоқта,— деді
атшыға. :■

Атшы үндеместен нұсқаған арбаға келіп атын тіреп 
еді, арбанық ық жағында төрт-ібес кісі алқа-қотаи кеңе- 
сіп отыр екен. «Бул кім?» деғендей кецесіп отырғандар 
жолаушыларға қарағанда, Асіқардын, көзіне Итбай ұшы- 
рай кетті.

— Аскар ғой, мынау!—деген Итбайдың күбірі естіліп 
қалды, Асқардың құлағына.

Петербургте Асқардық қайда кеткенін білетін Итбай- 
дың, оның амандық-жамандыіғынаін хабары жоқ еді. 
«Апырау, бул зқайдан көп қалды!» деп ойлады ол.

Арбадан түое берген Аскар «Итбай кайтер екен?» деп • 
ойлап еді, «мүмкін елемөс» деген ойынаи шыкдай, Итбай 
жер тіреп орньгнан тұрды да, Аоқарға қарсы жүрді. Ит- 
байдыц түр-тұлғаеын Аоқар кезһіен тез шолып еді: бая- 
ғыдан көп шарлаиған өкен. Кадшгі: балпыіітан үлкен де- 
нелі, саба құрсақты, үзын са-қалды, байсалды кісі бопты.

— Салаумаликем!—деді Аскар қарсы окүріп.
— Есенбісің, шырағым!—деді Итбай «Әликемсалам- 

ның» орнына, 'қолын созып.
Итбайдың ,уысы зор, колы да семірген екен.
Итбай Аоқарға сағынған кісідей ұзақ амандасты.
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«Дені-карын cay ма?», «Аяк-колын аман б a ?», «А.ман- 
е.сен жүрсіц бе?», «Жаксы-жайлы жүрдің бе?», «Ауру- 
сырқаудан қағассын. ба?» дегеи сықылды амандықтан 
түк тастаған жоқ.

Итбайдыц қасындағыларды Аскар танымады. Бірак
киімдеріне, түрлеріне, кеуделеріне таккан знактарыня 
карағанда бәрі де ауылнайлар өкен.

«Бұлар неге жынналып жүр?»—-дегөн ой келді Ас- 
қарға.

Аманды,қтан кеііін Итбандың бет құбылысынан «үйге 
жүрейік» деген сөз ұғылып еді, «сөздерін белдім білем» 
дегендей:

— Отырыңыздар!—деді Аскар.
— Отырсақ отырайық,— деді Итбай, манағы отырған 

жеріне барып еңкейіп,— үй іші жыйналсын, төсек төсел- 
сін. Үйді бұл араға жаңа ғана қондырьш ек.

Ауылдын жаңа ғана коиғанын Аскар жайқалға-н шал- 
ғыннан да байкады. Жері қанша шөптесін болғанмен, 
Итбай аулыныц көп малы бірер .күнде-ақ тапап тастай- 
тын. Мы«а ауыл конған жердің шалғьгаын көштің көлігі 
імен арбалардык доңғалағынан баска ешнәрсе баспаған- 
дығы көрінііп тұр. Қалың шалғын отырған ада.мның иы- 
ғынан асады; ауа райы сол күні желкемдеу еді, кеп 
даланың қалың салалы шалғыны желкемнен теціздей тол- 
кыйды. Түсі 'Мың кұлпырған тол.қынды жасыл шалғын- 
ның ішіне сүңги отыра кеткен Асқар: «Шіркін, Қөк-
шетау!—деді ішінен, көкір-ек кере даланын жұпарлы 
ауасын жұтып,— шіркін, дүниеде сендей де жер бар ма 
екен!»

— Мынау ауылнайлар, жаңа біраз үйлер жөнелтті,— 
деді Итбай Асқарға жол-жөнін сұрап болғаннап кейін.

— Не үйлер?
— Қніз үйлер.
— Қайда?
— Соғысқа. Қазна жұмысы қатты бон тұр ғоь осы 

кезде. Мынау соғыс жұртты күйзелтуге айналды. Өгкен 
жылы солдатқа деп кырық бес үй жіберш ем, быйыл екі 
рет тоқсан үй жібердім. Жаңағы ауылдан шыққан жүкті 
көрген шығарсың?

— Ие, көріп ем. Бұл не деп ойлап ем?
— Не деп ойласак, ол сол үйлер. Шығын да басып 

барады халықты. іБыйыл өз болысымдағы елден үш жүз 
ат беріп отырмынлАқшасы өз алдына.
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«Қазак» газетінің бетінле «соғыска жәрдем» деген бө- 
лімде Итбайдың жәрдемді кеп жыйнап, губернатордан 
алғыс алғанын Аскар жолда Ақмола қаласында біреуден 
окьип ©ді. Мына сөздеріне карап: «Халыкка мұнын. да 
жаны ашыйды екен-ау!» деп оклады Аскар.

жылы 22 январьда шыккан «Қазак» газетінің 
Joo са-нынан Аскар «Қазактан салдат алуы мүмкін» де- 
ген хабарды окыған еді, сол хабарды Итбайға естірткелі
бір оилап тұрды да, анык хабар болмағандыктан шошы- 
тармын деп айтпады.

— Ерғазымысың, әй!— деді Итбай үйінен шыға бер- 
ген бір жас жігітке.

— Я.
Үй жыйналды ма?
— Жыйналды.

пап~ы^'ҮН“СІП далада отырмайық, үйге жүр, Аскар,— деді Итбай тура беріп.
— Барсақ барайык,— деді Аскар да тұрып.

Б,°ТаҒӨЗ К€тпеген Аскар, «кай жағымнан кез- 
мен ЛіпЛаД“ ?* дегенд€й жан-жағына жалтактап, Итбай- 
ка д дыР ^ИГе каРаи аяҢДаДы. Ауылнайлар отырып

жяйняс^и Kj^ ce’ ЖҰРТ жаңа болғанмен, Итбай үйіне оттай 
' < ан калы кілемдерді төсетіп тастаған екен.

cevii іп1ЫР̂ пШЫраҒЫ'м!~ .Д€ДІ ^ т^ай- Аскарға торге тө-
кыйсай өРпесін1ң үстінен орын көрсетіп,— шаршасаң кыисаи — деп жастык тастады.

— Рахмет ағай.

кейде ^дет^болугпы-  Д̂ Д’ Итбай (солай дейтін оның
ауылнайдың тзір кететіні Т я Т ” - ^ Пей ТҰРЬІП — әлгі сымды vmmL !  Р кетет,н1 баР еді. Бір керекті жұмы-
ет. шырағым. К а з ^ л е м 3^ ’ калайь,н: Үлыксат

— Барыңыз!

дайтьті?1і^ р ^ П̂уар1аЫ1у°™:^ғ .̂н зуылнайларға Итбай орын- 
тай деген біреуЫ «кһнкене S ' "  аті:андыРДЫ да. Кожан-

— Бері L i l -д е д і  “ ан и л а Г І ’-ДеП аЛЫ" КаДЯЬІ'
ге карай жүріп,— ксікетй”к Ү"ден ¥3аГырак ж€р'
^рдКожантай Итбайдьщ не айтарьн, сезді де, сонына

жерге.°ІЬІРІ~ Д<!Д' І1тбай выдай шығып, бір бетегелі
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Қожантай отырды.
— Кәне, айтшы, әлгі кыздың кеңесін не кылдьщ?
— Көнбейді, құдай соққыр.
— Ағасы қамауда әлі жатыр іма?
— Балтабекті айтасың ғой? Жатыр, Бурабайда!
— Ұрлаған майы қанша еді?
— Екі пұттай бар білем.
— Сен қызға ана бір сөэді айттық ба?
— Мен айтпаған сез калды дейсің бе? Бірақ құлағы- 

на кол апартпай шапшып тұрған бір қыз. Айтатын сөзі: 
«Оған барғанша, өзімді өзім жарып өлтірем!» дейді.

— Ә-ә, солай дей ме? Қарай гөр пәлекеттің мык- 
тысын!

— Рас, қажырлы қыз екен өзі.
— Піш!.. сен де тапқан екенсің «қажырлы» кісіні. 

«Қатын қайраттанса қазан кайнатады» дегенді білесің 
бе? Төмен етекті әйел емес пе, кажырлы боп кайда ба- 
рады.

— Мен қажыдым.
— Әй, Қожантай!— деді Итбай, сыбырланкырап сөй- 

леп,— егер қыз үйтетін болса, осыны қараңғы ұрлықпен 
алып қашсам 'қайтеді?

— Қайдан білейін?
— Мен бұл іқызбен саудаласа-саудаласа шаршадым. 

Менің бұл қызды алам дегенімді жұрт естіді. Енді мұны 
алмау — маған өлім. Жақсылықпен кенбеді. Енді қол іс 
қылудан басқа жол қалған жоқ.

— Өзің білесің,— деді ауылнай жер шұкып.
— Неге жер шұқыйсың? (Қожантай үндемеді). Әлде 

жаның ашый ма?
— Жаным ашып... маған не қарындас, не жиен, не 

жиеншар емес, айдаладағы біреуді кайтем. Заңға сыйса 
дегенім ғой...

— Әй, занынды коя тұршы! Қолда емес пе, ол заң. 
Кеше Кошкин келш еді, шет жағалап айтып ем, «ал да 
кел, артқы жауабын маған бер!» дейді. Зан іздейтж ол 
кыздың кімі бар? Мен енді барымтаға кірісем. Қыздыц 
талайы осылай бүлқынатын. Альш қашқасын көнетін. 
Аты эйел емес пе. Сен енді сауданы койып, осыны қалай 
алып кашудың жолын айт. Бір барақта кыздың үйінен 
баска неше жа'Н бар?

— Кім білсін қанша жан екенін. Әйтеуір коп. Ұзынды-
217



ғы жүз кездей барак. Каз-катар төсеген тактай Жүрт 
өте тығыз жатады. Аралары бөлінбеген.

— Онда алыті шығуы қыйындау екен. Алым берсе 
шығарып беретін касында өжет жігіттер бар ма?

— Сөйлесіп көрейін оны. Ъір жамам жері — жеңгесі 
жятел ауру, сырқаты нашар деп естідім. Ъілте шамы сөн- 
бейді білем. Және кыз өзі жеңгесіне сусын беріл түні бэ- 
йы дамыл көрмейді дейді, ояу отырады дейді.

— Күндіз кайда болады кыз?
— Бойнада,1 сойған малдардың ішегін аршыйды.
— Ә, онда, күндіз де кыйын екен. Алдастырып алып 

кетуге болмас па екен, жолда'Н қағып әкететін?
— Кайдан білейін?
— Сен енді бір айласын тап. Осы сынымнан өтсеи, 

мен де умытіпаопьга жаксылығынды. Сайлау да жакын- 
дап келе ж<атыр ғой, өзіме кәнделет2 кып алуға да бар- 
мым, айтканымды орындасан.

«Кәнделеттік» Қожантайдың арманы еді. Көптен 
көзалдында елестеп жүретін құс қолына кеп конуға ын- 
ғайланған сықылды болғасын, оның ойы қызды барактан 
үрлап алып шығу амалын тез қарастыра бастады.

— Бұған бір-ақ жол бар,— деді Қожантай,— тан 
караңгысында барлық еркек бойнаға кетеді. Барак боіі- 
надаи алыс. Қыз кешірек барады. Тац ата. Сол кезде 
мыкты жігіттер сайланьш барып, үйден алып шығып,- 
мыкты атпсн тартып отырса кім куып жетеді дейсін.

— Мынауың тапқан ақыл екен.
— Ендешс, бүгін-ертең жігіттерінді жібер. Мен өзім 

барак маңайында болайын. Әркімдерге сөйлесейін де, 
егер шығарыіп беруші болса — нұр үстіне нұр, шығарып 
беруші табылмаса — өзім реттеймін. Іңірде жігіттер за
водка жакын ауылға келсш де, біреуі маған хабар бер- 
сін. Ұзак түн андысак, алмай қоймаспыз.

— Жарайсыц, Қожеке,— деп Итбай сүйсінгендей кар- 
кылдаті күлді. Қолыма бір тигіэсең, аржағын езіме бер. 
Бір-ак күиде жуасытып аламын. Осы кұрғырға жабыс- 
лай-ак койсам да болатын еді, бірак жұрт естіп капты. 
Анау күніI бірсулер: «күсың күтты болсын!» деп кайырлы 
болсым айтып жатыр. Алып койды деп ойлапты. Шірікін, 
өлерін білмейтін кыз екен. Есіктегі басы төрге жсткенге

1 В о Гі н я — мал соятын жер.
2 К ә н д е л е т  — кандидат.

?is



#

куанып, өзі-ак келетін кыз. Амалын бар ма, акылы жок 
болғасын.

— Апыр-ай деоейші, алтынға қолын малып отыратын 
реті бар ғой осы үйде.

— Енді ме, егер осы босағаға дәм жазьпп келе қалса, 
сапты аяқтан сары оу ішкізермін ол мұндарға.

— Сол қыз закөншік дейді. Орысша недәуір оқып 
тастаған кыз болса керек...

— Ә, қойшы, сондай сөзді!— деді Итбай кейіи,— за- 
көншік!... Неткен закөншік?.. Закөн осы күні мынада! 
(Итбай қалтасын қақты).

— Жаңағы бір неменді тез аттандыр,— деді Қожан- 
тай Итбайға,— ол не қылған неме өзі?

— Сен танымайсыц ба? Баяғы біздің үйдегі учитель
— Ә, со м а?— деді Қожаитай көзін едірейтіп.— Осы 

неме осы қызды алам деп айтады деп естіп ем.
— Десе деген шығар. Бірақ, буған сыр бермей тез же- 

нелтіп жіберем. Мана жылы қабакпен амандасьгп отыр- 
ғаным да сол, әйтпесе өзін үнатпайтын ем. Ешнорсе сез- 
беген адам сықылданып аттандырып жіберейін.

— Біреуден сұрамас па екен?
— Кімнен сұрайды? Сұрайтын кісінің реті жоқ.
— Онда дұрыс. Бірақ сақ болғайсыц. Қім біледі, кыз 

үйінде екенін білсе, ауытқып кетуі імүмкін. Мұны көрое 
қыз шыйрап ікетеді.

— Л<арайды.

ill

Итбайдың жақсы күтуіне, Аскар хайран қалды. Бу- 
рынғы кекірлік мінезінің біреуі де жок: «жатып жастық, 
иіліп төсек болып тұрған» бір адам. Екі сөзінің біреуі 
«сіз», «біз». іБаяғыдан бері Асқардың қайда жүріп, қай- 
да тұрғанынан сүрамаған туж тастаған жок. Ара-түра: 
«үйреніп қалған екеміз, көпке шейін егейсіп жүрдік. 
Петербурда сен ұсталғанда ішім ауырды, колдан келер 
шара болмады» дегенді де аіітып қойды. Бірақ, Ботагөз- 
ге жанасатын сөздің мацайьшан алыстап үркіл жолаған 
жоқ. Бар сөзінде ол, Асқардың есіне Ботагөзді т\гсірмеу- 
ге тырысты.

Астан еңалдымен кымыз келді.
— Әй!— деді ІІтбан бие байлап кеп, Аскарға аман- 

даскан Бүркітбайға,— қымыз кұйдыршы! Жақында ыс-
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тая шыкхая кен сабаға кұйылып. кымыз жгрыктыхтыя
баллай тәтті боп түр еді. Майдыя кымызы кгндай, 

жарықтық! Тапті асты дос-жарыя кеп отырғанда ішкен- 
нен бұ дуниеде кызык бар дейсің бе?

Буркпбай даладан біреуді шакырып алып, күміс піс- 
пгкті, иіидеп тұрған үлкен кара сабаны, үйді басына көте- 
ре кушлдетш пісті де, күмістеген улкен сары ағаш тегене- 
ге квбігін бүркыратып кұйды. Жана ыдыска кұйған, кою, 
жас кымыздын исі сегіз канат ак үйдін ішін лык тол- 
тырғандай болды. Коптен мұндай кымыз ішпеген Аскар- 
дын аузына сілемейі жыйылып, мүрнына кірген тәтті 
йіс — барлык тамырын кытыктап, кашан аякты колына 
устатып, стміре бір жұтканша тағатын калдырмады.

Беті хепіршіген, еріткен алтындай кою сары кымызды . 
толтырған карден көсе колына тигенде, тілі-н түтиыткан 
хымшды Аскар жұтыл-жұтып жіберіп еді, сағынғандык- 
тан ба, сусағандыктан ба — мандайынан тер шып-шып 
шыға келді.

— К^не, отырма, Буркітбай,— деді Итбай, Аскар кы- 
vfbF3fa біраз сусындағаннан кейін,— мал алдыр! Кыскы 
сыбағэсы да бар шығар. Бірак, бір малдың етін жемей 
реті хелм-ес.

— Бар дәм болады ғой.
— Атай корме! Біздікіне келгесін малдың басын же-

о не легенін? Бір мал деппін-ау, өзін мұнда біраз күн
жататын шығарсын?

— Жок, жүрем.
— Е, оиын калай? Дәмдес үнің. Аунап-кунап жат.
— Асығыс ем, рахмет!

«Неге келдіи.^ деген кісідей, жолыңды сұрап ма- 
зацды алмайын дедім. Жол болсын!

— Элей болсын.
Аскар жол мэгнісін толык айтты.

■ ) жарайды. Бізте де санақ жүреді деген бұйрык 
квтоі еді. Ретің келсе, осы елге шықсаң жаксы болар еді.

Бұл созд; аузи айтканмен, «осы кәпір рас келіп қала
*  л*ГенЛ€Й' Итбайдың іші корка бастады.

Меи келер ем,— деді Аскар,— бірак облыста бас
ка жакха бекһіп коймаса.

~®әр€келді-ай, асығыс екенсің! — деп ренжіген бол- 
ДМ Итбаи, соида да жатып кет бірер күн, тым болмаса.

Рахмет, бугж жүрем.
“  Апыр-ай, онда асты тездет, Бүркітбай. Марка пісіп
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жетпеген кезі еді ғой. Жем жеп шыккан көпей козынын 
біреуін алдыра ғой.

Бүркітбай кеткеннен кейін Аскар мен Итбайдың кене- 
сінің көбі соғыс туралы болды.

— «Қазак»1 бар ма, ағай?— деді Аскар соғыс кенесі- 
не кіріскесін.

— Бар. Сандықта. Тігіті жүрмін. Алдырайык.
Игбай әйелі Жамалды шақырып алды да, Аскар аман-

дасканнан кейін сандыкты аштырып, тігілген газеггерді 
алды, Жамал шығып кетті.

Аскар «Казак» газетін актарьш караса, түгел екен. 
Бір жағынан кымызды жұта отыра, Игбайға карамастан, 
1914 жылдан бергі номерлерін Аскар тез-тез жүгіртіп ка
рал шыкты.

«Алтын қорынан -бір миллиард жеті жүз миллион сом 
Обращениеден алынып, онын орнына екі есе кагаз 
акша шығарылсын.

«Темекі мен аракты кымбаттатып, 175 миллион сом 
жыйналсын».

«Сегіз айда Россиядан соғыска терт миллиард шығын 
усталды».

«Бір айда Англия соғыска 390 миллион сом шығын 
устаған».

«Екі жылда Франция кырык миллиард шығын уста- 
ған...»

Осы сыкылды соғыс шығындарына және өлген адам- 
дардың санын окығанда, Аскар таңдайын кағып, •басын 
шайкады.

— Торғай облысының езі,— деді Аскар, Итбайға га- 
зеттің бір жерін бармағымен нускап,—191341 сом жәр- 
дем беріпті ғой, быйыл соғыска.

— Кеп емес, екен,— деді Итбай.— Анау күні Көкше- 
тауда, Кривоносовта болыстардыц жыйылысы болып еді. 
Біздің бір үйез 146 мың сом акшадай беріпті. 5000 дай 
киіз үй, он екі мындай ат жіберіпті.

— Рас, кыйынға сокты бұл соғыс.
— Арты кайыр болса ешнәрсе етпес.
— Арты да онша кайырлы болмайтын сыкытды Kepi- 

кед і ғой.
— Астапралда! Неге?

1 1911—1917 жылдары Орынборда шыққан қазақша газет.



— Казактан солдат алу мәселес! көтерілігт жатканын 
окыдыңыз ба?

Окыдым. Бірақ, жел сөз ғой деймін.
Жел сөз көрінбейді. Мже, 171 санында үкімет пен

Д;. маның арасында отар ұлттардан солдат алу туралы
талас болғанын жазады. 172 санында солдат алынатын-
дығы айқындалған сықылды. Міне, көрдіңіз бе, «казак-
тар солдатка салт баратын болсын» деген ұсыныс тұрғэ*
иын? Газеттің өзі, мынау 179 санында, қазақтьщ казақ
правосымен солдатка баруын жақтап отырғанын көрді- 
ңіз бе? г

— Қай айдағы номері?
■ апрель, 1916 жыл. Мынау 174 санында санактан 

мал, жан жасырмаңдар, деп жазыпты. Мьгна бір сөздер- 
ге қарағанда солдат беруге «Қазақ» газетін баскарушы- 
лар 'моиындаған-ау деймін.

Кім білсін?— дей салды Итбай.
Не болатынын кім білсін? Бірак, соғыс ауыртпа-

иаигТ °НСЫЗ да еРІКС13 көтеріп отырған казак бұған 
• ДҰРыс, көнбесе үлкен бүліншілік болады ғойДС И Мі н...

Тпп'рм'-аи, қүрғақ қолмен көнбегенде не қылады? 
Аскар жауап бермей ауыр күрсінді.

лш~ ; а- кұрьісьш сол соғысың! — деді' Итбай, Асқар-
?ен av lm ^n fl К™ғапы1  сезіп ,-казакка алабөтен кел-
Кайтрп ^ipup-u Ki^M̂ C- !^-өппен «өрген ұлы той» деген.
]ш кнм ьты ' Р» ӘНІРІН1Ң ^ азғаны болар. Таста газетті! ІШ ^имьізды! Әкел кесенді, құйып берейін!
азырақ 0ЛЬШ қаппын- Далада жүріп келсем деймін,

I  2 vK,a™ * ° қ- Әлгі Бүркі-гбай қайда? Әй, Бүркітбайі 
деген даіуыс 'келді сырттан

— Ьолдың 'ба?
— Болдым.
— Мұнда кел, ендеше!

түрегІГтыскаКшьТғы7’1< т ^ М Д€ ШЫҒаМ Ғ° Ь  Д€п Асқа?
— Әлгі Аскзрмем'11̂ ~~-Ле П Бүркітбэй үйге кіріп.
— Г і Л Г  аР'МеН vpin кел> Дейн Деп ем

Ж а ғ ы н 7 а ^ с ™ .. КҰДЗ ТҮСІП К€ггіңіз-а'У, «ырза? 
~~ ^зап котті. Естімейді.

Л’ сен бар, олай болса. Бірак, аузыңа сақ бол.
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Тұяқтын. кызын сураса, жөніңді айтпай теріс сөйле Ар- 
жағын езін біле жатарсың.

— Өзі кашан кетеді екен?
— Бүгін жүрем дейді. Кетсе екен.
Итбай Қожантаймен байласкан уәдесін Бүркітбайға 

түгел айтты.
— Дұрыс,— деді Бүркітбай,— ниетің оған ауса, жал- 

ғыз өзім барып ұрлап әкелуге колымнан патпеске берейін. 
Өзі де кыз? Толығьгп болған. Бурабайдың семіз шортзіы 
сыкылды, жүргенде ырғаи-ырғаң етеді...

— Бар болғыр, бар енді!..
— Жок-а деймін, шіркін піскен екен өзі. Жасы да 

18-19-ға келіп калмады ма екен? Нешеге келсе, оншаға 
келсін, бірак, піскен шиендей толып тұр. Өзі де бойы суд- 
рак, 'кеуделі келген аршын кыз.

— Бар, бар!..
— Қолыңа кұдай тигізсе...
— Ъар деймін, доңыз!..
— іБүркіттсй...
— Болды, болды, кет тез! Әлгі ойлачт калар, неге ке- 

шікті деп.
— Барайын!— деді Бүркітбай, есікке карай жүре бе- 

ріп, іште қалған сөзін бетінің, көзінің құбылысымен ұк- 
тырып.

— Сак бол!— деді Итбай, Бүркітбай аяғын табалды- 
рыктаи сыртка аттай бергенде.

— Білем ғой, өзім де.
Бүркітбай шыкканша Аскар ауылдан ұзап, Шплкар 

көлінің жағасына жетті.
Бурабай тауының айналасы Аскардың алаканында. 

Ол білмейтін куз, ол білмейтін сай, ол білмейтін бұлак, 
ол білмейтін көл жоқ. Кейде Көкшенің ең биік өркешіне 
шығып жан-жағына караса, Бурабайдың іші-сырты, ай
наласы— тостағанға кұйған қымыздай деңгеленіп жат- 
кан каптаған көл. Солардың ішінде Көкшенін солтүстік 
жағын жиектей, таіуды кұрсаулаған шабак көлі ғана сы- 
йырдың имек імүйізі сыкылды. Өзгелерінің бәрі біркелхі, 
дөп-дөңгелек. Жасыл баркыт камзолдың үстіне қадаған 
тенгеліктей әр жерде аппак боп, дөнгеленіп күнге шағы- 
лыскан ол көлдерді көруге Аскар тойған емес.

Аспанмен астасқан Кекшснің аскарынан аяктағы ле
тай керінген көлдердіц жиегіне барғанда, теңіздей теле- 
гей екенін ол біледі. Биіктен қарағанда бір түсті керш-
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ген көлді ол, касына барса, түгі баска жылқыдай, өзді- 
өздеріне арнаулы касиеттерімен айырып ала алады. Кэ- 
лем жағынан: Шалқар, Торыайғыр, Шортан, Жөкей, 
Котыр, Үлкен шабак, Кіші шабакпен бірдей. Бұл атал- 
ған көлдердің бәріне де бергі шетінен арғы шетіне Кара
ганда көз жеппейді. Таудан карағанда аяктағы астай 
бұл кәлдер, жиегінен -қарағанда жер ліен кектің астаскан 
тусына баратын үлкен бір теңіз тәрізденеді. Егер Жөкей 
келіне: кеменің тұмсығы сыкылданып, Бүркітті тауының 
бір жак шыны сүйриіп барып сұғынып тұрмаса; К.от;’о- 
дык онтүстік жағынан: көлді жара орта кезіне шейін ку- 
лыннын жалындай боп карағай өскен, тілген кайыстай 
арал кірмесе; Бурабайдың орта кезінен суды жарып екі 
тау шығып, биіктеп барыл текенің мүйізіндей айкаспаса; 
Шабак көлінің орта кезі кұмырсканың беліндей үзіліп 
түрмаса — бұл көлдерді бірінен бірін көлем жағынан да, 
көркемдік жағынан да айырып алу кыйын.
Шалкардың езге көлден айырмасы — оның күнбатыс жак 
жиегінс таман, жағадан жарты шакырымдай жерінде 
тас діңгек бар. Бұл діңгек көлдсн найзадай шаншылып 
тік шыкканмен, найзаға үйлес тас емес. Айта берсең ол, 
тас та емес, тас емес те емес. Тас дейін десең, діңгектің 
үстіне өскен жабағыдай ұйыскан бетеге, бетегелердік 
арасына өскен бұйра тобылғы. Тас емес дейін десен, 
желді күні айнала ұрып жатқан толкындар діңгектің бетін 
бір шаймайды. Бір жері жай топырактай суға опырыл- 
майды. Діңгек алыстан карағанда найзадай шаншылып 
жікішке көрінгенмен, кайыкпен касына барсаң, кішігі- 
рім ауылдың котанындай көлемі бар, төбесіне шыккан- 
да тәнірек түгел керінетін кәдімгі тау. Осы діңгектің ен 
бойына жазғытұрым каз-үйрек, шағала жұлдыздай жиі 
жұмыртқа салады. Кесіп іздеген кайыкшылар ол дінгек- 
тегі жұмыртканы кайык-кайык кып тасып шығарса да 
тауыса алмайды. Одан баска жерінде ұя салар орын жок, 
дария 'көлдіц беті, шілде кезінде күстың балапанына кү- 
мырсканыц илеуіндей каптайды да кетеді. Қайықшылар
бүл балапандардың кайдан сая болғаньжа кайран ка- 
лады.

Бүркітбай кіуып жеткенше, көлдің жағасында ерсіл- 
карсыл жүрген Аскардың көзі Шалқардың дінгегінде 
болды. Бұрын да Аскар ол діңгекке кызығып, кайыкжал- 
дап бір per түскен еді де, бір жактан жолаушы келе жа- 
тып, жолдасыныц «жете алмассын, алыс, суға кетерсій»



дегеніне қарамай малтып та барған еді. Екі барғаньжда 
да ол емірде есінен <кетпестей эсер алған. Діңгектін құй- 
калы төбесіне шығьип, жан-жағына қарағанда, ойы Шал- 
кар көлдің желді күнгі толқынындай тулап, сол минутта- 
ғы бойындағы қайратын қайда коярға білмеген. Сезімі- 
не қагты эсер еткен діцгекті ол ұмытпайтын, кейде оның 
тебесіне шыкқан минуттары түсіне де кіретін.

«Уа, шіркін!— деп ойлады ол діңгекке қарап тұрып,
— соның басына Ботагөз екеуміз бірге шыксак.!..»

Ойға батып тұрған Аскар, артынан Бүркітбай кеп 
"һап!» дегенде селк ете түсті. Ол жарқабақта тұр еді. 
Суға күлап кете жаздады.

— Сен осындай коркак па ен, Аскар? — деді Бүркіт- 
бай, Аскарды белінен күшактап, үрейлі кескініне күлімсі- 
рей қарап.

— Ия, аман жүрсіибе, Бүркітбай?— деді Аскар сал- 
қын.

— Бізді не жау алады дейсің?!
Екеуі катарласып, көлді жағалай аяндады. Бүркіт- 

байдың ыңғайын Аскар көріп келе жатыр: баяғы кыл- 
жаңбастығьщан баска кеңес шығатын сыкылды емес.

— Бүркітбай!— деді Аскар біраздан кейін,— екеуміз 
кұрбымыз ғой, рас па?

— Онда кімнің дауы бар?
— Бкеуміз де кедейдің баласымыз ғой?
— Сеніц аспанда, менің жерде жүргенім болмаса, со- 

лайың солай.
— Мен де кай бір шыркап ұшьпп жүрген адаммын. 

Канат-құйрык менде де кыска емес пе?
— Сенің қанатың кысқа болса, ол шіркін бізде аты- 

ыен жок десейші.
— Қалжынды койып, -мен саған бір шын әңгіме айта- 

йын деп ем.
— Маған сол шынық керек.
— Шын керек болса, мен сені бүрын жек көріп те 

жүрдім.
— Неге байғұс-ау!
Аскар ұзак уакыт Бүркітбайға өзінің оғдн неге рен- 

житін себептерін айтты.
— Мұның біреуінен де танбайын!— деді Бүркітбай.

— Енді маған кыл дегенінді айтшы! Бірак, мен өзім ос- 
:іак сөзге шоркакпын, сен маған жұмбақты койып, тура 
..лтатыныңды айт!
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— Айтсам: сенен бір сыр сұрайын, шынывды айта- 
сын ғой?

— Айтайын білгенімді.
— Айтсаң: Тұяқтын қызы қазір каида, үиінде we?
— Сыйырдай болған кыз үйінде отырушы ма еді? 

Қатын боп огыр біреуде, балалы-шағалы боп.
— Кімде?— деді Аскар сұрланған кескінмен Бүркіт- 

байға төне карап.
— Сен кімді білесің. Мына, Қойлы-атығай ішінде 

Даккой деген елдегі біреуде.
— Ағалары қайда?
— Балтабек кансер зауатындағы мал сою жұмысына 

араласып жүретін еді, анау күні бір май ұрлап колға 
түсті деп естідім. Өткен күз Кенжетайы жылкы ұрлап, 
ұсталып кетіп еді, содам жоқ. Сырт хабар: іш жякта қа- 
шып жүр дейді.

— Темірбек қайда?

дегендей, түптегенде Тұяқ балаларының ең оңдысы сол 
жаман болып шыкты. Өзгелері колынан келмейтін ерлік 
істеймін деп басым жұтты, жаман Темірбек мына алтын 
за воды на барып жұмысқа түсіп, шешесін асырап тұр.

Іштегі сезім толқынының қатты екпінімен, Аскардыц 
аузына келген сұраулар ерніне ілекпей, жаңқадай калкып 
кетс берді. «Нанайын ба, нанбайын ба?» деп ойлады ол.

Ьір кезде туғанындай жакын болған сүйікті семья, 
мынадаи апатка ұшырағаны оған қатты батты. Сұрауға 
опрік жауап берген Бүркітбай, Асқардың кескініне ка- 
рап еді, қабағы тунеріп, кескіні бұзылған тәрізді екен.

Ыи ж,УРегін баскам өтіріктің щаңы, Асқардыц

— «Асық ойнаған азар, 
Ton ойнаған тозар, 
Бәрінен де қоіі бағып 
К... жеген озар...»—

IV

Көкше, көк пен жердің астаскам d аспанды оелдеулеген 
тұеыііа шөккен көктем-
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нің қара сұр бұлты сықылданып тұр еді. Шалқарға жет- 
кен кезде, кызған күішен күн дария боп толқыған сағым, 
Көкшенің етегін толқынына бөлеп, мұнартқан басы Te
nia үстінде алыстан жүзіп келе жатқан ұлан-байтак, 
үлкен кеме сықылданды. Сағымның ұлан-асыр теңізінде 
толқынға көміліп жүзіп келе жатқан кеме сыкылды Көк- 
шені көргенде, оның есіне: Абай аударған Лермонтовтыц 
«Парус» деген өлеңі түсті:

«Жалғыз жалау жалтылдап,
Тұманды теңіз өрінде.
Шет жерде жүр не тындап,
Несі бар туған жерінде.
Ойнақтап, толқып, жел гулеп,
Майысар діңгек шақырлап.
Ол жүрген жоқ бақ іздеп,
Қашпайды бақтан бойды ұрлап.
Астында дария — көк майдан,
Үстінде сәуле — алтын күн.
Қарашы, бүкіл құдайдан,
Сұрайды дауыл күні-түн...>

«Не деген тамаша сурет!— деп ойлады ол.— Шіркін, 
Абай-ай, ақынсың-ау! Арқанық шөлінде. Шыңғыстын 
тасында өсіп, өміріңде теңіз көрмесең де, шарықтаған 
ақындық кыялын, теңізді ұшып тапқан екен!»

Бүркітбайдьщ Ботагөз туралы, оның үйі туралы айт- 
кан сөздері Асқардың көз алдына қары жапалақтаған 
қыстың боранды суық күніндей елестеді. Оның маыағы 
алтын күндей ашық үмітін, кайғыныц кара бұлты торла- 
ды. Осы кезде Асқардың ойын еліктіргендей, Кекшенін. 
басына түтіидене кара бұлт шөгіп, содан сескенгендей 
таудын, етегінде еркелеп ойнаған сағым тау жактан каш- 
ты. Әлгінде, теңіздегі кемедей сағым үстінде калқыған 
Көкше, сагым тарағаннан кейін, Аскардыц көзіне өртке 
ұшыраған, бүлініп, күйіп жатқан бір зор үйге ұксады.

Көкшетау, Қызылжар елдерінің көктем, жаз мезгіл- 
дерінде «амал» дейтін күндері болады. Ол күндерде: 
күннің көзі таңертең кайнап шығады да, түске шейін жер- 
дің жүзін шыжытып жібереді. Жылкыға бүгелек, сыйыр- 
ға сәйгелді тиіп, малдың мазасы кетеді; жан-жакка шап- 
кылап, барқыны бар сулы жер іздеп, көлге, өзенге пана- 
лайды. Бұл кезде аздап үрлеген ыстык желді ол елдер — 
«аңызғақ» дейді. Үйге кірген ацызғак, адамның өңешіне 
жармасып, түкірігін кептіріп, тамағын кұрғатады, адам 
кымыз ішсе «ак тандай» боп, тамағыиа какырык катады,
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аиызғакта адамнын шөлін кандыратын ж ал гыз ғана кай* 
мак куйгаи кою шай.

«Шай,
Шай ішсем көнліи жай,
і^гтек, акшасым бергенде —
һай-һай-һай!»— деп өкінеді ол кезде шайы жок ке- 

дейлері. Осындай сәйгелді, бүгелекті анызғактын артынан 
ол еллер носерлеп кұйып өтетін жанбыр күтеді. «Көктем- 
легі бұлт конілшек». Ілуде бір күнлер болмаса, көктем 
коз:иле аиизгактан аңсасы кепкен адам мен айуанларлы 

иейін салкын ауамен сусындатып жауып өтпейтін 
куилер аз ксзлеседі.

Анизгакка шыжыған Аскардын ла ансасы кеуіп, ак 
танлай бола бастағасын ауылға беттеді.

Аскар уйге кірсе, Итбай түнлікті жапкызып, іргені 
турі .'; л, торт кабат шыт керпенің үстінде екі жастыкка 
шынтактап, дамбалшан, жаланаяк, көйлекшең, жалаңбас 
шай ішіп отыр екен. Касынла бәйбішесі Асылтас аяғын 
сыйпап отыр, токалы — Жамал шай кұйып отыр. Итбай- 
дми бет-аузыя тер баскан.

Апыр-ай, кұдайдың мына күні күйді-ау! — делі Ит- 
т('р,н орамалмен сүртіп, есіктен кірген Аскарға,—• 

далада күнсіп көп жүрдің ғой. Үш сағатка жакын жүр- 
л и, деді ол, куміс баканнын бір бұтағында ілулі, 
тиршллап соғып турған шынжырлы үлкен сағатка ка-

J І,Л>КИ шығаРсыН- Түтеп өліп бара жаткансын 
>*р шайділ жана алдыма алып ем, мұндайда жан- 

иин рақаты шай рой. Кепкен сыкпа күртпен каймак күй- 
ДЫрмп, кою run ішкен шайдан дүниенік жұмағы бар деп-

ҰНЛа̂ Ла' Кәне’ отыр’ шешін! Ұятты кой, көйлек- Лам /алдаи басками сыпырып таста!..

' /  , £  К; ' ЫР бйрПСІ келмеЙ* Аскарға жылы сөздері- u 1 Оірге күлімдей карады.
«Жылуы жоқ бойының,
Жылмыйганы нетксні?!»

о й ь , н а -
л а й  у г п с п і л  I f f .  P / S w  ”  А Ж үз1  ЖЬІЛЬІП кылмың- 
ла u ыап ? L 7  ' еЛ1 АсКар- Итбайдың жылмың-

уи оған СОЛ жолбарыстың еркелеуі сықылды көрінді. 
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— Отыр! — деді Итбай тағы ла Аскарға, — Эй, токал, 
еен етті білші! Піскен шығар. Жидіп кетпесін. Бәйбіше, 
шай кұй! Аскар ет алдында сусындап алсын, әйтпесе ет 
жей алмайды. Далада жүріп келді ғой, қымызы сіңген 
шығар.

Дастарқан қасына кеп отырғаннан кейін, келгелі көр- 
меген Итбайдың бәйбішесі Асылтасқа Аскар:

— Есенсіз бе?— дей салды.
Ботагөзге бүгін-ертең жігіттерін жібергелі отырғанын 

Итбай Асылтаска шет жағалап айтып еді.
Аскардың салқын амандасуынан «осы жігіт біліп 

койды ма, әлі?» деп ойлады Асылтас.
Ренішті ойда отырғанмен, сусаған Аскар сыкпа кұрт- 

ты канттай тістеп аузының дәмін алып отырып, шайды 
канып ішті.

— Асты әкелейін бе, пісті, — деді бір кезде Бүркіт- 
бай кіріп.

— Әкел!
Шығып кеткен Бүркітбай аздан кейін бетін дастаркаи- 

мен жауып, буы бұркыраған сары табакпен етті алып 
кірді.

Екінші тарау 

ӨЛІМ ҮСТІНДЕ 
I

Айбаланың тық-тык жөтелген дауысына Ботагөз оя- 
нып кетсе, барақтың өн бойында сыксыйған білте шамдар 
жанып, жұмысшылар жапыр-жұпыр киініп алып, кетіп 
жатыр екен. Бірак, әлі таң атпаған сыкылды. Барактың 
ішіндегі кою карацғылыкты сығырайған білте шамдар- 
дың жарығы жеце алмай, барак күңгірт.

Ботагөз басын көтергенде, бір жағы кетілген шашке- 
нің табағындағы, білтесін ескі шүберектен есіп, сыйыр- 
дың майына малған шам, майы таусылып, білтенің шү- 
берек исі шығып сөніп барады екен. Ботагөз ұйкы тығыл- 
ған көзін колымен укалап жіберіп, төсегінің басында 
тұрған май салатын аякты караса, түбінде түк жок.

— Қалкам-ай, неге тұрдыц, үйктасаң едің! — деген 
Айбаланың сөзіне ол жауап бермей, әркімдерден май еұ- 
рап, алысырак бір көйкеден тауып алып келді де, актык 
жалыны әлсіз ғана лапылдап тұрған білтеге майды та-
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мызды. Май тигеннен кейін білте әуелі шыжылдап, арты- 
нан жаркырай бастады.

Ботагөз шам сөнердің алдында биенің бір сауымы 
ғана бұрын қалғыған еді.

— Жата тұрсайшы, сәулем,— деді Айбала тағы да,— 
ағаң кеткелі бір күн дұрыс ұйқтаған жоқсың. Қанын. ка- 
шып, ажарың кукылданып кетті. Ауру менен сен жүдеу 
сыкылдысың. Әлі ерте ғой, калкам. Аз да болса жатып 
ұйкташы. Болмаса, бүгін бармай-ақ қой жұмысқа.

Ботагөз білте шамның жарығымен Айбаланың кескі- 
ніне қараса, күндегіден өзге екен. Біраздан бері Айба- 
ланын. еті түгел тарап, қу сүйегі қалған. Бұрын толған 
айдай дөп-дөңгелек беті солбырайып, ұртынын. сыртынан 
тісін санап алатын халге жеткен. Колының, аяғының сүй- 
ектері, дорбанык ішіне салып койған ку сүйектер сы- 
кылданып, буындары бұлтыйып, шығып кегкен. Шілбиген 
кылдырықтай мойнына қарағанда, «басын неғып көтеріп 
тұр?» — деп ойлайтын Ботагөз. «Арык адамнын көзі өткір 
болады екен-ау! — дейтін Ботагөз ішінен.— Қарағанда 
өңменімнен өтіп кете жаздайды!»

Май тамызғаннан кейін жаркырап жанған білте шам- 
ның жарығымен Ботагөздің көзі Айбаланың кескініне 
түссе, екі бетінде құлпырып қан ойнап тұр екен. Дені сау 
кезінде Айбаланын беті осындай қан ойнаған нұрлы бо- 
латын еді. Көз қарасы да бүгін күндегідей өткір емес, де- 
ні сау кезіндегі сыпайы қарайтын әдемі карасының кал- 
пына келген.

Қатты ұйқтағандықтан Ботагөздің басы ауырып кал
ган екен. Кешегі жұмыстан тыныкпаған денесі құрыстап 
жатуды тілеп еді, дененің еркіне ол көнбей керілді де, 
бойын аздап сергітіп, бірер рет аузын кере, демін қатты 
ала есінеп, жыйнала бастады.

Неге жатпадың, сәулем? — деді Айбала тағы.
— Ұйқым қаныпты.

..^а^?ан қансьін Ұйкың, бұрын төрт көзіміз түгелде 
көп ұйктайтын ең. Басыңа ауыртпалық түскесін амалың, 
бар ма!..

Аржэғынан ағытылып көзіне саулап келген жасты 
An jaaa еріксіз бөгеп босатпады. «Өзі қажып жүрген ба- 
ләны жылап қажытпаиын» двп ойлады ол.

Өткен күні өгізбен Темірбек келіп: «не көрсек те бір- 
ге көреиік» деп көшіріп әкеткісі келіп еді, оған Айбала 
мен Ьотагөз қарсы да болған жоқ еді, қасындағы көрші-
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лері: «нашар сырқатты қалай апарасың, жолда жазым 
болса қыйын болар, аздап шыда!» десті. «Ат емес өгіз, 
жолда казақ арбаның үстінде шайкалып кыйын болар, 
ауырлап қаласың!» деп көршілері Айбалаға да акыл айт- 
касын, Айбала мақұл екен деп, Темірбекті — рұхсат 
беріп кайтарды да, «жақын арада келіп кет, тәуірленсем 
оны көрерсің, тәуірленбесем, ендігі келгенінде не кыл- 
сам да калмаймын!» деген сөзді айтты. Біраздан бері 
сырқаты өзіне ауырлаған сыкылды көрініп, түні бойы 
жөтеліп шығатын Айбала, бүгін түнде кірпік каккан жок- 
Жөтеліп отырып, оның түні бойы ойлаған ойы: «Сал жі- 
гіттен (Темірбекті ол Сал жігіт дейтін еді) неге калдым. 
Осындай есім барда әжемнің колына барғаным жаксы 
еді. Ертең олай-пұлай боп кетсем, еркеме кыйын болады- 
ау!»

Бұл үйдің бұлай күйзелушілікке ұшыраған себебі бы- 
лай: 1913 жылы Петербургтен қайтканнан кейін Итбай 
Балтабекке: «Қарындасын маған берсін» деп кісі салды. 
Бұл сөзге Балтабек ыршып түсіп, маңына жолатпағасын, 
сыпайы сөзге көнбейтінін көрген Итбай мықтылык айтып 
корқытты. Итбаймен ұстасуға белі шыдамаған Балтабек 
Итбайдың «елшілері» соңынан қалмай мазалай берген 
соң, кайысып бір келіп «бұны кайтеміз?» деп Кенжетай- 
ға акылдасып еді:

— Қорқсаң Ботагөзді өз колыма бер, — деді Кенже- 
тай, — мен жер жүзінде тірі жүріп, карындасымды оған 
бермеймін.

Кенжетайдың сөзі Балтабекті кайтадан кайраттан- 
дырды.

Қайысқан Балтабекті Кенжетайдыц катайтканың Ит
бай естіді. «Өзін көндіріп көріңдер» деп Кенжетайға да, 
«елші» жіберіп еді, Кенжетай көнбеген соң, ерегіскен Ит
бай ұрыларын жұмсап, жакын каладан жылқы алдырды 
да, Кенжетайдың корасына жасыртып, жылкы иелерін 
үстінен түсіртті. Сол пәлемен Кенжетай ұеталып, сотта- 
лып, айдалып кетті.

— Мен жазыксыз кетіп барам, — деді Кенжетай, жө- 
нелтерде амандаса келген Балтабекке, — тірі болсам бір 
келермін. Егер осалдык кып Ботагөзді Итбайға берсең, 
меніц кас дұшпаным сен боласыц, алдымен сенің қаның- 
ды ішем.

Інісініц акылын алған Балтабек тағы да «елші» сал- 
ған Итбайға баяғы жауабын қайтарды. Бұрынғыдан жа-
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май өшіккен Итбай, ұясын бұзайын деп, еиалдымен Бал- 
табектің үйін күйдіртті. Одан кейін, жалғыз сыйырын ұр- 
латып жойып жіберді.

Күн көрісі күйзеушілікке ұшыраған Балтабек, Бура- 
бай каласына жакын жердегі консерв заводына көшіп 
кеп жұмыска түсті.

Оған, міне, екі жыл. Содан бері тұратын орындары — 
жүз шақты үйлі жан бірге тұратын ұзын, кец барақ. Ай- 
бала көрінер көзге осы барақтан ауырды: бұлардың тө- 
сегін салған тұстағы терезе сынып, көпке шейін шынысы 
салынбай жел кулеп тұрушы еді. Өткен қыстың басында 
бір күні үскірік суық болып Айбала түнде тоңып қап, 
еодан ауырып еді; ауру алдында тымау сықылды боп 
жүрді де, артынан асқындап, жөтел пайда болды.

Балтабекпен бірге Айбала да бойнада жұмыс істеп, 
соиған малдың ішек-қарнын аршысушы еді. Сол жұмыс- 
ты, ол тықылдап жөтеліп жүрсе де, кыстың аяғына шейін 
істеп, апрель айында жөтел үдеп, төсек тартып жатты. 
^ол жатудан әлі бас көтерген жоқ.

* Жаксы көретін Айбаланы Еіалтабек жұмыс арасында 
оиға-қырға сүйреді, бақсы-балгердің ат жетеріне апарды. 
эіреулер малмен қақты, біреулер шәрдәрілеп емдеді.

сырқат айықпағансын, 
орға да көРсетті. Бірақ, ешбір ем қонбады. Төсек

прН жатқаннан кейін еті таралып, тірі әруақ қана бей- пссі қалды.
rvnPMTw!H *емінен Балтабектін таба алмағаны: жазгы- тұрғы жас биенің қымызына казы салған тосап ішу.
кайрыпяпк|НЬ̂  меңдей берді. Балтабек оған іштейқаиғырады, бірақ амалы канша, істер шара жок.
ген Б^лтябрк'МиС̂ а реніШт' көН>лмен еңбек атқарып жүр- 
алмалы й тт’і Т>ан кҰРғызған жала кақпанынан кұтыла 
г Ыб Й  Г еМеН °Л Да Ұсталды. Оқыйға былай
ракта ұйк?апҮжатьф™Сі:аН калжь'Рап кеп Балтабек ба-

— Немрнр?еП бір?У қатть,Рақ дауыспен оятты.
ерініп, орнынан т?рмай ‘ ҰІ КПЫСЫ канбағандыктан 
біреу екен деп ойлап. ’ ҰР жұмысқа ояткаи

ашса, ^аводтың^ш аниоГы' е£ТІ-есі" Балтлбек көзін
ласы, касында урядшш K ot “  ЗИ татар ~  МҰРа^ в  ба-
гі. понятойға әкелгеи бірнеше жр ш ш н Г р  бар
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— Нені тінтесін?
— Ұрлаған майың бар.
— Тінт! — деді өзі түк ұрламағанын білетін. Балтабек.
Итбайдыц жұмсауы арқылы заводтағы бір ку, мына

келіп тұрған десятникпен акылдасып, бір қал шыжғырма- 
ған майды төсегінің астына тығып қойғанын Балтабек 
білмеді.

— Мынау не? — деді десятник капты суырып ап.
— Мен білмеймін! — деді Балтабек т а ң д а н ы п .
— Мә саған білмеген! — деп урядник Балтабекті жақ- 

тан койып жіберді.
Айбала жөтеліп шала ұйкылау жатып, біреудің төсек 

астына енкейгенін, бірдеме тыккан сыкылды болғанын 
сезіп еді де, не екенін білмей, төсек астында өздерінен ұр- 
ланатын ешнәрсе болмағасын үндемеп еді.

— Өздері тықты!— деді Айбала жыламсырап, жөтел- 
ге булығып.

— Кім тықты? Не сандалып отыр мынау курт ауру, 
ілбиіп өлейін деп отырған неме! — деп десятник Айбалаға 
ақырып тастады.

Кошкин «сен казнаны ұрлайды екесін!» деп Балта- 
бекті төсегінің мацында біраз сабап, акт жасап алды да 
кетті.

Балтабек ұсталғанда, Ботагөз Шортан қаласындағы 
жетікласты бастауыштан жоғары орыс школының ал- 
тыніпы класында окып жүр еді. Бурабайдыц төрт класты 
школын Ботагөз бітіргеннен кейін, одан әрі Балтабек- 
Tin оқытуға шамасы келмейтінін Ботагөзді оқытатын 
учительница көрді. Ол учительница Шортан каласінікі 
еді, Шортанда аукатты туысқандары тұрады.

Ботагөздің зиректігін, оқуға ынтасын білетін учитель
ница Балтабектің оны оқытуға шамасы келмейтінін көр- 
ді де, Шортандағы туысқандарынан өтініп, Ботагөзді ақы- 
сыз-пұлсыз үйлерінде тұрғызып асырауға көндірді. Көз- 
ден таса болса, Итбай алып қашады деп ойлаған Балта
бек Ботагөзді жібергісі келмей, ол ойын учительницаға 
айтып еді:

— Қорқпа! — деді учительница, — біздің қолдан тар- 
тып алуға оның күші келмейді.

Шортан школыныц алтыншы класында оқып жүрген 
Ботагөз, Балтабектіц ұсталғанын естіген соң, шыдап жа
та алмай үйіне келді. Балтабектің не себепті ұсталғаны 
оған аз күнде мәлім болды. Өзін ағаларыныц сорына жа-
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; алғвз г г дета г«*жта, и з  жэгыкее ж :  жгғығ
бикая, ағаивалыаящ зеслыбе esie асагомпа тэт, иьи:г ге 
жэтжая БалэСааге вг ш р д ш : сэ^ні птіеуяе іл а ^ ь  
бер дае» газели Ц Ш ) лег мной. Ол тлкгіе ІіаетвГес 
орыЕлазеалн.

Оетлее шъгғъ̂ і  тглгэт бекіЕзе йгшягва кокедо з ш - 
ДЬПДЕ ЕОБТОЗИМ, Е !Ю  тагКІ^ТІВг итянотгдд ғ и ш ш о -  
Ғ2Е гггл-ізсгш зтю тсьзі бапавіаг ж ж  жлтътт trL ы- 

>: \~ іе г : ъ ты : : : » у — А ң р в і Ц зр п н н и  вгі- 
н.ш^етш, Итбад ол Е_ьлиет:веЕ тпи іуініин rsrrzrK

ГТЬ.- ИГОТЛЕЛ І̂ СЕЛІ ЖГ13ЙСГЕ ETL
Үлберген СОЕНН HCUIIHOHL <i>£JTT£feEE£- Е?ГТг ёНШ
ды> леп ҰлбеэгеЕ АдбвхЕюеЕ зеввздвовзі tjz i. Агтъгевғ 
т^гчлэскзЕмез, ож? :з-гйэ: еьггттее гинвнп тллж
кабыса ксжкзітаЕ.

U e iz e r i Y jfe p u c i ^ен Ж т і~ е і А л б ы м в н  £Т*вль^іі_ғы 
б р  с г .к к н л л к  балета Всггагза. Бяг^лэет: у~ ьл~\ее вгщ* 

иба.і2ға «Тезгітоетхе Hsoesris» лея?езгі_ Ғстге ккзіваі- 
Еен_ шыкк̂ с-агн. аугт Аиба-таам т̂ езг^ езсй nej^ef. г.л:х£ 
Кс̂ іл таба ажгаган сон̂  бойвад* со&иш ои ігыхіггыя 
ішек-карнкн аршьггг жрыгынл ттг^і.

Школдан шығъс:. нара жрыгЕв
°к>Дан к0.1 узбелі- О ны н вса 5 х к 2 п п _ ___ _ __
ткн көркем әлебветі елі Ж р в с ш  хш н б ю г м я  ml 
романдгрға үшжді ле ж з ^  Олц әлЪег* і ■■■■■■ іог
^ п ™ 2 жаз¥ - ^ 3 ? * * а л ія р ш  г^г с к з ё к  Сын зюжазн 
І І Ғ *  V" ' т гв ж ж н э^  ол
ратілы Ша ^ * 5* 2̂  1 « «  ***, ж зғх аЬ зг  р » .

Петербургген кагтк.ан Иібажлын ----<
тын көрсе иеріште жолдан таікг> Ліхет іи и іг? * ™
Tar S M" " r!K ^  і«мЗ? ^
w ? b ™ s a r “  № £si

ч »  «*■
сезімін көз карасы' а р к к - ы ^ А ^ І  ' w T S ^ f "  ™  көз алдында е.трг-rv-s^ ,  -^тьогав А ш р  Ботагазаіз
лэлы Б от"в, ^ ^ ,  -  * *  *
«е„ оны ^ е д е г і  “
Деп онлайтын ем. O h w4,  ̂ Жгтгп^ f:peri ve
емес пе екен?» я  неғъго алдады? Әлде. тгрі

Асқардык Ботагвзде сурщ бар Сурет m i А «аҒға
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гЕчгыгг рэкета. Беспкгвз c t fe n i Аскара* тапглгая ко- 
5ТЕЛ? я т у ~ хагряск. бюмзж тгсьйяр’ткк хагжп^гіуся 
А сег т  e s s  а д л ы а в  з а Ж Е І  О л  с у э е ш е  Б о га те л л ш  Кч'тыч
5СВГК ТЬЛВІ ГііеЗіШ. ТВЛ£$ WSITL

С ох и й д и а в і  бартвгж Б ш п й г е  х я ззр  sy srp  бол  т ү р г а а
хлогз— Ан5ллгв- =се хл-рун; Жазиыахв^ жххс*г KOfin й 'Т ' 
за*- гж тгтда ж & с ъ в к ъ .  д а р е *  та; Б отагояп е к атты  б ата .іьх  

Бүт&ін -Адлж в в р ж е г е и ж в  Б о т я т е зге  А М ш  к ү н  Сййъан
TTjO ХГЗУГЕ f e  В ІУ «  ЖХ.ХУҒ-ХВГХВ CS£SXTXH.&XbJ, К\"Н CJ*
in .-?  ! гтттч— т г т  г т Гу ? жетелп к\тзе>-;п б хо хл к  К зз :р
у 'д-вд~; йсііій. О? d r iv e s  г-вонсн У "?т • it-, хзолға xs эха- 
хгугя Бфаз ғл-нэ£$ берз х ю т  кялшгдд se a  болел терлеп*
Г ' T U fC i хТ ТаС Т  т  У ..Г Г -ч~  бО Х Х К . О Г ' ^ Т  ""XT A s  -Л .1 3  К . . .  "TS*

* — тбсі • Yfao* и в  лымкрс, >укы  сасык. 
онкн уставе ж зз диске* х* ішзггк ыяглр кеттгеігтін 6ipxeve.

Бь.тгтзбіік үгть-тгіН 5 Х5 Р о т : Afifvaxx ти тп  в а с и о і з н іш  
кетті. Ботхгэз сшы axin xsxs v s  xen. хунхе .зоресі үітх.іы. 
Бтг.хк  ̂ жуххасхх fspvsTrs 6axvx:ixH- хрте кетехх кехі 
уу.ттг-тг К еле жатъпз Аігбьлх вххп халды vs дел жүрегі
"'Вт тз<5ег:л«н ~ к т з ік . Шаршал иелгешвея гуні боны кэ- 
ве дашел xeovefuii, Айбаланыи ыя егкевіве охныл кетіп.
г у гч -р . бет тге, жетелггнле басня cyeeyre, кххьсрығын сүр- 
ттле еоівбенлз зе. жерхеябейлз де.

Ах: зле <ж|леаск2 f sT vsi-sx. хот1 > дегеимея, Бэтзгез 
ій ц и сш  авкапщ . Айбалжхн ушвын беріп влгае бас*
тзхы.

Әхгіазе жүvesx карагав Айбаданын көзі талы да 
• -• ■ •. - - --- ке~г :хззхзхк_ : -
- - -  - '■'••; ; ;,: і зх пхсхтъс :;  -. : к к о : - •
гвзге айткад жэк. exL Ботзгвзхін квзз іліккен кезде ть:кы- 
сы тт-тдлгмп кзжзалғаа сш ш ды  болғаяда лз, шошынар 
деп аатЕга жох елп-

сБахгл бол!» ^сгеа свз хе~ ка.іхы Аёбаланъш а>зына, 
Ботагвз Аібаягакщ хэсагаз «ш едеа зстеген с\"сынды ко- 
іыи. хзтнаххгы бір xevxiire талсырып. кнініп шыкка- 
лы Ж2тхгнх2- Бдрак аагпахы. Баска к\адерде мұндай ой 
тттхеяхе, Айбааанын хэзіэев жас ерксіз бұршактап ағы- 
хгтьз ехі- Бұл жолы жлт>егі жы.тағанмен. көзі гхкламай 
жэсы хел.т хахгаа гагтылтз-тзд Анбалааын кадала ка- 
рзғзнынз іт; }ъзтжытза Ботатәздіа аржағынан көзіне 
^ұ.іахтзй таен- хелген жасына. <сыркат кісіяі шаршат- 
Еіёын» летев он ттжаа :>от. а::бермеді. Ол жасты Бота- 
газ епхтез шыға бере ағытты.

2 3 5



II

Жалы үкінін ұлпа канатынлай желпілдеп, күмістей 
жылтылдаган, сынаптай толкып, ауыздыкты сүзіп, ұр- 
шыктай үйірілген, октаудай жарау көкала атты салт мі- 
ніп, ауылдаи шокыта шыккан Бүркітбай бір кырдың ас- 
тына түскенше, артынан көзін алған жок.

«Бүке! — деген еді оган аттанарда Итбай, — уәде со- 
лай ғой?»

«Солай!»
<Юсы сынымнан өтсең... аржағын несін айтайын!»
Артына караған Бүркітбайдың көзі Итбайда. Here

екенін білмейді, Итбай манағы аттандырған жерден Бүр-
кітбай кыр асканша козғалған жок.

Ол күні күн бұлт, жел Бурабай жақтан және аздап
сіркіреп тұрған жанбыр бар еді. Бұлт түріне карағанда
кешке карай ақжанбыр боп кету каупі бар.

Қыр асып, атының басын тежеп, елірген атты еріксіз
шерте аяндауға түсіргеннен кейін, Бүркітбай алкынған
сыкылданды. «Аттанарда кымызды бекер осынша көп іш-
кеи екем, жүрегім көтерліп кетпесе не кылсын?» деп ой- 
лады ол.

Атты біраз аяндіатып, өзі тыныстағандай болғанмен 
жүрегінің кобалжуы басылған жок. Кұскысы келгендей 
өрексіді де отырды. «Апыр-ай, бұл несі?»

Жан-жағында адам көрінбей, өрексіген жүрегін баса 
алмай келе жаткан Бүркітбайға Аскардың қоштасканда 
аиткан сөзі түсті.

«Бүркітбай! деген еді Аскар оған айрыларда кош- 
тасып тұрып. Сен сырықды айтпай кетіп барасың. Сыр 
аитпадыц деп менің саған істер қастығым жок және ол 
кастык, шынымды айтқанда, қолымнан келмейді де. Мен
ПпДл *ГҰлТ’ ж'г.1тш>лік намыс жоқ деп ойламаймын. 
т и р т і н  а-п- сен КҮН'Ң үшін кейде арыңа ауыр
баГагын Ай? 6С1Ң' Ботагөз тУРалы сен шыньщды айтпай 

РЗСГ  Аит’ деп мен енді оаған жалынбаймын да. Жа-
н ы н Т г Т  а™ сь,ҢДЬІ КӨРІП отырмын, Тұяк балалары-
Ботагғп ^°Л|Үьшда бір мән бар ғой деп ойлаймын.
мэн Хяп Т ЛЫ Да Сен маға" өтірік айттың. Осында бір
спнамьп. /Й ҒЫЗ жаның баР жігітсің. Ар-ұятыңа тап- 
сырамын. Қаитарда тағы соғам. Қазір, айтпағанмен егер

Ұ?™к болса, сен менен кайтқанда 
сыр жасырмауға тиістісің!»
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«Рас айтам!» деп сыр бергісі келмеген адам сыкыл- 
данса да, Аскардыц бұл сөзініц әрбір карпы Бүркітбай- 
дыц арына инедей қадалып, жанын удай ашытты.

Қыз альт кашу Бүркітбайдыц өміріпдегі ең бір кы- 
зык ісі еді. Сол маңатйда кыз алып кашатын кісі болса, 
Бүркітбайды ертіп апармайтыны болмайтын. Қыздыц үй 
ішін байлап тастау, карсыласканын сабау, кызды үйдеи 
сүйреп алып шығу, салт болса алдыпа өцгеріп алу, арба- 
лы болса өзі кұшактап ұстап отыру — Бүркітбайға ац 
аулағандай қызык көрінетін.

Итбайдың тапсыруы бойынша, Ботагөзді алдағы түнде 
алып кашуға шыкқан Бүркітбай бұл жолы бұрынғысын- 
дай кұмарлана койған жок. Ар-ұятьша тапсырып кеткен 
Аскардыц сөзі есіне түскенде — жүрегі батылдыктаи ай
ны й берді.

«Енді не істеу керек?» деген сұрау тұрды оның көз ал- 
дында.

Ар-ұяты оянған Бүркітбай біраз ауыр ойға шомылған- 
нан кейін, денесі күнәдан тазарғандай боп, «бұл кызды 
осы зорлыктан кұтқарсам кайтеді?» деген ойға келді. 
«Құткару керек!» — деді ол дауысы шығып. — Бірак ка- 
лай кұткару керек?»

«Қалай кұткару» торынан бұлкынып шыга алмай ке- 
ле жаткан Бүркітбайға тордыц кыл бауларын бір уакыт- 
та біреу кеп үзген сыкылданды.

«Ол кім?»
— «Ол — Амантай».
Жуырда «Амантай кашып кетіпті, мекені Бурабай та- 

уыныц калыц карағайыныц ішінде» деген кауесет шык
кан. Аттанардан бір күн бұрын Бүркітбай Итбайга бұл 
кауіпті айтканда:

«Уа, койшы!— деген Итбай, — бұрын мұндай емес ец, 
саған бұл коркыныш кайдан can боп жүр? Әлде кызды 
алып кашуға барғың келмей ме? Қорксац барма!»

«Жай айтам,— деген, Итбайбың зілді карасына шы- 
дай алмаған Бүркітбай, — мен кыз алып кашудан кашан 
бастартып ем. Жүз Амантай жолда тұрса да, жалғыз өзім 
әкелейін».

«Әй ерім солай деші!» деген Итбай аркаға кағып.
«Сол Амантайға хабар айтсам кайтеді? — деп ойла- 

ды Бүркітбай,— онда кінә менен ауады. Кеше айткам 
деймін. Егер Амантай кызды арашалап алып калса, мен 
бір карғыстан аман болар ем. Естісе-ак, Амантай жанын
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еалады. Қызды одан баска қорпар кісі жоқ. Асқардың 
да қорғауға әлі келмейді. Ендеше, Амантайға қалай ха- 
барландырам?»

«Лесник Березкиннің үйіне түсіпті деген сөз бар еді, 
— деп ойлады ол, — жолда ғой,*соға кетейін. Мүмкін ра- 
сын айтқызармын?»

Осы ойдан кейін Бүркітбайдың өкпесі кысуды қойды. 
Кеудесін кере демін еркін алды. Әлгінде бетке түкірген- 
дей боп тұрған жаңбыр, енді күнәңнен арылдың дегендей 
басылды. Мана денесін қорғасындай ауырлаткан ой, енді 
денесінен түскендей боп, таң аскан аттай бойы жеңілде- 
ніп сергіді. Сондықтан, ол атты тебініп жіберіп, Березкин- 
нін. үйіне шоқытып тартты да кетті.

Жолдан аз ғана бұрыстығы бар Березкиннің үйіне 
Бүркітбай жетіп кеп, терезесінен:

— Әй тамыр, шығып кет! — деп айкай салды.
— Не керек? — деді Березкиннің әйелі Марфа шығып.
— Обияшик қайда?
— Бурабайға әкетті.
— Неге кетті? — деді Бүркітбай орысша «әкеттіге» тү- 

сінбей.
— Урядник әкетті.

Урядник неге әкетті?
Марфа сөилескісі келмегендей үйіне қарай жүре бер-

Ді. «Мынау негд томсырайып жүр?— деп ойлады Бүркіт-
>а I ішінен. Өзі жылаған-ау деймін, зады, көзі ісіп 
кеткен және қып-қызыл».

Қакырынған дауысқа Бүркітбай жалт қараса, 15-тер 
шамасындағы бала екен, орыс.

Саған кім керек? деді бала таза казак тілімен.
— Обияшик.
— Оны урядник алып кетті
— Неге?

уып бер дейд! Жүрген қазақ ҮйіНе келді, сен тыктың, та-
Кім ол кашкан казақ?

— Білмеймін.

дағысы кеппіЫНрКеСКІНІНеН Сезген Бүркітбай баланы ал-
& Г ' маға"

КЫ« ж ал ы „Г ^ ,“Г ' е » е #Т„ДеД‘ БүРКІТба“ бМаҒа'
— Жоқ.
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— Білмесең мен сол қашқан қазақтың інісімін. Әдейі 
жасырынып біле келіп ем.

— Но! — деді бала күдіктене карап, сенбеген дауыс- 
пен, кетуге айналып.

— Менің кескініме қарашы!— деді Бүркітбай, ба- 
ланы жауырнынан ұстап жібермей, — ұқеаймын ба мен, 
сол казаққа?

— Ұқсайсыц,— деді бала, Бүркітбайдың кескініне ка- 
дала карап тұрып.

— Енді не, сенбей тұрғаның?
Бүркітбай балаға Амантайдын кескін-кейпін, ұсталған 

себебін айтып еді, баланың көмейі босай калды.
— Айт, жасырма, маған керек еді, әдейі іздеп келдім, 

— деді Бүркітбай балаға шұқшыйып.
Баланын балапанның қауырсынындай қатпаған кай- 

раты Бүркітбайдың арбауына шыдамады. Бала шынын 
айтып койды.

— Білем,— деді бала аздан сон, «бұл сөзді неге айт- 
тым?» деп өкінгендей бетінде кан ойнап.

— Анау күні келгенін өзім де көргем, — деді Бүркіт- 
бай балаға — сіздің үйге онда конып кетті ғой, мен өзім 
оеы араға әкеп салып кайтқам. Кеше, не бүгін келмек 
еді, осы араға. Келді ме?

— Келген жоқ.
— Келем деді ме?
— Жоқ.
— Ендеше, олар жақын жерде, оеы маңда боламыз 

деп еді. Сен мені сонда алып бар.
— Мен білмеймін.
— Білесің еен. Маған сені біледі деген, ак та  берем 

өзіңе. Жүр, алып жүр!
— Білмеймін! — деді, не қыларын білмей сасқан бала.
— Ендеше, маған түсіндіріп айтып ж!бер. Жаткан ор- 

нымызды сен біледі деген. Өзім тауып аламын. Жобасын 
айтсаң, акша беремін.

Бүркітбай қалтасынан күмәжнігін алып үш сом суыр- 
ғанда, бала ақшадан қорккандай қашайын деп еді, Бүр- 
кітбай жауырынынан ұстай алып жібермеді. Бала тыр- 
мыеты, жылауға айналды.

Бала шынын айтпайтынын көрген Бүркітбай, енді 
коркытқысы келді. Ол арада Березкиннен баска естпяр 
еркек жоқ. «Ағаштың ішіне алып қашып кеіейін,— деп

239



ойлады Бүркітбай, — азар болса бақырар. Қуатын кісі 
жок, онда маған не істейді?»

Сол ойға келген Бүрктбай «айт шыныцды!» деп бала- 
ны кыстап, бала айтпаған соң карулы қолымен баланы 
жерден тулактай жұлып алып, шапшаң, атпен үйдің сыр- 
гындағы калың ағашка шоқытып кіріп кетті. Көтере жө- 
нелгенде баланыц дыбысы шығып еді:

— Өлтірем!— деді Бүркітбай ағаштың калың ішіне 
кіріп алғасын, — шығарма дыбысынды!

Бала Бүркітбайдыи кескініне қараса, түсі өте суық 
екен.

Жыламасаң тимеймін, — дегесін, зәресі ұшкан ба
ла, тым-тырыс қоя қойды.

Баланы бірау алып қіашқанын көрген Марфа үйінен 
бақыра шығып еді, кайда кеткенін таба алмай, «Саш-
ка-а!» деп ағашты жацғырықтырып, айқайлап сол маңда 
жүрді.

Б^ркітбайдың кісесінде қынға салған пышак. жүруші 
еді:

Көрдің бе мынаны! — деді ол балаға пышағын көр- 
сетіп, шынынды айтпасақ бауыздаймын.

Бала енді тіпті қорқты.
. .Айтайын аға!— деді ол, кескіні күп-қу болып, дс- 

нес: дір-дір етіп. 1
Айт! Айтсаң босатам.

Амантайды бала біледі екен. Урядник Березкияді 
әкеткеннің артынан біраздасын Амантай келіп, Кошкіьаі 
куып жете алмай қалған екен.

Бұдаң кейін бала Амантайға баратын жолды, кай 
жерде кэидан белгісі бар таста жатканын айтты.
_ д ен рас айтам, деді Бүркітбай баланы босатып,
кімгр ай^нД^п 1ИІС,М'Н-. Бірақ, сен мені көрдім деп еш-

«кім?» деп сұраса: «білмеймін!» де.
д:„ ғ ГРпеП' ' * дес!г: «оинады» де. Мен осы арадан кете- 
кетем. ҰқтыцбТ? Р КҮН' үЙІҢе келіп ба>ъіздап
май Үк,тым- дед' бала денесінің дірілдегені басыл-

быпағанаРжіҮір!?-?! А е П ’-балаі?ы ^ зтк асы н , мәуесі сал- 
дай жыйы кяйцтЖеЛеКТІ’ күмістей ак, колдың саласын-
жіберіп, сүқгіді де кегг1РаСЫНа Бүркітбай атын тебініп
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II

’ Камчаткадан кашып келгендегі Амантайдың «егер 
қуғын болса тығылам» деген жері: Жөкей көлінің ығын- 
дағы меңіреу атты қалың қарағай еді.

Меңіреуді «Меңіреу» деп атайтын себебі: оның қара-
ғайлары арасынан атты кісі жүре алмастай жыйы, дің- 
гегі кұйған шамдай тік, басына қарағанда бөрік түсетін 
аспанмен таласкан биік.

Қарағайдың ұшар басына ғана шоқталып шықкан жа- 
сыл инелі бұтақтар қол шатырдың төбесі сықылды. Сол 
шатырлар біріне бірі иін тіресе тұрғандықтан, қандай 
ашық күндерде, қарағайдың түбіне күн сәулесі түспейді. 
Карағай арасы бұлтты күндей күңгірттенеді де тұрады. 
Және бір ғажабы: маса, сонасы көп болатын Көкшетау 
жағының жазында, Меңіреудің ішінде бір масаның, не 
бір сонаның ызыңы естілмейді. Онымен Меңіреудің іші 
тым-тырыс емес. Қарағайлардың биік басына жыйы ұя 
салған кара қарғалар, жұмыртқасын шағып ішетін, я ба- 
лапанын іліп әкететін: ителгі, каршыға, лашын, қарақұс- 
тармен шарылдап төбелеседі де жатады. Қашан қар түсіп 
құстар сирегенше, бұл соғыс ала жаздай арылмайды.

Айнала отырған елдің көбі Меңіреудің ішінде не ба- 
пын білмейді. Білгісі келгендердің біразы жолын тауып 
жүре алмайды. Сондықтан, ішін араламағандар: «перінің 
ойнағы бар» дейді, «аюдың апаны бар» дейді, деген сы- 
• ілды ертегілер жасап аладьт. Құлак естір заманнан 
Сері ол маңдағы елден Меңіреуді бірінші рет толык кез- 
ген Амантай.

Каторгіден қашқаннан кейін бірден бірге амалдап 
жылжып келген Амантай, Омбыдан еліне беттеген жо- 
лында, жолдағы елдің бір байының жылкысынан ат ұр- 
лап мініп, тартып отырып, бір түні іңірде қыстауына 
келді.

Жер жобасымен келген Амантай, қыстауының орнына 
жеткенде өз көзіне өзі сенбеді: ұзындығы екі шақырымға 
созылған кең көшелі, үйлері жыпырлаған қала!

«Апыр-ау, қала түсіп калған ба? Ауыл қайда кетті 
екен?» деп ойлап көшеде аяндап келе жатқан оған, салт 
атты қазақ жолықты. Амандаса келе, ол казак, Амантай 
ауылнікі болып шықты.

— Бұл қала қашан түсті?— деді Амантай ауыл ада- 
мына аты-жөнін айтпай.

16 С. Мұқанов, Ш-том. 241



— Амантай дейтін басшы адамымыз болатын еді. Сод 
кісі болыска карсы кеп, өтірік жаламен жер ауып кетті. 
Болыс Амантайға өшігіп, жерімізді пірселенге' әдейі ал- 
дырды.

— Амантайдан хабар жок па?
— Өліп калды ма дейміз. Хабар жок. Көп болды.
— Қош! — деп Амантай жүріп кетті.
«Кайда бару керек?» деп ойлағанда Амантайдың тап- 

кан жері орман күзетшісі Березкиндікі. Мұнын онымен 
аздап тамырлығы болатын. Өткен кыстардын біреуінде 
Березкин кыс бойы ауру болып, үй іші катты жүдеушілік- 
ке ұшырағанда, бүркіт салып жатып Амантай коян етімен 
онын үйін бір кыс асыраған. «Бұл жаксылығынды өмірі 
ұмытпаспын!» деген Березкин.

Амантай Бурабайда камауда жатканда. Березкин бір 
екі рет ас апарып та берген.

Березкиннің үйі калың ағаштың ішінде. Іргесінде та- 
калған тау. Баспана жер көп.

«Басканың көзіне көрінбей барсам, неғып аз күн сак- 
тамас екен? — деп ойлады Амантай, каладан шокытып 
шыға беріп, — орыс fS болса дәмдес болған адам. оған 
расымды айтайын».

^Березкин Амантайды көңілдегідей карсы алды. Аман
тай шынын айтып еді:

— Жаздай жат, осында, — деді Березкин. — Тамақ 
бар. Қалын ағаштық іші. Жан көрмейді.

Амантай бір жакка аттанып кайтып келсе: «Амантай
ды тапэ деп кысып, «таба алмаймын» деген сон Березкин 
ұсталып, Кошкин Бурабай каласына алып кетіпті. Содан 
кейін, ол: «ауыл не боп жатыр екен> деп хабарланса, 
урядник Амантайды тап деп кыскан сон, біраз жігіт ка- 
шып тауға тығылыпты. Амантай соларға косылды.

Күндер оза, Амантай тобы көбейе берді. Бұл топ ал- 
ғашкы ндері казақтан ғана кұралса, кейін оған орыс- 
тар мен татарлар қосыла бастады. Сөз түрлеріне караған- 
да, олар «солдаттан кашып жүргендер». Үйренісе, сөйлесе 
келе баикаса, патша үкіметіне. онын соғысты қолдау сая- 
сатына карсылары көп, солардың ішінде ерекше көзге 
түскен адам, аузы мен иегін калындап шыккан сакал.
“УгР:Іг* апканм^н’ кескш-ажары гүлдей жайнаған орыс 

, аты Петька, фамилиясы — Гроза. Өзінін баян-

1 П і р с е л е н  — переселенцы. Росснядан
2 4 2

ауып келгендер.



дауынша ол екі-үш жыл соғыска катнасып, элденеше рет 
жаралы болған. Соңғы жарасы жазылғаннан кейін, со- 
ғыска енді барғысы келмей кашқан Амантай тобына со 
бетімен кеп косылып отыр.

Сырласа келе, Амантай мен Петька тез ұғысты: ка- 
торгада жүрген кезінде, Амантай орыс большевиктерімен 
кездесіп, олардан революциялық ұғым алған. Кәзір ол, 
патша үкіметін кұлатпай, еңбекші көпшілікке атар тац 
жоғын жаксы біледі. Петька да сол ойдағы адам боп 
шықты. Бірақ оның ойы Амантайдан әлдекайда терен, 
оған бас себеп — Амантайдың окымағандығы, Петька 
Грозаның сауаттылығы. Сөз әлпетіне қарап, Амантай оны 
«ен, білгіш адам осы шығар» деп калады. Патша үкіметін, 
оның сүйеніші — капнталистер мен помещиктерді серік- 
теріне еппен таныстыра отыра, «не іетеу керек?» деген 
сұрауға ол тура жауап бермей, «оны жағдайға карай кө- 
рерміз» дейді. Топтың катары күн санап көбейе түседі, 
«не істеу керектік» кеңесі ұлғая түседі...

Ton сондай бір кызу кенестің үстінде отырғанда, бір 
салт аттының басы қылт ете түсті.

— Ойбай! — деді біреу ұша түрегеліп, — келіп калды!
— Отты сөндір!— дегесін біреуі казанда асулы тур- 

ран етті сорпасымен төнкере салды.
Оларда кос жок еді. Қосы жапырақтан істеген колен

ке еді. Өзге жігіттер сасып кап, ағаш-ағаштың тасасына, 
тас-тастың куысына енбектеп бытырағанда, Амантай кос- 
тағы шиті мылтығын колына ала, костың касындағы тас
ка жасырына қойды.

Жолдағы бұтактарға, тастарға сүріне аяңдап, елегізіп 
үркіп келе жаткан аттағы адамның Бүркітбай екенін, тас- 
тан сығалап отырған Амантай айкын көрді.

«Ә, иттің баласы! — деді Амантай ішінен, — жылан- 
дай жылмандап, койынға кіргің келе ме? Ол болмас!»

Бүркітбайды көзінің тұсынан ала шитімен болжаған 
Амантай, мылтыктың кұлағын кайырып, нысанасын 
аныктап сығалап алып, тілін тартып калуға он қолынын 
үсік саусағын а пара берді де:

«Атпай тұра тұрайын, — деп ойлады, колын бөгеп, — 
артында адамы бар шығар, байкайын».

Бүркітбай курке кылған жапырактың қасына кеп, төң- 
керілген казанды, шашылған етті, әр жерде жатқан киім- 
ді карап тұрып, үрккен атын еркіне жібермей:
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— Амантай! — деді дауыетап,—эй, Амантаи! Жасы- 
рынба, шық бері! Мэн жалғызбын. Қорқпа, айтатын сө- 
зім бар.

«Кара, кулығын!— деп Амантай мыдтыкты тартып 
калуга бір тұрды да, — канына ортак, боп қайтем шіркін- 
нің, әуелі неге келгенін білейін, күні үшін жүрген жалғыз 
жігіт кой?» деп басын көтеріп, мылтығын көлденен ұс- 
тап шьгға келді.

— Атып тастай жаздаған екенсің ғон,— деді Бүркіт- 
бай именбей, — әуелі амандасайық, салаумағалайкем!

Амантай «эликсәлем» деген жоқ. Күдікті көзбен тесі- 
рейе қарады.

— Сен мені не пәлемен келіп тұр деме, — деді Бүркіт- 
бай атынан түсе беріп,— куғынмен кеп тұрғам жок, ар- 
тымда кісі жоқ. Қорқпа. Өзін аман келдің бе?

Әлі де сыздана карап амандаспаған Амантайдың 
касына кеп, Бүркітбай жүрген жол мәнісін кыскаша 
айтты.

— Ә, солай ма? — деді Амантай жұмсацқырап.
— Солай, отағасы. Құйысканға кыстырылған нәжіс- 

тей, жүрген жерімді Итбайдың тіліне ерем деп бұлғап 
болып ем, енді осындай бір ерлік істегім келді.

«Бұл кім?» деп сығалап отырған Амантайдын серікте- 
рі Бүркітбайды көргесін тегіс жыйналды. Бүркітбай сы- 
рын енді молырақ ақтарып, Ботагөз үйініц хал-жайын, 
Асқардың жайларын баяндады.

— Менің ұзақ тұруға уақытым жок, — деді ол. — мен 
казір кетем де, Ботаһөзді алып кашу жабдығына кірісем. 
Оны істемеуге амалым жок. Ботагөзді кұдайдын кол ас- 
тында, Амантай, сенен баска арашалап алатын пенде 
жоқ. Менің саған айтарым: Ақшокы мен Аксаксары тау- 
ының ана бір жол айырылатын кезеңінде таңға жақын то- 
сыцдар.

— Қай батыр еді? осы елдің бір батыры айбалтамен 
шауып тацба түсірді дейтін ана бір тот баскандай сарғай- 
ған жолдың езуіндегі ак тастыц маңы ғой? Жол сол ара- 
дан айрылатын, — деді Амантай.

\стінен түстің. Нак сол. Бірак, Амантай, саған ай
тарым: кыз алып кашатындардың ішінде Итбайдыц бала- 
сы Ерғазы да _бар. Сен ашумен оны жазым кыла көрме. 
Қызды ғана айырып алып кал. Кім айырып алып қалға- 
нын білмеген болайык. Сеніц кашып келгеніңді Итбай ес- 
тіді. Бірак сен деген ой оған келе қоймас. Келсе келе бер-
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сін. Бірак жаны катты ауыратын іс қылма. Арты неге со- 
ғарын кім біледі. Екі арада шыбын өлер деп мен косақ 
арасында бос кетіп жүрмейін.

«Осы, алдап, колға түсіргелі жүр ме?» деп ойлаған 
Амантай, «жарайды» деп уәде берген жоқ.

— Ендігісін өзің біл, — деді Бүркітбай аттана беріп,— 
мен айтарымдьг айттым. Қызды алдьшыздағыі түнде, тан
га жақын, әкетеміз. Егер жол тосып айырып алмасаң, жи- 
енің ертең Итбайдың қатыны. Менен күдіктеніп, бұл ара- 
дан сырғыймын демендер,— деді Бүркітбай, жөнеле бе- 
ріп қайта оралып, — құй сен, кұй сенбе, Амантай. Менің 
көнілім тап осы жолы адал.

Сенер-сенбесін білмеген Амантай, калы.ң жапырақты 
ағаштың ішіне сіңгенше Бүркітбайдан көзін алған жок.

IV

Заводқа ең жакын деген ауыл үш шақырымдай жерде 
еді. Соған Бүркітбай күн құлай барса, одан кейін шыккан 
Ерғазы мен қасына ерген төрт-бес жігіт бұрын жетіп, 
ішіне Қожантайды алып, ауыл сыртында кеңесіп отыр 
екен.

— Орта толсын-ақ!— деді Бүркітбай түсе ғап, атын 
шылбырынан ұстай, бір жактарынан отыра кетіп.

— Е, сен неге кешіктің мұнша?— деді Ерғазы.
Қымыз шала ашыған ба, немене? Әлде аш өзекке іш-

кендік пе? Таңертең оразамды қымызбен ашып ем, жол- 
шыбай ішім ауырып, оның үстіне мынау бір үсті тыйыш- 
сыз ат екен, жортақтаса ішімді түйіп, содан жолда дәрет- 
ке отырып ем, ат бірдемеден үркіп, шылбыры қолымнан 
шығып кетіп айрылып қап, атым қашып кетіп, шылбыры- 
на оралып көп әуре болып, зорға ұстап алғаным!..

«Өтірігім белгісін бетім білдіріп тұр ма?» деп Бүркіт- 
бай қынжылып еді, басқалар оны аңғарган жок.

— Атыңды үстасаң окасы жоқ, — деді Қожантай.
— Ал, не бітірдіңдер? — деді Бүркітбай сөзді басқа 

жаққа бұрғысы кеп.
— Бәрі даяр, — деді Қожантай.
— Е, айтшы, калай?
— Бір барақта тұратын бірер жігіттермен уәделестім. 

Ақша бермек болдым. Шығарып береді. Бірак, жеңгесі 
өте нашар жатыр екен, құрғырдың. Екі күннен бері аяқ- 
қолына ісік пайда бопты дейді. Құрт ауру ғой. Іекесін
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мал болмайды. Көк көтеріле, шөптін буыны ката, құрт 
аурудың өлетін әдеті емес пе?

— Бір қатын өлді деп біз өлеміз бе? — деді Бүркіт- 
бай, әдейі аттанғасын, өлсе де қарамаймыз.

— Әрине, — деді Қожантай шын ықласымен, — солай
етеміз.

— Қыздың өзіне кұлаққағыс кылған жоқсыңдар ғой?
— Жаңа ғана келдім, — деді Қожантай, — кыз бойна- 

ның басында. Ішек-қарын аршып жүр. Жеңгесі нашар- 
ланғаннан ба, немене, екі көзі бұлаудай. Жылап жүрге- 
сін, сөйлесіп көр дегендерім бата алмады.

— Үйінен калай алып шығатын болдық?
— Таң қаранғысында еркек атаулы жүмысқа кетеді. 

Сол кезде кіреміз де алып шығамыз.
— Анау күні осы барақтан мынау Қадыр елініц жігіт- 

тері кыз алып кашам деп келіп, еркектер жокта, ылғый 
катын жабылып бермей ғап, маскара боп кайтты деп ес- 
тіп ем. Оны айтуға ұмытып кетіппін. Ішіндегі кейбір өжет 
катындар зорлық қылайын деген жігіттерге пышак, балта 
ала ұмтылып жарып тастай жаздапты.

— Мынасы бір сұмдык- десейші!— деді Ерғазы үрей- 
леніп, — бізге де соны істейді, онда.

— Істей алмайды! — деді Қожантай.
' — Істей калғанда кайтеміз?

Ерлік белгі көрсеткісі келгенмен Қожантайдын, өзіде 
ойға кала бастады. «Қызды алып қаша алмасақ калай 
болады?» деген ой келгенде, кешеден бері қолыма конып 
болды деген «кәнделеттіктің» бакыт кұсы, бауын сыпы- 
рып кашкан тәрізденді. «Жоқ, — деді Қожантай ішінен 
жігерленіп, — ол болмайды, кызды алып кашпай қоймай- 
мын!»

—_ Қатыннан коркатын біз қатынбыз ба? — деді Бүр- 
кітбай. — Қатынға калған сөзді маған берші! Мын, катын 
жабылса да жалғыз өзім алып шығайын.

— Қатынның бетін аулак кылсын де, — деді Ерғазы 
Бүркітбаиға, — ол кәпірлер шындаса еркектен кем кый- 
мылдамайды. Былтырғы Бектұрдың жесірін алып каша 
барып, жалғыз катынға дындай төрт жігіт әлдері келмей, 
кызды ала алмай, шекенді ісіріп келгеніңді білемісін?

— Сок өтірікті?— деді Бүркітбай мойындамай,— ка- 
шан?

— Қашар сыйыр бұзаулағанда!..
Көлденең сөз не керек?— деді Қожантай, — істі
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кеңесейік. Қатындар болысса жұмысымыз кыйынға айна- 
латыны рас. Онда баска амалын қарастыру керек.

— Не амал?
— Барақтан біреу алдап алып шықса, қағып алып 

жүре береміз ғой. Кәзір ас даяр шығар. Астан кейін тағы 
акылдасайық.

Жігіттер мен Қожантайға еріп Бүркітбай аналардың 
түскен үйіне келсе, үй ішінде бір қазан сүр кайнап тұр. 
Үй иесін Бүркітбай білетін еді: орта жасты, тоқ дәулетті, 
қонақ түскіш бір момын адам.

— Қатын, — деді ол әйеліне конақтары келгесін,— 
асың піскен шығар, нанын сал! Жұмыстары болса тоқта- 
масын.

Үй иесі аныктап білмегенмен, жүріс-тұрыстарына, 
келбеттеріне карап, бір жамандыққа кара кұстай түйіл- 
гендерін сезген еді.

Кебеже үстінде ысулы тұрған жұка нанды үйдің әйелі 
жапырактап кесіп казанға салды да, бірер кайнатып тү- 
сірді. Болыстың баласы келгендіктен үй несі жал-жая, ка- 
зы-карта сыкьілды кадірлі мүшелерден салған екен. Жә- 
не семіздің сүрі екен.

Ет алдарына кеп, туралып желіне бастағаннан кейін, 
жігіттер Бүркітбайдын шабан жеуін калжыц кылды.

— Айттым ғой, ішің ауырғанда ет жей алмайсың деп, 
— деді Ерғазы күліп, — етті көргенде кұтың түсіп кететін 
еді, аузыңа бір жапырак сала алмай берекең кашып 
отыр ғой.

Бұрын етке мешкей Бүркітбайдың жүрегі өрекшіп, 
кұскысы келгендей, етті рас жей алмады. Неге жей алмай 
отырғаны оның өзіне аян. Бірақ жей алмау себебін ка- 
сындағыларға сездірмеуге тырысты.

V

Заводтың бас иесі немістің капиталисі Штемберг ком- 
панионы Кулаков болғанмен, өндірісті күнбе-күн баска- 
ру, жұмысшы жалдау, я шығару істердін, көбі Қызылжар- 
дың белгілі бай татары — Муратов Ғабдоллада еді. Оның 
арғы тегі аксүйек емес. Ғабдолланыц туған әкесі орта жа- 
сына шейін казак ауылдарына айна, тарак апарып сатып, 
ауылдан қыл-кыбыр жыйнап алып қайтып, үсақ саудамен 
күн көрген адам. Бертін келе ол, Тойматов деген байлар- 
дың саудасына араласып байып, ірі байлардың катарына
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косылған. Қызылжардагы атакты ұн диірменін (ұн заво
ды) Муратов салған, оны да азсынып, ірі капиталистер- 
мен компанион болуға айналған. Оның бірнеше компа- 
мионы бар, соның біреуі Германияның Гамбург қаласы- 
нан кеп, Ақмола облысына екі жерден '(Қызылжар мен 
Бурабай) консерв заводын салған Штемберг.

Әкесінің ұсақ саудамен гана калтақтап күн елткен ке- 
зін көзімен көрсе де, бала кезінде жокшылык, өз басынан 
өтсе де, Муратов Ғабдолла жұмысшыға өте қатаң. Жұ- 
мысшымы ол орыстан аз алады, казактан көп жалдайды.

Орыс пен татар ақшаны көп сұрайды, — деді ол, 
Штембергке, өйткені олар ақшаны қымбат төлейтіи 
жер естісе кете барады. Қазақ кедейлері алыстан кесіп із- 
деуге әлі үиренген жоқ. Алыста кесіп барын олар білмей- 
ді де. Ауылда кесіп таба алмай аш отырған кедей, арзан- 
ға жалдана береді.

Қызылжардыц консерв заводында орта есеппен, жұ- 
мысшының айлық ақысы 15 сом, Бурабай заводының 
° пР°центі казак.. Олардың орта есеппен айыыа алаты- 

пьш >ес сом. Соның ішінде Ботагөз сыкылды ішек-ка- 
рын тазалау жумысындағылар айына бес-алты сом ғана 
алады.

Муратов жұмысшылардың аз ғана алатын акшасын 
а мезгілімен зқшадай колыиа бермейді. Сол заводта

ггмІ1ЦгЧПИТ\і^ан’ кездеме- бұлғары, ұсақ-туйек сататын дү- 
0ар’ жұмысшыларға ол екі бағамен несиеге товар 

Оереді де, есептесерде еңбек ақысынан ұстап калады.
МVdатппткш”Ь'л!f ^ ҮШШ келген кеДейлер бастапкы кезде 
бектеоі онбРйтУЛ '<'улығын аңғармай, артынан біліп, ең- 
тастзп к-рйг, И1 олғасын жанжал шығарып, жұмысты 
барао ж еп Т п Г СЯТИНИКтерін ҰРЫп жүрді. Бірак баска

S s  ̂ іТ о а„Тшр7 ё Г Г п токтай№'кайта
амалсыТніы^і,113̂ 3  ̂ жатканьш көре тура жұмыска 
болды Б а т к  мЛ отағ®зд’д ек> көзі ұзақ күнге баракта
баланыц өлгенін бфеу берІ карай шыға берсе, Ай' 
тас төбесіне ш и ғ я л и ^  Келе жатқан аДам ба, деп жүрегі 
сайынтанауы кусыоылып * Лар өкп.есі болмай, жөтелген 
Айбала оның көУз ги іш 1ябарДе,іеСІМен ентіге дем алған 

Жумыс таннын' “ ”Да ӘЛестеп’ бір «инут кетпейді. 
латы'н еді Ұзак г '1'311 Кас қаРаіІғанға шейін созы-
ген «оқ ІБа ы Е  Б°ТаГӨЗ "€ ІСтеп' Н€ койғанын біл-ЬЗР Ы,1Тасы жҰмысты бітіріп, жумыстан кайт- 
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кан жолда конторға соғьш есебін алып, Айбалаға тез 
жету.

Муратов іБурабай заводына сенімді кісі коятын еді 
дс, өзі кебінесе Қызылжарда тұрьгп, он, он бес күнде бір- 
ак рет келіп жұмысшыға есеп беретін еді. Айдын аяғы 
боп, жумысшылардың есеп алатын уақыты жетіп, «Му
ратов келді» деген соң ьгмырт жабыла топтальш контор- 
ға ағылды. Ішінде Ботагөз.

Муратов конторға жұмысшыларды біртінден кіргізіп,
есептесе бастады.

— Маған есепті бұрын алуға ұлықсат етіндер,— деп 
өтінді Ботагөз, кепшіліктен.

— Жіберіндер,— десті көпшілік,— бұл бала жеңге- 
сіне алан боп тұр. Бейшара кайтсін, құдггй басқа салға- 
сын! Есебіқді тезірек алып, тез кайт, шырағым. Жеңгең 
нашар жатыр ғой.

Келтің ұлыіқсатымен, үстіндегі киімі қанмен сауыс 
болға«, Ботагөз конторға кіріп барса, басында дөңгелек 
кара такыясы бар, сымпыйған ұзын пальтосы бар, шегір 
көз сары жігіт столдың қасында отыр екен. Стол үстін- 
дегі кішкене сандықта толған ақша. Үйдің ішін күндізгі- 
дей жарқыратқан төбеде үлкен айналма білтелі ш-им.

Муратов қазак арасында көп жүріп, казакуар болған, 
казак ғурпымен алым беріп, бозбалашылык істеген ку 
жігіт еді.

— Сүйле,— деді ол, казак пен татар тілінің арасы- 
нан сөнлеп, көзін ойнакшытып, касын бір жоғары шыға- 
рьш, бір томен түсіріп,— матур кыз.

— Есебімді алуға келіп ем.
— Пәмилиен нишік, синін?
— Тұякова.
— Қазір карим.
— Есікті ішжен басьгп, сырттағы жұмысшыларды бі- 

ріндеш жіберіп тұрған шоқша сақал казакка татар жігіті 
көзін кысып, иегімен далаға шьщ деп ымдағанын Бота- 
гөз көріп калды. Шокша сакал шығып кетті.

— Қазір хисаплайык,— деді татар тізімнен Тұякова 
деген фамилияны тауып, Ботагездін денесін ойнакшы- 
ған көзімен аралап.

Татардың ойнакшыған көзінде Ботагөздің жумысы 
болған жок. Оның ойы тез ecesn алып, кету.

— Айлык хакыныз,— деді Муратов, сголдың Бота-
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гөз жак шетіне аяғын аса отырьш,— биш сом и<кән, дұ- 
рыс ма?

— Білмеймін, солай болса солай шығар. Неде болса 
беріңіз.

— Борышларыңны карим.
Мұр.атов бір книганы алды да, ішін ақтарып, бір же- 

рі-не бармағьгн нұкып:
— Көп алған икәнсіз,— деді.
— Не алытшын?
— Жарты кяғаз шай алдың ма?
— Алдым.
Бір сом жигірма биш тиін. Икі кадак кант алдын. ма?
— Алдым.
— 80 тиін. Биш кадак ит алдын <ма?

Алдым.
— Отыз тиіннән: бір сом иллі тиін. Жеті кез ак ал

дын ма?
— Жеңгем нашар болғансын, кебініне алып ем.
— Жігірмі сигіз тиіннән: бір сом 94 тиін, пұт жарым 

ұн алдың ма?
— Алдым.
— -Бір сом он бес тиіннән: екі сом отыз тиін. Барлы- 

ғы жеті сом 79 тиін. Икі оом 79 тиін артык алған икән- 
сіз. Балтабек синің братың ма?

— Ағам.
— Оның төрт сом 40 тиін бирэшәгі бар икән. Біләсіз 

бә оны?
— Білмеймін.
— Сіз төлейсіз, оны.

w Ботагөз не айтарын білмей аз сасқалақтап тұрды. 
Үйінде ішер тамақтан — ұннан басқа калғаны жоқ еді. 
Сөзін «мұсылман баласы екенсіз» деп бастап, іБотагвз 
жыламсырап тұрып, Мұратовқа жеңгесінің нашар жат- 
канын^ өзінен басқа үйінде жүмысқа жарайтын жан жо- 
ғьі'Н аитып, аз да болса ақша беруін өтініп жалынды.

Сіздей іматур қызға ақша хажет тіа? — деді Мүра* 
тов, столдан түсіп, Ботагезге жақындап.

Хажет болмаса айта-м ба? — деді Ботагөз.
— Мин бирем сізге.

Ағатай, өзің біл, өтінем!
— Бірақ...
«Бірақтың» артынан Муратов жымындап, кескінін ка

рал, үндемегесін:
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— Не айтасыз? — деді Ботагөз жорамалдап.
— Ашула'нмайсыз ма?

— Несіне ашуланам?
— Мин дэ -матур жігіт. Рас па?
Ботагез үндемеді.
— Син матур кыз... енді білдініз ме?
— Туралап айтыңыз,— деді Ботагез бойын ашу

кернеп.
— Сіз бала түгіл... борышларын, сызып ташлимын.

Алмаймын... Жэне бес сом бирэм...
— Не нэрсеге? — деді Ботагез түсін суытып, кезш

кадап. _
— Түнде мына киімләріңні ташлап кил мынау уиге...
Муратов қольгмен терезеден бір үйді нұсқап еді, Бо

тагез қараған жоқ.
— Онда қайтесіз? — деді Ботагез жігерлі дауыспен.
— Қайтемін... біләсін-бит... мин яш жігіт, син яш кыз!
— Собака!— деді Ботагез бетіне едірейіп бір қарап, 

бұрыла жөнелііп, — шошқа!.. Сволочь!..
Иығынан ұстаған Мұратовты сілкіп тастап, ашулы 

адыммен есіктен шыға бергенде, Ботагөздің көзінің жа- 
сы домалап-домалад кетті/

Ботагез баракка келсе, Айбала нашарланып калған 
екен. Күндегі дағдысында Айбала жұмыстан шаршап 
келген Ботагөзді ренжітпейін деп «қалайсыи?» деген сұ- 
рауына, «тәуірмін» деп жауаіп беретін. Сырқаты жанына 
батып отырса да, көңлі көтеріңкі отырған адам сықылда- 
нып, ара-тұра қулық айтып, Ботагөздің кайғылы ойын 
сергітуге тырысатын. Сол күндегі дағдысымен Ботагез 
бараққа кіріп, қасында май шам жанып тұрған, шалқасы- 
нан жатқан Айбалаға жақыидап:

— Қалайсың? — деп еді.
— Тәуірмін,— деген сөзді дауысы әлденеше рет бө- 

геліп-бөгеліп зорға айтты.
Күндегі дағдысымен Ботагез Айбаланын. 'мандайына 

колын салса, жылбыскы суық тер шыпшып шығып жа- 
тыр екен. Басы күндегідей ыстық емес, қоңыр салкын.

Ботагез заводтың фельдшерінен екпе тіуберкулезі ту- 
ралы түстікті тілмен жазылған кітапшаны сұрап альип, 
оқып шығып еді. Мандайына суық тер шығып, басы сал- 
қындаудың арты жаман екенін ол білетін. Сондықтан, 
жүрегі жылдам соғып, бойы дірілдей бастады.
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Өз жайын өзі шамалап жатқан Айбала, Ботагөзді ен- 
дігі алдауының жөні жоғын біліп, тілі күрмелгенше ба- 
кұлдасып калуға ойлады.

— Сәулем, басымды көтерші,— деді ол, осы үш сөзді
әлденеше бөліп айтып.

— Сусын ішесіқ бе? — деді Ботагөз.
— Берші, тамағымды жібітейін.
Аузына берген сусынды Айбала жұта алмай, көже 

омырауына төгіліп кетті. Бұл калға түскенін керген Ай
бала, мұцын сөзбен шағуға шамасы келмейтін болғасын, 
ішкі сезімін ікөздің жасымен білдірейін деп еді, көз жасы 
таусылғандай жылай алмады.

— Еркем!— деді Айбала өз сөзіне өзі қақалып,— 
Сәулем, жан досым... бауырым... бауырым... бакүл бол!..

Ботагөздің көзінен жас ыршып-ыршьш кетті. Айбала- 
ның аузынан белшектеніп шыққан әрбір сөз Ботагөзге 
жан алатын әзірейіл, не болмаса аткан оқ тәрізді көрін- 
ді. Айбаланың арық денесін ауыртпай сүйеп, егіліп жы- 
лап отырьгп, оның айтканы:

— Апатай-ай, жаман сөзді айтпашы!
'Басқа сөз айтуға әлі 'келмей, шаршағандай болған 

Айбаланы тынықсын деп, Ботагөз оны жатқызды. Айбала 
сол жатқаннан таң қараңғысына шейін Ботагөзге тіл кат- 
калы әлденеше рет окталса да, дауысы шыкпай, ерні ғана 
кыбырлап, бір ауыз сөз айта алмады.

Түні бойы екі көзін Ботагөзден алмаған Айбалаға кел- 
ген ой: «Апыр-ай, адамның кез жасы 'мұндай көп болады 
екен-ау!» Расы солай: іңірден жылаған Ботагөздің жасы 
омырауына жанбырдай еаулап, таң караңғысына шейін 
бір тыйылған жок.

Айбаланың нашарланғанын, Ботагөздін жылағанын 
көрт аяған көршілес жаткан жүмысшылардың әйелдері, 
гүні бойы жұбаткысы кеп, Ботагөзге әртүрлі сөздер ай
тып еді, ол сөздер Ботагөздің мыйына бармай, бір кұла- 
ғынан кірсе, екінші күлағынан ағып кетіп жатты.

Өткен күн Айбаланың қасына тастап «еткен кемпір, 
өлікті кеп көрген тәжрибелі кісі еді. Жұмысшылар таң 
каранғысында күндегі дағдымен киініп жұмыска кетіп 
болғасын, Айбаланың жан тәсілім кылуға айналғанын 
жобалап:

Шырағьгм,— деді кемпір Ботагөзге,— сен далаға 
шығып келші. Көп жыладын, ғой. Таң атуға жакын. Бү-
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гін жұмысқа бармаесың. Қаитып кеп ұйқта. Далаға шы- 
ғып келмесең, көп жылағасын басың ауырады.

— Ъар саулем!— деді Айбаланың күрмелген тілі сол 
арада кенеттен шешіліп кетіп, сөзін бөліп айтса да,— 
бойыңды сергітіп кел!

Айбаланың тілі шыккасьгн, Ботагөз куанып кетті. 
Түні бойы жылай бергенджтен басы канғырып, мыиы 
мең-зең боп ауырған еді. «Шыксам шығайын» деген ой 
түсті оған. Бірақ «шығайын» деген сөзді ол айтпады, шы- 
ғуға ыңғайланып тесектен түсіп Айбалаға карап еді, кезі 
баяғы дені сау кезіндей нұрлы екен.

«Көзі түзелді, ешнәрсе етпес!» деп куанды Ботагөз ба- 
рақтың есігіне карай жөнеліп. Ботагөз есікке карай же- 
неле бергенде, Айбала кірпігін ең актык рет кағып, актық 
демін ышкына алып, аз күн дүние көрген көзін біржола 
жұмды...

Ботагөз барактан шыкса, далдның ауасы тамаша таза 
екен. Майдың майы шыккан гүлді жасыл даласының исі 
жұпар сыкылды. «Осы ауадан Айбала бір жұтса,— деп 
ойлады ол, барактың шығыс жағында бір саяндау жерге 
карай адымын кеңірек басьш женеле беріп,— жазылып 
кетер еді-ау!»

Қаннен-каперсіз сайға карай аяндап бара жаткан Бо- 
тагөз, артынан бір>еу ша*п беріп ұстай алғанда селк ете 
түсіп, катты кысқан кұшактан сытылып шығуға жаита- 
ласты.

Аш белден темір кұрсаудай катты ұстаған кол, Бота- 
гөздіц есін жыйнатпай, жетіп келген пар атты арбаға 
алды да ұрды.

— Тарт!— деген дауысты естіді Ботагөз.
Ъожысын кағып калған пар ат, поездай катты екпін-

мен тартып кете барды.
Бетіне таңның салкыны соғып, аздан кейін есі« жый- 

най бастаған Ботагөз демін ышқына альт:
— Юм де болсаң босат денемді, өліп барам!— деді 

корғасындай ауыр салмакпен басып жатканға.
Басып жаткан катты кыскан кұшағын басатып, Бота- 

гөздің арбада басын көтеруге ерік берді.
Денесі темір кұрсаудан босанғаннан кейін, Ботагөз 

арбаның ішіме басын көтеріп отырып, екі жак колтығы- 
нан ұстаған екі адамға кезек-мезек карады.

Бүркітбайды да, Ерғазыны да ол таныйтын еді. Ер-
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ғазы өткен жаз «ойнап-күлейік» деп кісі can маза берме- 
ген, Ботагөз оған көнбеген.

«Бүлардан баска кім бар екен?» дсп ойлап Ботагөз 
алды-арты'на караса, божы ұстаған бір жігіт отыр. Одан 
баска ешкім жок.

— Жібер! — деді Ботагөз колын екі жактағы колтық- 
таған колдардан суырып.

Бүркітбай да, Ерғазы да: «кайда барар денсін?» де- 
гендей босатты.

— Мені кайда апарасықдар? деді — Ботагөз ашулы 
дауыспен.

— Ауылға!— деді Ерғазы.
— Қай ауылға?
— Біздің ауылға?
— Неге?
— Қатын кылуға!
— Кімге?
— Әкем Итбайға.
Ботагөздің жұдырығы мұрнына калан сарт ете түске- 

нін Ерғазы аңғармай калды.
— Мына кыз кайтеді? — деп, ду ете түскен мұрнына 

колын апарып еді, жып-жылы бірдеме біліме кетті. Кара
са, қан екен.

Ботагөз екінші ұмтылғанда, екі жак колы да баяғы 
темір какпанға түсті.

— Әй имансыздар, мүртеттер!— деді ол, катты ыш- 
кьгнған дауыспен.— Ұят бар ма сендерде? Сендер ансын- 
дар ма, адамсыңдар ма?

— Адамбыз! — деді Ерғазы.
— Сендер аңсықдар, шошкасындар!.. Неғып батыл- 

дарың барды, жеңгем өлейін деп жаткан күні алып ка
шу ға?!

Бойын ашу кернеген Ботагөз ұстап отырған екі жігіт- 
ті кетерЬп кете жаздады.

— Әй, Бүркітбай! — деді Ботагөз, бұлкынғаннан түк 
шығары жоғын біліп,— тілеуін бар жігітсін. Жаның неше 
жерден кара тастай катты болғанмен ая мені!

Не істе дейсін аяғанда? — деді Ботагөздің сөздері 
арына инедей қадалған Бүркітбан.

— Итбайдың імені алғысы келеді ғой?
Алғысы келмесе, алып кашамыз ба?
Мен бұл күнге шейін көнбей келдім. Енді кенейін...

— Е, бәсе, солай деші...
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— Жалғыз жаным бар,— деді Ботагөз жалбарынып, 
— өтірік сөзім емес. Итбайдың есігінде күңі болуға, он 
катын үстіне токал боп баруға, олда-білдә, шыдаііын, сеи 
менін бір тілегімді бер!

— Не тілек?
— Өзімнен артық көрмееем, кем көрмейтін, өмірдегі 

шын сүйіскен досым, жеңгем — Айбала, бүгін-ертең өл- 
гелі жатыр. Қасында жан ашыр жан жоғын білесін. Эл
ее, кеметін де кісі жок. Жеңгемді көмген күні Итбайдікі- 
не өзім барайын.

Ботагөз бұл сөзді шыньгмен айтты.
— Ойбай,— деді Ерғазы дауысын созьш,— болмай-

тын кеңес не керек.
— Әй, шіркін, адам емеспісін, тілеуің бар емес пе?—•

деді Ботагөз, үялтам ба деп.
— Әрине, адаммын. Бірақ, боеат деген өнбейтін сөзді

айтпа!
— Сен ит болғанмен, мен ит емес,— деді Ботагөз, 

та&ы да шын ыхласымен,— айтып келем ғой, женгемді 
көмген күні өзім барайын деп, бұл шын сезім!

— Тапқан екесің сенетін кіеіні — деді Ерғазы кеке- 
тіп күліп.

Осы кезде кыз алып кашқандар Ақсақсары-тауьжын 
беліне шығып, асудағы айыр жолға жақындап калған 
еді.

Айыр жолдың коспағында қалың қарағай болатын. 
Жол қарағайды жағалап кететін. Бұлар жолдың сол 
жағына түсе қалғанда, он шақты салт кісі дүрсе коя 
берді.

— Мынау не сұмдық?— деді бүркітбай саскан боп.
— Бұлар кім? — деді Ерғазы да үрейленіп.
Салттылар шауып келген бетімен пар атты баска кам-

шымен тартып-тартып жіберіп, біреулері аттардың шау- 
жайынан ұстап, енді біреулері аттан түсе ғап, арбадағы- 
ларға ұмтылды.

Бұлар кі'М екенін білмей Ботагөз аң-тан. болғанмен, 
Ерғазыларға дос адам емес екенін жораадалдады.

Жанын кайда қоярға жер таба алмай, денесін таран- 
тастың тар қорабына сыйғыза алман сасқан Ерғазы мен 
Бүркітбайға аиалар тимей, Ботагөзді арбадан жұлып ал- 
ды да:

— Мін мына атқа!— деді бір салт аггы тоеып.
— Кімсіңдер?— деді Ботагөз...
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— Оны кейін білесін. Мін тез!
Кім екенін білмеген Ботагөз, салт аткд такымы тиге- 

сін, достык, желдің лебізін шығарғандай болған жат 
гдамдардын. дүрмегімен қалын, карағайға сінді де кетгі.

VI

Темірбектің Итбай үйінен шығуына себеп: Итбайдың 
Ботагөзде көңілі барын естуі, айтқаныма көніп қарында- 
сынды бермедін деп Кенжетайды Итбайдың пәлемен ұс- 
татуы еді.

Үйінде жұмыс істеп жүргенде Итбайдың Темірбек 
ьфысы сыкылды еді. Әкесі— Байсақал да, баласы — Ит
бай да 'кісі жалдай жүре, Темірбектей жұмыска адал, 
ерінбейтін және мыкты жалшыны ұстаті ікерген емес. 
Сондай есігінің кұты болған, Темірбектің кетуіне Итбай 
катты кынжылды.

— Менін есебімді бер!— деді ол Итбайға, Кенжетай 
үсталып кеткесін.

— Неге? —
— Шығам.
— Неге шығысың?
— Шығам.
— Неге?
Итбай қднша шұк.шыйып сұрағанмен Темірбек «шы- 

ғамнан» басқаны айтпады. 'Біреулер:
— Осы неме Кенжетайдыц намысын жыртып жүрген 

шығар? — деп еді, тағы біреулер:
— Бұл немеге ондай намысты кім берді дейсіц, өгіз 

сықылды неме емес me, ішкен асы мен істеген жүмысын 
білетін,— дегенді айтты.

Неге екенін Итбай білмей-ақ қойды. Темірбек «шы- 
ғамнан» бір танбады. Ақырында Итбай — рұхсат берген 
соң, акы-пұл сұрамай өз бетімен кетіп отырып, алтын із- 
деуші старатель артеліне кірді. Оған міне, жыл жарым. 
Шешесі қолында.

Старатель партиясыныц Темірбекке жыл жарымда 
жарытып берген ақысы да шамалы. Күн көретін ғана пан
да табады. Сонда да завод, шахты мацынан ол кетпейді.

Темірбектін, қүлақ тігетін кеңесі біреу ғана. Ол — Бо- 
тагөзге Итбайдың кызығуы. «Алып кашты» деген хабар- 
Ды ол жыл жарымнан бері күнде күтеді. Жыл жарымнан
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бері оның жамбасынан қайраулы ақ балта түслейді. 
Оныц өзіне берген мыкты серті: «Ботагөзді алып қашқан 
күні Итбайдікіне барам да, Итбайды да, оның балала- 
рьж да шауып өлтірем, өзімді де шауып өлтірем!»

Консерв заводына өгіэбен барып қайтқамнап бері Те- 
мірбек:

— Неге альт қайтпадьгм? — деп екінді.
Оның үстіне Аіібаланың нашар жатқанын естіген Ұл- 

берген ағыл-тегіл жылап:
— Неге әкелмедің? — деп мазасын алды.
Бұл өкініш жанына батқан Темірбек алтын заводына 

бара, артель бастыгына: «тагы да жібер!» деп өтініп еді, 
анау:

«Кеше неге әкелмедің? Істегің келмесе артельден 
шык, әйтпесе, күнде қыдыруды өзгелер көтермейді» деп, 
рұхсат етпеді.

Артельден шықса күн «өруі қыйынға түсетінін біле 
тұра, Темірбек шыдай алмады. Бір таныс адамына жа- 
льшьш-жалбарынып атын сұрап алып, артельдің бастьі'- 
гына:

— Шығарсаң да амал жоқ, блрып кайтам,— деп жү- 
ріп кетті.

Темірбектің алып күшіне, адал қыймылдауына кы- 
зыққан артель бастығы үзеңгіге аяғын еалғанша «шыға- 
рамын!» деп қорқытып, аттанған соң:

— Енді тезірек барып кет!— деп, рұхсат берді.
Күндіз жұмыстан қалжыраған Темірбек бір ұйқтап

алып, таң қараңғысьинда аттанды. Жоли:ыбан оның ойын 
улаған нәрсе — «Аіібала «е күііге ұшырады?»

Ақсақсары тауының асуына ол таң біліне жетіп еді, 
жолда Бүркітбай мен Ерғазы кездееіп, өте шықты.

Темірбек баракка жеткенде күн шашырап шыға бас- 
тап еді, атын барақтың алдындағы діңгекке байлап, ба
рак. ішіндегі Айбала жатқан жерге жетіп барса, бетін 
ескі шапанмен жапқан Айбаланың қасында екі-үш әйел 
томсарып отыр екен.

— Балтабектің қатьгны осында ма?— деді Темірбек, 
беті жабулы Айбала екенін, я емес екенін білмей.

— Осында. Өзіц кім боласың, шырағым?— деді бір 
кеміпір.

— Балтабектің інісі едім.
— Әнеугі келген жігіт қой,— деді бір әйел, күбірЛеп.
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Кем nip Темірбектің кескініне ойлы кескінмен үңіле 
аз қарап түрып:

— Жеңгенді бердіқ, казапың қайырын береін, шыра- 
ғым!— деді күмілжи сөйлеп.

Кенеттен естіген жамандық хабар ақылына тез кона 
коймағандықтан 'ба, болмаса нашар жатқанын көргесін 
көңілі суығандықтан ба, әйтеуір, Айбалапың елу хаба
ры оған шу дегенде онша эсер ете қойған жок.

— іБотагөз қайда? — деп сүрады ол.
бала мана шығып кетіп еді, әлі келген жоқ. 

'Білмейміз кайда жүргенін.
— Кайда кетіп еді?

Далаға шыкқан. Мына жеңгесінің жаны шығуға 
жақындағасын, қорқар деп алдап шығарып жіберіп ек. 

Содан бері қайда жүр, ол?
Білмейміз, бейшара баланын. кайда жүргенін, әл- 

де жұмысқа кетіп калды ма екен?
Кой, неге кетсін, кетем деген жок. та, айтпай кете 

ме?— деді бір әйел.
К.еппесе каііда жүр? Биенің бір сауымы болды ғой, 

— деді кемпір.
Айбаланың өлу хабары удың уытындай Темірбектің 

денесше шыжымдап жайыльга, бір кезде онын барлык 
денееі ертке шалынғандай дуылдай бастады. Бірақ ол
Гььлмадьі5ІКТаҒЫ СЬф б€рмес мінезінен бұл жолы да ай-

Ботагөзге не болды? — деді ол іші өртеніп түрып.
— Білмеиміз,— деді әйелдер.

ғп „ , ^ ! ' ЫШҚЬІНа альш’ катты күрсінген Темірбек дала-
көомеген 1 ^ 1МДр Р?€н сұрау салып еді, Ботагөзді ешкім 

Р ; Н' *^оннаға неғып 'Кетіп калады?» деп ол,
™ Буғане РГ  СҰРЗУ СаЛЫП еді' онда да >кок-ка крп т і , !  б0ЛДЬ,?:" деп. таНДанған Темірбек, барақ- 

дай еөзді айг^ы:'У-СаЛЫП еді’ барақ ішінде бір әйел мына-

ра жа7ып iS PпІіпЫСЫНДа ДӘ,ретке шь,ғып сайға карай ба-
сып еалып ялктР/ ПЫ ариаға біреулер бір адамды ба- 
болмаса. ’ ° кашып кетті. Кім екенін білмедім. Сол

кан БүркДбай Темірбектің есіне қарсы жолык-
'Бэтагбз жок « і  fo i ? » T o 2 «  олЛаРДЫН арбаСЫНДа 

\ске шейін сұрау салып, еш жерден Ботагөздіқ ха-
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барын біле алмаған Темірбек Аибаланың сүйегін арба- 
сына салды да, кайғы мен ыза араласкан кара тунекті 
кескінмен үйіне қайтты.

Жолшыбай оның көз алдынан елестеп кетпеген екі 
нәрсе: Ботагөз бен балтасы.

Балтасына оның тез жеткісі келді. Балта оған: Бура- 
байдың бойындағы бар оръіанды отайтын, бар тасты тал- 
қандайтын, сүйтіп Ботагозді үрлаған адам қайда жасыр- 
са да таппай қоймайтын кару сы-кылды көрінді.

«Балтама тез жетейін!» — деді ол, атын айдай түсіп.

Үшінші тарау

БАС КЕСКЕН БАЛТА 

I

Ботагөзді кұткарьш алғаннан кейін Амантай серіктері 
мен акылдасты да, Меңір-еу аталатын калын карағай- 
дың жолдан алысырак түкпіріне кіріп бекінді, азыкта- 
ры — Итбайдың малы.

Бұл істің кімнен болғанын білген Итбай, уезге мәлім- 
деме жіберіп, уезд шаралар колданып көріп еді, одан іс 
шығара алған жок. Қанша іздегенмен Амантайлар меке- 
нін таптырған жок- Әбден кектесіп алғаннан кейін, 
Амантай тобы тығыла беруді койып, көрініс беруге, топ- 
танып Меңіреуден далаға шығып жүруге айналды. Қауіп 
пен хатерге ағайындасып алғаннан кейін: «бір түн жалын- 
сын, Итбай сак болсын, бауыздап кетем!» деп хабар айт- 
ты Амантай.

Бір күні күтпеген хабар сап ете қалды.
— Уа, немене?!— десті Амантай тобы шуылдап.

1 — Бір жамант естіп келдім.
— Не жаманат?
Патша қазактан солдат алатын бопты?
— Оны кайдан естідің?
— Кеше урядник осы хабарды әкелгет екен, бүгін ел 

іші шапкын.
— Сенін кейде кулығың болушы еді. Абайла! Бүл 

ойыншык сөз емес!— деді Амантай хабаршыға.
— Мені жауырын деп тұрмысың, не бала деп тұрмы- 

сың — деп хабаршы кейіді.— Бүндай сөзбен ойнаитын 
мен жынды ма?
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— Неше жастағыны алады екен?
— 19 бен 31 дің арасын алса керек.
— Бул буйрык кімдікі екен?
— Қайдан білемін кімдікі екенін. Мен касында оты- 

рып жаздырды деймісің?
— Ел неғып жатыр.
— Не кылсын. Азан-казан, у-шу. Каекыр талаған 

койдай үрей. Ерсілі-карсылы шапкын.
Жігіттер «енді не істейміз?» дегендей, еалбыраған 

бастарын көтеріп, Амантайға карады.
— Тағы да кісі жіберіп білдірейік,— деді Амантай,

аз ойланып,— мүмкін өтірік қауесет боп, журт жәй дүр- 
лігіп жүруі.

. ^ та атты. желдіріп, шеткі атты шаптырып, Бурабаі 
кя н келетін кара жолдың шаңын аспанға шығарып

таТ болж адГТКаН ЗТТЫ К°ШКИН екенін Итба,і алыс
ftTirf^г; w Д-е Итб.а" ауылы Көксеңгірдің көк төбесіне? 
От ana ’ к і м w HI жактағы> кең жайлауға шыкқан еді
жотабРЗ абайдан суыт жУрпен кісіге КҮН жарымдығ
еүытпяй йтріеН’ .соңғ¥ айдын ішінде Кошкин ат ізіғ
жанатык чЯ' ЖИі Келш кеткен- Келген сайын бір үлкеғ жаңалық хаоар әкелетш. 1
тын^бяптм^НДерЛ̂  келетін әдетіндей Кошкин: орта ат- 
на ап аТ  яп?,еЛ1СШеН’- ЖӘНе камы™н ауыз омырткасы- 
лык ш тбы пт .НЫ КүшінЛ Ла таРткан шеткі аттын бар- 
Д 0 2 л 0 ^  •  •  I  . *  г *  —  • •  ̂  ̂̂  ̂ қоңыраудың тымык
бүркыоатып птк ШІКПРлеғен Дауыеымен, жолдың шаңын 
қалды фып, үидщ түбіне екпінмен кеп токтай

льгмені^устай 'япкі ^ ошкин Итбайға, кылышын сол ко
бол. ’ Р аДаН қаРғып түсіп, кескіні күп-күрең

І 3£ сти~ деді Итбай колдасып.

-  тығыз бұйрь,қ әкелдім- 
Кіргесін айтам.

сонда аяктағь^км^ы ^ т^аильпі отауында еді. Горбунов 
касыцда қаа; “  жазыпЛотьфД: „ ' а"Да бір Жі™ " '
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— Ә, Платой Трофимович!— деді Горбунов ұшып 
турегеліп,— кош келдініз, төрге шығыңыз!

— Мое почтение,1 Гавриил Гавриилович.
— Сусаған шығарсыз?— деді Итбай, Кошкин Горбу- 

новтьщ қасына отырып, ернін тамсанғасын,— кымьгз іше-
сіз бе?

— Әкеліңіз!
Үлкен сары аякпен берген түнемел кымызды Кошкин 

аптыға бір-ақ жұтты да, мандайынан бұрк ете түскен 
терді саусағымен сыпырып, ұртын толтыра бір кекіріп 
алып, сумкаеына кол сала бастады.

Ботагөзді Ерғазы мен Бүркітбайдан біреулер жол- 
да тартып әкеткен хабарын естігеннен кейін, Итбай ол кі- 
сіні Амантайға жорып, уезге бұл туралы мәлімдеме 
жіберген. Уезд: «тез ұстап әкел!» деп Кошкинге бұйрық 
берген.

Ізіне біраз түскеннен кейін Кошкин Амантайды анык- 
таған. Бірак, ұстауға колданған шаралары іске аспаған. 
Соңғы келіп кеткен жолы ол Амантайды не кылған күн- 
де, серігімен колға түсірем деп кеткен. Итбайдың Кош- 
қиннен күтіп отырғаны осы хабар еді.

— Не хабар бар Амантайдан?— деді Итбай, Кошкин 
түрген іргесінен самал соккан үйде, аздан кейін тері кеу- 
іп демін алғасын.

— Еш хабар жок. Таптырмайды. Қазактар өтірік ай- 
тады. Жасырады иттер, көргеміз жок дейді. Қонып кетті 
деген үйге барып сұрасам да айтпайды. Но енді ұрдым 
талайларын аузынан қанын ағызып! Сол мандағы талай 
казактарды жауып та көрдім. Талайын үрдым да. Айтпа- 
ды, иттің балалары. Қазактың бәрі подлец емес пе... Ғапу 
етіңіз!— деді Кошкин, Итбайдың көңіліне келіп калама 
деп,— сіздей жаксы казактарды айтпаймын. Жаман ка
зактарды айтам.

— Ояз не айтады?
— Мен уезге: «Меңіреудің карағайын өртегеннен бас

ка жол жок!» дедім. Уезд «әуелі казнаның көп ағашы 
күйеді, маңындағы ел күйеді» деп көнбеді. Мен: «Аман- 
тайдыц шайкасы көбейіп, бірнеше жүзге жетті. Мылтык- 
тары бар дейді. Егер де ол шайканы таратпаса, үкіметке 
кауіпті» дедім. Уезд ойланып-ойланып, кеше осында ат- 
танарда: «осы жолы ұстай алмасац күйдірейік» деді.

1 Менен сәлем,
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— Дұрьіс! — деді Итбай.
^ яд н и к  сумкасынан сорғышпен печаттаған пакеггі 

алыі  Горбуновқа берді. Горбунов пакетті ашып окыды.
/Ь аишылыкта дыбырланкырап тез сөйлейтін Горбунов 

кағаз окығанда ерні-ернійе жүкпай, ылғый «р» мен «л» 
дан күралған сөз сыкылдандырып, түсініксіз ғып жібере- 
тін еді. Сол әдетімен, калың сары кағазға ірі карыппен 
жазылған сөздерді Горбунов көзін кағазға тайғанакта- 
тып отырып,^өте тез окып шыкты да, «не түсіндіқ?» де- 
гендеи Итбаиға көзінің астымен карады

— Не екен?— деді Итбай.
. ^ ез билесіз? деді Горбунов, казак сөзін бүза

сөилеп,— усу согыс.
— Ие, соғысты білем...
— Тыл білесіз?

іеп түс!ніп'Л? ДеД' ^ Т(зай’ *ТЬІЛ* легенді «хабар» екен
— Усу орус сөз «тыл»,— деді Горбунов.
— Ол не деген сөз?

запы ^аРады- Солдат соғысады. Солдат скоп ка-
зады У су орус — тыл айтады.
н о в % Г Г ,0Да' *окопқа* да Итбай түсінбегесін, Горбу- 
аталяткги СН қаРындаш алып, майданда нендей атпен 
біпазтлн , 0̂ НДар болатынь>н суретін салып отырып, 
«тьпғз» “ Н деп тҮСІндірді. Содан кейін осы
айтты 4 ақтан 19 бен 31 дің арасы' алынатынын

гынан ^мСабасеРтеарта№?еДІ ~  Патшаның бУйРы'
Горбуновпен>*ffina*JbIKTapbIH Итбайға естірткеннен кейін,
лағдысына үйре„ген° ИтТай:КаЛЫП Сөйлесетін УРЯДНИКТІҢ

Деп шығь^кетті. Жұмь,СЬІМ баР еді- Сіз тынығыныз,— 

лык жана окыйға ° !S ^ FaCbI Итбайға оны толғандырар-
сов болыстардың жыйыіы6” Ж<Ж‘ КөкшетаУДа Кривоно- 
көмектерін айтып ТіпЯ'ІЫСЫН шақырып, соғыска беретж 
болыстарды іркіп алып „КяаНДа’ Итбай сыкылды сенімді
мүмкіндігі барын айткан ? а3ақтан С0ЛДат алынУга
береміз,— деген ИтГпП " Өзг.е болыс үндемегенде: «алса 
рем». ’ мен бір күнде көндіріп бе-

— Болыста бөтен ой жок пя? г *қ па- — Деді урядник Горбу-
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новка, Итбай шыкканнан кейін. (Бұл сұрауды ол келген
сайын беретін еді). .

— Жок. Бұл жакеы болыс. Қызметті адал істейді.
— Енді дәурен сүреміз ғой!— деді Кошкин Горбу- 

новка жымыя карап.
— Сүреміз! — деді Горбунов та жымыйып, «сүреміз- 

дің» мағнасы «пара аламыз» екенін түсініп.
— Адамнын тізімі кайда?
— Сандыкта.
— Енді оған берік болыныз. (Горбунов «неге»? де- 

гендей Кошкинге телміре карады). Ол список бізге енді 
«доходная касса», Гавриил Гавриилович! (Горбунов тү- 
сініп, басын изеді). Әлде, менен олжаны кызғанасын ба^

— О не дегенініз, Платон Трофимович, адам аз ол
жаны қызғанады. Осы елдің бар малы біздікі болғалы 
тұрғанда несін қызғанам! Сізге де, маған да жетеді.

— Итбайдың ниеті тар, Гавриил Гавриилович. Дүние- 
нің бар малый колына берсе де ол азсынады. Олжаның 
бәрін онын. өзі алғысы' келер. Оған көнбеңіз.

— Неге көнем? Тізім менде.
— Но, енді, баимыз, Гавриил Гавриилович.
— Да, баимыз, Платон Трофимович!..
Ол екеуі адам тізімін алдарына алып, ұзак күбірге 

кетті...
25 июнь жарлығымен бірпе әкелген Кошкиннің бір па- 

кетінде, уездный начальник Кривоносов Итбайға толық 
нускау алу үшін «Қотыркөл қаласындағы приставка бар- 
ь і ң ы з » деп бұйырған еді. Сол бұйрыкты орындауға Ит
бай қасына Горбунов пен бірнеше ауылнайды ертіп, ты- 
ғыз түрде түнделетіп жүріп кетіп, Қотыркөл каласында 
4-5 күн кідіргендіктен, Итбайды іздеп келгендер орнын 
сыйпап калды.

«Сандыктың аузын аша бер, әке!» деген еді Итбай 
Байсакалға, Қотыркөлге аттанарда.

«Неге, шырағым?»
«Ақша түседі»...
«Неден, шырағым?»
«Жұрттан».
«Не акша?»
«Баласын қалдырым десем, акша түгіл кеудесіндегі 

жанын берер...»
Сауда-саттыққа араласпағанмен, ақшанын сандығы 

Байсакалда болатын еді. Ақшаның жүзін ыстық көретін
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Баиеакал, саудага жұмсаған адамдар сапар шегіп кай-
тып келгесін есеп сұрап, канша пайда, канша залал
болғанын біліп отыратын еді. Алым-салыктан, парадан
акша түссе — Баиеакал тіпті куанатын. Соғыс бастал-
ғаннан бері елден жыйналған шығындардың біразын Ит-
бай өз калтаеына басканнан Байсақал дәндеп, баласы
бір жакка барып келсе, не ауылнайлар кеп есеп берсе,
«қалтаға канша түсетін болды?» деп сұрайтын еді. Мы-
на еоңғы хабар Байсакалды тіпті куантып:

«Егер, деді баласына,— реті келсе елдін көбін боса-
тып алып калсаң кайтеді? Содан кейін малын кім аяй- 
ды дейсің?»

каласына кеткен хабарын есті- 
гснмен, келуін күтіп ошарылып жатып алған топты Бай-
сакал жЬІЛьі қаоақпен қарсы алып, солдат алуға өзінің 
де жаны ашығансып, жыландай жылмаңдады.
* «Итбаижан да кысылып кетті-аіу, айнал<айын!— деді 

ол жұртка, каитсін қарғам!.. Ел үшін. туған бала еді.
алықка кыйьш болды деп қан жылап кетті. Қольшан 

келсе аяр жаны жоқ. Жұртым үшін оққа байласа разы- 
мі.пі, шамам келгенше бермеуге тырысам деп кетті. Ку- 
даи не жөн берерін кім білсін?»

Баисакалдың бұл сөзіне нанар-нанбасьгн білмеген 
жүрттың біразы, «құрғақ аяққа бата жүрмейді» дегенді 
ескеріп, Баисақалға туралап айтуға бата алмай, Елік- 
janra сөилесіп, сыпаііылауды қойып турасын айтты.
ГІЛІ* СЬІ жҰмысымды ағаңа орындатып, баламның жа- 

н олдат жасынан не кем, не артық кып жаздыр да, 
сұрағаныңды ал!» десті сөйлескендер.

Елікбай ашық айтқан өтінішке ашық жауап беріп, ат 
сататын адамдаи ашық саудаға кірісті.

«ІІе бересің?» — деді ол тура.
«Не сұрайсың?»

кігіпіГ? адаммен саудаласканнан кейін Елікбай «бір
Папя тү?еуге. жҮ3 сом» деген «такси» шығарды.
бепотінііf  г Л  К1С1 кел,суш онаша келіскенмен, неше сом еретшін баскалардан жасырған жок

? РеСІ бОЛЫП біразы' жетпей r Vp, сріең
ваГ  «Р„1«'к®ере туРшь,Ь де" біреудм Sipey акша сҰ- paj — екінің бірінде болды.
тын бптғян І " ІНДе калғандаР’ К1с'ден сұрап ала алмай-
аулыпа ппПк Н‘ ' жүз ?0м алаДьі>> дегенді сырттан естіп, а\лына шапқын жіберіп алдыртты.
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Елікбайдың саудасы осылай қызып жаткан кезде Пт- 
бай мен ауылнайлар келді.

— Уа, не болды? — десті анталаған жұрт, амандык- 
саулыкты койып, Итбайға арбадан түсуге мұрша бермей.

— Не болсын. Құдай ұрды. Ұлыған қасқыр жемеи 
коя ма? Алатын болды.

— Сен не дедің?
— «Бермеймін!» деп таластым. Бірак, ұлық оған пе

не ме. Өзімді жазаға тартамын деп, біір күн жауып қои- 
ып зәремді ұшырды.

— Сонымен көніп келдің бе?
— Көнгем жоқ.
— Оның жақсы болған екен.
— «Жұрт үшін өлсем разымын, мен кол койып, сол

дат берем дей алмаймын!» деп қасарып отырып алып 
ем пристав: «Итбай көнбей жатыр» деп, оязға кісі шап- 
тырып, ояздан: «орнынан түсірсін» дегені бұйрык келді. 
Бақ елден кымбат па, түссем түсейін дедім.

«Алда садағаң кетейін, ел үшін туған ерім-ай!» деп 
біреулер жылап жібеірді.

— Орныңа кім болды? — деді біреулер.
— Елікбайды койды.
— Қай Елікбайды?
— Білмей тұрсың ба, қай Елікбай екенін? — десті 

біреулер күңкілдеп,— інісі! Бәрі бір емес пе, екеуінің ара- 
сында қандай айырма бар? Мынау кулыкпен ісойылған 
екен.

«Не кулық болсын? десті біреулер,— інісін окка 
байлап, өзі аман калғанда бүған не пайда түседі?»

«Елікбай да болмайды, екеуміз бір әкеден туған бір 
кісіміз деп ем,— деді Итбай күрсінген боп,— кәнделетің 
сол Елікбай, одан басқаны заң көтермейдіі» деп болма- 
ды.

Елікбайға сөйлесіп пара беріп қойғандар «тілегіміз 
болды» дегендей жадырай бастады. Бірак, көпшіліктің 
түсі суық.

— Елге тез жетейін деп катты жүріп түтігіп өліп ке
те жаздадым, тандайым қатып тұр, қалғанын сусындап 
алып айтайын,— деп Итбай арбадан түсіп отауына кіріп 
еді, жұрт бірге кірді.

Далада жолыққанда да, үйпе кіргенде де Итбайдың 
көзі ауылын қоршаған адамдардың кайдан екенін, кім 
екенін білу болды. Ол өз қол астындағы елдің еркек
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атаулысын түгел танынтын. Тыста да, іште де Итбай- 
дын көзіне ұшыраған адамдар ауыл-ауылдың атка мін- 
ерлері, бірлі-жарымды болмаса, ішінде момын шаруа- 
дан кісі жоқ.

«Ауыл-ауылдың басты адамдарына жасырып айтың-
дар, деген еді Итбай, приставтың тапсыруымен Қотыр-
көлге еріп барған ауылнайларға,— олардың балаларын
сылтау тауып алып қалам. Не тізімдегі жасын бұз-
дырам, не осы маңдағы жеңіл жұмыска қалдырам. Олар
көтерілген елді басуға себеп болсын. Қарулы күшке кар-
сы тұрып кырылмайык, сұраған солдатын берейік деген- 
ді аитсын».

Итбай сусындауға кіргенде, үйге сыймайтын болға- 
сын, ошарылып далада калған өз елінің атка мінерлері- 
ке, ауылнайлар Итбайдың сөзін онашалап айтты. Біразы, 

сөзге сенді, біразы сенбеді. Бірақ, сүтке кұйған 
іркіттеи «балаң калады» деген сөз болыстың ауылына 

ір а>ызды боп келген атка мінерлердің арасын ыды- 
ратты, дуылдаған айкай бәсеңсіді. «Жұрт кан жылаған- 
да із куанғанмен не болады?»деп ренжіген бірен-саран 
ел камын каиғыратыидар болмаса, көпшіліктің шыйра- 
тылған /Mol босады, шідер үзгендей асаусыған мінезін

II!

Омбыдағы санак комиссиясына арыз беріп, Аскардың 
—  аи . олысын таңдап алған себебі — Ботагөзді іздеп

Онащада ^кыйылып сүраған соң, Аскарға Бүр-
• отагөз жаиын айтты. Бірак, Бүркітбайдың сө-

бяп рпГаР-НаНбасьін білмеген ол, «Бурабайда жұмысым
• Р 1 э догенді сылтау ғып, касындағы санакшы серікте- 

рінен рұхсат алып, заводка анықтауға кетті
«пип,С,Кар зав°дта Сағитты кездестірді. Сағитка жолық- 
б ^  т;,г°ҒаН- ЗЛТабеК Үй-ішінің хал-жайын завод халкы
k v t i  і л я й м і ^ аИТПаД-Ы’ <<пәлес'не калармыз, білмейміз деп күтылаиык» десті олар.

данСбІЫ чп«па.тЫЛДа|,І ЖІГІТ б0п калған екен- Үш жыл- 
Балтабектін ий.;т -УЧеТЧИК 6011 КЬІЗМет аткарады екен.
себебімен Гяғит ЛрНС кездескен бахытсыздыкты барлык 
осы kvhi Д\п " карды к колына кондырды. Ботагөздің

А ^іаш ^гм  к?лында екенін де Сағнт біледі ексн.
на күшнген, ал Ботагөздің Амантай кол-

266



ына түсуіне сүйінген Аскар, енді Амантайды іздемек 
болды.

Санақ жұмысына Асқармен бірге Итбайдың баласы 
Сарыбас та шыққан еді. Заводтан кызметіне қайткан 
Асқар Итбайдын. айуандығын баласына айтып еді, Са
рыбас оның кекті сөзін күле тындады. Екеуі катты сөз- 
ге кеп, араздасып, кызметті бөлініп атқарысты.

Қыянаттарын айтып, Аскар Итбайдың үстінен жоғар- 
ғы ұлыкка арыз жолдады.

«Ел арасына, үкіметке карсы пікір таратады» деп, 
жоғарғы ұлыкка Аскардың үстінен Сарыбас та арыз ай- 
дап, оны бұл арадан кетіруді өтінді.

Елдің басындағы ауыр халді көріп, жаны азаптана 
қайғырып жүрген Аскардын кұлағына, казақ даласын 
тітіреткен хабар — июнь жарлығы шалынды.

Ешбір газет-журналсыз, кітапсыз, пікір алысатын 
окығаа адамсыз, жазы-кысы мал бағып көшіп жүрген 
надан елдің ортасында үш жылдай тұрған Аскар біліміне 
білім косу түгіл, білгенінен айрылып карайып калған.

1913 жылы Петербургте жандармерияның колына түс- 
келі ол, содан бері Россияда болып жаткан саяси хал- 
дің бәрінен сацырау.

Түткын болардың алдында, Смирнов бен Булатов ар- 
кылы колына түсіріп, Петербургте окыған саяси кітапта- 
ры, әсіресе, Ленин мен Сталиннің еңбектері оның есінде. 
Сол кітаптардан ол казіргі коғамда канаушы, каналушы 
екі тап барын, канаушы тапты жоймай, каналушы тапка 
өмір жоғьин түсінген. Қанаушьр тапты жоюүшін револю
ция хажет екенін, ол революцняны пролетариат бастауға 
тиісті екенін Аскар сол окыған кітаптарынан көрген. Осы 
революцияда, еңбекші шаруалар да зор күш екенін, про
летариат оны көмекші күш қып пайдаланатын да ол 
біледі.

Міне, казір, казак даласы толқындана бастады. Бұл 
толкынның сырткы себебі, майданға жігіт сұрау болған- 
мен, ішкі себебі тереңде жатыр.

Қазак даласында да бірі қанап, бірі каналып отыр- 
ған екі тап бар. Шокан Уалихановтың бір еңбегінде Ас
кардын. окығанында: даладағы канау — канаудың ен 
мейірімсіз түрі.

Мысалды алыстан емес, жакыннан-ак, Итбайдың 
маңайынан—ақ табуға болады. Ботагөздің үйі, еңбекші 
семья еді, сол семьяны Итбай не халге ушыратты!.. Оның
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жазығы не еді, осы еңбекші семьянын? Осы семьяға 
Итбай колданған айуандықтан артық айуандық бола 
ма?.. Жалғыз осы семья ғана ма, бұндай корлык көрген?.. 
Даланың барлык кедейінің халі осы емес пе?.. Уалиха- 
нов айтқандай, мәдениетті елде де енбекші тап каналған- 
мен, онда адамның элементарлык правосын қорғайтын 
заң-закон бар, мемлекеттік тәртіп бар, далада ол да жок. 
Итбай сыякты жырткыштар ойына келгенін істесе, оған 
«ай» дер әже, «кой» дер кожа жоқ.

Сондай кыспакта отырған даланың енбекшілеірі, сі- 
ренке тиюін ғана күтіп тұрған ку шөп сыяқты. Сол ку 
шөпке сіреңке міне, енді тиді, ол — майданға жігіт алу.

Жігіт алу зақы бүкіл казакка бірдей шыкканмен, іске 
асуға келгенде, ауыртпалыктын бәрі еңбекші көпшілікке 
түсетіні Асқарға мәлім. Бұрынғы ауыртпалыққа мына 
ауыртпалык косылған соң, халықтың жұқарған шыда- 
мы, әрине, жыртылады.

Оның арты — көтеріліс.
Көтеріліс!!.

Халық сөз жоқ көтеріледі!
Содан кейін?...
Қайда барады ол көтеріліп?.. Күші канша онын? Кім 

бастайды оны? Ұраны не?
Бұл сұраулардын біреуіне де ойы токырарлык жауап 

таба алмаған Аскар, «әуелі көтерілістіқ бетін байкап ап, 
содан кейін ойланайын, аржағын» деп шешті.

Оның кұлағына, «Меңіреуде» жасырынып жүрген 
Амантайдың мацайына ереуілші жігіттер топтала баста- 
ғаны шалынды. Амантай тобын тауып ап, акылдасу ниеті- 
мен Аскар «Көкшетауға барып уездный начальникке жо- 
лығам» дегенді сылтау ғып, «Амантайды табам» деген 
біреуді божаққа ап, пар атпен жүріп кетті.

Аскар аттанған түн: аспанды калың бұлт жапкан, же- 
лі ышкына соккан дауылды түн еді. «Күн жауа ма?» деп 
кауіптенсе де, окыйға ұласып бараткансын Аскар күннің 
ашылуын күтпеді.

... Түн. Көзге түртсе көрінбейтін караңғы. Арбаның 
алдында отырған божак зорға көрінеді. Жел карсы. Жо- 
лаушының жолын бөгегісі келгендей, минут сайын дауыл 
күшейген тәрізденеді. Жел ме? Аттың жал-кұйрығы ма? 
Жылан ба? Әіітеуір, бірдемелер айнала ысылдайды. Ысыл- 
даған леп, адамның барлык тамырларына суык көлбака 
соқтықкандай жиркенішті тиіп, түршіккен тұлабойы шы-
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мырлайды. Жарык дүние енді қайтып оралмастай болады. 
Қараңғы түнге сүңгіген ат, түнге емес, көрге сүңгіп бара 
жаткан сықылды көрінді. «Не деген қорқыныш!..»

Жөкей көлінің солтүстік жақ кабағында «Аюлы» дей- 
тін бір кішкене таусымақ бар. Сол таусымақ пен көлдің 
арасынан өткенде, біразға шейін жолдың екі жақ шетіне 
сирегірек өскен қарағай жарысып отырып барып калады.

Осы карағайға кіргенде Асқардын үрейі тіпті ұшты. 
Оған карағай атаулының бәрі аңдып тұрған жаудай елес- 
теді. Асқардын үрейленгені сондай: егер біреу жолдың 
езуінде «һап!» десе, жаны шығып кететіндей көрінді. Де- 
несі, аяқ-қолы мұздады,- Денесінде жан қалмай жаны ау- 
зына жыйналып, егер жұмған ернін ашса, өліп кететіндей 
көрінді. «Не деген қорқыныш!..»

— Өлдім!..— деді бір кезде божы ұстап отырған атшы, 
жан дауысы шығып.

Аскардың дыбыс естігенде жаным шығып кетер деге- 
ні бекер екен.

— Не болды?— дегенше болған жок, басына бір зіл- 
дей ауыр нәрсе сарт ете түсті. Жасканып, еңкейген Асқар- 
Дың беліне зілдей ауыр, кылыштай өткір нәрсе тағы да 
сарт ете түскенде, белі үзіліп кеткендей көрінді. Ол есі- 
нен танып қалды. Бұл не екенін, одан әрі не болғанын ол 
білген жоқ. Шала-шарпы есі бар оның кұлағына қою ка
ра ңғылықтан естілген үн:

«Алып жүр иттерді! Қосқа апарып өлтірейік!»
Аздан кейін есін жыйнаңқыраған Асқардың сезгені: 

жеккен аттарын салт біреулер жетектеген, біреулер жек- 
кеи аттьі' екі жағынан да кабырғалап сойып келеді. 
Жолсыз жермен шапкандығынан доңғалактыц табаныі 
анда-санда жерге бір-ақ тиеді. Арба секірген кезде, үс- 
тіндегілер түсіп кала жаздайды.

Біраздан кейін Аскар есін жыйнады да, арбадан басын 
көтерді. Беті дымкостанған, ол колымен сыйпап еді, же- 
лімденген бірде.ме қолына тигесін «ә, басымныц каны екен 
ғой» деп жорыды ол. Төбесін сыйпап көріп еді, басына 
біреу артық бір бас жамағандай, кос жұдырыкдай боп 
ісіп кеткен, қол тигізбейді. «Аркам не болды екен?» деп 
кол апарайын деп еді, колы жакындай алмады. Удай 
ашып, ешнәрсе тигізгісі келмей тітіркеніп тұрған бір арка. 
«Не пэле болды?!»

«Маңайымда не бар екен?» деген оймен шапқынмен 
келе жаткан арбаньщ екі жағына карап еді, катарласа
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екі салт шауып келеді екен. Аттардық да екі жағынан
жарыса шапкан екі кісі. Арбанын, артында да аттың дү- 
бірі естіледі.

— Мына бір неме басын «өтерді, арбадан түсе каш- 
пасын?! — деді салттың біреуі.

— Тапсырыл жіберсейші бірді, тырп ете алмайтын 
ғып!— деді екінші.

«Тағы да ұрады екен?» деп Асқардын зәресі ұшып 
кетті.

— Уа, кайтесін соны ұра беріп?— деді біреуі,— ко-
лыңды ауыртып! Қосқа апарайық. Содан кейін бір жөні 
болар.

Жол тоска н кім екенін, не хал болғанын біле алмаған 
Аскар, белі мен басының ісігі сыздап, кыйналып отыр еді, 
калың қарағайдың арасынан көзіне жылтыраған оттың 
жарығы шалынды. «Бұл не?»

Көп кешікпей жылтыраған отка жакындады. От әр-
жсрде дауылдап жанып жатыр. Оттардың касында кос- 
тар, ереуілдеген адамдар.

Уа, бұларың кім?— десті ереуілдегендер.
— Кім екенін өзіміз де білмейміз, әйтеуір, жақсылық- 

ка жүрген адам емес. Жүрісі суыт. Түнделетіп калаға 
таргып Зарады екен, әкеңнің аузын... Құдай колға түсір- 
Ді. оәлемнщ сазайы'Н да бердік.

Жан-жағына караған Аскарға қалың карағайдан адам 
көп сыкылданды.

— Сұрайыкшы өзінен, кім екен?— десті арбаны кор- 
шаған топтан біреулер,— уа кімсің, әй?

— Санакшымын,— деген сөз түсіп кетті, корыкканы- 
нан тісі тісіне тимей сакылдап, денесі калшылдаған 
Аскардьпц аузына.

Солдат алардың алдында әдейі жігіттердің есебін 
алуға Омбыдан шыккан казактар бар деп еді. Солар екен 
ғой! — десті жұрт дуылдап.

Олар болса, иттерді теріс каратып бауыздау ке- 
рек! — десті топ.

— Бауыздап, колынды 
біреулер,— кылғындырып 
керек...

кандандырып кайтесін,— десті 
мойнынан ағашка аса кою

Не бар, ендеше, тұратын? — деген дауыс ду еткенде, 
әлдекімдер Аскарды арбадан жұлып та алды.

Денесініц эр тұсыиан жабыскан колдар оны жан-жак-
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ка кергілеп көтере жөнелгенде, «енді өлдім» деп оила- 
ған ол:

— Оу, жұрт, мен Аскар Досановпын... учитель... Итбай 
аулындағы!..— деді үрейлі бар даусымен.

— Аскар?!.. Босатыңдар?..— деген әйел даусы can ете 
калды Аскардыц кұлағына... Ботағөз даусы сыяктанып 
кетті...

— Босат, босат!..— деп әйел калын топты кимелеп жа- 
кындай берді, топ жарылып жол бере берді...

Жол бергенмен, босата коймаған топтың қолынан Ас- 
карды «босат, босат!» деген ентіккен аіды үнді әйел жұ- 
лып алды... Аскар талыксып кетті...

Долырып ісіп кеткен көзін ол сығырайтып әрен ашса, 
таң сібірлеп келеді екен. Аспанды коршаған калын бұлт 
жөңкіле көшкен бетінде аздап сіркірейді... Тенірегіне көз 
тіксе, тұнжыраған калың жұрт... Бәрі де ояу, бірак бэ- 
рінде қыймыл бар да, дыбыс жок!.. Өз жанына енді ка- 
раса, тұнжыраған калын. топтың бірі боп, буынып түйін- 
ген бір жас адам отыр!..

Ботагөз сыяктанып кетті бұл адам Аскарға... «Бота!..» 
деген сөз оның аузынан шыкканша, ісік жапқан көз сызы- 
ғымен жас та төгіліп кетті...

— Я, Аскар, мен Ботам! — деген эйел даусы ширак, 
жыйнакы шыкты. Әлдекім Аскардын іскен жасты көзін 
жүмсак орамалмен сүртті... Ол көзін сығырайта тағы аш- 
ты... көзін сүртіп отырған Ботагөз!..

Есін аздап жыйнаған Аскар, жоғалған Ботагөздіц 
ойда жокта табылуына емес, оныц сұрланған жыйнакы 
кескінін бұзбай сактауына кайран калды...

Сүйемелдесумен әрең көтерген денесін Аскар ша- 
малап көрсе, түндегі таяқтан күп боп ісіп кеткен... Бет- 
ауыз да, бас та сондай, жалкылдаған ісік...

Оның кім екенін білген калың топтан әркімдер «обал 
болған екен!..», «бұны кайтеміз...», «ісік ішіне түсіп кет- 
пссін...», «емдеу керек!..» деген сыякты мүсіркеу сөздер 
айта бастап еді:

— Оу, жұрт!— деді Аскар, бар күшін жыйнап,— еш- 
кім де аныпты емес бұған. Айыпты біреу-ак, ол — патша!..

Рас!— деп, ду — ете түсті топ...
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— Бір кісінің жарасы түк те етпейді,— деді Аскар,— 
ол не жазылар, не өлер, одан құрыйтын дүние жок. Мә- 
селе мұнда, көптін жарасында — сол жараны жазуда!..

Ауыр ойдан ба, ауыр ісіктен бе,— Аскардың дыныл- 
даған басы айналып, көзі карауытып кетті...

— Су!.. Су!..— десті, оның талықсып бара жатканын 
көрген жұрт...

Асқар енді көзін ашса, кішірек шөп күркенің ішінде 
жатыр. Мезгіл күндіз... Басын әлдекім шүберекпен шан- 
дьш байлап тастапты, касында Ботагөз отыр. Бұл жолы 
оның сөзі ширақ шықты:

— Бота!— деді ол.
— Әу, Аскар!— деді Ботагөз өңін әлі де қалпында 

сактап, демін ғана ауыр ап.
Аздан кейін білсе, осы топта жүрген орыс фельдшері 

Асқардын басындағы, денесіндегі таяқтан түскен ісікке 
ем жасап, байлапты. Түнде бұл топта жоқ Амантай, 
жолаушылаудан жаңа ғана кепті. Аз сөзбен ғана айрыл- 
ғаннан бергі өткен-кеткенін түсіндірген Ботагөздің казір- 
гі өз жайы — осы калын топтың штабында хатшылык 
екен. Аскар да жайын Ботагөзге қысқаша ғана айтып, 
Амантайға тез жолықтыруын өтінді.

Шөліркеп калған Аскар сусындағанша, Амантай келіп 
те үлгерді. Жалпы жобасы сақталғанмен, оның киім киюі 
де, бет бейнесі де, сөз әлпеті де бұрынғы Амантай 'емес. 
Казір ол бұрынғыдай олпы-солпы казак киімінде емес, 
орысша ыкшам киініп, тас-түйін боп буынып алған!.. 
Қазір онда бұрынғыдай қаудыйған калың ұзын сакал жок, 
карабурыл тартқан сакалын ыкшамдай кесіп, иегіне бі- 
рақ тұтамғып койыпты. Сөз элпеті тіпті ықшам,— өзі аз 
сөйлейді. Асқарды көбірек сөйлетеді, аз сөзінің көпшілі- 
гі — Аскарды сынай берген сұрақтар, сонысына қараған- 
да, әуелі қандай ойлы адам екенін біліп алғысы кеп отыр.

Оның бұл сыны төрт-бес күнге созылды. Оған дейін 
Аскардың жарасы да жеңіліп, басының, денесінік ісігі 
каита бастады. Жұрттың қыймылына, сөзіне қараса, 
тасуға беттеген өзендей жоғары көтеріліп келеді, көтері- 
ліп келеді... Тасымай кояр түрі жок оның... Бірак, кайда 
актарылады тасыса? — Оны білер бұл топта ешкім жоқ...
Бұлдыр болса да, бұл топтан болашағын болжайтын 
Амантай ғана сыяқты.

Сібірде айдауда жүріп орыс большевиктерімен таныс- 
канын, Асқардан ол сырласа келе жасырған жок,. Патша
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үкіметінен оның тірегі — байлардан құтылмай, енбекші 
көпшілікке жарық жоғын, жолыкдан большевиктері 
Амантайға берік ұғындырыпты. Патшаны құлатуда ең зор 
күш — орыс халкы екенін де Амантай жақсы ұғыпты. Bi- 
рак, сол ұлы күш кашан, қалай көтерілетінін, сауатсыз 
Амантай шамалай алмайды екен.

Соңғы үш жылдың ішінде айдауда боп, бар өмірін 
қаладан алыс көшпелі елдің ішінде өткізген Аскар да 
Амантайға түйін боп жүрген мәселенің жауабын тауып 
бере алмады.

Осы арада Петька Грозаның аты кеп шыкды. Бота- 
гөздің айтуынша, ол баяғы Андрей Кулаковтын. үйінде 
жүретін батырак — Антон екен. Жүріп жаткан соғыс ал- 
дында ол солдатка алынады да, Ботагөздің айтуынша 
«майданда большевик боп, ел арасында саяси жұмыс 
жүргізу үшін кашып келеді».

— Қазір көрсең танымайсың оны,— дейді Ботагөз 
Аскарға,— қазір ол ой-санасы өскен дындай акылды адам.

Амантай тобын баскаруда көп еңбек сіціре бастаған 
Гроза жуырда ғана сәтсіздікке ұшырап, бір провакатор 
оны полицияның қолына алдап түсіріпті. Амантай бұған 
катты кайғырады екен. Мына топта темір ұстасы Сенька, 
фельдшер Потапов Ягор және бірнеше орыс солдаты бар, 
екі-үш татар солдаты бар, бірак олардын Гроза мөлше- 
рінде айтар акылы жок-

Ботагөздіц өз жайы да Аскарға бұрын көргенінен 
әлдекайда ерекше сыяктанды. Бойы да, ойы да еркін ер- 
жеткен сыяктанды Аскарға. А\ына топта, Гроза жүргізген 
саяси үгітті одан терең ұккан кісі жок тәрізді. Онысы 
Асқарға занды да көрінді. Жобасын байкаса, ауыр азап- 
тың ішінде күн кеше жүре Ботагөз көп кітап оқып, білі- 
мін тереңдетіп алыпты. Бірак, Грозаны көргенше, оның 
окығаны әркыйлы жазылған романдар екен. Аз күн серік 
болғанда, Гроза оның басьжа бірталай саяси он кұйып 
тастапты, ол ойды Ботагөздің әрі жас, әрі зирек мыйы 
окыған, саналы көзбен қабылдапты. Сөз түріне карап, 
Аскар оны саяси көзқарас жағынан езінен де жоғары 
койды,— идеясы ашык, саналы большевичка есептеді.

Көп кеңестіц түйіні бір ғана сұрауға кеп тоқталды: 
«не істеу керек?» Қазақ кана көтеріліп патшаны түсіре 
алмаитынына көтерілген топты бастаушылардың көзі 
жететін еыякты. Грозадан, Амантайдан, Ботагөзден, олар-
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даи кейіи Аскардан еетулерінше, ітатшаны түсіруте орыс 
халкынын ғана әлі келеді, «бірак. кашан?»

«Ендігі акылшымыз осы» дегендей төне караған көл 
кездін бұл сұрауына Аскардын берген жауабы — <гбері 
салғанда Кызыл жар мен Омбы ғана, әрі салғанда Петро
град кана бере алады бұл сұраудын жауабын!»

Амантай боп, көпшілік боп, Аскардан тез арада, Кы- 
зылжарға, одан асса Омбыға, тіпті болмаса Петроградка 
барыл, акыл алып кайтуын етінді Аскар жүрмек болды.

Акыл осыған кұйылғаннан кейін Амантай, касында 
Аскар мен Ботагезді ғана калдырып, өзгелерді таратты.

— Ал, балалар,— деді ол, онаша калғаннан кейін,— 
кен отырып айтатын сөздін тынысын мына кыспак заман 
тарылтып тастады. Келте кайырды деп кіналай көрмендер, 
карактарым!.. «Ұды сөзде үяттык жок» депті аталарымыз: 
ұялсам да айтайын, көп уакыт ансап көріскен екеуіне мен 
бата бергелі отырмын.

Күн катып кукылданып жүрген Ботагөздің бетінде кан 
ойнал кызара калды да, төмен карай койды

— Жон сөз айтасыз, ағай,— деді Аскар — Ракмет, 
аталык мейірімінізге. Бірак, уакыт көтере ме бұл куа- 
нышты ұсынысынызды?

— Бота бұл топта әйелден жалғыз,— деді Амантай,— 
және, ертен, жаман айтпай жаксы жок, арпалыс заман 
басталып кетсе, әйелге кыйын да бола ма деймін...

— Нағашы ата,— деді Ботагөз ширак үнмен киліге 
кетіп,— бұл сезінізге косыла алчаймын мен!..

— Кай сезіме, карағым? — деді Амантай түсінбей.
— Мұндай арпалыс шакта кару агынып, ерлердін ка- 

тарында манданта шыккан талай әйел бар. Мына Аскар 
баланыз біледі: Франция деген елдін Жанна де Арк деген 
батыр кызы болған, орыстын Надежда Дурова деген ба
тыр кызы болтан...

— Рас,— деді Аскар,— екеуі’ де арпалыс күндерде 
ерекше ерлік көрсетіп, ұлы екі елдін тарихында аттары 
мәигі сакталған.

— Олар мінген атка мен міне алмаймын ба? — деді 
ол Аскарга карап.— Олар аскан каруды мен асына ал
маймын ба?..

— Әрине, асына аласың,— деді Аскар.
— Ендеше сөйтем мен!..
Амантай үндемей калды: Екі жас одан жауап күтті.
Ескілік үгым басынан түгел шығып болмаған Амантай,
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Ботагөз ерлік сөздің шетін шығарғанмен, әйелден жауын- 
гер болады дегенге ұйып отырған жоқ. «Жаугершілікке 
катынасса,—деп ойлап отыр ол,—Асқармен бірге катына- 
сар, әйтпесе, көп еркектің ішінде жалғыз қыз не бітіреді».

Бұл ойын ол тіктеп айтпай, өз ырқына Ботагөзді еппен 
көндірмек болды.

— Ол рас қой, Ботам,— деп бастады ол сөзін,— ел на- 
мысын жоқтасам десең, сені бетке кім кағады. Бұл топ
тан бір жола айырыл демеймін мен. Мына Асқармен бірге 
жолаушылап қайт дегелі отырмын. Бұл келмей козғала 
кояр түріміз жоғын көріп отырсың. Жолда Ұлбергенге 
соғыңдар. Ол бейшара да сені бір көруге зар боп аңырап 
отыр дейді, өзі сырқат дейді...

Топпен бірге болуға шын бекінгад Ботагөздің жүйесін 
шешесінің аты аталуы бұзыңкырап кетті, көзіне жас кеп 
калды. Шешесін ол аса аңсаулы еді, Ермоловка алтын 
прискасында, Темірбектің қолында тұратынын естіген, 
сыркаттығын естімеген.

Шеше туралы оның ау-жайын байкап калған Амантай 
сол пернесін баса түскісі кеп:

— Сөйт, шырағым,— деді Ботагөзге,— өлі-тіріңді біл- 
ле алмай, өзегі талып жүрген бейшараның маукын басып, 
көзіне көрініп кел. Одан әрі Аскарға ер, ерме,— ерік 
өзіңде.

Осыған Ботагөзді көндірді де, екі жастын қосылуына 
ерік беріп, тілеулі жарқын жолға оларды ертеңіне қолы- 
нан аттандырды.

V

Қазіргі «Степняк» алтын заводының орнындз револю- 
пиядан бұрын шахтыдан шығарылған тау-тау сары бал- 
шы'ктардын, арасьинда жүз шақты әр сайға бытыран са- 
лынған жермен-жексен кішкене үйлер болатын. Соның 
шеткерірек біреуі — Темірбектікі еді.

Іргесі қаланғаннан бергі осы кішкене жер үйдін ішін- 
де Ұлбергеннің көзінен акқан жасын жыйнай берсе, 
үйге сыймай, төбесі ашык. болса төгіліп кетер еді.

«Төрт кұлыным тірі болса — маған одан артык дәу- 
леттін керегі не?» дейтін еді Ұлберген, басы аман күнде.

Азамат балалары болғанмен, кыска жіп күрмеуге кел
мей, ішімдік-киімдіктен кейде тарығып қалса да, Ұлбер- 
ген ол тілегінен ешуақытта жаңылмайтын еді.
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Кенжетай колға түсуден бастап, Ұлбергеннін тыйыш- 
тык үясы бүзылды. Қайғы үстіне кайғы жамала берді. 
Кенжетай кайғысын ауырлап жүргенде, «көз ашып көр- 
ген кызығым» деп туған баласынан кем көрмейтін Айба- 
ла ауырды. Одан кейін, «тұлабойы тұнғышым» деп жақ- 
сы көретін Балтабек ұсталды. Одан кейін Айбаланың 
кайтыс болуымен, Ботагөздіи жоғалу кайғысы кабат- 
тасты.

Қайғының кара бұлты төбесінен төне басып, жан-жа- 
гын түмандай торлаған Ұлбергенніц бар әлінен келгені 
көзінің жасы. Ол ояуында да жылады, ұйкыеында да 
жылады, тұрса да жылады, отырса да жылады.

Басы аман кезде Ұлберген жайкындай ет-женді семіз 
кісі еді.

«Осы несін жеп семіреді?» деп танданатын еді біреулер.
«Қайғысыз қара суға семіреді» деген. Ұлы-кызың тү* 

гел тұрса, сен де семірерсің,— дейтін еді біреулер.
Сол еттен, сол нұрлы кескіннен Ұлберген аз күнде ай- 

рылып, екі беті солып, кан жок, сөл жок — сүзектен 
түрған кісідей кұп-ку, боп-боз болды да қалды.

Шешесінің бүл кайғысына ішінен еншілес болған Те- 
мірбек сыртка сыр бермеді. Айбаланыц сүйегін Бурабай- 
дан алып келіп жерлегеннен кейім Ұлбергенніи:

«Ботагөзді ізде, сұрастыр, тап! Сенен баска оны кім 
іздейді?» дегеніне карамай, Темірбек шахтысына түсіп, 
жүмысыи істей берді.

Бейпіл сөзді, баланы карғауды білмейтін Ұлберген 
бір-екі рет кынкылдағанмен, Темірбек козғала коймаға- 
сын, ііпііісн тынып, Ботагөз туралы мазалауын доғарды.

«Жаман іиірік неме!— деп сөкті көршілес жұмысшы- 
лар, Темірбектіц бұл кылығыи көріп,— ынжык, жасык 
туган!.. Мүнда сүйек жок... намыс жок... аузын буған 
өгіз...»

Темірбек жұмыска ерте кетеді, кеш кайтады. Үйіне 
келсе шешесінің тым болмаса көңілін көтеріп кенеспейді 
де; асын ііисді де, теріс карап жатып калады. Оныи іш- 
тем таусылып жүргенін сезген Ұлберген, біраздан кейін 
«өзі кажып жүрген сорлыны кажытпайын» деп, ол кете 
жылағаннап, қашан жүмыстан келгенше жылайды да, 
опыц келе жаткан дыбысын естіген соц көзін сүртіп, жы- 
ларапыш сездірмейін деп, асын даярлай бастайды. Жы- 
лай-жылай орі кызарып, әрі ісіп кеткен шешесінін. көзіне 
Темірбектің көзі түссе өзегі өртенеді. Соида да үндемейді.
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Темірбектің үйіне келе, колы боста ермегі—балта кай- 
рау. Заводтың дүкенінен сатып алған, темірі жұқа, жүзі 
жалпак ақ балтаны ол ұйктаса да басына жастап жа- 

. тады да, тұрса жүзін баірмағымен сыйпап көріп, ұстара- 
дай қылпылдап тұрған балтаны күнде бір рет «мұқалып 
калды ма» дегендей, кайрақпен сыйпап қояды.

«Бұл балтаны кайтеді?» деп ойлайды Ұлберген.
— Апа,— дейді ол күнде жұмысқа барарында,— бал- 

тоны қыйнамағайсың. Бірдеме шабамын деп ала көрме! 
Біреу сұраса берме!..

— Жаман балта бар ғой, қарағым,— дейді Ұлбер- 
ген,— алмаймын. Кімге береді дейсің.

Осындай көңілсіз кештің біреуінде жұмыстан келген 
Темірбектің шайын бергелі Ұлберген кара көлеңке үйдін 
ішінде күйбеңдеп жүр еді, есік ашып екі кісі кіріп кел- 
генде:

— Апа! — деген Ботагөздің даусы кұлағына can ете 
түсті.

«Апа!» деген дауыс Ұлбергенге найзағайдың оғы сы- 
кылданьпп, бойныің бар куатын алып, Ұлберген колына 
ұстаған шәшкенің сандыкшасымен етпетінен түсе кұла- 
ды. Шәшкелер кыйрап калды.

— Апа! — деді Ботагөз кұлаған шешесінің басын сүй- 
еп.— Мен ғой, апа!.. Ботаң!.. Қорыктың ба, апа!.. Есің- 
Ді жыйнашы, апа!..

Басын көтергеннен кейін бетіне такаған Ботагөздіц ыс- 
тык лебі Ұлбергеннің әлсіреген денесіне жан беріп, талык- 
сыған жүрегіне ыстық кан жүгіртіп бойын сергіткендей 
болды.

— Сәулем, кұлыным, Ботам!..— деді Ұлберген әлсіэ 
дауыепен,— көзіңнен айналайын!.. Өзіңнен айналайын!.. 
Кұлыным!..

Есін жыйнаңкыраған Ұлберген «апалаған» және бі- 
реуге көз қырын салып еді — Аскар сыкылданды.

— Мынау, Аскаржан ба, жаным-ау!— деді Ұлберген 
көзін кеңірек ашып.

— Ия, апа!..
~  Қалқам-ау, денің сау ма?..
Темірбекті әуелі күңгірт үйден абайламаған Аскар 

артынан көзі түсіп амандасты.
Тағдырдьщ дауылы әр жаққа ұшырған ұяныц табыс- 

кан тату кұстарының қуанышына үзак ортактасуға Ac- 
карда уакыт бар ма!..
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Ботагөзбен косылуына Ұлбергеннен де ерік алған Ас
кар со күні жүрем дегенмен, ана рұқсат еткен жок. Және 
кетіп калуға болмайтын да бір жағдай туды, ол жана 
косылған жас жардың магниттей тартқан ыстык күшағы 
ғана емес, шектен шыға куанудан ба, не денсаулығының 
кемдігінен бе,— Ұлберген Ботагөзді көргелі талыкси бер- 
ді. «Өліп кете ме» деген қорқыныш туды үйішіне. Сондай 
жағдайда Ботагөз кете ала ма, ол кетпесе, Аскар кете 
ала ма!

Ол күні конған Аскар Ұлбергеннің халі ертеңіне де 
ауыр болған соң, «аландамандар, балалар, маған бола 
жолдан калмандар!» деп ана кайталай рұксат бергенмен, 
Қызылжардан оралғанша кала тұруға Ботагөзді көндірді 
де, ымырт жабыла аттанбак болды. Аскар Ұлбергенмен 
коштасып, тыска беттегенде Ботагөз ере шыкты. Олар 
босағадан аттай, Ұлберген де шыкпак боп, төсегінен коз- 
ғалып еді, денесін көтере алмады.

Жатсайшы, апа! Қайда барасың!— деді Темірбек.
Далаға! Сүйеп жіберші, Теміржан!

Темірбек колтығынан сүйеп әрең тұрғызған Ұлберген 
толтіректеп басып, сыртка жөнелді.

Ал, Бота!— деді Аскар тыска шыға! — Қоштаса- 
мыз да енді, әзірше? (Ботагөз төмен карап үндемеді). 
Таоыстырған тағдырға рыйзамын! Тек, ылайымда, осы- 
лай куанышпен көрісейік! Келші, мынандай тілеулі 
жолга аттанарда, кұшағыма кысып коштасайын!

Екеуінің кұшағына кұшактары, еріндеріне еріндері 
жабыса калды.

Бұл бақытты кұшакты көк жиектен аспгуіға көте- 
ріле оерген аидан баска, адамзатта Ұлберген ғана көрді.

Орта жастан асканмен, Ұлбергеннің көзінің өткір нұ- 
ры таиған жок еді. Іыска шыға, есік алдында арбаның 
касында күшактары айқаскандардың кім екенін ол жаз- 

ан таныды. Ботагөзбен Аскардың арасындағы окыйға- 
иы л >ерген естіген еді. Олардың косылуы Ұлбергеннің 
арманы еді. Еондыктан, көз алдында кұшактары айкас- 
кан екі жасты көргенде:

Жасаған! деді Ұлберген айға телміре колын 
жаиып, ішінен бата окып,— жасаған, бұл бакытты екі
тугРызаЫгөЬр Г  КӨПСШе КӨрМе! АРтынан а». алдынан күн
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VI

Горбунов пен Елікбайды тізіммен Көкшегауға жібе- 
ріп, түнемел қымыздан қанып ішіп ұйқтап калған Ит- 
бай бірвудің «тұр» деген жағымсыз даусына слсгізіп 
атып тұрса, шаңырақтан көрінген күн, түстен ауып ба- 
рады екен. Оятқан Ерғазы. Сұры қашып кеткен. Дір-дір 
етеді.

— Немене?— деді Итбай, былшықтанған көзін 
уқалап.

— Жылқыбай келді. Жылқыны Амантаи баскарған 
жігіттер талап, мініп кетіпті. Ат, айғыр, бие демесе ке- 
рек. Асау, жуасына қарамайды дейді. Аяк артуға жа- 
райтындарынан түк тастамапты. Тай, кұлындар бет-беті- 
мен үркіп қаңғырып кетіпті.

— Апыр-ай, не дейді?
— Шапқыншылардық беті осы жақта дейді...
— Не дейді?!— деді Итбай атып түрегеп.— Шақыр- 

шы Жылкыбайды! Бүркітбай кайда?..
Ерғазы жүгіріп шығып Жылкыбай мен Бүркітбайды 

шақырып келді.
— Беті жаман,— деді Жылкыбай,— бозкасқа айғыр- 

мен куғыншыға шалдырмай кеттім. Осылай карай қаптап 
келеді. Тез тығыл, мырза!..

— Бозкаска осында ма?
— Осында.
— Менің өз ерімді ерттей қойшы, онда?

• — Қашып құтыла алмассың, мырза Айнала тос
ка у ыл!

— Енді кайтем? — деді Итбай абыржып, ішінен: «ке- 
леді деген солдаттар дй кешікті-ау, Сарыбаска не болды, 
тез әкелмей!» — деп өкініп.

— Қайдан білейін... караша үйлердің біреуіне жасы- 
рына тұрмасаң.

— Бар ендеше, Сыйкымның үніне жүгір!.. Бүркітбай, 
сен де баршы! Мен кәзір барам...

Жігіттердің жасын үстінен түзеген тізім — кагаз са- 
латын інкафта еді. Түзелген тізімді жаңадан жазып, Гор
бунов Қотыркөл каласына әкеткен. Үйде болса айрылып 
Калармыз деп ойлаған.

— «Қырсықканда қымыран іриді» деген ооы екен! — 
деді Итбай аузына кұлып салған шкафтың кілтін таба 
алмай, долданып.
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Шкаф ашылмаГітын болғасын, балтамен бұзайын деп 
жатыр еді:

— Ойбай, әке!— деді ^Ерғазы жүгіріп кіріп,— келіп 
калды... Қаптап келеді...

Итбаи жүгіріп далаға шыкса, адам емес, тау көшіп 
келе жатқан сықылды. К,ою кара бұлттай боп аспанға 
көтерілген шаңнан адам көрінбейді.
• Сыйкымның үйін даярлатқан Жылқыбай колын бұл- 
ғаған соң, Итбай өкпесін колына ала жүгіріп барып, үш 
канат кара кұрым үйге сұп беріп кіріп кетті.

— Мына кебежеге түс! — деді Жылкыбай, айнала 
Ұзын арка имен шандыған бір жаман кебеженіц қакпа- 
ғын ашып,— үстіне бір құрымды жаба салайын.

^Естілген аттың дүбірі төбесін тескендей болған Ит- 
баіі алқынған қалпымен кебежеге кіре беріп, Бүркітбай- 
ға көзі түеіп еді\ түсі сұп-суык, ызғар соғып тұрғандай 
екен. «Бұл^ қалай?» дегендей ойға түскен Итбай үлкен 
кебеженің ішіне оүктетіле жатканда, Жылқыбай үстінен 
ескі кұрым түндікті жаба салды.

Ішіпен кәкір-шүкір, көр-жерін алмаған кебеже, сырт- 
кы көлемі комақты көрінгенмен, Итбайдыц семіз дене- 
сіие тарлык істеді. Енеден шырылдап туа, Итбайдың 
өмірінде бұд^бірінші көрген корлығы еді.

кұдай! деді ол назаланып, денесі кебежеге 
сыимаи, лыпылдап еоккан жүрегі кеудесіне еыймай, ты- 
нысы тарылып, бұдан да өлгенім жаксы екен. Мынау 
не корлык!»

>КҮР. енді' ана жакка барайык, Бүркітбай,— деді 
Жылкыбаи, шапкыншылар Итбайдыц үйіне карай бет- 
тегенде. к

Ж \ре бер, өзіц! деді Бүркітбай ашулы кабак- 
пен алара карап.

Сыіікым үйініц ееігінің алдына калшыйып тұрып кал- 
_ үркітбаиға, кет-іп бара жаткан Жылкыбай алактап 
карап: «Шіркін, дәмдес болған адамы ғой, қыймай тұр- 
ғанын!» деді ішінен.
, , лі аЕ ды бұлттай түнеріп, аттарының дүбірлері жерді
Гп-гжітГпг"1’ каптап„ келе жаткән топка карап тұрып,

3УЫР 0||ға батты. Кейде Итбайдың яки онын
лД 1 !  -МДарЫНЫН ауьф сөзін естіп- жүрегіне ол сзз- 

, ”нтелеі ' ка-аалранмен, өмірінін ұзын аркауынын гң
мегрн іп6, сыкььіданға» Бүркітбай, өкпелеее де, еле- 

- <■ м оп жүре беретін еді. «Мен осы боеағада өле-
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тін шығармын?» дейтін еді ол кейде қанша бұлкынғанмен,
Итбай үйінен кете алмаған соң.

Өзін Итбайға сомдай косактьи тай көретін Бүркітбай, 
осы бүгін таңда, нсжтасының бауын Итбайдан біржола 
үзді.

Таң біліне бір жақтан жолаушылап келген Итбай, 
Горбуновты оятып алып, елдіц жәй-күйін сұрап, бүлінші- 
ліктің беті жаманға айналғанын естіген соң:

— Ендеше, тізімді алып сен кет!— деді Горбунов- 
ка,— мен де ертең, бүрсігүні таям. Содан, кашан жігіт- 
терді жөнелткенше елге жоламаспыз.

Жол жүріп келген кеңесін Итбай Горбуновка, үйдегі 
Бүркітбайды шығарып жіберіп айтты

— Сен ат әкеле ғой,— деді Итбай, Бүркітбайды жұм- 
сап,— мына Горбуновтыц қалада жұмысы бар еді.

Құпыя айтатын кеңесі бар екен деп ойлаған Бүркіт- 
бай, жүген алып шығып кетті де, «не дер екен?» деп сырт- 
та, іргеде жатқан жабуға бұғып, күбірге құлак салды. 
Итбайдыц акырын айтқан кенесінің ол көбін естіді, көбін 
естімеді. Оның анық естіген сөзі өзі туралы.

— Әлгі Бүркітбай тізімге ілекті м е?— деді Итбай 
Горбуновка.

— Ілекті. Жасы ілігеді ғой,— деді Горбунов,— ма-
ған: «Итбайға айттым, Итбай жасыңды артык. жаздыр- 
айын деп көзінше айтты» дсп еді, жасыңды 45-те кыл- 
дым деп өтірік алдап жүрмін. —

— Сол керек ол немеге! — деді Итбай.— Өзіце ай- 
тып ем ғой, «алдап енееін ұр!» деп. Бәлеме сол керек!.. 
Тұяқтың қызын Амантайға шығарып берген осы болды 
ғой...

— Солай ма екен?
— Солай. Анық осы. Анау күні Шортанға жібергенде, 

Меңіреуге кіріп бара жатканын көрген кісі бар.
— Оны естідік қой.
— Солдатка кететінін өзі сезе ме?
— Түк те білмейді.
— Ендеше сездірме, бір күні урядник ұстап әкеткен- 

де бір-ақ білсін, иттен жаралған!..
Ел азаматы патшаға, болыска карсы бас көтеріп ат- 

ка мінгеннен кейін, байдын балалары болмаса, іеке та- 
тыр, сойыл соғар жігіттен үйінде тыйыш отырған азамат 
жок еді. Соларлан бөліңіп, үйкүшік боп ауылда калуды 
ар көргенмен, Итбай үйіне байлаған жіп жіңішкёріп
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ко ice де үзіле коймай. Бүркітбай атка міне алмаған еді. 
Сол жіп Итбай мен Горбуновтык өзіне жасырын даяр- 
лаган кастығын естігеннен кейін, үзіліп кеп кетті.

«7), солай ма?! — деді Бүркітбай жөнеле беріп,— 
олай болса, бәлем, тұра тұр!..»

Шауып келе жаткан топты көргенде Бүркітбайдың 
ойи корғасындай толкыды. «Айтайын», «айтпайын» де- 
гон екі свз бірін-бірі жене алмай тұрғанда, жер кайыс- 
"ан топтыц алды шаңдатып ауылға кірді. Орнынан коз- 
ғалмаған Бүркітбай Итбай үйіне көзін салып еді, көзді 
ашып-жүмғанша, төрдегі 4-5 ақ үйдін әлегі аспаннан 
келді. Шауып келген салттылар үйдін бауларын бытыр- 
латіял үзіп, киіздерін сыпырып жерге түсіріп, тулақтай 
бет-бетімен сүйреп алып кетті. Жаланаш калған уыктар 
сатыр-күтір сабаған сойьшдардың күшіне шыдай алмай, 
шарт-шүрт сынды; шацырақтар кан-көбелек ойнап үйдің 
ішіне түсті. Керегелердін баскұр мен таңғышы жұлкыда- 
ганда жібермеген сон, салт аттылар аудай созғылап бет- 
бетімен керіп алып кетті. Сойылмен пергілеген сандык- 
тардыц тас-талқаны шыкты. Қыйраған сандықтардыц 
ііпііідегі киім-кешектерді, баска мүліктерді жұрт талап 
әкстіп, кейбіреулсрі киіп, кейбіреулері қанжығаға байлап 
алды. Жүкке жыйналған көрпе-жастыктарды әркімдер ат 
үстінен іліп алып, астына басып көпшік істеді. Киіздерді 
тіліп-тіліп токым кылды. Баскұр, тамғыштарды жігіттср 
кыйып-кыйып: айыл, тартпа, кұйыскан, шылбыр, тізгін 
істеді. Біреулер аттан түсе қалып, кымыз, катықтарды 
Ішс бастады.

Осындай бүліншіліктің ең ортасында жүрген А.ман- 
тай, ешкімге қойыңдар деген жоқ. Итбайдыц өзі түгіл 
мал-мүлкіне өшіккен топ, мүліктен кегімізді алдык дс- 
гендей, «талайық» деген кұмары канғандай:

— Полые қайда?— деген дауыс көтерді бір кезде.
— Жоқ.
— Қайда?
— Қашып кеткен.
— Кім айтады?
— Ж ылкыбай...
«Мсге өтірік айтасың?» доп Жылкыбайды біреулер 

камшымен тартып өтіп еді
I имендер!— деді Амантай,— қайіесщдер мұны

үрып?



Біреулер: «тауып бер!» деп, Итбайға карағандарды тү- 
гел сабады. Сонда да олар айтпады.

Амантайдын. бар ынтасы — Итбайды табуда. Не жер- 
ге сіңіп кетпесе, не көкке ұшып кетпесе аулынан ешқай- 
да кетпеу керек. Жан-жак.та тығыла қоятын берік орын 
жоқ. «Осы ауылды тегіс тінтіндер!» деді Амантай жі- 
гіттерге.

— Тізімді табайық! — деп Қожантай жүртқа жар са- 
лып еді, «бәсе керегіміз сол еді ғой, іздейік тізімді!» деп 
біраз кісілер алданғанмен: «тізімі кұрысын, оны осында 
к.ойды деймісің, жоғалтып жібермей, болысты табайык.!* 
деп, көпшілік тінтуге кірісті.

Сыйқым үйінің алдына Амантай мен бірнеше кісі же- 
тіп барғанда, Бүркітбай манағы орнында әлі тұр еді.

— Неғып тұрсың? — деді Амантай оған.
— Итбайды күзетіп тұрмын.
— Қайда ол?
— Осы үйдің кебежесінде.
— Түсіндер, жігіттер!— деді Амантай,— алып шы- 

ғыңдар!
Жігіттер аттан жапыр-жұпыр түсе қалғанда, Бүркіт- 

бай үйге олардан бұрын еніп кетті.
«Өзім алып шығайын» деп ойлады ол.
Ашумен кірген Бүркітбай тацған кебеженін жібін 

тартып калғанда, үзіліп кетті. Содан кейін ол, оң аягыпыц 
бар пәрменімен кебежені теуіп кеп жіберіп еді, кыйыны 
к.ашқан тақтайлар быт-шыт болып ұшып-үіпып кетіп, 
кабығы жарылнан жұмырткадан шыккан балапандай, 
Итбай шоқыйып отырды да калды.

— Бүркітбай!— деді ол жылап жіберіп,— бауырым,- 
тық мені, сақта!..

— Кір менің к... әкеңнін аузын!..— деді Бүркіібан 
Птбайдың жағасынан шап беріп алып.

Бұл сөз Итбайға жайдын оғындай тиді. «-Бүл қалай?» 
дегенше болған жок, Итбайды Бүркітбай қацбақтай ор- 
нынан жұлып алды.

Осы кезде үйге опыр-топыр кірген жігіттер, Итбайга 
ұмтылып камшыны жаудыра бастап еді:

— Тартыцдар, колдарынды! — деді Бүркітбай айнала, 
адырая қарап,— сендерсіз меніц өзім де жететінмін!..

Жігіттер токтай калды.
жарайды,— деп онлады, көзіне өмір елестеген 

Итбан ішінен,— дүшпан көзі ғып тұрғаны екеи ғой».
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Жігіттерге карамастан Бүркітбай, Итбайды есік алды- 
на өлімтік койдай дырылдатып алып шыкты. Жайшы- 
лықта бір кісідей қаруым бар деп ойлайтын Итбай Бүр- 
кітбайдың колында жаулықтай желпілдеді.

Есік алды иін тіпескен халык. екен.
— Қайсың еркексің!— деді Бүркітбай аиқайлап,— 

тарт мына итті.
— Әкел бері!— деп ат үстінен колын созғандардың 

арасынан біреуі атын тебініп, үндеместен кеп, тұзақтап 
а.іган шылбырын Итбайдың мойнына салып жібергенде, 
«Бұл кім?» деп Бүркітбай қараса — Темірбек екен.

Шылоыр Итбайдың мойнына ілеккенде атын тебінігт, 
тарта жөнелген Темірбекке Бүркітбай кадала карап еді, 
беліне кыстырған ак. балтаныц жүзі жарқ-жұрқ етті. Көк-
пар тартқандағыдай, жұрт онық артынан сатыр-күтір ша- 
ба жөнелді.

Бүркітбай жан-жағына караеа* аты жоқ, жалғыз кал- 
ып барады екен. Итбай үйінің мүлкін талап алып жаткан 
жакка карай жүгіріп еді, кантарулы біраз аттар тұр. Ше- 
тіндегі біреуіне міне салып бұ да Итбайды алып каш- 
қандардыц артынан төпей жөнелді.

ЖҰРТ ойыса шауып, алды бір кезде ошарылып токта- 
ды. Астындағы атын борбайлап, шоғырланған жерге 
Ьүркітбай кслсе, Итбай шала-жансар сұлап жатыр екен.

стіндегі киімін, денесін жер айырып тастаған. Айнала 
коршаған жұрт Итбайдан корққандай, аттан түспей көз- 
дерімен атып тұр. Жұртта үн ж<ж... Итбайдың касында 
жаяу тұрған жалғыз — Темірбек. Оның бір колы Итбай- 
д ы і і  моинындағы тұзақта, бір қолында көсілте ұстаған

,, У Ъ ЖҰРТЬІМ'--— деп ыңырсыған дауыспен бір кез
де т аи сүрше-кабына, колымен жер тірей, басын коде
ре ерш еді, Темірбек кылқындыра тартып турған тузак,- 
ты босатып жіберді. *

«Дәмдее болған шіркіннің жаны ашып кетті-ау!»
'иУ ° И̂ ады әРк*мДер. Сол кезде аттан секіріп түсе калған Қожантай:
иих.,п5 а3аЙЬІ берілді!— деді айқайлай сөилеп, Итбайға 
гпгі м П’ жанын кыяйьік шіркіннің, мұеылман баласы 
ғой^Мұның касықтай канына қайсымыз тоямыз.

аУЬІРым... д е г е н  ы ң ы р с ы ғ а н  д а у ы е п е н ,  аяғынан 
Ұ Р у ғ а  ш а м а с ы  келмей т і з е с і н е н  о т ы р ғ а и  Итбай қолын
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созғанда, Кожантайдьш сүйегіеі келіп жанына барып ка- 
лып еді, Темірбектің балтасы жарқ ете түсті.

Қожантайға созған екі колының арасынан төсі арен
ды домалап барып, Итбайдың басы жерге түсті.

Төртінші тарау 
ЖАНТАЛАСТА 

I
Амантайдын, бір топ жігіті жанжалдың бас кезінде 

«Степняк» алтын заводының ұлықтарын өлтіріп, завод- 
ты талағанда, Темірбек бірнеше жұмысшымен соларға 
косылып кете барды да, содан қайтпады. Үйде Ұлберген 
мен Ботагөз ғана қалды.

Итбайды А.мантай тобы өлтіргенін, басын балтамен 
шабушы Темірбек екенін Ұлберген мен Ботагөз естіді.

Аздан кейін, Итбай тұкымы үкіметтен солдат алып, 
елге шыққан хабары тарады.

«Итбайды өлтіруге қатынасқан адамның тұкымын 
түгел кырады екен» деген хабар тарады. Бұл хабардан 
корққанмен күн санап емес, сағат санап Асқарды күткен 
Ботагөз келуін тосты, және шешесін де тастап кетуге бол- 
майды,— ол төсек тартып жатып алған, халі ауырлап ба- 
рады... Сондай жағдай салдарынан Амантай тобына кете 
алмаған Ботагөз, үйде карап отырса аштан өлетін болға- 
сын, заводқа тәшкемен балшык тасу жұмысына кірді. 
Аскар кешікті. Хабар жок. Не болғанып білмей, Ботагөз- 
діц де, Ұлбергеннің де шыдамдары тоза түседі, жүректері 
тулай түседі...

Бір күні Ботагөз жұмыстан кайтып үйіне келсе — үй 
іші опыр-топыр шашылған, шешесі төрде бүктүсіп жатыр. 
«Бүған не болды?» деген оймен шешесініц касына кеп, 
«апа!» десе, дыбыс бермейді. «Апыр-ау, бұл калай?!» 
деп Ботагөз шешесініц басын көтеріп еді, жүрегі су ете 
түсті: маңдай сүйегі жок, басыныц іші үңірейіп тұр!.. Бе- 
ті баттаскан қан... Көзі жерге түсіп еді, ұйыскан канға 
баттасып мыйы жатыр...

Ботагөздіц дірілдеген қолынан шешесінің былқылда- 
ған жансыз денесі түсіп кетті. Жылайын деп еді, көзінен 
жас шыкпай қалды. Не кыларын, не болғанын білмеген 
ол, қаққан казықтай бір орыннан тырп еткен жок.

— Ойбай, жасырын!— деген сөз шалынды оның құ- 
лағына осы кезде.
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«Бұл кім?» деп караса, көрші үйдін, шалы екен.
— Жака,— деді шал сасқалақтап,— Итбайдың төре 

баласы Сарыбас... солдатпен... шешенді атып өлтіріп 
кетті... саған кетті!.. Жасырын!..

Итбайды Амантай тобының өлтіргенін, оныц ішінде 
Темірбек те болғанын Ботагөздің кұлағы шалған еді, 
сондыктан сағат санап ол жактан хаіуіп күтетін, міне, 
келді сол хауіп!..

Есінен адасқан Ботагөзге шалдың қорқыныш сөзі 
эсер бермеп еді:

— ІІІырағым-ай! — деді шал,— саған не болды?.. Өл- 
ген артынан өлмейсің. Тез тығыл!

— Өзің бірдеме ғып жасыр,— деді шалдың кемпірі, 
— есінен адасып тұр ғой, не ес бар дейсің?!.

Сол арада шахтыдан шыккан, тау боп үйілген сары 
балшық бар еді. Сонын бір шұқырына шал есік алдында 
жатқан арбаның корабын төңкерді де, «осында жата 
тұр!» деп Ботагөзді жетектеп алып барып, қораптыц ас- 
тына жатқызып, үстіне жеңіл ғып топырақ үйді.

Мұны жан адам көрген жоқ. Итбай тұқымдары Бо- 
тагөзді жұмыс басынан таба алмай үйіне қайта келіп 
еді: жоқ!.. Көршілерін кысып еді, айтпады. Кошкин бір- 
ге екен.

— Ертеңге шейін,— деді ол көршілерге,— таппасац- 
дар, бәріңді де үстап айдаймын, аттырам!..

Темірбекпен бірге істейтін бір момындау жігіт бар 
еді. Ботагөзді ұстап беруге қыймай, қайда сақтауды біл- 
мей сасқан шал, соған ақылдасты. Түнде жігіт Ботагөзге 
сөйлесті.

— Саспа,— деді ол оған.— Төсек-орын, киім-кеше- 
гінді ал да, маған ер, шахтыға апарып жасырайын. Бір 
жөні болғанша содан шыкпа. Біздің жігіттерде сыр ша- 
шатыны жоқ. Тірі жанға айтпайды. Егер көзге көрінер 
жерде болсаң, Итбай тұқымы таптырмай қоймайды.

Баска амал таба алмайтын болғасын, Ботагөз жылап- 
жылап, таң біліне шахтыға түсті де, бір куысты мекен 
етті.

Ботагөзді шахтыға неге ертіп түсіргенін білмеген ста
ратель1 жігіттерге, жасырған жігіт ман-жайды айтып еді.

— Егер жалғыз қалғанда өзі коркам демесе, біз 
шахтаны аямайык. Бұтаға корғалаған торғай да калады

1 Алтын іздейтіндер.
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деген. Панасыз ядам. Онын дұрыс болған,— деді жігіттер.
Бір партияда старатель боп істейтін жыйырма екі 

жігіт еді. Олардың кейбіреулері Темірбектін қарындасы 
барын, ол карындасы заводка келгенін білмейтін.

— Жақсыны көрмек үшін деген,— деді старатель 
жігіттің біреуі, сығырайып жанған шамын көтеріп Бота- 
гөздін бетіне тосып,— мен мына кара көлеңкеде өзіміздің 
жігіттердің біреуі екен дёсем, осындай мәндерін бар ма 
еді?..

Жігіттер жұмысьш бітіріп, ла-мпы қалдырып шығып 
кеткенде, дүниеде адам баласының басына келетін кор- 
кыныштың бәрі елестеп, Ботагөздің үрейі ұшты.

Өзі арап карпы окуын білмегенмен, Ботагөз кейде, 
кейбір кыссаларды окыған адамды тыңдаған еді. Сол 
кыссалардыц ішінде «Шаһмаран»деген болатын. «ІІІаһ- 
маранныц» кыскаша мазмұны: Жамсап деген жетім бала, 
бірнеше кісімен тауға отынға барады. Отын теріп жүрген- 
де бір кұдык кездеседі. Құдыктың түбіне Жамсап үңіл- 
се — жалтырап алтын көрінеді. Алтын көрген Жамсап, 
жолдастарын шакырады. Жолдастары Жамсапты беліне 
арқан байлап алтынды алып шығуға кұдыкка түсіреді де, 
Жамсап алтынды арканға байлап бергесін, алтынын алып, 
кұдыкты жауып, жолдастары кетіп қалады Терен кұдык- 
тан шыға алмай саскан Жамсап жанталасып, тастан 
баскыш істеуге, манайындағы тастарды копарып үйеді. 
Тастарды солай копарып жүргенде, бір тастың астынан 
тесік пшғып, сол тесіктен сәуле түседі. Жамсап ол те- 
сікті далага шығатын жол екен деп, тесікпен өрмелеп 
әрі карай барса, бір кең дүние кездеседі. Ол дүние адам 
дүниесі емес, жылан дүниесі боп шығады. Айналз илеу- 
ден өрғен кұмырскадай кұжнаған жыландарды көрген- 
де, Жамсаптың зәресі ұшады. Вірак, жылан жер үстініц 
жыланындай емес, тіл білетін жыландар бэлып шығады. 
Үрейленген Жамсапка, жыланның біреуі адамша сөйле- 
сіп: «Шаһмаран деген патшамыз бар, соған апарайын, 
бізден корыкпа, біз тимейміз», дейді. Жамсап Шаһма- 
ранға барады. Көп жыл соныц колында тұрады. ІІІаһма- 
ран өте акылды, көпті көрген, ғалым патіпа боп шығады. 
Көп жылдан кейін Шаһмаран Жамсапты босатып, Жам
сап Шаһмаранға: «адамға айтпаймын» деп берген уәде- 
сін ұмытып кетіп, көргенін біреулерге айтып комып, акы- 
рында ІІІаһмаран әлекке ұшырайды »

Шахтада жалғыз калган Ботагөздін көз алдына осы
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кыссаның суреттері елестеді. Жан-жағында үңірейген 
караңғы жолдардан бұған карай мың-миллион жылан- 
дар жорғалап келе жатқандай болды. Ботагөздің денесі 
бір қызды, бір мұздады. «Не деген қорқыныш!..»

Адам неге көнбейді?.. Бірте-бірте шахтаға бойы үи- 
ренген Ботагөз, «осы күйім өзгермесе, біразға шеиін 
шыдармын» деп жүр еді, шахтадағы караңғы өмірді 
көпсінгендей, оған және бір зұлымдык кездесті. Бойы 
үйренген салқын ауалы, дымқос шахтада, сығырайған 
шамның әлсіз жарығына тосып, таныс біреу аркылы үйі- 
нен алдырған Толстойдың «Анна Каренина» атты рома- 
нын жұмысшылар тарай Ботагөз окып отыр еді, біреу 
шахта ішінде сазды шалпылдатып келе жаткандай бол- 
ғасын сескеніп, түрегелді.

Сазы шалпылдаған жакка қараса, лампасынын оты 
жылтылдап біреу рас келе жатыр екен. Келе жатканнан 
онша үрейлене коймаған Ботағөз, «Апыр-ау, бұл кім? 
Бұл мезгілде шахтада кісі болмайтын еді ғой!» деп 
карап тұрды.

Лампа ұстаған адам жақындап еді, шахта аузында 
тұратын күзетші шал екен.

— Қорыктың ба, шырағым?— деді шал,— корыксаң 
да айтайын: жаңа Итбайдың Сарыбасы мен урядник 
келіп, «шахтаға жан жолатпа, ешкімді шығарма да, 
кіргізбе де!..» деп кетті. Түстері суык. Сені сезді ме дей- 
мін, шахтаны тінтетін түрлері бар. Тез шык! Пана ізде! 
Мен кеттім шырағым, тез!

Сарыбаска Ботагөздің жасырынған жерін хабарлан- 
дырған адам, Ботагөзге «ойнап-күлейік» деген сөз ай- 
тып, оны Ботағөз кабылдамаған соң, өшігіп, өш алуға 
Сарыбаска білдірғен, жоғарыда аталған — шаммен Бо- 
тагөздің кескініне караған жігіт екенін күзетші шал есті- 
ген жок; Ботагөзге де ондай ой келген жок.

— Құрысын бұл өмір!— деді Ботагөз шал кеткесін 
дауысын шығарып, жылап,— Анна Каренина осындай 
кыянат дүниесінің ызасына шыдамай поезға түсіп өл- 
ген еді. Ендігі өмір күрысын! Өлгеннен баска кызық жок!

Өлуге бел байлаған Ботагөз өзін шахтада өлтіруге 
жарайтын кұрал іздеп, жан-жағына алактап аз тұрды да:

— Ж ок!— деді өзіне өзі бір кезде,— бұл шахтада 
©леем мені жан білмейді. Тым болмаса «Тұяктың кызы 
өліпті...» деген артымда атак калсын. Квзге түсетін жер- 
де өлейін.
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Оның үйінің алдыцғы жағында, кішірек томарлы 
көлдің жағасында қарағайлар болатын. Соныц біреуіне 
асылып өлейін деген ойға келген Ботагөз, «Анна Каре- 
нинаның» Каренина поезға түсіп өлетін беттерін жыртып 
ап қалтасына салды да, шамын алдына ұстап тыска 
шықты.

Бұл шыққан кезде күзетуші шал түрегеп, жан-жа- 
ғына алақтап карап тұр екен.

— Қала жақтан күбір шығады,— деді шал Ботагөз- 
ге,— тез жөнел шырағым, ұсталып каларсың.

— Бала-шағанныің игілігін көр ата, кош!— деп Бо- 
тагөз жылдамдата басып қалаға кіргенде, панармен 
шахтаға қарай кетіп бара жатқан бір топ адамды к^рді. 
«Солар» -деп ойлады ол.

Ботагөз үй-үйдің арасымен келе жатып, бір үйдін 
есігінің алдындағы арбада таң асып байлаулы тұрған 
аттың қыл шылбырын шешіп, қолына алды да, тура, ка
ра ғайға тартты'.

Көлдің жағасына тырбыйып сирек өскен қарағайдың 
ішіне кірген Ботагөз қыйсықтау біреуіне өрмелеп шы- 
ғып, шылбырдың бір ұшын тұзақтап мойнына салды да, 
бір ұшын карағайдыц имек бұтағына байлады. Бұл іс- 
терді істегенде өмір оған көк тыйын күрештей қы.мбат 
көрінген жоқ. Жібін ыңғайлап алғаннан кейін ол екі 
қолын арқасына айкара ұстап, төмен қарай карғыды.

Денесі қыйсык бұтақтан салбырап, мойны тұзаққа 
кылғынған кезде Ботагөз жанталасты. Бұл кезде таң сі- 
берлеп атып, Көкшетау жеріндегі сол мезгілде сіркіреп 
сапырылатын бұлт, күншығыс жағы шығар күннің сәуле- 
сіне қып-қызыл боп боялып астан-кестен, бұрқантаркан 
көшіп барады екен. Кеңірдегі қылғынғаннан кейін шара- 
сынан шыққан Ботагөздің көзіне дүние қызық, өмір тәіті 
көрінді. Өмірді қыймаған ол, жалма-жан мойнындағы 
қылтұзақтың салбыраған, бауына жармасып, жоғары кө- 
теріліп дем алам ба деп еді, денееін көтеруге қолының әлі 
келмеді. Бірдеме ілігерме екен деп аяғын тыпырлатып еді, 
ешнәрсе ілікпеді...

II

Қызылжарға барып, одан Омбыға барып, болыиевик- 
тер ұйымын таба алмаған Аскар, Омбының калалык
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управасындағы танысы аркылы, колына Петроград1 барыл 
кайтатын документ түсіріп тығыз жүріп кетті.

Петроградқа жетіп, Смирновты іздеп барса, Сібірге 
айдалып кетіп, сонда өлген екен. Булатов та сол 1913 жы- 
лы Аскармен бірге тұткынға алынғаннан кейін, Сібірдің 
Туруханов өлкесіне жер аударылып, Сталинмен бірге 
болыпты да, быйыл көктемде кашып кепті. Ол казір жа- 
сырын атпен\ саяси кызметте екен.

Булатовпен де, ол аркылы Петроградтың сол кездегі 
басшы большевиктерімен де сөйлескен Аскар, Россия- 
ның жалпы саясн халін ұкты, революциянын өрті дауыл- 
дап келе жатканын көрді.

Большевиктер оған қазақтын еңбекші көпшілігінің 
көтерілісін баскаруды, ол көтерілісті, дауылдап келе жат- 
кан пролетариат революциясына ұштастыруды тапсырды.

Сол тапсырмамен кайтқан Аскар суыт жүріп, ел ше- 
тіне жетіп еді, Амантай колынын, Итбайды өлтірген хаба
ры, одан көтерілісті басуға, шыккан жазалау отряды 
Амантай тобын камап алғандығы естілді.

Аскар Ботагөзді сұрастырса, ол әлі «Степнякте» екен. 
Оның не халде екенін естіген Аскар жасырынып барып, 
ертіп ап, ретін тауып Амантай тобына қосылуды мақсат 
етті.

«Степнякке» ол түнделетіп салт барған еді. Күндіз 
баруға, я түнде болса да арбамен барса, көзге түсіп, 
білініп калармын деп корыкты. Итбан тұкымы оны да 
іздейтінін естіді. Ботагөзді мінгізіп әкетуге, бір салт атты 
жетекке алды.

Сүйтіп, түнделетіп сапар шеккен Аскар завод мана- 
йына келген соң, шахталардан шығарылған тау-тау бал- 
шыктарды аралай, каланы жиектей келе жатып, Ботз- 
гөз асылған ағаштың тұсынан дәл асылар кезде келіп 
шыкты.

— Аскар! — деп дауыстап барып, кыйсык ағаштың 
бұтағынан карғыған еді Ботагөз.

Осы дауыс, сол ағашка деңгейлеп келіп калған Ас- 
кардың кұлағына can ете ғап, оған: «ойпыран, Ботагөз 
болмаса игі еді» деген ой кеп кетіп, ол атын тебіне ұм-

Тапь, • ГеРмзнмя мен Россия соғысканда, орыс патрнот-
тап он< ч  ̂ Рглн аяғындағы неміс сөзі «бургл> (кала) алып тас-
те^бүпг» °РЫС СӨЗ' ІГРаДты» . (кала) алып, сол куннен *Пе-теро\рг»— «Петроград» аталған.
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тылды. Жетектегі ат тартынып еді, Аскар оны тастаЛ 
беріп, үйілген балшықтың арасынан шокытып шыға 
келді.

Қарақғыға үйренген оньщ өгкір көзіне ағашқа сал- 
быраған адам шалына кетті. Зәресі кеткен ол шауып 
кеп токтай калса, асылған адамнын аяқтары, әлі жаны 
барлығына куә боп, ербендеп тұр екен.

Адамның денесі салт кісінің колы жететін жерде 
екен. Аскар жалма-жан калтасындағы бәкісін алып, 
асылған жіпті кыйып жіберді де, босаған денені кұшак- 
тай аттан түсе ғап, мойынды кыя кылғындырған тұзак- 
ты кере тартып, жазып жіберді.

— Бота! Ә, Бота!— деді ол Ботагөзді енді танып, 
бетін бетіне такап,— дыбыс берші!..

Күткен дыбысын Аскар жарты сағат кезінде әрең ал- 
ды. Оған шейін ол тек бүлкілдей соккан тамырдан ғана 
дәмеленді.

Есін жыйған Ботагөзден сұраса, патша өкіметінің 
жазалаушы отряды Амантай тобының ойранын шығарып, 
кырғыннан, кашканнан калғанын тұткынға алған.

Енді не істеу керек?
Бұл сұрауды берген Ботагөзге Аскардың айтканы:
— Қазактан көп жігіт майданға кетті. Өзің естіген 

жолдасым Булатов айтып еді: «егер еліндегі көтеріліст! 
патша армиясы басып тастаса, сен майдандағы казак 
жігіттерінің арасына кел де, саяси жұмыс жүргіз» деп. 
Сен ренжімесең, мен соған кетем.

Ботагөзден рұхсат алған Аскар, оны ертті де кауіпті 
адамдарынан жасырынып, Қызылжар жаққа жөнелді. 
Ол жақта оның Ержан дейтін нағашысы болушы еді, 
Ботагөзді ол сол үйге калдырып кетпек болды.

III

Амантай тобының тарау тарихы төмендегідей жағдай- 
да болған еді: Аскар Петроградтан оралып келгенше, Ме- 
ціреудің ну карағайьша паналап, колымды көбейте бе- 
рейін деген Амантайдың ниетіне оны аулауға шыккан 
патша өкіметінің әскері жеткізбегені, бұл жактан ауатын 
болған соң, Итбайды ёлтіріп кетпек боп, ол ниетіне жег- 
кенін жоғарыда баяндадық кой. ,

Итбайды елтіріп, әрі Ереймен тауына карай сырғы-
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ған Амантай, өзі кұраган косындағы әр елден топ бастап 
келген жігіттерді жыйнап альгп ақылдасты.

— Бұл арада жатуға болмайтынын көріп отырсың- 
дар,— деді ол,— жан-жақтан келген хабарларға Караган
да, эр жердей солдаттар жақындап жүрсе керек. Көкше- 
тауға келген солдатты бастап Итбайдың баласы Сарыбас 
пен інісі Елікбай келе жатыр деген хабар алып отырмыз. 
Мынау Шарлакты басып, Омбыдан солдат шыкты деген 
шапқын келді. Біреулер Ақмоладан солдат шыкты дел 
айтады. Арам өліп жүрмейік.

— «Алла дегенмен жан калмайды»,— десті шеттен 
келген жігіттер,— жалбарынғанмен аяр жау жок. Тұр- 
ғын елдің жігіттері өздері біледі: ерсін, ермесін... Ал, біз, 
мына шеттен келген жігіттер, үйден канды торсықка 
кұйып шыккамыз.

— Ал, ел жігіттері, сендер не айтасындар? — деді 
Амантай, өз елдерінің басты жігіттеріне,— біреудін кө- 
нілі үшін ермендер. Мен үшін атка мінбендер! Сөздіц 
басын ашып айту керек: ешкайсың тоііға бармайсындар. 
Ептен бастарьща кыйын күн туса, менен көріп жүрмен- 
дер. Басыңды оққа байлап атка мінесін.

Дүрмекке еріп жүрген аксакалдардыц біразы Аман- 
тайды акыл айтып токтатпак болды.

— «Баска келген пәледен, бастан кұлак садаға» де- 
ген,— десті олар,— бұл, елге түсксн бір пәле. Патшаға 
кімнің әлі келген. Онымен арпалысам деп талайлар 
мертіккен. Болысты өлтіргендерің әнтек болды. Енді 
колмен істегенді мойынмен көтеру керек. «Еркек токты 
кұрмалдык» деген. Бірер азаматтьш, басын корғаймын 
деп, артта калган — еңкейген карт, енбектеген жастыи 
көзінің жасы, мұрнынын боғы, обал-жазығы мойында- 
рында калып жүрмесін. Тіл алсандар, тарандар, жарык- 
тығым.

— Мен айттым, айтатынымды! — деді Амантай түре- 
геп.— Ал, мен атка міндім, бозбала!.. Ергеніц ер, ерме- 
генің кал!

Аты байлаулы үйге Амантай жігерлі адыммен барды 
да, көккаска атка мініп:

Ал, Бүркітбай!— деді айқайлап,— мен сонау 
жотада көрінген жаркабак таска барып ту тігем, әкел 
туды!..

Аксакал, ту әзір емес те,— деді Бүркітбай.
— Неге?
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— Тудың түсі қандай болатынын ақылдасамыз деп 
еді ғой жұрт. Мен соған қарап жүрмін.

Амантайдын есіне Аскардын « К ы з ы л  ту тігейік» де
ген сөзі түсті. Неге ол «түсті» ту тігу туралы айткан Ас
кардын сөздері көңіліне үялаған А.мантай жауап күтіп, 
кескініне үиілген Бүркітбайға «Кызыл ту!» деді.

Бүркітбайдьш қойнында туға арналған екі еннен кұ- 
раған, ұзындығы үш кезден артык, бір ак жібек, бір Кы
зыл жібек бар еді. Амантай «Кызыл ту» деген сон, Бүр- 
кітбай кызыл жібекті койнынан алып, үзын кұрыктын 
басына бір шетін кере байлап, туды Амантайдын он ко- 
лына ұстата, атка мінді.

— Ал, мен кеттім! — деп Амантай туын желбірете, 
атын тебініп жіберіп, тарта жөнелді.

Нысанаға алған жотасына жеткенше, Амантай арты- 
на караған жок. Көккаска ат семізден жарап, бабына 
келіп жүр еді. Бұл жолы шабысында ол кұс боп ұшып 
келе жаткан тәрізденді. «Ер канаты — ат» деген макалды 
иманындай көретін Амантай, арттағы желді алдына 
шығарып, алдынан соккан желге жалы тік тұрып, кеу- 
десін көкке көтере, түяғын топыракка кашай сала, ау- 
зын арандай аша, ак көбікті езуінен бұркырата сілте- 
ген Көккаска атка жан-тәнімен разы болды.

Көз үшында көрінген жартаска калай жеткенін Аман
тай сезбей ғап, аттын кызу шабысымен жартаска ту 
тігем дегенін ұмытып, касынан ағып өтіп бара жатты да, 
«токтайды екем ғой» деген ой түсіп, аттың тізгінін тежеп 
барып; жартастын арғы жағынан ойысып бұрылды. Ар- . 
тында кұйрык тістесе келе жаткан салттыға Амантай 
көз қырын салып еді — Темірбек екен. Астында Итбай 
тартып алған Балтабектің Қоянкөгі. Одан кейін келе 
жатқандардын канша жан екенін шаңдак көрсетпеді.

Амантай жартастын касына кеп секіріп түсіп, атын 
Темірбекке ұстатып, текшеленген тастын төбесіне өр- 
мелеп шығып, екі тастын арасындағы бір жарыкка ту- 
дың сабын кадады.

Осы кезде сатыр-күтір шабыспен артында келе жат
кан топтын алды жартастын манайына үйіріле бастады.

Аттанған жерлері онша жырак болмағанмен, жартас- 
тыц айналасына жігіттер биенін екі-үш сауымы кезінде 
зорға жыйналды. Содан кейін әр жактан бірен-саран бы- 
тыранкы келе жаткандарға карамай, күні боны тастың 
үстіне шегеленгендей тік түрған калпынан қозғалмаған
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Амантай: шоғырланған топты мөлшерлеп, «шамасы 30- 
40 мыңдай барсын-ау!» деп жорамалдады.

— Ал, жұрт! — деді Амантай бір кезде айқайлаған 
дауыспен, — бүгін осы манда қонамыз да,  ̂ертең тац 
сәріден Ерейменге беттеп тартамыз. Бүркітбай, бері кел- 
ші! Сенька, сен де кел бері!

Үстіне жүк тиеген түйелердің алдында тұрған Бүр- 
кітбай мен Сенька жартасқа өрмелеп, Амантайдың касыма 
барды.

— Қару-сайманның қағазы сенде еді ғой, Сенька, 
— деді Амантай,— окышы, мына жұрт естісін, не кару 
барын.

Қазақ тілін жақсы білетін Сенька қару-кұралдың 
тізімін қалтасынан алды да, оқый бастады:

— Орыс винотвкасы — жетеу, бытыра мылтык — жүз 
он екі, шиті мылтық— сексен үш, екі наган бар. Он бір 
алтыатар бар...

Ар жағында атар мылтық болмаған сон Сенька кідіріп 
калып еді.

— Неге бөгелесің? — деді Амантай,— Оқый бер. Біз- 
де мылтық соғатын завод жоғын жұрт білмей ме? Әр 
жерден кайыршының бақырындай жыйнаған мылтыктар 
емес пе? Оқ канша?

— Шамасы бес жәшіктей винтовка оғы бар. Завод- 
тын дүкенінен талаған он жәшік қорғасын оқ бар. Жарты 
пұтка жақын кесек қорғасын бар. Ішінен қорғасынын 
жарып алатын бір қаптай балалардың сақасы бар.

— Әлгі бір алтын заводында, жер астының тасын 
сындыратын бірдемелер бар еді ғой?

— Одан екі жәшігін қолға түсіріпті ғой. Егер, атуын 
білсек.

— «Басы караның бәрі игі»,— деді Амантай,— қолда 
бары жақсы. Қысылып бара жатсақ қалай ататынын бі- 
лерміз.

— Ендігі кару,— деді Сенька күліп, окыған кағазын 
бүктеп, көпшілікке,— өздеріңнің қолдарыңдағы қамшыла- 
рың мен сойылдарың, сойылға шанышкан істік темірлерін, 
белбеулеріңе кыстырған айбалталарың.

Егер колма-қол келтірсе, осы сойылмен де қырып шы- 
ғамыз! — десті жұрт шу етіп.

— Ал жігіттер! — деді Амантай тудың таска, кадаған 
сабын суырып, шыңнан түсуге ыңғайланып,— күн кеш- 
кіріп калды. Сонау бір кырдың астында көгалды жер бо-
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лушы еді. Соған барып түнейік. Вүркітбай, сен жылқы 
жаққа бар. Қоналқы жаққа қарай айдат жылқыларды. 
Түйелерді Темірбекке бер, сол жетектесін. Қолайымен 
сыйырларға да бақташы тап. Қару-кұралра, Сенька, 

. сен не бол!
Көтерілісшілердің Байсакал тұқьшы бар, басқа байлар 

бар — барымталап алған малы: он мындай жылқы, мык- 
ға жақын түйе, бес-алты жүздей ту сыйыр мен өгіз, торт- 
бес мың қой еді. Бүркітбай соларды жайғастыруға кетті.

Биіктігі ағаш бойындай жартастың текшеленген қыр- 
ларына аяғын қадай басып, томен түокен Амантай, аты- 
на ырғьгп мініп алды да:

— Ал, тарттык, Ереймен тауына!.— деді.
— Тарт! Біз артыңда!— десті жұрт.
Ерейменге беттеп аттанған алғашқы екі күнде, арты- 

мыздан куғыншы жетіп калар деп, Амантай суыт жүрген- 
діктен, семіз айғырлардан бесеу-алтауы ыстық күнге тү- 
тігіп өлді. Кенже туған кұлындар болдырып, жүруте жа- 
рамады. Кара мал тіпті кейін қалды.

— Бұл жүріспен отырсақ, малдың көбі қызыл май боп 
бүлінеді. Жан-жаққа шалғыншы сала отыра, алдымызға 
карауыл, артымызға тосқауыл қоя отыра, енді малдың 
жайына қарау керек десті жұрт.

Бұл сөз акылына қонған Амантай малдың бабына 
карап, күн ысыған соң қозғамай, таң салқынымен, кешкі 
салқынмен көшіп, түнде малды да, жігіттерді де ұйқта- 
тып, күніне жақсы бір көштік жерден артық жылжыған 
жоқ. Бірақ мыкты атпен, сенімді жігіттерден сайлап алып 
карауылды, шалғыншыны, тосқауылды мықтап қойды. 
Тосқауыл артында бір көш жер қалып, қарауыл алдында 
бір көш жер жүріп отырып, шындауыл кос маңындағы 
биікке шығып қарап, шалғыншылар екі канатты айнала, 
бір көштік жерді күнінде әлденеше рет орап шалып 
отырды.

«Қай жақтан жау кеп қалады?» деп сескенген ет 
жүрек, бірер күннен кейін жасанған жау кездесе қойма- 
ған соң басылды.

— Әйтеуір жылқының бабына қарап айдаитын болға- 
сын,— десті жігіттердің кейбіреулері,— биені қосақтап, 
жолшыбай қымыз іше отырайық.

— Ноқта, желіні кайдан табамыз, көнек, торсык. та 
жок, ашытатын кор да жок,— дегендер болып еді, Аман
тай карсы болмағаннан кейін оның бэрі де табылды.
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Tic каккан сака жігіттер бул жайды күні бұрын ескерш, 
желі, ноктаны елден ала шыккан екен.

Қымыз да, ет те, өзге тамақ та болып жатты. Жүре 
бара кару-кұрал да косылуға айналды. Сенька «темірдің 
тілін білетін» жігіт екен. Мылтыктын ұнғысын қолдан 
кұнып, ішін қолдан бұрайтын өнер шығарды ол. Оқкұятын 
калыпты да ол қолдан жасады. Онын бұл өнерін керген 
соң, Амантай оған көшпелі көрік жасап, кару-кұрал іс- 
теуіне жәрдемдесетін бір топ алам бөлді.

Әскерлік өнерден хабары жок Амантайға бұл мәсе- 
леде акылшы болған — фельдшер Потапов.

— Егер,— деді ол Амантайга,— патша әскерімен со- 
ғысар күн туып калса, жапа-тармағай сапырылысып кам- 
шы соғатын ауыл төбелесіндей болмайды ол. Оған әскер- 
лік айла-әдіс керек.

Одан әрі Потапов Амантайға әскерлік косын калай 
бөлінудің, соғыс өнерін калай үйренудін әдісін айтты.

— Бүиың бәрі ойға конады,— деді Амзнтай,— бірак 
үйрететін кім, соны?

Потаповтын тілі ғана болмаса, әекерлік ойынды бас- 
тауға білімі жок екен. Бул топка араласып жүрген кы- 
рык-елуден орыс пен татар сэлдаттарынан калың топты 
баскаруға ешкайсысы жұлкынып шыға алмады. Аз адам- 
ды бөлімшені әркайсысынын үйреткісі келеді, көпті бас- 
каруға жүрексінеді.

«Кім баскарады?» деген сүрау туғанда, кепшіліктін 
аузыиа Ташбулатов Түхфатолла деген башкырт жігіт 
түсе берді. Ол офицерлік курсты бітірген және соғыста 
болган екен. Майданда жараланып жазылғаннан кейін, 
демалыска Кокшетау оязындағы Имантау станциясына 
келгеи: ол большевиктік үгіт жүргізем деп көзге түсіп 
калады да, тұткымдал.у каупі туған соң тауға тығылып, 
біртіндеп отырып Амантай тобына косылады.

Амамтай опы үш себептен жаксы көретін еді, бірінші- 
ден,— өтірігі, жалғаны жок, шыншыл адал жігіт; екін- 
шіден,— патша үкіметіпе, байларға қаны кас; үшінші- . 
леи,— соғыста әскер баскарған жігіт,— ротанын коман
дир! бопты.

Осы жайларын айта кеп, бастығы Амантай боп, топты 
баскарушы адамдар одан командир болуын өтінгенде, 
Ташбулатов шынын айтты.

— Мындаған колды басқаруға менің тәжрибем де,



білімім де жетпейді,— деді ол,— мен тек, білген мөлше- 
рімде, Амантай ағайға ақылшы ғана бола алам.

Ташбулатовтың және басқа білемін деген адамдар- 
дың акылымен Амантай соңына ерген адамдардьі' мьвдға, 
жүзге, онға бөліп, эрқайсысына тағайынды, сенімді адам- 
дардан б а сты к  койды. Еңалдымен сол бастықтардын. өз- 
дерім әскерлік өнерге үйрету керек. Бұл жұмысты бас- 
каруға Таигбулатов карсы болған жок.

Күндер етіп жатты. Аекардан хабар келгенше Ерей- 
мен тауына бекіне тұруға беттеген Амантай тобы қолдан 
келген қаруын даярлап, шама-шарқынша әскерлік өне- 
рін үйретіп жүріп жатты...

Бірақ, Асқардан хабар жок. Қайда жүр ол?.. Не бі- 
тіріп жүр?.. Әлде қолға түсіп калды ма?.. Осы ойлар 
Амантайдың да, оның серіктержіц де басын даң қылады...

Тыйыштык болса бір сәрі-ау!.. Жан-жакка жұмсаған 
жанеыздар, тұс-тұстан бұл топты қусырып келе жаткан- 
дығын хабарлайды. Бұл кұрсау, Ереймен тауына бекіну- 
ге мүмкіндік бере ме, жоқ оа,— о да бір шиеленіп бара 
жатқан сұрау...

Сондай ауыр ойлы күндердіц біреуінде Ереймен та- 
уын деңгейлеп барып түнеген Амантай тобы түнді еңсе- 
ріп барып ұйқыға кетіп еді:

— Жау, жау! — деген хабар ду ете түсті.
Амантай да бұл кезде қалғып кеткен еді. Бірак, оныц

еншіге алған қару-сайманы касында, киімі үстінде еді.
Дуылдаған дауыс құлағына тигесін ол, орнынан атып 

тұрып саймандарын асына, киіз қостан шыта келсе, таң 
ағарып қалған өкен. Қасындағы қостың бірінен Таш- 
булатов, бірінен Темірбек бері қарай жүгіріп келеді. Ай- 
нала у-шу, азам-қазан... сапырылған, нсүгіріокен халык...

Осы кезде сапырылған топтың арасымен астына Ит- 
байдың ақ бақай жүйрік қарагерін мінген Бүркітбай 
қылт ете түсті. Өткен кеш ол ілгерірек қарауылға кеткен 

• еді.
— Уа, немене?— деді Амантай Бүркітбайға.
— Бес жігіт!— деді ол ентіге сейлеп,— таң біліне, 

бір жартасты бетке ұстай ілгері баратыр ек, тегі еалдат- 
ау дейміз, Ереймен жолымен беті бері карал келе жат- 
кан бір көп адам қонып жатыр екен. Қапы болмайық деп 
екі жігітті тастап, соның хабарьш бергелі келдік...

— Шамасы қанша жер?
— Он бес, жыйырма бар ма дедім...

0
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— Ә, онда саспайык, жыйна кос-костан басты жігіт- 
терді.

Бүрссітбай жортып жүріп, басты жігіггерді жыйнап 
акелгесін, Амантай кенес кұрды.

— Көл созге уакыт тар,— деді ол,— сақтықта кор- * 
лык жок. Бейкам боладай жыйналайык. Бірак, жігіттер, 
естерінде болсын, жау бола калған күнде, үрейленіп бе- 
рекелерінді кетірмендер. «Тозған казды топтанған кар
га жейді». «Қашкан жауға катын ер». Бет бір қайтка-
смн жау манына отырғызбас. Шу дегенде кыймылдал 
калайык. Бетін бір кайтарып тастайык. •

— Дүрыс! дурыс! — десті жігіттер.
Кыска уакыт ақылдасып, басты жігіттер мен Аман- 

тайдын келген кортындысы мынау болды: «тағы да шал- 
ғыншы жіберіп, анығын білейік, егер жау екені рас бол- 1 
са, алдымызға жылкыны сала шабуыл жасайык, бетін 
кайтарайык!..»

— Свз осы, ал жігіттер, аттарынды камдакдар! — 
дегеннен кейін, жүз басы жігіттердің борі кос-косына ба- 
рып, өз карамагындағыларды түгелдеп, аттарын әзір- 
летті. Тәуір мылтык атаулы, Іржтеліп шыккан жүзден 
аса мерген жігіттерде еді. Олар Ташбіулатовтың карама- 
ғында. Өзгелерініц хебіне үлестіре келе, сойыл мен най- 
задан баска кару тимеді.

Жүз-жүздеи шоғырланып аттанған жігіттер, Амантай 
косыи айнала коршаған кезде, туды Темірбекке ұстатып, 
Амантай да атка мінді.

— Аныгын білуге Бүркітбайды тағы жібердім,— деді 
ол топка,— жылқыға да кісі кетгі. Біз енді сонау алдын- 
ғы бетіміздегі бұйратка барып хабар тосайык, егер жау 
болса, бекініс мыкты жер. Ец алдарыңа мен түсейін.
Менен кейін мергендер журсін. Темірбек, сен менімен ка
тар жүр. Жүкке ие жігіттер кейінірек жүрерсіпдер.

Әскеріие каз-катар тізіліп, жерді кайыстыра бүират- 
Ка карай беттегсн топтың алдына Амантай мен Темір- 
бек түсіп, топ созыла тартты.

— Салдат! — деді Бүркітбай жігіттер бұйратка сін* 
ген кеэде оралып 'ксп,— бізді біліл келе ме, білмей келе 
мс? Әйтеуір, жер кайысып келе жаткан қалык кол.

— Қанша бар океті, шамасы? .
— Кім білсін. Әйтеуір кеп.
— Алыс жсрде ме?
— Алыс емес. Он шақырымға жетпес.
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— Ендеше, Бүркітбай сен жылқыға шап. Ана бір бе- 
лестің аржақ етегінде жатыр. Кісі кетіп еді. Сенің ба- 
руың жол. Ойыстыра, алдымызға ұстай айдандар!

— Жарайды! — деп Бүркітбай шаба жөнелді.
— Ал, жігіттер,— деді Амантай, қоршаған жігіттер- 

ге,— «жау аяған жаралы қалады». Өлер, я тірілер жер 
келді! Саса көрмеңдер, аянбан кыймылдандар. Кәзір сас- 
пандар. Аттын таңертенгі шабысы жер-дүниені басына 
көтереді. Жортакпен ғана жүрейік. Жау сезбесін. Капы- 
сын табу керек. Осы бұйратгың арғы шетіне кіргізбен 
тосайык.

Амантай алдына түскен топ, бұйраттың арғы жақ 
шетіне барып бекінген кезде, көлденең сайдын біреуін 
бойлап жылкылар да келді.

— Бұл бұйрат бізге жақсы — бекініс,— деді Амантай 
басты жігіттерді жыйнап алып,— шама келгенше жауды 
ішіне кіргізбейік. Олардың қарауылы ендігі бұйратка 
кіруге жақын шығар. Біздің, тосқанымызды сезбесе, олар 
қапыда ұрылады. Жүретін жалғыз жолы осыі. Жол- 
ға тосқауыл қойып, қараулын атып түсірсек, қаннен-ка- 
персіз бұйратқа келіп калады. Сол кезде жылқыны алға 
сала, кенеттен шабуыл жасап, берекесін алу керек. Егер 
олар бүйратқа таласса, мергендер даяр болсьгн. Жолдыц 
екі жағын ала, бытырай андып жатсын.

— Дұрыс! — десті жұрт.
Онт.үстіктен солтүстікке қарай созылған бұйраттын 

ұзындығы 50—60 шақырымға кететін еді де, көлденені 
. бес-алты шакырымдай еді. Әр жерінде текшеленген тас- 

тан өскен биік шыңдар бар. Бұйраттың күншығыс жақ- 
шетінде ортасын жарып жол өтетін қақпа сықылды шың 
түрушы еді, сол шыңның екі жақ қабырғасына Амантан 
өзі барып мерген жігіттерден тосқауыл, басьша шыңда- 
уыл койды. Шыңныц ішкі жағындағы алаптаіу бір жерге 
жылқыны иіртті. Содан кейін шыңпа шығып қараса салг 
әскерлер шоғырланып, лек-лек боп келеді екен. Арт жа- 
ғында шұбалған арбалар. Түрлеріне карағанда бұйратта 
тосқан адам барын андамаған сықылды. Жер шамасы 
бұйратюа алты-жеті шақырымдай бар. Жан мөлшерін, 
Амантай, алые болғандықтан ала алмады. Бірақ, көп 
көрінеді.

'Бүйратқа бес-алты шақырым жер калғанда, келе жат- 
кан әскерден үш салтты бері карай шыға шапты.
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— Ал, мергендер!— деді Ташбулатоз,— карауылы
бері карай шыкты. Какпа шынынан өткізе беріп атайык.
Үшеуіне үш октан артык шығармандар. Біреуін мен өзім 
атам!

Карауыл солдаттар кауіп-катерсіз бұйратка шауып 
кіріп, шың какпадан өте бергенде Ташбулатов біоеЧін 
екі мерген екеуін атып түсірді. ‘

— Жол болды, ырым жақсы!— деді Ам а н т а й к у н
тымык. Мылтык дауысы катты шықты, естуі мүмкін. Ал 
енді, сақтанайык. 1

Амантай шың басына шыкса, арба манындағы эскер 
манағыдан емес көбейіп және тәртіптеліп, шоғырлана 
оастаған екен. Алды токтап тур.

— Мылтык дауысын естіген екен!— деді Амантай 
тұрсын^ етегіндегіЛ€Рге-— Жан-жакка хабарландар, :ак

Амантай бір тасты бетіне устай, шың басында эскер- 
Д1Ң кы и мыл ын бакылап тур еді, алдынғы жағынан лек- 
лек боп салпылар буйратка карай шокыта тарпы. Аман- 
таидын журеп аттай тулады. Денесі бір еуыды, бір ысы- 

1' у \ректен ыткый тепкен кан, біресе секіріп басына 
шыкты, біресе саркылып төмен куйылды.

* ’ жасагаи! Деді ол боны дірілдеп,— абуйыр бере

Аздан ке/іін Амантай буынын бекіпі. «Бастап жүрген
Г) пУ а5^анда’ ӨЗІ̂есі кайтеді? — деп ойлады ол,— неде 
болса болды. Енді кайрат керек!»
кыгпт*РаГКа шакыРымлай калған кезде, апы эскер 
кылыштарын жаланаштап, уралап ат қоя шапты.
rin _ ’ Ж1ПттеР- Деді Амантай шыңнан жүгіре тү- 
К ’ • ,,KCLIPbl'u a P жылкыларды шыға беріс ауызға!.. 
Ксліп кзлды. Тез аидап шығындар қаптатып!..

ң шамалы бір бөлек жылқының жан-жағынан
ляпР J J Z K ТаР-ТЫіП’ К̂ РЬІҚ Үстіне курыК салып, қыйку- 
ляттяп Ж1Г1ттеР буйрапан шауып шыға келсе, сол- 

'яЛп У Ратқа шакырымдай ғаніа жер қалған екен. 
шяпиі  * авғыиан аіІ*ай шыккан, іріктелген жылқылар 
ла KVT ІІҒа көтеРІП> алдына карай дүркірей шапкан-
кег) кчміііі же,рдеи алДЫ'нан мунша топ кездескен эскер, кешн карай жапырылды.
тын а гм Уопта екен1н білмеді! — деді, жылқылардыц ар- 
тай 1 п шаУЬІП келе жатқан жігіттеріне Аман-таи,— ал, тартындар, жігіпер!

<С
к е р ! . .»
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— Тартыңдар, жігіттер! — деген дауыс жан-жактан 
ШЫҒЫП жылқылармен араласа, эп-сэтте Амантай тобы 
солдаттарға араласты да кетті.

Солдатка араласканнан кейін маңында не бон, не 
қойғанын Амантай кепке шейін білген жоқ. Винтзвка- 
ның біреуі оның мойнында еді. Елу-алпыстай оғы бар 
еді. Қызу соғыс басталғасын «окты шамаландар!» деген 
сөзі есінен шыкты. Оғынын тиген тимегеніне карамай 
атып, ол лезде тауысты. Қолма-кол төбелесте оныц ба- 
сына кылыш тиді. Бастан сорғалаған жылы кан, көзін 
жабатын болғасьж, ол бір каға берісте кейлегінің алдың- 
ғы өнірін, колын тығып жіберіп, суырып жыртып ап, бас- 
ты айкара катты танды. Содан кейін кан еаябырлаған 
тәрізденді.

Бір «езде Амантай жан-жағына караса, өз кісілері 
сиреген сықылды, жау бірыңғай сабын түзеп, ұрыауға 
айналған сыкылды. Жау жактан сатыр-күтір атылып 
жатты. Жігіттер бұйратқа карай жапырылып кашьгп ба- 
рады.

«Жігіттерден қальшт, жауды жеңбеспін, енді есті жый- 
нап алып көрейік» деген обмен, Амантай жігіттердің ар- 
тын ала шаба женелді.

«Мал да, адам да біраз шығын болған екен!» деп ой- 
лады ол, атын борбайлап, бұйратка беттей шауып бара 
жатып.

Артынан жанбырдай жауған оқка ол еаспады. Бір 
кезде жауырыны шымыр ете түекенге «ок тиді ме?» деп 
сол қолын колтығыиа тығып жіберіп еді, жып-жылы қан 
білінді. Оған карауға уакыт болмай, Амантай ілгері ша
уып келе жатыр еді, көзіне алдыңғы жағынан желбіре- 
ген туы түсті. • (

«Ә,— деп куанды ол,— ту жығылған жоқ екен!..»
Жігіттердін артын шала бұйратқа кіре берген Аман

тай артына караса, жау жырағырак ©кен, бірак ұрандап 
шаіуып келеді.

— Мергендер!— д©п айкайлады сол кезде Ташбула- 
тов,— ал, кыймылдаңдар!

Мергендер аттан түсе-түее, бір-бір тасты бетке үстай 
жүгіріп, мылтыктарын кұра-кұра отыра қалысты.

Ұрандагі, кылыштарын жалактатып шауып келе жат
кам солдаттардың алды бұйратқа кіре, мергендердің оғы- 
нан аттан кұлап түсе бастады. Оннан аса солдат окка
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үшып жығылғасьга, калың ^скер кейін жапырылды. 55- 
рак кашан оқ жетер жерден алыетағашпа, мертендер ату- 
дан тыйылған жок, Аткан окты далаға ' жіберген жок. 
Соның бірі— Амантай.

IV

Касына Ботагөзді ертіп жолшыбай тунделетіл жүргея 
Аскар, Ержаннын. үйіяе тан. біліне келіп, Ботагөзді сырт- 
ка тастал үйге кірді.

— Бұ кім? — деді біреу кара көленке үндін. ішінен, 
Аскар есікке басын сұккасын-ак.

— Мен Аскар!— деді Ержанды дауысынан таныған 
Аскар, «жобалап келуім келу-ак екен!> деп ойлап.

— Не дейді, жаным-ау!.. Аскар?..— деп Ёржан көй- 
лек-дамбалшаң төсектен домалай түсіп, көзін укалай, 
Аскарды каусыра кұшактап бауырына кысты.

Ержаннық әйелі— Анжан, мінезі еріне үйлес, бауыр- 
мал, сыпайы адам еді. Шымылдық ішіндегі жеиіл киім- 
дерін үстіне тез іле салып, о да шыға келді.

Ержанның төсіне төсін такап кұшактасып біраз тұрып 
маукын баскан Аскар, кұшағын жазып, Айжанға колда- 
сып амандасты.

— Түндік ашайын! — деді Айжан, амандыктан кейін, 
далаға шығуға ыңғайланып.

— Қасымда кісім бар еді, — деді Аскар.
— Ол кім?
— Бір әйел.
— Не әйел? — деді Ержан танданғандай дауыспен.
— Бір кыз.
— Here күмілжіп тұрсың? Әлде, қыз алып қашып 

келдің бе, кайырлы болсын, онда!
— Алып кашып келгем жок. Жай бір жолаушы адам. 

Бірге келе жатқан.
Ботагөздің мән-жайын Аскар жата-жастана анткысы 

келді.
— Кім болса ол болсын, — деді, «жас жігітке кыэ 

жайдан жай еріп жүруші ые еді?» деп ішінен к ү д і к т е н г е н  
Ержан, — Лйжан, түндік аш та, Асқардың серігін үйге 
алып кір. Бар, тез!..

«Келіншек алып келгенін Аскар жасырып тұр» деп 
ойлап, Айжан далаға шықса, пар атты арбаның қасында: 
сүцғақ бойлы, қоцыр киімді, әдемі қараторы қыз тоцазы-
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ғандай бүрісіңкіреп тұр екен. «Келінніц бетін кім ашса 
сол ыстык» дейтін еді, — деп ойлады Айжан, — бетінен 
сүйейінші!».

— Денің сау ма, шырағым?— деп Айжан Ботагөздің 
қасына келді де, екі бетінен кезек сүйді.

Ботагөзге Айжан Айбала сықылданып кетті. Көптен 
бері мұндай жылы ұшыраған адамды көрмеген оның есіне 
Айбала түсіп, көзіне жас келіп калды. Бірақ, бұрын та- 
нымайтын адамның алдында жылауды ерсі көріп, көзінің 
жасын, бетін теріс бұрыңқырап сығып жіберіп, жылаға- 
нын сездірген жоқ.

Бұл кезде таң атып қалған еді. Айжан түндікті ашып, 
Ботагөзді ертіп үйге кірді.

— Денің сау ма, шырағым? — деді Ботагөзге Ержан, 
ішінен: «ә, жолдас болуға жарайтын .бала екен, өмірлі 
болсын!» деп ойлап.

— ІІІай қояйын ба? — деді Айжан Ержанға.
— Жок, қоймацыз, — деді Аскар, — бұл кісі, деді ол 

Ботагөзді иегімен нұскап, — өте шаршап келді, төсек can 
берініз, дамылдасын. Ержан екеумізге төрге көрпе-жас- 
гык тастаңыз, катар жатып кецесейік, біраз сөздер бар.

Айжан Асқардың айткандарын түгел орындап далаға 
шығып кетті. Арба соғып, әрі ұйкысы кашып, кірпігі ка- 
тып келген Ботагөз, бір кабат киімімен кереуеттіц бас жак 
куысына салған төсекке қыйсая салысымен ұйкыға кетті.

Ержанмен қатар төрге жатқан Аскар, Ержанға жол- 
шыбай көрген машакатын, жүрген жол мәнісін түгел 
баяндады.

— Амантайды естіп ек!— деді Ержан, — бұл жакта 
даңқы өте күшті. С)сы елден Амантайға кашып кеткен 
жігіттің біреуі өткен түні кайтып келді. Ерейменнің бер 
жағында Амантай тобына көп солдат кездесіп, үлкен 
соғыс болыпты. Қазак жағы тауды паналай соғыскан 
екен, екі жактан да көп адам шығын болса керек. Сол
дат жағынан көбірек өлген көрінеді. Ылғый мерген жі- 
гіттер тасты бетіне ұстай атысып, көп өлтіріпті. Атыс 
басталғаннан кейін казак жігіттерінің біразы коркып 
қашқан екен, мына жігіт те кашып кепті.

— Бұл едден көп кетіп пе еді?
— Екі-үш жүзге тарта жігіт кетіп еді. Қашып келгені 

жалғыз осы.
Амантай тобының одан кейінгі жайы не болғанын біле
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алмай тьйышсызданған Аскар, бұл жактағы елдің халін 
сұрады.

— Несін сұрайсьш,— деді Ержан,— калаға жакын 
ел тырп ете ала ма? Басьжда қопандап көтерілген болып 
еді, Кьпылжардан солдат шығып, елді кыйратып үрып, 
малын талап, әйелін басып, карсыласканды атып шыдат- 
пауға айналғасын, атка мінген азамат атынан түсіп, на
лог камытка мойнын ұсынды. Болыс, билерден де нысап, 
ар-уят кетті. Мына сарыайғыр болысының болысы Бекен 
деген еді. Осы аранын болысы — Қабылдын. Нұғманы. 
Андағүл болысының болысы Қанкожаның Ыскағы. Ыр- 
сай болысынын болысы Сулейменңіц Сүрағаны. Дұрыс 
күннің езіиде каи каксататын жебір мұндарлар еді, елді 
мына жумыстан кейін сүліктей сорып барады. Параны 
жасырып алуды қойды, ашык алады. Қабылдың Нұғма- 
нына жүзден артык ірі кара кірді. Акша каптап жый- 
налган іпыгар. Аз уакытта саудасы көтеріліп жүре берді. 
Піздіц болыстың писарі Жәшке дейтін крешін' еді. Жа
кын арада осы Есіл бойыидағы Донежін каласында біз- 
діи болыстьщ жігіттеріне прием болып, сонда жұрт жаға- 
сын үстады.

— Неге?
— Өз жасында бір жігіт болсайшы!.. Аукатты адам- 

иан бір жігіт іліксейші!.. Приемға іліккен ылғый ку 
кедей, жстім-жесірлер, жақтайтыны жоқтар. Елудегі, кы- 
рык бестс-гі кедейлер — 25 те, 30 да боп жазылыпты. Он 
алты, он жетідегі кедейдің балалары 20—25 те боп жа- 
зылыпты. Не деген сұмдык!.. Мынау бізге көрші ауылда 
45 жастагы бір қойшы нашар адам бар еді, үй-кіүйі жок, 
омірінде жалшы боп келе жатқан. Соныц жасы тізімде 
27 де боп шыкты. Осы ауылда бір жесір катын бар еді, 
байы отыз жасында өліп, колында үш жасар жалғыз ер 
баласы калып, күн көрісі нашар болса да байға тимей, 
талай бсйнетті бастан кешіріп, бейшараның баласы бый- 
ыл он беске келіп еді. Сол баланыц жасы жыйырма бірде
боп шықты деп естігснде, жүрегі жарылып кетіп сорлы 
опат болды.

— Апыр-ай, ә!..
— Прием дегенді кім корген! — деді Ержан басын кө- 

торс түрегеп (Аскар, да түрды)— адамның иманы ка- 
сі.ім болатын іс екен. Жаны кысылған жігіттер ездерін

1 К р е ш і н — шоқынган татар.
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неше турлі азапка салған: саусактарын балтамен шап- 
кан, аяғының жілігін сындырған, көзіне біз түйреген жі- 
гіттерді көрдік. Приемщиктің алдында ауру боп көрінем 
деп иод, насыбай іиііп барып, аузы көпіріп кұсып жат- 
қандарды көрдік. У ішіп өлгендері де болды. Кейбір 
жігіттер әдейі Есілдің суына батып өлді. Азан-казан жы- 
лау. Адамның жаны түршікті.

— Яп-пыр-р-р-ый!..
— Кем-кетік те жыйналып баккан екен. Ақсак, со- 

кыр, таз, тағы сондай аурулар каптап жүр. Жан қысыл-
■ ганда адамнан ұят кетеді екен. Осы ауылда салсымактау 

боп, домбыра тартып, өлең айтып, жақсы ат мініп, мыр- 
заларға ергіштеп жүретін бір жігіт бар еді. Сол жігіт жа- 
рық ауру деп еститінбіз. Бірак, біреу өзіне солай десе 
ашуланып төбелесетін. Сол ұятты былай қойып, кресть
янский начальникке «жарыкпын» деп арыз берді.

— Сонымен аяғы не болды?— деді Аскар, прием ма- 
иында болған кыянаттарды енді тындауға жүрегі ай- 
нып,— жігіттерден қаншасы алынды?

— Көп жігіт алынды. Бүгін үшінші күн, Қызылжарға 
айдап барып қамады. Жақын арада жөнелтсе керек. Жан 
кысылғанда адам малдан безеді екен. Жасым солдатка 
іліккен соң бар күшімді төгіп болыска пара беріп, жан 
сақтап қалған жайым бар, қанша отырғызарын кім 
білсін!

Аскар Ботагөздің мән-жайын Ержанға түгел айтты.
— Ә, солай де! — деді Ержан. — Окасы жок. Әкел- 

генің жаксы болған. Саган не деп мактанайын. Алдағы 
күн керсетер. Шыбын жаным кеудемде түрып, мен бір 
тапсырған жұмысыңды орындамай коймаспын. Өз басын- 
Ды уайымдамйсаң, мұны уайымдама! Жаным тірі болса, 
«канаттыға қактырмаспын, тұмсыктыға шокыгтырмас- 
пын!»

Аскар мен Ержан киініп далаға шыкса, үйдің сыр- 
тына жалғыз ат жектірген, үстінде полициялық урядник- 
тің киімі бар, көзілдірікті, кылышты біреу түсіп жатыр 
екен.

— Мынау кім? — деді сескенгендіктен жүрегі тулаи 
бастаған Аскар, мені ұстай келген екен деп ойлап.

— Жампейіс кой!— деді Ержан.
— Оның кім?
— Кейін айтармын. Қорқпа одан.
Ұрты солыңқы, кыр мұрын, ұзын бойлы, талдырмаш
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ленелі, он ж ак козі жасауранкырағая ак бұжыр жігіт, 
кылышын сол колымеи жамбасына кысып, аяғын жыл- 
ламлата баса, Ержаиға. Аскарға кеп колдасып аман- 
дясты.

— Қыэылжардан шыктын ба? — деді Ержан оған.
— Ия.
— Ерте шыккан екесін. Жол болсын?
— Әлей болсын. Торанғұл1 жағына бара жатыр ем. 

Оодан әрі бір есептен Көкшетау, Шортанды орап кайтуым 
мүмкін.

Жампейіс Аскардын денесін бастан-аяк шолды да:
— Мина жігітті танымадык па? — деді Ержанға.
— Жүргінші жігіт. Бізбен ілік-шатыстау еді. 

Жампейіс тағы да сүрау бергісі келгендей ынғанланып 
еді, Ержан ұнатпаған белгі көрсеткесін:

— Кымыз бар ма, сусап келдім, — деп сөзін бөтен 
жакка яударып жіберді.

— Не кылды, так атпай сусап?
— Түнде ішінкіреп алып ем. Пахмел керек боп тұр.
— Кымыз пахмел бола ма саған?
— Одан артык пахмел бар ма? Закуске жасайтын 

ептеп сүрін болса, женгейге астыра койсац карсылығым 
жок.

— Анжан-ай!— деді Ержан, бұл кезде түндікті ашып
үйгс кіріп кеткен Айжанға дауыстап. — Үйді жыйнаши 
тез!

— К,азір.
Аз уакыттан кейін бастарьша шапан буркенген Art- 

жап мен Ботагөз есіктен шығып, үндің он жақ босаға- 
сын айнала берді.

— Үйге кір!— деді Ержан ЖампеГііске, — катын ка- 
зір келеді. Сен сусындайтын кымыз бар.

Жампейіс үйге кіріп кеткенде Аскар мен Ержан тыста 
калды.

— Мүның кім? — деді Аскар тағы да?
— Ояздыц кецсесінде істейді.
■— Онысын өзім де біліп тұрмын ғой. Не кылған жі- 

гіт, бүл өзі?
Д\үпыц озі бьтлай жігіт: шыққан тегі, мынау Кос- 

танаіі жак шсттегі, бес болыс керейдегі Көшебе деген 
ру. Әкесініи аты Омар. Омардыи әкесі — Тілен би дейді.

1 Көлдіц аты. 
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Әкеден жетім қалған үш ағаГіынды жігіт екен. Құртай- 
дың Мұқышы деген азулы бай ағайыны болып, бүған көп 
тізе көрсетсе керек. Соған еті тірі неме кектеніп, ержет- 
кесін Мұкыштың малый ұрлап, үйін күйдіріп, ең аяғында 
жақын адамының қатынын алып қашып осы Қызылжар- 
ға келді. Бала жігіт кезінде орыстың малым көп баққан 
екен. Орыс тіліне судай. Сол кезде ептеп орысша хат-қя- 
ламға да үйреніпті. Содан Қызылжар келіп, ояздын по- 
мощнигі Дүйсембай қажы Тұрановка мән-жайын айтка- 
сын, Дүйсембай қажы қызметке алған. Сол күннен әлі 
урядник. Оған шамасы төрт-бес жыл болды. Осылай кыз- 
метте жүре тұра, бұл осы.елдің Мұстариза, Жетпіс сы- 
қылды атақты ұрыларымен байланысты. Қызылжардың 
үрылары да бұдан сырын жасырмайды. Өзі ұрлық істе- 
мегенмен урылармен жемтіктес. Ал, мүның сондай жаман 
жағымен бірге жақсы жағы: өзім деген жігітке ер көціл. 
Астындағы атып түсіп беруге, жолдасып жауға бермеуге 
әлі келетін жігіт.

— Маған қадала қарауы жаман!— деді Асқар,— 
мен өзім урядникке ешуақытта сенбеймін. Ауытқып кетіп 
жүрмей ме, кәпір?..

— Жоқ, олай істемейді.
— Әй, білмеймін!..
Аскар мен Ержан дал ада недәуір уакыт кідірді. Түз- 

ге кеткен Ботагөз бен Айжан бұл кезде оралып келіп, Бо- 
тагөз есік алдында қалды да, Айжан үйге кірді.

— Сусын қанды!— деді Жампейіс Айжанмен далаға 
ере шығып, Ержанға карай жүріп, — қымызың бал боп 
тұр екен. Шіркін,- жеңгей-ай! Ұстаған асыц алтын-ау!.. 
Неғып тұрсындар, далада?

— Бері келші!— деді Ержан, шөптесін жерге таман 
аяндап Жампейіске. Жампейіс Ержанныц соңынан аяц- 
дағанда, Аскар кідіріп калып еді, — сен де жүр, жиен! — 
деді Ержан артына қарап.

Үйден аулағырақ көделі жерге барып отырғаннан ке- 
йін, Ержан Жампейіске Аскардың мән-жайын жасырмай 
түгел айтты.

— Өзім де біліп ем,— деді Жампейіс сумкасынан бір 
кішкене книжкасын суырып ашып, ішіндегі суретті көр- 
сетіп, — мынау осы жігіттің кескіні ніығар?

— Апыр-ау, кайдан білдің?!— деді Ержан таңданып.
— Біз білмейтін пәле бар ма? Білдік, калай білсек 

те. Ол олма: менде осы жігітті ұстап әкел деген бұйрық
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бар. Өтірік айтады десендер окыл шығайын іЖампейіс 
орысша жазылған кағазды окыл :лыкты} 250 статья 
дегеніміз, — деді Жампейіс квнжкасын жауып, — латша- 
ға карсылык. Онын жазгсы — а тылу.

— Астапыралда! — дед: Ержан шопшп кетіл, — айта 
корме, жарыклығым!.

— Патшаға карсы шығу онай деп тұрсын ба?
— Аскар, сен бара тұршы!— деді Ержан Асхарға,— 

Жампейісте бір онашалау жұмысым бар еді.
— Окасы жок.
Тусі сұрланған Аскар, түрегеп үйге аякдал еді. кес- 

кіні кукылданған Ботагез тыста. босағада сүйеніп тұр 
екен.

— Неғып тұрсың? — деді Аскар касына кеп,— үйкыд 
канбаған ба? Өңін кукылданғаны несі?

— Ұйкыны койшы, тәйірі! Ә.дгі кім?
— Урядник.
— Ол неғып жүр?
— Үрейлене бермеші, Ботагөз! Жан жүрген біреу. 

Ержанның жакыны екен. Жүр үйге кіренік!..
— Ал, Жампейіс! — деді Ержан, Аскар кеткесін. — 

«найза бойы кан жауса, шыдамайды туыскан» деген сез 
бар еді. Әлгі жігіттін мәнін айттым. Тым-ак катты сасыл 
келіп отыр. Жүмысының бір ұшы сенде екен, не жаксылы- 
ғың бар?

— Кайдан білейін, тетігі менде емес кон, — деді Жам- 
пейіс, салған жерден шоп етіп түсе калмайьга деп ой- 
лап.

— «Ер мойнында кыл аркан шірімес» деген. Жакын 
бола жүре саған салған бір салмағым. Сен маған бір жі- 
гітшілік көрсет. Л\ен де тірі жанмын ғои. Үмытпаспын.

— Не кыл дейсің, сонда?
— Осының деласы бізде дедің ғон.
— Бізде. Бұрын Омбыда болады екен. Губернатор 

жуык арада осында жіберіпті. Тегі бұл жігітті осы Қы- 
зылжар уезінде деп естіген-ау деймін.

— Сен соны ұрлап алып бер.
— Ойбай, кыйын ғой ол.

Түк те кыйыны жоқ. Анау күні «жігіт бермейміз» 
деуден басы кете жаздаған адамдардың ісін ұрлап әпе- 

. ріпсін ғой, терезеден түсіп. Бұл жолы да солаи іете!
— Ел ақсакалдарының сөзін кыймай, терезеден түсу- 

ін түскенмеи. өмірде мұндай саспан! — деді Жампейіс,
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жасаураған көзін орамалымен сүртіп, — күндіз дело тұр- 
ған жерді көріп шығым, үрлауға келсем, есік алдыпда 
күзетші тұр екен. Ашпалы сыртқы терезеніц біреуінің іл- 
гегін күндіз эдейі ілмей кетіп ем. Тәуекелге бел байлап, 
терезе еыртынан баскышты қойып жіберіп, екі қабат үй- 
дін үстінгі кабатына өрмелеп шығып, жалма-жан күршегі 
ашык терезені таріып кап ем, ашылып кетті. Үйге сып 
беріп карғым кіріп, сірецкені тартып жіберіп, делоны 
қолтыққа кысып, ашык тереземі жабуға әлім келмей, 
басқыш-маскышты қойып, түп-тура жерге домалаіі кар- 
ғыдым. Терезе алдындағы жұрт жүретін тақтайға етпе- 
тімнен түсіп ем, мұрным бұзылып кала жаздадьк Оған 
карамай жыттым. Бір жаксысы — жан көрген жоқ. Өзім- 
де зәре қалған жок. Енді дүниенің алтынын берсе ол істі 
істемеспін деп ант ішіп ем...

— Жоқ, сен тағы бір ерлік көрсет!
— Апыр-ай, білмеймін, Ержан...
— Білмейтін дәненесі жок. Менін екі дүниедегі тіле- 

гім болсын...
— Өлімге бар деген тілек бола ма? Мынауың өлім 

ғой.
— Сонда да... сұрағаныцды ал! Ашып айтайын: мен- 

дегі күміс ер-токымды сұрап ең ғой. Бермей көңіліңді кай- 
тарып ем. Онымды кеш. Cap бауыр атты коса берейін!..

— Апыр-ай...
— Түк апырайы жок. Сеиің колыңнан келеді. Екі дү- 

ниеде ұмытпаспын. Men де тірі адаммын ғой, бір күніце 
керек болармын.

— Жарайды!— деді Жампейіс ұзак уакыт жер шү- 
кылап ойланып отырып. — Болсын. Ұрлап әперейін. Атыц 
да, ер-тоқымың да өзіңде қалсын. (Ержанды сөйлетпей 
бөгеп). Пара алатыным рас, бірак мен көрсе кызар, бок- 
ка жығар емеспін. Бір ецбегімді’ саған сатпаймын. Есіпле 
болсын онымен бүл жігіттіц соңынан куғын калады деп 
ойлама!.. Бұл анау-мынау емес. Көптен куғында жүрген 
жігіг. Мұның соцына түскелі бес-алты жыл болды. Бұ- 
дан кұтылғанмен бір жерде ұсталмай коймайды. Оныц 
манағы суреті жайылмаған жер жок.

— Не істе дейсін онда, бұл жігітке? Сенен артық акыл 
табатын кісі жок кой.

— Ақ-мола облысынан оған кету керек.
— Кайда барады?
— Кәзір казактың оқыған жігіттері тіленіп, солдатка
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алыпған жігігтерге бастық боп кетіп жатыр. Соған барам 
десе. үііез бүгін қағаз береді.

— Үйез ұстамай ма, оны? Сурет оның қольшда 
;коқ па?

— Уа, қандан білсін үйез!.. Біз сорлы ғой көрімпаз.
Ол көрсе де танымайды.

— Онда жақсы екен.
— Әңгіме былай болсын: жігіт үйезге кіріп, паспорт 

алып, манданта кететін болсын. Содан кенін мен үйезге: 
бүл жігіт елде соғыста өліпті деген хабар апарайын. 
Үііезді сол хабар нандырғансын, деланы ұрлап алып, жі- 
гіттіц көзінше күйдірейін. Содаң кейін іздеу койылады. 
Әйтпесе, мұны таппай қоймайды.

— Құлдығық кетейін, осылай істесең! — деді Ержан 
/Қампейстің колын ұстап қысып, — не дейін саған! Айт- 
канынды істе. Содан кейін мені бір сына!

V

Тацертеңгі асын ішіп, Асқар, Ержан,. Ботагөз үшеуі 
Қызылжарға жүргелі дайындалып жатыр еді, кескіні та- 
пыс бір жігіт кіріп келді.

— Мен сені кайда көрдім? — деді Асқар, жігітке
амандас.часын.

•— Амантайдың қасында көрген шығарсың.
— Сен қайдан жүрсің? — деді Асқар сабырсызданып. 
Жігіт оқыйғаны бастан-аяқ баяндаса, оқыйға былай

схем: алдынан әскёр шығып, Амантай тобы соғысканнаң 
кейін қорқақтар кашып кетіп, іріктеліп бес-алты мың ға- 
па жігіт калған. Осы жігіттер бірнеше күн тауға пана- 
лаи соғысып алдырмаған. «Нағылса да Ерейменге өте- 
йік» деп бір күні Амантай шабуыл жасап, жігіттердіқ жар- 
тысы әскердің бөгетін бұзып өтіп кеткен, жартысы шыға 
алмай қалған. Амантай өте алмай қалған. Содан кейін 
жан-жақтан әскер көбейіп кусырып әкеткесін, Амантай 
каша соғысып, көп адам шығын боп, шегініп, Бурабайға 
одан Меціреуге паналаған. Содан кейін ағашқа өрт бе- 
ріліп, паналағандар түтінге қақалып, өртке күйетін бол- 
гасын амалсыз қашып қырға шыкқан. Сол арада тосып 
жатқан әскер жігіттерді қырып, біразын тірі ұстаған. Тірі 
үсталғапныц ішінде Амантай, Темірбек, Бүркітбай бар. 
Лмантайдын, қолымен соғысқан әскердіц бастығы Бура-
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бай каласындағы Кулаков дегеннің Петрімпордан келген 
әпесер баласы дейді. Омбыдан келіпті.

Бұл жігіт те бірге ұсталып Қотыр қаласында Аман- 
таймен бірге камалған екен. Қамалған үйлері қарағай 
үй екен. Соның сәкісін бұлар түнде копарып, іргеден 
кашкалы жатканда күзетші көріп кап мылтық аткан. ҮГі 
тола жігіттен осы жігіт пен және бір жігіт қана жацбыр- 
дай жауған октын астынан кашып кұтылып, өзгелері ка- 
лып койған. Амантайдың кұтылған-күтыдмағанын біл- 
мейді.

— Қамауда жатып естіп жаттык, — деді жігіт, — өл- 
ген болыс Итбайдың Сарыбас деген окыған баласы бар 
екен ғой. Сол жігіт прием баеында отырып алып, әкем- 
нің кұнын төлейсің деп көрінгенді көзге шұкып кылықты 
кылса керек. Ұсталған күні Амантайды жұбапқа апарып 
еді, Сарыбас тергеушініц каеында отырып, тергеуші 
шығып, кеткенде, екі урядникпен үшеулеп ұрып, өкпеге 
тепкілеп, мүрнынан канын ағызып талдырып тастапты, 
Амантай камалған үйге сүйемелдеумен зорға кірді.

— Жай солай болған екен, — деді Ержан, ләм деп 
жауап катпай тұнжырап отырған Аскарға, — кайтесің. 
Амал жок. Уайымдағанмен болмайды. Бұл бір келген 
апат. Жампейіске уәделі күн бүгін еді ғой, жүрейік.

Аскар жауап берудің орнына Ботагөзге ойлы' карас- 
пен көзін төккеріп, аз отырды да:

— Ержан ағай, — деді, — сіз сөкпеңіз. Бірге келген 
жолдасым ғой, Ботагөзбен ақылдасайын.

— Онда не сөгіс бар?
— Ботагез, далаға шығайық.
Ауылдыц сыртында сай бар еді. Соған Ботагөз екеуі 

барып отырғаныан кейін, Аскар сөз бастады:
— Көп сөйлеп кайтем, Ботажан, — деді Аскар ауыр 

күрсініп, — өзіц білмейтін сыр да, окыйға да жок. Мен 
састым. Маған не ақыл айтасыц? Менің дүние жүзіндегі 
досым енді Ержан мен сен ғана.

— Мен бала емеспін, — деді Ботагөз, — мен ауылдың 
надан кызы да емеспін. Мен аз болса да оң-солымды, 
жаксы мен жаманды айыру дәрежесіне жеткен адаммын. 
Біздің үйдің адамдары енді таусылды... Бұл маған өте 
ауыр кайғы. Бірак, казіргі елдің басына түсіп отырған 
ауыртпалыкты ойлағанда, кайғыратын да орын жок. Кім 
жьіламай, кім зарламай жатыр? Көпке бірдей түскен 
қаГіғыі. Менің кайғым ол емес.
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— Енді не?
— Маған ауыр болатын ой: сенін аяғыца оралғы бо- 

луым.
— Ол не дегенің?
— Халык мұңын жоктайтын, халық ушін туған жігіт 

екеніңді білмейтін мен бала да, надан да емеспін. Ха
лык акылшы көріп, көзі ашык азамат деп, кысылғанда 
жол табады деп соңыңнан ергенде, халықтан бөлініп, 
жалғыз мені ғана корғауың маған кандай ауыр екенін 
сен өзің де ұғуға тиістісің.

— Өткен іске өкінгенмен бола ма? — деді, Ботагөз- 
діи бұл сөзіне ішінен қатты рыйза болған Аскар. — Өкін- 
генмен амал жок. Болар іс болды.

— Жок, әлі болар іс болып болған жок. Әлі болма- 
ған іс көп. Жұрттыц көксеген бостандығы әлі алдында.

— Ол рас кой, бірак, сен қайтесің? — деп Аскар кын- 
жылынкырады.

— Аскар,— деді Ботагөз,— сен енді романтиканы кой. 
Енді мен біреу колынан өлтірмесе, өз бетіммен кандай 
кыйындыкқа ұшырасам да өлмеймін. Көптің бірінден 
күн елтемін. Мынадай жайлы орыпға орналастырдыи. 
Сен енді маған қарама! Сенің бакытың жалғыз менің ба- 
сыма байланған жок. Ердіц атын жалғыз әйел ғана шы- 
ғармайды. Сен енді бакытты өзің сықылды окығаннан
жәрдем күтіп, тарыккан көпті баскарудан ізде! Сен май- 
данға аттан!

— Болдьі! — деді Аскар.
һешікпей олар Қызылжарға аттанды.

* * *

Карабалиннің ̂ орас^ніш Ыіп -баЙ- казагының біреуі—
ТЫН сылаған караған viiп Шіндегі екі бөлмелі, іші-сыр-

Сарыбауыр J  7 раТын еді-
Кызылжарға іңірле i-inr'0’ ^ сқаР мен Ботагөзді мінгізіп 
батпады. Ержан Кяпябэт^ -ржан’ ол Уйге тура баруға 
кешесін бойлап отьтьт ,  ҮЙІНен ағып ӨТІП* Крайная 
ЖаРына салынған Жамп^гг кешеге> Есілдің кұлай беріс
ға« деген жігіттің үйіне бяпкТЩ Жақын - Сақта-
Жі̂ «ДСе’ ^ампейіс \оинде екен! түсті. Іңірде Сақтағанды

еДі». депті ол. СКеН КеЗДе бараи> казір жұмысьим бар 
«Тамаксау „еме, ех « егісі келге„ екен!> ^  Ержм
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касаптан ет алдырып, ет пісуге жакындағанда Жампейіс 
келді.

— Уәдем — уәде! — деді ол, Ержанға, — үйезге бүгін 
елден келе: «Аскар Досанов деген патшаға қарсы болып, 
Амантайдың шайкасына косылған учитель, соғыста окка 
ұшып өліпті. Өлігін танып көмген кісілер айтты» деген 
сөзді естірттім! «Подлец, колға түспеді-ау!» деп үйез кі- 
жінді.— Нанса жаксьі' болған екен!— деді Ержан. .

— Айтканым — айткан, Аскар!... Делаңды ұрлап бе
рем. Жобалап койдым. Ac піскенше алып келем. (Ол шы- 
ғып кетті).

Қонактар Сактаған үйінің шайын ішіп, етін піссе де 
кешіктіріп отырғанда, түн ортасы ауа, бір колтык кағаз- 
ды кұшактап, Жампейіс жетіп келді де, «мә, диялаң!» 
деп Аскардың алдына тастай берді.

— Уай, ерім, — жарадыц!— деді Ержан куанғаннан 
үшып тұрып.

Есікті бекітіп койып папкаға тігілген калындығы бір 
карыстай кағазды үйдегілер актарып карап еді, Асқар- 
дын төбе шашы тік тұрды: делоньщ бірінші кағазьі', бая- 
ғы Аскар семинарияға түскен кезден басталған екен, содан 
бері аяк баскан жерінің бәрі кағазға түсе беріпті.

— Ағай!— деді Аскар Сактағанға, кағазды көре бе- 
руге жүрегі айнығандай болғасьгн,— ұлыксат етсеңіз, мен 
осы кағаздарды жағайын.

— Е, жақ! Сенен отты аяйды дейсің бе? Күйсін, кұр- 
ғырлар!

Қазандағы етті түсіртіп, сорпасын котартып алып, 
казанға су кұйдырып, Аскар делоны қазандыктың асты- 
на тыкты да от берді. Шетінен от тиген кағаз, пештің ауа 
тарткан екпіпімен гүр ете түсіп, дауылдап жанды. Жа- 
мып жатқан кағазға карап тұрған Аскар, нығынан ал- 
бастыдай басып жүрген салмак түсіп, бойы жеңілденгён 
сыкылданды.

Ол күні ас ішіп тынығып, ертеціне Аскар: «Майданға 
барып патшаға қызмет қылғым келеді, рұхсат сұраймын», 
деп, уездныйға арыз кіргізді.

— Молодец! — деді ол Аскарға, жылы ұшырап,— 
міне жігіт!.. Окығандардыц ішінде иттер де бар, мәселен, 
Аскар Досанов. Оны білесін бе?

— Жок.
Мерзавец!.. Шошка!.. Тірідей көрге көметін нт!.. 

250 статьямен айыптап, губернатор жан-жакка телеграм-
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ма берді... «Ұстаған жерде ат!» деп. Колға түссе койдын 
мүйізіне бұрап тығар ем!.. Міне, маған губернатордың 
телеграммасы!..

Ұсынған телеграммаға Аскар караса:
«Ұсталған жерде атылсын!» деп жазған екен губер

натор.
— Ату керек! — деді Аскар түсін бұзбай, — патшаға 

карсы кісіні аяп не керек?!.
Уездный, полиция управлениясына: «мына казакка

майданға баратын паспорт бер!» деп кағаз жазды да:
«Осыны кайда көрдім! — деп ойлады ол, Аскар шы- 

ғып кеткесін, көзін есікке түйілте карап отырып. — таныс 
кескін сыкылды. Әдде алдап жүрген иттің бірі ме?..»

Уездный түрегеліп, комнатада ерсілі-карсылы жүрді де:
— Ну, к черту его! — деді, столына кайта отырып.— 

Кайтем, көрінгеинен күдіктене беріп!..

Бесінші тарау 

ТАҢ АТҚАНДА 

I

«...Жанарал-гүбернатыр тергегенде, 
Қара жер солқылдатып басканым-ай

Халық өлеңі-

Итбай өлгеннен үш күн кейін автомобильмен Омбыдан 
келген генерал-губернатор Сухомлнновтың жыйналған 
жұртка айтқан сөзі кыска болды.

— Үкіметке карсы бас көтергендер рахымсыз түрде 
кыйратылсын! Ауылдарыньщ күлі көкке ұшырылсын! 
Елге бастық болғандардыц тірідей жонынан каныс алын- 
съін. Оларға ок шығын кылмай аңдай азаппен өлтірілсін. 
Қазак енді кайтып бас көтере алмастай болсын! Патша- 
ға адал қызмет атқару үстінде қаза тапкан Итбай Бай- 
сакаловтыц семьясының пайдасына осы арадағы бес бо- 
лыстан жылына бес мық сом шығын берілсін.

Сухомлиновтың бұйрығымен Омбыдан шыккан азаіі- 
тау отрядының бастыгы — Алексей Кулаков, бұл бұйрық- 
ты бұлжытпай орЫндады.

Алексей Кулаковтың Петроградтан Омбыға келуіне 
аз ғана уакыт болған еді. Дүние жүзілік соғыс басталып, 
орыс дворяндары мен буржуазиясының «Патрпоттык»
314



ұраны күшеигеннен кейін патша ордасына жаны ашын- 
тындар, әсіресе, монархистер Распутин мәселесін Нико-
лайдын. алдына ашық қойған.

— Распутинді ку, оныц адамдарын тарат!— деген
олар.

Николай бұл шартты шет пұшпактап орындап, Рас- 
путинді Тобылдағы деревнясына жіберіп, оның «обще- 
ствосындағы» гвардейский офицерлердің кейбіреулерінін. 
иинін кішірейтіп, орын-орынға таратқан. Осы компания- 
ға Алексей де ілігіп, Омбыдағы Казачий поліктің кіші 
офицері боп тағайындалған.

Бұл жазаға Алексей онша ренжіген де жоқ. Егер гвар
дейско-гусарский полктен кетпей Петроградта тұрса, оның 
соғысқа баруында дау жок еді. Ішінде болган гусарский 
полк бұл Петроградтан Омбыға аттанғаннан кейін май- 
данға кеткенін Алексей окып, «кеткенім жаксы болған 
екен» деп куанды. Омбыға келіп, жүз басы офицер боп 
орнықканнан кейін де, Алексей казактармен қосып май- 
данға жөнелтіп жібере ме деп қатты кауіп кылатын еді. 
Сондықтан «казактардын көтерілісін басуға жүз казакпен 
аттан!» деп бұйрык алғаннан кейін, ол куанып кетті.

Омбыдан аттанғанда казактың көтерілісін басу Алек- 
сейге ең ауыр болғанда — ағаш кесу, шөп шабу сықыл- 
ды, онша қыйындыққа түспейтін істің біреуі сыкылданды.

Тегі казак, халқы туралы ол өте төмен оидағы жігіт 
еді. Бала кезініц өзінде-ақ балаларды жыйнап ап, ерме- 
гі — көшеден өткен қазақтың атын үркіту, байлап қойған 
атын шешіп жіберу, не мініп кету, үйге кірген қазақтың 
арбасындағы затын ұрлау, тас лақтыру, боқтау, ит косу 
болатын. Жігіт кезінде де бұл мінезін өзгертпей сыныктан 
сылтау тауып талай казактьг үрған. Патша өкметі өшік- 
тіріп койган казактардын, таяғына, мазағына карсы келу- 
ге шамасы жок казактардын, көбі ұрса жауырынын тосып, 
сөксе кұлағын тығып, ішінен сыздап жүре беретін. Ка
зактардын. бұл «көнбістігін» Кулаков: жасыктығы, на-
мысыныц жоктығы, жаратылысыныц нашарлығы деп ой- 
лайтын.

«Сол жасык казак, — деп ойлады Алексей Омбыдан 
шыға, — көтеріліс жасап кайдан батыр бола калды дей- 
сің. Ол әлдекалай бір түсінбестік шығар?»

Алексейдіц алғашкы назначениесі — Ереймендегі кө- 
терілгендерді басу еді. Бұлар барған кезде Ереймен мвңы- 
нан көтерілген казактар әскер шыкканьш естіп, ауыл
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отанымен таудың басына бекініп, жол-жолға жуздеген 
мерген жігіттерді койған. Кызу каркынмен барған Алек- 
сейдін жүз казагыныи біразы тауға өр.мелегенде, таска 
бекінген мергендердін. оғына ұшкан. Кан төккен соғысты 
Алексейдіа бұл өмірде бірінші көруі еді. Каннен-капер- 
сіз келе жатканда, алдынан мұндай кауіп шыкканнан ке- 
йін ол, сасып калып кейін кашып еді, артынан атты ка- 
зактар куып, тірі калған казактардың, кейбіреуімен бірге 
бұда колға түсіп ӄала жаздады.

Казакты кырып тастау оңай емес екенін, казактын да 
жігері бар ел екенін. казак көтерілісі кауіпке айналға- 
нын ол енді ұкты. Содан кейін ол алаңғасарлыкты ко- 
йып, кәді.мгі белгілі соғыстың әдісін колдана бастады.

Ерейменнің етегінде ол жарты айға жуык жүрді. Онын, 
азайган отрядына Акмоладан, Шарлактан, Керенің бас- 
тығы Алексей боп, әскер саны мынға барды. Бұл әскер 
can рет таудыц төбесіне бекінген казактарға шабуыл жа- 
сап еді, казактар тау басына бұларды шығармай-ак кой- 
ды. Тұркы онша биік болмағанмен, Ерейменнің басыиа 
асатын жол бес-алты-ак жерде еді. Қазактар осы жолдар- 
дык бойынан күні-түні мергенді айырмай, жоғары ерме- 
леген әскерді тоскауылдап, атып түсіре берді.

Жарты айдан кейін Алексей «Көкшетауға беттегт, 
Амантай отрядын жой!» деген бұйрык алды. Жоғарыдан 
келген сводкаға карағанда Амантай отряды Бурабайға 
жакын жерде болуға керек еді. Соған тез жетуге асығып 
келе жатканында күтпеген жерден жау кездесіп көп шы- 
ғынға ұілырады'. Бірак, Амантай бекінген бұйрат, оныц 
жігіттеріне Ереймен тауындай берік пана бола алған 
ЖОК. Бүйратка кіргізбеуге Амантай жігіттері канша жан 
таласканмен, Алексей отрядыныц мыкты каруы шыдат- 
пады, бірнеше күпнеи кейін казақгар бұйраттан сырғып, 
бетін Бурабайға бұрды.

Кырга шыққасын да казак жігіттерін Алексей отря
ды оцай жеце койған жок. Қазактан ерлік шығатынып 
ол көрді. Аңдысып атысқанда оғьпі далаға жібермейтін, 
колма-кол тобелесте найзасын теріс сілтемейтін, каннан 
корыкпайтып талай өжет казақтардың кыймылын көріп, 
ол ішіысп сүйінді де. Үйткені, өзі ер жүректі болмаған- 
мен, ер жүректі кісіні ол ұнататын еді.

Соғыста жігіттері шығыиданып отырғанмен, Амантай 
отряды Көкшетау карағайына нсгізгі тобын жазбай кір- 
ді. Олардыц із өкшесінен қалмай куа соғысып отырғап
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Алексейдің бір «ерлігі» — жолшыбай кездескен ауылдар- 
ды талау, өртеу, еркегін кыру, әйелін зорлау...

Ереймен елі түгелімен тауға бекінгенде, «тым болма- 
са ауылы да етекте калмаған екен, егер салмақты ауылға 
салсак, катын-баласына, әке-шешесіне жаны ашығандар 
өз еркімен берілер ме еді, кайтер еді?» деп арман еткеіі 
еді Алексей, колына ешбір ауыл түспеген соң, «әй, бәлем- 
ай!» деп ол кіжінген еді.

Көкшетауға карай беттегенде жолынан ауылдар кез- 
деекеніне ол қуанды. «Ит ашуын тырнадаи алады,» де- 
гендей, Ерейменнің ашуын осы елден алғысы келді.

«Бәрі бір ит, — деді отрядына ол, — келешектегі үрім- 
бұтағы, заузаты бас көтере алмастай болсын, кездескен 
ауылды талкандап отырайык. Генерал-губернатордың 
бұйрығы осылай!»

Бір жағынан соғыска еті үйренген, екінші жағынан 
губернатордан «тез жой» деген бұйрық алған Алексей, 
Көкшетауға кірген Амантай отрядының соңынан мыктап 
түсті. Көкшетау тауларыныц ой-шұкырын тегіс білетін ол 
Амантай отрядын какпайлап отырып, таусыз, бірыңғай 
карағайға шығарды да, кабырғалап кеп, тау жак бекіні- 
сті өз колына алды. Бұл кезде оның отряды көбейді. Со
дам кейін әскер торын кең жайып, тауға таласкан Аман
тай отрядын отап кыйратты да отырды.

Бірак, канша кырғынға ұшырағанмен, Меңіреуге ты- 
гылған Амантай отряды, әскерді біразға шейін кіргізбей 
жанталасып қорғанды.

«Ағаштан шығара алмадық, күйдіруге рұксат етіңіз?» 
деген Алексейдіц рапортына губернатор:

^Рұксат!» деп бұйырды.
Содан кейін Алексей калың карағайға өрт беріп, тү- 

тінге какалған, өртке шырмалған жігіттер карағайдан 
амалсыз шығып еді, каруым құрып отырған әскер, казак, 
жігіггерін шапкан шөптей отады да салды. Мьщнан аса 
жігіттен колға түскені жүзден аса ғана, ішінде: Амантай, 
Темірбек, Бүркітбай бар.

Амантайдын атын естігенмен Алексей оны танымай- 
тын еді. Сондыктан қолға түскендердің көбін табан ау- 
зында атқанмен, оны атпай біраз жігіттермен Қотыркөл 
каласына әкеп тірі камады.

Бүркітбай мен Темірбек те соныц ішінде.
Қамаған үйдің терезелері темірмен кұрсауланып,
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есігіие жуан темірден баспа істеліп, ол баспаға улкен 
кұлыптар салынып, маңайына мыкты күзет қойылды.

Итбай окыйғасын зерттеуге Омбыдан келген ерекше 
істердің зерттеушісі Қотыркөл каласына келіп, губерна- 
тордың «зергтеу жүргіз» деген бұйрығы бойынша, Итбай- 
дың туыскандары айыпты деп көрсеткен адамдарды абақ- 
тыға алып, жауап сұрап жатқан. Амантайларды осы ка- 
мауда жатқан адамдарға косты.

Абактыға ец алғаш «Амантайды колдаған осылар!» 
деп, Итбай тұкымдарының көрсетуімен отыз шакты кісі 
алынған еді. Ұлыктар дегенін істей беретінін көрген Ит
бай тұкымы, артынан баяғы заманда өкпе-сапкасы бар 
адам болса да, кек алу үшін «осы да ішінде бар» деп көр- 
сетіп, камалғандарға күн сайын кісі еселеп қосылды да 
отырды. Амантайларды қамаған күні абақтыдағы адам 
жүзге жақындап қалған еді.

Бүрын камалғандардың сөзіне карағанда елдің әс- 
керден, ұлықтан, Итбай тұкымдарынан көрген корлығын 
адам ауызбен айтып болар емес. Итбайдың орнына болыс 
болған Елікбай, ағасыныц өлімінен пайдаланып талай 
жазасыө адамды өтірік айтьш абақтыға каматкан. Қа- 
матпағандарын қорқытып, жақсы ат, жақсы қыз, жақ- 
сы ит, жақсы кұстан көңіл еткенін коймаған. «Ұлыкка 
білдірем!» десе, үрейі ұшып отырған жұрт сұрағанын 
бере берген.

Түні бойы кірпік қақпай, таңды кеңеспен атырған 
Амантай, таң атып, үй іші жарық болғасын маңайында- 
ғыларды көзімен шолса, ішінде Қожантай да отыр.

— Мыиа неме қаидан жүр? — деді ол ұнатпаған көз- 
бен.

— Мені де көрсетті, «Итбайды өлтірді» деп,— деді 
Қожантай мүлгіп.

— Апыр-ай, ә? — деп, Амантай танданған кескінмен 
тацдайын қақты.

Көкшетаудьщ уездный начальнигі: «келіп кетіңіз, ты- 
гыз жұмысым бар» деп шакырғасын, Амантайлар жабыл- 
ган күнніц ертеціне зерттеуші жүріп кетіп, содан төрт 
күнде оралды.

Амантайдың колға тірі түскенін Қожаптай аркылы 
естіген Елікбай Алексейге тамырлығын айтып, көп акша 
берем деп, зерттеуші келгенше, не қылеаң да өлтіріп бер 
деп еді, қолға түскен адамды өлтіруге Алексей әрі заңнан
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аса алмады. әрі жауабында ішінде отырып, Амантайдын
не кылған адам екенін білгісі келді.

«Халыкты соңына ерте білді, — деп ойлады Алексеи.
— Ертегінін батырларындай-ак кайрат көрсетіп арпа- 
лысты. Енді бұл жауап алғанда өзін калай ұстар екен? 
Соны көрейін».

Зерттеуші Көкшетаудан кайтып кеп Амантайдан, 
онын. серіктерінен жауап алғанда, Алексей ішінде отыр- 
ды. Амантай орысша білмейтін еді. Оның сөздерін орыс- 
шылаған уездін тілмашы — Боктыбаев.

Боктыбаев Амантайдың сөзін өзі айтқандай ғып ау- 
дарды. Берген жауабында Амантай істеген ісінің ешкай- 
сысынан танған жоқ. Барлық жауабында ол екі жерде 
ғана шынын айтпады.

Біреуі — «Итбайды өлтірген жалғыз өзім, — деді ол,
— үйден өзім алып шығып, басын балтамен өзім шаптым. 
Бүл жұмысқа менен баска айыпты адам жоқ».

— Мыиау балта сенікі ме?— деп Темірбектің Итбай
ды шауып өлтірген балтасын зерттеуші сұрағанда:

— Ме-нікі!— деді Амантай.
Зерттеуніінін өте шукшыйып сұрағаны — Аскар бол- 

ды. Оған Амантайдын берген жауабы:
— Бізге ере алмай кашып кеткен, содан кейін кайда 

кеткенін білмеймін.
Ботагөз мәселесінде де ол осыны айтты. Зерттеуші кы- 

сып та, өтініп те сүрап еді, «көргем жоқ, білгем жоқтан» 
танбады.

Күндізгі жауап сонымен бітіп, Амантайды кайта апа- 
рып қамағанда, үйде отырғандардан ол не айтып, не 
қойғанын жасырған жок. Амантайдын жауабын естіген- 
нен кейін, бастығы Бүркітбай боп іренжіді:

— Оның жарамаған екен, — деді олар Амантайға,— 
сені актап, жазаны біз тартуға жол еді. Ер азамат сеніц, 
мыңға балап етегіңнен ұстаған адам ец. Сен жазатайым 
болсац, елдіц кабырғасы сөгіледі. Ал, біз—көптің біріміз.

«Жок, мен мойынға алайын»,' «жок, біз мойынға ала- 
йык» деген таласпен Амантай мен жігіттер біраз отырды.

— Енді-болары болған, — деді кейбір ара төрешілер
— Амантай мойнына алып қойса, танғанмеп оны тандыр- 
майды, Олай болса, тәуекел деп осы сөзге табан бекітіц- 
дер. Бір жөні болар.

Кешкі жауаптан Амантай әлсіреп кайтты. Жауап ал- 
ғанда ішінде Итбайдың Сарыбасы отырып, уряднпкке
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ұрғызып, өзі де ұрып денесін көкала койдан ғып, басы- 
көзін көнектей ісіріп жіберіпті. Өзге жігіттер уәде бо- 
йынша жауапты Амантай ізімен берген екен.

Кім калай әкеп беретініне Амантай кайран қалады: 
камалғалы абақты ішіндегілердің аузынан кымыз бен ет 
кеткен жоқ. Біреулер кескен еттің ішіне: «Ішіміз ауыр- 
ады, амал жоқ, тілегіміз сенде» деп хат салып жібереді.

Кешкі жауапта катты соккы жеп қайтқан Амантай, 
«ас іш»! дегендерге алғыс айтып кана «тұла бойым та- 
яктыц зардабынан ашып, дуылдап бара жатыр» деп, 
кыйсайып ыңқылдап жатыр еді:

— Амантай!— деді, бір табақ сүрді алдарына алып 
жеп отырғандардың біреуі. Басыңды көтерші.

— Йемене?
«Көтерші басыңды!» деген сөз құлағына жағымсыз- 

дау тиген соң Амантай басын ақырын көтеріп, «тұр» де
ген жаққа караса, жылтыраған май шамға біреу бір ка- 
ғазды тосып, үңіле ішінен окып отыр екен.

— Не кағаз, не кағаз?— десті жұрт, окып отырғанға.
— Сырттан әкелген дәмнің ішіндегі жаянын кырты- 

сын кесіп отырсам, мына бір кағаз шықты, біреудің біз- 
ге жазған хаты.

— Кәне окышы! — деді жұрт.
Хат окыган жіғіт Нұғман деген мұғалім еді. Аман

тай отрядына катнасың бар деп ұстаған.
Мұғалім хатты оқып шықса, дәм берген адам былай 

деп жазыпты:

«A3 AM AT T  A Р!

Мен сендерге осымен төртінші рет дәм әкеп отыр- 
мын. Елдің жыйнап жіберген дәмі. Осыдан басқа ко- 
лынан келері жоқ. Көп жазуға орын тар. Бүгін түнде 
Амантайды өлтірмек. Елікбай мен Сарыбас Кулаковка, 
зерттеушіге, Кошкинге акша беріп, «кашқан жерінде ат- 
тык» дегізіп өлтіртпек болғанын естіп отырмын. Бұған 
елдің іші қатты ауырады. Шамаларың келсе Амантайды 
кашырыңдар. Іргені бұзып шығуға жарар ма екен деп, 
осы дәмнің ішіндегі қос қазыныц бір жак. кабырғасы- 
ныц орнына бір мықты пышак. салып жібердік. Сонымен 
сәкіні копарып көріңдер. Сәті келсе бірдеме болар. Біз- 
діц қолдан келгені осы».

Бұл кезде түн ортасы ауған еді.



— Ал, неғып отырсыңдар?!— десті пышақ табылған 
соң іштеріндегі естиярлары,— қамға кірісіидер, сәкіні 
копарып көріндер.

— Жоқты айтады екенсің!— деді оған, манадан сөз- 
ге қатнаспай, әркімге жалақ-жұлақ қарап отырған Қо- 
жантай, — пышақпен іргені қопарғанды қай аталарыцнан 
көріп едіңдер?

— Не өзіц, сандалып басты ауыртып отырсыц!— де- 
ді оған басқа біреу.

— Сандалмасаң сандалма! Сен тамұқта, мен ұшпақ- 
та отырғамын жоқ. Екеуміз де қамаудамыз. «Буынсыз 
жерге пышақ ұрма!» деген. Аккула қыйналатын жұмыс 
болғасын айтам. Әйтпесе, ретін тап та бәрің шык, оған 
•мен қуанбасам қайғырмаймын, кайта маған жаксы бо- 
лады! — деді Қожантай өршеленіп.

— Тісіңды сындырып жіберейін бе!— деп ана жігіт 
оған ұмтылғанда:

— Қойыңдар!— деп өзгелері жібермеді.
— Ал қопардық!— деп қолы карулы жігіттер сәкінің 

тактайларымын, ірге жақ бұрыштарын мыжғылап жона 
бастағанда:

— Қолдан келмейтін іске кірісулерін карашы!— деп 
Қожантай күңкілдеді.

Жігіттер оған караған жоқ. Суы катты, темірі маиыр- 
ылмайтын өткір пышақпен тақтайды екі жақ басынан 
мыжғалап жонды. Біраздан кейін екі тақтайдыц төрт жак 
басынан қол сыятын төрт тесік жасалды.

— Я, сәті Қопарып көріңдер!— десті әркімдер.
Мықшыя тарткам төрт-бес жігіт, тактайды қозғай ал-

мады.
— Айттым ғой, — деді тағы да Қожантай, —бай орыс- 

тың үйі емес пе, шегесін тастай ғып каққан? Үлкен сүй- 
мен болмаса, кұр колға не копарылсын.

Темірбек сөзге де, тақтайды тесуге де араласпай бір 
бұрышта отыр еді. Қожантайдын сөзіне ыза боп кеткен- 
дей, орнынан ұшып тұрды да, тақтайдың тесілген жеріне 
кеп, Қожантайға алая, кабатын қасқырдай бір қарап 
алып, қолына түкіріп, алақанын ысып-ысып жіберіп, ба- 
қандай саусактарын тесікке тықты.

— Тақтайдың үстін баспандар! — деді ол, көтергелі 
мықшыя беріп.

— Манадан бері басып тұр екеміз ғой, бәсе, неғып 
к парылмайды десем!— деді манадан бері тақтайды екі-
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үш рет көтеріп қозғалта алмаған жігіт, Темірбек көтеріп 
кете ме деп ойлап.

Көтеретін тактайдың үстінен жұрт екі жарылған кез- 
де, аяғын екі жақ кабырғадағы тақтайларға басып, «һа- 
уп!» деп Темірбек денесін жоғары карай жазып калған- 
да, ұзындығы қарыстан артық екі шегесімен бірге тақтай 
шакыр ете түсіп копарылып шыға келді.

— Жарайсың, сабазым!— десті үйдегілер.
— Япыр-ай, қарулы екен.
— Е, атакка шыккан мыкты жігіт емес пе, кұдыкка 

түсіп кеткен Итбайдың атан өгізін мүйізінен суырып шы- 
ғарған.

Қопарған тақтайды орнынан жұлып алып аунатып 
тастаған Темірбек оның орнына адам денесі, сыятын бол- 
маған соң, басқаларын да қопарайын деп еді, олар бо
ла коймады.

— Мьжа қопарылған тақтайды астынан тығып көтер- 
се оңай қопарылады, — деді, біреу.

— Онысы рас! — дегеннен кейін, калыңдығы төрт елі 
тақтайды көлденең астына тығып жіберіп, екі-үш жі- 
гіт тізерлеп басып еді, тақтайлардын. басы копарыла бас- 
тады.

— Ал, кәне шығьшдар, алдымен Аманггай шыксын! — 
десті, ірге ашылғаннан кейін жұрт.

— Тез болындар!— деп Амантайды алдына сала, 
жұрт іргеге жұмылғанда, Қожантай кейін калып, үйдіи 
кабырғасын екі жұдырығымен Кезек-кезек сартылдатып 
ұрып, аяғымен есікті тепті. Сол кезде сыртта сатыр-күтір 
мылтық атыла бастады.

Мінезі тұйық болғанмен Темірбек, адамныц адал- 
арам пиғылын жақсы айыратын еді. Абактыға жабыл- 
ғалы оның андығаны Қожантай да. Қожантайдьт кый- 
мылы оған күдікті көрінетін де тұратын.

Жұрт іргенің тесігіне таласканда, сабырлы мінезін 
өзгертпей Темірбек кейін тұрып қалған еді, кұлағыма 
есікті тепкілеп, кабырғаны үрған дауыс естілді.

— Сен кімсің, әй! — деді кім екенін қарацғыда айы- 
ра алмаған Темірбек қасына барып.

Анау дыбыс бермей тарсылдата бергесін, Темірбек 
жағасынан шап беріп устап:

— Кімсің деймін, айт жаның барда, әйтпесе, жоктау- 
ыңды бірақ асырам!— деді қатты сілкіп.
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— Мен Қожантай,— деген сөз түсіп кетті сілкіленген 
адамның аузына.

— Сенікі не?! — деді Темірбек, Қожантайдық кеңір- 
дегінен ұстай алып.

— Жай! — деді Қожантай сасып кап.
— Ұлыкка хабар бергің кеп тұр ма?
— И я!— деді Қожантай, аузына «жоктың» орпына 

«ия» түсіп кетіп.
Қожантай шынын айтты. Оны зерттеушімен Елікбай 

ақылдасып, әдейі тыңшылыққа каматқан еді.
Баска сұрау беруге Темірбектің денесін ашу кернеп 

кетіп, жалаңаш кеңірдекті капсыра колын салып кеп жі- 
берді. Қарулы уысын Темірбек мытып-мытып қалғанда, 
Қожантайдың өңешіне саусактары найзадай кадала кал- 
ды. Қылғынып өкпесі аузына тығылған Қожантайдың кө- 
зінен жас ыршып кетті; жалбарынайын деп еді, арам сөз- 
ге адал уыс жол берген жок. Ол кырылдады...

Осы кезде есік ашылып, фонар ұстаған бір топ солдат 
мылтықтарын ұсынып үйге кіріп келді. Іштерінде Елік- 
бай мен Сарыбас. Және іргеден кашқан біраз адам.

Солдаттар кіргенде басқалар сасқанмен, Темірбек сас- 
кан жок. Қожантайдың былк-сылқ еткен денесін ол бұ- 
рышқа карай лактырып жіберді. Бірак, өлі-тірісін білген 
жок.

II

Ботагөздің басында кайғы мен куаныш бірдей түйісті.
Қуанышы: майданға Елемесов болып кеткен Аскар- 

дан, сол фдмилиямен жұмасында бір хат келеді. Бұл да 
жұма сайын хат салады. «Кенжетай да осында, аман» 
деп жазады Аскар.

Қайғысы: Амантай мен Темірбектің халы не күйде 
екенін анык біле алмайды.

Ел ішіне тараған өсек-аяңға қарағанда, Итбайды өл- 
тіру жөнінде жүзден аса адам ұсталғаи екен, солардыц 
ішінен іріктеліп 15 кісі айыпты саналған да, өзгелері за
лог салып, пара беріп босанып кеткен. Біраз адам жауап- 
тан кейін акталған.

Амантай мен Темірбек есіне түскенде, жүрегі сыздап 
көңілсізденгенмен, Ботагөздің күнделік өмірінің көбі кө- 
ңілді өтті. Айжан оған Айбаладан кем болған жок.

«Ержан үйіне ғайыптан бір сүлу кыз пайда болыпты»
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деген кауесетпен сол маиайдағы Атығай, Қарауылдын. 
шек шығар бозбалалары іздеп кеп, казак ғұрпымен Ай- 
жанға «жеқгелет» деп өтініп еді, Айжан ол жігіттердің 
бетін кайтарып, жолатпады. Ержанды катты сыйлайтын 
Айжан, Ержанның Аскарды сыйлайтынын біледі. Сон- 
дыктан «жеңгелету казак ғұрпында айып болмағанмен, 
кейбір жаксы көретін жігіттері өлердегі сөзін айтып жа- 
лынғанмен, «жеқгелетпейтін себебінді айтшы, мен сол 
кызға татымаймын ба?» деп кыйылған кейбір сөздерге 
айтар дәлелі болғанмен, кейде сөзден жеціліп, жібі боса- 
ғанмен, «ағаі; естісе өлтіреді* дегенді сылтау ғып көнбед:.

Ержанның ауыл-ағайыны да меймандос, бірін-бірі 
сыйлағыш, жаксы адамдар екен. Ержан мен Айжан жа- 
тыркамаған соқ, олар да Ботагөзді жатыркамады. Бота- 
гөзге олар өзінің ауылындай боп, улкендерін сыйлап, за- 
мандастарымен уйір боп кетті.

Қыс басталды. Амантай мен Темірбектен әлі хабар 
жок.

Ержанның кыскы кесібі: кузен, ак тышкан сыкылды 
ұсак андарды аулау екен. Бір жаксы аты, бір тазы иті 
бар. Егер кун ашык болса, атына мініп, итін ертеді де 
таң ата сонарлап кетіп, кас карайғанда бір-ак кайтады. 
Кейде конып келеді.

Ержан уйде жокта шағын малды Айжан мен Бота- 
гөз жайлайды. «Ұйкынды бөлме, аз ғана мал ғой, өзім 
де жайғастырам» деп Айжан Ботагөзді жұмыска коскы- 
сы келмейді.

— Үйде отырып не бітірем, мал жайласу әрі ермек, 
әрі лайда, — деп Ботагөз сонда да Айжаннан калмайды.

Жайлайтын мал: үш бұзаулы сыйыр, бір жұмыс аты, 
екі өгіз, екі тай, он шакты кой мен ешкі. Оларға Айжан 
мен Ботагөз, уш мезгіл шөп салады, кораларын тазалай- 
ды, суарады. Одан баска жұмыс: күйген ағаштан кораға 
үйіп койган отынды ұсактайды, боран болған күннін. ар- 
тынан кораға түскен карды төгеді.

— Дыңдай бір жігіттей каруы бар, — деп мақтайды 
Айжан Ботагөзді абысындарына.

Онысы рас. Суыкка шыккасын екі бетінде кан кұл- 
пырып, аязды күндерде де күрек, айырды жалаңаш колы- 
мен ұстап Ботагөз кіріскен жұмысын жапырып жібереді. 
Қар күрегенде, шөп айырлағанда:

— Бір жерің ауырар, банкап көтер!— деп Айжан 
сактандырғанмен Ботагөз:
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— Қайтер дейсін, жақсы болады, — деп өршелене іс- 
тейді.

Қолы боста Ботагөздің окыйтыны кітап, әсіресе ро- 
мандар. Ержан оны анда-санда Қызылжарға апарып қай- 
тады. Сонда ол қазақ балаларына арнап ашқан Сухотин 
школасынан барып бір таныс жігіт арқылы кітап алады 
да, оларды оқып шықкасын не өзі апарып беріп, не Ер- 
жаннан беріп жіберіп, тағы алдырады.

Осындай қайғы мен куаныш араласкан ала-кұла күн- 
дердің біреуінде, таңертеңгі малды жайласып, шайларын 
ішіп, Айжан бір үйге бір жұмыска кеткесін, Ботагөз Лео
нид Андреевтің «Асылған жетеу» деген әңгімесін окып, 
аяныш халға ойы ауырланкырап отыр еді, сыртында 
үлкен кара тұлыбы бар, басында кара сенсең папағы 
бар, денелі біреу үйге кіріп кеп:

— Үйдін иесі кайда? — деді тұлыбының жағасын ка- 
йырып, биялайын шешіп, тонған алаканын кыздырып ыс- 
кылап.

— Үйде жок. «Осы Алексей Кулаков емес пе?» — деп 
ойлады Ботагөз.

— Қайда ол?
— Аңға кетті.
— Сен кімсін?
— Мен карындасымын,
— Қатыны кайда?
— Бір үйге кетіп еді.
— Шакыр тез.
— Жарайды, — деді Ботагөз тұра беріп, «неге шакы- 

рады?» деп ойлап.
— Тёз! Тоцып келдік. Шай конып берсін.
— Қазір!— деп Ботагөз киімін киіп, есікке бара бе- 

ріп еді:
— Әй кыз! — деді анау.
— Ә, — деді Ботагөз айналып:
— Сен орысшаны қандай білесің?
— Қалаға жакын елміз* араласып жүреміз.
— Жок, сен окыған кызсыц ғой?
— Аздап окыдым.
— Орысша школда ма?
— Ия.
— Жарайды, катынды тез шакыр!
«Міне, кыз кайда? — деп ойлады Алексей,— сұлу кыз! 

Сайтан білсін, кайда көргенімді. Таныс кыз сықылды!»
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«Окып отырғаны не екен?» деп, сырткы тонын сыпыр- 
ған Алексей, пимасыньщ карын сүртпестен төрге барып 
терезенің үстіне койған кітапты алды да:

— Қара мынаны! — деді даусын шығарып, — оқымыс- 
ты кыз екен бұл!

Ботагөз ауыз корадан тыска шыға келсе, есік алдын- 
да бес-алты шаналы адамдар тұр; аттары бусанып тер- 
леген, үстері кырау. Шаналардың айналасында он шақ- 
ты мылтықты солдат бірін-бірі түрткілеп, аунатып ойнап 
жатыр; орта кездегі екі шанада біреулер бүрісіп отыр, 
олардың касында мылтыкты екі солдат түр.

«Бүлар кім?» деген оймен, Ботагөз ығысыцқырап қа- 
сынан өтіп бара жатканда:

— Ботагөз! — деген дауыс шықты артынан.
— «Бұ кім?» — деп Ботагөз жалт қарап еді, шанада 

бүрісіп отырғандардың біреуі түрегеп:
—• Ботагөз!— деді тағы.

Үстін қырау жапкан, тысы жылтыраған күпілі біреу. 
Басында тыссыз, төбесі түтеленген тымақ.

— Қалқам!— деді түрегелген күпілі, — бауырым, Бо
там! Мен Темірбек!

Темірбек еңіреп жіберді.
Есінен таньип калған Ботагөз етпетінен түсе жығылды. 

Ол түрегеп тағы жығылды. Жанталасып, ол тағы тұрды 
да шанаға карай жүгірді.

Темірбек шанадан атып түсіп ұмтылғанда:
— Қайда барасыц?! — деп солдат көлденеңдей қалды.
Темірбек солдатты қағып жіберіп, Ботагөзді басса-

лып кұшақтады. Екі бетінен кезек-кезек қатты сүйді. Екі 
көзінен парлаған жас Ботагөздіц бетін жуып кетті.

— Саган не болды, Темірбек! Сабыр ет, сен бұлай 
емес едіц ғой, Ботагөзді ала өлетін боЛдық қой. Қой енді 
тезі Әлгі ит ншғып қалар! — деді бір арестант.

Ол сөзді мақұл көргендей Темірбек кұшағын жаз- 
ды да:

— Енді өлсем арманым жок! Бауырым, сәулем, Бо
там!.. Көзіцнен айналайын, жылаған жасыңнан зекет ке- 
тейін!.. — деді өксігін басып.

Есііі жыйнаған Ботагөз, тыюға әлі келмеген жасты кө- 
зін Темірбекке тоқтау айткан адамға салса — Бүркітбай 
екен. Сақал-мұртын бұрын ол қырып жүретін еді, кәзір 
қауғадай боп кеткен. Бірақ, Ботагөз оны ілезде-ақ та- 
ныды.
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— Күй осыпай, Ботагөз,— деді Бүркітбай,— терге- 
уіміз бітті. Сотка әкеле жатыр. Кьізылжарда болады 
дейді. Он кісіміз. Жакында елден кісі келер. Жаксылык 
күтіп бара жаткамыз жок. Аузымыз жетсе ел адамына 
саған қатынас дерміз. Амантай қашып кеткен еді, өлі-ті- 
рісін білмейміз. Бізді қатты ұстайды. Жан адамға сөйлес- 
тірмейді. Ал енді, сен бізді танымаған бол, Темірбек, 
сен енді буыныңды бекіт. Бұған да шүкіршілік. Жолы- 
мыз болар. Ботагөздіқ бізге жақын екенін білсе жазым 
кылар.

— Бұлар кім, Ботагөз? — деген әйел дауысына Бота- 
гөз жалт караса, Айжан екен.

— Менің ағам!— деді Ботагөз жаска булығып, сөзін 
бөліп зорға айтып, бірақ солдаттарға онысын сездірмеуге 
тырысып.

— Қайдағы?
— Әнеугі болысты өлтірген...
— Не дейді, жаным-ау!..
Айжан да бойы дірілдеп, сасып қалды.
— «Осы үйге түсеміз» дейді.
— Түссін.
Үйге карай беттеген Айжан мен Ботагөзге Алексей ко

ра аузында қарсы шықты.
— Сұлу қыз неге кешіктің? — деді ол.
— Жай.
— Көзің неге кызарған? — деді Алексей көзін ойнак- 

шытып, күлімдеп, ішінен: «әлгінде көзі айнадай жаркы- 
рап тұр еді, калай тез қызарған?» деп ойлап.

Осы кезде көк тазы сып ете түсіп, әуелі еркелеп Ай- 
жанныц үстіне секіріп, артынан Кулаковты көріп, үріп 
еді, «Бұл қайдан келіп қалды?» деп сыртка караған Ай
жан мен Ботагөздің көзіне, ат үстінде келе жагкан Ер- 
жан түсті.

— Үй иесі сен бе? — деді Алексей Ержанға.
— Мен.
— Біз арестант әкеле жатырмыз. Үйіңнен шай ішуге 

бола ма? Солдаттар тоңды.
— Болады.
— Ендеше тез! — деп Алексей солдаттар жакка кетті.
— Ботагездің ағасы!.. Болысты өлтірген!.. — деді Ай

жан сыбырлап Ержанға.
— Солай ма? — деді Ержан, тацданып, — ендеше тез 

ас қып, дәм таттырып жіберейік.
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Ботагөздің көзі де, құлағы да солдаттар жакта болып 
еді, олар Алексейге Ботагөз бен Темірбектің кездескен- 
ін айткан жоқ.

Ержанның шым үйінде екі бөлме бар еді. Төргі бөл- 
месіне сәкі төселген, ауыз бөлме сәкісіз. Онда ас-су, 
ыдыс-аяқ түрады.

Алексей бірнеше солдатпен төргі бөлмеге отырды да, 
ауыз үйге солдаттан күзет қана койды. Арестанттар ауыз 
үйде отырды.

Арестант жігіттер жолдан өте жүдеп келген екен. 
Шортаннан шыкканда олар он екі екен. Екеуі жолда 
суыкка үсіп өліпті. Тірі келе жаткандарыныц ішінде: мұр- 
ны, беті, құлағы, аяғы, колы үсімегендері аз. Он жігіт- 
тің үшеуі катты сыркат. Біреуі өте нашар. Өзгелерініц 
бәріне де тымау тиген, жөтелден кеуделері күрк-күрк ете- 
ді. Сыркат жігіттер үйге сүйемелдеумен кірді, нашар жат- 
қан жігітті көтеріп кіргізді.

— Жасыратыны жок, — деді Бүркітбай Ержанға бір 
каға берісте,— етің тірі жігіт екенсің, біз де бір адамнан 
кембіз деп жүрген жігіт емес ек, күйіміз былай болды. 
Аштан өлейік деп келеміз. Шортаннан шыккалы бір ті- 
лім кара нан мен кара судан баска түк таткамыз жоқ. 
Бүгін он күн. Оның үстіне жолшыбай жаяу жүрдік. Сіле- 
міз катты. Ендігісін өзің біл.

— Бұйырғанын көресіңдер. Ішіміз ауырады. Амад 
жок!..— деді Ержан.

Ауыз үйде ас істескен боп жүріп Ботагөз бұл жерге 
калай келгенін, Аскардыц кайда екенін айтты. Алексей- 
мен солдаттар төр үйде арак ішіп, азан-казан болып 
жатты.

Жылы үйге кіріп бойлары жылыніғаннан кейін, аяғы, 
колы, беті үсігендердің жарасы удай ашып, ыңкылдай, 
сарнай бастады.

— Япыр-ай, иманым касьш болдыі-ау, Айжан!— деді 
үйге кіріп-шығып жүрген Ержан, — асынды тездетші!

Үйге кіргеннен кейін Темірбек жөнді үндеген жоқ. 
Егер де дыбыс шығарса, еңіреген дауысы бірдей шығатын- 
даіі болып, Ботагөздің жүріс-тұрысынан көзін айырмай, 
екі көзі жасаурап телмірді де отырды. Аздап тымаурат- 
канмен, он жігіттің ішіндегі дені саулауы Бүркітбай мен 
Темірбек екен.

Арестанттарға жаны ашығанмен «әр кімнің өз жаны 
тәтті» дегендей, «арестанттарды күтті деп кәпірлер пәле
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ғып жүре ме?» — деп Ержан басында аздап сескенген еді. 
Артынан Алексеи де, солдаттар да бойлары жылынып 
мае болғаннан кейін азан-казан шулап өлең айтып кет- 
кееін, ол да шүйіркелесіп кеңесті.

Солдаттяр мен арестанттар шайды бөлек ішті. Етті 
де бөлек жеді. Арестанттарға шайды Ботагөз құйып берді, 
солдаттарға Айжан кұйып берді.

Айжан нанды кала әдетімен ашытып, калаш кып пі- 
сіретін еді. Жылы қалашқа шыртылдақ сары майды ара- 
ластыра отырып арестанттар шайға мейлінше канды.

Ержан соғымын жакында сойған еді. Орыстан күзді 
күні сатып ап, үш ай сұлыға қойып сойған мәстектен екі 
елі казы шыккан.

— Айжан! — деген Ержан қазанға ас саларда, — 
азап тартып келе жаткан азаматтар екен. Сауабын алар- 
сын. Асты жаксылап салып, сыбағалы мүшелерін бер. Бұ- 
лар да бір-бір елдің серкелері, басына іс түскесін кор боп 
отыр.

«Орыс мүше талғамайдьі'» деген соң Айжан солдат- 
тарға сыііыр етін коса, мойын-сойьгн деген сыкылдьг ка- 
дырсыз ет асты да, арестанттарға: қосказы, карта, ұзын 
омыртқа, жал сыкылды атакты мүшелерді араластырып, 
сыбаға салды.

Кісенді қолмен арестанттар етті жана жей бастаған- 
да, даладан көтеріп кіргізген сыркатты жігіт жан тәсілім 
кылды.

— Азаппен өлді!— десті баскалары. — Үсіп өлді. 
Бірак бәрінен осынікі жаксы. Бұлай жүргеннен де өлген 
артык шығар.

«Тіршілікке не жетсін!» деп ешкім айткан жоқ. Өлген 
жігіттің бетін жапканнан кейін баскаларының айтканы:

— Тамактарынды жендер, жігіттер. Біз де осыныц 
жолын кешікпей кұшамыз. Оған шейін бір рет болса да 
тойынып алайык,.

Солдаттар төргі бөлмеден арестанттар етін жеп бітір- 
мей шығып:

— Давай-давай!—деп, орындарынан еріксіз тұрғызды.
— Ауру жігіт өлді!— деді арестанттың біреуі Алек- 

сейге.
— Кәне?— деді ол тенселіп, кекірген аузынан арақ 

иеі мүңкіп, тәлтіректеп.
— Әне!

, Киімшең, шалкасынан жаткан өлген жігіттің бетінде-
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ri жабуды Алексей жұлып, аяғымен теуіп, денесін коз- 
гап еді. жзнсыз дене былк-сылк етіп, аузы ашылып, ба
сы кейін карай кекжиді.

— Өле берсін, ол менін сайтаныма керек пе, жат! — 
деді де, — сендер мұны кеміп, ауылнайға акт жасатып 
Кызылжардағы сотка жіберіндер,— деді Ержанға.

— Өзіиіздік ішінде болғаныиыз жаксы болар еді, — 
делі. пәлесіне каламба деп корккан Ержан.

Ол сезді ұнатпаған Кулаков, адырая карап еді, Ержан 
баска жауап ката алған жок.

Арестанттар женелген күні, күні бойы. түні бойы жы- 
лап, жұбаткан сездер кұлағына кірмеген Ботагөз, ертекі- 
не шыйрады.

«Жылағанмен көздін жасын иер адам жок, — деп ок
лады ол, — Темірбекке менен баска жәрдем берер кісі 
жок. Не жаза кесерін соттын өзі біледі. Кашан жазасы 
кесіліп, менін колым жетер жерден кеткенше, оны асы- 
рау — туыскандық борышым. Одан баска менің колым- 
нан келері жок.»

Кайраттык кара жолына табанын тап баскан Ботагөз 
кзлай асырауды бірер күн ойлады да, Қызылжарға барып 
әлі келетін жұмыстың біреуіне кіріп, тапканын ағасына 
беріп түруды макұл көрді. Бұл ойын ол Ержанға айтты.

— Туғанына жанын ашығаны дұрыс, — деді оған Ер
жан,— бірақ, сен бетен жерде жаткан жоксын. Осында 
азын-аулак дәулет бар. Үнемі асырауға сенің де, біздік 
де шамамыз келмес. Ара-тұра беретін тамакты апарып 
беріп түрармыз. Жүмыска түсіп кайтесің?

Ержанның адал көңілін ұккан Ботагөз оның жұмыс- 
ка барма деген акылын канша кұлағына кұйғанмен, 
алмады.

«Менің көңілімді, Аскардын көңілін кыймағандыктан 
айтатын шығар? — деп ойлады ол. — Бірак, әрі менің 
шығынымды, әрі Темірбектіц шығынын көтеретін бан 
адам емес. Үнемі бұған салмак салуым келіспес».

— Сізге рахмет, ағай, — деді бір күні Ботагөз Ержан- 
ға, — туған ағамнан кем болған жоқсыз, Анжан женгей 
де туғанымнан кем болған жок. Сіз менің жұмыска түсе- 
мін дегеніме ренжімеңіз. Әйел болсам да, денім сау, ка- 
руым бар адаммын. Темірбек жаксы көретін ағам еді. 
А\омын жігіт еді. Қалада жүмыска кірсем, күнде тамақ 
беріп түрамын ғой, ал бұл арадан күнде бара алмаймын. 
Шын туысқандық жүректен өтінем: маған ұлықсат етініз!
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Сіздің жақсылығыңызды мен бұл дүниеде қайтарамын 
деп айта алмаймын.

Ботагөздің ниеті жұмыска түсуге шын кеткенін көрген 
Ержан, кынжылып барьш көнді.

— Амал жоқ, айтып болмадың, шырағым, — деді ол 
Ботагөзге,— мен өзім де жыйы қатнасып тұрармын. 
Барамын десен бар. Бірак, онда не жұмысқа түскің ке -  
леді?

— Консерв заводьі' бар ма онда?
— Бар.
— Мен Бурабайдағы консерв заводында жұмыс істе- 

ген едім. Ендеше сол консерв заводына жұмысқа кірейін.
Ертеңіне Ержан атын жегіп Ботагөзді Қызылжарда- 

гы консерв заводына алып барып, ет боршалайтын қыз- 
метке орналастырды. Пәтерді Больничная көшедегі татар- 
дық үйінен алды. Ол үйдің иесі Меңлібай деген кісі де 
заводта істейді екен.

Ботагөз айлык. еңбегіне 25 сом алады. Сол ақшаның 
он сомдайын ғана өз тамағына жұмсайды да, калғаны- 
на Темірбекке арнап тамақ алып, күнде жұмыстан кейін 
апарып берді де тұрды. Ара-тұра ол сот орнына барып 
жолығуға рүхсат сұрап еді, ол тілегін орындай алмады.

Жұмысшыларға жұмасына бір күн демалыс болатын 
еді. Сондай күннің біреуінде Темірбекке арнап істеген 
салмасын ыдыска кұйып алып, Ботагөз таңертең пәте- 
рінен ерте шығып, Есілдің жар кабағына жақын салын- 
ған каланың шетіндегі ақ түрмеге жөнелді.

Күн ол күні алай-түлей боран еді. Аспаннан жапа- 
лақтап қою жауған карды, дауылды жел жерге түсір- 
мей үйіріп, көзге түк көрсетпейді. Оныц үстіне үскірік 
суық. Ашык жерден денеге тиген ызғар— денені темір- 
дей қарыйды. Орай соккан жел — ауыздан дем шығар- 
май, адам тұншығып кете жаздайды.

Бірақ бүл боранға Ботагөз ренжіген жоқ. Абактыда- 
ғы ағасына ас апарып беруін ол өзіне бакыт санайды.

Жылы үйден шыққан кезде суықты, боранды елец 
қылғысы келмей, Торговая көшесін бойлап тартқан Бо- 
тагөз, біраздан кейін арпалысқан суықтан қалжырады. 
Қарсы алдынан өршелене үрлеген жел оны беттетпеді. 
Желге ол бірде алдын, бірде артын беріп, бір адым бол- 
са да ілгері басты. Ыққа қарағанда алдын орап қүмық- 
тырған желден тұншығып күпісініц жеңін аузына кигізіп, 
демін жеңі арқылы әрең алды.



Суыкпен осылай арпалысып, жолды көлдененлей жал- 
жал боп ыкка үймелеген оппа карды кейде тізеден, кейде 
белуардан кешіп, базар алабынан Ботагөз аман өтті де, 
слабодкаға кірді. Түрмеге жакындаған сайын ашық да- 
ладан аккыған жел кала ішінен анағұрлым күшейді. Кү- 
шейген жел Ботагөздің ілгері баскан адымын көбіне- 
се кейін аттатты. Кей кезде желдің екпіні Ботагөзді әл- 
денеше адым жер кейін сырғанатып әкетті. Кей кезде 
итерген желге карсыласкан Ботагөз аяғын карға кашай 
салып, жылжый алмай тұрды. Осындай желмен арпа- 
лыскан кездерінде, оппа карға сүрініп, ол кұлап та кал- 
ды. Бірак, өзі кұлағанмен ол ыдысын кұлаткан жок, ара- 
сына апара жаткан асын төккен жок. Оның казіргі бар 
тілегі — асын ағасына аман жеткізу.

Ботагөз слабодканын, кала жактағы басынан аман 
өтіп, алай-түлей бораннан ак түрмені көзі көрмей, жо- 
басымен карга оппалап, желге кұмығып келе жатыр еді, 
бірдеме кағып жіберіп, ұшып кеп түсті. Бұл жолы ыдысын 
колдан шығармауға әлі келмей калды. Құлағанда кұмы- 
ра колынан сусып атып кеткен еді, жалмажан басын кө- 
теріп, кұмыра ұшкан жакка караса, пәре-пәресі шығып 
кыйрапты. Қағып кетіп кұлаткан жегулі ат екенін арты- 
нан білген Ботагөз, жетек катты соғып, ауырған иығын 
елсместен түрегеп, күмыра сынған жерге барса, қой етін 
турап істеген салма, карын жел айдаған жолдың такыр 
үстінде жайылып, буы бұрқырап жатыр екен. Сорпасы 
карға сіціп кетіпті.

Тамакты Темірбекке күнде берем дегенмен күші кел
мей, Ботагөз күн ара, екі күнде бір рет беретін еді. Соңғы 
екі күнді өткізіп, бүл үшінші күні әкеле жаткан тамағы 
еді. Сол тамактың төгілгеніне оныц іші удай ашып, көзі- 
пеіі жас ыршып кетіп, еціреп жіберді.

— Әй, сорлы болған мандай! — деді ол, дауысын азы- 
наган желге коса зарлап,— әй, ку кудай-ай! Енді, тым 
болмаса, бір аяқ асты да көпсінгені ме, сорлы ағама!..

Лғыл-тегіл азынап жылаған Ботагөз, аяғын ілгері 
басарыи да, кейін басарын да білмеді. Ілгері басайын ле
се— апарар түгі жок. Кейін кайтайын десе — ағасыныц 
кескінін көрмегенмен, түрмені көріп қайтудың өзі оған бір 
үлкен медеу.

Бетіпе мүз боп катқан жасты сүртпестен, біраз жы- 
лап түрғанінан ксйін, Ботагөз түрменің аузына барып кай- 
туды, ТЫ‘М болмаса ас төгілгенін күзетшіге айтып кайту-
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! ды макүл көрді де, өршелене соққан желге тырмысып, 
түрмеге аяңдады.

Бұл түрменін какпасына жакындап еді, какпаныц 
алдында ас беру үшін жүрт жыйналатын жерде шаналы 
ат байлаулы түр екен. Манағы өзін кағып жығып кететін 
шаналы осы жакка кеткен еді. «Мынау сол шаналы шы- 
ғар?» деп ойлаған Ботагөз, соған карай бұрылды. Шана- 
ға жакындаған сайын оның бойын кек керней түсті. Ті- 
лі жеткенше шаналыны оның сөккісі келді.

— Сенбісін, әй! Жакағы, мені жығып кеткен?— деді 
ол шананың касында бүрісіп тұрған екі казакка жакын
дап, тағы адамның дауысындай тұрпайы дауыспен екіле- 
ніп.

Қазактар үндемеді.
— Имансыздар!— деді Ботагөз.
Екі жағы да айтар сөзтаба алмағандай, бір-біріне ка- 

расты. Ботагөз ашулы көзбен, казактар ұятты көзбен қа- 
рады.

— Жарыктығы.м!— деді казактың біреуі, — ұят біз- 
ден! Мына бораны кұрғырдан байкамай қалдык.

— Өзімнің канымнан артық асымды төктіндер! — 
деді Ботагөз жаска булығып, — түрмедегі ағама әкеле 
жаткан.

— Шырағым-ай, сөзің сүйектен өтті ғой, дәм бізде 
бар еді, біздің де біраз адамымыз осы түрмеде жатыр 
еді. Соған ас әкеліп ек. Ағац кім еді? Кім де болса дәмін 
біз берейік. Жыламашы, шырағым!..

— Ағам Темірбек!.. Көкшетау елінікі...— деді Бота- 
гөз өксіп жылап, бетін алаканымен баеып...

— Тұяктыц Темірбегі ме?— деді казак.
— Сол.
— Сен оның несі едің?
— Туған карындасы едім.
— Қалкам-ау, не дейсің? Сен Ботагөзбісіц? — деді 

қазақтар.
— Ия!
— Алда сәулем-ай, сен бе едің? Көзіцнің жасын сүрт- 

ші, мен Бүркітбайдың ағасымын!..
Қуанған Ботагөз:
— Апыр-ай, рас па, ағай!— деді.
— Рас!— деді казак, — Бүркітбайдыц немере ағасы- 

мын. Атым Серікбай. Елден келгелі бір жұма болды. Он 
шакты кісіміз. Бүгін төртінші күн: ас берген ыдысьшыз-

ззз



бен камаудағылардан кағаз келді. Сонда Бүркітбай сені 
айтып, тауып алындар деп жазыпты. Қайдан табарымыз- 
ды білмей отыр ек, ісіміздің сәті болар, шырағым, кез 
келгенің жақсы болды. Асың төгілгеяіне ренжіме. Дәм 
жетеді. Бұдан былай өзің де бізбеы бірге боларсың, шы- 
ра ғым!

ill

Елікбай мен Сарыбастың күнінің көбі Омбы мен Кы- 
зылжарда өтті.

Елікбай төреге Итбайдай өтімді емес еді. Сарыбас та 
сайраған тілі болмаса, пара беріп әркіммен жакындасуға 
орашолақ екен. Сондықтан, Қызылжарда да, О.мбыда да 
төре мен өзінің арасына Елікбайдың дәнекер кылғаны 
Алексей Кулаков. Елікбай Кулаковтан мал аяған жок. 
Талай ат, талай ішіктерді Кулаков көзге көрсетіп-ак. ал- 
ды. Ақшадан да Елікбай аз шығын ұстаған жок. «Ағай- 
ынды карындас» боп алғаннан кейін «маған бір жүз сом 
бере тұршы» деуден Кулаков ұялмайды. Кулаковтың ме- 
селін Елікбай кайтармайды. Акшаны Кулаковтын. өзі 
ғана алып қоймайды, «пәлен төреге пәлен сом бермесен 
болмайды» десе, Елікбай одан да тартынбайды; Кулаков 
ол ақшаны төреге беретінін, я төрені сылтау ғып өзі мен- 
шіктенетінін және білмейді. Елікбайдыц оны білгісі кел- 
мейді де. Үйткені, түбін куғанда Байсакалдың маңдайға 
біткен ырысынан шығар шығын жоқ. Неше мың сом ұс- 
таса да шығатын шығын елдікі. Итбайды өлтіріп «айып- 
ты» болған елдің «мына шығын ауыр» деуге аузы бара 
алмайды, ішінен сыздап жүре береді.

Кулаков алған парасын актады. Елікбай жұмсаған 
жерлерге барғанда, ол рыя пікірмен сөйлескен жок.

— Бұл іс мемлекетті басынғандык, — деді ол. Қайда 
барса да, кімге сөйлесе де, — егер де қатты тыю бол
маса, қазактар тағы да бас көтеруі мүмкін. Сондыктан, 
айыбы мойнына қойылып, абақтыға түскендерге ешбір 
аяушылық болуға тиісті емес.

Айыптылардың тергеуі біткеннен кейін, ісін военно- 
полевой суд карайтын болды. Бұл хабар қалаға да, да- 
лаға да тез тарады. Елікбай жағы куанды, айыптылар 
жағы састы. Қызылжардағы білгіштердін акылымен, ай
ыптылар сотта қорғауға үш мың сом беріп Құзғынбаевті 
жалдаған еді.
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Бұл анау-мынау іс емес,— деген еді Құзғьшбаев 
істі аларда,— бұл істін заңы: ату мен асу; сондыктан мен 
арзанға ала алмаймын. Арзан адвокат табам десендер 
ұлыксат. Әйтпесе, бес мың беріқдер, тәуекел деп түсіп 
көрем, сәті келсе жеңілдетем. Жөн бергенде талай кыйын 
жерден каралған кісіні актап алып шығатынмын.

— Ісімізді іс кыламыз десеніз үлкен алғыс айтамыз. 
Шығыннан бас тартпаймыз. Сасып келіп отырған адам- 
быз. Мұсылманның баласымыз, кұдайға карап өзіңіз бі- 
ле берініз,— деп ізденушілердін. жалбарынған сөзі Кұз- 
ғынбаевтьщ жүрегін жібітпеді.

Ат сатып алатын адамдай ол саудаласып отырып 
үш мыңға кеп тоқтады да:

— Осыдан бір тыйын кемітпеймін! — деп отырып 
алды.

— Үш мың сом — алпыс сомнан елу аттың кұны' ғой, 
оны калай төлейміз? — деп ізденушілердіц кейбіреулері 
тартынғанмен, кейбіреулері ырык бермеді.

— Тек ісіміз іс болсын,— десті акырында, бәрі де,—
— кайтесің, баска салғасын көнесің, әйтпесе, мынау сұм- 
дык алыс кой. Өзі де жемқор антұрған екен. Зәру тосып 
тұр. Кәпірдің кәпірі осылар шығар. Әйтпесе, тарыккан ел- 
ден осынша ақша сұрай ма?

Крыловтың мысалындағы теңізді өртеймін деп лакап 
шашкан шыпшықтай, басында дүниенің бәрін оңайлат- 
кан Құзғынбаевтыц колынан пәлендей жарқыраған іс 
көріне койған жоқ. Елден іздеп келгендердің арманы —
— еналдымен арестанттарды бір көру, тілдесу еді. «Дү- 
ниенің малын алсаң да, бір тілдестір» деген олардың 
тілегін Құзғынбаев орындай алмады.

Құзғынбаев қазактардың келуінен мезі брлды.
— Менің пәтерім сендерге постоялый двор емес!— деп 

үрысты ол казактарға,— сүмірейіп келе берулерінді до- 
ғарындар!

— Істің арты не болатын?— деген сұрауға оның бер- 
ген жауабы:

— Ёртең сот болғанда көресің. Бұл іс оп-оңай жұлып 
алып тастайтын шөгір емес. Өздерін үкіметке карсы шы- 
ғып, үкімет адамын өлтіріп, булдіріп келесіңдер де, оп- 
онай құтыла қоюға ойлайсындар. Ол болмайды.

Өлім қалындағы ауру адам докторды көңіліне қандай 
медеу көрсе, аныптылар жағы да Құзғынбевты сондай 
медеу көріп, жан жараларын жазар деп сенген еді, іске
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Құзғынбаев ізденуші болғаннан бастап, ауыр халдары 
біріндеп жеңілденер деген еді. Бірақ, іс жүзінде олай 
болмады. Түбінде сот алдында не жарылкарын өзі біле- 
ді, әзірге, сотқа шейін қолдан санап берген 3000 сом, 
желге ұшкан сықылды көрінеді де тұрады.

Айыптылар жағының ізденушілеріне Құзғынбаевтан 
Ботагөз көбірек медеу болды. Ботагөз араларына кел- 
генге шейін олардың көпшілігі қала ішінде жөнін тауып 
жүре алмайтын да еді. Ботагөз келгеннен кейін кіруге 
тиісті мекемелерден араламағаны, тиісті төрелерден жо- 
лыклағаны жок.

— «Алыстан арбалағанша, жақыннан дорбала» 
ген, «алыстағы әулиеден жақындағы машаих» деген,— 
десті Ботагөзге ергендер,— «қолда бардың қадыры жок» 
дегрндей, «ағайынға кадырым жоқ бетімді көреді, қатынға 
қадырым жоқ етімді көреді» дегендей, осы баланың кады- 
рын білмей жүрміз. Пәлен білгіш, түген білгіш дегенмен 
осыдан білгірді көргеміз жоқ.

Айыптылар жағы Ботагөзді осылай бастарына кар- 
кара қылып шаншып, әйел деп кемсінбей, ақылшы көрсе, 
Итбай жағы оны ит етінен жек көрді.

«Ел қүлағы елу», «отыз тістен шыққан сөз, отыз рулы 
елге жетеді». Ботагөздің кім екенін, оның қалада не іс- 
теп жүргенін Елікбай кешікпей-ақ естіді.

«Байтал шауып бәйге алмас»,— деп ойлады ол, ба- 
сында,— «бір қыз басшы боп қай ұшпакқа шығарар дей- 
сің. Қызды басшы қылған олар да шатаскан екен».

Бірақ, аздан кейін, Ботагөз пәлендей өндіріп іс бі- 
тірмегенмен, Елікбайдың көңліне жамандық кірді. Оған: 
«сол қаншықты шәуілдетіп көшеде жүргізбей, каматып 
қояйын!» дрген ой кеп кетті. Оның барлык. істе ақылшы- • 
сы Алексей Кулаков. Бір күні Елікбай, Алексейге 
Ботагөздіц мән-жайын айтып, жаптырып қоюды өтінді.

— Көрерміз,—деді Алексей.
Бір күні Елікбай мен Алексей уездное управленненің 

есігінін алдында тұр еді, сол араға қасына Серікбайды 
ертіп Ботагөз келді.

Осы қыз, әне келе жатыр!— деді Елікбай Алек
сейге.

^Ботагөздің үстінде биқасаппен тыстаған күпі, басында 
түоіт шалы бар еді. Аязға екі беті албырап келе жаткан 
бойы сұңғақ, кеудесі шалқақ Ботагөзден нақ кастарына 
келгенше Алексей көзін айырған жоқ. Алексейді Ботагөз
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таныды. Оныц қадала карағанын да сезді. Бірак өзі түк 
сезбеген адам сықылданып касынан өтіп кетіп, есік ал- 
дындағы күзетшіге барып, үйге кіруді өтінді.

— Бүгін рүхсат жоқ!— деді күзетші.
Беті қайтқан Ботагөз, кейін карай аяңдап еді:
— Сізді бөгеуге мүмкін бе? — деді Алексей оғаі:.
Ботагөз бұл сөздің өзіне арналғанын аңғармай ток-

тамады.
— Мен сізге айтам!— деді Алексей даусын көтеріп.
Ботагөз айналып карады.
— Есенсіз бе?— деді Алексей бірер адымдап, Бота- 

,әзге жакындап, колын ұсынып,— мен сізді білем.
— Мен де сізді білем!— деді Ботагөз.
— Прекрасно1— таныс болайық. Алексей Кулаков!..
— Сіздің Лиза деген карындасыңыз бар ғой? Мен со- 

ньи.мен бірге окыдым.
— Қай жылы?
— 1913 жылы. Сіз кысты күні Петербургтен келген- 

сіз. Сол жылы мен сізбен бірге катокта2 да болғам...
— Ә-ә-ә!.. Енді білдім. Сіз конькимен жаксы сырға- 

найтын едіңіз. Меніц карындасым Лиза казір Омбы гим- 
назиясында. Быйыл бітіреді. Ол сізді өте көп айтады. 
Жакын арада мен Омбыға барғанда «білесіз бе?» деп 
менен сұрады. Мен «білмеймін» дедім. Ауылда мен сізді 
көргенде, сіз екеніңізді білсем карындасыма айтар едім, 
ол куанар еді.

Елікбай да, Серікбай да Ботагөз бен Алексейдін сөз- 
деріне түгел түсінген жок. Бірак, екеуі де олардын сөз- 
дерін кейісті кабакпен тындады.

Серікбайдың кейіген себебі: Алексейді кан ішер бү- 
зык екенін, елді өрттей жайпағанын біледі. Сондыктан, 
«жазымға ұшырата ма» деп корыкты.

Елікбайдың кейіген себебі: Алексейдің әйел кұмар- 
лығын біледі. Елдің жанжалын баса барғанда, Алексей 
«кыз тауып бер!» деп касына ерген Елікбайдын мазасын 
алған; беті шырайлы әйел көрсе есі шығатын.

— «Мына кыздың жылмандауы жаман екен, — деп 
корыкты Елікбай,— арбап түрған түрін көрдіц бе, кәпір- 
дің!.. Егер Алексей жәрдем берем десе, бұлар несін аяй- 
ды дейсің. Алексейге де осы кызды бекер айткан екем. 
Сүлу әйел сыйкыршымен бірдей, еркекті какпанға тез

1 Тамаша.
2 Сырғанақ.
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түсіреді. Осы күрғырға Алексей ауып кетіп, істің беті те- 
pic айналмаса неғылсын!..»

Сөйлесіп тұрған Алексей Ботагөзге шынында кызык- 
ты. «Сұлу қыз,— деп ойлады ол, қылмындап кеңесіп тү- 
рып,— осындай кыздар Лермонтов пен Толстойдың Кав
каз темасына жазған өлен, әнгімелерінде кездеседі. Де- 
несі де, кескіні де мұндай көркем кыз сирек. Мұнымен 
жакын танысу керек екен!..»

Ботагөзде бұл танысуды жек көрген жок,. Лизаныц 
атын ол Алексейге әдейі айтты. Ондағы Ботагөздің ойы: 
«Лизамен бірге оқып жүрген кезімдегі бакытты тұрмы- 
сымды көзіне елестетіп, казіргі кайғымды айтып жыла- 
сам, жүрегі жібір, қаталдығын кояр, мүмкін жәрде.м- 
десер!»

— Ғафу етініз,— деді Алексей,— мен сізді көбірек 
ұстадым. Тоңдыныз. Сіздей сүйкімді кызбен танысуға 
мен шатпын. Бұл менің сізбен ақтық жолығуым болмас 
деп сенем. Сіздің адресіңіз?

— Менде адрес жоқ.
— Қайда жатасыз?
— Әр жерде.
— Сіз менен қаймығып айтып түрманыз. Мен үнемі 

катан мінезді емеспін. Кызмет жөнінен баска жерде мен 
де жабайы адамдаймын, мен де жалынды жүректі жас- 
пын. Менен сіз хиянат көрмейсіз.

— Рас айтам. Менде пэтер жок.
— Ендеше, менің адресім есіцізде болсын: Болыпеса- 

довая, 42.
Алексей калтасынан книжкасын алып, перчаткалы 

колын көтеріп, честь беріп:
— Келініз!— деді Алексей колдасудьщ орнына он 

колын көтеріп, честь беріп.

IV

Алексейге жолығу, жолыкпау туралы Ботагөздін ойы 
көп толкыды. Жолыккысы келгенде ол Алексейге «эде- 
мі ЖІГІТ» деп кызыккан жоқ. Онын жолыккысы келген 
себебі: айыптылардың ісін женілдетуге көмегі тиер ме 
екен дегендік.

Бірак, ол көмекті Алексейдіц қалай көретініне Бота- 
гөздің көзі жетпеді.
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«Адамшылык ары болып, менін іздеп баруымды дұрыс 
ұқса жарайды,— деп ойлады ол,— егер теріс уғып, ме- 
ні арын саудаға салғалы жүрген адам екен деп түсінсе, 
кайтем?»

Кітаптан оқығаны болмаса, офицердің нендей мінезді 
хзлық екенін Ботагөз тұрмыста көрген емес. Кітаптан 
бкыған офицер екі түрлі. Біреулері: Гринев1 сыкылды 
адамшылык касиеті жоғарылар, біреулері: Швабрин- сы- 
кылды төмен ойлы сотқарлар. Елді рахымсыз кырған 
хабарына карағанда, Кулаков Швабрин сықылды. Бірэк 
бетпе-бет кездесіп мінезін өзі сынап көрмеген соц пікірін 
ақтық корыту кыйын. Лев Толстойдыц «Соғыс және бей- 
бітшілік» деген романының айтуынша: соғыска аралюу- 
шылардың басында ерік жок. Ойындағы карсы қылык- 
тарды дүрмекпен олар еріксіз орындайды.

«Мүмкін,— деп ойлады Ботагөз,— Алексейде кіна бсл- 
мауы. Ол халыкты кырғанда, жоғарғы жердің бұйрығын 
амалсыз орындауы, ішінен кырғынға карсы болуы...»

Ботагөз толкыған ойын көп кешікпей бір жерге 
корытты.

«Барайын, тәуекел,— деп ойлап ол,— көрейін, сөй- 
лесейін. Егер бұзык мінезді болса, енді кайтып бармас- 
пын. Болмаса, адамшылык ары болса, нашар халді 
естіп жібір: Мүмкін, женілдетуге көмегі тиер».

Серік казактарына бұл сырын айтпастан Ботагөз Алек- 
сейдің адресін алып, інірде жөнелді.

42 үй — татардың байының екі кабатты үйі екен. 
Алексей жоғарғы қабатының түкпірдегі бөлмесінде тұра- 
ды екен. Жоғарыға баскышпен өрмелеп шыккан Ботагөз 
коридорда жолыккан әйелден сұрап, Алексейдің есігін 
кақты.

— Қірініз! — деді еркек даусы.
Ботагөз кіріп барса, Алексей гитар тартып отыр екен, 

үстінде комната киімі.
— Ә, ғафу етіңіз!— деді ол, ұшып түрегеліп.— Мен 

сізді көптен күткен едім. Жоғары шығыцыз!
Алексей гитарын сандык. үстіне сүйей салып, Ботагөз- 

ге колдасып амандасты да, шешінуін өтінді.
— Рахмет, ұзак болмаймын,— деді Ботагөз.
— Неге?
— Асығыс жұмысым бар еді.

*.2 Пушкиннің «Капитан кызы» деген повестінін геройлары.

22* 339



— Оқасы жақ. Жұмыс ештеме етпеиді. Шешінуіиізді 
өтінем!

Алексей Ботагөздің, күпісінің түймесін ағытуға айна- 
лып еді:

— Тағы да келем, ғафу етіңіз, казір асығыс едім,
— деді Ботагөз, түймесін ағыттырмай.

Бөлменін ішін Ботагөз көзімен айнала шолып еді, іші 
жасаулы, сыры әдемі, шағын бөл.ме екен.

— Асығыс болсаңыз да аз уақыт отырыңыз, шеші- 
нікіз! — деп Алексей қолқалағасын Ботагөз күпісін шешті 
де, Алексейдің көрсеткен орындығына отырды. Алексей 
Ботагөздін, касына отырды.

Қатар отырғаннан кейін екеуі де бірін-бірі тез сынап, 
тез арбай бастады.

Алексейге келген ой: «сұлу кызды кұдай колға берді. 
Егер қөңілі болмаса неге оңаша келеді? Бұл маған кызы- 
гуға тиісті. Есінеп отырып қалмай, неде болса ашык. кый- 
мылдап көрейін!»

Ботагөзге келген ой: «көзінің қыймылдауы жаман 
екен. Айтарымды айтып, тез қайтайын!»

Алексейдің алғашқы сөзі калжыңнан басталды.
— Сіздей сұлу қыздарға мен өте сабырсыз қараймын,

— деді ол,— мен қазақтың ғұрпын білем. Қазақ үйіне 
келген конақты еңалдымен аспен сыйлайды. Менде 
токты мен қымыз жоқ. Бірақ, қымызға бергісіз тәтті 
арак бар!

Әйелге арақ ұсынудың неше түрлі әдісін білетін 
Алексей, Ботагөздің рұхсатын алмай-ақ, айналы шкап- 
тан екі бөтелке қызыл арақ алып, стол үстіне қойды.

— Сыйырдың тілінен істеген жақсы консерв бар еді, 
ол арам емес,— деп бір банк консерв алып, бәкісімен 
кақпағын ашып, оны да стол үстіне қойды.— Тәтті кам- 
питтер де бар!— деді Алексей, қағаз қорабтағы кампит- 
терді де столға қойып.

Тағы бірдемелерді столға қойғаннан кейін, Алексей 
бәкісінің желкесіндегі бұрғымен қызыл арақтың тығынын 
ашты да, екі рюмкаға толтырып құйып, Ботагөздің қасы- 
на кеп отырды.

— Таныстығымыз үшін ішейік,— деді ол, ргамканы 
көтеріп.

— Рахмет, мен ішпейтін едім!— деді Ботагөз.
— Ішіиіз! Дәмін көріңізші, Аумаған кымыз!— деп 

жалынды Алексей.
340



Алексей канша өтінгенмен Ботагөз не тамакка, не 
аракка ернін тигізбегесін:

— Мүныңыз калай? — деп жымыйған кескінмен Алек
сей Ботагөзді аш белінен кұшактап өзіне карай тартты — 
мен сізді сүйемін,— деді Алексей,— мен сізге ғашыкпын. 
Менін жүрегім сіздікі!

Алексей Ботагөзге бетін тақағалы басын жакындатып 
еді, Ботагөз атып түрегеліп, кұшағынан шығып кетті...

— Шыдауға мүмкін емес! — деді Алексей кұшағын 
жазып ұмтылып,— мені сіздің махаббат отыцыз шалды. 
Мен әлек болам. Сақтаңыз мені!

— Қолыңызды тартуыцызды өтінем! — деді Ботагөз, 
Алексейдің колын қағып,— сіздің махаббатыңызға мен 
күмән келтірмеймін. Бірак, тез жанған махаббат тез сө- 
неді. Мен ауылша киінгенмен ауылдың надан кызы емес- 
пін. Мен Пушкин мен Толстойдын қызымын. Бұл сөз 
сізге ұғымды болуға тиіс.

— Ұктым! — деді Алексей созған колын түсіріп.
Алексей Ботагөзді шынында жана ұкты. Оның бұл

минутка шейінгі ойы: «казак кызы какпанға тез түседі. 
Егер түспесе, зорлап түсірем. Онда маған не кылады?» 
деген еді. Енді ол Ботагөздің ой өрісін мөлшерледі. Зор- 
лыкка да, алдауға да тез түспейтінін шамалады.

«Бәрі бір, казір кыйратып жаткан іс жок,— деп ой- 
лады Алексей,— кол бос. Іш пысады. Іш пыскан уакытта 
ермек болсын, бұл кыздын еркіне жіберейін!»

— Сіз мені ғафу етініз! — деді Алексей орындыкка 
отырып,— сізге мен кейбір асығыстык мінездер көрсет- 
тім. Оған мен айыпты емеспін, менің еркімнен шыққан 
жүрек айыпты. Бірак, сіз менің бүл кылықтарымды сізге 
акылсыздык көзбен карағандык деп ойламаңыз. А\ен 
сізді бағалаймын.

— Мен сізге айттым,— деді Ботагөз,— «сенемін» деп. 
Бірак мен тұрмыска өте жауапты карайтын адаммын. 
Алдағы күннің ісін көп ойлану керек. Көңілінізді кай- 
тарып, колыңызды каккандык үшін сіз де мені ғафу 
етіңіз. Менің бұл жолы сізге келуім: біріншіден танысу 
болса, екіншіден бастағы ауыр халімді айту еді.

— Айтыңыз!
Ботагөз бар окыйғаны, өзінің Қызылжарға келген се- 

бебін түп-түгел жасырмай айтты. Онын жасырғаны Ас
кар ғана. Аскар туралы ол «ләм» деп аузын ашкан жок. 
Аскарды білетін белгі көрсеткен жок.
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— Сізде адамшылық жүрек барына мен күмән келтір- 
меймін,— деді Ботагөз сөзінің акырында,— көніліңізге 
ауыр алмақыз, егер мына тұткында жаткандардың ха- 
лін женілдетсеңіз, сіз далада канданған қолынызды жу- 
ған болар едініз.

— Сіздің бір тілегіңізді орындай алсам, мен өзімді 
бақытты деп санаймын,— деді Алексей, орындай алмай- 
тьшдығыи біле тұра, Ботагөзге кең тұсау салғысы келіп, 
— кірісіп көрейін.

— Рас айтасыз ба? — деді Ботагөз, куанып кетіп.
— Рас! — деді Алексей.
— Уәдеңізді күтем! — деді Ботагөз қолын ұсынып.
— Сіздің уәдеңізді мен де күтем! — деді Алексей, ко- 

лын қысып.
— Маған енді рұхсат етіңіз!— деді Ботагөз,— асы- 

ғыс едім.
— Мен енді отыр деп сізді кыстамаймын, рұхсат. Bi- 

рак менің көнілім үшін тым болмаса мына тамактардан 
дәм татыңызі — деп өтінді Алексей.

Алексейдің көңілін қалдырғысы келмеген Ботагез, 
«ауыз тиейін» деп бір кампит алып жеді.

— Жоқ, оған мен разы емеспін,— деді Алексей, Бо- 
тагөзді білегінен ұстап — сіз мына арақты ішіңіз! Біреу- 
ін ғана. Бұл арақ емес, қымыз.

Көтерген арақты үстіне төгетін болғасын, Ботагез 
тәуекел деп жұтып салды. Бұдан бұрын ол арак затты 
нәрсеніц ешбіреуін таткан емес еді. Арак дегеннен оның 
түсінісі: кеңірдекті қүйдіретін ащы зат еді. Мынау арак 
олай емес екен.

Расында қымызға жақын қышқылтым, бірак кымыз- 
дан тәтті.

«Бекер іштім-ау!» деп өкінді Ботагөз, жұтқаннан кейін.
Олай деп өкінген себебі, басына екі ой келді: біреуі — 

«мына кәпір араққа бірдеме қосып беріп отыр ма!» — 
деп корықты Ботагөз. Екіншісі — «арақ адамды тез бұза- 
ды, бір дәмін алса, артынан одан қашып құтыла алмай- 
ды, ішкісі келеді дб тұрады»,— деп еститін еді.

Осы екі ой келгеннен кейін ол, «бұдан былай басым- 
Ды кессе де ішпеспін!» деп өзіне өзі ішінен ант берді.

Ал, Алексейге келген ой: «Арақка аузы тиген әйелдін 
сыры өзіме мәлім. Сен қыздың жайынды енді білдім!»

Алексеймен танысқаннан кейін, жазалылардын кұты- 
луы туралы Ботагөздің сөнген үміті қайта тұтанған еді.
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«Мен сенің құлыңмын,— деген еді Алексей бірер көр- 
іскеннен кейін,— өлімге жұмсасаң да барамын, бар 
тілегінді орындаймын. Менің сенен жалғыз ғана тілегім 
бар, ол — «сүйем деген сөзіқ».

Распутин төңірегінде көп болған Алексей әйелдің та- 
лайымен кездескен: княгиня, дворянка, жабайыі мещанка, 
крестьянка деген сықылды эр түрлі әлеуметтік ортаның 
әйелдерін түгел көрген. Окығанды да, сауатсызды да жо- 
лыктырған. Талай түрлі ұлттың әйелдерімен де таныскан.

Сондыктан Алексейге әйелдің шыққан тегі, ұлты, білі- 
мі кандай болса да бәрі бір. Оның жалғыз-ақ хасиеттей- 
тіні — сұлулық.

Сұлулық жағынан Ботагөз Алексейге өте ұнады. Өмір- 
лік серік болу туралы ойламағанмен, Ботагөзбен аз күн 
рахат өмір сүруге Алексей шын ниетімен кұмартты. Бас- 
тапкы таныскан кезде бұл тілегіне жетуіне ол шек кел- 
тірген жок.

«Бұл маған басына қысымшылық іс түскен кезде та- 
нысты,— деп ойлады ол,— сондықтан негізінде берік қыз 
болғанның өзінде де, осы жағдайда дегеніме амалсыз кө- 
неді. Үйткені, жазалылардың халі жеңілденуінің бір тетігі 
менде деп түсінеді. Үкіметке карсы шыққан мұндай іске 
менің жақтап кірісе алмайтынымды білмейді. Олай болса, 
құдай ғайыптан қолға түсірген бұл менің азығым!..»

Ботагөз Алексейдің ойынан шықпады. Алексейдің ал- 
даған, арбаған сөздеріне берілмеді. Ұзын арқан, кең тұ- 
саумен:

— Асықпаңыз, күн жетеді, тұрмысқа шығу оңай мә- 
селе емес, сыр алысайық, бір-бірімізді жақсылап білейік, 
ұғысайық,— деп сырғыта берді.

— Мен сенімен мәңгілік өмір жасауға тиістімін. Аз 
күндік бояма махаббаттьщ адамыі мен емеспін, сенен бас
ка адам маған жар болуға тиісті емес, менің жүрегім се- 
ні сүю үшін ғана жаралған,— деп жалбарынды Алексей.

— Ол сөзіңізге күмән келтірмеймін, сіздік емеспін деп 
және кесіп айтпаймын, бірак, сабыр етейік, әлі де ойла- 
найык,— деді Ботагөз.

Жалынышты сөздің қақпанына Ботагөздің түспейті- 
нін көрген Алексей, екінші әдіс қолданып, «енді мұны 
қорқытып көрсем қайтеді?» деп ойлады.

— Егер сенің жүрегің менің жалынды сөзіме жібімей- 
тін тас болса,— деді Алексей бір күні,— ондай тасжү- 
ректі уатудан баска шара жоқ.
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— Не айткыныз келеді, бұл сөзбен? — деп сұрады 
Ботагөз.

— Мұндай орынсыз катал мінезбен он ісінді теріс бұ- 
ратынынды білесін бе?

— Егер сіздін баяғыдан бері айтканыңыз жалған боп, 
ондай іске барамын десеніз өзініз білініз, мен сізді ток- 
тата алам ба?

Әлі де үмітін үзбеген Алексей, біржола араздасып ай- 
рылғысы келмей, көңіліне қоркыныш салумен ғана кана- 
ғаттана тұрғысы келді.

— Мен сіздін ойыңызды аздап ұғам,— деді ол, тағы 
да сыпайылап, катан сөздегі «сеннен» «сізге» көшіп,— 
сіздің сүйгеніңізді де білем.

— Кім ол?
— Аскар Досанов! Оның кайда екендігі туралы да 

бізде аздап мәлімет бар.
Ботагөздіц жүрегі су ете түсті. Ол: «Аскарды біліп 

койған екен ғой» деп корыкты.
Итбай тұкымдары Алексейге: «әлгі Амантайға басшы 

болатын учитель Аскармен осы кыз бірге жоғалған еді, 
бұл кыз оның кайда екенін біледі, кысып сұраса табады» 
деген еді. Бірак, Ботагөзді әзірге ренжіткісі келмеген 
Алексей, ол туралы ешнәрсе айткан жок болатын.

Аскар туралы сөз козғалғаннан кейін Ботагөз Алек
сейге баруын доғарды:

Осыдан кейін Ботагөз Алексеймен танысканына кат- 
ты өкінді.

Шалкайған Ботагөзге Алексей де еңкеймеді. «Арбау- 
ға көнбейтін сен сыякты касқырдың қаншығына енді 
күш колданбай болмас» деп ойлаған ол, Сарыбас пен 
Елікбайға акылдасып, «қашкын кыз, Аскар Досановты 
осы біледі, табады» деп Ботагөздің үстінен зерттеу ор- 
нына арыз берді. Осы арыздын артынан Ботагөзді жап- 
пак боп, зерттеу орны іздеді.

Жампейіс аркылы іздеуден күн бұрын хабар алған 
Ботагөз жасырынды. Оның орнына серіктері ұсталып, 
зерттеуші «Ботагөзді тап» деп кысса да, «еліне кеткен, 
содан кейін көргеміз жок» деп, олар айтпады.

Куғынға ұшыраған Ботагөз жазалыларға сот кұрыл- 
ғанда да көзге көріне алған жок.

Кешікпей сот үкімі естілді: «Темірбек пен Бүркітбай- 
ды дарға асу, өзгелерін 25 жылдан каторгіге жіберу».
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V

Түрмедегілерге тамақ әкелушілердш тұратын меке- 
ні — түнде какпасының алдындағы екі жүз саржандаи 
жерде ат байлайтын дінгектіқ түбі болатын. Сол араға 
Ботагөз ымырт жабыла келсе, жан адам жокекен.

Ол күні аспан бұлтсыз ашык еді. Мұндай жұлдызды 
жалтаң күндері Қызылжарда аяз болатын. Түрмеге жст- 
кенше Ботагөзге күн суык сыкылданған еді, діңгек тү- 
біне келіп, діңгекке ұзак сүйеніп қыймылсыз тұрғанмен, 
аяғы аздап тобарсығаны болмаса, басқа денееі тоңған 
жоқ. Далада ұзак тұрған Ботагөз, түн ортасы болғанын, 
әлдекайда қала ішінде шақырған тауықтың әлсіреп кел- 
ген дауысынан, одан кейін кала мен вокзал арасындағы 
Муратов диірменінің гудогінен білді.

Аспан жалтан болғанмен түн көрдей қаранғы  ̂ еді. 
Түрмені айнала соққан биік тас корғанның үстіңгі бұ- 
рыштарында әлсіз жанған электр шамының жарығы Бо- 
тагөз тұрған жерге жетпейді. Көзге түртсе көрінбейтін 
караңғы түнде Ботагөздің көзіне шалынатын қорғанныц 
үстіңгі бұрышындағьі' үйшік маңайында мылтығын көл- 
денеи ұстап ерсілі-карсылы қыймылдап жүрген күзетші 
солдат.

Түнде түрмеге баратындығьш Ботагөз серіктеріне айт- 
кан жок. «Бүгін түні жазалылар дарға асылады» деген 
хабарды Жампейіс арқылы естіген ол, «Темірбектен 
жаным ардақты емес, азар болса мені де ұстап дарға 
асар, оған шыдадым. Жазалыларды дарға түрмеден шы- 
гарып асады деген, түрме алдында тұрып, оларға тым 
болмаса қоштасып қалайын» деп ойлады.

«Халіцнін. ауырлығын өзіңнен кем түсініп отырғам 
жок.» деп аяқтаған Аскар жакында кісі аркылы жаз- 
ған бір хатында,— «өте ауыр хал. Амал жоқ. Заман осыи- 
дай. Заң осындай. Бұл заманмен бұл заңнан бұдан артык, 
рахым күтуге болмайды. Заман осы калпында тұрғанда 
үкімнің орындалуында дау жоқ. Өзі кейістікте жүрген 
сенің ойыңа бұл сөздер қатты тиетінін білем. Жасырған- 
мен бола ма? Тағы да айтам: заман солай, заң солай. 
Бүл заман мен бұл заңнан рахымшылық күтуге болмайды. 
Бірақ, бұл заң мұндай кара күшімен халыкты тұншыктыра 
беруге мүмкін емес. Қара заңның караңғы түні серпіліп, 
халыктың үміт күні жаркырап шығуы тиіс Тан алдында 
түннің караңғылыгы коюланатынын өзің білесің. Қазак-
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тарлыц «тан каранғысы» дейтін мезгілі таннын алды жэче 
түннін каранғылығы коюланатынын өзін білесін. Қазак- 
коюлатса, тан со'л ғұрлым тез атады. Жазалы бейшара- 
лардын ол танды керер-көрмесін кім білсін. Бірақ таңның 
атуы, күннін шығуы алыс емес. Үміт дүниесі: мүмкін,
жазыксыз, рахымсыз жазаға ілеккен бейшаралардың тіле- 
гі қабыл болуы!»

«Осы хаттағы «түн», «тан», «күн» деп жазғаны не?» 
дсп ойлады Ботагөз. Кеңірек ойлап қараса, «түн» дегені 
— патша үкіметініи заны сыкылды, «так» дегенінен — ол 
занды жоятын біреу еыкылдьг. «Бірак, ол кім?» деп ой- 
лайды Ботагөз. Кім екенін ойлап-ойлап таба алмады.

Түрме алдына келгелі Ботагөздін есінен Аскардың 
осы хаты шыкпады.

«Уа, жалған! — деп арман етті ол,— Аскар атады 
деген таң бүгін атса!»

Ататын таннын не тан екенін Ботагөз білмесе де, оны 
арман етті.

Сүйтіп, не екені белгісіз таннан бірде үмітті, бірде 
үмітсіз боп, тоңғаи аяғын тебініп, бірак, дінгек түбінен 
козғалмай Ботагөз түрмеге көзін телміртіп тұр еді, сы- 
рылдаған шананын, тұяғы қарды шыкырлаткан аттың 
дыбысы естілді.

Ботагөздің жүрегі су ете түсті. Түні бойы тоңбаған 
денесі кенет, калтырап жүре берді.

Түнге көзі үйренгендіктен бе, я болмаса, түршіккен 
жан көздін отын күштірек жандырғандык па? — шана 
сырылдаған жаққа ол үрейлене қарап еді, аттарын cap 
желдіре түрмеге тура келе жаткан бірнеше шаналы күн- 
гірттеніп көзіне ұшырай кетті.

Шаналылардын кім екенін жорамалдаған Ботагөздің 
«жазалылар кұтылар» деп ойлайтын үміті сөнді. Оған 
жаналғыш әзірейіл келе жаткандай сезім пайда боп, 
тіршілікке тырысатын дене қасқырдан үріккен қойдай 
дір-дір етіп, паналар жер іздеді. Үрейден шарасынан 
шыққан Ботагөз діңгекті кұшақтай, діңгекпен діңгек боп 
жабыса калды. Егор де діңгектің іші куыс болса кіріп 
кеткісі келді. Жанталасқан оған діңгек пана көрінбеді. 
Мұздаи суык дінгек оны «әрі кет!» деп итергендей бол- 
ды. Қысылғаннан онын маңдайынан тер бұрқ ете түсті, 
көзі карауытып, басы айналды.

Бір кезде Ботагөз есін жыйнап, күбірлескен кеңеске 
кұлағын түрсе, оншақты адам шанадан түсіп, түрмеге
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карай беттеп барады екен. Бәрінік де сырттарында ішік, 
тон сыкылды калың киім.

Ботагөзге бұрын сезілмеген батырлық панда болды. 
Жабысып тұрған діңгектен құшағын жазған ол, түрмеге 
аяңдап бара жатқан топка тұра жүгірді.

Оның үстінде белін бүрген орысша ұзын тон, баеын- 
да малакай бар еді. Сондықтан артынан жүгіріп келген 
оны, кетіп бара жаткан топ атшы екен деп ойлап:

— Сен кайда барасың? — деді біреуі жекіп.
Ботагөз үндемей қатарласа берді.
— Қал! — деді әлгі жекіген тағы.
Ботагөз қалмады. Бірак, үндемеді.
— Саған не керек, кал деймін!— деді тағы анау, 

топ қақпа алдына келгенде.
Қақпаның алды электр жарығынан күндізгідей екен. 

Жағаларын көтеріп, беттеріне кырау тұрғанмен, топтың 
ішінен Кулаков, Құзғынбаев, Ғайнолла хазірет — үшеуін 
Ботагөз таныды.

— Алексей Андреич! — деді Ботагөз еркін дауыспен.
— Мен сізді танымаймын,— деді Алексей расында 

танымай ғап, бірақ әйел дауысьш естіген соң, «бұл кім?» 
деп ойлап.

— Мен Ботагөз!..
— Ботагөз?!.
— Бұл кім? — десті касындағылар.
— Мен таныйтын бір адам,— деді Алексей жасыра 

алмай.
— Алексей Андреич! — деді Ботагөз жалбарынған 

дауыспен,— сіздердің неге келгендеріңізді мен білем. 
Менің сізден дүниеде жалғыз тілегім болсын: мен ағам- 
мен бакұлдасайын.

— Менің тілегім ше?..— деді Алексей кекетінді да
уыспен.

— Алексей Андреич!.. Ондай сөздің орны бұл емес... 
Сіз еналдымен адамсыз...

— Не могу!.. Айыпты өзіңіз!..
— Ит, шошка, аң! — деді Ботагөз даланы басына 

көтерген ышқынған дауыспен.
Алексейдің кұлағына бұл сөздер балкыған ыстық 

корғасындай құйылды.
Келген топ қакпаға кіргенде, Ботагөз де таласты.
— Мынау бір жынды әйел,— деді аналардың біреуі, 

карсы алған түрме күзетшілеріне,— куып жіберіңіз!..
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Бұл сөзді естігеннен кейін екі жандарм какпадан шы- 
ғып, Ботагөзді сүйреп, аттар байланған дікгекке апарды.

— Мен жынды емеспін,— деді Ботагөз сүйрегендер- 
ге бәсендеген дауыспен жаска булығып,— менін есім 
дұрыс...

— Мұнда неғып жүрсін?
— Түрмеде ағам жатыр, әлгілер оны дарға асуға 

келді.
— Неге бакырасың?.. Сен бакырады деп олар үкімді 

орындамай қоймайды.
— Жіберініз мені!— деп жалынды Ботагөз.
— Сөзге түсінбейді. Мынау рас жынды! — деді сүй- 

регеннін біреуі.
— Ағасын дарға асса жұрттын бәрі жынданар,— 

деді екіншісі.
Жалбарынғаннан ешнәрсе шыкпағанеын:

' — Босатындар!— деді Ботагөз колын жұлкып.
— Енді бармайсыз ғой? — деді жандармнын біреуі.
— Жарайды, бармайын!
— Ендеше біз кетейік. Сіз үйіңізге кайтыңыз... Тұ- 

руыңыз пайдасыз... Енді кақпа алдына барсаныз жа- 
ман болады.

— Токта, атамын!— деген қорған бұрышындағы кү- 
зетшінің айқайына карамай Ботагөз кақпаға тағы келді. 
Күзетші атам десе де, атпады.

Бірак, бұл жолы Ботагөз дыбысын шығарған жок. 
Қакпаның түбіне адымдай басып келді де, көз сыятын 
тесік тауып алып, какпаға денесін жапсыра, содан сы- 
ғалады.

Қорғанныц іші де жарық екен. Қақпадан жүз сар- 
жандай жерде екі қабат үлкен ақ үй түр екен: «Кісі 
камайтындары осы шығар?» деп ойлады ол.

Ақ үйдің сыртқы үлкен есігі какпаға карсы екен. 
«Егер дарға далаға асатын болса, осы есіктен алып шы- 
ғатын шығар, тым болмаса көріп калайын, жақын жерден 
алып өтсе, дыбыс берейін», деп ойлады Ботагөз.

Бір мылтықты адам:
— Жүр! — деді Ботагөзге, қақпадан шыға кеп.
— Қайда?
— Ол сенің жұмысың емес!..
Мылтықты адам Ботагөзді кақпа ішіне кіргізгенде, 

«Алексей тілегімді орындап, ағама амандастырғалы кір- 
гізді ме?» деп ойлады Ботагөз.
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— Жүр менін артымнан! — деді мылтыкты Ботагөз- 
ге түрме есігіне карай аяңдап.

Бұл «жүрдің» не «жүр» екеніне түсінбеген Ботагөз, 
ананың артынан аяндап түрменің есігіне жакындап еді, 
есік ішкі жағынан ашылып, сылдырлаған кісен дауысы 
естілді.

— Былай, былай!— деді бастап келе жаткан мыл
тыкты саскалактап, Бөтагвзге жалт қарап, нығынан 
жұлқылап, он жакка карай сүйреп.

Мылтықтынын тырмысқанымен, Ботагөзге әлі кел- 
меді. Осы кезде есіктен баяғы топ шыға келді. Алда- 
рында маңайын карулы жандармдар коршаған Темірбек 
пен Бүркітбай. Екеуінде де үн жок.

— Темірбек, бауырым!— деді Ботагөз айкайлап,— 
бакұл бат, мен Ботаң!

— Бас аузын! — деді бір жуан дауыс.
Осыдан кейін зарлы ызыңныц Ботагөздін дауыеы 

екенін, я ұлыған желдің дауысы екенін Темірбек біле 
алған жоқ.

Аузын баскан Ботагөзді үш-төрт жандарм түрме 
ееігінен көтеріп кіргізіп, бір камераға әкеп камады.

Камера кең екен. Ішінде жыйырмадан аса әйел бар 
екен. Бэрі үрпйіп ояу отыр.

— Неге камады?—деп сұрады олар Ботагөзді қоршап.
Жаска булыккан Ботагөз, әйелдерге кыскаша мән-

жайын айтты.
Абакты бастығын, сот адамдарын, үкіметті, патшаны 

әйелдер шулап карғады. «Өздеріне осы күн туса, еттерін 
тірідей кесіп жер ек!» деп кіжінді.

Бұл сөздердің ешкайсысына Ботагөз күлақ қойған 
жок. Оның кұлағынан ызықдап кетпей койған дауыс 
Темірбектің: «Бакұл бол, сәулем!» дегені.

...Так атты. Шуылдасқан әйелдердін біразы калғы- 
ды. Біразы Ботагөзден жауап ала алмаған соң, өз ара 
күбірге кірісті.

Бір кезде азан-казан шу, сатыр-күтір атылған мыл- 
тык дауысы шықты. Үйдегі әйелдер де, Ботагөз де үрей- 
леніп, өре тұра келісті.

— Бұл не?!— десті бәрі де.
Не боп, не койғанын жан адам білген жоқ. ІИу кө- 

бейді, атыс үдеді. Аздан кейін мылтык дауысы бәсец- 
деп, азан-казан шулаған дауыс түрменің ішіне кірді. 
Салдырлаған кілттердің, сындырылған есіктердің дыбы-
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еы естілді. Коридор іші сатыр-күтір жүгіріспен дүнгірлеп 
кетті.

— Шығындар, босандыңдар!— деді күңгірт коридор- 
дан біреулер, әйелдердің есігін ашып:

Саскан әйелдердің біразы коридорға көйлекшең, жа- 
лаң бас, жалаң аяк шығып кетті. Не болғанын, есік аш- 
кан кімдер екенін түсінбеген Ботагөз де дүрмекпен кори- 
дорға, одан тысқа шықса, қорғанның қақпағы далыйып 
ашылып қалған. Ағылып кіріп-шығып жаткан адам. Ай- 
нала опыр-топыр жүгіріс, айкай, у-шу...

Араның ұясындай ызыңдаған шудан Ботагөздің құ- 
лағына көбірек естілген сөздер: «Жойылеын патша, жа- 
еасын бостандык, таңы!» Ботагөз бұл сөздерге түсінбеді, 
түсінгісі келмеді де. Оның есі-дерті Темірбек.

— Д ядя!— деді ол орысшылап, алдынан өте берген 
біреуге,— сіз дарға аскан кісілер көрдіңіз бе?

— Көрдім,— деді анау Ботагөздің бетіне карап,— 
оны кайтесің?

— Қай жерде? Олардыц ішінде менің ағам бар еді.
— «Аға.м!..»— деп таңданған дауыспен жолыққан адам 

Ботагөзге жақындап еді, Кузнецов сықылданып кетті.
— Сіз Кузнецов емессіз бе? — деді Ботагөз.
— Ия, мен Кузнецов. Сен кімсің?

— Мен Балтабектің карындасы — Ботагөзбін,— деді 
Ботагөз жылап жіберіп,— менін ағамды бүгін дарға 
асты.

— Балтабекті ме?
— Жоқ, Темірбекті! Балтабектің інісі.
— Жылама! — деді Кузнецов,— бостандык таны атты.
— Эй, жолдас! — деді Кузнецов касынан өте берген 

біреуге, сен мына кісіні ағасына апар!
— Қайдағы ағасыңа! — деді анау.
— Дардан босатып алған... Мен асығып барам.
Кузнецов аршындай басып ілгері кетті, «ағасына

апар» деп тапсырған адамға еріп, Ботагөз түрменін сыр- 
тына айналды.

«Дардан босатып алған» деген Кузнецовтын сөзі, 
Ботагөздің сөнген үмітін кайта тұтандырды. «Босатып- 
алған» деген сөзден ол «тірі калған» деген мағна ұкты. 
Сондыктан оның дірілдеген денесі кайраттанып, аяғы 
каздаңдап кетті.

Бастаған адам түрмені сырт айналып,- корғанның 
күншығыс жақ бір бұрышына алып барса, тұзак жіптер
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салбыраткан өре ағаш тұр екен. Өренің касына барса, 
күртік кардың үстінде бастарын бітеу каппен тұмшала- 
ған екі кісі катар жатыр.

— Ағаңды таныйсың б а?— деп сұрады ертіп барған.
— Таныймын.
Ертіп барған адам катар жаткандардын шеткі біреуі- 

нің басындағы кабын сыпырып алып еді, ол Бүркітбай 
екен. Жан жок денесі былқ-сылқ етеді.

— Мынау м а?— деген дауыска ол төмен караса — 
Темірбек!

«Бауырым!» деп ол кұшактай жығылды. Бірак, 
есінен танбады, көзінен жас шыкпады. Бетіне бетін та- 
кағанда Темірбек оған ұйктап жаткан адамдай эсер берді.

Темірбекті Ботагөз маңдайдан, беттен шопылдатып 
сүйді де, маукы басылғандай түрегелді.

Ботагөз түрегелгенде, көптен оның қабағын көтерт- . 
пейтін кайғынын зілді кара тасы до.малап жерге түскен- 
дей, бойына тараған зардың уыты төгіліп, денесі дағды- 
лы калпына келгендей болды.

Сондай сезіммен Темірбекке телмірген көзін жоғары 
каратса, абакты корғанының өліктей мелшиген кый- 
мылсыз кеудесін баса, ашык аспанға өрлей, сәуле кана- 
тын кең жая алтын күн көтеріліп келеді екен.

Ол Темірбекке карап еді, күннің алтын сәулесі 
себілген беті сау, еркін кезіндей нұрланып кетті.

«Қалкам, Ботам! — дегендей болды ТемірбектіК нұрлы 
кескіні,— бұл күн, тірі сен түгіл, өлі маған да ортак. 
Мен сыбағамды саған берем. Мен үшін екі есе, апац үшін 
үш есе, Айбала үшін төрт есе бакытты бол!»

— Кеттік!— деген дауыска Ботагөз жалт караса, 
Кузнецов екен.

— Кайда?
— Бакытка!

Алтыншы тарау 

П ЕТРОГРАДТА 

I

Петроградтыц табалдырығын быйыл екінші рет атта- 
ған Аскар Николаевский вокзалдыц қала жағына шығып 
аз уакыт тұрды.

Қызылжардың уездный начальнигінен Елемесов боп
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алған Аскардык командировкасы — Земгорға’ жотдэн- 
ған еді.

Земгордың бастығы князь Львов, орынбасары Базар- 
хан екенін Аскар газеттерден окыған.

«Казак» газетінін бір санында көтеріліс жасаған ка- 
зактарды, әсіресе Аскарды Базарханның катты сөгіп 
жазған. макаласын Аскар окыған еді. «Мұндай көзсіз 
көбелектердің жазасы — ату, асу, тірідей отка үйту!» 
деп аяктаған еді Базархан Аскар туралы сөзін.

Земгорға тура баруға Базарханнан жүрексінген Аскар, 
Смирновтың үйіне барып еді, әйелі Булатовтын майданда 
жасырын жұмыста екенін айтты.

Майданға баруға бел байлаған Аскар, Земгорға ас- 
тыртын кісі can білсе, Базархан Минскіге кеткен екен, 
оның орнында Қарамұрзин деген казак калған екен. Қа- 
рамұрзинді Аскар естіген де, көрген де жок еді. Сон- 
дыктан, ол Петроградка келген күні Смирновтын үйіне 
конды да, ертеңіне Земгорға барып, Қарамұрзинге өзін 
«Елемесов Балапан» деп таныстырды. Қарамұрзин Ас
карды сыпайылыкпен қарсы алып, майданға кызмет- 
ке келгеніне рахмет айтып, хал-жаймен оны таныстырды:

— Түркстанды қоспағанда,— деді ол,— казактын бес 
облысынан 227500 жігіт алынбак еді, сонын тең жара- 
сынан артығы алынған.

Алынбаған жігіттер кайда екенін білу үшін Аскар 
Карамурзинге сұрау беріп еді:

— Жігіт бермей, катты кырғынға ұшырап, Қытаи ау- 
ып кеткен ел — Жетісу облысындағы Үйсін-Дулат, Ал- 
бан-суан,— деді ол.— Ьдан баска жігіт бермей әлі де 
соғысып жаткан Торғай елінін казактары

— Бастығы кім екен?
— Амангелді Иманов деген дейді. Қырылып бітпей 

көнетін калпы жок. Одан баска жігіт бермей отырған 
Адай елі. Шет пұшпактап границадан шығып кеткен 
азын-аулак елдер болмаса, одан баска халык жігітін бе- 
ріп жатыр. Окопка жігіт берген жалғыз казак емес. Tv- 
ркпен, Тэжік, Өзбек, Ұйғыр сыякты бүрын әскер кызме- 
тіне алынбайтын елдерден де алып жаткан көрінеді. Олар 
да басында көтеріліп, артынан көніпті. Жетісу мен Top-

1 Земля и город кысқартып айтканда сЗемгор* — 1914 жылдын 
еоғысы басталған сон, соғысқа көмек беруге орыс монархистері аш- 
кан ұйым.
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ған және Ереймен елдерінен баска патша жарлығына 
катты карсы шығып, кырғынға ұшыраған ел — қырғыз.

Қарамұрзиннін. аитуына карағанда казактан алын- 
ған жігіттердің бәрі окоп жұмысында емес екен. Біразы: 
Орал бойындағы заводтарға, шойын жолдарға, Петро
град, Москва сықылды үлкен қалалардың заводына орна- 
ласыпты. Окопта 50 мындай жігіт бар екен. Олар Минскі 
мен Варшава қалаларының аралығында істеп жагкан 
көрінеді.

— Маған не қызметті лайықтайсыз? — деген Аскар- 
дыц сөзіне Қарамұрзиннің берген жауабы:

— Елден жөнелткен жігіттердің ішінен ауырып кал
ган адам көп. Оларды орналастыру міндетім деп білген- 
мен, жұмсайтын адам жоктығынан Земгор жәрдем кор
сете алмай отыр. Мына: Пермь, Вятка калалары аркылы 
Екатеринбург каласына шейін Солтүстік жолмен барып 
қайтқаныңыз жаксы болар еді.

Сезіктендірмейтін түрде Аскар Базарханның соғыс- 
қа көз қарасын сұрап қойып еді:

— Ол кісінің достары: кәдет партиясының мүшесі 
князь Львов пен меншебек Чхеидзе ғой,— деді Қарамүр- 
зин,— кәдеттер де, меншебектер де соғысты женгенше 
еозайык деген уранға басшы боп жүр. Базекең солардың 
ұранын колдайды. Сондыктан князь Львов Базекеңді 
өзіне — Земгорға орынбасар кып алды.

— Орыс дворяндарыньщ арасында осы кісі бағалы-ау 
деп ойлаймын,— деді Аскар.

— Какжы. Кәдеттіқ цекасына шлен болу онай емес. 
Оған орыетьщ светская интеллигенциясьгнын қаймағы та
на мүше бола алады. Милюков, Гучков, Львовпен тең 
болғандықтан Базекен кәдетке мүшелікке ілсгіп жүр. 
Выборгское воззваниеге 1907 жылы кол коятын 17 кісі- 
нің біреуі Базекеқ емес пе? Атасын алсаң — хан тұкымы. 
Өзін алсаң — ғалым кісі. Сонысын, есептеспей коймайды.

— Елден келген адамбыз, біз наданбыз ғой,— деді 
Аскар, Қарамұрзинге,— сұрауды көп берді деп сөкпеңіз.

— Сұраңыз, сұраңыз!..
— Базекенді бәріміз де аға көреміз, басшьгмыз көре- 

міз. Меніңше осы соғыска жәрдем бергеннен казакка ти- 
ер пайда шамалы сықылды. Пайдасыз іске белсене кө- 
мектес*етін бұл кісінің не білгені бар?

— Ол жағы маған да мәлім емес. Бірак, Базекеңнің 
айтатыны: «Патшамыз Николай Романов: Поляк, Фин,
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Осыны көрсетуші — тіленіп келген казак, Елеме- 
сов бұратана халықтардың жұмысшы партиясынын 
1 және 2 батальонына тілмаш регінде жіберіледі. Ол 
батальондар бірінші кұрылысшы инженерлер тоба- 
нын қарамағында.

Земгордыц канцелярия начальнигі»
(Қол қойған).

Осы кағазды калтасына салған Аскар, пэтеріне келе 
кешкі поезбен жүрем деп еді, Булатов: «бірер күн жа
тый, партияға түсуінді бір ыңғайлап кет» деген сон калды.

Сол күні кешке Булатов Аскарды Михаил Васильевич 
Фрунземен таныстырды. Фрунзенің ол кездегі кызметі — 
бір мекемеде экономист екен. Сөз түрінен казак, кырғыз- 
ды жақсы білетіндігі көрінгесін, Аскар шыккан жерін 
сұраса, Піспек1 каласында туыпты. Булатов кім екенін 
айткан соң, Фрунзе Аскарды жатыркаған жоқ. О да Ас- 
карға Булатовтың акылдарын айтты.

— Мен Базархан Меделхановпен таныспын, — деді 
Фрунзе,— ол өзін ұлтшылмын деп есептейді. Бірак, ол 
кадет. Кадет партиясының программасы — отар үлттар- 
дың тағдырына кайғырмайды. Олай болса, кадетке ұсак 
ұлттан кірген адам да ұлт камкоры бола алмайды. 
Барлык ұлттарға бостандык әперетін коммунист партнясы 
ғана. Олай болса, сіз сыкылды халыктың калыц 
ішінен шьгккан оқығандар коммунист болулары керек.

Түнгі сағат екіге шейін кеиесіп отырған Аскар, бар
лык сырын Фрунзеге де жасырмай айтканнан кейін, сол 
үйде Аскар партияға түсуге анкет толтырды.

Аскар кешікпей майданға кетті. Ол жіберілген 10 ар- 
мияның штабы Столбцы деген станцияда тұрады екен.

— Бұл маңайда 13 мыц казак жұмыс істейді,— деді 
генерал Петуховтыц адъютанты Аскарға (генералдыц 
өзі кабылдамады),— мың жігітке бір поручик берілді. 
Мыңның ішінде бес жүзден екі батальон бар. Батальон 
басына бір прапорщик койылды. Егер де Земгордыц осын- 
дағы уәкілі — Меделханов сізге сеніп, жолдама кағаз 
берсе, мен қызмет берем.

Адъютант книжкасынан кағаз жыртып ап Аскарға 
Меделхановтыц адресін берді.

Далаға шыіққасын Аскардың ойына тағы да күдік

1 Қазіргі Фрунзе каласы.
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Оеыны көрсетуші — тіленіп келген казак, Елеме- 
сов бұратана халыктардык жұмысшы партиясының 
1 және 2 батальонына тілмаш регінде жіберіледі. Ол 
батальондар бірінші күрылысшы инженерлер тобы- 
ның карамағында.

Земгордың канцелярия начальнигі»
(Кол қойған) .

Оеы кағазды калтасына салған Аскар, пәтеріне келе 
кешкі поезбен жүрем деп еді, Булатов: «бірер күн жа- 
тып, партияға түсуінді бір ыңғайлап кет» деген соң калды.

Сол күні кешке Булатов Аскарды Михаил Васильевич 
Фрунземен таныстырды. Фрунзенің ол кездегі кызметі — 
бір мекемеде экономист екен. Сөз түрінен казак, кырғыз- 
ды жаксы білетіндігі көрінгесін, Аскар шыккан жерін 
сүраса, Піспек1 каласында туыпты. Булатов кім екенін 
айткан соц, Фрунзе Аскарды жатыркаған жоқ. О да Ас- 
қарға Булатовтын. ақылдарын айтты.

— Мен Базархан Меделхановпен таныспын,— деді 
Фрунзе,— ол өзін ұлтшылмын деп есептейді. Бірак, ол 
кадет. Кадет партиясының программасы — отар ұлттар- 
дың тағдырына кайғырмайды. Олай болса, кадетке ұсақ 
үлттан кірген адам да ұлт камкоры бола алмайды. 
Барлык ұлттарға бостандык әперетін коммунист партиясы 
ғана. Олай болса, сіз сыкылды халыктың калың 
ішінен шыккан оқығандар коммунист болулары керек.

Түнгі сағат екіге шейін кецесіп отырған Аскар, бар
лык сырын Фрунзеге де жасырмай айтканнан кейін, сол 
үйде Аскар партияға түсуге анкет толтырды.

Аскар кешікпей майданға кетті. Ол жіберілген 10 ар- 
мияның штабы Столбцы деген станциядэ тұрады екен.

— Бұл маңайда 13 мың казак жұмыс істейді,— деді 
генерал Петуховтың адъютанты Аскарға (генералдың 
өзі кабылдамады),— мың жігітке бір поручик берілді. 
Мыңныц ішінде бес жүзден екі батальон бар. Батальон 
басына бір прапорщик койылды. Егер де Земгордың осын- 
дағы уәкілі — Меделханов сізге сеніп, жолдама кағаз 
берсе, мен кызмет берем.

Адъютант книжкасынан кағаз жыртып ап Асқарға 
Меделхановтыц адресін берді.

Далаға шыкқасын Асқардыц ойына тағы да күдік

1 Қазіргі Фрунзе каласы.
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кіре бастап еді, «туғанынды жасырасың, өлгеніңді қайте- 
сін?» деген мақал түсті оның есіне. «Қорқып жан сак- 
тай алмаспын,— деп ойлады ол,— неде болса барайын!»

Асқарды жақсы таныйтын Меделханов, ол кіріп бар- 
ранда, ішіп отырған шайын тастай түрегелді де:

— Сен қайдан жүрсің?! — деді.
— Елден.
— Елдің көтерілісінің жайы не болды?
— Үкімет әскері күшпен басты. Тауға паналаған аз 

ғана адам болмаса, өзге халықтың көнбегені қырылып, 
көнгені осы жаққа майданға кетті.

— Шоқ-шоқ, өлде бар!— деді Базархан тістеніп,— 
ақмақ елге сол керек. Сен сыкылды «акылды» жігіттері 
бар ел, осындай күйге ұшырамай қайтушы еді...

Асқардың ашуы алқымына келіп кап еді: «әліптің ар- 
тын бағайын» деді ішінен.

— Адам кешетін қылығың жоқ! — деді Базархан,— 
канша елдің обалына калдың! «Үйге келгесін үйдей кү- 
нәсін кеш» деген еді. Өзің келмегенде саған сақтағаным 
көп еді. Енді амал жок, ия, сонымен неге келдің?

— Майдандағы жігіттерге көмектесейін деп келгенім 
ғой.

— Міне, мұның жігіттік. Енді күнәңді кешуге болады. 
Насыбайың бар ма?

— Жоқ еді.
— Ия, шонымен қайдан зүйсін? — деді Базархан ті- 

лінің астына насыбай салып.
Аскар Базарханға қысқаша, генерал Петуховтың адъ- 

ютантына жолыққанын, оның жолдама сұрағанын айтты.
— Мен өзім Петиогиятка кайтқайы жатый едім, 

Земғойға докият беймек едім, зақсы келдің. Минскіде 
Сайымсақ мыйза Омаев бай. Ойнымда уақытса сой кая- 
ды. Сен соған помоснік боя тұй.

— Жақсы.
— Ендеше генеяй Петуховқа сояй деп записка бейейін.
Базарханда: аты, фамилиясы, қызметі • көрсетілген

«именной» блокнот бар екен, сонысын алып, жазғалы 
жатты да, насыбайын тастап:

— Генерал Петуховпен мен доспын,— деді Аскар- 
ға,— соғыс алдында ол Псковтың граждандық губерна
торы еді. 1913 жылы Петербургте болатын губернатор- 
лардыц жыйылысында, губернатор болатын адамдардың 
тізімінің ішінде болғандығымнан мен де қатнасып ем.
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Сонда танысып ек. Содан дос. Князь Львов маған бір 
губернаға губернатор боп бар, мен министр Советінін. 
бастығына: жібер деп айтайын деп еді, мен оған «кейіні- 
рек болармын, әзірге отан корғау жұмысында істегім 
келеді, Россияныи алдында қызметімді көрсетіп, сыйым- 
ды содан кейін, соғыс аяктағасын алғым келеді» деп 
жауап бердім. Ол менің бүл сөзіме алғыс айтты.

Меделхановтың мақтаншактау екенін білетін Аскар, 
губернатор боламын дегенін мактаны деп түсінді.

— Ғафу етіңіз!— деді Аскар, Меделханов записка- 
сын жазуға айналғанда,— сіз менін фамилиямды біле- 
сіз ғой?

— Какжы! Менің памятым әзірге өзгерген жоқ, Аскар 
Досанов!

— Мен кәзір — Балапан Елемесовпін.
— Как так?!.
Аскар шынын айтты.
Көтеріліске көмекші болғандығы үшін үрысканда, Ас- 

карға Базархан баяғы — 19J3 жылы Аскардыц түткын 
боп жер аударылуы туралы'еш нәрсе айтқан жок еді. 
Үйткен себебі, ол жылы тұткындалуына өзі көмектесуін 
білдіріп алармын деп ойлады.

Аскардың мынадай жасырынып жүргенін білген Ба
зархан, оны ұсынып, кызметке жолдама беру түгіл, май- 
данның саяси бакылау орнына айтып жаптырып коюға 
бір ойлады да, тағы да «сынап көрейін» деген пікірге 
келді, «көнбей бара жатса, тізгіні қолда ғой».

— Жақсы, жазайын,— деді ол өзінін аты-жөні жа- 
зылған блокнотын қолына алып.

Базарханның запискасымен генерал Петуховтан Са- 
рымсак Омаровка помоідниктік назначение алған Аскар, 
майдан арасындағы жігіттердің ішінде ай жарымдай кыз- 
мет істеді. Тез жіберем деп кеткен Базархан, не себеп 
екені Аскарға мәлімсіз, Омаровты өзімен Петроградка 
ала кетіп, содан тез кайтпады.

Бұл уакыт соғыстың қызу қарқыны бәсеңдеп, екі жак- 
тың да әскері окопта аңдысумен жаткан кезі еді. Сон- 
дыктан, майданның аузындағы казак жігіттері кейін ше- 
геріліп, қалың орманды отан әскерге жол салу, өзендерге 
көпір салу, кейінгі жақтан окоптар даярлау жұмысына 
түсті.

Аскар аралағанда жұмысшы жігіттердің халі өте 
ауыр екен. Еңалдымен — жататын жылы үй жок. Майдан
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мацындағы қалаларга оскердіц өзі дс сыіЫағандықтан 
қазақ жігіттсрі қазақ елдерінеи жіберген киіз үйде жа- 
тады екен. Қыстыц орта шені болғандықтан, күн көбінесс, 
үскірік суық. Жұмысынық көбі жер қазу болатын жігіт- 
тер, қазатын жерлер қорысты, батпақты томар болған- 
дықтан, бір ксз шұқыса астынан су шығып, жұмыстан су- 
га белшесіиен малыаып қантады. Суға малшыиып келген 
жігіттерге аяқ кпі.мін, баска да кнімдерін кептіретін жылы 
орым .жоқ. Сондықтаи көп жігіт ауруға шалдығып өлген. 
Аяғыиан ревмотизм боп домалап жатқандар да аз.емес. 
Оларды қараптын дәрігер жоқ. Жүздеген аурулар, жұ- 
мыс кезінде мертіккендер дәрігердің жәрдемінсіз суық 
киіз үйде сарнап, зарлап жатады,

Тамак жағы да өте нашар. Қырдан келген жігіттер- 
дің көпшілігі капуста, картоп сықылды астарды сүйсін- 
бей, ара-тұра бергеп конссрваларды арам деп жемей, ацш- 
ғып қапты. Қүндері жалғыз і-іанға қарағандықтан, олар 
кеііінгі кезде мінген аттарына қастық кып, аттарының 
аяқтарын әдені сындырып, сойып жепті. Бұл кулықты 
сезген армия бастықтары өлген атты жеуге бермей, қа- 
сақаиа көмдіріп тастаған екен, жігіттер қазып ап жепті. 
О да сезіліп қап, жігіттердің ішінен атылғандары болып- 
ты'. Бірақ, оған қараған жігіттер жоқ. Ат өлтіру үдемесе 
кеміген жок. Аскар араласкан бастапқы күшіің өзінде- 
ақ, «атты жемегенде не жейміз?» деп аттың аяғына 
әдейі борене құлатып сындырған жігітті ол көзімен 
көрді.

Жалдап — сэудагер ыайданға да барған екен. Бұрын 
сауда қылған кейбір жігіт, жігіттердің етке тарығуымсн 
паіідалакып, жақын қаладағы орыстардан ақсақ-тоқсақ 
семіз мастектерді арзанға алып, қымбатқа жігіттерге са- 
тып, көп пайда істеген.

— Пайдам пәлен мыңға барды,— деп мақтанып отыр- 
ған жігіттерді Асқар талай көрді.

Жігіттер арасында карта ойнау баеым екен. Жылпос 
жігіттер жуас жігіттерді картаға еліктірііп, қалтасын ка- 
ғып алады екен. Ұтылған жігіт ашығады екен. Ондағйлар- 
ды сезген Аскар, ақыл айтып еді:

— Қаэнаның айьгна беретіні 50 сом, ол тамаққа да 
жетлейді. Қиім бермейді. Олай болса аштан өлеміз бе? 
Карта оіінап ақша ұтқанныц несін сөгесің?— деген жа- 
уап алды.
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— Ұтқанда өз жолдастарынды ұтасындар. Олар 
ашыкканда не пайда?— деп еді, біреулер:

— О да дұрыс-ау! — дел мойындады. Ал, енді біреу-
лері:' _ .

— Шыньгмды айтканда өзімнін елмегенгм керек. Мен
жұртты асырай алмаймын!— деп теріс қарап ‘кетті.

' Көігшілж араеында көбірек «жұмыс» істентін молда- 
лар ғана екен. Жігіттер ішінде жүз басы, мың басы мол- 
да болудың хажеттігін Базархан Земгор аркылы үкімет 
алдында дәлелдеп рұхсат әперіпті. Жұмыскер жігіттің 
айлық акысы — 50 сом. Батальондык молданың айлы- 
ғы —200 сом, (мын басы молданың айлығы —275 сом.

Тамақты аз беретін үкімет кұран мен дін кітаптары- 
нан молдаларды тарыктырмаған. Майдандағы жігіттерге 
арнал Қазан типографиясына үкімет ерекше заказ беріп, 
казақ тілінде дін туралы жазылған кітаптарды көп бас- 
тырып, баракка үйіп коятын болған. Молдалар жігіттер- 
ге кызығьш тындайтын кыссаларды бермейді екен.

Осы кемшіліктердіқ бәрімен күресу Аскарға кыйын 
болды. Бірақ ол қыйындыктан кашкан жок- Жігіттерден 
елтеп шыжымдап сыр тартып, біріндеп бастағы кыйын 
халді ұғындырып, аздан кейін тіліне еретін жігіттерді 
Квбейтті.

Асқардың үгіт жұмысына өте белсене ат салысқан 
Кенжетай. Итбаіідың өтірік жаласымен ұсталып кеткен 
Кенжетай, абактыдан кашытт, елге беттеп келе жаткан 
жолында 16 жылдың оқыйғасы естіліп, орыс калаларын- 
да жұмькта жүрген казак жігіттерін үкімет аулағанда 
колға түсііпті. Содан ол өзіндей қолға түскен бір партия 
жігітпен осы майданға айдалыпты. Орыс тілін білетін 
және пысық жігіт болғасын — оны жүз басы койған 
екен.

Осылай, кызу каркьгнды жүмыс арасында жүргенде 
Аскар Ботагөзден алатын хаттарьгның ішінен — соғыс 
соты Итбайды елтірген адамнан екі кісіні дарға асуға 
үкім еткен хабарын естіді.

«Егер 'мүмікіндік боп қолыңнан келое,— деп жазып- 
ты Ботагөз хатьжың аяғында,— Петроград барып осы 
жұмысты бүздыруға тырыс!»

Аскардыц бұл жүмыссыз да Петроградка барып, май
да нн ың хал-жайын доклад берід .кайтатын ойы бар еді. 
Ол Кенжетайға ақылдасып, жүрмек болды.

— Мьша хатты Базекец ^іен Мадиярға табыс етер-
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сіз,— деді 'мын басы молданың біреуі, штаб бастығынан 
Петроград барып қайтуға рұхсат алған Асқарға.

Февральдың он екісі күні Минскі арқылы Асқар Пет- 
роградқа жүріп кетті.

Ill

Минскіден «еле жатып, Москвада пересадка жасаған 
Аскар мерзімді күннен кешігіп, Петроградка февраль- 
дың он жетісінде кеп түсті.

Қолында жүгі жоқ Аскар, Невский проспектіні бой- 
лай, «Европейская гостиницаға» жаяу тартты. Жан жак- 
тағы көшелерге жолшыбай карап келе жаткан оның 
көзіне шалынған нәрсе: көшенің әр жерінде суыкка бүр- 
сендеп тізіліп тұрған халык. «Бұлар неткен халык?» деп 

. Аскар жөн сұраса:
— Нанға очередке тұр,— деседі.
Осы жауапты Аскар жолда әлденеше жерден естіді.
Европейская гостиницада бос номер жок екен.
— Егер тоссаңыз,— деді директор,— кешке босайтын

номерлер бар. '
— Тосайын.
— Онда, задатка беріп кетіңіз!
Күні үш сомдык номердің үш 'Күніне задатка тастап, 

Аскар далаға шыкты да, Таврический дворецтегі Зем- 
горға жөнелді.

Бұл Земгорға барса, Базархан да жакында келген, 
Мадияр да кызметте екен. Базархан Аскарға Мадияр- 
дан салкын амандасты.

— Хал-жай қалай?— деді Базархан кабақ шыткан 
сұраумен.

— Жаман.
— Несі жаман?
— Жігіттерде үй жок, киім жоқ, тамак жок.
— Соғыска ікелген кісі тойға «елмейді,— деді Базар

хан кескінін тыржыйтып,— жігіттер жанжал шығара 
бастады деген хабар дүрыс па?

— Білмеймін,— деді Аскар.
— Қайдан білмейсің?! Ішінде болсаң да білмейсінбе?
— «Ішінде болды» деп кім айтты сізге?
— «Кім айтты!..» — деді Базархан кекетіп,— кім айт- 

сын, келген хаттар бар.
— Кімнен, ол хаттар?
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— Ел ішін ала тайдай бүлдіріп келіп ең, деді Ба- 
зархан Асқарды «өзімен атқылап,— сол ыланынды мүн- 
да істейін дедің бе? Мен сені окыған азамат деп сеніп ем, 
егер мундай арам ниетінді білсем...

Базархан тұтығьш калды.
— Бөгелмеңіз! — деді Асқар.
— Өлгшіңді де білмей каларсың!
— Қайдан білмейсін?! Ішінде болсаң да білмеисің бе? 

халық үшін өлуге мен даярмын.
— «Халық үшін...» — деді Базархан ернін, қолын шы- 

гарып,— халықты жаман қатты жарылқап ең.
— Сенің жарылқағаның да белгілі.
Күтпеген жерден мындай жанжалды кездестірген 

Мадияр Базарханға токтау айта ал'май, Асқарға:
— Саған не болды, Асқар?! Ұрысса ез ағаң, жалғыз 

сенің ғана ағаң емес — алты алаштың ағасы, үлкен кісі- 
мен бұлай таласуын, қате.

— Мен елде де, мұнда да көптің, халықтың жолына 
кұрбан болатын адаммын!— деді Аскар,— бір емес, екі 
емес тілінді найзадай 'неге сұға бересің. Сақалды сый- 
лайтын хан заманы жоқ!

— Аскар, енді жетер!— деді Мадияр кабағын түйіп. 
— Тілің шығып болған екен. Мына көрші бөлмеде отыр- 
ғандардан ұят та. Дауынды доғар!

— «Дауың» дейтін менің әкемнен қалған малды ба- 
рымталаіп алға« кісі жоқ!— деді Аскар дауысын бәсең- 
детіп.— Менің дауым — халыктың дауы.

— Мына неменің халықшылын карай гөр!..
Денесін ашу көрнепен Аскар, сөзі саркылыті калған-

дай болғасын есікті таре жауып, шығып жүре берді.
Көшеге шыккан Асқардың ашуын «Нан! Нан!» деген 

өржердегі шоғыр адамдардың шуы бөлді. Сол топтардын, 
ішіяде, кейде: «Қүірысын соғыс!», «Жойылсын патша!» 
деген дауыстар да шыкты.

«Бүл айкайлар тегін емес шығар», деп ойлаған Ас
кар, көшелерді біраз аралап еді, шоғырланған халык- 
ты куған полицияларды, тюлицияларға 'керсеткен халык- 
тың карсылығын кездестірді.

іБұл көріністер бір үлкен уакыйғаның ұшқыны сыкыл- 
ды «өрінгесін, қарны ашқаньиа караімай трамвайға мі- 
ніп, Аскар Ивановтіікіне барып еді, үйінде жан жок. Есігі 
кұлыптаулы. Кершілерінен сурап еді, «білмейміз» деген 
қыска жауап айтты. Қешеге кайта шығып, трамвайға
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кайта кеп мінген Асқар, Европейская гостинницаға екі са- 
ғат жүрді. Бұл екі сағатты ол кыдыру ниетімен өткізген 
жоқ. Мінген трамвайлары жолшыбай полициямен жан- 
жалдаскан топтарға 'кездесіп, тоқтай берді.

Трамвайдан күдер үзген Аскар, жанжалдасқан топ- 
тарды аралап отырып гостиницаға іңірде келді де задат
ка төлеген номерін алды.

Қарны ашкан Аскар тамакка заказ беріп, официант 
кеткесін, тамакка төлейтін ақшаны алып кояйын деп 
калтасына кол салып еді, қолына мын. басы молданың 
«Базарханға 'бер» деген хаты ілекті.

«Не жазған екен, ашьш көрейін» деп ойлаған Аскар 
конвертті сегіп, хатка көзін салса, былай деп жазғал 
екен:

«Б а з е к е!

Алланың жәрдемімен жүріп жатырмыз. Сізге бұдан 
бұрынғы бірер хаттар+>шда жігіттер арасына іріғкі 
кіре бастағанын жазып ем. Оларды азғырып бұзатын 
өзіңіз орныцызға тастап кеткен Елемесов деген жігіт 
пе деп, күдіктенем деп ем. Акыры рас болды. Аны- 
ғын білдім. Жігіттерді үкіметке, дінге карсы үгіттей- 
тіи осы екен. Бұл туралы полнцияға білдірейін деп 
бір ойладым да, сізді қыймай, тағы да «Базекене 
акылдасып алайын» — деп ойладым. Ендігісін өзіңіз 
білесіз. Менің өтінішім: бұл жакка енді жібермеңіз.

Мыцдық имам Қүдайбергенов».
— Ә, 'мынадай хат екен ғой! — деп Аскар, каркылдап 

күлді.
— Котлет,— деді официант.
Айырмен шетінен үзіп алған котлетті Аскар аузына 

сала бере, кайтадан кағазға тастады.
— Бұл калай?— деді Аскар.
— Да,— деді официант күрсініп,— Петроград жайы, 

казір осылай!

IV

Қатты сөзге келген Аскар үйден шығып кеткесін, до
лы ашуын баса алмай, Базархан одан жаман долдаиып, 
кең бөлменің ішінде ерсілцқарсылы аяғын жылдамдата 
басып жүрді.
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Мадияр Базарханды жас жағынан да, білім жағынан 
да, саясат жағынан да өзіне аға, жолбасшы көреді. Ба- 
зарханныц әрбір сөзі оған таласка, талкылауға жатпай- 
тын хадис сыкылды. Базархан алдыііда ол үнемі әдеп 
сактап, бірдемелерді сұрағаны, акылдасканы болмаса, 
акыл айтуды өзіне ерсі көреді. Базархан туралы осылай 
ойлайтын Мадияр, Асқарға ашулануын көре отыра, ләм 
деп жауап катпай, жүрісіне көзінің астымен ғана карап 
койып, қағазға шұкшыя берді.

— Да, бұл тегін емес! — деді Базархан бір кезде тұра 
ғап, өзіне-өзі дауыстап сөйлеп,— мен енді мұның тамы- 
рын жобаладым!

— Ало!— деді Базархан телефонды кұлағына то- 
сып,—Полиция департаментын... его превосходительство.. 
Господин Белецкийдің кабинетін!..

Белецкийдің телефонына телефоны қосылған Базар
хан, оған кысқа сөзбен Асқардыц мән-жайын айтып, арес
товать етуін өтінді. Белецкий: «кайда тұрады?» деп Ас- 
қардың адресін сұрап еді, Базархан айта алмады.

— Табармыз!— деді. Белецкий Базарханды жұбатып, 
дауысынан денесінде ашу барын сезіп.

Бірак, Белецкий ол уәдені Базарханның көңілін жұ- 
бату үшін ғана берді. Шьинында Белецкийдің өз басында 
сол минуттағы аиіу — Базарханнан әлденеше артық деу- 
ге болатын еді.

Артык. болатын себебі: соцғы кезде жұмысшы көтері- 
лісі күшейді. Завод, фабрикаларда, кала гарнизонының 
солдаттарының арасында, оқушылар арасында көтері- 
ліске күшті даярлық жүріп жатқанын — ол сағат сайын, 
минут сайын біліп отыр. Соңғы кезде оның колына түс- 
кен материалдар шпиондардың тіміскілеуімен тапкан өте 
кұпыя хабарлары емес, ашық хабарлар. Қайда не боп, не 
даярланып жатканы қазір ашық. Көше-көшеге каптап 
кеткен: «Жойылсын патша!, Бітсін соғыс!, Жасасьш бос- 
тандык!» деген үрандар, жарнамалар. Қаланыц көп же- 
рінде революция жырларын айтып шулап жүрген топ. 
Оларды тыюға, ұрандар жазылған кағаздарды жоюға 
полицияныц әлі келмей жатыр.

Ереуілшілерді басуға патшаның әмірімен кала гарни- 
зоньиіың начальнигі — генерал Хабалов та катынасады. 
Бірак, оның ереуілді басуға жұмсаған солдаттары ереуіл- 
шілерді не атпайды, не ереуілшілер жағына шығып ке- 
теді.
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Хабаловка да, Ъелецкийге де Николайдың бұйрығы 
кыска: «Ереуілді тез токтатындар!» Бұл бұйрыкты Хаба- 
лов та, Белецкий де орындамайын демейді. Бар акылын, 
бар күшін сарып кылады, бірак, әлдері келмейді.

Ереуілді баса алмай, февральдың 17 күні түні бойы 
кірпік какпаған Белецкий февральдін 18 күні Аскар ту- 
ралы тағы да звонить еткен Базарханға ренжіді.

— Борис Николаем! — деді ол Базарханга,— сіздін 
жана ғана Америкаға келгендей сөйлейтін себебіңіз не?

— Here олай дейсіз?
— Қалада неше мың Досанов, катты сөз былай тур- 

сын, катты кыймылға кетіп жатканын сіз білмей отыр- 
сыз ба?

— Білем!— деді Базархан,— оларды тыю керек. 
Тыйылуға тиісті көп бұзықтың біреуі — Аскар Досанов, 
ол мемлекетке залалды кісі.

— Ну... ладно!..— деп ашуланған, Белецкий трубка- 
ны іліп койды.

Белецкий Базарханды жаксы білетін еді, есептесетін 
де еді.

16 жылдың декабірінде кадет партиясының съезі бо- 
лып, мемлекет билеудіц конституциялы монархия жолын 
тез іске асыруды талап еткен еді. Съезде Базархан да 
болған. Бүл каулыға патша: «Анархиямен қатты күресіп 
жатқан кадеттіц мұнысы калай?» деп ренжігенін Белец
кий біледі. Белецкийдің ез басы конституциялы монар- 
хияға карсы. Оның ойынша — монархия бұрынғы калпы- 
наи түлемеуге тиісті.

Кадеттіц сол съезі ойына түскен Белецкий, Базархан- 
ның Досанов туралы екі рет айтуын «болып жаткан уа- 
кыйғаға жеңіл карағандык, я тілектестік» деп, көніліне 
қатты ауыр алды.

«Забастовка токтатылған соц,— деп ойлады Белец
кий,— Меделхановтың бұл аяк алысын тексеру керек!»

Бірак, забостовка басылмады. Февральдыц он сегізін- 
де ашык ереуілге шыға бастаған жұмысшылардың саны 
23 февральда токсан мыцға жетті. 24 февраль күні 200 
мыц болды. 25 февраль күні Петроградтыц барлык за
вод, фабрикасы токтап көтеріліске катынаспаған бір >кү- 
мысшы болған жок.

Әскердің хал-жайы да осылай болды. 27 февраль күні 
танертец көтеріліске. катнаскан солдаттын саны — он 
мындай еді, кешке — жүз мыцға жетті. Көтерілісті басу-



ға жіберген солдаттардын көбі жұмысшыларға косылып 
кетіп, мылтыктарының аузын патша үкіметінің корғау- 
шыларына карсы бүрды. Революция оты кызды, револю
ция дауылы көтерілді!..

Петроградтың көшесіне ереуілге шығып, патша үкі- 
метіне мылтык ұсынушы осы көптің ішіиде Аскар да жүр 
еді. Қасында Булатов.

18 февральдың таңынан Булатовка еріп, көтеріліске 
катынаскан Аскар, тамак пен ұйкы дегенді ұмытты. Кезі 
келген тамакты ішіп, кезі келген жерге мызғыған ол, кү- 
ні-түні ереуілшілерге еруден бір шаршамады.

Бастадкы күндері ереуіл оған 1916 жылғы казак ке- 
дейлерінің патша үкіметіне карсы кетерілісшдей тәрізді 
халыктың мылкау күші сыкылданды.

«Ауыз күйген үріп ішеді» дегендей, көтеріліс толкы- 
нының кай арнаға кұярын жаксылап біле алмаған Аскар- 
ға, аздан кейін ойдың күнгірт бұлты айыкты, революция 
аспаны ашылып, алдағы нысананы аздап болжады. Бұл 
нысана — Россия социал-демократ жұмысшы (больше- 
биктер) партиясыныц патша түскен күні жариялаған ма- 
нифесі еді; онда жазылған сөздер мыналар:

«РОССИЯНЫҢ 6АРЛЫК АЗАМАТТАРЫНА!
Барлық елдердіқ пролетарлары, бірігіңдер/

Азаматтар! Орыс патшалығының камалы бұзылды. 
Еңбекші халықтыц сүйегініц үстіне орнатқам патша та- 
лаушыларының рахат тұрмысы бүлінді. Астананы көте- 
рілген халык колына алды. Революцияшыл әекер бөлім- 
дері көтерілісшілер жағына шыкты. Революцияшыл про
летариат пен революцияшыл армия отанды патша үкіметі 
төндіріп тұрған катер мен бүліктен аман сактап калуға 
тиіс.

Орыс халкы' қаньг мен жанын аямастан зор күш жұм- 
сап, басынан өткерген ғасырлық кұлдык бүғауын күл- 
талқа« етті. Жұмысшы табы мен революцияшыл армия- 
ның міндеті: жацадан туып келе жатқан республикалык; 
кұрылымының басында отыруға тиіс — Уақытша Револю- 
циялық Үкімет кұру.

Революциялык уакытша үкімет халыктың барлык 
праволары мен бостандығын қорғап, монастырьлар мен 
помещик жерлерін, кабинеттік және сыбағалы жерлерді 
конфискалап, оларды халықтың қолына беретін, сегіз
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сағаттык, жүмыс күнін орнататын және жалпыға бір- 
дей, төте, тең сайлау правосы негізінде жасырын дауыс- 
пен қүрылтай шақыратын уакытша заң кабылдауды мін* 
детіне алуға тиісті.

Уакытша революциялык үкімет халык пен армияны 
тезінен азык-түлікпен камтамасыз етуді міндетіне алып, 
бұл үшін бүрынғы үкімет 'пен калалык баскармалардың 
даярлаған астыктарын тегіс конфискалауға тиісті.

Сұмырай реакцияныц әлі де бас көтеруі мүмкін. Ха- 
лыктың және онын революциялык. үкіметінің міндегі;' 
халыкка кареы контрреволюцияшыл арам ниет атаулы- 
ның бәрін жаныштау.

Уақытша үкіметтің кезек күттірмейтін, жедел мінде- 
ті: бүкіл дүние жүзі елдерінің халықтарын ез қанаушы- 
л’ары мен кұлданушыларына карсы, патша үкіметі мен 
капиталистік итаршыларға қарсы революциялық күрес 
жүргізу үшін және кұлдық бұғаудағы халыктарға 
зорлап жасаткан кантөгіс кырғын соғысты тезінен токта- 
ту үшін, соғысып жаткан барлық елдердің пролетарлары- 
мен қарым-катнас жасау.

Фабрик пен завод жұмысшылары және көтеріліске 
шыккан әскерлер революциялык уакытша үкіметке өз 
өкілдерін тезгаен сайлап жіберуге тиісті, бұл үкімет кө- 
теріліске шыккан халык пен армияның бакылауымен кү* 
рылуға тиіс.

Азаматтар, солдаттар, әйелдер мен аналар! Бәріңіз де 
күреске шығыцыздар! Бәріңіз де патша үкімегі мен онык 
күйыршықтарына карсы ашык күреске аттаныңыздар!

Бүкіл Россияда көтерілістін кызыл туы көтерілді! Бү- 
кіл Россияда бостандык ісін өз колдарыцызға алыныз- 
дар, патшаның малайларын кұртыңдар, солдаттарды 
күреске шакырындар.

Бүкіл Россияныц калалары мен деревняларында ре* 
волюцияшыл халыктың үкіметін кұрыңыздар!

Азаматтар! Қыйраған самодержіавияның орнына бос- 
тандықтың, жацадан туып келе жаткан жаңа күрылымын 
көтерілісшілердің туыскандык, бірлік күшімен нығайта- 
мыз!

Ұмтылындар алға! Өткенге кайту жоқ! Рахымсыз кү- 
рес күшейе түосін!

Революцияның кызыл туьгаың астына бірігейік!
Жасасын, демократиялык республика!
Жасасын, революцияшыл жұмысшы табы!
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Жасасын, революцияшыл халық пен кетеріліеке шык- 
қан армия!

Россия социал-демократ жұмысшы 
партиясының Орталық Комитеты

* * *
Көтеріліс жаоаушылар мен полиция арасында кандай 

үлкен жанжал болғанмен, кейде баррикаданыц екі жа- 
ғынан революцияшыл халық пен іпагша айдап салған 
жалдама әскердің арасында кырғын соғыс болғанмен, та- 
лай ауыртпалықты басынан кешіргенмен, Аскар екі нәр- 
сені колына берік ұстады: біреуі — төрт бұрышты фанер 
тактайға желімдеп алған жоғарғы манифест, екіншісі — 
винтовка.

Февральдың жыйырма жетісі күні Петроградта кұ- 
рылған жұмысшы мен солдаттар депутатының Советі 
(Совдеп), сол күні кешке бірінші мәжілісін кұрды. Ол 

мәжіліске Булатовка еріп барған Аскар да катынасты.
Николайдың тактан түскенін, орнына ағасы Михаил- 

ды ұсьжғанын, буржуазия партиялары болашак үкімет 
•пуралы Николаймен саудаласып жүргенін, революция- 
ның жаршысы социал-демократияның большевиктер ка
наты ғана екенін Аскар осы мәжілісте естіді.

Мәжілістің күн тәртібіне койылған мәселенің біреуі — 
майдандағы солдаттар арасына империалист соғысты 
азамат соғысына айналдыру туралы үгіт жүргізу еді. 
Совдептіц бұл жөнгндегі қаулысы: Минскідегі Михаил 
Васильевич Фрунзеге арнаулы кісі жіберіп, хат жазу. 
Хатты Булатов әкететін болды.

Майданға алынған казак жігіттерінің халі туралы Ас- 
кардың кыска информациясына Совделтің берген ақы- 
лы: майданға тез барып жігіттерді жеріне қайтару, 
жеріне қайтатын жігіттерге жергілікті Совдептерді кол- 
дауды, Совдеп ісіне белсене катынасуды тапсыру.

Осы тапсырмаларды орындау үшін Аскар мен Була
тов сол күнгі поезбен жүріп кетті.

Петроградтан сөтке жарьгмда жететін Мпнокіге Була
тов пен Аскар жеті күнде зорға барды. Жолшыбайғы 
поезд өз уақытымен жүруден калған. Ерсілі-карсылы 
ағылған поездардың бәрінде де лык толған солдат. Паро- 
воздардың, вагондардыц, кабырғасына іліп койған: «Жо- 
йылсын патша!» «Бітсін соғыс!» «Жасасын революция!» 
«Жасасын бостандык!» «Жасасын барлык елдіц ецбекші-
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лерінің туыскандык бірлігі!» деген ұрандар. Солдаттардың 
лебізінде революция өлендері. Революция ұрандары-на ре
волюция өлендеріне дүние лық толып, казанына сыймай 
тасып, төгіліп жаткандай.

— Қайда барасыңдар? — деп сұрағанға:
— Қайтьт барамыз! — деп жауап береді солдатар.
— Қайда кайтьш барасындар?— деп сүраса:
— Жерімізге! — дейді.
— Сендерді кім босатты?— деп сұраса:
— Өзіміз! — дейді.
— іБастықтарың рұхсат етті ме? — деп сұраоа:
— Рұхсатына карағамыз жоқ! — дейді.
Петроградтан аттанғанда, «солдаттар әлі түк сезбей

Германия әокерімен андысып, окопта тыйыш жатқан шы- 
ғар?— деп ойлаған еді Аскар,— біз революция хабарын 
алып барғаида қалай куанар екен?» деп ойлаған еді ол.

«Өзіміз апара жатырмыз» деген революция, сұрапыл 
дауылда тасыған теңіздей, толқыны аспанға шагтаіып, 
алдынан 'шыға келгенде, Аскар кайран калды.

Аскар мен Булатов Минскіге барса, онда да Совдеп 
кұрылған. Бастығы Михаил Васильевич Фрунзе. Бірак, 
Фрунзенің өзі М токіде жоқ екен. Майданға кеткен.

Булатовпен Минскіде айрылып, Аскар Столбцы стан- 
циясына барса, казак жігіттері жұмыстарын доғаръш, 
алда не боларына құлак түріп кана тьш-тырыс жатыр 
екен. Аскар барғанша олардың оғаш істері: маңайларын- 
дағы астык, кездеме складтарын талап белісіп алыпты. 
Майданды жиектей созыла жаткан казак жігіттерін Ас
кар бірнеше күн аралап, патшаға соғыска карсы үгіт 
жүргізді. Осылай аралап жүргенде оның білгені: патша 
түскенін казак жігіттері шала-шарпы естіген. Патшаның 
түсуін әркш ортүрлі ғып айткан. Солардыц ішінде Ас- 
кардың кызық көріп тындағаны үшеу:

Біріншісі — «Асқардың өзі барып, өз кольшен түсі- 
ріпті» деген әңгіме. «Осындай бір кауесет шыкты, рас 
болса калай түсіргенівді, «әне, айтшы!» деген сұраулар- 
ды Аскар өз кұлағымен естіді.

Екіншісі — «іПатша ол заманда ит терісіне мөр басып 
салдат алмаймын деп казакка ант берген екен. Сол ан- 
тын бұзып, казактан салдат алғасын ант соғьш, тағынан 
түсуге сол себеп бопты» деген әңгіме.

Үшіншісі — «Волшебен, меншебек деген бар екен. 
Болшебөк халыктың камкоршысы екен. Ол патшаны так-
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тан түсіріп, халыққа бостанды.қ әперуге аттаныпты. 
Волшебен «едейлермен бірігіп, патшаны тақтан құлат- 
канда, меншебек байлармен бірге, патшаның орнына өзі 
әкім болғысы келеді екен» деген әцгіме. Большевик, 
меньшевик жөнінде жігіттердің кейбіреуі ссылай түсін- 
генімен, көпшілігі бұлардың арасындағы «үресті айқын 
түсінбейді екен.

Бұл екеуінін, қайсысьп жеңер екен? деген сұрауға, жі- 
гіттер өзара әртүрлі жауап табады екен.

«Меншебек жеңер!» дейді екен біреулері.
«Жоқ, болшебек жеңер!» дейді екен біреулері.
«Бұл туралы кітапта не айтады?» дөп жігіттер мол- 

далардан сұраған екен, олар:
«Бүл ақыр заман белгісі. Кітап: ақыр заман боларда 

халық осылай әкімге бағынбайды деген. Бұл алланыц 
адам баласына бұзық ниеті үшін жіберіп тұрған ікереме- 
ті» депті.

'Болып жатқан саяси халдіц анығын жігіттер бірін- 
ші рет Асқардан естіді. Аскар тіатшаның түсуі, бостан- 
дық күннің тууы туралы түсіндіре кеп, сол бостандықты 
корта у үшін елде Совдеп ашуға жәрдемдесудің хажетті- 
гін, Совдеп 'кедейдің үкіметі екені, Совдептің байға қас 
үкімет екенін де айтты. 16 жылы байлардың, болыстар- 
дық кедейге ікерсеткен зорлығын айта ікеп: «Үкіметке ие 
болсақдар ‘байлардың желкесіне енді сендер мінесіндер!» 
деген Асқардың сөзіне ұюшылар көп болды.

— Осыдан елге аман бара қалсақ с а ? — деп кіжінді 
ол жігіттер,— байлардың бізге тартқан табақтарын біз 
өз алдарына тартамыз, «дүниенікі дүниеде қайтады» дей- 
тін еді. Жақсылықтың исі шыға бастады. Тек арты ка- 
йырлы боп, ұзағынан сүйіндірсін. Ал енді, е«тге аман бар- 
сак па... байларға!.. Әй, бәлем-ай!..

Майданды жиектей жатқан жігіттерді жағалап жүр- 
генде Аскар солдаттарға да көо «ездесіп еді, олардың 
революция туралы ұғымы казак жігітгөрінен анағұр- 
лым озық. «Революциядан не түсінеді екен?» деп ойла- 
ған Аскар, жолыккан солдаттарға сұрау беріп еді, олар: 
«Патша жойылсын!», «Соғыс токталсын!» деген ұрандар- 
дан баска алдарына болашактағы үкімет туралы саяси 
максат кояды екен. Олардың тілейтіні — жұмысшы мен 
шаруа үкіметі екен. Капиталистіц завод, фабрикасын, по- 
мещиктіц жерін— еңбекші бүкараның, ікөпшіліктіц імүл- 
кіне айналдыру туралы пжірлері ашык екен.
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Петроградтан басталған революцияныц бірінші күн- 
дерінде көпшіліктін, қыймылын, 1916 жылғы казак қоз- 
ғалысына ұқсатқан Аскар, Петроградтағы Совдеп жыйы- 
лысына катнасканнан кейін, майдандағы солдаттардың 
талаптарын көргеннен кейін, екі уакыйғанын арасында 
жер мен көктей айырма барын аңғарды: 1916 жылдың 
козғалысы — қайда сарқарын білмеген мылқау күш ағы- 
ны' сыкылды еді; ал, февраль революциясын жасауға бел- 
сене катнасып жүрген жұмысшы мен солдаттар арасын
да саяси максат барлығы көрінді, ол — оатшаны, кагга- 
талистерді үкіметтен куып, билікті халық уәкілінен 
сайлаған Совдепке беру. Совет үкіметін кұру.

Петроградтағы революция қыймылына, солдаттардыц 
козғалысына араласканнан кейін кепшілікті ұйымдасты- 
рып, саяси бағыт беретін орынның хажет екенін Аскар 
айкын көрді. Сондықтан ол, казак жігіттерініц елдеріне 
кайту мәселесін бір ыңғайлағаннан кейін, Петроградка 
кайтып келіп, Совдептен акыл алып, жеріне қайтып, Сов
деп ашуды ар.ман етті.

Майдан жиегіндегі жігіттерді аралап түскеннен кейін 
ол Минскіге келді де, айға жакын отырып, жігіттердіқ 
көпшілігін жеріне кайтарып, қасына Кенжетайды ертін, 
марттың 28 күні Петроград келді де, Булатовтың үйіне 
түсті.

V

Кенжетайды ертіп, 'майдың бесі «үні еліне беттеп, 
поезға мінуге билет алған Аскар, майдын, төрті күні інір- 
де Кенжетайды жолға азык алуға жіберді де, Булатов- 
тың кішкене бөлмесінде нәрсе-карасын жыинастырды.

Нәрсе-кара дегенде Аскар мен Кенжетайда үстерінде- 
гі солдат киімінен баска, не төсек-орын, не баска багаж 
жок. Олардың жолға алатын жүгі — ішетін тамактан 
баска: Петроград Совдепінен алған екі жәшік кітап, 
жарнама, ұран. Бүл кағаздарға әдейі ариалып істелген, 
түбі белуардан қоскабат жәшіктер бар. Кітаптарды сол 
кос кабаттың арасына салып бетін жапса, жәшікті аш- 
кан адам ішінде иітап барын баіікар емес, кітаптын, беті- 
не жапкан тактайды, жәшіктің түбі деп ойлайтын.

Майдандағы казак жігіттерін жайғастырып, марттын 
аяғында Петроградка келген Аскар бір айдыц ішінде 
жабаііы уакытта бір жүз жылда ала алмайтын білім ал- 
Ды. Еңалдымен ол Германия аркылы Швейцариядан
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Роесняғз кайткан ЛештдІ Петроград жүмысіиыдарм 
Финляндия вокзалында карсы алғлнда Ішіндс бодды, 
«Ленннді өмірде бір көреем!» деген арманьжа ол ж е г т і ,

Бул апрельдіц 3 күні еді. Ленннді карсы алу үшін 
вокзал алдына мыңдаған жумысшылар, соддаплр жоне 
уатростар жыйналды. Ленин вагоннан шыга ксдіенде 
олар зор куаныш үстінде еді. Олар Ленннді колмен 
теріп алып, өздеріжң кесемін вокаалдыц улкоіі залыиа 
алып барғанда, осы думаігнын ішіиде Аскар да бар еді.

Вокзалда меньшевнктерден—«Чхеидзе меп Скоболеа 
«құттықтау» еөз сөйлей бастап еді, Ленин олардыц е® »1н 
тыңдамады, олардың қасынан «те шығып, сырггағы жый- 
налған халыктың ортасына барды да, бромевиктіц үстііі- 
де тұрып ол өзінің даккты сөзіи оөйледі. Аскар улы адлм- 
иың айткан сөзін бар ынтасымен тындап, бір сазін до 
калдырман жадында сақтап калуга тырысты.

Ленин бұл сөзінде еңбвкшілерді социплнстік реполю- 
цияның жекуі үшін күресуге шақырды. Ол дүниежүэілік 
социалистік революцияныц тацы аткапын, Гсрманияда да 
революция болып, Европа империалнстерінің күл-талкан 
болғалы түрғанын, оған орыс революциясы жол басгаіі 
беретіндігін айта келіп, сөзін «Социалистік революции 
жасасын!» деп аяктады.

Ленинніц сөзінен кейін вокзал маңайына лык толгам 
халык уралап кол шапалақтап, Пстроградты басыпа кө- 
терді. Броне-автомобильге мініп, Ленин жүріп кетті.

Осыдан кейін Аскар, бірнеше партия жыйылыстпры- 
на катнасып, революцияныц үсак улттарга береіін бос* 
тандығы туралы, ұсак ұлттар революцняга калаіі каша- 
су туралы көп сабак алды.

Аскар Сталин жолдаска жолықты.
Қыска уакыттыц кеиестерінде Сталии жолдас Аскар- 

ға ұсак ұлттарға шын мағнасындагы азаттык берстін 
пролетариат революциясы ғана оксмйі, пролетариат рс- 
волгациясына ұсак ұлттардыц байларымың да душпан 
екендігін, ұсақ ұлттардыц жұмысшылары мен ецбекші 
бұкарасы ғана пролетариат революциясына тілектестігін, 
бірак оларды пролетариат революциясына катиастыру 
үшін үгіт-насихат жумысыныц өте хажсггігім, ол үгіг- 
пасихатты жүргізетін Аскар сыкылды халыкка жаны 
шын ашыйгын, халыктыц ішінен шыккаи адамдар еке- 
нін, пролетариат революциясы барлык ұлттардыи еибек- 
шілері белсене катнасканда гана жарыкка шығатынын
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айтты. Стгліш жолдастың ұғымға женіл, мағнасы терең 
сөздері Асқардың санасына сінді. Бұрьш көмескі жүрген 
мэселелердің бәрін ол енді түсінді.

Асқардың және бір үлкен олжасы — большевик пар- 
тиясының апрель конференциясында жасаған Лениннің, 
Сталиннің баямдамаларын, конференцияның қаулысын 
оқыды. Осы конференция кезінде Аскар, Булатов тура- 
тын ячейкада партияға мүшелікке өтті.

Mine, осындай олжаларға ие боп, жаны шаттана жол- 
ға камданған Аскар мзйдың орта шенінің бір кешінде 
жыйынып-Ферініп алып, түнгі ұйқыға кетті.

— Аһ! Уһ!..— деген дауыока оянса, таң атып қалған 
екен. «Ыңкылдаған кім?» деп басын көтерсе — Кенжетай!

— Йемене, Кенжетай? — деді Асқар.
— Денем күйіп-жанып, әкетіп барады...
Аскар Кенжетайдыц денесіне қол тигізіп еді, оттай 

лыпылдап тұр екен.
— Кеше кешке, оусағасьш кошеден бір суык сыра 

ішіп ем. Сол пәле болды,— деді Қенжетай, демін иығы- 
нан алып.

Кенжетайдыц катты ынкылына Булатов та оянып 
кетті. Аскар Булатовка айтып еді, Булатов көрші бел ме
де тұратын дәрігерді шакырды, дәрігер: «екпесі іскен» 
деп тапты.

— Не істеу керек?
Петроградта бір ай тұрьгп, Аскарға ерген Кенжетай 

саяси сауаттанып калған еді, елге кайтып Совдеп ұйым- 
дастырғанда: «Кенжетайды пайдаланам, осыдан саяси 
кісі шығарам» деп Аскар қуаиған еді.

Міне, енді ол қуаныштардыц бәрі жокка шықкандай 
болды. Енді: «Кенжетай елге тірі бара ма, жок па?!» 
деген кауіп туды. Кенжетайды ауруханаға орналастырып 
Аскар 2-3 к/н күтіп еді, дәрігерлер: «Ұзак ауыратын түрі 
бар» дегенді айтты. Жакын арада ғана Ботагөзден хат ке- 
ліп, ол хатта алаш-орда партиясы ұйымдасқандығы, алаш- 
ордашылардың совет үкіметіне карсы жұмыстар істеп 
жаткандығы айтылған еді. «Тез кайтындар!» деп аяктаған 
еді. Ботагөз хатын. Аскар сасыцкырап, Кенжетайға «енді 
кайтем?» д^ц акылдасқанда:

Тез кайт,— деді ол,— імаған карама! Халык бос- 
тандығы менен кымбат.,  Т ш  *. * •

Қайтпауына Кенжетай ренжитін болған соң, Аекар 
ел:це жүріп кетті.
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Ж етінш і тарау 

ТОЛҚЫНДАҒЫ ТОЙ

I

Темірбек пен Бүркітбайдың өлігін Кузнецов пәтеріне 
апарған еді. Оныц пәтері дөң қаланың үлкен көшесініц 
орталығында екен. •

«Дарға асылған адамдардың өлігі осы үнде дейді» 
деген хабар каланың ойы-кырына дүңк ете қалды. Те- 
мірбек пен Бүркітбайға және оның серіктеріне сот бол- 
ғанын, оларға кандай үкім шыққанын қаланың халқы 
да, қалаға баска жақтан қатнаскан халық та жақсы бі- 
леді; себебі, соттыц процесі жергілікті газетке жазылған, 
жергШкті үкімет сотталушыларды жаманатты көрсету 
үшін және жұртты олардың «кылмысынан» шошындыру 
үшін газетке әлденеше жариялап, «айыптыларды» тіл 
жеткенше сөккен; газеттің суретшілері «кылмыстылар- 
дың, әсіресе, Темірбек пен Бүркітбайдыц суреттерінен 
ойыншык жасап, оларды малдың, аңның, жын-шайтан- 
ныц бейнесінде көрсеткен. Соттың үкімі газетке жария- 
ланып, ең актык, макаласын газет: «дұшпандар патша 
ағзамға кұрған тұзакка өзі түсті де, кылғынып өлді. Бұл 
бірінші кұрылған тұзак емес. Мұндайлардың талайы кұ- 
рылғанмен, патша ағзамды рахымы күшті тәңрі еакта- 
ган, бұл жолы да сактады, әлі де сактамак. Аллапыц 
панасында монархия жасамак, жасасын ұлы патшамыз!» 
деп бітірген.

Газеттіц бұл макалалары айыптылардыц беделін тө- 
мендеткен жок, өсірді. Бұрын тиражы мың данаға жет- 
пейтін газет сот процесі басталғаннан кейін кенеттен 
5-6 мыцға көтерілді. Жергілікті үкімет бұған куанды, га- 
зеттің көп тарауын — көпшілік арасына үкіметтің пікірі 
көп тарау деп түсінді. Сол куанышпен бір токсанға бе- 
рілген газеттің кагазын 4-5 күнде тауысын алған жер- 
гілікті үкімет Омбыдағы облыстык мекемеден телеграм- 
мен кағаз сұратты. Облыстык үкімет кағаз беруден бу
рый полиция управлениесі арқылы газет окушы халык- 
тың ауанын астыртын байкап еді, газет макалалары үкі- 
меттіц максатына карсы нәтиже бергені аныкталды.

— «Үкіметке карсы элементтер біздің газетті агита
ция құралы ғып пайдаланады екен,— деп хабарлады
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полиция губернаторға,— еондыктан, газеттің өскен тира- 
жын қысқарту керек, және сот процесін газетке жазбау 
керек».

Осы хабардан кейін губернатор газеттің тиражын бұ- 
рынғы калпына түсіруге, соттың процесін сақтықпен, аз 
жазуға тапсырды. Тиражы азайған газетке жұрт өшірет- 
ке тұрды. Аз тиражбен шыққан газет қолдан-қолға ти- 
меді, бір'д$на газет бір айналапы, бір көшені ілезде ара- 
лап түсетін болды.

Газет окыған көпшілж айьгптыларды, әсіресе Темір- 
бек пен Бүркітбайды сот кезінде көруге құмартты. Жұрт 
санасыпа олар ақыл мен қайраттың түйіскен бейнесі сыяқ- 
тыі болды. Осылай көруге кұмартқан жұрт, соттың ал- 
ғашқы күні полицияларды кимелеп, шанамен әкелген 
тұтқындарДы. қоршап тұрып алған соң, келесі күні көп- 
тен оларды жасырып, таңата ала-көбеде алып кеп, сот- 
тың корасындағы іуық сарайға қамады. Содан кейін ка
тан сот процесі біткенше, тұтқьіндар суыі< сарайға ерте 
кеп, кеш шықты.

Кузнецов патша тақтан түсерден бір жүма бұрын ға- 
на Омбыдагы больше в цктер ұйьгмыныц жұмсауымен 
Қызылжарға жасырынып келген еді. Қызылжарда сог 
процесі болып жатқанын, айыптылар кім екенін ол га- 
зеттен корді, үкімді оқыды.

Патша тақтан түскен хабарды естіген Кузнецовтың 
алдымен қолға алуға ойлаған бір моселесі — өлімге 
бұйырылған жазалыларды құтқару еді. Бірақ, ол бүл 
мақсатына жете алмай, патша түскен күні үкім орында- 
лып қойды.

Темірбек пен Бүркітпайдыц өлігінің үстінен шықкан 
Кузнецов оларды пәтеріне алып келгеннен кейін, қүрал- 
ды бірнеше адаодмен типография барып, митинг ашып, 
наборщиктерге натшаның түсуі туралы оөз сөйледі де, 
калада шьіғатЬін газеттің атын «Бостандық таңы» деп 
өзгертіп, халықты бостандығын қорғауға шакыратын ма- 
қалалар бастырды. Жазықсыз жазаланып, ауыр қазаға 
ұшыраған Темірбек пен Бүркітбайды Кузнецов шын жү- 
ректен аяумен қатар, олардьщ ажалын монархияға кар- 
сы үгіт құралы ғып жұмсауға тырысты. Сол 'мақсатпгн 
ол «Бостандық таңы» газетінің бірінші бетіне Темірбек 
пен Бүркітбайдың суреттерін басып, оларды халық ба
тыры, бостандық жолында кұрбан болған күресшілер 
деп макала жазды.
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Өткен күндері Темірбек пен Бүркітбайды сот лроце- 
сінде 'Көруге ьмпыққан жұрт, Кузнецовтық пәтеріне жан- 
жақтан ағыл-тегіл құйылды. ІІІағын екі белмелі Кузне- 
цовтың пәтеріне келушілер сыігмайтын болған соң, Бота- 
гөзбен ақылдасқан Кузнецов өліктерді үй алдындағы 
кең қораның ішіне, арбаның үстіне қойды да, жұмысшы- 
лардан, коммунисте р ден кезекпен хұрметті қарауыл тұр- 
ғызды. Көше-көшеден шұбырып келген халык. тасыған 
өзендей сарқылмады, қақпаның аузын, қораның ішін бо- 
сатпады. Жыйналған жұртка Кузнецов та, оның жолдас 
тары да әлденеше per митинг жасап оөз сөйледі.

Елі'кбай мен Сарыбастың пәтері Кузнецовтың пәте- 
ріне қарсыма-карсьг еді. Темірбек пен Бүркітбайдын 
өлігіне жасалған құрметті көрген олар ызадан не істерге 
білмеді. Іші күйгея олар, ездеріне тілектес адамдармен 
ақылдасьгп, Ботагөз бен оның елінен келген серіктержін 
арасына іріткі салуға кірісті. Бұл ойларына жетуде олар 
өз бойларын көрсетпей Кызылжардыц Асылхан деген 
сәудагерін жұмсады. Асылханның ойлап тапқан амалы: 
Темірбек нен Бүркітбайдың мәйттері жатқан Кузнецов- 
тың үйі«е бару болды.

— Ажал — кұдай бүйрығы,— деді Асылхан олардын 
агайындарына,— біреудің ажалы оттан, біреудікі судан. 
Сіздіц кісілерге тәңірі лаухыл-махфузда дараға асылуды 
жазған. Сендер олардың ажалы неден болуынан күлкіге 
ұшырамайсыңдар, казақша өліп, орысша көмілгеннен 
күлкіге ұшырайсыцдар. Бәріміз мұсылманның баласы- 
мыз. Айтпады демецдер, ұлыңның ұлы, қызыңның қызы 
күлкі болатын жұмысқа 'кездестіндер.

Асылханның бұл оөзі Ботагөздің серіктерін желіктір- 
ді. Онсыз да Ботатөзге наразы олар мына азғырудан 
кейін «өтеріліп, аттарын жегіп, елікгерді алып қайгуға 
аттанды.

Олар іцірде келсе, қораның ішінде, өліктердің маңьгн- 
да фонарлар жағыльш койылған екен. Көруге келген кі- 
сілер әлі де қаптап жүр, өліктердің қасында мылтықты 
қарауыл.

Кузнецов бұл кезде пәтерінде жок еді, ол шойьин жол 
боиындағы митингіге кеткен. іБотагөзді көршілес бір үй 
дә-мге шақырыіп, сол үйде ол астан кейін қалғыған.

Ботагөздің серіктері қораға кірді де, әй-түиге кара- 
май, өліктерді көтеріп ала женелмек боп еді, қарулы қа- 
рауылдар бермеді, жднжал болды, шу көгерілді.
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Ботагөзге хабар жетті. Жүгіріп келген ол серіктерін 
токтатпак болып еді, мылқау на'мыс санасын бүркеген 
олар оның сөзін тындамады.

Осы кезде Кузнецов та кеп калды. Оның тоқтау сөзі 
де ашулыларға дарымады.

— Босатыңыз!— деді Ботагөз, Кузнецовқа.
Кузнецовпен келіскен Ботагөз өліктерді алып, серік-

терімен бірге ікетті.
Даудың үлкені пәтерге барған соң кетерілді. Елден 

келгендер өліктерді түн ішінде елдеріне алыо жөнелмек 
болды.

— Ерсең өзіц біл,— деді олар Ботагөзге,— ермесең 
және өзің біл; ал, біз сүйегімізді калада қалдыра алмай- 
мыз, кіндігін кесіп, кірін жуған жеріне апарамыз.

Ботагөздіц ойьг: ағаларын осында жерлеп, кызметке 
орналасып, Аскар мен Кенжетайды күтпек еді, ол план 
енді бұзылғалы тұр.

Не істеуге білмей сандалған Ботагөз ауыр ойдан тұн- 
шыққандай демін әрең алып отыр еді, есіктен бірву кір- 
ді, қараса — почтальон. Почтальонның ұсынған телегра- 
мын Ботагөз окыса — Аскар жазыпты: «Бостандыктың 
аткан алтын таңымен кұттыктаймын* Кенжетай екеуміз 
кешіпкей барамыз, бізді тос» депті.

— Йемене екен? — деп жабырласты серіктері.
Ботагөз телеграмдьг окып берді.
— Енді кайтесіздер? — деп сұраған Ботагөзге олардың 

акылдасып берген жауабьі:
— Сенің дегенің болсыні

II
9

«Патша түсіпті» деген хабар тарағаннан кейін кала 
халқында дамыл болмады. Алғашкы бірер күндерде де 
лебесі козғанмен: «рас па, өтірік пе» деп бойын жыйнаң- 
кыраған халык, бірер күн етіп, хабар үстіне хабар шы- 
ғьш, уакыйға аныкталған соң, тасыған өзеннің сеңіндей 
сыкысып, 'көше-көшеге сыймады.

Осы көптің ішінде ағаларын жерлегекнен кейін Куз- 
нецовка еріп, Ботагөз де жүрді. Митинг дегеннің не еке- 
нін Ботагөз сол күні ғана білді: кай жерге барса да шо- 
ғырланған ікөпшілік, араларында әлдекім биікке шығып 
ап, әлденеменелерді сөйлеп кецірдегі кызарғанша айғаіі-
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лайды. Сол айғайшылардың біреуі боп топка Кузнецов 
та араласады.

Бір күні бір топ адамның ішінде Ботагөз бен Кузне
цов келе жатыр еді, алдарынан: шудасы желкілдеген, 
өркештері тікірейген семіз кара бура кездесті. Бураның 
үстіне ауыл өрмекшілері тоқыған алаша жапкан, өркеш 
үстіне шалқасынан киіз үйдіц шаңырағын орнатып, ша- 
нырактың төңірегін киізбен қоршаған, өркештің екі жа- 
ғына бумалар тендеген; шаңырақ үстінде бір шал, бір 
кемпір, бір қыз, бір жігіт отыр, бәрі де ауылша сәнді 
киінген. Бураның ноқтасын бидасынан ұстап, қалпақты 
европаша киінген біреу жетектеп келе жатыр, оныц қа- 
сында да, буранын екі қабырғасы мен артынан да пала
ша және ауылша «иінген әйел-еркегі, кәрі-жасы топтал- 
ған адам. ІІІаңырақ үстінде отырған адамдар кезек-жезек 
қолдарын бұлғап, бар дауыстарымен:

— «Жасасын алаш-орда! Жасасын алаш автономия- 
еы!»— деп айғайласады.

— «Алаш» дегені не?
— Казақша ол не деген сөз?
— Білмеймін.
— Мен де білімеймін. Бірақ, жақеы сөз емес. Жаксы 

емес екенін кеше сейлеген сарындарынан байқағам.
Кузнецовтьвд сөзіне құлағын ғана тосып, көзі бурада 

болған Ботагөз, шацырақ үстіндегі адамдарға тесіле ка- 
раса, қазақша киінген жас жігіт— Сарыбас! Бураны 
жетектегенге қараса — Құзғынбаев!

Бураньі' коршағандар шығыска карай жүріп, слобод- 
кадағы мешіттің алдына токтады.

Мешіттің кең корасының іші, есігінің алды топырла- 
ған адам екен, араларьшда бірнеше европаша киінген 
казак жігіттері және сәлделі молдалар.

Түйенің үстіндегілер түекен кезде, молдалардың ішін- 
дегі сакалды біреуі мешіттің есігіне шығатын баскышпен 
жоғары көтерілді де, оң жак қолымен он. құлағының 
ұшын ұстап, дөрекілеіу, кырылдаған дауыспен азан айтты.

Азаннан кейін Құзғынбаев митинг ашып, сөз сөйледі.
— «Ак түйеніц карны жарылды», алла алаш баласы- 

ныц көзін ашты, хұррият болды,— деп бастады ол еөзін. 
Содан кейін алаш-орда ікомитеті кұрылғалы жатқаны 
туралы, алаш-орданыц саяси макеаты тіуралы кыскаша 
баяндадьг, оньж. сөзін Ботагөз Кузнецовқа түсіндіріп 
тұрды.
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— Сез, казактыц жас эиялыларының біреуі, казақ 
халқын сүнетін ак жүрек, жас учитель азаматымыз Са 
рыбас Итбай ұлына берілді!— деді Құзғынбаев өзі сөй- 
леп боп.

Ботагөздің кұлағы селт ете калды. Сөйлеуге жоғары 
шығып, басынан бөркін алған Сарыбасқа Ботагөз қада- 
ла қарай қалды. Сейлерден бүрын Сарыбас айналасын 
көзімен шолғанда, Ботагез ұшырай кетті. Ботагөздің 
шұкшыя қарауына дэті шыдамай Сарыбас теріс айналып 
кетті.

— Азаматтар!— деп бастады Сарыбас сөзін,— бос- 
тандық бізге оңай келген жок, біз оған қыйыншылық ар- 
кылы, талай ардақты адамдарьгмызды соның жолында 
кұрбан қылу аркылы әрен, жеттік. Бостандык күресінде 
азап керіп, кұрбан болған ардакты адамныц біреуі — 
менің зкем маркұм — Итбай Байсақалов.

— Жалған!.. Өтірік!..— деген ащы дауысының калай 
шығып кеткенін Ботагөздің өзі де сезбей қалды. Оның 
дауысы көптің көңілін бөліп, кезі көргендер тандана ка
рай, көрмегендер: «Ол кім? Кайда?» деп шулап, көрмек 
боп анталаған жұрт, тоғыткан койдай үйме-жүйме боп, 
бірін-бірі басып кете жаздады.

Дүрліккен жүртты токтата алмай Кұзғыінбаевтың 
даусы қарлықты. Сөзін ешкім тындамаған Сарыбас 
аңырып тұрып калды.

— Маған сөз!.. Маған!..— деді Ботагөз айғайлап.
Бұл топтың ішінде орыс әйелдері болмаса, қазак әйе-

лінен ешкім жоқ еді. Сондыктан, Ботагөздің сез сүра- 
іуын таңсык көрді ме; болмаса аты-жөнін білді we, әйте- 
уір, бір топ адам:

— Сөйлесін!— деп шуласты.
«Сөйлесін» деушілердің дауысы тұтасырак, калыны- 

рак шықты.
— Енді неғып тұрсың? — деді Кузнецов Ботагөзге,— 

шык, жоғарыға!.. Жақсыаап сөйле!..
Ботагөз қоршаған қалың топты кимелеп, Сарыбас 

түрған биіікке шыға келді де:
— Жолдастар!— деді, айғайлап.
«Жолдастар!» деп бастаған Ботагөз ағын судай ак- 

тарыла женелді. Бұдан бұрынғы бір митінгіде Ботагөз- 
дің аузына сөз түспей, бойы дірілдегенін көрген Кузне
цов, мынадай суырылып сөйлеуін көргенде, өз көзіне 
өзі сенбеді.
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Ботагөз узак сөнледі. Ұнатпаған азшылык таряп 
кетті. Ұнатқан кепшілік орнынан қозғалмады.

— Жойылсын патша!— деп аяқтады Ботагөз сөзін,— 
жойылсын патшаның асыранды иттері!.. Жойылсып 
Итбай тұқымы!.. Жасасын еңбекші халык, бостандығы!

Ботагөздің бұл ұранына үн қосқан дауыс аспанның 
астын керіп кетті.

h i

Бүркітбайдың елінен келген ағасы Серікбай:
— «Өлген артынан өлмек жоқ». Тірі кісіге тіршілік 

керек. Бұл қыс аяғы шүбалаңқылау. Ауылдағы қара-кү- 
раның азығы да таусылуға жақын шығар. Біз енді, аман- 
шылық болса елге қайтамыз, сен қайтесің, шырағым?— 
деді Ботагөзге.

Бұл күндері Ботагөз Совдептің қызу жұмысында еді. 
Большевиктер партиясына тілектее боп өткен оны Совдеп 
әйелдер бөліміне бастық қып қойған. Өмірдің талай 
кыйын талқысынан өткеріліп, ысылған, әрі сауаты ашық, 
Ботагөз, советтік және партиялық істерге араласканнан 
кейін, саяси басқарушылық жұмыстарды тез бауырап 
кетті. Қызу істін үстінде ерекше бір қасиетін көрсетті ол, 
онысы, үгітшілігі, үгіт ісже шешендігі. Бұл қасиегін көр- 
ген Совдеп Ботагөзді жиі ұйьгмдасатын митингілердің 
көбіне пайдаланатын болды. Қазақша да, орысша да ше- 
шен сөйлейтін ол патша үкіметінің, қанаушы таптың ен- 
бекші көпшілікке көрсеткен қорлығын өз басынан кеш- 
кен мысалдармен байланыстырғанда, тындаушыларын 
талай рет жылату халіне келтірді... Осындай іекерлігін 
және жанының адалдығын көрген партия комитеті ерек
ше қаулымен, кандидаттар катарынан бір айлық стаж- 
дан кейін, партияға мүшелікке еткізді... Ботагөздін бел- 
сенділігі күшеце түсті...

Сондай жұмыстағы Ботагөз Совдеп қалай жібермек, 
ол қалай кетпек!.. Ботагөз осы жайларын айтып еді:

— Өзің біл, шырағым!— деді Серікбай оған,— ал, ті- 
лім екен я ат өтті сөзім екен деп ойлама! Мен де, менін 
мына серіктерім де, шын көңілден айтамыз, жүр біздін 
елге! Ұлы сөзде ұяттық жоқ». Петорбор, Мәокеу жақта 
ойыңа сақтаған адам барын естідік. Амандық болса, ол 
жігіттің де елге қайтатын ойы бар көрінеді. Тым болмаса, 
біздің елде сол жігіт келгенше тұра тұр. Ые деп қарган
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дейсің: тар кезенде жолдас болған адамсын, эсер мал, 
өсер басымыз бар, сені бетен көрмеспіз, шамамыз келген- 
ше күтерміз. Қалада калам деген сөзің бір есептен жөн 
сыяқты, бірак, көніліне келмесін, сен аттың кұлағында 
ойнайтын ер азамат емессін, төмен етекті әйелсің, мына 
заманның ыңғайы белгісіз: жел оңынан тұра ма, солы- 
«ан тұра ма? Жаман айтпай жаксы жок, егер солынан 
тұрып кетсе, еркекпен үзеңгі кағысып атка міне алмас- 
сыц. Біздің елде, тым болмаса, заманның беті бір ыңғай- 
ланғанша тұра тұр.

Ботагөз өз сөздерін, олар өз сөздерін айтып, ақыры 
келісімге келе алмаған соң, Серікбай да, оның касында- 
ғылар да елдеріне кайтып кетті.

Патша түскеннен к-ейін кеп кешікпей-ақ саяси ағым- 
дардың беті айкындалды. Қазақ оқығандарының боль- 
шевиктерді жактайтындардан баскалары екі жікке бөлін- 
ді, бір&уі — алаш-ордашылдар, екіншісі— үш жүзшілдер. 
Алаш-ордашылдар мен үш жүзшілдер жыйылыстарда да, 
газеттерінде де өз ара керілдесіп жатады; сөз жүзінде 
үш жүзшілдер большевиктерге бейім сыякты, бірак, іс 
жүзінде, саяси программасында, екеуініц жолы бір, екеуі 
де байшыл — ұлтшылдық бағыттағылар.

Бұл каладағы алаш-орда комитетінде бастаушы 
адамның біреуі Сарыбас. Алаш-орданың жыйылыста- 
ры'нда өзгелерден көп сөйлейтін, газетінде көбірек жаза- 
тын сол. Жыйналыстарда, газетте жазған імакалаларын- 
да патшанын такган түсуін куаттап, тіатшаны жамандап 
жазғанмен, іштей ол осы сөздеріне қарсы еді. Өзінің 
ішкі сенімінде ол монархист. Мейлі қай түрі болсын, рес
публика дегенге оның қаны ұйымайды, онын, үғымында, 
республика — анархия.

Сондай ұғымдағы Сарыбас патша түскеннен кейін, 
жалпы көпшіліктің ау-жайына карады да, монархияны 
жактаудан түсер пайда жоғын керіп, «заманың түлкі 
болса, тазы боп бір шалып кал» әдіеіне түсті, патшаның 
түскеніне іштей жылай отыра, көптін, көзін бояп, «жо- 
йылсын патша!» деп айкайлап шыға келді.

Сарыбастың да, баоқа алаш-ордашылардың да сес- 
кенетін адамынын. біреуі Вотагөз болды. Слабодка ме- 
шітінің маңында болған митингіде Ботагөздің сөйлеуін, 
сол сөзден кейін беделінің көтерілуін көрген алаш-орда
шылдар сол күні кешке болған жыйналыстарында Бо- 
тагөз туралы екі жакты қаулы алды: біреуі — шама
380



келсе оны ез жақтарына каратып алу, екіншісі— егер 
оған болмаса — көзін жою.

— Бой жегкен кыз,— деп ұйғарды алаш-ордашыл- 
дар,— соңына өзіміздің епті дейтін бозбалаларды салып 
көрейік, бірі болмаса, бірінің кақпанына неғып түспес 
екен.

«Осы дәмелі» дейтін алаш-ордашыл бозбалалардың 
тізіміне Сарыбас та кірді. Әуелгі жұмсаған біреулер бе- 
рекелі іс шығара алмаған соң, әйелге әрі епті, әрі жұл- 
дыздымын дейтін Сарыбас, тәуекел деп өэі атқа мінді. 
Көп кідірмей ол Ботагөзге былай деп хат жазды:

«БОТАГӨЗ!

Өзіне жазған хаттың еңалдымен аяғындағы под- 
писше қарап алатын кыз атаулының әдеті. Біз бозбала- 
лар да, кыздан хат алсақ сөйтеміз.

Осы хаттың ақырында менің атым «Сарыбае» 
туруы сізді қайран қалдырар. Сіз ашуланарсыз да. 
Бірақ сізден өтінішім: хатты лақтырьип тастамай, я
жыртпай тутас оқып шығыңыз, содан кейінгі өкіміңізге 
хат та, мен де ризамын.

Біз канымыз бірге қазақтын баласымыз. Бірак, ба- 
кытсыздығымызға қарай кер заманда тудык. Дауылды 
заман бірімізге бірімізді еріксіз соктыктырды. Ойда жоқ 
жерден біз бір-бірімізбен дұшпандастьғқ. Былай Кара
ганда, біздің арамыз ете алшақ сыяқты, бірақ қазакта 
«тау тауға қосылмайды, адам адамға косылады» деген 
мақал бар еді. Біз бір-бірімізге жақындай алмас ек, егер 
надан адам болсақ. Шүкіршілік, ондай көкірегінде көзі 
жоқ адам еиеспіз. Мен туралы сіздің кандай ойда екені- 
ңізді мен білмеймін, ал сіз туралы мен, мақтағаным емес, 
я жағынғаным емес, өте үлкен ойдағы адаммыи.

Қазақта: «досың да, дұшпаның да ер болсын» де
ген мақал бар және «ақылсыз достан, акылды дұшпан ар- 
тык» деген макал бар. Сіз вденің тұкымыіммен жауласты- 
ныз, дұрыс жаулык! Занды, адал да, өділ де жаулык! 
Сіздің орныңызда болсам, мен де сөйтер едім. Бірак, сіз- 
дегі бір кателік: түкымдарьшімен бірге імені де жау көр- 
діңіз. Менің оқыған адам екенімді, дүнияға өділдік көз- 
бен карай алатынымды ұқпадыңьгз. Мүмкін, менің бүл 
соңғы сөзіме сіз ызамен күлуіңіз: әділ болса солдаттарға
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еріп шығып елді неге шапты? Ағаларымды неге үстатты? 
Кеше сот кезінде айыптыларға неге болыспады?» деп ой- 
лауыныз.

Ойлаңыз!.. Күдіктенуіңіз дұрыс. Менін жалғыз-ак 
айтарым: заман толкын, адам жанка екен, тшгқын калай 
карай беттесе, ыхтыярыңнам тыс сен де солай ағады 
екенсіи. Менің халім сол жаңқадай болды. Наныныз, 
нанбаныз — ыхтыярыңыз: іштей, мен әкеме емес, тұкым- 
дарыма емес, сізге, сіздін тұкымдарынызға болыстым. 
Менің айыбым: «ссылаймын» деуге батылым жетпеді.

іМіне, енді, мынадай бостандық заіман туды. Езілгея 
казак халқының жьгғылғаи шаңырағын көтеріп, үйін ті- 
гіп жатырмыз, ол — алаш-орда. Сіз, «битке өкпелеп 
тонды отка салды» дегендей, менің тұқымыма, маған 
екпелетт, көптен бөлініп, әлдекімдерді сағалап жүрсіз. 
Ашу не істеггпейді, бірақ, ойлансаңыз, мұныңыз жол 
емес. Қазақтың калын бұкарасынан шьгқкан сіз сыякты 
жөн-жоба білетін кывы бармақлен ғана санарльгк. Сіздей 
кыз алаш-ордаға өте хажет. Сонымен бұл хатта, алғаш- 
кы өтінш айтайын дегенім: кайтыныз райдан! Тастаңыз 
ашуды! Қарындас боп қатарға кіріиіз! Кұшак жайьгп, 
карсы аламыз!

...Баска айтар сөздерім де кея еді, бәрін бір хагка 
калай сыйғызайын. Бұл хатым— бозбаланьщ ем-ес, аға- 
ныя хаты.

Жауап күтем!
Сарыбас».

Осылай біраз уакыг етті. Қар еріп, ала-сапырая бола 
бастады. Сарыбас Ботагөзден жауап хат алмадым демен 
тағы да екі-үш хат жазып, жолығуын, сөйлесуін өтінді. 
Ігігкі сыры берік Ботагөз бір кезде: «жолықсам, сөйлессем 
кайтеді? Мен о-ған алданатын кісі емес, нем кетеді?» деп 
ойлады. Егер апрельдің орта кезінде Орынбор қаласын- 
да алаш-орданың жыйылысы шакырылыгт, Сарыбас со
тая жүріп кетпегенде, Ботагөзбея бір кездесұге кездесе- 
тін еді.

Орынбордағы жыйылыстың каулы-қарарын алаш-ор- 
да газеттері жариялап жатты. Ол каулы-карарлардын 
байшыл-ұлтшылдық сарында жасалғандығьж әшкерелеп, 
Совдеп газеттері шықты. Совдептің жыйылыстарында да 
алаш-орданың каулы-карарлары сөз боп, кертартпалы- 
ғы, революцияға, халық тілегіне қайшылығы айтылып
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жатты. Бұл сөздерге Ботагөздің құлағы қанды. Оның 
үстіне Асқардан келген хаттардан да алаш-орданы жа- 
мандау аз болған жоқ.

Орынбор жыйылысына кеткендер қайтып оралғашиа 
қар кетіп, көк шыкты; ағаштар жапырақтанды. Орын- 
бордан келе Сарыбас Ботагөзді тағы да айналдырды, та
ры да жолығуын өтініп хат жазды.

Қар кетіп, жер қарая, іБотагөздің бір дағдысы: күн 
сайын Твмірбек пен Бүркітбайдың қабырларына бару 
еді. Қабыр қалың ормандағы мұсылмандар зияратында. 
Ботагез кабыр күзетшілеріне сөйлесіп, жас қабырдың 
маңьғна ағаш, гүл ектірді. Кешікпей орнатқан жас ағаш- 
тар жапырақтанды, гүлдер шешек атты. Жас кабырларға 
осындай көрік берумен канағаттанбай, Ботагөз тасшы 
тауып альип, Темірбек пен Бүркітбайдың аты-жөндерін 
тасқа кашатты да, ©кі кабырдың аралығынан орнатты.

Бір күні Ботагөз Совдепте күндізгі кызметін атқарып 
боп, пәтеріне кеп тамақтанды да, күндегі дағдысымен 
қабырға жөнелді.

Ботагөз аурухана бақшасын айналып, кабыр жақ 
шеткі бұрьішына өте бергенде, бұрыштың екінші кабыр- 
ғасынан біреу кақырынып қалды. «Бұл кім?» дегендей 
Ботагөз жалт караса.Сарыбас.

— Саламатсыз ба, іБотагөз?— деді Сарыбас колын 
ұсынып (Ботагез қолын б©рді).— Тағдыр деген тамаша- 
ау, ойда жоқта бізді кездестіріуі-ай, шіркіннің!

— Өкінішіңіз бе, бұл?— деді Ботагөз колын алып.
— Жок, Ботагез, куанышьш! Неге өкінем? Көптен 

бергі тілегім емес пе, бұл! Жолымды тосты деп ойлама- 
ңыз, имандай шыным: қырда туьгп, кырда өскен адам- 
імын; жаз шығып, жер көктеген соң, кырдың баласы ка- 
лаға сыя ма? Күнде осылай, қаладан далаға шығыа, 
көкірек кере дем алатын әдетім еді. Бүгі-н осы жакка 
бірінші шығуым еді, тағдыр сізге кездестірді. Мұнысы —• 
аділдік. Енді, ұят та болса, жөн сұрасамыз да: жол бол- 
сын? (Ботагөз үндемеді). Әлде, >мен сізге бегет болдым 
ба?

— Мен сізге бөгет болдым ғой деймін.
— Неге?
— Саяқатка шыккан адамныц жолы жалпак.

— Сіздің жолыңыз ше?
— Менікі сүрлеуленген дағдылы жіңішке жол. (Бота

гез күрсінгендей болды).
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— Қандай, қайда?
— Қабырға!
— Қабырға? Қабырға!.. Қабыр!..— деді Сарыбас да- 

уысын құбылтып, түсінбегенсіп, Ботагөз үндемеді. — А... 
білдім... Жака ұқтым!..

— Ұқсаңыз сіэге үлықсат. Хош болыңыз.
Ботагөз жөнеле берді. Ботагөзді бұлай келмес деп ой- 

лайтын Сарыбас, оның мынадай иінің жұмсақтығынан 
дәмеленді, оны бұрын қатты мінезді қыз деп санайтын ол, 
бүл жұмсаруым, хаттарынан шыккан нәгижеге жорыды.

— Ғафу етіңіз!— деді Сарыбас, іБотагөздің артынан 
ере сөйлеп,— егер үлықсат етоеңіз, мен сізді ұзатып 
келейін.

— Рахмет, өзім де барам. Күнде барып жүрген орын.
— Жоқ, енді, сіз ренжімеңіз. Сізді бұлай жолықтыр- 

мағай ем, ал жолыққан соң жалғыз жіберуім адамшы- 
лығыма мін болады. Сізгесерік болудан баска ойым жоқ. 
Баратын жеріңізге апарьгп қайту борышым!

Тоқтамаған Ботагездің рұқсатына қарамай, Сарыбас 
қатарласа жөнелді.

Қабырдың бақшасына жеткшше олар берекелі сөз 
сөйлескен жоқ. Сарыбас жалпақтап ол-пұлды айтқан бо- 
лады, Ботагөз оған салқын, сараң ғана жауап береді.

Қабырды айнала кең қоршаған кірпіш діңгекті, темір 
торлы шарбақтың ішінде, қабыр араларында өскен ормаи 
өте қалың еді. Жол кабырлардың арасьшен жүреді. Те- 
мірбек лен Бүркітбайдың қабыры бір жақ түктіірде, жол- 
сыз шытырманның арасында.

Қабыр орма'Ныніа 'кіре, Ботагөздің квңілінс Сарыбас- 
тан қауіп пайда болды. «Сақ бол!» деген еді оған Сов- 
дептегі жолдастары, «жауларын, қапықды тауып өлтіріп 
кетпесін!» «Осы Сарыбас, ойда жоқта қалай ксздесті?— 
деп ойлады Ботагез, жолдастарының сақтандыруы есіне 
түсіп,— бүл мұнда неге еріп келеді?»

«Сақ болды» ойына альип, Ботагөз қалтасынан ре
вольвер! н тастамайтын еді. Ойына қауіп кірген ол Сары- 
басқа білдірмей, қалтасын сыйпап еді, жоқ!.. Үйіаде ка-
лып ҚОЙЫіПТЫ.

Оның қаупі күшейді. Тамырларына суық қан жүгірді. 
«Осы арадан кейін қайтсам қайтеді?» деп ойлады ол. 
Бірақ, қайтпады: недәуір ілгері сүғынып барып қалған, 
содан қайтам десе, Сарыбас: «неге?» демей ме? Оған не 
жауап айтады?
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«Тәуекел!— деп бекітті Ботагөз толқыған ойын,— 
маған бұл не істейді? Мылтығы болмаса, жекпе-жекке 
маған бұның шамасы келе ме?»

Осы ойдан кейін ілгері жүрісін бөгемеген Ботагөз 
білдіртпей, Сарыбастыц екі қолын андыды, сгер қалтасы- 
нан мылтық суыратын болса, бұрын қыймылдауды ма
нул көрді.

Олар қабыр басына келді. Топырағы торқаланып, гүл- 
деніп тұрған қабыр!.. Айнала сайраған қүс!.. Мейірлен- 
ген табиғат!..

Жас қабырдың бұл салтанатына Сарыбас танданған, 
тамашалаған болды. Бота"гөздің ойы Сарыбаста, көзі 
қолында. Сезіктенген сайын Ботагөзге Сарыбастың көз 
қарауы, бет құбылысы, дене қыймылдары -күдіктендіре 
түседі.

— Ал, Ботагез!— деді Сарыбас қабырларды айнала 
шолып көргеннен кейін.— Енді бірдеме демейміз бе?

— Не дейміз?
— Дұға-мұға оқьгмаймыз ба?
— Мен дұға білмеймін.
— Менің ептеп «құлқуалда» қаныратьғным болатын. 

еді. Отырыңыз, мусылман балаеымыз ғой, білгед бірде- 
мемізді айта кетейж.

Сарыбас жасыл шөптің үстіне тізерлей отыра кегті. 
Ботагөз тұрып қалды.

— Неге отырмайсыз!
— Сіз оқығыңыз келсе оқыңыз. Бүл кісілер менен 

дұға тілемейді.
Ботагөздің сөзін зілді, кескінін салқын көрген Са

рыбас:
— Ұнатпасаңыз қойдым!— деді де түрегелді.— Енді 

қайтамыв ба?
— Әрине, сүйтеіМІз.
— Мына сырт жақ жазық дала, соған карай шығып, 

бой көтеріп қайтсақ кайтеді?
— Сіз барыңыз! Менің жұмыстарым бар еді.
— Өлмей жұмыс біте ме? Бүгінгі қыэмет аякталған

жок па?
— Бізге қызмет үшін күні мен түні бірдей.
— Сонда да, үзақ кыдырмасаныз да, сыртқа шықпай- 

ак, анау бір көделі алапта аз отырып, дем алсақ қайтеді?
— Мен шаршағам жок.
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— Ойпыр-ай, карындасым-ай, бойывды мечен аулак 
саліуға ант ішкенбісіз? Хаттарыма жауап бермеумен гана 
коймай, бетпе-бет көріскенде де шыйыршык атасыз, му- 
ныныз калан?

— Сырласудың орны бул ара емёс кой деймін, реті 
келсе калада сөйлесерміз. Қаласыз ба? Қайтасыз ба?

— Сіз me?
— Мен кайтам.
— Барыңыз, онда!
Жүре беруге ботагөз сеекенді. Сарыбасты ала кеткісі 

келді.
— Қалам десеңіз еркіңіз. Бірақ, манағы «апарып кай- 

тамын» деген сөзіқіз кайда?
— Өзіңізге пайдалы жағын ғана ұстайды екенсіз ғой, 

меніц сөздерімнің?
— Сізге солай көрінген шығар, бірак, менімше, адам- 

ға уәде кымбат қой деймін. Калам деееңіз калыңыз, мен 
кеттім.

Ботагөз жөнеле берді. Одан басканыц аркауын таппа- 
ды. «Тәуекел!— деп ойлады ол ,— неде болса көрейін!»

— Токта! — деген сөз артынан шымырлау шыкканға 
Ботагөз жалт караса, Сарыбас төрт-бес адымдай жерде 
ту сыртынан наган ұсынып тұр. Ботагөздің жүрегі аттай 
тулап, көзі карауыткандай боп кетті. Бірак ол есінен тан- 
бай, акылын тез жыйнады да:

— Бұл ойныңызға жол болсын?— деді денесін бет
пе-бет бұрып.

— Алей болсын, сұлу кы з!— деді Сарыбас саза- 
рып, — турыңыз, анау екі кабырдың арасына!

— Себеп?
— Ол сурауыңыздыц жауабын наган айтады. Рас 

аитам, тұрыңыз!
— Ендігі бозбаланың әзілі осындай болды деп еді де- 

сецізші! Айтар жауабын наган осы арада-ақ айтсын!
— Сұлу кыз!.. Сұркыя кыз!.. Орындаңыз, бұйры- 

ғымды!
— Орындамасам ше?
— Екінік бірі!
— Біреуі ату!.. Біреуі ше?
— Соның үйлесі болады да.
— Кандай?
— Жату!
— Аткан соқ әрине жатады, түрегеп тұрмайды.
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— АтпаГі да жату бар шығар.
— Қандай?
— Ойланыз!
— Ә-ә!.. түсіндім! Сонда? Құтылу?..
— Әрине!
— Оңбаған!.. Бұзық!.. — деді Ботагөз екпінді дауыс- 

пен, — «адаммын» дегендегің осы ма! Сағаи теңейтін айу- 
ан жоқ! Қапымды таптыц, ат, дұшпан!..

— Тілегінді орыидайын: үш кегімді атап, бір окпен 
алам (Ботагөздің жүрегінен көздеді): бірі — әкем Итбай- 
дың кегі, екінші — таланған мал мен мүлкімнің кегі, 
үшінші — өзімнің...

«Өзімнің» деген сөзді созбақтап аяктан берген Сары- 
бастың колындағы наған үшып кеп кетті. Ол шошынып 
жалт қараса, арқасын таяй тұрған талдыц арасынан біреу 
взіне наган ұсынып тұр, қарына жармаскан бір мықты 
уыс етін езіп барады.

Не болғанын білмей калған Ботагөздің мацдайыиан 
шып-шып тер шығып кетті. Ол тал арасына кадала карай 
қалды.

— Бауырым! Ботам! — деген еөз шалынды оның кұ- 
лағына. Таныс дауыс! Балтабектің дауысы!..

Ботагөз ілгері ұмтылғанда, қауға кара сакалды бір 
адам, білегінен ұстаған Сарыбасты кұлак-шекеден койып 
кап ұшырып жіберді де, кұшағын жая ұмтылды. Ботагөз 
көптен көрмеген ағасыныц дауысынан баска, екі көзі мен 
мурнын ғана таныды.

Екеуі күшақтасып, ұзак көрісті. Ботагөз агыл-тегіі 
жылады. Бірак, ол кайғыға пісіп-каткандығын көрсетіп, 
Балтабектей егілген жок.

Балтабектің қатты ұрған жұдырығынан есі ауыткып, 
күлағы бітіп кұлаған Сарыбас есеңгіреген есін аздан 
кейін жыйнап, төнерегіне караса, касында нлганды колын 
төмен түсіріп Кузнецов тұр, Ботагөзбен біреу көрісіп жа- 
тыр. Көріскеннің кім екенін ол жобалай алмады: жү-
деу киімді, каба сакалды біреу. Есін жыйнағанмен Сары
бас құлаған орнынан козғалмады, атылған каскырдай 
зілдене карап, кырынан жатты.

Сарыбаска «козғалма!» дегенден ара-тұра алара ка
рап койған Кузнецов көріскен туысканларга жұбату сөз 
айтты, олар кұшақтарын жазды.

— Ойпырай, мынау жатқан шаян сары кім еді? — 
деді Балтабек Сарыбаска төніп.
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— Итбайдыц баласы Сарыбас, — деді Ботагөз.
— Итбай түгіл Шошкабайдың баласы болсаң да жоқ- 

тауынды бір-ак. асырайын!— деп Балтабек ұмтылды.
— Сабыр! — деді Кузнецов ара түсіп, — біз бұрын- 

гыдай кұрғақ кол емеспіз. Бізде қазір тергеуші, сот бар.
— Қап!— деп Сарыбаска тістене бір карап, ашулы 

кескінін шұғыл жадыраткан Балтабек, сағынған қарын- 
дасын кайта құшақтап, ағалык, бауырмалдык. мейірім- 
мен қайта сүйді. *

IV

1916 жылдыц күзінде Қотыркөл каласының бұзылған 
абақтысынан қашқан Амантай жоғалып кетті. Қашып 
шыққанын естіген жұрт, оның кайда кетіп, қайда тұр- 
ғанынан түк хабар білмеді. Итбай тұқымдары оны ашык. 
та, жасырын да іздетті. Бұл хабар уездік, губерниялық 
мекемелерге де жетіп, олар Амантайды басына бес мың 
сом бәйге тігіп, ашық іздетумен қатар, бір губернияда не- 
ше болыс болса, соның бәріне тыцшы таратты. Қаладан 
да, даладан да тіміскіленбеген жер калмады, бірак, 
жоқ!..

Жабайы халықтың көціліне баскаша ой келді: «Кок
ке ұшқан жоқ, жерге сіңген жоқ, қайда кетеді сонда? — 
дейтін олар,— әй, дәуде болса Итбай тұкььмдары оны 
қамауда өлтіріп жіберіп, жұрттан қоркқаннан қашып 
кетті деген хабар тараткан шыгар».

Сонша іздеуге түсіп, көзден ғайып болған Амантай 
жогалған да жоқ, онша ұзаққа кашқан да жок. Қотыр- 
көлдің абақтысын бұзып шыққан адамдардың, кұрулы 
мылтық, көк түтін астынан аман күтылған бір топ бөлегі- 
мен ол сол түні меңіреу қарағайына барып жетті де, сон- 
дағы бір бекініске паналады. Ол бірнеше күн меңіреуде 
жатып, жан-жағына астыртын хабаршы салып көріп еді, 
кай жақтан болса да, көтерілісті патша үкіметі кырып- 
жойып баскандық хабары келді. Жалғыз-ақ «Амангелді 
тобы әлі де арпалысып жатыр дейді» деген еміс-еміс ха
бар естіледі, бірақ, ол да анык. емес, көмескілеу хабар.

Бұл арадағы елдің енді бас көтеруге шамасы келмей- 
тінін байқаған Амантай, «енді кайтеміз?» деп жолдаста- 
рына ақылдасты.

— Борі бір өлім,— десті біреулері,— бұл патшаның 
кол астынан шығып кете алмаймыз, кайда барсак та біз-
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ді тауып алады. Одан да осы арадан тырп етпейік, кол- 
дан келгенше бүлдірейік, калаларды өртейік, өшіккенді 
өлтірейік, талайык, сөйтіп шамадан кеткенде ажал тұза- 
ғына мойын ұсынайық.

— «Таз ашуын тырнадан алады», — десті бірлеулер,— 
бізді колға түсіре алмаған үкімет біздіц жазыксыз жа- 
кындарымызды кысады. Енді осы азапқа салғанымыз да 
жетер. «Бэйғеге тіккен бір мойын» дегендей, біздікі бей- 
нетке де, ажалға да көнген бас. Қолмен істегенді мойын- 
мен көтерейік, несіне болса да шыдап, өз еркімізбен кол- 
ға түсейік.

Біреулер тағы бірдемелерді айтып данғаза болғанда, 
үндемей ойда отырған Амантай Асқарды жоқтады. «Бә- 
рекелді-ай!— деп өкінді ол, — қол қайратын көрмесем 
де, тіл кайратын көп көріп ем, кысылғап жерде таяны- 
шым еді. Акыл тауып берер ме еді, қайтер еді, әттең, бол- 
мады-ау!»

Аскар туралы ойлаған Амантайдың есіне, оның «пат- 
ша ұзак жасай алмайды, кұлайды» деген сөзі түсті. Бұл 
ойын ол жолдастарына айтып еді, біреулері: «сол кашып 
кеткен коян жүрек неменің сөзі не, өзі не!.. Оның ку ды
мен кұрак орғаны не керек!» деп Аскарды сөккенмен, 
енді біреулері, Амантайдан Аскардың «патша түседі» 
деген дәлелдерін тыцдай келе, «жаны бар сөз екен, — 
десті,— сөздері көкейге конып түр. Сол жігіт білмейтін 
жігіт емес сыякты да, осыны ойланайыкшы!».

Ойлана келе олардыц токтағаны: «шыдайык, жасы- 
рынайык! Күтейік, байкайык!..»

Бұл топта Ксрекуден келген біраз жігіт бар еді.
— Өзгемізде жасырынуға еыймайтын канша үлкен 

бой бар. — деді сонын біреуі, — кайда болса сонда бой 
таса кыла бермейміз бе? Сыймайтын бой мына — Аман- 
тайдікі. Боріміз жыйналып соның бойын жасыруға ты- 
рысайык.

— Сыпайыламай сыйымды еөзінді айтсайшы, әдемі 
сөзден кайсымыз аштан өлейік деп отырмыз,— деді біреу.

— ІІІыдасайшы! — деді анау, —мен де беталды кұ- 
ладүзге ұлағып отырған жок шығармын, көздеп отырғаи 
нысанам болған сон айтып отырған шығармын.

— Айт, нысанаң болса!
— Меніц айтайын дегенім: мен өзім Керекудікімін. 

Жасымнан пароходта жұмыс істедім. Нак меніц өзіме 
тие қоятын ешкім де жок еді, пароходтағыларды солдат-
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ка алмайтын да еді; ауылдағы інім ілігіп, соның намы- 
сын жыртам деп көзге түстім де, куғынға үшыраған соң 
осында қаштым. Пароходта менін жан аямас көп доста- 
рым бар. Амантай соларға барса, олар бұл кісіні сақтай 
алады, және мойны кашық жер, бұл кісіні ол жақта та- 
ныйтындар жоқ.

Көпшілік осы акылды макұл көрген соң Амантай 
көнді. Ақылдаса келе әркім «сезіксіз» деген жерге пана- 
лай тұруға ұйғарып, меңіреуден бәрі де бытырасты.

Керекудіц жігіті Амантайды өз жеріне бастап алып 
барды. Кереку прнстанында жүрген жұмысшылар Аман
тайды естіген екен, және ол туралы неше түрлі ертегілер 
тарап, оны бір көруге бәрі де кұмар екен.

Олар Амантайды аса хұрметпен карсы алды. Шама- 
ларынан келгенше жауға бермеске ант ішісті.

Пристаньға жұмысшы боп орналаскан Амантайға 
бұрынғы жұмысшылар жұмыс істеткен жоқ.

— Жүмысшы атын алып арамызда жүре бер, — десті 
олар, — жанынды қыйнама, бір сені бәріміз жабылып 
асырармыз.

1916 жылдың аяғында, 17 жылдың басында Керекуде 
тұрып калған Амантай патшаның түскеніы пристаньда 
естіді. Ол кешікпей жолдастарынан рұксат алып, еліне 
қайтты. «Патша түсіпті!» деген лакап болмаса, елдің 
қалпы баяғыдай екен: баяғы болыс — болыс, би — бн, 
еңсесі көтерілген кедей жоқ. Ауылда өзі өндірер іс жо- 
ғын көрген Амантай сол кезде «Аскар да, Ботагөз де 
Омбыда дейді» деген хабар естіп, атпен тура Омбыға 
жүріп кетті. Бұл, майдың бас кезі еді.

Ол Омбыға барған кезде, қалада Совдептің облыс- 
тық жыйналысы ашылғалы жатыр екен, соған барған 
оның алдынан күтпеген екі окыйға кездесті.

Бірінші оқыйға: жыйналыска өкіл болып, Акмола об- 
лысыныц әр уезінен бірталай қазақтар да келген екен. 
Олардың бәрі де таныса келе, Амантайды біле кетті. 
Хошеметпен қарсы алған олардың сөзіне қарағанда, 1916 
жылдың оқыйғасына байланысты Амантайдың қыймыл- 
қайраты турасында ел арасына ертегі сыяқты, нелер 
ғажап кенестер парап кеткен, ел оны ертегінің, «оқ өтпей- 
тін, қылыш кеспейтін», ешбір кауіптен сескенбейтін «көз- 
сіз ері» көріп алған. «Сондай Амантай кеп қалды» деген 
сон, оны көруге құмартушылар көбейіп кетті. Бірден бір- 
ге тараған хабар жыйналысқа келгендер түгіл, қала хал-
390



кының арасына да тез тарап, көргісі келгендер Амантай 
түскен пәтердің есігін босатпады. Келіп-кетушілер сондай 
сапырылысып жатқан бір сәтте әлдекімнің бассалып мой- 
нынан кұшақтай алғанын Амантай аңғармай да калды. 
«Бұ кім?!» деп ойлағанша.

— Қайдан келдің, нағашы-ау?.. Өңім бе бұл, түсім 
бе? — деген, жаска булыққан әйел даусы шалынды онын 
кұлағына. Ботагөз даусы сыяқты боп кетті оған бұл дау- 
ыс. Рас сол екен. Атын әр уақыт жүрегініц жылы түкпірін 
де сактап, бірақ кайда екенін, не халге ұшырағанын біле 
алмай, сары уайымда жүрген Амантайдыц куанышында, 
— Ботагөзді көргеннен кейін шек болған жоқ. Жылау- 
сықтауы араласқан ұзак амандықтан соң сұраса, Ботагөз 
Совдептің губерналық жыйналысына өкіл екен. Амантай
дыц келгенін ол Кузнецовтан естіпті. Ол губерналық Сов- 
дептің жауапты кызметінде екен. Амантайдың күтпеген 
бір окыйғасы — Ботагөзбен осылайша кездесуі.

Екінші оқыйға, губерналық Совдептен жыйналыска 
катынасуға мандат алған Амантай, Ботагөзді ертіп жый- 
налыс болатын үйге барса, регистрация жұмысын баска- 
рып, өзіне мәлім Петька Гроза отыр!.. Ажыраскан екі 
жылдың ішінде кескін-кейпіне көп өзгерістер кіргенмен, 
Амантай оны жазбай таныды да, Ботаг.өзден де бетер бас- 
сап кұшактап, бауырына катты кысты. Гроза оныц кес- 
кінін жатырқап қалған екен, сондықтан, алғаш «бұ 
кім?!», «бұнысы несі?!.. деген таңдау оныц да ойына кіре 
калғанмен, мана кеп біліскен Ботагөздің:

— Ведь он, мой дядя же, Антон Петрович!.. Это он — 
руководитель народного восстания в Кокчетаве в. 1916 го
ду!.. Он же, дядя Амантай!..1— деген сөзінен құшактау- 
шының кім екенін түсіне кетті.

Құшақтары кайта айкасып, сағынысқан жүректер 
мауқын баскайнан кейін, Ботагөзді дәнекер ғып, айырыл- 
ғаннан бері бастарынан өткен оқыйғаларды кысқаша 
баяндап шьисты. Амантай жайы бізге мәлім. Ал 1916 жы
лы Амантайдан бөлініп, Омбы большевиктерінен нұсқау 
алуға келген Гроза капыда жандармерияның тұзағына 
ілігіп, Февраль революциясына дейін абақтыда отырып- 
ты'. Революция күндері босанған ол, Совдептің әскери бө- 
лімінде кызметте екен.

1 Ол менің нағашы ағам ғой, Антон Петрович. 1916 жылы Көк- 
шетауда болған халык көтерілісінің басқарушысы осы. Бул Амантаіі 
аған.
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V

Совдептің облыстык жыйналысы Россиядағы саяси 
хал-жайды, оның ішінде осы облыстағы саяси хал-жай- 
ды корыта кеп, алдағы күнде совет үкіметін күшейту 
ушін, совет үкіметіне карсы күштерге ұйымдаскан соккы 
беру үшін бірнеше шара колдануға каулы жасады, еоныц 
біреуі — қолдағы күшті, әсіресе баскарушы адам күшін 
жер-жерге бөлу. Осы бөлімде, Акмола облысындағы ал- 
ты уездік біреуінің орталығы — Н... қаласына уездік пар
тия комитетінің секретары боп Кузнецов, уездік ревком- 
ның бастығы боп Амантай, уездік комсомолдар комитеті- 
нің секретары боп Ботагөз тағайындалды.

Жыйылыстан кейін Кузнецов, Амантай, Ботагөз — 
үшеуі бірге кайтты. Жолда олар Қызылжарға түсіп, со- 
дан әрі Н... каласына атпен кетпек болды. Амантай Қы- 
зылжардағы Ботагөздің пәтеріне түсті.

Ботагөздіц атына Аскар мен Кенжетайдан бірнеше 
хаттар келген екен, екеуі де Ботагөзге революииядан ал- 
ған куаныштарын айта кеп: «тез кайтармыз, бізді Қы- 
зылжарда тос, баска жакка кетіп калма» деп жазыпты.

Бұл хаттарды окыған Ботагөз кынжылды. Өз ойына 
салса, оның Аскар, мен Кенжетайды тоскысы келеді.

Амантайды әкем деп санайтын Ботагөз оған «Аскарды 
тосам» деуге ауыл әдетін сактап ұяладьқ бірак, бұл тұй- 
ыктан оны шығаратын жол — Кенжетай.

Ботагөздің «Кенжетайды тосайын, кейінірек барар- 
мын» деген сөзіне Амантай көнді, Кузнецов көнбеді.

— Сенің күтем дегеніц жалғыз Кенжетай ғана емес, 
— деді Кузнецов Ботагөзге, калжыц мен шынын аралас- 
тыра.— Сөйлеп өйдеп алдама! Кенжетайды күтетінің рас, 
бірак, сен Аскарды да күтесің.

— Асқарды?!— деді Амантай таңданған даусын кө- 
теріп. Баяғы айрылғаннан Аскардыц кайда екенін ол біл- 
мейтін еді. Ботагөзден сұрауға: «аман бола койса жак- 
сы, егер жаман болса, баланыц жарасын тырнағандай бо- 
лармын» деп каймыккан еді.

Кузнецов Амантайға Аскар туралы барлык білгенін 
айтып:

— Ендігісін Ботагөз сөйлесін, — деп Ботагөзді иегі- 
мен нұскап, Амантайға көзін кысты. Ботагөз Амантай- 
дан ұялып, төмен карады.

— Партияның, советтің тортібі катты, — деді Кузне-
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цов аз қалжыңдап отырып, — жыйылыстыц каулысын 
бұзуға, совет', партияны таныйтын, оларға бағынатын 
адамның хакысы жок. Қаулы орындалады. Н... каласына 
аттанамыз. Сүйген жігіт сүйген кызын тауып алуға тиіеті. 
Ботагөз Аскарға кеткен жөн-жобасын айтып хат жазсын 
және осы пәтеріне де, баратын жеріміздің адресін тастап 
кетсін. Сол адреспен ол іздеп келуге тиісті.

Кызылжарда тосуға мүмкіншілігі болмайтын болған 
соң, Ботагөз Аскар мен Кенжетайға хат жазды, және 
«егер хат колдарына тимей калатым болса, осы адреске 
соғады ғой» деп ойлап, пәтер үйіне де Аскар мен Кенже- 
тайға арнап хат тастады...

Олар Н...ға жүріп кетті.
Кенжетаймен коштасып, Петроградтан шыккан Ас

кар темір жолдың тәртіпсіздігінен жолда жыйырма т а к 
ты күн жүріп, Қызылжарға келді де Ботагөздің орньпн 
сыйпады. Квруге аңсап келген Ботагөздің кетіп ка- 
луы жалындай шалкыған оның куанышын су сепкендей 
басты, семірген көңілі жүдеді.

Орталык партия комитетінен оның алған жолдамасы 
Омбының Акмола губерниялык партия комитетіне адрес- 
тенген еді. Ол енді не кыларын білмеді. Омбыға бару ма? 
Ботагөздің соңынан кету ме?

Партия тәртібі катты. Ойы толкығанмен, Аскар тәр- 
тіптен аса алмады. Ол, тез барып, Н...ға командировка 
алу үшін Омбыға жүріп кетті.

Бұл кез, контрреволюцияның аса катты кыймылдап 
жатқан кезі еді. Омбыда «сібірдің уакытша үкіметі» де
ген кұрылып, революцияға карсы барлык күш соныц ма- 
ңайына жыйналды.

Сол кезде газеттерде Базархан, Мадияр сыякты бай- 
шыл — ұлтшылдардын алаш-орда деген ұйым ашуға кі- 
ріскені, ол ұйымның бағыты — революцияға карсы екені 
мәлім болды. Ом'быда алаш-орданың облыстык комитеті 
кұрылды.

Революцияға карсы бұл күштер революциялык күш- 
тен Омбыда басым еді.

Аскйр Омбыға барған шакта, Омбыдағы партия ко
митет! революциялык күшті көбейтуге бар ынтасын са
ла істеп жаткан.

Осындай халде барған Аскарды Обком тез босатпан, 
уйымдастыру жұмысына біраз пайдаланды да, Н...ға ко- 
мандировканы бір-екі айдан кейін ғана берді.
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Аскар Н...ға келсе, Ботагөз елге командировкаға ке* 
тіп қалған екен. Қалада аз күн боп, Амантай мен Куз- 
нецовтың жұмысына жэрдемдескен ол, Ботагөз елден тез 
орала қоймаған соң, «мен де аралап келейін» деп елге 
шыкты. Н... уезінде орыс пен казактікі аралас 40 шакты 
болыс бар еді. «Қазір Ботагөз сол болыста шығар» деген 
жобамен ол аталған болысқа барса, Ботагөз одан алда- 
кашан кетіп калыпты. «Пәлен жаққа кетті» деген жөнге 
Аскар да жөнелді.

Осы калыппен Аскар Ботагөздің соңынан айдан ар- 
тык уакыт сонарлап, мезгеген орыннан тап баса алмай-ак 
койды. •

Ботагөзді соңынан куа жүре, өзі де міндетті кызметін 
аткара жүре, Аскар Ботагөз туралы елдің пікірім де бай- 
кастырдь:. Ботагөз туралы ел аузындағы сөз: «Аты әйел 
демесе, ерден артык», «Шіркіннің жібектей созылған мі- 
незі-ай!», «Жап-жас бола тұра, салмактысына не берер- 
сін!», «Окып та калған кыз екен, заң-законге жүйрігі-ай, 
сабаздың!», «Айыр көмей, жез тандай деген осы шығар! 
Шешені-ай, шіркіннің! Сөйлегенде судай актарылады, ер- 
ні ерніне жұкпайды! Мұндай да тілмар адам болады 
екен!», «Өзі әлі күйеуге шыкпаған кыз дейді. Қандай жі- 
гіттің маңдайы жаркырап тұр екен, мұны алуға!..»

Елдің халінен Аскардыц байкағаны: ауылдағы әкім- 
дердіц көбі соңғы кезге ніейін байлар боп келген ексн, 
жуык арада уездік Совдеп сайлау шакырып, больгстық 
және ауылдык ревкомдарға кедейлерді, әсіресе, майдан- 
нан революциялык рух әкелгендерді отырғызыпты. Өзде- 
рінен әкімдік кететінін көрген байлар уездік Совдептіц 
өкілдерініц көзін бояп, өздеріне жағымды, тілін алатын, 
құйыршық, пысыкша кедейлерді ревкомға сайлатылты. 
Ондайлар сайланған жерде кедейлердіц үкіметке тарта- 
тын алым-салыгы әлі баяғыдай. Байлардың көбі әдіс-ай- 
ламен салық төлемейді. Малын жасъіру байларға салт 
болған: төрт түліктен мыңдаған карасы бар байларды бо- 
лыстык ревкомның тізімінен текгерсе. ондаган ғана мал 
жаздырған, әйтпесе, о да жок, бірнеше байлар болыстык 
ревкомның тізімінде ку кедей!.. Елде анархия күшейген. 
Ұрлык-зорлыктан аяк алып жүргісіз. Қалын мал, көп ка- 
тын алу үдемесе бәсеңдеген жок. Паранын жолы ашык. 
Ауылдык, уездік әкімдердін біразыныц кыянатынан аяк 
алып жүргісіз.

Елді аралаған Аскар, Ботагөзді куып жете алмай, ай-
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дан артык жүріп II... ға келсе, асығыс бір кызметпен Бо- 
тагөз тағы елге шығып кетіпті. Аскардың келгенін есті- 
ген ол оған былайша хат тастап кетіпті:

«Мұндай зор куыншта адамның аузына сөз тү- 
се ме? Не жазарымды да білмей отырмын. Мен ко- 
мандировкаға кеткенде келіпсің, елге шығыпсын. 
Ұғам! Міне, командировкаға кайта шығуға тура кеп 
отыр. Сен мені куып жете алмадыц. Мен сені куып 
жете алам ба, жоқ па? Әлде, еен мені кууға кайта 
шығасың ба? Әлде, өстіп, кезек куысып, көпке шейін 
кездесе алмай жүреміз бе? Осынын өзі тамаша емес 
пе, Аскар? Біз не деген бақытты адамбыз!..

Жолығуды тілеген — Ботаң!»

Алма-кезек бірін-бірі сонарлап куған Ботагөз бен 
Аскар екі айдан артык уақытта Н... қаласында жолыкты.
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Бірінші тарау 

ШЫЛДАҚАНА ҮСТІНДЕ

I

Н... қаласындағы Совдеп жыйналыеынан так біліне 
кайткан Аскар пәтер үйінің алдьщғы бөлмесінің терезе- 
сін тырсылдатып шертіп еді, сақ ұйқтайтын үй иесі әйел 
әуелі терезеден үңіліп карап, Асқарды таныған соц, ба- 
сына шәлісін бүркеніп, есік ашты.

Үй иесі — картаңдау келген татар әйелі еді. Аты Са
лиха. Ері, бала-шағасы жоқ. Малы, істейтін кесібі жоқ. 
Бар күн көрісі— төргі бөлмесіне потерші жіберіп, соныц 
ақысын корек ету. Н... келгелі Ботагөз осы үйде пәтер- 
ші. Жақын арада Омбыдан тағы да командировкаға кел
ген Аскар дағдысымен осы үйге түскен.

— Нишік бик киш кайттың, ұлым? — деді Салиха.
— Ішләр болды, әнкей.
Салнханың үйінде терезенің сырткы какпағы болмай- 

тын. Терезеге шұбар сицадан шаршау ғана кұрылатын.
Аскар ептеп басып төргі бөлмеге кірсе, Ботагөз шырт 

үйкыда жатыр екен. Таңсәулесінен үйдін іші бозамык- 
танып қалған. Шалкасынан жатқан Ботагөздің ашык бе- 
тіндегі сепкілдері айкын көрініп тұр. Жүкті болғанын 
Аскардан бастапкы кезде ұялып жасырып жүрген Бота- 
гөздің сырын осы секпіл ашкан.

Даладан сусап кірген Аскар аяғын ұшынан басып ау- 
ыз үйге кайта шыкса, Салиха жатып калған екен.

— Нәрсе кирәк? — деді Салиха басын көтермен.
— Сусадым.
— Нәрсе ішәсің?
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— Су болея желеді.
— Алып бирим эяи
— Өзім альт шеи, әнкей. Қайда тұрғаиын айтсаңыз

болғани.
—  Самауырда.
Самзуьірдыи салкындаған суыяан Аскар екі шәшке 

ішгі де:
— Әнекий? — деді ояу жаткан Салихаға,— Ботагөз 

кашан уйктады?
— Ей, мискин! — леді Салиха, — яшләр бит. Сізіні ки- 

лін күл ойлый. Сіз киткәш юклами ул.
— Қашан жатты?
— Китаплар окып отырып, мінә этәшлар кышкырғаш 

кына кжлады,
Аскар тергі белмеге кайта кірді. Ол бөлмеде кереует 

б:реу ғана болғанлыктан Ботагез төсекті жерге салатын.
Асқарлың Ботагезді ояткысы келмеді де, үстіндегі 

шолак сары тонын басына жастап, ілулі тұрған солдат 
шинслін жамылып, етігін ғана шешіп, үстінде киіз ғана 
жаткан темір кереуетке кыйсая кетті.

II

Так сібірлей көзі ілінген Ботагөз біреу акырын түрт- 
кендей болғанға оянып кетсе — қасында жан жок. Ке
реуетке караса — Аскар ұйқтап жатыр.

Оны оятып алмайыи деп ойлаган Ботагөз басын тө- 
сектеи акырын көтеріп, жүдеген Аскарға аяған кескінмен 
карап, аз отырды.

«Жумысы ауыр, — деп ойлады Ботагөз, — журт жұ- 
мысынаи жан-тәнін аямайды. Көптің камын ойлаймын 
деп өз басын ескермейді. Ауруға шалдықпаса жарар 
едіі..» Соцгы сөзінде оның дауысы шығып кетті.

— IІемене Ботагөз? — деді, Ботагөздің дауысыная 
ояиып кеткен Аскар көзін кец ашып, басын көтеріп.

— Жәй! — деді Ботагөз муцайған кескінмен, — ұй- 
кыннан ояттым-ау!

ЕкеуІ бір-біріне ұзақ қарап, үнсіз отырды.
Ботагөз Аскардан да жүдеу еді. Оныц казіргі сый- 

кын.тн, бурым көрген кісі танымастай: көзі сарғайған, ур
чи солғаи, мойны қылқыйған, бетіне сепкіл түсіп шұбар- 
лаиып кеткен, еріндері кезерген, саусақтары шілбиген
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Ботагөздің бұл жүдеушілігін Аскар оның екіқабат- 
тығынан, ай-күнінік жақындығынан деп ойлады. Екіка- 
бат әйелді ауыл: «бір аяғы көрде, бір аяғы жерде» дей- 
ді. Бұрьш босаньш көрмеген жас Ботагөздің «әлде кай- 
тіп кетем» деп жанынан қоірқатыны рас, бірак, оның 
бас қорқынышы ол емес, өзгеде.

Н... да қазір үщ күштің басы түйілген: Совдеп, ка
зачий совет, алаш-орда. Алаш-орда да куат аз, ол каза
чий советке сүйенеді. Казачий советтің карамағында 
300 дей құралды әскер бар, әскер бастығы Алексей Ку
лаков. Казачий совет Совдепке карсы. Бірак карсылы- 
ғын сөз жүзінде айтады да, іс жүзінде кыймыл көроете 
коймайды, тек әскер тобын көбейтіп, кұралын күшейте 
береді. Совдеп карамағында екі жүзге тарта адамнан 
кұралған кызыл гвардияның гарнизоны бар, команди
ры Петька Гроза. Октябрь революциясына катынасып, 
Аіосквада Совет өкіметін орнатысу ісінде болған ол 
Революциялык Соғыс Советінің жұмсауымен Омбыға 
келген де, одан Н.-. каласындағы гарнизонды баскару- 
га жіберілғен. Қызыл гвардиягарнизоны мен казачий 
отряд ара-түра соктығысып та калады, бірак, кай жағы 
болса да батыл кыймылға бармайды.

Газеттердің сарынына карағанда, жалпы саяси жағ- 
дайды мөлшерлегенде, саяси ағымның оңға, я солға 
толқыры імәлімсіз. Қауіп күшті Сібірдегі контрреволю- 
цияньщ күшін жыйнауыиа карағанда, аса катерлі жағдай 
күтуге болатын сыякты. Сібірдің Совдепінде, егер 
контрреволюция бас көтерсе, оған төтөп болатын күш 
ж о к  сыякты. Сырткы саяси хал одан да ауыр: Кавказ 
жактан Англия, Украина жактан Германия, шығыс 
жактан Япония интервенттері шабуылға кіріскенін га- 
зеттер күнде хабарлайды.

Саяси халдің осындай ушыкканын көрген Ботагөз, 
«не боп кетеміз?» деп уайьшдаса, екіншіден, осындай 
тар кезенде аяғының ауырлығына екі өкінеді.

— Аяғым жеңіл болса,— деп өкінеді ол оңашада я 
біреумен сырласканда,— не болса да көппен бірдей кө- 
рем ғой. Жаумен арпалыста көптің бірі боп окка ұшсаң, 
арманың бар ма? Мен казір түсаулы аттаимын. Заман 
аумалы-төкпелі боп кетсе, не өзгеге панам жок, не өзі- 
ме панам жок, «каскыр болсан, жеуіңе мен даяр» деп 
жаутандаймын да түірам. Кім біледі, ондай екі талай
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заман болса, өзім өлгеніммен коймай, Аскардың аяғы- 
на да тұсау болам ба?

Ботагөздің кұлдырай жүдеуіне бас себеп осы ой. 
Бұл кауіпті ойын ол Аскарға сездірмейді, «неге мұнша 
жүдедің?» деп Аскар сұраса да айтпайды. Бірак, Аскар 
Ботагөздің жасырынын білмейді емес. Оның неге жү- 
дейтініи ол жақсы ұкса да, «осылай емес пе» демейді.

Омбыдан Н...ға алғаш кеп, Ботагөзге косылып, біраз 
күн бірге тұрып, күзге карай командировка уакыты біт- 
кен соң және Обкомнан сол кезде «Хажетсің, тез кайт!» 
деген хабар келген сон, Аскар Ботагөзбен кош аіітысып, 
Омбыға қайтты. Ботагөзді ол өзімен ала кетейін деп 
еді, Уком «Қызметкер аз, бізге керек» деп жібермеді.

Тез оралмак боп кеткен Аскар бөгелді. Обком оны 
баска уездерге жұмсап, Н...ға екінші командировкаға 
оныц колы 1918 жылдың апрелінің басында зорға ілікті.

Омбыға жазган бір хатында Ботагөз аяғы ауырлаға- 
нын Аскарға оспакпен сездірген еді. Баланы жаксы 
көретін Аскар бұл хабарға куанды, баланы аман көруді 
арман еткен.

Н...ға келе Ботагөздіц жүдеу көңілін көре, Аскардың 
өзіне де: «бала жаксы ғой, бірак, мынадай тар кезеңде 
тұрған шакта, бала Ботагөздін не ажалына, не бейнеті- 
не себеп болмаса кайтсін!— деп өкінді ол,— егер бала 
болмаса ғой, саяеи халдың кай жағдайын болса да коп
лен бірге көреді!»

Ботагөз бен Аскар бір-біріне үнсіз төне карағанда, 
екеуінің де ойында осы уайьгм отыр еді.

— Ойпырай, ішім!.. — деген сөз шығып кетті, кеуде- 
сін алаканымен баса койған Ботагөздің аузынан.

Ол Аскардан ұялайын деп еді, бұрағандақ болған іш 
ұятты елетпеді, оның кескіні тыжырыла түсті.

«Толғак па?» деген ой кеп кетті Аскарға.
Аздан кейін Ботагөздің тырыскан кабағы жазылып, 

Аскарға такала отырып, еркелегендей басын кеудесіне 
сүйеп, бетіне көзін төңкере карады. Аскар осы кезде кү- 
шене жөтелді.

— Күркілдеп жөтеліп кеттіц,— деді Ботагөз,— ты- 
мауратканыңа қарамай кызметті күндіз-түні істейсің. 
Түнде денең қызып шығады. Воспаление легких1 болып

1 Өкпенің кабынып ауруы.



калуын мүмкін, бүгін үйден шыкпай, дәрігерге көрінсен 
кайтеді?

— Сағат қанша?
— Тоғыз.
— Көп ұйктап калған екен. Жастықка басым тне 

денем ткіпсіп еді, ептеп бойым жадырайын депті. Түнде 
денем кұрыстап, әрі кызып, түлабойым дел-сал болып, ау- 
ырып калармын деп корқып ем, градусник кайда?

Ботагөз градусникті алып берді.
— Температурам нормальный екен,— деді Аскар, 

колтығына қысқан градусникті аздан кейін алып,— түн- 
де отыз тоғызға барыті еді. Шай даяр болса ішейін де 
кетейін.

— Шай даяр. Бірак, бүгін дененді күт, барма дедім 
ғой.

— Ботажан, болмадың ғой, окасы жок, бүгін байка- 
сам байқайын, шай ішкесін Дәрібай фельдшерге барып 
келші. Көрініп рецепт алайын.

— Жарайды.
— Есіктен кірген кім, білші!— деді Аскар.
Ботагөз ауыз үйге шығып кетіп газет пен хат алып

кірді.
" — Хат кайдан?

— Кенжетайдан! — деді Ботагөз куанып.
— Қойшы!
— Рас.
Денесі әлі де жіпсіп отырған Аскар, жатпастан хат

ка колын ұсынды. Ботагөз хатты ашты да, Аскардың 
касына отьирды. Екеуі бастарын такасып отырып, хатты 
күмарланған дауыспен окып шыкты.

«Ардакты бауьфларым: Аскар, Ботагөз, Балта-
бек! — деп жазыптьг Кенжетай.— Сендерден көптен 
хат алмағансын коркып жүрмін. Осы хатты алған соң 
тұрмыстарынды, ол арадағы Совдептің хал-жайын айтып 
хат жазарсыңдар. Өз амандығьгма келсем: денім сау, 
аманмын. Окып жатырмын. 19 жылдың январына шейін 
окуым бітеді. Тұрмысым жаксы. Окуым біткесін-ак, рев- 
военсоветтен сұранып, өзіміздін жаққа барғым келеді. 
Әскер білімін әзірге жаксы окып келемін. Әрине 
біздің курста, бірьвдғай әскери сабағы ғана жүрмей- 
ді, жалпьг білім де береді, мысалы: орыс тілі, мате
матика, физика, табиғат тану және саясн сабак. Мен
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бұрын ауылдык мектепте ғана окып, хат танырлык кана 
дорежете жеткен кісімін ғой. Жоғарыда аталған сабак- 
тар, әрине, меніц бұрын кездеспегендері.м, сондыктан 
игеру онай да боп жүрген жок, бірак мойындаған ісге 
адамның жеңбейтіні бол.мауға тиісті ғой, кыйын болған- 
мен, сабақты мен де меңгеріп келем.

«Менің аса көңіл бөлетінім саяси сабак. Бұған дейін 
каиаушы тапка кектенгенмен, оның табиғаты кандай- 
лыгын білмейтін.мін. Енді, Ленин жолдастың еңбектері- 
мен, Маркс және Энгельстіц тісім бататын еңбектерімен 
танысып көрсем, «канаушы», «қаналушы» деген біріне бірі 
кайшы екі тап көп ғасырлардан бері катар жасап келеді 
екен ғой. Олардыц тартысы> да өздері.мен бірге жасап 
келді екен. Сол, пәлен ғасырға созылған таптык тартыс- 
тык түйіні біздіц отанда Октябрь революциясымен шешіл- 
генін мен жаксы үккан сыяктыімын. Сондыктан, егер бу
тан дейін бостандык күресін тар ұлттык мағнада ғана 
уқсам, енді таптык мағнада ұққан сыяктымын. Комму- 
нистердің кім екенін мен жана ғана айкын түсіндім, 
сондыктан бұл атка ие болуымдьг өзіме бакыт деп санаіі- 
мын және осы ардакты атакка кір келтірмеуге жан-тәнім- 
мен тырысам...

«Ардакты бауырлар! Сендерді сағындым. Әсіресе, 
Ботагөзді сағындым. Мен оны кермегелі кашан!.. Есіме 
түскенде, көзііме жас алам.

«Аскар! Сен біздің үйді білесің. Шаруамыз кедей 
болғанмен, өз ара тату тұратын семья едік кой, біз. Бә- 
рімізді балапандай желпіп өсірген апам маркүм еді. 
Балалары — біз тірі тұрғанда апам кедейлікті ойлайтын 
кісі емес еді. Балаларының тіршілігін ол өзіне ен зор 
бакыт санайтын адам еді. Акырда, басы патша, аяғы 
болыс— барлык қыянатшыл сұмдар бірігіп біздің тату 
уяны бұзды. «Ұлын ұрымға, кызын Қырымга» дегендеіі 
бет-бетімізб'ен тозып, сүйікті анамыздың топырағын да 
колдан сала алмадык. Басы патша, аяғы болыс болып, 
біздің семьяга (жалғыз біз емес, біздейлер нелер милли
он гой) жасағап кыянаты бізге кымбатка түсті: апам өл- 
ді, Айбала өлді, Темірбек өлді. Олар өлген жок, оларды 
өлтірді. Өлтіргенніц басы патша, аяғы болыс.

«Дүниенікі дуниеде кайтты: патша — Николайды, бо
лы с— Итбайды біз де өлтірдік. Бірак онымен револю
ция аякталган жоқ. Әлі де хатерлі күндер .көп. Жау 
жанталасуда.
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«Біздін далада да жанған революция өртін еөндіруге 
жанталасушы жаудың бірі алаш-ордашылар екенін сен- 
дердің хаттарыңнан да окыдым. газеттерден де көріп 
жүрмін. Алаш-ордашылдар Птбаіі сыяқты қанаушылар- 
дын камкоры екендігі олардың ісімен дәлелденіп келе 
жаткан еыякгы. Олар эр жерде «Милиция» атыи жамы- 
лып, әскерлік коеын қүруға жанталасады, ондағы ойы 
совет өкіметіне карсы қүралды күш үйымдастыру екені, 
өзінен өзі көрініп түр. Бүл таң қаларлық та іс емес. 
Олар жасаған партияның басында Базархан, Мадияр 
сыякты кісілер жүрсе байды корғамағанда қайтеді. Олар, 
әрине, актарға сүйенеді. Бірақ баеым күш олардың жа- 
ғында емес, біздің жағы.мызда. Біз орыс жүмыешы табы- 
на, орыс еңбекшілеріне сүйенеміз. Россиядағы ең зор 
күш осы. Оиы бастаушы большевиктер партиясы. Енде- 
ше, біздіц канаушы тапты да, оның қамқоршыларын да 
жеңіп шығуымызға ешбір күмән жок...

«Сағынып жазған хат болғасын сөзімді созып жібер- 
дім білем. Сағынуым ғажап. Менің қазіргі арманым 
мынау: кызып жаткан азамат соғысын аяқтап, бақытты 
тұрмыска кіру.

«Газеттердіц айтуына карағанда, мүндағы саяси мә- 
еелеге кырағы жолдастардыц айтуына қарағанда, Рос- 
сияның алыс түкпіріндегі Совдептердіц халі ауыр. Со- 
ған қарағанда, сендерге аман көрісудің өзі маған кейде 
сағымданыңкырап кетеді.

«Койшы, көцілдеріне қорқыныш салмайын. Қамалды 
бүзамыз. Бакытқа жетеміз!

Бауырмалдық сәлеммен — Қенжетай.
1918 жыл, 7 март. Петроград»

ill

Саясн жұмысқа ертедеи араласқанмен, Мадияр оиша- 
лық болжағыш адам емес еді. Өзі мұеылманшадам 
«еарф»1 бен «на.чуды,»2 орысшадаи екі жылдық учитель- 
Дер куреь>н бітірген ол, екі нәрсеге қатты сенетін*: біреуі 
— дін, біреуі — өзінен білімі жоғарылар.

Ептеп акынеымактау Мадияр, бірнеше шығарған 
өлеңдерінде: «я, алла, сыйынамын бір өзіис», «кұдая, кұ-

1,2 Араб тілінің грамматикасы мен сннтаксисі.
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діретіие иеміи бз:» свздерден бастайтын. Өз:мен пікірлес 
адамдардын кейбіреулері оған: «сіз окыған аламсыз, 
ғылымға таныс адамсыз, олай болса, лінге сенетін себе- 
біиіз не? Тастасанызшы, осыны!» легенде, «д:я, «енің 
саяси жолыма бегет болмайды, көнілге жастан орнаған 
иғтикдтты мен езгерте алмаймын> лейтін ол. Ол, кәтте, 
СОЦт кездерге шейін, намаз окып журіп, «мынауыц ұят- 
ак» деп жакындары сех сон және олар «егер буның- 
ды коймасан, біз ренжиміз» деген соң әрен койған.

Монархияға Мадияр идеологиялык. ұғымнан баска, 
мифологиялык сеніммен де иланатын еді. «Барлық таби- 
ғатты баскарушы бір куат болмауға мүм.чін емес,— деп 
сенетін еді ол,— сол баскарушы — кұдай, барлык адам- 
ды бір билеуші болмауға мүмкін емес, ол-патша».

Осындай сенімдегі Малияр, патша тактан түсхенде, 
ие жер жарылғандай, не аспан кұлағандай, бүкіл әлем 
тірегіиеи айрылғандай катты ренжіді. «Құранда: ли ила 
ой кұрайшын» деп басталатын бір аят болушы еді, ол 
аяггын айтуынша: «араб елінде күрайыш атты ру бол
тан, ол рудың адамдарын кұдайды танымағандыктан, ас- 
ианнан періштелер кеп тас атып, үрім-бұтағымен кұртыл 
жіберген».

Мифологияға оенетін Мадияр, патша түскен кезле: 
«ендігі халіміз, кұрайыш руы сыяқты болмаса, не кыл- 
сын?» деп үрейленді.

Мадиярдыц акыл қазығы Базархан еді. Базархан 
дінге сенбейді, бұл жақтан Мадияр оны іштей ұнатпайды; 
біірак., өзінен көп оқығанга оенетін Мадияр Базарханды 
«дүнияда білмейтін ғылымыі, болжамайтын мәселесі жок» 
деп санайды.

Патша түскенде Петроградта түрған Мадияр, бұл ха- 
барды ести сала, зәресі кетіп, жүгіріп Базарханға барды, 
алкынған калпыімен: «мына сүмдыіқты естідіңіз бе?» 
деп, естіген-білгенін айтты.

— Осылай болуға тиіс, бүл көптен күткен окыйға! — 
деді Базархан.

Базарханнан мүндай сөзді естімеген Мадияр: «енді 
үкімет билігі кандай болады-?» деп сүрадьк

— РеспубликаI — деді Базархан.
Өз сенімінде конституциялы монархияны колдайтын 

Базархан, саяси халді болжай кеп, «Россия монархиясы 
енді оцала алмайды, Россияда енді республика болады» 
деген қортындыға келген еді. Сондьііқтан кадет партия-
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сындағы достары: Милюков, Чернов, Шелгунов, Львов, 
тағы басқалары, Николай Романов тактан түскеннен 
кейін, такка «не Николайдың баласы Алексейді, не ага- 
сы Михаилды отырғызамыз» деганде: Бұларыңыз әуре- 
шілік,— деген еді Базархан,— Рсссияға енді монархия 
жок. Россия енді: Англия, Франция, Италия жолымен 
кетуі керек, Россияға ендігі хажет үкімет — буржуазия- 
лык республика».

Мадиярға осы ойларын ұғындырған Базархан «ка- 
зактың ендігі күйі не болады?» деген оның сүрауына:

— Россияда буржуазиялық республика болады, ка
зак елі сол республиканың вассальдық1 бір мемлекеті бо
лады дейді, алаш-орда партиясын ұйымдастырудың,
алаш-орда автономиясын кұрудың хажеттігін айтты.

Кешікпей Базархан: «мен кадеттен шыктым» деп, га
зетке макала жазды да, алаш-орда партиясьин құруға 
кірісті. Базархан да, Мадияр да Петроградтан Орымбор-

Оға каитты, алаш-орданың автономиялык орталығын олар 
уакытша Орынборда тұрғьгзбак болды.

Алаш-орданың облыстык. және жалпы Қазакстандык 
съезі шакырылды. Съезде Базархан бастаушының бірі 
болғанмен, Мадияр онша жарқырай койған жок, ол 
алашшылдардың коныркайлау катарынан ғана орын 
алды.

Съезінің негізгі бір мәселесі большгвизмге қарсы шы- 
ғу болған алаш-орда, съезден. кейін қолдағы күштерін 
жер-жерде аіаш-орда комитетін кұруға бөлді. Сонда, Ма- 
диярдың сыбағасына Н...каласы тиді.

Мадияр өз ойында «казак халқы мені біледі, мен 
олардың арасында өтімді, беделдімін» деп санайтын еді. 
Сондықтан Орынбордан Н... ға аттанғанда ол: алаш-ор- 
даны тез курам, алаш милициясын тез ұйымдастырам, 
Совдепті тез кұртам» деген сенімде болды. Н...ға келе, 
Мадияр бұл ойларын іске асыра алмады. Алаш-орданыц 
уездік комитетін ол кұрған болды, бірак, «комитет» де- 
генінде үркердей аз ғана алаиішыл оқығандар болмаса, 
еріп жаткан көпшілік жок. Ауылдың байлары, аталық- 
тары: «біздің тілегіміз алаш-орда» деееді, бірақ, олар- 
дың ен көп беретін күші — мал ғана, жаннан берер күші 
жок. Мадияр «алаш милициясын қурамын» деп елге та- 
лай рет шыкты, талай жыйылыстар жасады, бірак, өз

1 Тэуелділік.
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берер адамы жок байлар, халыкка: «беріқдер, сүраған 
азаматтарын! Тартынбандар!» деп көсемсігенмен, ол сөз- 
ді жел болмаса, ел тындаған жоқ. «Милиция жаеау» ойы 
әлденеше рет іске аспаған соң, Мадияр қалжырады. Жо- 
ғарғы жақтан, әсіресе Базарханнан: «түк бітірмедің! Қо- 
лыннан іс келмейтін топас болдың!» деп күнде урсып 
хат келеді, оған Мадияр намыстанады да, ашуланады да, 
бірак. «күш казандай кайнайды, күресуге дәрмен жок». 
Егер, казачий совет қолтыктамаса, қанша намыстанғаны- 
мен, Н...да алаш-орда комитетін сақтап тұруға мүмкін 
емесін Мадияр жаксы біледі.

Мадияр осылай іштен хапа боп жүрген кезде, апрель- 
дін аяғында Омбыдан Сарыбас келді.

— Жақын арада Россияда переворот1 болғалы жа- 
тыр,— деп келді Сарыбас,— оны чехословактардан кұ- 
рылған корпус бастамақ. Бұл переворот Самара мен 
Омбы арасында бір мезгілде өтпек. Қызылжар мен Ом- 
быдағы біздің адамдар чехтарды күн сайын күтіп отыр. 
Облыстык. алаш-орда комитеті мен Сібірдің уакытша 
үкіметі2 акылдасып, болашак. переворотка әзірлік жасау 
үшін жер-жерге кісі жіберді, маған осы калаға бар деді. 
Қызылжар мен Омбы алынған күні облыстык комитет 
жер-жерге телеграммен хабар бермек.

Бұл хабарға куанған Мадияр, казачий совет адамда- 
рымен тез акылдасып, переворот болатынын жергілікті 
Совдепке сездірмеуге, переворотта Совдепті капыда ба
су ға кам жасады.

IV

Майдың орта кезінде Совдеп мәжілісінде караған 
мәселе — Н...қаласындағы үш мешіттің «Көк мешіт» ата- 
латын ен үлкенінде соңғы кезде намаз мезгілсіз окылып, 
бұрынғыдай емес, жырақ жердегі болыс, билер де на- 
мазға көп келетіндігі туралы болды.

«Мұның себебі не, осында бір мән болып жүрмесін?» 
деген сұрау туып, бұған әркімдер әртүрлі пікір айтты.

Сөйленген сөздердін, бәрінен калада үлкен кауіп бары 
айқындалды. Акылдаса келе, Совдептін. жасаған каулысы:

1 Үкімет кұрылысын кушпен өзгерту.
2 1917 жылдын ноябрінде Сібірде уйымдаскан революцияға кар 

сы үкімет.



калаға корккандык белгі бермеу, көшеге түнде күшті ка- 
рауыл кою, түнде прямой провод аркылы Омбы, Қызыл- 
жармен сөйлесіп, ондағы хал-жайды білу, мүмкін болса, 
әскер сүрау, маңайдағы калаға кеткен гарнизон бөліміне 
кісі жіберіп тез шақырту, телеграфқа мыкты күзет қою.

Совдептің жауапты мүшелері әрбір үлкен істердің ба- 
сына белгіленіп тиісті инструкция алды да, төтенше трой- 
каның мүшелері болған Кузнецов, Аскар, Гроза проводка 
барып, Омбыдағы Совдептен кісі шакырмак болды.

Сол күні кешке телеграфпен Омбыдағы Совдептен де, 
алаш-ордадан да «чехословак әскері вокзалда эшелоны- 
мен тұр, бүгін... хатерлі күн» деген телеграмма келді.

Бұл хабарды естіген алаш-орда мен казачий совет 
«енді шыдауымыздыц реті жок, бүгін түнде Совдепті кү- 
латамыз» деп каулы кылды да, переворот жабдығына 
кірісті.

«Тығыз жұмыс бар, келсін!» деп Совдеп шақырған 
соң Аскар амалсыз барған еді, ол сол күні катты ауру 
еді: температурасы 39 дан жоғары, біраздан бері тиген 
тымау күшейіп алған.

Совдептің карамағындағы отряд адамдарының бір 
тобы бүл кезде: каладан 50—60 шақырым жердегі бір 
деревняларда жергілікті советті бандылар басып алып 
жатыр дейді, деген хабармен кеткен еді, сондыктан Н... 
да аздаған ғана әскер мен жыйырмадан аз-ак артык кұ- 
ралды милиционерлер бар.

Сыркаты жанына батканмен, саяси халдің ауырлығын 
көрген Аскар, ауруын жолдастарынан жасырып, «неге 
өңің қашқан?» дегендерге, «жәй, болмашы тымау» деп, 
Кузнецов пен Амантайдың: «үйіңе кайт, демал» дегенін 
тыңдамай, кешке Совдеп кеңсесін күзетіп калды. Кузне
цов командировкадағы отрядты тез кайтарып әкелуге 
Грозаны жұмсады. Кала күзеті Аскарға тапсырылды. 
Сонғы 4-5 күнде көз шырымын жөнді алмаған Кузнецов- 
ты ұйкы жеціп отырғанын көрген жолдастары: «сіз ты- 
ныгыңыз» деп өтінді одан. Бірер сағат үйктап ап, Аскар- 
Ды ауыстырмак боп Кузнецов үйіне кетті, Амантай да 
үйіне кайтты. Аскармен бірге Совдепте Балтабек және 
бірнеше милиционерлер калды. Көше-көшеге патруль жі- 
берілді.

Жөтелге булыккан Аскар ауыр ойда: «патшашыл за- 
манныц дауылы кыйраткан Ботагөздің үясы, революция- 
Дан кейін қайтадан кұрала бастаған еді,— деп оилады
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ол,— мін«е, енді екінші дауыл көтеріліп, алыстағы екпіні- 
нен, жаңа ғана тіккен отауыныц түндігі желпілдей бас- 
тады. Бүл дауылдан жаңа тігілген отау тағы кыйрай ма? 
Әлде аман кала ма? Ол мәлімсіз. Бұрынғы дауылды Бо- 
тагөздің өз кара басы елемеді. Ол дауылға карсы жүрді. 
Дауылмен арпалыскан ол, кажымай, жасымай, кездескен 
кыйыншылыктардың бәрін батыл басып өтті де, іздеген 
сэулесі— бостандык танына жетті. Онымен Ботагөз ка- 
нағаттанбады. Колын таң астынан сәуле шашкан алтын 
күнге созды, аяғын алшаң аттады, сол жолында бакыты 
ма, соры ма?.. Мен кездестім, аяғына түсау салғандай 
болдым. Егер, мына түндей төнген хатердін. кара бүлты, 
боранын бүркіп, сұрапылыи сокса, Ботагөзде оған карсы 
үмтылар дэрмен бар ма? Жок!.. ол казір түсаулы мал- 
дай: ііт капсын, күс шокысын.онда қозғалар дәрмен жок. 
О, Ботагөз!.. Шыныңмсн, бакытсыз болғаның ба?..»

Ауыр ойдағы Аскар, касындағыларды әр жакка жұм- 
сап жіберіп, өзі Совдеп кенсесінде жалғыз калды. «Тым 
болмаса баласы да тумады!— деп өкінді ол, Ботагөз 
ойыінан кетпей,— егер аяғы жеңілденсе, хальі' бұдан же- 
нілденер ме еді, кантер еді!»

Біреу дыбыс бергенге, Аскар, жоғары караса — Куз
нецов екен.

— Неге тез оралдыңыз? — деді Аскар, атып тұрып.
— Ботагөз толғатып жатыр деген хабар алдым. Сен 

тез бар! Күзетте мен калайын.
Аскар үйіне келсе, Ботагөз кыйналып отыр екен. Ка- 

сында жалғыз Салиха..
— Неге кешіктің? — деді Ботагөз.
— Жай,— деді Аскар шынын айтпай, Ботагөзді үрей- 

лендірмейін деп.
— Жай? Жай!..— деді Ботагөз көзіне жас алып,— 

тек жай болсын!..
— Рас айтам, Бота! Совдептің жынылысы ұзакка со- 

зылып. кешігіп калдым.
— Тек, рас болсын. Әлгінде акушеркаға кісі жіберіп... 

үйінде жоқ дейді. Әкесі: «калада соғыс болады деп ка- 
шып кетті» депті, «не сотые?» деген екен, айтпапты.

— Імм!— деді Аскар, елемеген болғансып, бірак, 
ішінен, «ыңғайсыз хабар екен» деп ойлады.

Одан көп сөйлесуге Ботагөздің шамасы келмеді, тол- 
гак жыйылатты. Ботагөз әлсіреген, талыксыған белгі 
көрсетті. Аскар да, Салиха да састы.
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Аскарға бір минут — жылдай болды. Кабырғада тыр- 
сылдап соғыл тұрған сағаттың минутынын. тілі сағаттың 
тілінен саран, жүретін сыкылданды.

Міне, осындай, бір минут бір сағаттай болып, Бота- 
гөздің кейістігін бірдей көтеріп отырған Аскар, көшеде 
бірдемелер бытыр-бытыр еткенде селк ете түсіп, кұлак 
түре койды: бытырланған оқтың даусы.

Лезде көше айқай-ұйкай дауыска, сатьф-күтір шабыс- 
ка тарсыл-тұрсыл атысқа толып кетті.

— Алла! Раббым, ни хал булды!— деді Салиха тере- 
зеден қарап, көзі шарасынан шығып, екі бетін алаканы- 
мен басып.

Көшедегі атыстың не атыс екенін білген Аскар, ал- 
ғашқы сезімнің әсерімен беліндегі ңағанын колына а.-а 
жүгіріп, есік алдына барып қалды да, есіне талықсып 
жаткан Ботагөз түсіп, кайта шегінді.

Осылай, есікке бір, Ботагөзге бір, әлденеше ерсіл-кар- 
сыл жүгірген Аскар тастап кетуге Ботагөзді аяды, тас- 
тамайын десе жау колына өзін-өзі ұстап беіргелі тұр.

— Не істеу керек?!.
Толғак бәсендеген минуттарында аздап есін жыйна- 

ған Ботагөз, көшеде соғыс басталғанын, Аскардың сас- 
канын, мұны қыя алмай жүргенін сезді.

— А-а-с-с-с-кар!— деді бір кезде Ботагөз талықсы- 
ған дауыспен,— ө-ө-ө-лдің ғой, ойпыр-ау, жа-н-ым-ау!.. 
Тығылсайшы!

Аскар Ботагөзге жұбату сөз айта алмады. Айкай-шу, 
атыс көбейе түсті. Аскардың үйіне жакындай түсті.

Потолокте кемпірдің ерте кезде бала бесігін ідген шы- 
ғыршығы тұратын еді. Ботагөз толғаткасын, кемпір ка- 
закша босандырам деп, соған аспа жіп байлаған еді. Ке- 
реуетте жатқан Ботагөз, толғақ қысканда демеу көріп, 
сол жіпке анда-санда асылды.

Үйді айнала атыс, у-шу дауыс көбейгенде, Асқарга 
«тығылсайшы!» деген сөзді зс^ға айткан Ботагөздің ко
лы аспа баудан шығып кетіп, оң жамбасынан кұлады. 
Басын сүйемелдей берген Аскарға Ботагөз: «тығыл, сүйе- 
ме!» дегенді айтайын деп еді, әлі келмей, ернін ғана кы- 
бырлатты.

— Бала ннді туа,— деді кемпір саскалактап, Бота- 
гөзді сүйемелдеп,— я алла, өзің ярдам бир!

Санасын корку жеңіп, каскыр камаған койдай басы 
ауған жағына жүгірген Аскар, сезімнін. еркімен есікке
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барып, тыска шыккалы ынғайланып еді аржағынан бір- 
неше мылтыкты адам, мылтыктарын ұсына кіріп келіп:

— Көтер колынды!— десті олар бір дауыспен Ас- 
карға.

Мұндай тар жерде капылыска үшыраған Аскар ко- 
лындағы наганын тастап, алдында мылтык устап турған- 
дарға караса іштерінде: Мадияр, Сарыбас, Алексей Ку
лаков бар екен. Аскар колын көтерді.

— Тінт! — деді Кулаков қасындағы солдатына.
Солдат тінтіп, Аскардың калтасынан наганның окта-

рын алды.
— Ә-ә-ә!— деді Алексей кекетіп,— молодец. Герой! 

Мынау кім?— дёді Ботагөзді көрсетіп.
— Менің әйелім.
— Солай ма? Бұл неғып жатыр?
— Босанайын деп жатыр.
— Поздравляю с новорожденным1 — деді Алексей ыз- 

ғарлы күлкімен.
Ол күлкінің мәніи түсінген Аскар не дерін білмей 

түрғанда, аузына Кіулаковтың наганды колы сарт етё 
түсті. Аузы ду ете қалған Аекарға, барлык күрек тіетері 
кыйраған тәрізденді. Аскар есін жый-ғанша жұдырык пен 
тепкі үстінен жауды да кетті. Сол кезде, не істеуге білме- 
ген Аскардың көзі Сарыбас пен Мадиярға түсіп еді, сол- 
даттармен бірге олар да жұдырык жулисап жатыр екен.

Біраз жұдырык пен тепкіден кейін Аскар кім немен 
үрып, не айтып ұрып жатканын білген жоқ. Сарт-сурт 
соккының даусын жеңіп Аскардыц кұлағына шалынған 
бір дыбыс — жаңа туған баланың дыбысы.

«Іңгә, інгә!» — деп жылаған жана туған жас баланын 
дауысын Аскардың құлағы ұзак уақыт ести алмады, ол 
талып калды.

V

Есін жыйғанын, я оянғанын Аскардың өзі де білмеді. 
Таяктан талып калғанда кашкан акыл, оның басына б:р- 
тіндеп жыйналды.

Аскардын еңалдымен сезгені — денесінің оттай ыс- 
тыктыгы. Оган бар денесі ыстыктан қорғасындай еріп ба
ра жаткан тәріздепді.

1 ТуманызЗен құттықтайиын!
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«Көзімді былшык баскан ба?» деп ойлаған Аскар, 
ашайын деген ниетпен колын тигізсе — жып-жылтыр, 
жұдырыктай ісік екен. Қанша зорлағанмен, ол кірпігін 
жаза алмады.

Жаткан орыны тас екенін оның денесі сезді. Денесінің 
астыңғы жағы салкын көрінгесін ол екінші жағына аунап 
еді, асты мұздай екен. Қызған табаны мен алақанын ба- 
сып көрсе де сондай: мұздай жып-жылтыр тас.

Ісінгендіктен бе, таяктан әлсірегендіктен бе — деЯесі 
зілдей ауыр екен. Басы бас емес, бас орнына байлап кой- 
ған казандай қара тас сыкылды. Және сол ауырлығының 
үстіне, козғаса сытыр-сытыр етіп сүйектері сынып түсе 
калатын тәрізді.

— Ойпыр-ау,— деп ыңырану болды Асқардың бірін- 
ші шығарған дыбысы.

Осы кезде жан-жағынан әр жерден ауырсыяған ды- 
быстар естіле бастағанда, бұл дауыстар жаңғырықкан өз 
дауысы екенін, я баска дауыстар екенін Аскар білмеді. 
Ыныранған даіуыска кұлағын түрген ол аздан кейін, ма- 
кайында баска адамдар бар екенін білді.

— Сен кімсін? — деді Аскар, көзін зорға дегенде сы- 
ғырайтып ашып, касында басы көнектей боп ыңырсып 
жаткан біреуте.

— Антоненко. Сен Аскармысың?
— Я!..
— Дауысыңнан таныдым,— деді Антоненко тамса- 

нып,— эх, егер су болса!..
1916—17 жылдары Күнбатыс соғыс майданында жүр- 

генде Аскар жараланған солдаттардың лазаретінде' та- 
лай кездесіп еді. Колы, аягы сынғандар, я баска мүшесі 
жаралангандар, ьщырсығанда, сарнағанда Аскардың те
бе күйқасы шымырлап, тындай алмайтын еді.

Көзін ашып айналасына еркін карауға іскен кабағы 
жаздырмай, оның үстіне басы зыркылдап, денесі оттай 
жанған Аскардың кұлағына айналасынан сол лазаретте- 
гі сарнағандардың үніндей үн естілді.

— «Аскармын» дедін бе? — деген дауыс шалынды,
Аскардың кұлағына.

— Я... сен кім?
— Кузнецов. ' - - -
— Григорий Максимович? — деген Аекарды...
—_ Сен тірі ме едін?—деп Кузнецов орнынан атып

тұрып кеп, колын ұстай алды.
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— Бүдан өлгеи жаксы!.. — деді Аскар, кейістік дау- 
ыспен Кузнецовтың колын әлсіздеу кысып.

— Ол не дегенің!.. Дұрыс емес! Абактыға біз камал- 
ганмен, революция қамалған жок.

— Ол рас, революция камалған жок, бірақ бізге енді, 
бүл бұғаудан босанып революция күнін көретін заман 
болмас.

— Неге болмайды?
*— Григорий Максимович, сенімен мені, Амантайды 

актар мен алаш-орда тірі жібермес.
— Амантай казірде тірі емес,— деді бір казак жігі- 

ті.— Ол өлді.
— Қайда? — деді бірнеше кісі касынан.
— Көшедегі атыста оқка ұшып жығылғанын біздіц 

бір жігіт көрдім деді.
— Өзіц көрдің бе?
— Өзім көргем жок.
— Ендеше бекер болар!— деді Аскар мен Кузнецов 

косынан, Амантайды «өлдіге» кыймай.
Бірак, кыймағанмен, жағдайды ойлай келе, колға тірі 

түспегенін көрген соц «өлді» деген ой басыңкырап, екеуі
де тұнжырап катты күрсінді, камаудағылар тегіс күр- 
сінді.

— Әй, әттеген-ай!— деді Аскар,— бәрекелді-ай Аман- 
тан тірі калмаған екен. Халыктан кұрыш болат боп туған 
кайратты ер-ай!.. Қапыда өлді-ау!..

Амантай өлді деген хабарға Аскардан іші кем уыл- 
жымаған Кузнецов революцияның кыйын өткелдерін өтіп, 
тіс каккандығын істеп, Аскарға кажырлы сөздер айтты:

— Эксплоататор тап өзініц тарихи орнын бостандык- 
қа ұмтылған халыкка тегін бермейді. Бостандык көксеген 
халык, тілегіне Амантай сыкылды ардакты ұлдарының 
біразын кұрбандыкка шалумен жетеді.

Ісінген көзін ашып, Аскар, Амантай туралы сөйлеп 
отыр еді:

— Аскар! — деді Кузнецов.
— Әу.
— Ботагөз босанды ма?
— Босанды.
— Не туды?
Аскар болған уакыйғаны баяндады.
— Егер кұлағым алдамаса,— деді Кузнецовка,— да* 

уысы ұл бала сыкылды еді.
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— «Поздравляю!», «Құтты болсын!», «Бауы берік 
болсьгн!»— деген сөздер тұс-гұстан жауып жатты.

— Құлағың алдамауға тиіс,— деді Кузнецов,— жол- 
дастар, ат кояйык, Асқардыц ұлына!

— Қоянық!— десті баскалары да шулап.
— Кім коямыз?
Әркім әртүрлі ат айтып жатқанда:
— Жолдастар!— деді Кузнецов,— мен бір ат тап- 

тым. Бәріңе де ұнайды.
— Қандай?
— «Амантай!»
Әр жерден шыккан «дұрыс!» деген сөздіц ішінде — 

кайғы мен куаныш оапырылысып, араласып жатты.

VI

Қала деген аты ғана болмаса, Н...каласы, капитализм 
дәуірінің шын мағнасындағы заводы, фабрикасы аралас- 
кан, көшелеріне үлкен үйлер салынған кала сыякты ка
ла емес еді. Екі кабат үйлер үлкен көшелерінде ғана бі- 
рен-саран кездесетін, өзге үйлерініц көбі бір қабат кана 
карағай үйлер болатын, шет жактарында ағаш үйден 
шы-м үй көп кездесетін, аз ғана жаңбыр еебелеп өтсе, 
кешелерінен адам батпактап жүре алмайтын, бірак, 
етек-жеиі мол, таусымактау жерге жалпая салынған Сі- 
бірде көп кездесетін үлке-е-ен бір деревня еді.

Н... каласы басташ орнауында, қала боп салынған 
жок. Ол ‘қаланың орньгна бірінші діңгек кағылуы 1S23 
жыл. Бұл жыл— ттатша үкіметінің Сібір казағын өзіне 
каратып болдым деп есептеп, уакытша билейтін положе
ние шығарып, Орта жүздің кандығын жойып, қазакты 
тура өзіне қараткан жылдан бір жыл кейін.

Кала деген ат білінгепмен Н... қаласына кепке шейін 
казактардан баска бөгде адам орын салған жок. Н...да- 
ғы казактар негізінде екі-ақ семьядан тараған еді. Біреуі 
— Кабанов, біреуі — Баранов. Кейінгі кезде сәудагер 
татар, жатак казак, аздап крестьян араласканмен, XX- 
ғасырдың өзінде де Н... қаласының көпшілігі Кабанов 
пен Барановтар болды.

Бұл екі тұкымының екеуі де өздерін аталыкпыз — 
патшаға білгіліктіміз деп ойлады. Онысы рас та. XVI- 
ғасырда Сібірге кеп, Сібірді жаулап алған Донның каза- 
гы Ермак Тимофеевич пен Кабанов, Барановтар ере



келген. Сібірді алып бергеннен кейін патша үкіметі Ер- 
мактың бұрынғы қылмыетарын кешіп, сыіі берген, Сібір- 
гә атаман койған. Сонда, Сібір өлкесіне әкімшілік жүр- 
гізген Ермактыц сүйенер імықты адамдарының ішінде 
ссы Кабанов, барановтар болатын. Содан бері олардан 
атамапдық үзілген емес. Бертін кезде Кабанов, Баранов- 
тардан генерал, полковник, прапорщик, поручиктер кеп 
шыққан. Сол офицерлердің көбі, 1917 жылы патша түс- 
кеннен кейін соғыстан үйіне қайтып, ешбір саясатқа ара- 
ласпаған кескінмен, тым-тырыс үйлерінде жатқан. Бірақ 
қарүлары ездерінде болатын. Қаруын сұрап барған уа- 
қытша үкімет адамына: «Казак қарусыз тұра алманды» 
деп бермеген. Қалада Совдеп құрыльип, Совдеп адамдары 
.казактардыц бермеген күралын тартып ала бастағанда, 
бірен-саранынан баскасы тығып коііып, «жоқ» деп оты- 
рып алғап. Кейін, казачий отряд құрылғанда, қуралдың 
кәбі солардан табылған.

Патша түскенге шеГіін ешбір саяси партияға қагна- 
сым жоқ, деп ойлайтын, саяси мәселеден өзін қашықпыя 
деп еанап, өз басының карьерасын көп ісінен жоғары 
ұстайтын Алексей Кулаков, патша түскеннен кейін ғана 
өзініқ монархист екенін ұқты. Патшаның түсуіне оның 
жаиы қатты ашыды. Революция күндері Петроградта 
болмағанына, патшаныц тағын қанымен қорғай алмаға- 
ыына өкінді. Оның ұғымында «патшасыз ел мемлекет 
боп тұрмақ емес» еді. «Енді не болдык?» деп өкінді Алек
сей, патша түскеинен кейін.

Құрылған уақытша үкіметке, әсіресе, Керенский үкі- 
метіпе ол қатты наразы болды. Ол ептеп Франция тари- 
хыи білетін еді. 1789 жылы Францияда монархия құлап, 
Наполеон да монархияны нығайта алмап, 1830 жы
лы июльская монархия жарыққа шыққан. «Бізде де со- 
лай істеп болмаспа екен?» деген ой кірді Алексейге. 
Не қылған күнде, оның арманы —тмонархияны кайта ор- 
кына қою болдьг. Бұл женде өзі Россиянин, Наполеоны 
болуды хиял етті.

Алексейдің генерал Корниловпен байлакысы болу- 
шы еді. Корнилов Қарқаралынікі, бұл Көкшетаудікі 
болғандықтан, землякпіз деп, екеуі 1913 жылдан танысып 
жақын боп кеткен. Оның қарындасы Елизавета Андреевна 
Кабаиовтың тұкымынан шыққан полковник Гавриил Ка- 
бановқа тиген, Кабанов 1917 жылы Жетісудағы атаман 
Анненковқа кетіп, соның помощнигі боп орналасқан.
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Октябрь резолюциясына шейін Омбыла тұрған Алек
сей Кулаков, октябрьлік алдында генерал Корнилов-?н 
да, күйеуі Кабанозтан да хат алды. Олардын хатта айт- 
кан сөздері Алексейге унады. «Уакытша үкімет те. Сов
деп те уза к гурмак емес,— дел жазылты олар — монар
хия тез орнына отыруға тиісті. Монархияны орнына кою 
міндетін тарих орыстың монархистеріне, әсіресе, монар- 
хияға үлкен тірек болған казактарға жүктейді. Сондыктан 
біз де, сен де осы жұмысқа аянбай кірісуіміз керек».

Не істеу тдралы олардың Алексейге айткдн акылы — 
казачий станицаларға кетіп, казактарды алдағы болатын 
монархия өзгерісіне дайындау.

Бул акыл да көкейіне конған Алексей, «канда ба
рам?» деп жакын адамдарына акылдасканда, олар Н... 
каласына баруын мақұлдады. «Ол каланың көпшілігі 
казактар,-1- деді акылшылар,— және Кабанов, Баранов 
сыкылды аталыкты казактар көп. Сол жерге барып кұ- 
ралды күш ұйымдастыру керек».

Осы акылмен Н...каласына күзді куні келген Алек
сей, тез арада-ак өзіне тілектестер тапты. Тез арада ол 
майданнан келген казактардан отряд жасап, өзі атаман 
болды. Онын көзге керінер әскері 2-3 жүздей ғана бол- 
ғанмен, шынында одан әлдекайда көп еді. Кабанов, Ба- 
Ғановтардын. үйлеріне кеп тым-тырыс жаткан офицер 
юалалары шынында жай жаткан жоқ. Олар тұрғын ка- 
зактардың өзін уйымдастырып, болашақ өзгерістіц жо- 
басын Алексеймен бірге курысты. Сонымен, кыскасы, 
1918 жылдың июнь анында Сібірде болатын чехтардың 
өзгерісінің алдында Кулаков өзгеріске каладағы тұрғын 
казактардың көбін даярлап болды. Сөз былай байлан- 
ды: «Переворот болмак. Кашан болатынын Алексеи күні 
бурын уйымдаскан казактарға естіртеді. Ал, қыймыл- 
дайык деген күні уйымдаскан казактар ен алдымен үй- 
лерінде пәтерде түратын коммунистерді орын-орнында 
басып калады. Әркім өз үйіндегіні елтіріп, көтерілуге 
белгі ретінде шіркеу кағылғанда, түп-түгел көшеге шы- 
ғады».

Чехтардың өзгерісін Алексей күні бурын естіді. Сон
дыктан өзгеріс күні жакындаған саиын ол аз уиқтап, аз 
дамылдап,— революцияға карсылык шараларын нығап-
та түсті.

Казачий отряд жалпы кауіп көрінгені болмаса, Совдеп
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Алексейдік бұл ісінің бірін сезген жок. Казачин отряд 
не каруың тастап тарамай, не Совдепке бағынбай, не 
әкімшілікке талаопай, әскер ойынымен ғана шұғылданып 
тым-тырыс жапуы — олардың бір уақыйғаны күтетінді- 
гін өзінен-өзі көрсетті. Бірақ, бұл уақыйға не уақыйға 
екенін уездік Совдеп түгіл, облыстык Совдеп те білмеді.

Әйткенмен казактардың соңғы кезде жүріс-тұрысы 
кауіпті бола бастағасын Совдеп сактық істеп, кешеге 
күзет қойып, калаға соғыс положениесін жариялады. 
Совдеп мүшелері казактардың соғыс штабында не болып 
жатканын тексеріп отырды.

Пәтеріне ерте кеп, жолға ерте шығуға атын даярлап, 
.асын ішіп, төсекке жатқаннан кейін аз уакыт мызғыған 
Амантай әлденеге шошыпғандай көзін аша түрегелді де, 
біреу жүргендей болды ғой деп терезеге барды. Терезе 
алдына бір т,үп тал өскен еді. Дала ала бұлттау бозамық 
екен. «Тал түбінде ешкім жоқ па?» деген оймен ол, үңіле 
қарап еді, кісі көрінбеді.

Енді ұйыктай алмайтын болғасын штабка барайьш 
■деп киінді де, наганын беліне байлап үйден шықты. Ке
ше тым-тырс екен. «Көшедегі күзетшілер кайда?— деп 
ойлады ол, бірер квартал жүргесін,— күнде бүл кезде 
көшеде жүруге тиісті еді ғой?!»

Жүрегі әлденеменеге дірілдегендей болған Амантай 
бір кварталдан бұрыла беріп еді, бұрышта шоқыйып 
жүресінен отырған бір адам көзіне елестей кетті.

— Қолынды көтер!— деді Амантай отырған адам- 
ныц ту сыртынан ептеп басып кеп, жақындап.

Отырғанда үн жоқ. «Ъұл кі'М?» деген Амантай, наган
ный кұлағын ашқан қалпымен отырғанды иығынан ұстап 
тартьип еді, винтовкаға сүйеніп отырған ол кұлап қалды. 
Қолынан винтовкасын жұлып алған Амантай кұлағанға 
үңілсе, аузынан арак. исі мүнкиді. Есін білмейді. Жобасы 
Совдеп адамы.

Қарауылдардьщ бұлай мае болуы жай емес екенін 
Амантай жорамалдады. Бірақ, Ka3apNtaFa барып, баска 
да әскердің хал жайын білуді, я Совдепке баруды білмей 
ол аз тұрды.

Осы кезде каладағы төрт-бес шіркеудін коныраулары 
каңғырлап, каланы баеына кетерді.

«Бұл не?— деп ойлады Амантай,— бұл кезде шіркеу 
кағылмайтын еді ғой. Әлде өрт шыкты ма?»
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Әп-сәтте көше азан-қазан бола қалды. Жан-жактан 
татыр-күтір мылтық атылды. Қалада не хал болғанын 
Амантай енді еезді де, Совдепке қарай жүгірді.

Шіркеудің 'қоңырау 'қағуы, көшедегі шу, атыс үдеді. 
Бірақ Амантайдың бұл халден құты қашқан жоқ, үйден 
шығарда аздап дірілдеген жүрегі орнығып, денесі серігіп 
кетті.

Жүгіре басқан Амантай, қаланың орталық шеніндегі 
алапқа шыға келсе, Совдеп үйін қоршаған адам. Олар- 
ідың казактар екенін Амантай көрді. Атысып жатқан тү- 
ріне қарағанда — кеңсе әлі жауға алынбаған сыяқты.

Казармаға барайын деген оймен Амантай бетін кейін 
бұрып еді, ол жактан да атыс естіліп, көп адам бері ка
рай дүркіреп келеді екен. Дүркіреген топ алапқа шығып 
еді, олар да казактар екен.

Амантайды қоршады. Қашар жер болмай калды. Жа
ке кашіуды ол өзіне ар корді. Сондықтан, алап жак шет- 
те тұрғаи үйдіц касындағы кішірек кызыл кірпіш дүкенге 
іжүгіріп барып, артынан көріп қалған біреулер аткылап 
•куып жеткешне, кұлпын винтовканың найзасымен бүрап 
іеындырьш жіберіп, ішіне кірді. Кішкене дүкенде терезе 
болмайтын еді, төбесін тактаймен жапкан, есіктен өзге 
жерде адам 'кірер орын жоқ.

Амантайдың кашьгп кіргенін көрген казактар, дүкен- 
ғе топырлай жүгіргенде, есж алдьрнда тұрған Амантай, 
Еинтовканыц оғын ағытты. Ол бұрынғы мергендігінен 
танған жок екен. Аткан оғы далаға еирек кеткенін өзі 
көріп тұрды.

Сол атыскан'нан, Амантай таң •білінгенше, дүкеннің 
ашык бетіне жан жолаткан жок. Бірақ ол, аздан кейін 
бет алдына атпай, оғы азын есептеп, .көзіне кісі іліксе 
атты да, кісі ілжпесе атпады. Онын атпауынан «оғы тау- 
ісылған екен» деп жүгірген талай жау каза тапты.

Екі көзі алдьгнда тұрған Амантай, бір 'кезде артында 
бірдеме күрс eve түскенге жалт қараса — төбеден түсіп 
жаткан адам емес, оттьщ жалыньр екен. Жалышмен бірге 
сарайға тактайлар да 'Күлады. Іші тар дүкенге коп-адю 
кара түтін лап беріп кірді. Түтінге тұншьжкан Амантай, 
,көзін укалай, жан-жағьгнан тескіндік же-p іздеп еді, кұ- 
лаған сарай төбесінің бір пүшпағы быксып жанып, еркін 
тұтанбай жатыр екен. Сол арадан кұлаған ағаштарға 
жармасып, Амантай жан-дәрмен дегенде тебесіне шыкса,
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ар жағы огородты шарбак, ол жакта хісі жок, актар есік 
алдьжда шулайды.

Огородтын сырты — суы саркылған, бірак, сазына 
тал ө: кен өэеннін биік жарлы арнасы еді. Көзіне тірші- 
лік уміті елестеген Амантай, жанып жаткан сарайдан 
сырғып түсіп, огородты айнала токыған шарбакка дене- 
<т жапсыра, взенге карай жугірді. Абырой бергенде 
«•фтенген дукеннен жел.меи шалкыған кек түтін оған жа- 
мылгы болып, оны ешкім керген жок. Өкпесі аздап ал- 
* ынған ол, бауырына бұйра тал өскен биік жарға дома- 
лай кұлады.

VII

Талай түндерді жамылғылап жүріп, Амантайдың тэ
ты да тапкан баопанасы Бурабай тауынын етегіндегі Ме- 
ніреудің карағайы. Берік бекініс талканнан кейін, жан- 
жағына кулак түрсе, өсек сез жслдей гулейді, сонда ай- 
тары: «русияның бар жерінде де совет өкіметі күлаған, 
(бар жерде актар ©кіметі орнаған, енді жуык арада актар 
сатшаны тағына кайта отырғызбак та, паішашылдық дә- 
уір кайта басталмак...»

«Бұ калай болды!— деп кайғырады Амантай,— ең- 
бекші 'көпшіліктің каранғы өміріне Октя’брь революция- 
сы жаккан бостандык шамы шынымен сөнгені ме?!».

Октябрь революциясын Ленин баскарған большевик- 
тер партиясы жасағаньж Амантай жаксы ұккан. Енді, 
жергілікті Совдеп кұлап, Меніреу қарағайына жалғыз 
тығылған Амантай «Ленин кайда екен?» «большевиктер 
«лартаиясы не халде екен?» деген сұрауларды өзіне сағат 
сайын емес, минут сайын қояды да, жауабын таба алмай 
дал болады...

Тауды төңіректеген елдермен астыртын араласып пер
се, актар укіметінің орнауына орыс— казактың байлары 
іана куанады да, енбекші кепшілігі кайғырады. Олар- 
дыц да айтары — Амантайдың аузындағы сез. Бірак, 
олар да Амантай сенген өсекке сеніп, совет өкіметі жо- 
йылды деп ойлайды, оның енді кайтып тірілер-тірілмесіне 
көзі жетпей дал болады, олар да Амантайдай ауыр күр- 
сінеді... Ой туманы олардың басында да қалыңдай тү- 
седі...

Осындай күндердіц бірінде Амантайдыц алдынан за- 
гы да бір бахыт жүлдызы жарқырап қалды. Оған кеп,
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(бір топ адамымен Гроза косылды. Переворот күні >комап- 
дировкада жүрген ол, алмақ боп қамаған актардың о - 
ірядымен соғысып, оларды да шығынға батырыпты, өзі 
де қатты шығынданьгпты. Сонда да ол беріспей, аз кісі- 
мен тауға паналап үлгіріпті. Басында ол Н... каласьш- 
дағы өзге коммунистермен қатар, Амантайды да өлгенге 
жорыған екен, оның тірі кұтылып Меңіреуге тығылғанын 
Дма'нтай жасырыи қатынасып жүрген ОІортанның бір 
■орысынан естііпті. Амантайдың жатқан жерін тауып бер- 
іген де сол орыс. Ол Грозаны да жақсы біледі екен.

Жата-жастана сырласкан Гроза, Амантайға саяси 
хал-жайдьг баяндап берді. Оның түсіндіруінше, мына пе
реворот өткінші жауын сыяқты болмашы бірдеме. Совет 
екіметі, оның ойынша, орталық Россияда мықтап орна- 
ған, үйткені, оида ұйымдасқан саналы, қуатты пролета
риат табы бар, большевиктер партиясы баскарған бұл 
'пролетариатқа ешбір ақтың да, ешбір сыртқы жаудын да 
тісі бата алмайды, ал мына Сібір өлкееінде переворот 
болғаи себебі — мү>нда орталық Россиядағыдай ұйым- 
дасқан пролетариат табы жок, оны басқаратын больше
виктер 'партияісыныц басшылығындай мызғымас қырағы 
басшылык жоқ.

— Бірақ,— дейді Гроза, осы жайларды Амантайға 
баяндай кеп, Сібірдегі хал — уакытша кыйыншылык. 
іБольшеви<ктер ақтарды жеңеді, өйткені большевиктер 
.халықтың қамқоры, ендеше, халық ақтарға емес боль- 
-шевшстерге ереді. Хальрқ қайда болса күш сонда.

Сөз аралата көп сұраулар қойғанмен, Гроза А.ман- 
тайдын күдіктерін жеңіп, өз еөзіне сендіреді.

— Сонда не істейміз?— деген сұрау кояды, сөнген 
гүміті қайта түтанған Амантай.

— Күресеміз,— деді Гроза.— Екі жолы бар оның: не 
.орталық Россиядағы Кызыл Армияға қосыламыз, нё, 
осы манда партизан боп жүре тұрамыз да соғыепен бері 
беттеген Қызыл Армияны тосып аламыз....

Ақылдаса кеіе, Гроза мен Амантай Орал тауына бет- 
■теп, Кызыл Армияға косылуға бекінді және олар кеп 
/Кыйыншылықты бастарынан өткізіп, армандарына жетті 
>де. Ол жайлы кеңес кейінірек...
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СііБИДЕН СӘЛҒ.МДЕЛІЕ

I

И .мин tip  жак шетінде, кал а да и оғашырзк кірпіш 
заводы болушы еді. Революция дан кебін бул завод ток* 
тап, үйлері бүзылып, анырайыл кірпіш күйдіретін орлар 
меи кегиген сарай кабырғалары калган.

Қалала переворот боп, әкімшілікті актар мен алаш- 
орда алғаинан кейіи, атыста өлген совдепшілерді және 
(<угыстан жаэамен атылгандарды кірліаі сарайдын ішже 
үйіи, олардаи белгі калмау үшін денелерін өртеп жіберу- 
ге үйғарды.

Амантайды еліктердін де, тірілердін де арасыная 
іэдеп таба алмаган олар, оны кашып кетті. деп жорыды. 
Тірі калгандардыи ішіндегі Аскар мен Кузнецовты олар 
атуға каулы кып, ол туралы жоғарғы жерлержен сүра- 
іан еді: «бастықтарын мүнда жіберіндер; оларды мұнда 
гергейміз> деген жаіуап алды.

Аскарлын елі-тірісін білмеген Ботагөз, босандым деп 
оранып-шымкануға дәті шыдамай, жүрт кәзінен ұрла- 
иыгі кірпіш сарайға барды. Бұл переворот болғаннан үш 
күи сон еді. Сарай ішінле жүзден астам өлік жатыр 
ексн. Оліктердін біреуінде де бүтін дене жок. бәрінін де 
хияматтмк а записи өлгендігіне денелерінде анкын танба 
бар. Маңайда күзетші керінбейді. Актардың азабы аз 
дсгснлей, кузғын-карғалар мен иттер де өліктерді басы- 
«ып алған.

Ботагөз Амантайды да, Аскарды да өліктердің іші- 
іісн таба алмады. Оныц тапканы Балтабек. Балтабектің 
ажалы — жарасы жазылды ма деген жүрегін тағы сыз- 
датты. Бірак, амал канша, оның зарын кім тындайды. 
Өліктерді тагы да актарған ол бір адамнын киім, дене 
жобасы Амаптайга келеді, бірак, бет-‘пернесі бұзылған, 
«оси Амачітай болар» деп жорыған Ботагөз, көрші жі- 
'ГІr гіц бірсуін жалдап, түнде урлатып алып, Балтабек пен 
онм комдірлі.

Аскардан хабар-ошар бол-май кайғының кара теңізі- 
н<‘ түпinыкклII Ботагөз, бес-алты күннен кейін, мынадай 
хат плды:

«Білетін жолдастардың айтуына қарағаада Амантай
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нағашың окда ушып өлген,— деп жазған еді Аскар,— 
бұл бізге үлкен қаза. Амантай қазактыц енбокші бүқа- 
расының ішінен кайнап шыққан кұрыш болат еді. Оны 
жанымдай жаксы көруші едім. ЕекерҮкіш болсын — ба- 
„паның атьгн Амантай қой. Сенен екімші етінішім: 'мені 
ікорғауға, ізденіп шығаруға шамаң келмейді. Меніц ба- 
(сы.м бәйгеге тігілді. Жау қакпаны аякка мықтап түсті. 
Алдымда не 'күн туғалы түрғаны маған қараңғы. Не күт- 
се де бір тәуекел! Оны ікелеше*к көреетер. Ал, сен мені 
уайымдаймын деп баланы жүдетпе. Бір баланы ептеп 
асырарсың! Балаиы ондап өсірсец, маған көрсеткен жәр- 
демің сол. Кім біледі: егер ауыр азапты калжыраған де- 
не көтере алмаса, артымызда нәсіл деген аты калар!»

Баланың аты оған шейін койылган жоқ еді. Аскар- 
дың тірі қалғанына қуанған іБотагөз, бала тіуралы тап- 
(сырмасын орындап, атьгн Амантай койды.

Жас баланы ғылым жолымен күтуді Ботагөз білетін 
еді. Өткен кыстьщ басында Аскар Омбьгға барып, Бота- 
ігөздің жүкті болғанын есіне альт, бала тәрбиелеудің 
жолдарын үйрететін бірнеше кітаптар әкеп берген. Олар- 
ды Ботагез тегіс окып шыккан.

Бала туып, Аскардыц «баланы оіщагс өсір» деген 
хатын алғаннан кейін Ботагез тұткынга түскен серігіп 
лайгыра отыра, баланын тәрбиесін де кітап айткан жол- 
дан аудырған жок. Ъала'ны жаксы өсіруте бас себептер 
күн, таза ауа, таза киім, таза тамак, таза орып. Булар- 
дыц бәрінен де тарыкпаған сәби Амантай екі беті күн- 
дыздай кұлпырып, балтыры бесіктей, дені сау боп өсті. 
Қырқынан шыккан кезінде денесі екі-үш айлык баладай 
'болды. Жас баланы кес^ктінен айыру «қыйьгн, дегенмен, 
бет бітімі аумаған әкіесі сыяқты.

Аскар тұткынға алынғаннан кейін, Ботагөзге жоғары- 
да айтылған бір ғана хат бере алды. Оған Ботагөз жау- 
ап жазып, түрме күзетшісі аркылы берейін деп іздеп еді, 
әлде неменеге күдіктеніп, актар ол күзетшінің өзін камап 
койғаны мэлім болды. Содан кейін Аскармен катнасы 
үзілді. Хат былай тұрсын, ас та бергізбейді. Бірак, хат- 
таса, катнаса алмағанмен, ас бере алмағанмен, оның 
абактыда жатуьгның өзі Ботагезге медеу боп жүр еді. 
Бір күні Аскар түрмеде жоқ деген хабар алды. Өлтіріп 
тастағаны, не бір жакка жібергені белгісіз болды. Бота- 
■гөз састы. Не істеуді. хабарын калай алуды білмеді. 
Совдеп құлағаннан кейін Ботагөз «езімді де тұткынға
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глатын шығар» деп кауіптенген еді. Бірак, кауіптенген- 
мен кайда кашады? Барар жер жоқ. Сондықтан ол, 
«тәуекел! — деп ойын бекітті,— ажалды да, бейнетті де 
күтіп алайын!»

Актардың штабынан, алаш-ордада күн сайын түткын 
адамдарын күткен Ботагөз, Аскардың абактыдан жоғал- 
,ған хабарын естіген соң шыдап отыра ал.чады, «менің, 
бұл калада екенімді блар білмей отырғак жоқ.— деп ой- 
лады ол,— енді бойтаса болуымның орны жок, тәуекел 
деп алаш-ордаға барайын да, Аскардын. хал-жайын сұ- 
райын, өлі я тірісін білейін! Азар болса өзімді де үстар. 
Кайтем, көнем! Амантайды көтеріп ала барайын. Олар 
да адам баласы ғой, мүмкін аяр!>

Ботагөз баласын орап көтерді де алаш-орда коми
тет! не барды. Ол барса, кеқседе: Мадияр, .Алексей жэне 
Сарыбас отыр екен. Мадияр Ботагөзді еркін танымайтын 
еді. Сондыктан, Ботагез кабинетіне кіргенде: «Бұл кай 
келіншек!» дегендей, ол көз астымен парады да, үндемеді.

Ботагөзді таныйтын Алексей мен Сарыбасқа бұл 
келу танкаларлык көрініс болды.

— Я,— деді Сарыбас сызды күлкімен қарап,— жол 
болсын, сұлу келіншек!

Не деп сөз катарын білмеген Алексей: «амансыз 
ба»? деп колын үсынды, Ботагөз оның қолын алды.

— Сіз таныйсыз ба, бұл кісіні?— деді Сарыбас Ма- 
диярға:

— Ж-ж-жоқ!
— Таныстырайын: Досанова Ботагөз! Қаталаспасам, 

солай болар, сұлү келіншек?
—  Сол-ла-ай-ммма?!.. Сөйлеңіз! — деді Мадияр.

— Жөнімді біліп отырсыз,— деді Ботагөз, .Мадияр- 
Fa,— кел ген жұмысымды айтайын. (Ол аз кідірді).

— Сейлеңіз дедім ғой.
— Аскар туралы еді.
— Аскар?.. А — а — а!.. Я, ия, онык несі туралы?
— Көруге мүмкіншілігі болар ма деп келіп ем.
— Мүмкі-н касында тұрғыңыз келетін болар! — деді 

Сарыбас,— оған ұлықсат әперуге болады.
— Көруге? — деді Мадияр, сүзіле карап, — ха-ха!. 

Көруге! Болмас ол, жас ханым.
— Коммунисті «ханы.ч» дейсіз, сіз де кызыксыз-ау, 

ашуланса кайтесіз? — деді Сарыбас.
Мадиярдың, ойы қалжында емес, Ботагөздің өзін ер-
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кін ұстауында. «Досың да, дұшпаның да ер болсын» де
ген макалды дұрыс санайтын Мадияр, жауынын алдында- 
ғы Ботагөздің бұл кайратына іштей сүйсініп те тұр.

— Көруге болмаса, дәм беруге ұлықсат етіңіз!— де- 
д: Ботагөз.

— Болмайды, ханым.
— Ең болмаса, мұнда бар я жок хабарын және ка- 

шан сотталатынын айтыңыз!
— Онда не істемексіз? Адвокат жалдамақсыз ба?
— Құзғынбаевті жалдар! — деді Сарыбас, — айтпак- 

шы, Құзғынбаев та абактыда екен ғой, Асқармен екеуі 
күнде акылдасып жататын болар.

— Ие, ие, ол еолай! — деді Мадняр, Сарыбаетың сө- 
зіне елегізе қараған Ботагөзге,— біздің ауылда бір мақ- 
таншак, айтатын еді «қаскырды керегінде соғып ап, ке- 
рексізінде өсірем» деп, сол айтқандай, Құзғынбаевты 
керегінде асырадық та, керексізінде қамап койдык. Жас 
келіншек, мен сені естігенім болмаса, жүздескенім жок. 
Айтуда да солай еді, көзіме де солай көрініп тұр, сіз сөз- 
ге түсінетін адам сыяктысыз. Сізді әурелемей қыскасын 
айтайын: Аскар туралы сізге хабар бере алмаймын. Бұ- 
дан былай бұл мекемеге, бұл мәселемен келменіз? Ұқты- 
ңыз ба?

— Түсінікті!— деді Ботагөз, жалынуды ар санап жә- 
не жалынудан өнер еш нәрсе жоғын шамалап. Ботагөз 
шығып кетті. Кеңседегі үш адам оны қадалған көз карас- 
пен жөнелтіп калды.

— Хаталық! — деді Мадияр, зілденіп, — сөз жоқ, ха- 
талық! Хаталастық! Әлгіні қамау керек еді.

— Бұған Алексей Андреевич не айтар екен? — деді 
Сарыбас.

— Орынды кекету!— деді Алексей,— кабылдаймын.
Алексейдін бүлай деуі: Н...да переворот болған күн-

нін ертеңінде жазалау экспедициясын бастап, Алексейдің 
карындасы Лизаны алған офицер Кабанов келді. Сол күні 
ақтардың штабында большевиктердің қалдығын құрту ту
ралы сөз боп, Сарыбас Батагөзді абақтыға алуды ұсынды. 
Бұл ұсынысқа Алексей, әуелде: «кеше ғана жас босанды, 
есін жыйнасын, содан кейін көрерміз» деп отырып. Мади
яр мен Сарыбас өз сөздерін қуаттай берген соң, «солай-ақ 
болсын!» деп ризаласты. Бұл мәжілісте Лиза да бар еді, 
«жас босанды» дегенге елегізген Лиза: «ол кім?» деп су-
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■ран еж. Алексеи кгтядтгдасынын ес’дае Ботагәзлін онъг.п-н 
баяғыда бірге опыганын түсгркі-

— А-а-а, білший — лет Бттатезлі көз аллына елестет-
кен Лиза. окы абактыға жаб'та парсы балды, өз пөкілін- 
де: сбаягылан кейіз кәргеу жэп» Қаняаі 5оп есті екез? 
Ғнреніа, сейдеоекш. Мушега, бізлін кігі бот кетер» деп 
дәмеленді

Өткіт. өз оттасына іакпалды Лиза мәжілісте гсъгны- 
сын дткізді. Ертеніне ол Ботагәзді ізлеік тәтегінен татггы. 
Ғөттен көрмегеи сод. Лпзанъш кескінінен ол жакшіған 
екен. Сейлесе квле та пытан сод. Лиза оғал оны аяйтынлы- 
гын. хатетден кттгағысы келетінін. болъшевиктердЗ жак- 
тзп тгюрінен кайтудыщ хажеттігін аіттты. Ботатөз Лиза
ны бетке сокзады- <Есім жтк, жыинананын. онланайын, 
біоер анға шейін макан ешбір апыл аітЕауынызлы еті- 
нем» лелі Лкзг есек лэмелілеу бот кайтты. солан кешн 
тггы бірер ізлет бзтыл, пэтерінде хплыктыра алмады.

.Азеіігейділ Сарыбаска: «трынды кекету. кабыддай- 
мыч> деу себебі. қарындагы Лкзанын Б ттагезге камкор- 
лык жасауына жол бергенін есіне алу еді.

Алексейдін иазі Ботагезге бүл жолы бурынкылзя лз 
артыт: кадалды- «Жаксы әиелдін бала — гсежек аткан тү- 
лі> леГггін елі.— леи онлалы Алексей, Ботаге? шыка жэ- 
нелгенде, сонынан палате катан отьгтыз,— бала тукан- 
кав кенін пандан сүлулалған езі!„ Бұрын лз суду әнел 
енлі тігггі кулпкрып кетііггі! Өзіне уйленер ме еді?» леп 
кттытты Алексей онын.

Сарыоас пен Мадяярдыц оны бір туйідде еді. «Бүл 
квэге пп ■ н сүйез.— дал оклады олар, — оны сылыа 
тастау керек. база сын л а, езін ле курну керек!>

Мадняр бұл ойын Алексейге сып а ныла л антьш еді: 
толпы гая кәнілді .Алексей былкылмен: «керерміз» лея 
са^лы ла. өз іітінле. соған жолығу керек екен!> леп ориы- 
ная турыт, тыска шығып кеттк

— Кердін бе. былхылдауын! — лед? Мадняр Сары- 
б зека—  осы офицерДІН осы әіеяде оны бар.

— Ол бурыняан мәлім мэселе.
— Ол ойы орындалмасыя де! Көрерсін, Алексей злам 

лесе осы келіншек оғал тнеді.
— Жок. тимейді.
— Жаксы көріп емес, залымдыкпен тлел:. Мен кіеі 

танысам, осы эйел залым. Егер Алексейге тнее, онын ен 
зор максаты сені мен мені кұрту.
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— Оны істсй ялар мя окон? — ясді Сары бас урок-
лишь.

— ІСТО.ЙДІ. Сондьгктан будян кутылу керок.
— Калаі -
— Екі ж ап бар: біроуі— огср .Алокоой конбосе, осы 

калаға келіп жаткан тробуналдын бастыгыня акту' ко- 
рек. Ұгындырслқ, трибунал сез жок, ап кблйггпокті жа- 
заляйды.

— АлокоойДІ өшіктіріп а.пгмаоак?
— Өгаікпейді, тәйрі! Өшіготін ап ora и гапіык ДОй*і- 

сін. Жәй, кврое кыяар, ндпсі Kyvap офицсрлігінон олтіп 
жургені емес no.

— Екінші жольтыз me?
— Ұрыларды жалдап елгіртуК

II
%

Үйіне беттеп коле жаткан Ботагзздін ойь*: үстінлегі 
іске татыр кнімдерін еатып амалдап, Кызылжарга жоту 
баллы. «Кызыл жар да завод та коп. жумые та коп, — топ 
оклады ал, — сонын біреуіне орнадасармын. Жакын жор- 
ге бзрсам. Ержан да коз-күлак бодар».

Осы ойға табанын тіпеген ал, аягын жылдамырак. 
агтап, үйіие колее, оеік алдында бір жат жігіт тарантас 
майлап жатыр екен.

— Есенсіз бе? — дсді жігіт, Ботагоз ?<.асына келген- 
де. бонын жазып.

— Танымайтын жігіт болғасын, Ботагоз гоктап амам* 
даспай, касынан өтіп кеггі.

Үнден орап алып шықканнам үйқтаган Дмамтяй әлі 
оянған жок еді. Баланың тыйыштыгын кымбат еанайтым 
Ботагөз: «оянып кете ме!» деген корқынышпен аягым 
үшынан басып, демін сптоп алып, аспа бесікко баланы 
акырын са.лды. Үндің таза ауаеы мол Скстеын чсп терезоні 
ашты. Жел улемесін деп есікті жапты. Содан ксіНм ауыз 
бөлмеге шығып еді, манаты арба майлагам жігіт ауыз 
бөлмеде колын сабындап жуып жатыр окон.

— Тағы да амандасайыншы, — деді жігіт Богагозғе 
карап, — денің сау ма?

— Шукір,— деді Ботагөз, ішінон: «осыітіп кадала 
амандаскан бұл кім?» деп ойлап.

— Құрбым, сен мені танымай турғап шыгареыц, Га-
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іиымайтыи жпиііі бар. Сен мсііі бұдап бұрын көргеи жоқ- 
сыц. Мсн мыпа Есіл өлкесінде тұратын елдікімін. Емен- 
таіі деген кісініц бсласымын. Еліміз бұл арадан көп жер. 
Бір жолаушыға атымды жалдап келіп ем, касымда оқу- 
ға түсем бс деп келген бір жігіт бар. Сенің кім екеніңді 
осы үіідегі кемпірден естідім. Сезден сөз шығып отырып 
айтты. Жоме қасымдагы жігіт те біледі екен. >І\аза бас- 
пасам, сен Аекардың ойелі болатын шығарсыц?

— Болсак болармыз,—деді Ботагөз күмілжіп.
Скамейкаға, қолын сүртпестен отырып, Асқармен ка

лан тапыс екепдігіп жігіт түрегеп тұрған Ботагөзге баян- 
дады. Кеңесіпе Караганда ол жігіт 16 жылы приемға ілі- 
гіп, манданта кеткеи екем. Жолда, вагонда қатты ауырып, 
Калуга қаласыпда жолдас жігіттерінен калып қойып, 
больнпцаға түскеп екен, онда көп жатқан екем.

— Өлім халінде, кірптім гаиа кыіімылдап жатыр ем, 
— деді жігіт,—- орысша киінгеи бір жас казак жігіті көзі- 
ме ұшырай кеткснде денемдегі ауруым серпіліп жүре бер- 
гендей болды. Жас жігіт менің касыма келгенде жылайын 
деп ем, күшім жоқтығынан ба, қуанғандықтан ба — көзім- 
нен жас шықпай қалды. Сол жігіт Асқар екен. Менің бал- 
несте жатканымды естіп әдейі іздеп келіпті. Өзім бұрын 
орыстьгц «но» деген сөзін білмейтін, кала-калаға аз 
шыккан момын жігіт ем. Балнесте тілімді түсіндіре ал- 
ман сілем катып еді. Аскар келгепнен кейін тілді де түсін- 
дім, ауруымнан да айыға бастадым. Күнде келіп-кетіп, 
ол мені жазылғаиша күтті. Маған көп акша жұмсады. Со- ' 
нымсн не керек, сауығып, зауытка жұмыска түсіп, жігіт- 
тер елге каптканда мен де бірге кайттым. Асқардыц ха- 
лін естіп, ішім ашып отыр. Әп, садағаң кетейін Асқар-ай, 
ондап бауырмал, ондап көпшіл жігіт дүниеде сирек шы- 
ғар! Наніарға етінен ет кесіп беретін жігіт еді. Жалғыз 
мен емес, талай жылаған жігіттің көз жасын кұрғатып 
еді, «көп тілеуі көл» деген, сопла менімен бірге болған 
мың шамалы жігіттің қайсысы болса да Асқардың жолы- 
па өзін кұрмандыкка шалуға даяр. Түбі қайырлы болар. 
Еш норсе стпсс. Таныстырып қояйын, өз атым Асан.

— Қасы.мдағы жігіт кім дедіңіз?—деп сұрады Бота- 
гөз, біраз үндемей тұрып.

— Сағит.
— Помелиясы кім?
— Бектеміріп,
Осы кезде баланың дыбысы шыққасын .Ботагөз төргі



бөлмеге кіріп, оянган Амантайды кұрғатып, емізіп отыр 
еді, Асан төргі бөлмеге кірді де, ехі терезенің арасында- 
ғы орындыкка отырды.

— Кішкенеңнің бауы берік болсын! — дед: жігіт. —
<Ат ұстар» ма, «кырық жеті» ме?

— «Ат ұстар».
— Бар-рек-келді!
Асанның есіне «ат тұяғьш rail басар> деген макал тү- 

сіп, аузьм жыя койды. Ботагөздін көціліне келер деп ок
лады. Екінші — ол сөзге Аскарды кыймады.

«Жас балаға көз тиеді» деген казактың ырымын Бо- 
тагөз елемейтін еді. Сондыктан ұйкысы канып, тамакка 
тойған баланы ол алаканына салып секіртіп, бірдз ой- 
натты.

«Тіпә,-тіпә, тіл-аузым таска!— деді ішінен Асан.— 
Әкесінің аузынан түсіп калған екен, бакыр!»

Далада жұмысы боп түрегелген Асан, есікке бара бер- 
ді де, теріс карап калтасынан күмәжнигін алып, Бота- 
гөзге Николайдың кағаз бір сомын ұсынды.

— Балана көрімдік!— деді ол, беріп жатып, — кү- 
місі кұрғыр осы күні жок кой, мынаны ырым кыл!

«Тәйір жарылғасын» айтып, бір сомды калтасына са
лып, баланы орап алып Асаннан аз кейін Ботагөз ауыз 
үйге шыкса, койдың семіз етін Салиха табакка салып жу- 
ып, жатыр екен. Бұл үйге ондай көптеп келген жок еді.

Ол кезде есік алдына ағыткан арбаның үстіне отырып, 
Асан ка.мытыныц бірдемесін жендеп жатыр еді, касында 
Сағит.

Ботагөз Сағитты танымай, арбаның касынан өте бе- 
ріп еді:

— Асқардың әйелі осы кісі, — деген Асаннын сыбы- 
ры кұлағына естіліп калды.

Амандаскысы келген Сағит, Ботагөзге ұмтыла беріп, 
куып жетіп амандасуды ерсі көргендей токтады. «Сағит 
осы ма?» деген ой келді, оньг сезген Ботагөзге.

Н... каласы «Бұкпа» деген бір кішкене таусымақтың 
ығына салынған еді. Таусымактың аты «Бұкпа» болуын 
әркім әр түрлі жорыйды. Біреулер: бұкпантай, аласа тау 
болғандыктан койған дейді. Ал енді, біреулер: осы тау- 
дың басына «Бұкпа» деген батыр көмілген деиді. Бірақ 
кайсысы расын ешкім білмейді. Таусымактыц оңтүстігін 
ала біткен, бергі жарынан арғы жарына ада.мның көзі 
жетпейтін қаланыц бір кабырғасын т^гел ораған дария
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шалкар көл бар. Көлдің аты «Букпа». Тау каланың күн- 
батыс онтүстігін коршай, калаға корған сықылданып 
біткен.

Қаланың бұл таудың етегіне салынуын жұрт екі түрлі 
ертегі ғып айтады: біреуі — «жаугершілік заманда, ка
зак Россияға жаңа бағынған кезде, юала салуға қорған 
сыкылды тау екен деп, осы «Бұқпаға> әдейі салыпты». 
Екінші — «Қазақ бағынғаннан кейін, өкімет эскері дуан 
саламын деп осы жақка шығыпты. Іздеген орны Көкше- 
тау екен дейді. Көкшетауды іздеп келе жаткан патша өкі- 
метінің солдаттары жолда Көлбай, Жанбай деген батыр- 
ларға жолығыпты. Жөн сұраған солдаттарға Көкшетауды 
сілтеуге батырлар кыймай, Көкшетау осы деп «Бұкпаға» 
алып барыпты. Солдаттар Көкшетау осы екен деп, Бұкпа- 
ға діңгек қағып, келесі жылы дуан түсіпті».

Бұқпантай кішкене тау болғанмен «Бұкпа» әдемі тау. 
Бір жағынан карағанда ол тау да емес, үйткені тауға мен- 
шікті тас онда өте сирек кездеседі. «Бұқпа» тауында тас 
жоктың касы. Онын тауы корған сыкылданып біткен кә- 
дімгі топырақты жер. Қарған таудың үстіңгі қыртысы 
қалың қара топырак. Сондықтан май мен сентябрь арала- 
рында жасыл бархыт жабуы бар жыйған жүк сықылдана- 
ды да тұрады.

Таудың биігінде ара-тұра сайлар кездеседі. Оларда 
өскен шоқ-шоқ кайың мен қарағай. Жазды күні сайран- 
дағысы келген халық — тауға өрмелеп шығып, сайларда- 
гы ағаштардың ішіне сіңіп, шайын кұйып, қымызын сапы- 
рып, етін асып, гармонын ойнап, өлеңін айтып... деген 
сыкылды рахаттанады да жатады.

«Бұкпа» тауының солтүстік күнбатысын «Бұкпа» кө- 
лінің оңтүстік күнбіатысы сыйыр мүйізденіп орандырап 
тұрады. Таудың көл жақ беті жаркабактау. Сол кабак- 
тан арбалы ат жүре алатын жол түскен.

Лсқар абактыға түспей тұрып «Бұқпа» тауынын, үстін- 
де сайрандауға ара-тұра Ботагөз екеуі шығатын еді. Ас
кар камалғасын, тауға баруды конған Ботагөз. Амантай 
кыркыннан шығып қолға көтеруге жарағасын, балаға та
за ауа жұтқызу ниетімен тағы да шығатын болды. Сол 
дағдысымен ол, есік алдындағы арба үстінде қамытын 
оңдап отырған Асанның касынан өткесін, тура тауға жө- 
неліп, төбесіне шыкты.

Таудыц үсті каптаған кісі екен. Олардың калың орта- 
сына кіргісі келмеген Ботагөз, көлдің қабағына тақалған
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жердегі бұрын Аскармен кеп отыратын бір сандыкша 
таска отырды. Көлдін. тау жақ жиегінде сирек өсксн ка- 
мыс болатын еді. Осы камыстыц іші кайығының шынжы- 
рын судыц түбіне шөктіріп, бір орыннан қозғалмай кар- 
мақ салған адамдар екен. Ондай кармакты Аскар мёіі 
Ботагөз де талай per салған. Көлдің балығы өте көп бола
тын. Ерінбей отырған кісі, таңертеннен кешке шейін сал- 
ған қармағына іліккен балыкты арбамен алып кайтатын.

Аскармен отыратын сандық. тасты, Аскармен қармақ 
салатын көлді көргенде есіне Аскар түскен Ботагөз, күн 
ол күні желсіз, бұлтсыз өте әдемі болғанмен. ұзак жүре 
алмады. Тауға шыға ойнаған Амантайды жаялығынан 
босатып, кұрғатып, күн көзіне ұстап, күлдіріп, аз отырды 
да, өткен күннің еске түскен минуттарьг кеудесін сызда- 
та бастағасын, баланы орап алып, үйіне кайтты.

Ботагөз үйінің алдына келсе, арба үстінде «Сағит па?» 
деп жорамалдаған жігіт қана отыр екен. Асан жок.

— Денің сау ма, Ботагөз? — деді жігіт арбадан түсіп, 
Ботагөзді карсы алып.

Ботагөз «шүкір» дей қойған жок. Бірак, Сағит карсы 
жүргесін токтады. Мана ол Сағитка көз тоқтатып кара- 
ран жоқ еді. Сағиттың кескінін ол енді көрді: орта бой- 
лы, жауырынды, денесі талдыр.маш, жалпақ беттеу кара 
бұжыр, шамасы 18—19 дағы жігіт екен.

— Мен Сағнт деген жігіт болам, — деді Сағит Бота- 
гөзге, — Аскардың жаксылығын көп көріп ем. Сізді де 
бірер көрдім. Мен көргеннен өзгеріп капсыз. Әлгінде та- 
ный алмадым. Демің сау, аман жүрсің бе? Аскарды да 
естідім: Ақыры куаныш болсын! Қыйын болған екен. Ту- 
маңыз кайырлы болсын!..

— Мен сізді білем, — деді Ботагөз. — Аскар сізді көп 
айтатын еді. «Зерек бала еді» дейтін еді Аскар, «егер 
окыса адам боп кететін бала еді, жетім бейшара кайда 
жүр екен деп» соцғы кезде іздеп тауып алуға сұрау сала 
бастаған еді, бірак, ол тілегіне жете алмай...

Одан әрі сөйлёсе, көз жасы сөзбен жарысатын болға- 
сын, Ботагөз сөзін де, жасын да зорлыкпен бөгеді.

Біраздан кейін кайғысын жадыраткан Ботагөз бен 
Сағит арбаға катар отырып, Аскар жайында біраз қеңес- 
тер сұрап, өз жайын да кыскаша айтты. Оныц сөзіне Ка
раганда 1912 жылы Аскар Итбаймен Петербург кеткенде 
Сағнт Кенжетай үйінде калып, бірер ай тұрғаннан кейін 
әкеинін жиені едім деп біреу камқорсып алып кетіпті. Ол
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ядам келесі жазда Сагиггы орыс каласында мал бағатын 
бір жатакка жалдап, содаи 1 ‘J 1 в жылга дейін көбіне кала 
арасын іа мал багу, егін салу жұмысында журіпті. 16 жы- 
лы Көкшетау, Кызылжардын, арасыиа шойын жол салу 
жумысы басталғанда, бір жыл жер казуда болыпты. 1917 
жылы Квкшетау елі, Жанылган дегеи болыста, ауылдык 
мектепте мүныи бір немере ағайыны мұғалім болып, сол 
муға.іім Сағитті касына альт 1917 жылдың күзінде сабақ 
окытыпты. 18 жылдың январында Н... каласында мұғалім- 
дср жыйылысы боп, сонда Сағитты окыткан мұғалімді 
земства Асаннык еліне жіберіпті. Мүғалім Сағитты сол 
елге ала кетіп, кыстай оку окытып, қазір: «алдағы кыста 
Омбыда мүгалімдік курс ашылады» деген хабармен Асан- 
га еріп, Н...ға соны білу үшін келген екен.

Сағнт кеңесін аяктағанда бір жактан Асан да келді. 
Осы кезде үйден Салиха шыгып, конакдарға ас піскенді- 
гін айтты.

— Үйде кездессең, — деді Асан, Ботагөзді дәмге ша- 
кырып, мал басып жейтін жолын бар адам ең. Ретсіз 
жерде кез келдің. Ол дүннеде болмаса, бүл дүниеде Ас- 
к.ірдыц жаксылығын кайыра алмаймын. Аз дәмді көптей 
к<»ріп, бірге отырып же. Қай қазақтын әйелін аска шакы- 
р .ш отырмыз. Әркім не істесе өзі үшін істейді. Сені жұрт 
Аскардың әйеді деп сыйлайды.

Асан да, Сағпт та құрак үшып. Ботагөзді жакын тарт- 
канмен, «бғ>рі арыгын білгізбес» деген макалды еске 
алып, Ботагөз күн кғ>ріс жағынаи сыр бермеп еді; ол айт- 
пағанмен, оның жайым жолаушылар Салихадан естіген 
екен,

Ертеңіне Сагитты алып еліне қайтуға ыңғайланған 
Аслн, атын жекпестен бүрын Ботагезді оцаша шығарып 
сөйлесті.

—Жарықтығым! — деді ол. — тілеуім алдымдағы жас 
жігітпін! Ннетім ак. Ак ннетіммен айтамын: «сыпаны сы
рым жасырмас» деп мынау жас балаңа да, өзіңе де кыйын 
б.'П түр оком. Сен үят, намысты койып. мына біздік елге 
Мчүр. Бай батмағанмен өзіме-өзім тоқ шаруалы жігітпін. 
ЛҮінер ат. кнер кнім, ішер ас бар. Өзге байлыктын керегі 
до жок. Үйде шешем бар. Баска жаным жоқ. Келіншегім 
быйыл опат батды. «Кебін кнгеннен түніл, кебенек кнген- 
неи түнілмо деген. Tipi балса Аскар ертец-ак босанар. 
Бдласы мен ойелін аман-есен колына тнгізсем, оған одан
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улкен олжа болмас. Аскардын жақсылығын калай кайта- 
рам деп жур ем. Құдай айдап әдейі кез келгендей болдын. 
Бул нмандай сөзім.

Асанның шын жүректен шықкан сөзіне Ботагөз сенді. 
Сондықтан «пәлен-түген» деген бұрма, қалтарыс сөздер 
антуды орынсыз көрді.

Осы кезде сырттан Сағнт келді.
— Жасырын еөздерің жоқ па? — деді ол.
— Жоқ.
Ботагөзге айтқан сөздерін Аеан Сағнтқа да айтты.
— Дұрыс. Доетық еөз, жан ашыған сөз, сені Асан 

кем ғып ұстамайды. Жақсылығы тиген Асқардың әйелі сен 
тугіл, айдаладағы алты аласы, бес бересі жок мен де мі- 
незінің жақсылығынан Асанға уйір боп журмін. Маған 
да жақсылығы тніп жур, — деді Сағит, — бұл арада бө- 
тен кісі жоқ қой, — деді ол, жан-жағына қарап алып, — 
әлгінде мен барып отырғанда Маднярға бір офицер келді. 
Осындағы ақтардың баетығы дейді. Соның сөз ыңғайы 
жаман екен. Ботагөзге бұл арадан кетпесе болатын емес. 
Тегі осы арадан тез аттанайық. Сөз турлерін мен жаман 
көрдім.

Бұл «турі жаман сөзді» Ботагөз жорамалдап, кескіні 
сурланайын деді.

— Жұмысың бітсе қайтанық, — деді Асан Сағнтқа.
— Жумыс бітті. Кузге қарай Омбыға оқуға баратын 

кағазымды алдым. Ac ішейік те журейік. Сонымен бізбен 
бірге елге журееік ғон, Ботагөз?

— Қайдан білейін...
— «Қайдан білейінді» қой. Достық сөзді ұк. Қемшілік 

көрсең. обал-жазығың мына Асан мен менің мойнымда.
— Жарайды, — деді Ботагөз аз ойланып, жыламсы- 

рап. — Бармағанда не істеймін. Салт басым, сабау кам- 
шым болса Аеқардың жолында өлер ем. Мына бір кіш- 
кене болып...

Ботагөз бетін басып, өксіп-өксіп алды.
— Жылама, — деді Ботагөзге Асан мен Сағмт қосы-

наи, — бұған да шүкіршілік ет. Көз қырын салар жан 
болмаса кайтер ең. Қазақтың «берсең аларсыц, ексец 
орарсың» деген мақалы бар: Асқардың жақсылығына
жақсылық көрсетуге басымызды беруге даярмыз. Жақ- 
сымен жолдас болғанның жақсылығы осында.

Жолаушылар түскі астарын ішкеннен кейін ат жегіп 
жургенде, Ботагөз жылап отырып, Салихаға сырын ай-
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тип еді, Салиха макул ла корді, куанып та кетті. Сали- 
хаиын кмймаганы Лмантай. Лмантайга оныц сүйіспендік 
мкласм оте кеткен еді. Иісі сһип, үйреніп калған нәрес- 
тедеи айрылу ссіне түскснде— о да жылап, бірақ арткы 
халді ойлады да, шын ыкласымен батасын берді.

— Мені кайда деп актар, сүрап келсе, — деді Бота- 
гез,— баласымен шыіип кетті, содан жок, кайда кетке- 
нін білмеймін дерсіз, онкей.

Кемпірмен жылап айрылысып, Ботагөз жолаушыларга 
еріп журіп кетті,

— Аісн сендергс бір акыл айтайын,— деді Сағит, ка- 
ладан у»аи шыгмп, ат шалдырган б:р жерде, — Ботагөз, 
сен коиіліне ауыр алма, Асан сеи дс карсы болма.

— АйтІ
— Мына Асакның ауылының касында Байтвбет дегсн 

аксакал бар. Мен сошли колында түрам. Коммунистерге 
ши, І.гср Ботагвз Аскардыц ойелі екенін білсе, сөз жок, 
көрсетеді.

— Ол рас, — деді Асам, — білсе поле.
— Бүл полелей кутылатын жол оцай,— деді Сагит.
— Ботагнзді ол елде таиыйтын адам жок. Сеидер кө- 

кілдерімс ауыр алмаидар. Асан, сеи Ботагөзді жолдағы 
бір мойымм алыс жерДен ойелдікке алған болып б^р. Ал, 
Ботагөз, сеи тиген болып бар.

Ііүл саздерге Асам кызарыцқырап сасып калды. Бота- 
гвз кескіиін бүэған жок.

— СаспаІ— дсді Сагит,— несіне сасасыи. Көцілде- 
рің адал болса сасатын не бар? Мынадай қыйын халде 
амал жок, соны Істсу керск. Әйтпесе, Потагөзді біліпкал- 
са, Потагөзге де, сагам да жаман болады. Жандарыңда 
қастярыц бар ма?

БІраз ойланып отырып, Потагөз де, Асан да Сагиттыи 
свяін млкүл көрді.

Ботагоз бси Амантай кеткесін, үйреніп калган Салиха 
үйінс сыймай іцірде жылап терезс алдында отыр еді, 
саудыр-саудыр еткеи карулы біреулер кіріп келді.

— ІІІам жақ! — деді бірсу орысшалап.
Зоресі ушкан Салиха, шамын тапкаимсн сіріцке тап- 

иай спсып еді, сіріқкені үйгс кіргенніц өзі жакты.
— Аскар Досанонтыц катыны каііда?— деп сүрадь. 

біреуі үй ішіп көзімен шолып,
— IІету.
— Қайда ол?
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— Не знаем.
— Как не знаем? Знаешь!
Жай да, кысы'П та, казакшылап та, орыешылап та, 

ноғайшылап та сұрағанмен, Салиха: «мой дом дауна по- 
шол, шара өтірім пошол. Бараншук сам тащил. Потом не 
пришол!» дегеннен бір тайған жоқ.

Мадняр Салихаға шынын айтқыза алмай қажыды.
— Мұны ұрып болмайды, — деді Мадняр, әбден кал- 

жырағансын, — бұған жалғыз-ақ шара бар.
— Арестовайт!

ill

— Ana, биенің бас сауыны болды ғой. Жамал екеуің 
сауып келсепдерші!— деді төсегінен тұрып, киініп жат- 
кан Асан.

Оныц «Жамал» дегеігі— Ботагөз. «Ботагөздін. кім еке- 
нін айтсам, жұртқа жайылып кетіп масқара болмасын» 
деп ойлаған Асан, өзге түгіл өзінің туған шешесіне де 
аты-жөнін айтпаған.

Асан Н...қаласынан кайтып үйіне кеп: «жолдағы бір 
елден алдым» деп, Ботагөзді таныстырғанда, шешесі іші- 
нен: «есік көргенді алма, бесік көргенді ал» деген еді 
дсп ренжіді. Жақын абысындарына бұл сырын бастапқы 
кезде ол ішкірнелеп айтты да:

— Өлген келінім жақсы еді, — деді ол, көзіне жас 
ап, абысындарына, — біреудіц алпештеген баласы еді. 
16 жасында қолыма келді. Туған қызымнан кем болған 
жоқ. Бейшара жастай өліп кетті. Ал, Асан мына бір шүй- 
ке бастьі' әкелді. «Түсі игіден түнілме» деген сөз бар еді, 
түсі жаман емее. Бірақ, «есік көрген адам», ие боп шыға- 
рын кім білсін. Талай жерде жакеы кыз бар еді. олар бе- 
ретін де еді, баланың не білгенін кайдан білейін!..

«Есік көргенді алма» деген макалдаи Масаты шошын- 
ғанмен, іле ол ойынан қайтты. Ботагөз жатып жастық, 
ніліп төсек боп, іші-бауырына кіріп, үйінің ішін де, ыдыс- 
аяғын да тап-тыйнақтай ғып ұстап, орамал-дастарканды, 
көйлек-көншекті кірлетпегеннен кейін, Масаты абысында
рына енді мынаны айтатын болды:

— «Ат мінсе ауынан» деген еді. Тіл аузым тасқа! Ке- 
лінім көңлімнен шықты. Жүре бұзылмаса, әзірге ұнайды. 
Мінезі жақсы болғанмен, өлген келінім салақтау еді. Ал, 
мынау Жамал келгелі үй ішім бір түрлі таза боп кетті.
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Дека да, үй ұстауға да өте бап кісі. Тегі бір үлкен орын- 
ға келін боп түскен адам-ау, деймін. Әркі.м кылығынан 
жағады: сол шіркінніи ана бір нәрестесін ішімнен шык- 
паса да, әлдекімнің баласы болса да, жаксы көріп ба
рам. Баласы алтын асыктай, бүлдіршіндей әп-әдемі. Ал, 
Асанжанныц ыкыласы келінге күлап болған. Жаксы көр- 
гендігінен бс, немене? Кейде атын атамай, Ботагөз дейді. 
Ол не дегені екенін білмеймін!

— Көзі ботадай кап-кара боп мөлдіреп тұрғасын ай- 
тады да, — деді абысындары күліп, — жакеы көрген жас- 
тар бірін-бірі не демейді?..

Ботагөзді осындай жақсы көретін Масаты:
— Калкам, биені өзін саудырып келсен кайтеді? — 

деді киініп жаткан Асанға, — баланың оянатын уакыты 
болды, жылап калар.

Асан тез киініп, беті-колын сумей шайып, көнек кө- 
терген Ботагөз биеге жөнелді.

Асанда бие екеу еді. Бірақ екеуі де емшектері бір ту
там, лашық үйдей денелі, кұнарлы биелер. Екі кұлынға 
каққан кыска желі — ауылдың касынан екі жүз саржап- 
дай жерден жүретін кара жолға жакын.

Асан мен Ботагөз желі басына жеткенде, аржағында 
жакын тұрған сайдан пар жеккен бес-алты арбалы шыға 
келді. Жүрістері катты.

Не айт, не той, не жаназа, не болмаса тағы бір еон- 
дай жыйылыс болмаса, мүнша тобыр арбалы адам бұл 
арада жүрмейтін. Ал кұлағы түрік Асан ондай жыйып 
бар деп естіген жок та.

— Мыналар кім болды екен?—деді Асан Ботагөзге,— 
биені олар кеткесін сауайық. Желіге жакындап калды ғой.

Қатты желіспен келе жаткан арбалардын алды желі 
басында кісі көрінгесін аттарын тежеп, саябырлап кеп, 
желі тұсьша тоқтады. Барлық арбаға мінгендер де ша- 
һарша киінген: үстерінде пальто, бастарында калпак.

— Мадияр! — деп сыбыр ете түсті Ботэгөз Асанға бе- 
тін арбалыларға бір қырындата беріп.

— Оның кім? — деді ақырын Асан.
— Кейін айтармын.
— Әй жігіт! — деді осы кезде Мадияр Асанға.
— Бері келіп кетші!
Асан касына барыгі сәлем берді.
— Сауар көбейсін! — деді Мадияр Асанға, — бұл қай 

ауыл?
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— Құттыбай ауылы.
— Анау төрінде екі ақ үй бар каіі ауыл?
— Байтөбет ауылы.
— Ә, Байтөбет ауылы сол ма? Кәне, жүр онда! — дс- 

ді Мадияр атшысына.
— Таныспадық?— деді Асан жөиіи білгісі ксп.
— Жолаушымыз.
— «Жолаушылар» жүріп кетті. «Жөнін айтпағаны ка- 

лай?» деп ішінен ренжіген Асам, Ботагөздің касьиіа кем:
— Әлгі кім? — дсп сұрады.
— Мадияр деген кісі. Әнеугі мсн тұргаи каладағы 

алаш-орда комитетінің бастығы.
— Мұнша адам кайда барады?
— Бисні сауғаеыи айтайын. Сауын өтіп барады. Кай

да бара жатканын мен білдім.
— Жарайды.
— Желі басына отыра тұрайык, — деді Ботагөз Аса li

ra, биені сауып болғасын, — мен әлгі кенесті айтайын. 
Сағит бұдан бес-алтьч күн бұрын «Жас азамат» газетііісн 
мьшадай хабар айтқап еді: Семейде алаш-орданық әске- 
рі жасалған. Ондай әскер Торғайда, Қостанайда, Оралда 
жасалған. Енді осы манайдан да әскер алмак боп алаіи- 
орда адамдары келеді деген. Бүлар соған келе жатыр дел 
ойлаймын.

Былай пысықтығы болмаса, Асам саясаттам караңгы 
жігіт еді.

— Олар солдатты кім үшін алады? — дсп сұрады ол, 
Ботагөзден.

— Өздері үшін алады.
— Жоға, кіммен соғысу үшін?— дегенім ғой.
— Совет үкіметімен, большевиктермеи согысу үіиім.
— Ел оның солдат алам дегеніне бере қоя ма?
— Кайдан білейін. Берсе беріп те салар.
— Ай, бермес, соғысқа кім кұмар дейсіц? Бсрмсймін 

десе не кылады?
Асанның солдатка баруға карсы ойын білген Ботагөз 

моментпен пайдаланып Асанды алаш-ордаға карсы үгіт- 
тегісі келді.

— Солдат алғанмен алаш-орда канша ұзакка барар 
дейсің? — деді Ботагөз.— Ұзакка бармайтыны — бүлар 
ел ішінен байларды ғана жактайды. Өткен жылы Орым- 
борда болатын съезге. Қызылжар, Омбыда болатын съез- 
ге ылғыи шонжарлар барған жок па?
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— Съезге шонжарлар жүретін әдеті ғой. Кедей съез- 
ден не алады?

— Жок, олай емес, совет үкіметі келсе, съезге шон- 
жардан біреуді де кіргізбейді, ылғый кедей ғана катна- 
сады.

— Кедей съезден не алады?
— Съезде кедейлер үкімет сайлайды. Ол үкімет ке- 

дейдің жоғын жоқтайды.
— Жоктағанда не береді?

— Жер, суға кедей ие болады. Кедейді жейтіи байлар- 
ды, болыстарды Совет үкіметі кедейге жығып береді.

— Алаш-орда ұзақка бармайтынын кайдан білесін?
— Оны мен әулнелікпен біліп отырға.м жоқ. Алаш- 

орда аз ғана байды жақтайды. Кедейге олардан жақсы- 
лық жоқ! Халықтыц көпшілігі кедей. Сонда көп жеңе ме, 
аз жеңе ме?

— «Көп қоркытады» деген мақал бар. Көп жеңуін 
жецеді ғой. Бірақ, мыналар мылтықпен жеңбесе.

— Кедейде мылтық жоқ па?
— Қайда, ол мылтық?
— Ол мылтық Совет үкіметінің, Совет әскерінің қо- 

лында.
— Олар қайда?
— Ресейдің көп жері Совет үкіметінің карауында. 

Олар соғысып, жеңіп, бері карай келе жатыр.
— Мыналардың кызылдарды кырып тастадық, совет- 

ті күртып жібердік дейтіні кайда?
— Өтірік айтады! Дұшпан солай демей не деуші еді?
— Әй, Ботагөз,— деді Асан серпіліп,— окымаған да 

бір, сокыр да бір. Біз түк білмейміз. Сен әйел де болсан. 
оқығаНын бар адамсың. Мына алаш-ордаға сен Аскарды 
үстады деп те өшігетін шығарсын. Ол өз алдына тұра 
тұрсын, өшігетін жолың бар, бірак, сен оны коя тұрып, 
маған шынынды айтшы: Совет үкіметі құрып кетпеуі 
анык кой?

— Анык!
— Совет жеціп келе жатканы рас па? Өз шыныңды 

айтшы! Мадиярга өшіккендіктен айтпа!
— Пе деп карған дейсің?
— Қарғанбай-ак кой. Сенем. Егер бұл сөзің рас болса, 

жүрттың солдат беретін не ақысы бар?
— Бермеу керек, бергізбеу керек. Көп «бармаймын» 

деп отырып алса, түк те қылмайды. Болыстар, байлар бе-
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реміз дейді. Бірак, орда съезінде «солдатка баратынжігіт 
орньгна кісі жалдап жіберуге ерікті» деп қаулы кылған.

— Ойбай-ау, ол баяғы прием жылында болған жұмыс 
кой. Ол байларға колайлы каулы. Байлар баласын алып 
калады да, орныиа кісі жалдап жібереді. Жалданатын 
кедей. Жок, оған кедей көне қоймас! Ана жылы кедей- 
дің аузы күйген. Енді кедейді алдай алмас!

— Үйде отырып күйінгенмен болмайды,— деді Бота- 
гөз Асанның бетін, ішкі сырым көргесін, — алдын ала 
кыймылдап, жігіт бермеуге тырысу керек. Ол үшін жігіт- 
тердің арасына сөз жүгірту керек.

— Ол оп-оңай. Осы елден приемға ілігіп акопка ба- 
рып қайтқаи жігіттен бұған бір жігіт те көнбейді. Көндір- 
меудің міндетін мен өзім-ақ алам. Басын бастап берсен, 
аржағын ел ішініи өзі де таратып әкетеді.

— Асан, с&н бұған ыстықтай сұғынба! — деді 'Бота- 
гөз. — Егер солдат берме деп ашық атка мінсең сені 
Совет үкіметін жактады деп алаш-орда жаптырып тас- 
тайды.

— «Жаптырады» деп өлімге айдағанына бара бере- 
міз бе?

— Солдатка кісі бермейік деген хабарды астыртын 
тарату керек. Бұл жұрттып кышыған жеріне тиетін сөз. 
Тез тарайды. Және солдат бермейді де.

— Оның да рас екен

IV

Байтөбет аулында солдат алу туралы болған алаш- 
орла адамдарының жыйылысына 22 болыстың халкы ка- 
тысты. Жырак жерден келгендердін көпшілігі би, болыс, 
ауылнай, аксакал, атка мінер, жабайы халқы катнас- 
кан — жакын болыстар ғана. Бірак, бұл жабайы халық 
шакырумен келген жок. «Солдат алады» деген хабар ес- 
тіген соң өздері келді. Алаш-орданыц атап шакырғанда- 
ры — беделді аксакалдар, бн, болыстар ғана еді.

Омбыдан және Н... каласыиан келген алаш-орда окы- 
ғандары жыйырма шакты адам. Мойны алые жердегі бо- 
лыстардан келген би, болыс, ақсақалдар үш жүздей адам.

Mine, осы үш жүз жыйырмадай адамды сый конакка 
есептеп, аулыныц үстінде жыйылыс болған Байтөбет, өз- 
ге байлардан жалғыз-ак көмек сұрады. Ол — тігетін ак
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— Өзге раскотын өзім көтерем,— деді Байтөбет,— 
оруак шакырып, атымды атап келгесіп, азар болса бір 
базардан алатын пайдам кетер, бір жылғы төлім кетер.

Мацайдағы байлар он бес шакты ақ үй тігіп бергеннен 
кейін Баптөбет айтқан сертіне жетті. Ас-су былай тұрсын, 
копакка тігілген он бес шақты үйдіц ішіне керекті төсе- 
иішті де ол өзінен жеткізді.

Асқа екі үіі арналған сді: бірсуі — ас пісіретін үй, бі- 
реуі— пісірген асты сақтаіітын үй. Ac пісіретін үйде 
ошақтан казан күні-түні түспепді. Ac сақтайтын үйде 
қант пен бауырсақ қапшық-капшық боп үйіліп жатты. 
Қүнінде екі мезгіл беретін еттің бір мезгілі суып ши үстін- 
де даяр тұрады. Қонақка беретін етке Байтөбет күніне бір 
ту бне, бір тандап жықты да отырды.

Баіітөбеттіц бұл мырзалығына жұрт қайрагі калды.
— 'Дастаркапы кеңніи дсген екен! — десті біреулер.
— Сауданың пайдасынан түскен ақша үйіңе қап- 

шықтап кіріп жатса, сен де мырза боларсың! — десті 
біреулер.

Окушыларға Бантөбетті кыскаша таныстыра кетейік: 
бұл сол елдегі аталықтың бірсуі. Әкесі Майлы үш ағай- 
ыңды, үшсуі де момын, бірак мол дәулетті адам екен 
дейді. Майлы бн болған. Бірак, «әділ» болған. Ұрлыкка 
катты тыю салған. Ұрының колын кестіргеп. Намаз оқы- 
мағанға дүре салдырған. Дінді катты үстаған. Ақырында 
хажыға кетіп, Меке жолында өлген. Байтөбет үш әкенің 
ортасында тел боп жалғыз өскен адам. Бұдан баска ер- 
кек кіндікті баланы Майлы да, өзге аға-інілері де көрме- 
геп. Байтөбет 18 жасында әкесімен билікке таласып, әке- 
сі Мекеге кетерде тартып алыпты. Содан өкпелі кеткен 
әкесі макұлдығын бермей өлді дсгсн сөз бар.

Мекеге Байтөбет те барды. Ол бір емес, үш, барды. 
Сүйте тұра, жұрт опы «орыс хажы» дейді. Олай дейтіні: 
намаз оқымайды. Ораза ұстамайды. Дәрет алмайды. Ескі 
молда, ишаиға қарсы. Оның жақтайтыиы — жәдит. Бұл 
елден үйіне ең алғаш жәдит мұғалімін жалдаған осы 
Байтөбет.

Байтөбеттің өзінде оку жоқ. Бар оқуы — жас кезінде 
ескі молдадан білген намаздык. Бірак, ол, зиректігімен 
қазакшаны' да, орысшаньи да ез бетімен біліп алған. Екі 
тілде де жаза, оқый біледі. Осындай зиректігі арқасында 
және пысыктығы арқасында ол кала-далаға көп шығып, 
көп жерді, көп елді көрген. Қөп адаммен таныс болған.
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Талай окығандлрмен де таныскан. Сонын #б:реу:— Ма- 
дияр.

— Эттец окымай кор болған адам ,— лейтін Малаяэ, 
Байтөбет туралы, — егер Францияда туса Наполеон б>  
латын-ак кісі.

Ойға-кырға көп жүріп салак карағандыктан, сонғы 
кезде төмендеген шаруасын Байтөбет революаиядан кей п 
алыпсатарлыкпен көтеріп длды. Онын революпиядая ке- 
йінгі кесібі: ел атынан өтірік «проговор» жасап. коопера
ция ашкан боп, товар алып. сонымен сауда кылу. Осы 
сауда екі жылдың ішінде оның шаруасын бір болыстағы 
байлардың мандай алдына шығарды.

Байтөбеттін саяси көзкарасы бар. Онын жактайтьгаы 
— ■ алаш-орда. Алаш-орданың уездік, облысхык съездеріне 
ол тегіс катнасты. Орынбордағы барлык алаш-орда жый- 
ылысының бәрінде де болды. Алаш азаматтаэы окы та- 
ныйдьг. Мадиярдың оны іздеп кеп тускен себебі осы.

Алаш азаматтарын Байтөбет төбесінен тік гурып күтті.
— Ел тырп етпейді,— деп сендірді ат конгктагъш.— 

сураған жігіттеріңізді сөз жок бергіземіз!
Алаш-орда ада.мдарына Байтөбет бұлай уәде берген- 

мен, ірге тыңдап жургендердің ара-тұра онаша пгығьш 
кетіп сөйлеген сөздері одан баска болды.

— Байтөбеттің сөзі не бола койсын! — десті ірге тын- 
дагандар өз ара кенескенде, — 16 жы.ты солдатка жіггг 
беріндер деп басшы болып. түбімізге бір жеткен. Ендігі 
калжағына көнбеспіз. Берсін. өзінін анау пнеліктей кат
кам окудағы жалғыз баласын!

Қонактарын кутуге Байгөбет сол елдегі епті жігігтер- 
дің бәрін жыинаған еді. Ішінде Асан да бар.

Қонактарға шай, кымыз беріп. табак тартысып. жер- 
пшак маңында болып, жугіріп жүріп кызмет еткен Асан 
ара-тұра ірге тындаушылардын да сөзіне катнасып 
койды.

Ол катнасып кана койған жок, сөнлескен адамын кам
рады.

— «Азған елдін тубіне таксЪір жетер> дегендей. — де- 
ді ол сөйлескендеріне,— «таксыр-таксыр!» деп болдык 
кон. Тоғыткан койдан соғыска айдап апарып. кедейдін 
балаларын окығандар мен байлар ана жылы бір кырғам. 
Со да жетер. Солдат бергісі келсе байлар мен болыстар 
өз балаларын берсін. Олар да солдаттың дәмін татып 
көрсін, калай болар екен. Ал, кедей атаулы бір жігіт бер-
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меу ксрск, білгенін кылсын! Не кылады дейсіц? Тук те 
кылмайды.

«Тук те кылмандынын» артынан Асан кеңестеріне: 
«осы.тардын а рты бос көрінеді» деп те конды.

— Омы каіідан сстідіц? — дегсндерге:
— Ө:здсрі айтып отыр. Күбірлеріне кұлак туріп жүр- 

г.іііт. Өздеріндс зоре жоқ. «ТоГіт!» десе үркепін деп үрей- 
леніп отыр. Сөз түрлеріне Караганда, қызылдар жакын 
жүр мсі деп ойлаймын.

Даладағы жұрттыц арасында «солдат бермейміз!» де
ген сөзден Мадиярдың хабары болған жок. Болыска, 
атка мінерлерге ссніп калған олар, елдің тұтқасы қолы- 
мызда дегсн сеніммен, керекті жұрт жыйпалғанша жата 
берді. Байтөбеттіц тамағына да, сөзіне де тойдьи. Байтөбет 
сөзііт ол екі кылады деген ой олардыц басына кірген жоқ.

Жыйылыс ашылғаи күні, күи әрі жел, әрі аздап сіркі- 
реген жауын еді. Күн ашылуына қараса: бұлт түрінен бір 
жұмаға созылатын ақ жауын болатын белгісі бар. Сон- 
дықтан Мадпяр жыйылысты ашып, салқын ауаға бүріс- 
кен жұртты өзініц ық жағына отырғызып, бір сағатқа жа
кын сөз сөйледі.

Оныц сөзіи жұрт онша құлак койьш тывдаған жок. 
сңалдымеи алаш-орда сенген байлармен беделді ақса- 
қалдардың өздерін шала тыңдады. Олардың шала тыңда- 
уы солдатка карсылықтан емес, «сөйлесін, сөйлемесін, 
ойте\’ір бепілетіп солдат кой» дегендіктен еді.

Мадиярдан кейін оның серіктерінен бес-алты жігіт 
сейледі.

— Кәне, не аптасыцдар, халық? — деді Мадияр, бұйы-
гып отырған жұртқа.

— Не айтамыз? — деді алдыцғы катарда отырған бо- 
лыстар, аксақалдар, — ел боламыз деп жатқан азамат 
болса, «ел» дегеіг елі біз болсак, сұрағаи салдатыңды бе- 
реміз.

— Осыдан басқа сөз жок, па? — деп Мадияр масат- 
танғаи кескін.мен жаи-жағына қарап тұр еді.

— Менде сөз бар, — деді бір жігіт түрегеп.
— Сөйле!— деді Мадияр.
— Сөйлесем — сөз кысқа. Салдатка бармапмыз!
— Неге? — деді Мадияр қабақ түйіп.
— Біз бір рет барғамыз — сол жетер!
■— Қашан? — деді Мадияр тесіле қарап.
— 16 жылы?
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— Ол патша заманы. Онда бармаймын деуің жол. Ал 
мынау солдатка барсаң — өз елінді корғайсың.

— Кімнен?
— Балшабектерден.
— Олар кім?
Мадияр жамандай түсіндірген болды.
— Егер менің басымда еркім болса, — деді жігіт, — 

мен салдатка бармаймын. Өзге жұрт өзі біледі.
— Мынау не оттап тұр, бірліктен шығып, бармасан 

сен бармайсың, өзге барады!— деп болыстар, аксақалдар 
жігітке дурс.е қоя бергенде...

— Баратын кім? — деп көпшілік араның ұясындай ду 
ете тусті.

«Мен бармаймын!» деп айтуын айтқанмен, «өзге айта 
ма, жок па?» деп саскан жігіт, көпшілік ду ете түскенде, 
KvaHbin кегті.

90

У-шу, азан-казан"дауыстан алаш-орда окығандарының 
басы катты. Айкайлап та, қолдарын көтеріп те шуды олар 
тоқтата алмады.

— Бізде осыдан баска сөз жок! — деп көпшілік орны- 
нан ду түрегеп, аттарына міне-міне тартты. Сол шауып 
кетіп баоа жаткан бір топтың ішінде Асан да бар еді.

— Жігіт екесіндер! — деді ол, касындағыларга,— айт- 
кан жерден шыктындар!

— Е, шыкпағанда калаи?— десті жігіттер, — сенің 
көніліңе сыйғандыктан емес, әркім кара басы үшін. Ана 
жылы байлар бізді бір саткан. Енді неге сатылайык.

«Көнбегеніміз жаксы болды!» деген дабырмен топ жі- 
I іт кыйку салып, далактап жарысып кете барды.

Жыйылыс ашардың алдында халыктың көптігіне Ма- 
диярдың көзі сүрінген еді. Оган ол куанған еді.

«Солдат бермейміз!» деген шудан кейін топтың кейін- 
гі жағы сөгіле, дүркірей жөнелгенде, даладағы адамның 
кыймылы — сапырылған толкындай боп кетті. Бірак аз- 
дан кейін басылып. жыйылыс орны суы саркылған теңіз- 
дің арнасындай үнірейді де калды. Жыйылыс орнын- 
да калған аз ғана болыс, ауылнай, аксакалдар — саркыл- 
ған теңіз арнасыныц шұканағында калған аз ғана сасык 
су сыкылданды.

— Ел ада.мы деген аттарың бар! — деДі оларға кескі- 
ні өрт сөндіргендей күп-күрен болған Мадияр, — біз сен- 
дерге сеніп келдік. Токтатыцдар, анау кара карғадай 
шулаған берекесіз елдерінді!
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Болыстар, билер, аксакалдар бұл сөзден ұялып, тұс- 
тұска аттана шауып еді, ешкімді кайырып ала алған жоқ. 
Сол шабыска Мадиярдың өзі де араласып:

— Уа, алашым, елім, мендік бір азамат жокпысың, 
бар болсаң кайт!— деп топка араласып біраз далактап 
еді, уысына бір жан түспей, сынаптай сытылды да кетті.

Мадияр да, баска алаш адамдары да, болыс, билер, 
аксакалдар да жыйылыс орнына зорға кайтты.

— Өз басымыз даяр! — десті ұялған аксакалдар.
— Сендердің бастарың кұрысын!— деген ашулы сөз 

шығып кетті Мадиярдың аузынан, — маған көптің басы 
керек!

— Көптің жайы анау!— десті ол сөзді көңіліне ауыр 
алған кейбір болыстар.

Осы жыйылыска Н...каласынан аттанарда Мадияр
дын атына Орынборда— Дутовтан, Аягөзде — Анненков- 
таи телеграмм кеп, жігіт сұраған еді. Мадияр олардың 
екеуіне де:

«Жігіт алуға елге шыккалы жатырмын, жакыи арада 
екі полк жөнелтем!» деп мыктьг сеніммен телеграмм сок- 
кан еді. Екеуінен де іле:

«Рахмет! Большевиктерді сіздің күшіңізбен женуге се- 
неміз!» деген жауап телеграмм кайткан еді.

Елге аттанганда да, жыйылыс ашыларда да жігітал- 
уына Мадиярдың сенімі тастай еді. Үйткені, ол өзін ха- 
лыкка «тұткамын, беделдімін, халык сөзімнен шыкпай- 
ды» деп есептейтін. Ол үміт Мадиярды алдады.

Жыйылыс болған орынға кайтып, жан-жағына кара- 
ганда үркердей ғана болыс, билер көрінген сон, Мадияр 
өзін ел көшкенде жұртта калган күшіктей керді.

V

Құттыбай ауылы мен Байтөбеттіц арасы күзге карай 
алыстап, екеуі күзектейтін Есілдің тоғайлары он шакы- 
рымға жакын жер болатын еді.

Байтөбеттіц бір әдеті: мацындағы ауылдардың шаруа- 
сы тәуір адамдарынан жаз болса бір токтысын жеуді, 
кыс болса соғымнан сыбаға жеуді өзіне парыздай көреді. 
Кімнен сыбағасын жегенін, Кімнен жемегенін ол ұмыт- 
пайды. Сыбағам сақтаулы деген үйге ол ретін тауып бір 
түспей қоймайды.



Реті келмей, быиыл жаз Байтөбеттік сыбаға жей ал- 
маған үйі — Асандікі еді.

Сентябрьдің желкемдеу салқын бір түнінде, отты маз- 
датып қойып, іңір шайын ішіп отырған Асан мен үй іші- 
иіц кұлағына тарантас дауысьі естілді.

Бұл ауылға келген қонақтың көбі Асандікіне түсетін, 
сондыктан, құлағын үйге жақындаған арбаның дыбыеы- 
на тіккен Асан:

— Жамал, — деді Ботагөзге, — төр алдын жыйнасты- 
рып қойшы, тегі арбалы біздікіне келер білем.

Төр алдында жаткан бірер жастык болмаса, өзге ша- 
шылған дүнне аз еді. Ботагөз орнынан түрегеп, жастык- 
тарды жүктіц үстіне жыйнаған кезде, арбалы үйдің қасы- 
на кеп, сырттан:

— Асан, әу, Асан! Шыгып кетші, үйде болсаң! — 
деген дауыс естілді.

— Байтөбеттіц дауысы ғой, — деді Асан орнынан коз- 
галып, сыбырлап, — шайды жыйындар. Көптен біздің үй- 
ге карап қаскырдай ұлып жүр еді, бір жейін деген екен. 
— Апа. — деді Асан түрегеп, денесін иіп, Масатының кү* 
лағына сыбырЛап,— сеқсең қызыл тоқтыны соямыз ба?

— Өзің біл! — деді Масаты.
Асан үйден шыға келсе, жолаушылардың жеккен пар 

аты есік алдымдағы бөшкелі арбаға бастарын тірей тұр 
екен. Арбадағылар түскен жоқ.

— Салаумаликем!— деді Асан жақындап.
— Амансың ба? Мал-жан аман ба?
— Шүкір! Неге түспей тұрсыз, бай?
— Ұлықсат сұрайык, дегеніміз ғой.
— Түсіңіз!
Арбада Байтөбеттің касында отырғанныц кім екенін 

Асан жерге түскесін таныды. Байтөбеттіц сауда-саттык- 
ка алып жүретін Қощыбай деген пыеык жігіті екен. Ар- 
баның алдында божы ұстаған да біреу бар ексн, Асан 
оны таныған жок.

— Келін түскелі келмей, Масатыға ұятты едім, — деді 
Байтөбет, — сол ұятымды аршыйын деп келдім.

— Кешіккен жоксыз ғой,— деді Асан калжындап.
— «Тышқанға түк біткен сайын — калтырауык» де

ген макал бар еді. Сен өзіц байыған сайын сараңданайын 
деп жүрсің-ау дейм'н, бала.

— Неге олай дедіңіз?
_ Елдің ресімінде — жақсы ат сатып алса да ыры-



мын жасаушы еді. Осы келіннік тұсында сен неге сараң- 
ланыл кеттін? Алғаныңды да білмей калдык. Сырт есту- 
іміз — келіннің аттығы жаман емес дейді гой. Әлі келін- 
нен сазайынды тартасын, бала!..

Жастар.мен, осіресе, келіндерімен калЖындасуды Бай- 
тчбет жаксы көретін еді. «Ырым жаса.чадың» деген кал- 
жын сөзді ол әдейі «келін» естісін деп каттырақ айтты.

— Сыбағаңыз даяр, бай, — деді Асан өзге дәлел таба 
ал май.

— Жок, бала, сен мені олай алдаймын деме. Менің 
бүгінгі ішетін дәмім — женгемнен жылда жейтін сыбағам. 
Ал, сенің тойың өзіне баска. Бір окпен екі коянды түсі- 
рем деп ойлама, бала. Ол алдауына көнбеймін.

— Дүрыс. Төреңізге кұлдык. Жүріңіз үйге.
Арбаныц алдына мінген Сагит екен. Асанға о да аман- 

дасканнан кейін:
— Сен атты ағытып кел, шырағым,— деді оған, үйге 

карай аяндаған Байтөбет.
Әйел болсын, еркек болсын, жасы үлкен кісіге, егер 

елейтін адамы болса, Байтөбеттіц колдасып амандасатын 
әдеті еді. Сол әдетінен ол жанылмай, «жеигемнің колын 
алайыншы» деп, Масатыға үйге кіре, әдейі бұрылып кол- 
дасты. Масатының айтуымен Ботагөз бұл кезде шымыл- 
дық түсіріп, соның ішінде отыр еді.

— Қелін аманбысың?— деді Байтөбет Масатыға 
амандасып болғасын, шымылдык сыртынан Ботагөзге,— 
конысың қайырлы болсын, жаркыным. Асан, шымылдык- 
ты түріп кой. Ac істеп берсе, сыйлағаны сол. Масаты ас- 
ка араласа алмас. Көріне бер, шырағым.

— Көрімдігініз!— деді Асан шымылдыкты жыйғалы 
жатып.

— Жол сөз. Жолаушы шығып баратып біреуге нәрсе 
бсруді ырым көретін ем. Көрімдігіне Масаты бір көйлек 
киер, мына жолдан кайтайын.

Түрілген шымылдыктан шыккан Ботагөз, бетін бір 
кырындап жүріп, астын. жабдығына кірісті. Асан далаға 
шыгып кетіп, семізше келген кырықпа қызыл токтыны 
алып кіріп, заматта сойып, бір колы мен төсінен баска 
етін казаиға түгел салды. Дағдылы конақтай жарты етін 
ғана салайын деп еді, мешкей Байтөбет тоймас деп ой- 
лады.

Ет піскенге шейінгі кеңесіне қарағанда Байтөбет бер-
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гі шеті Кызылжарға, арғы шеті Омбыға барып кайтпак 
екен, жұмысы кооперацияға товар алу.

Ат ағытып кеп, босағаға таман отырған Сағиттан 
Асан жол сұрап еді, ол: «Омбыда ашылатын мұғалімдер 
курсына баратын ем, аздап кешігіп калдым, апаратын 
кісі таба алмадым», дегенді айтты.

■ — Ә, білдім!— деді Асан,— әнеугі менімен калаға 
барғанда, күз баратын болдым деген оқуың екен ғой?

— Ие, сол.
Сөз арасында Сағиттың көзі Ботагөзге түсіп кояды. 

Байтөбет ауылының мұғаліміне келетін «Сары арка» гз- 
зетінің жакындағы бір санында басылған хабарға Кара
ганда, Аскар казір Омбының түрмесінде. Осы хабарды 
Ботагөздің білетін-білмейтіні Сағитка мәлім емес. Бүл 
хабарды Ботагөзге калаи жеткізем деп ойлап жүргем 
Сағитка, өткен күні Байтебет:

— Бала, сені Қызылжарға ала барайын, апар деп 
жүр ен, —.деген соң, Қызылжарға баруға куанып, бірак, 
Ботагазге тілдеспей кетем бе?» деп ренжіген еді.

Байтөбет, ауылынан күн батардың алдында аттанған- 
да. «Бұлай неге кеш аттанды?» деп ойлаған Сағит Құт- 
тыбай ауылына жакындағанда:

— Асандікіне конайык,— дегенді естіді.
«Ә, онда жолым болды!» деп куанды.
Міне, көкрегіне берік сактаған осы хабарды Сағит 

Ботагөзге ет желініп, ұйктауға жатканша айтудың ретін 
бір келтіре алмай-ак қойды.

Үй жабдығымен Ботагөз далаға кіріп-шығып жүрген- 
де, Сағит та тыска шығып еді, амандасудан баска сөз ау- 
зына түспеді. Оған: жан-жағындағы барлық дүние соныц 
аузын аңдығандай көрінді де тұрды.

Жолаушылар таңертең ат арканынан жүреміз деген 
соц Ботагөз де. Асан да ерте тұрып, конактардың ертец- 
гі тамағын әзірлеуге кірісті. Асан отын ұсактады. Ботл- 
гөз шелек алып, ауылға жакын жердегі Есілдің кара су- 
ына суға кетті.

Ботагөз оянғанда Сағит та ояу жатыр еді, оған Бай
тебет жатарда:

— Шырагым, атты ерте тұрып суар, күн көтеріле жү- 
реміз, су ішкесін де аздап оттап алсын, — деп тапсырған.

Сағиттын. ерте оянуына бір себеп осы болса, екінші 
себеп: Ботагөздін ерте тұрарын біліп, қасыпдағылар ұіік- 
тап жатканда, далаға шығып жолығу.
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Ботагөз шелек алып тысқа шыкканын көріп жаткан 
Сагнт, тез киіне салып, іле далаға шығып еді, сайға түсіп 
барады екен. Бүл, күн әлі шыкпағаи кез еді. Ауылдың 
естияр адамдары оянған. Біреу мал өргізіп, біреу жұмыс- 
ка кетіп... деген сықылды, шаруа жабдығына өріп жүрген 
халық.

Ботагөз кеткен жакка Сағит аяғын тезірек басып жө- 
нелді де кара судыц ойына түсті. Ол кара су жан-жағына 
калың бұйра тал өскен, айналасы кесенің аясындай тік 
біткен жар, өзі терең шукырда еді. Есіл тасығанда арна- 
сы толып калған кара су, сол кемерінен ала-жаздай бір 
елі төмен түспейді. Көлемі кішкене болғанмен, түбі өте 
терең. Суында іиортан сыкылды үлкен балық бар. Жұрт 
«бұл кара судыц астында көзі бар» деп аңыз кылады.

Кара судыц суатына түсетін жолмен Сағит төмен кұ- 
лап, су жағасындағы талдардың арасына кіре беріп еді, 
иығына салған иін ағашка екі шелек суды ілгем Бота- 
гөз алдынан карсы шыкты да, Сағитты көріп токтады.

— Мен сізді іздеп келе жатыр едім,— деді Сағит,— 
ана бір талдардыц арасына барып аз ғана кенессек қай- 
теді?

— Окасы жоқ.
Біреу тінтіп таппаса жан көрмейтін талдыц бір қамау 

аралына барып отырғаішап кейін, Сағит еңалдымен Бо- 
тагөзге:

— Шүйінші! — деді.
— Қалағаныцызды алыцыз!— деді Ботагөз жадырап, 

бір жаксылық хабар күтіп.
— Қалауым: Амантайды жаксы гып өсіресіз.
— Болады! Ие, айтыңыз, немене?
— Аскардан хабар естідім.
— Кімнен?— деді Ботагөз, кескіні кұбылып, асығып.
— Кәзиттен. «Сары арка» кәзітінде жазыпты.
— Не деп?
— «Аскар Омбыныц түрмесінде» деп.
— Апыр-ай, рас па? Өз көзіңізбен окыдыңыз ба? — 

деді Ботагөз, жылап жіберіп.
— Рас. Өз көзіммен окыдым. Неге жылайсыз?
— Өлтіріп тастады ма деп қоркып жүр ем, — деді 

Ботагөз жасы домалап, — тірі хабарын естіген соц қуан- 
ғандыгымнам жылаймын.

— Ә, онда дұрыс. Қуамыш кұтты болсьш!
— Айтсын!— деді Ботагөз жасым сүртіп, — жыла-



майыншы. Адам не көрмейді? Тек, тірі болсын. Бірак 
көңіл шіркін шыдамайды.

— Саған осы хабарды айтып куантамын деп ем, бұл 
бір айтайын дегенім. Екінші айта кетейін дегенім: егер 
Омбыда жатқаны рас болса, мен оған қайткенде де ха- 
барласып, сізге хат жазам. Аскар ағайдың жақсылығын 
жетім кезімде көп көріп ем. Енді мен де адам болғанды- 
ғымды көрсетіп, қарлығаштай қанатыммен су сеуіп, әлім 
келгенше жәрдем көрсетейін.

— Мен бұған алғыстан баска не айтам? — деді Бота- 
гөз жадырап, — сізге үлкен рахмет. Ал, енді, олай бол
са, мен сізге бір аманат тапсырам. Ол аманат: Н... кала- 
сында, әдейі Аскарға арнап Амантайды картішкеге түсі- 
ріп ем, екеуміз бірге түсіп ек. Соныц біреуін сізге бере- 
йін. Асқарға ретін тауып табыс етіціз. Бұл — бір. Екінші 
— бала кәзір пысыды. Алып жүруге жарайды. Сіз маған 
Асқардың Омбыда жатқандығын анықтап хат жазсаңыз, 
мен жаяуласам да жетем.

— Неге? — деді Сағит, тұрған үйінен кемдік көрді 
ме, деген оймен.

— Тұрған жерімнен кемдік көргем жок, — деді Са- 
ғиттыц ол оный сезген Ботагөз,— туғаньшнан кем күтіп 
отырған жоқ. Асанның бұл жаксылығын мен ешуақытта 
өтей алам демеймін. Бірақ, маған да, Асанға да кыйын 
боп барады: мен, тұрпайы сөзбен айтканда, байсырап ба- 
ратқам жок. Ал, Асан әуелде елге мені «әйелім» деп 
әкелді де, еиді үйленейін десе кыйсынын таба алмайды. 
Жас жігітке бір жағынан әйелсіз отыру кыйын болса, 
екінші жағынан ніаруа жабдығы бар. Оның үстіне: «бізді 
капшыққа жасыра алмайсың» деген орыста макал бар. 
Мені бұл каншалык жасырып ұстай алады. Осының бәрі 
маған үлкен уайым боп жүр. Омбыға кетер едім дентінім 
сол.

Бұл сөздерге не жауап берерін білмеген Сағит, Бо- 
тагөзге телміре карап отыр еді, суат жақтан аттың дүбі- 
рі естілді.

— Қощыбай ғой, — деді Сағит тал арасынан сыға- 
лап _ ТұрҒан екен ғой. Мені іздеген шығар. Кетейін.

— Сөз осы, — деді Ботагөз де түрегеп, — картішкені 
бір каға берісте қолыцызға ұстатармын. Енді сөйлесе 
алмаспын. Сізден хат күтем.

— Жарайды.
Сагит тал арасынан Ботагөзден бүрын шығып, кара-
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суды  и  W i f f U M i  м н е м  б а р а  ж т а н а ,  а у п и а я  бёр атка  
■ мішіп. ' еггегея ІОашибай велді.

— »>й, сея '/зйлак келесш^ — деді от. Сағггзса.
— Вір, шли ауырыя. — деді Сағжт кабапш тцр- 

ЖМЙТКаИ бол.
— Птгі асзуми сойкаи еді.
— Ие, содаи '  - 'каскадам ба?.. әйтеуір ш к  а - ьпт_
— Ә, солай *са> Мен кайлз жур десем._— лед Қюцц- 

бзй желіп кетт; де ауыл г.ъсинз аггы тұсал Асавхківе
гзртгы.

Кршыбай Асаи.гкіне жзкыядағанда. Еығггяг шекгтенін 
жамылып, уйден Бзйтөбет шыкты.

Жзйшылыктз намаз окыймайтыи Байтөбет. бір жаюг.я 
жолаушм шығып сыпгйы у/ге туссе. сылгйылы:-: кег re- 
Tin. колыиа күмзн ұстап. дәретпен журіп. намазға жығы- 
латыи елі. Сол адетімен ол, уйдея колына күмая ұстай 
піыктм. Оиын ж--,н'- бір лаглысы — кұманын біреу ұстал 
жүргеилі жаксы кореді. Сондыктан:

— Кхшшбаб мына куианлы колына ұстай койшы! — 
деді ол, үсынып

Клишбай куианды ұстап, екеуі былай шығып. Бгйте- 
бет іш дарет алганнан кейін, таза жерде сырт дәрет алып 
отырып:

— 0, Кошыбай,— деді.
— Оу.
— Ось» Асанныи үйі калай тап-тыйнактай боп кет- 

кеи? Бұрын былыктау еді.
— Ие, солай болған.
— Тегі, келіні онды-ау деймін. Үй іші кандай таза! 

Келіні аска да бапты кісі екен. Пісірген асынын дәмдісі- 
ай, шіркін!.. Еті де, наны да, шайы да бір түрлі сүйкі.м- 
ді. Лумаган шәрлі жердің асы сыкылды.

— Оның рас, бай...
— Катындай алса да, мынау Асан бір мандайлы неме 

скеи.
Онын рас, бай, — деді Қотыбай аз ойланып, — 

снді саган мен бір кайран калған нәрсемді айтайын ба?
— Айт.
— Өткеи кыс скеуміз қалаға бардык кой, анау бір 

ак тас дукеннен табар алдык кой...
— Ие...
— Сонда, әлгі, бір кап қантты маган алып кел деп жі- 

бергеніц есінде бар ма?



— Е, неге ұмытайын. Есімде.
— Сонда, сол кантты ала барсам: дүкенде бір мөлді- 

реген қазактын сұлу келіншегі тұр екен. Онды әйел кісі- 
нің көзін тартпай қояма. Ажары оңды болғасын, сөзі сы- 
пайы болғасын, біреуден: «бұл кім?» деп сурап ем, сол 
қалада әлгі бір жігіт бар еді ғой...

— Кім?
— Әлгі...
— Кім оның?
— Әлгі... кұрып калғыр, кім еді?... Ана, әлгі, нені ай- 

там... анау, кімді айтам... анау, әлгі... өй, курысын; қы- 
зылдарға жазылып жүрген!..

— Ол кім?
— Жазғытуры ұсталды ғой...
— Әлгі... Аскар Досанов деген бе?
—Сол, сол...
— Ие, ол не?
— Манағы дүкенде көрген сұлу келіншегім соныц әй- 

елі екен.
— Ие, кызылға жазылды демесе, оның өзініңде ат- 

тығы онды жігіт еді ғой. Тандап жүріп алған әйелі шығар.
— Құданың құдіреті, — деді Қощыбай, — мен саған 

айтайын деп талай октанып, айта алмай жүрмін, бай. 
Осы Асан алған әйел, маған, аумаған, сол қалада көрген 
келіншекке ұқсайды да тұрады.

— Қой! — деді Байтөбет нанбай.
— Құдай біледі, осы сол әйел.
— Келеді, келеді...— деді Байтөбет, аз ойланып,— 

алыстан әкелдім деген сыбысы жаман еді. «Жолда жат- 
кан не кылған арзан әйел?» деп өзім де ойлап ем. Жоба- 
сы келеді.

— Ол бұған қалай тиді екен?
— Байы ұсталғасын, күнін көре алмайтын болғасын 

тиген шығар.
— Осыны тексертсек қайтеді?
— Қайдан?
— Қалаға барғасын, білетіндерден сүрасак?..
— Қой, не қыласың? — деді Асанға кеңілі калмаған 

Байтөбет.— жүре берсігіГ. Егер де сол екені рас болса, 
Асанға бір пәле болар.

— Онда койдык.
Асан қонақтарын шайға шакырды. Тунде сойғап тоқ- 

тынық екпе-бауырын Ботаіез балтамен усашп, aĵ  ірім-
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шік араластырьш тәтті түшиәрэ пісірген еді. Тәтті түшпә- 
рәні сүйсіне жеп, қаймак кұііган қою шайды сораптап 
ішіп отырып, конақтар көздеріи бір қырын отырған Бо- 
тагөзден айырыады. Қоиақтардың көз қарасы бүгін бас
ка екенін Ботагөз сезді. Бірак, неліктен олаіі екенін біл- 
меді.

Шаіідан кеніи Ботагөз далаға шығып, ат жегіп жүр- 
ген Сағнттің қасынан еДе беріп, ақ орамалға түйілгем 
бір нәрсені қолына ұстатып өтіп кетті. Орамалдың ішін- 
де не барыш жорамалдаған Сағит, ішкі қалтасына салды.

Ботагөз үйге кіргеннен кейін Сағит қалтасына салған 
орамалды алып қараса — ішінде бір сурет және бір 
книжка жүр екен. Сағит әуелі суретке қарап еді — түре- 
геп тұрған Ботагөз, Амантайды кеуде тұсына ұстап тұ- 
рып түскен екен. Суреттіц көлемі ашық хаттай болғанмен, 
кеудеден жоғарғы жері ғана түскендіктен, Ботагөздің 
кескіні, баланыц денесі үлкен шықкан. Денелі, семіз, ша- 
шы үкідей желкілдеген, әкесіне тартқан ажарлы бала —■ 
әкем көрсе қуансын дегендей күлімдеп түсіпті.

«Екіншісі не екен?»деген оймен Сағит караса — сыр
ты қатырма қағазды кішкепе книжка. Сол жақ сыртында:

Пролетарии всех стран соединяйтесь/

Членский билет 
РКП(б)

деген орысша жазу тұр. Мұндай билетті Сағит естіген де 
жоқ еді, көрген де жоқ еді. «Бұл не кітапша?» деп ішін 
ашса, карындашпен казақша жазған бос кағаз жүр екен. 
Сағит оқыды:

«Сағит! — деп жазыпты хатта, — мана тал ара- 
сында сізге айтуға ұмытып кетіппін. Мынау книжка 
Асқардын партияға мүшелік билеті. Мен босанар 
күні тунде кеп ақтар ұстағанда Асқарды суйрелеп 
ұрған екен. Мен онда есімді білмеймін. Билеті төс- 
калтасында болатын еді. Сүйреп, жұлкылап жүр- 
генде түсіп қапты. Ертеңінде пәтеріміздің кемпірі 
тауып 'Маған берді. Мен оақтадым. Аскар партия 
билетіне өте сақ еді. Ешкімге ұстатпайтын еді. Егер 
Омбыда сізге жолыға қалса, көре қалсаңыз, реті 
келсе табыс етерсіз. Өте қымбат санайтын билеті 
еді. Егер жолыға алмасаңыз, реті келсе өзіме қай- 
тарыңыз, болмаса жоқ қып жіберерсіз. Бұл билетті
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не иесіне тапсыруды, иесі табылмаған күнде баска 
адам пайдалана алмайтын кылуды сіздін арынызға 
тапсырам және кыянат етпес деп сенем.

Ботагөз».

— Орындалады!— деді Сағит, Ботагөз касында тұр- 
ғандан-ак дыбысын шығарып.

Сактап үстау арына тапсырылған зат болғандыктан 
Сағит партбилеттін ішін ашып карауға да бата алмады. 
«Өзіне тапсырар күн болса, өз көзінше бір-ак, көренін» 
деп ойлады ол.

Билетпен косып орамалға түюге, баланың суретін Са- 
ғит алақанын жазып кайта көрді. Бұл жолы баланыи 
суреттегі кескіні манағыдан да шат сыкылданды. Бала- 
ның суреті бұл жолы Сағитқа келешекте бір үлкен куа- 
ныш күткендей кескінмен карады.

— Егер тапсыра алсам, бұл өте кымбат сый болды, — 
деп куанды Сағит, сурет пен партбилетті орамалға қайта 
түйіп жатып, — бұл әкесіне сәбидің сәлемдемесі!..

Үшінші тпарау 

АКДАРДЫҢ АЗАБЫ

1

«Ботагөз!..
«Амантай!.. _

«Екеуіңнін аттарынды кағазға түсіргеннен кейін 
аяғына не сөз косарымды білмей бірнеше минут дағ- 
дарып отырмын. «Сәулем», «жаным» деген сөздер 
маған, менің сендерге шын сүйген жүректен шықкан 
ыстык лебізімді жеткізе алатын емес. Осы минуттағы 
менін бойымдағы сезімімді дәл езіндей ғып ұқтыра 
алатын метафораны'мен казак сөзінен де, орыс 
сөзінен де таба алмай отырмын. Өзге тілді білмей- 
тінімді өзің білесің.

«Нак осы минутта «әттен не акын, не жазушы 
болмаған еікем!» деп өкінемін. Егер олардың бірі

1 Теңеу.
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болсам — сүіігеп жүректі жарып шыққан менін, шыи 
жақындық, шын достық, саған шын жарлық, Аман- 
таііға шын әкелік ыхласымды дәл өзіндей ғып ұқ- 
тыратын сөз табар ма едім, қайтер едім?

«Мен бұл хатты еркін жерде, қаламымның ша- 
масы келгепше еркін жазғалы отырмын.

«Ецалдымен Амантайықа құтты болсын айтам! 
Ұлыңның бауы беріік болсын! Ержеткенде Амантай- 
дай ер болсын! Шіркін, Амантай... адамның арыета- 
ны, болат кұрыштай берігі еді. Ол есіме түскенде 
ішім алауланып ікетеді. «Ат тұяғын тай басар» деген 
ыақал бар. Амантай ағайдың орнын біздің Амантай 
илаһимда басатын болсын!..

«Сен берген амапатты Сағит қолыма аман тап- 
сырды. Саған жолдастық, достық көңілден мық 
алғыс. Билетім калтамда. Амантай мен сенің суре- 
тің, міне, осы хатты жазғанда алдыімда сүйеулі тұр. 
Амантай күлімсіреп түскен екен. Қалн<ыңымды айта 
кетейін: көзі, імавдайы, иегі мен сықылданғанмен 
аузы түбінде саған ауып кетер ме екен, қайтер 
екен?... Еншілес болғанықа бұл ренжуім емес, куа- 
нуьіім!..

«Егер Сағит елге аман жетіп, хатты қолыңа тап- 
сырса, қандай жағдайда жазғанымды ауызшада 
айтар, дегеимен, болған халды қысқаша баяндай ке- 
тейіп.

«Н...қаласынан меи О.мбыға үш айда зорға жет- - 
тіі.м. Үш айда!.. Атпен жүргеннің езінде көп болса— 
он бес күн жүретін жер. Қандай қыйындықпен кел- 
генімізді осыдан-ақ байқай бер.

«Омбыға әйтеуір тірі келдім. Тіірі келмегендері 
де бар. Н... қаласынан жөнелткенде 80 кісі едік. 
Қызылжарға отыз бір кісі келдіік. Суыққа үсіді дей- 
тін қыс емес. Айтуға да, еске түсіруге де ауыр!.. 
Қырық тоғыз кісі жолда ақтардың қолынан айуан- 
дық азагшен өлді. Ішінде— Кузнецов!..

«Бізді Қызылжарға әкелген отряд бастығы Алек
сей Кулаков. Онын, бұйрығы — «күніне он кісіден 
біреуін атіу!» Күнде таңертең қаз-қатар тізіп қойьш, 
ішімізден оннан біреуді алып шығады да, көзімізше 
атады. Амал жок. Бәрінен де көрсетіп атқан кыйын 
екен!..

«Мынандай бір оқыпға болды: Қъізылжарға әке-



тіп бараткан жолда бір күні таңертен. Есілдің жа- 
ғасына бізді тізіп койып оннан біреуді ату ушін са
нам бастады. Менің оң жағымда Андреев дейтін бір 
жолдас бар еді. Сол, жолдас Андреев оң колдан 
актардың солдаттары санап келе жатқанда саска- 
лактап, бірде менің оныма, бірде солыма шыкты. 
Санақ келіп калғанда ол өз орнынан менін орныма 
турып еді, оныншы боп шыға келді. Егер ол козғал- 
мағанда кезек маған келеді екен. Бұл сөзді мен: 
«Андреев өліп, мен тірі қалдым!» деп куанғандык- 
тан жазып отырғам жок, болған фактыны антып 
жатырмын. Кандай ауыр окыйға!.. Одан баска да 
жан түршігетін талай керіністер болды. Айтуға 
адамның жүрегі анныйды. Адам баласында аңнан 
да рахымсыздар кездесетінін мен актардың қылы- 
ғынан кердім. Бұларда адамгершілік сана сөніп, 
айуандык кылык кана калған. Мұндай жырткыш- 
тыкты адам баласы баяғы күнінде де істемеген шы- 
ғар!..

«Омбы мен Кызылжар арасы жүз сексен шакы- 
рым. Жайшылыкта поезд алты сағат жүредіі. Ъіз он 
екі күн жүрдік. Мен мінген вагонда кырык шакты 
кісі болды. Кәдімгі товарный қызыл вагон. Бізден 
баска, біздің вагонға тіркеген он шакты арестант 
тиеген вагон бар деп естідік. Бірак, олармен кат- 
наса алғамыз жок. Вагонный есігі күндіз-туні ку- 
лыптаулы. Терезесі жок. Жарык тү-сеТін кішкене те- 
сіктің өзіне тактам шегелеп бекітіп тастады. Вагон 
іші түнде түгіл, күндіз күңгірт. Күндіз де. түнде де 
жарык кылар зат бермейді. Оттык затты колға ус- 
татпанды. Бұл қаранғы «дуниеде» баста басымыз 
айналғанмен, артынан көндіктіік.

«Біраздан кейін бізге баткан жарык емес, ішегін 
тамак <пен адамның табиғы хажеттері. Бул окыйға- 
ны баянда>та сөз табу да кыйын!.. Баска түскенде 
адам неге болса да көнеді екен. Ластығы шектен 
шыккан вагон, әуелі дем алғызбағашіен артынан 
үйреншікті орын болып кетті. Үйренбегендер де бар. 
Мәселен Кызылжар мен Омбы арасында төрт кісі 
жынданды. Біреуі неміс, біреуі орыс, бір татар, бір 
казак* Актардын айуандығы сондан: «өтірік жын
данды!» деп нанбай, жынданған жолдастар ездері 
де азаптанып, бізді де азаптап, адамның жаны тур-
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іиігIін бсгйиетпеи олді... Вагонда ауырып елген жол- 
ля' inр да болдм. Ьірак, олардык влімі жынданыл 
влпи жолдастарга Караганда той сыкылданды.

«Омбынын станциясынла біз вагон ішінде айға 
жакьж іүрдмк. Күнінс жсйтін тамагымыз— бір ті- 
лім іпикі кара нан М'*н кайнамаған су. Одан да кү- 
ніне бір-ак кружка береді. Лмал, нешік, шыдай- 
сын...

«'Жыидянды, ауырып өлді, шыгарып әкетіл, кай- 
тып кслмсді... Қыскасм бір вагондағы кырык шакты 
кі<‘іл<*н гүрмис топлз-ак кісі бардык. Бүл октябрь- 
діц бас ксзі.

«Турмсде де тортіп катти, тамак аз болғанмен, 
г .а іонм<*н галистмрганда үйіміздей болды. Түрменің 
бір жамапы,— адам ете тығыз екен. Жэне ауырып 
<»лыі жятыр екеи. Ең кon ауру— карын сүзек. Олар- 
ды кирайтын дэрігер жок. Түрме бастыктары ауру- 
ды елгенде бір-ақ әкетеді.

«Діриз күпнон ікейін мсн түрме ішінде санитар 
бон бслгілсндім. Содан кейін ара-түра конвой ко-
< т.ін, мспі турме пачальнигі аптектен ауруларға дорі 
сжслугс жіберетін болды. Далага іпыға, қасыма ер- 
гсп солдаттардың тамырын басып байкап, кенбіс- 
тоу бірсуін алдіап, бір күні Әбілқасым Досымжанов 
дегсн жолдастыц пәтерінс бардым. Сен, ол жігітті 
білмейтін іііыгапсыц. ІЛыққан тегі Көкшетау. Ке- 
дойдің баласы. Омбының частный гимназиясына тү-
< іп, лқшасы болмай оқый алмаган. Кекшетаудыц 
усздік Совдепіне член болған. Бірақ, оны әуелі ка- 
імпн, лртмііян босатыпты. Босатқаннан күдііктеніп, 
алаіп ордага ауып кстті ме десем, олай емес екен. 
Моні бүрыигы икласымсн карсы алды. Оның Омбы- 
каласыпдп Жоламан деген бір таныс казағы бар 
окон. Тсмір жолдыц жумысшысы. «Пәтеріме келсен 
пмікті боларсың, Жоламан үйіпде жолығып тұрай- 
мк» доп, ол імаган Жоламаннын, адресін берді.

«СпгиттІ, won сол Жоламанның үйінде кездестір- 
дім. Моп оиы таныған жок ем, ол мені таныды. Сэ- 
іі кслЬп, бірііпШІ жолыққанныц өзінде ол імаған би- 
лстімді, Лмаптай мсн сенің суретінді берді. Ол күн- 
гі ісупныіиымды мен саган айтып жеткізе-алмаймын. 
Өаімміц бір камыгып жүрген күнім еді, абақтыдан 
босангандай сезім пайда болып, қазақша айтканда



— төбем ікөкке екі елі ғана жетпеді. Тағы да айтам: 
оурет пен билетті берген саған, оларды аман тап- 
сырған Сағитка — шын жолдастық, достық көңіл- 
ден мың алғыс!..

«Сағитка жетім бала кезінде карасып едім. Жә- 
не сол кезде өзінен дәмеленетін едім. Ол дәмемді 
ақтады. Сол кезде біреулер маған: «осыдан не шы- 
ғады деп күтесің?» дейтін еді. Мен айтатын ем: «бұл 
адам болады!» деп. Айтканым келді. Келгені емей 
немене — қандай үлкен жұмысты орындады! Бұл 
келешекте бұдан да үлкен адам болуға тиіс. Бі- 
рақ, әзірге жағдайы нашар екен. Егер күнііміз туып, 
совет үкіметі кайта орнайтын болса, бұған оқып 
адам болуға жағдайды жасап бағатын шығармыз...

— Менің қатты куанған бір нәрсем: сеніц аман 
орналасуың. Үйіне апарған жігітті Сағит сипатта- 
ғансын есіме түсті. Кісілігі үлкен жігіт сықылды еді. 
Ойымнан шықты. Сағит адаған ол үйде қалай тұр- 
ғаныңды да айтты. Дұрыс... Шьгн жүректен айтам
— дұрыс... Орналасқаныңды Сағиттан естігенше «әл- 
де қайда жүр? Әлде неғьип жүр?» деп зәрем жоқ еді. 
Енді көңілім орнықты. Менің саған айтарым: егер 
көлденең кесір 'кездесіп тыйыіштығынды бұзбаса, сол 
орыннан қозғалма, амандық болса, ікерісетін күн 
ұзақ болмас.

«Ұзақ болмас дейтін себебім: ақтардың газетте- 
рін оқыймын. Ақтар «болыиевикті кыйратып жа- 
тырмыз» деп көпіргенмен, ол сөздерінің өтірік еке- 
нін өздеріінің газеттерінен көруге болады. Омбыда 
шығатын Колчак үкіметінің «Заря» деген газетін 
окыған кісі — Колчак үкіметінің жаны 'мұрынының 
ұшында екенін айқын кереді.

«Колчак — революциядан бұрын патша үкіметі- 
нің теңіз әскеріндегі генералы. Европаша оны ад
мирал дейдіі. 1917 жылдың революцияеынан кейін 
Сібірде құрылған Уақытша үкіметті, 18 жылдың 
ноябірінде Колчак қуып, өзін Россияның ең жоғар- 
ғы үкімет бастығымын деп жариялады. Бұл Колчак
— революцияның және халық бостандығының жауы. 
Бүл монархист — патшашыл. Алаш-орда адамдары 
соның етегіне намаз оқыйды. Бұл алашорданың кім- 
нің жоқшысы екенін бұрынғыдан да айқын дәлел- 
дейді.
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«Үкімет басына Колчак келгеннен кейін комму- 
нистерге катандык бүрынғыдан көп күшейді. Ол 
коммунистерге белый террор жариялады. Оны ка- 
зақша түсінікті ғыл айтканда — рахымсыз түрде 
болыневиктердіі кыру дегеи сөз. Аз күнніц ішінде 
Колчак совет өкіметін жактайтын адамдарды кы- 
рып-ақ бағып еді, онымен енбекші бүқарада рсво- 
люііиялык рух күшейе түспесе, сөнген жок.

«Күшейгені емес пе? Декабрьдіц 21 күні Омбы- 
да Колчак үкіметіне қарсы үлкен көтеріліс болды. 
Котерілісті басқарушы Омбыда жасырын жүмыс іс- 
топ жүрген большевиктер wen жүмысшылар.

«Осы күиге шейін есімде: Бурабайдың школын- 
да окыгі жүрген баларак. кезінде сен менен: «Телег
раф зиактарыи шығарған кім?» деп сүрағансың. 
Men оеніің өзіннен «ол <кім?» деп сүрағаиымда: «Аме
рика окымыстысы — Морзе» дегенсің. Ол әңгімені 
еске түсіріп отырғаным: абактыға жабылған сои біз 
телеграфист боп алдық. Морзеніц знактарын пайда- 
лаііьш, түрмеиің қабыргасын тықылдатіу арқылы көр- 
ші каімерадағы түтқындармеи сөйлесу оп-оцай боп 
кетті. Біраздан кейін діағдыланғандыгымыз сон- 
дай: Морзе знагын тақылдату арқылы, іш пысканда 
кврші камерамен ертегі, жүмбақ айтысатын болдық.

«Осы знак ярқылы 21 декабрь күні болатын кө- 
терілісті біз күні бүрын естіген ек. Түнгі сағат бір 
кезінде көшсде атыс басталған соң-ақ, кетеріліс 
басталғаныи білдік. Көп кешікпей абақтыдан шык- 
ты қ .

«Мақтанғаиым емес, мен бүрылғыдай бас кор- 
ғағам жок. Тац атқанша атысқан жүмысшы отря- 
дының ішінде бірге жүрдім. Таң ата мен қосылғаи 
отряд атыста азайып, қалдығы колга түсетіи болға- 
сым, «жан сақтандар!» дегенді айтты. Жанбырдай 
жауған октың астынан аман шыгьпп, касымда жүр- 
ген жұмысшының қорасына тығылдым. Ол күні 
сонда жатып, үзақ паналай алмайтын болғасын 
үрлаиып, түнде Жоламаи үйіне келіп ем, ол мені 
бір елеусіз танысыныц үйіне апарып жасырды. Мен 
осы хатты сол үйде жазып отырмын. Әлі ешкіім сез- 
ген жоқ.

«Газеттен де оқырсың, Сағиттан да естірсің, әит- 
кенмен, анта кетейін: бүл көтеріліс Омбы больше-



внктеріне де, абакдыдағы большевнктерге де кым- 
батқа түсті. Міне, менің алдымда алаш-ордапыц 
«Жас азамат» дейтін газетінің 1919 жылы, 5 январь- 
да шыққан 18 саны. Осы самда Көлбай, Шаймердеп 
қашып шықты» деген мақаланы оқы! «661 кісі воен
но-полевой сотиен, атылды,— деп жазады газетте 
Омбыдағы көтеріліс туралы.— 31 кісі каторжный 
жүмысқа кетті, 72 йісі соғыста өлді...» Бұл, әрине, 
кемітіп айтқан саи. Атыста өлген де, сотпен атылған 
да одан әлденеше рет көп.

«Газетте атаман Шайтановтың: Большевиктерді 
тыққап ауыл мен деревняны ертеу керек!» деген 
бұйрыгы бар. Газетке жазбағанмен, Омбыдан қаш- 
қан большевиктерді іздейміз деп аттанган Шайта
нов пен Кулаковтың отрядтары талай ауыл мен де- 
ревняның орнында күлін ғана к,алдырғанын естіп 
отырмыз.

«Ботагөз!
«Мен бұл хатты саған бір күн емес, екі-үш күи 

отырып жазды'М. Әлі де жазарым көп еді, бірақ қыс- 
қартам. Қысқартуыма себеп: жаңа ғана осы үнге 
бір күдікті адам келіп кетті. Егер енді бірнеше ми- 
нутта тығылмасам — ұсталып қалу қаупы туып 
отыр. Хатты осымен аяқтаймын. Mine, төрт-бес ми- 
нутта мен бұл үйден жылысып шығып, шамам келсе 
Жоламан үйіндегі Сағнтқа соғып, хатты берем дс, 
одан да тез кетем.

«Менің қазіргі 'мииуттағы арманым — осы хатты 
Сағитқа тапсыру. Қолына тигізсем, оныц қата қыл- 
майтынына сенімім берік.

«Ботагөз!
«Бір есептен қыйындыкқа шыдап, саған жетуді 

арман қылып ем, мұндағы жасырын партия ұйымы 
маған: «Қайткенмен майданная өтіп, Қызыл әокерге 
қосыл!» деп ұсынып отыр. Омбыдан аман кетсем, 
еркін Жіүре алатын документ жасап алдым.

«Амандық болса, алдағы күзге шейін Қостанай 
жақтан Қызыл әскермен бір күні алдыңнан can ете 
түсем. Сен сонда біздің әскерді қызыл жалаумен 
қарсы ал! Жарай ма?

«Өліп қалсам... деген сыкылды уаным сөзді мен 
бұл хатқа жазбаймын. Мен енді өлуге тиісті емес- 
пін. Қызыл әскерге қосылып, қызыл жұлдызды бөрік
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пси кызыл жағалы шшіельді киin, кызыл туды жел- 
біретіп, кыздыра айтқан кызыл аскер маршыыен 
ссм отырган ауылға кеп, аман-сау түсуге тиістімін. 
«Сенен өтінішім: мені уайымдама! Жүдеме! Аман- 
таііды күт. Денсаулығыңды сақта. Қызыл жа- 
лаулық ыатанды даярлай бер. Қызғалдақтай жад
на іітын күнің жақын!

«Ал, жаным, Богам! Қош.. Амантайды мен 
іүшін сүй!...

«Жанындай жолдасыд — А с қ а р .

Омбы. 1919 жыл. 6 январь».

II

Есіл өзенінің биік жартасын жарып ағатын «Шыд бұ- 
лақтың» кайнап шығар басында, біреу іздеп таппаса, 
адам көрмейтін тастың куысында отырып, 1919 жылдыц 
августын он бесі күні, күн түске тармаса Ботагөз Аскар- 
дың осы хатын оқыды. Сол жаздың майының аяғында 
алған хатты оның бұл кем болса — пәлен рет окуының 
біреуі еді.

Бірақ, оның бұрынғы оқуы мен бұл окуыныд арасын- 
да үлкен айырма болды. Хатты бірінші оқып куанышты 
эсер алған ол: «енді жылауымды доғарайын, куаныщты 
тілек үстінде Аскарды қарсы алайын», деген қортынды- 
ға кеп, содан кейін, егер қабақ шытар минуттары болса, 
хатка карайтын еді де, хат оныд денесіне тарауға айнал- 
ған уайым уытын тез тартып алып, көңілі жадырап жүре 
беретін еді.

Бұл жолы олай болмады. Оныд жабырқаған көділін 
хат жадырата алмады. Тастан тамшылаған бұлақтыд 
суындай хатка үділген оныд көзінен мөлтілдеген жас до- 
малап отырды да, аздан кейін тамшыдан көбейіп, Есілге 
кұюға сорғалаған судай көз ж асы ағыла жөнелді. Ол 
бетін алақаньшен басып өксіп- өксіп алды.

Ботагөздің бұлай жылауына себеп мынау еді: Асан- 
ныц ауылында Асанмен құрбы бір жігіт өткен күз қайтыс 
боп, артында жас келіншегі қалды. Ол келіншек — түс- 
кеніне жылға толмаған, кескіні ажарлы, бір жігітке әйел 
болуға жарарлық деген адам еді. Аты Қалима.
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Өлген жігіттін Алатай деген ержеткен інісі болатын. 
Бойдак кайнысы болғасын ауыл-аймак: «аға өлсе, іні 
игұрасы» деп, кайтыс болған жігіттің жылын бергесін, Қа- 
лиманы соған коспак болған. ,

Бірак, Калима елдін ойынан шыкпай, Асанмен көңіл 
косып, соған тимек болды.

Алатай женгесінін Асанмен жакындағанын бастапкы 
кезде сезбей, кептен сон барып білді. Ол әуелі катаң кел* 
мей, Асанға ағайыншылык базнасын айта кеп:

— Жесір менікі, кұдай болмаса адамның дауы жок. 
Бір катынға татымайтын жігіт емеспін. Бір сайтан азғыр- 
ған шығар. Ауыл үй конып, ағайын боп отырған адам- 
сын, жүрген-тұрғанынды кешейін. Сен менін сыбағалы 
асыма кол созба!— деп өтініш етті.

Бұл сөзге басында ұялғаннан: «жарайды» деп жауап 
берген Асан, және де: «койсам кояйын. ауыл-үймен анды- 
сып дұспан болғаным келіспес» деп ойлаған Асан, арты- 
нан Қалиманың сөзінен және шыға алмады

— Мен өлерімді білетін адаммын,— деді Қалима 
Асанға, Алатайдың сөзін естігеннен кейін, — ол баста ее- 
німен көніл косканда, түбінде осы сөз боларын біліп сак- 
тандырғам. Сонда сен: «неге болса да шыдаймын!» де- 
генсін. Тіпті уәдеңді бұзды деп ренжімес те едім. Мен ка- 
зір жүкті боп калдым... Енді айнуыңнын жөні келмейді. 
Өлсек, тірілсек те бірге болайык.

Қалиманың бұл сөзін естігесін, Алатайға берген уәде- 
сінен Асан айнып:

— Ат-шапан айыбым даяр,— деді тағы бір сөйлес- 
кеиде оған, — әуелде кара басып бір шырмалып калып, 
енді босану кыйьгн боп отыр. «Ала қойды бөле кырккан 
жүнге жарымайды». Бәріміз бір аганың баласымыз. Бө- 
тендігіміз жоқ. «Ерден кетсе де, елден кетпейді» дегең 
Сенің катын алуың менің мойнымда болсын. Ат шапан 
айыбыңа бір кыздын калыңын мен берейін. Сен есік көр- 
генді алма, бесік көргенді ал. Уызың арылмаған жас жі- 
гітсің. Саған қызын кім бермейді? Ал, мен болсам, бу
рый үйленген адаммын. Маған кызын жұрт талғап ба
рып береді.

Асанның бұл сөзіне Алатай ер-тоқымын бауырына 
ала тулады:
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— Өзің кімді маза.қтайсың?!— деді ол, тігіи, кеп,— 
мен саған калың беріп қатын әпер деп қашан айттым! 
Егер сен олай басынатын болсаң, менің сөзім қысқа. 
Өлмей, мен саған жесірімді бермеймін. Ағайыншылық 
сөзге көнбейтін болсаң: «жаумын» де де, тұрысатын же* 
ріцді айт! Мен неге болса да шыдаймын.

— Шыдассақ шыдасайық,— деді Асан да ашуланып!
— Эй, рас айтасыц ба? — деді Алатай түрегеліп.
— Рас айтқанда неғыласың?
— Не қылғанымды көр. Әкел қолыңды!
Асан қолын бермеді.
— Ә-ә-ә... солай ма? — деді Алатай екіленіп.
— Менімен табан тіресуге жарамассық!
— Саған ол мықтылық қайдан келді!
— Көр, қайдан келгенін! Көзіңді желкеңнен шығарам! 

Үйіңе кі.мді сақтап отырғанынды білемісің? Үйіндегі әйел 
кімдікі?

— Қімдікі? Менікі!
— Атаңның басы!.. Абақтыға жабылған қызылдікЬ 

Жәй-жәй-жәй, бар ғой, Асан, бір домалақ қағазды түртіп 
жіберсем, әлегің аспаннан келеді. Сен мені түк білмей- 
тін мылқау деп ойлайтын шығарсың. Мен сені ағайын 
деп аяп жүр.сем, сен мені жат көріп таянсың. Кәне, иіы- 
дасайық!

— Ойбай, білгеніңді қыл! — деді ерегіске қызьш ке- 
тетін Асан,— мені аяма!

— Рас па, әй Асан? Әкел қолынды!
Екеуі қол алысты.
Бұл кеңестердід бәрін Ботагөз бір қаға беріс жерде 

естіп тұр еді. Асан мен Алатай бірін бірі жеп қоярлық- 
тай көз қараспен айрылғанда, Аскардан хат алғаннан 
бері басынан арылған қайғы тұманы қайтадан Ботагөз- 
дің жан-жағын қоршады.

— Апыр-ай, Асан-ай!— деді ол Алатай кеткесін, ал- 
дынаи қарсы шығып, жылап,— бұларыц қалай?

— Ол не? —■ деп Асан білдірмеген болып еді, Ботагөз 
естігенінің бәрін айтты. Асанға еиді тануға болмай қалды.

— Оған уайымдама, Ботагөз!— деді Асан,— сабын-' 
дай көбіктенгенмен, сол неме не бітіреді дейсің. Аузы 
айтады. Әйтпесе, оған күш қайдан кепті?

Ботагөзді жұбатқан Ас.анға, егер келіншекті алмаса 
Алатайдың алдында одан қорққан жасық адам болатыіь
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даГі көрінді де тұрды. Сондыктан ол: «не кылса да алмай 
қоймаймын!» деген сертке мыктап бекінді.

Осы кезде сол маңайға алаш-орданың еоты келді. 
Байтөбет үйінде жатып сот кұрған судьяға Асан жолы- 
ғып, үш жүз сом пара беріп, келіншекті алып беріңіз дег 
уәделесті.

Асанның ізін андып жүрген Алатай, үш жүз сом берге- 
нін түн каранғысымен пайдаланып тындап жатып, болған 
істі бұлжытпастан Байтөбетке баяндады. Ел жайлауға 
шыкканда Байтөбет конатын жерге Асан бұрын барып 
үйін тігіп койып, Байтөбетпен екеуі жанжалдасып кал
ган еді.

«Құланның касынуына, мылтықтың басуы» дегендей, 
Алатайдың Асанмен жанжалы Байтөбетін ойына дәл ке- 
ле кетті.

— 300 сом түгіл 3000 алса да судьянын мойнын бұрап 
берем!— деді Байтөбет Алатайға,— бірак сен өзің бе- 
рік бол. Түбінде ағайыным еді деп солкылдап калып жүр- 
ме. Үйтсең осы бастан мен кіріспеймін.

— Менде ағайыншылық біткен,— деді Алатай сен- 
діріп,— одан маған енді орыс жакын. Қолдан келетін 
не кастык болса, мен бәріне даярмын.

Алатай Байтөбетке Ботагөз туралы білгенін айтты.
— Бәсе!— деді Байтөбет,—Қощыбай айткан еді! Рас 

болды...
— Осы катын кімдікі?
— Аскар Досанов дегендікі. Ол Омбыда ұстауда 

жатыр еді, кысты күні түрмеден кашты деп кәзитке жаз- 
ды ғой. Өлі-тірісін білмеймін.

— Дәл үстінен түстің!— деді Алатай, Аскардың кім 
екенін білмесе де,— нак соның өзі!

Жұмысын орындаса Алатайдан каскыр ішік алмақ 
болған Байтөбет, судьяға айтып еді, алып койған парасы 
болғандыктан: «әйелдің басына бостандык кой» деп ол 
бұлталактады. Бірак, Байтөбет түптеп кеп шынын айт- 
канда — судьяның көзі шарасынан шығып кетті.

— Оның катынын жасырса,— деді ол үрейленіп,— 
не кылса да рауа. Онда мен пікірімнен кайттым.

— Сіз бұл іске кіріспеңіз,— деді Байтөбет,— акса- 
калдың билігіне тастап жүре беріңіз. Кеиінгі тынымын 
мен өзім істеймін.

— Жарайды.
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Судья Асанныч арызын аксакалдардын карамагына 
калдырдым дел баска жумысын бітіріп, жүріп кетті.

— Мұныныз калай?— деген Асанның сүрауына:
— Сондай заи бар,— деді о л ,— әуелі аксакалдар 

карайды. Егор олар бітіре алмаса біз караймыз. Мен жа- 
кмнда айланып келем. Соган шейін бітірмесе, өзім бір 
жайлы килам.

Сол ксткеннен судья оралмади. Байтөбет Калиманың 
төркіміндегі аксакалдарға кісі салып, болып жаткан 
ОКЫЙгаии айтыгі хат жазып: «не кылған күйде кайын іні- 
сіне косыидар, ат, шапандарыц даяр» деп өтініш 
етті.

«Байтекеннің сөзін орындаймыз» деген хабар келін- 
шектіц төркіні жак аксакалдарынан келіп калды. Осы 
хабарды аліаннан кейіл ерегіске, намысқа белін буған 
Асам төркіні ертен келеді деген күні түнде Қалиманы 
үрлап алып кашты. Алатай канша сактык істегенмен 
айрылып калды.

«Ит ашуын тырнадан алады» дегендей, Асан Қалима- 
иы алып каілканның ертеиінде Алатайдыи жақындары
жыйналып Асандікіне келді де, Ботагөзге катты-катты 
сөздер айтты.

— Ә-э-ә!..— деп кекетті олар,— сен осындай ма едің? 
Босс, бүл нсгылған оцай олжа деп ек!..

— Бір келіншек кетсе, біреуі мұнда ғой,— деген сөз-
дер іныкты кейбіреудіц аузынан,— біріне бірі татыйтын 
ғой.

Ауыр-ауыр сөздер айтып, Алатайдың жақындары та
ра ды.

«Шьщ бұлақтың» басына барып, Аскардын хатын 
окып, Ботагөздің жылауы осыдан кейін.

— Не күйге ұшырадым?!— деп жылады. Ботагөз— 
Енді ие болдым?..

ill

Баіітөбеттіц сэлемімен — екпіні ел көшіргендей боп 
келген торкіні, Қалиіманың орнын сыішады.

— Сеніц бір ауыз сәлеміцмен келді'к,— деді төркін 
жағыныц аткамінор, аксакалдары, алдына'н күтіп, Асан 
аулында отырған Байтөбетке,— біз сенің ж а ғ ы н д а м ы з .  
Тентектіц сен басын кеосең, біз аяғын шабуға дайынбыз. 
Жүмыс былай боп қалған екен. Бұдан үлкен істің де тс-
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тігін табатынсың. Ендігісін өзің реттей бер, бізде бөтен 
сөз жок.

— Бір жайы болар, жата-жастана к-еңесейік,— деп 
Байтебет, Қалиманың төркінін Асанның үйіне және онын 
жанашырларына бөліп түсіртті.

— Жайым 'келмейді,— деп Асанның кеіюір кедей 
ағайыны күңкіл шығарайын деп еді:

— Пәле жоқта пәле түсіріп!—деді оға'Н Байтөбет, 
ақырып,— енді қайпақтайын дедің бе? Өшір үнінді! Мен 
емес сендерге біреудің жесіріне зорлық қыл деген! Жан- 
сарының баласы көкт кетіп едіңдер. Іздегендерін пәле 
еді. Құдай іздеген пәлеңді шаңрағыңнан түсірді. Енді 
шыда!..

— Соятын малдың реті жоқ еді...
— Астындағы жалғыз атынды сой, сауып отырған 

жалғыз сыйырынды сой!.. Онда менің ‘қанша ақым бар? 
Егер де, қонағынды күте алмасаң маған өкпелеме!..

— Үйі-күйі баска адамбыз ғой, «Жансарыныц бала
сы» дегенмен, Асанмен біз бес-алты атаға «еліп калдык. 
Ол үшін бізді жазғырма!— деп біреулер жалынып еді...

— Көйлектей ағайыны сен «үймегенде, Асанның оты- 
на күпідей ағайьгны мен күйем бе? Осының боларын бі- 
ліп айтқанымда мықтымсынып болмап еді, тартты енді 
сазайын. Жайшылықта Асанның соңына еріп, басына іс 
түскенде қашамысың. Ол сөзді маған естіртпе!— деді 
Байтөбет.

Жансарыға караған бес-алты үй болатын саі. Кали- 
маның төркімдері бірінен соң біріне жылжып соларда екі 
күндей жатты. Қолда бары колдағысын сойды, колда жо- 
ғы сатып алып сойды, сатып алуға күші жоғы борышка 
алды, әйтеуір, Жансары тү-қымы тырп ете алмай, дауға 
жыйналған 40—50 кісіні күні-түні етіке жыкты да жатты. 
Қонағасысьш көңілдегідей бермегендер Байтсбеттен таяқ 
та жсді.

Байтөбетпен кұдалар екі күндей осылай сый қонақ 
боп жатқаада: «Асанды табыңдар, осы маңайдан ұзаған 
жоқ шығар. Елді атыстырмасын. «Адасқаннығі, айыбы 
жок, кайтып үйірін тапкасын» деген макал бар. Райдан 
кайтсын. Жесірді әкеп берсін. Күнәсін к-ешейік» — деп 
Асанның жанашырларын жүмсап еді, олар Есілдің то- 
ғайын қыдырып, таба алмадық деп қайтып келді.

Шьрнында олар тапты. Сенімді бірер жігітке Асан жа- 
татын жерін айтқан еді. Бірак, тапқан адамдардың: «Қа-
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лиманы үйіріне кос. елді бүлдірме!» деген еөзіне ол 
көнбеді.

— Әліптін артын бағайык,— деді ол тапкан адамға, 
— не қылар дейсің. Бітімге келіп мал алатын болса, ол 
жабдығын істендер. Егер малға бітпесе білгенін кылсын. 
Онда кашпаймын. Үйге барам да жатамын. Әуселелерін 
корт алам!

Тоғай ішінде тығылып жатып, Асан жан-ждктағы, 
баяғыда окоп жумысына бірге баратын жігіттерге астыр- 
тын сөз салып еді, олар:

— Шыдасын, корқпасын,— деп хабар айтты,— егер 
бітімге келмей зорлык істеймін десе— біз сойылынды 
соғуға даярмыз!

Алатай да, Қалиманыц төркжі де мал бітіміне кел- 
меді. «Даудын кісісі емессің, басыңды даумен әнкі-тәңкі 
ғып кайтесін, мал ал да біт!» деген сөзге Алатай әуелі 
солкылдап еді, 'Байтөбет оны кайрап: «Бұл корлыкка 
көнгеннен де, осынын жолында өл!» деп шыйрата 
берді. '

Жасырын да, ашык та Асанды іздетіп, табудан күдер 
үзе бастағасьт, Байтөбеггің акылымен Алатай Ботагөзді 
айналдыруға кірісті.

— Менен кетті деп кеміткенім емес,— деді ол, Бота- 
гөзге сөйлескенде,— жеңгем сенің тырнағыца тұрмайтын 
әйел. Сайтан азғырғасын амалың бар ма? Әйтпесе, сені 
тастап оны алатын Асамның жолы жок еді. Бұл жалғыз 
мені емес, сені де корлағаны.

— «Көсеу ұзын болса, қол күймейді» деген сөз бар,— 
деді Ботагөз, Алатайға сыр бергісі келмей,— кайтер дей- 
сің. Алмағай еді. Алып қалғасын әйелдік кып бетінен 
алып кайтейін. Екі қатын алғаи жалғыз ол емес. Мен 
кызғанбаймын. Ал, сен де дау іздей берме. Аға өзіңдікі. 
Қайта, мен кызғансам, әйелдік істеме деп сенің акыл ай- 
татын жолың бар емес пе? Бәрің бір атаның баласысын- 
дар. Ағаңның бір айыбын кеш. Ат, шапан ба, одап көп 
бола ма, жұрт кескен айыбынды ал да бітіс!.. Бір ауыл- 
дағы аз ғана он шакты үй қандасып кайтесіцдер?..

— Жок, Ж амал!— деді Алатай кенбеГгтіндігін айта 
кеп,— Асан менің көңілім жібір іс істеген жок. Рас, же- 
сірі кеткен жалғыз мен емес. Жесірдіц елден кетсе де ер- 
ден кетпейтіні рас. Бірак, менің Асанға өкпем: ағамның 
жылы бітсе не етті? Мен оныц жылын беріп, батасын 
окытып, женгемнен: «жарықтығым, жас адамсын, отыр-
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сан да, кетеен де еркің» деп сурасам не етті? Сонта жен- 
гем маған токтамай: «мен құрықты Асанға салам» деее 
екпем бар ма? Ол елдің ғұрпы емес пе? Олай істемей, 
ағамның өлгеніне табасы қанғандай, ағамның топыра- 
ғьғна шөп шықпай ж а тыл, жылын бермей отырып, Асан- 
ның жау боп түскені — өлсем сүйегіммен кетеді.

Ботагөзбен біраз арбасқан Алатай, кеңілдегі ойын 
көп кешікпей айтты.

— Сөздің адалы керек,— деді ол,— мен канды кан- 
імен жуам. Жесіріме жесірін алам. Мен сөздін, турасын 
айтайьж. Бітер жерімді айтайын.

— Айт.
— Айтсам: не жесірімді колыма әкеп бермей, не же- 

сірімнің орнына оның жесірін алмай — мен Асанмен бі- 
тіспеймін. Епер ол болмағанда, қай әліміз ікелгеніміз бір- 
біріміздің қанымызды ішеміз. Сөзді ашып айтайын: сенің 
де, менің де 'Кегіміз қайтсын, мен де Асаннан кеммін деп 
журген жігіт емеспін, сен маған ти!

Ботагөз түрегеп жүре беріп еді:
— Әй, Жамал! —деді Алатай.— Рас көнбей кетіп ба- 

расың ба?
Ботагөз үндемеді.
— Жоқ, айт шыныңды!
— Мен саған борышқа тнем дей алмаймындед? 

Ботагөз бетін бүрмай.
— Рас қой? — деді Алатай қатарласа беріп, түйіліп.
— Рас!
— Жоқ, тиерсін!
Ботагөз ерегісуді хажет көрмей жүре беріп елі...

' — Тоқта!— деді Алатаіі нығынан тартып,— мен бі- 
лем сенің кім екеніңді.

— Кi'M'Mі‘н? — деді Ботагөз тайғаксып.
— Сен ақтар абактыға жапкан, қызылға жазылған 

адамньщ катьміысыц. Сені Асан үйіне тығып отыр. Сен 
Асанның катьины емессің.

— Жібер!—деді, жылдамдата соккан жүрегі кеуде- 
сше сыймаған Ботагөз, Алатайдык колын итеріп.

— Енді үқтың ба? — деді Алатай қолын босатып,— 
не сен маған тиесің, сүйтіп жан сақтайсьщ. Не күні ертең 
өзінді көрсетіп, актардың колына берем.

Ашіулы адыммен Алатай >кетіп қалғанда, дірілдеген 
буындары денесғн көтере алмай, Ботагөз жерге отыра кет- 
ті. Қысылғаннан оның маадайынан тер бүрқ ете түсті.
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Оныц баеына ой, көзіне ж ас келмеді. Оныц денесіп сана 
емсс, үрей бнледі.

-  Сейлсстік бе, бала?—дел сұрады, іңірде далада 
отырғачі Қалиманың төркіндері мен байтөбет.

— Сөйлестім.
— Қалай, И'кемге келетін бе?
— Жоқ, келер емес.
Бантөбет қонақтарға Ботагездің кім екенін, калай 

келгенін сыр ғып айтып еді...
— «Ка'тын қайраттанса қазан қайнатады» деген,— 

деді кұданыц біреуі,— жоқтап жатқан төркіні жоқ. Бо- 
лысар адамы жоқ, егер Алатайдың өзі ұпатса зорлал 
апарыи епгізу керек. Оған Асан да карсы болмайды. Со- 
дап кейін сүпегімізді Асаннан біз өзіміз-ак іздеп алайық 
Алатайға ат-шапан айып алып берейік. Бізді немен разы 
ғып қайтарарын тағы е-өйлесеміз ғой.

— Ерегіскесін, бір жұма катьшданып, тастап кетсең 
пең кетеді? — дсді Ботагезді алмаймыи деген Алатайға 
біреулер,— алманмын деуіц дұрыс емес. Артының бір 
жөні бола жатар. Күшігіне тақым бұрау еальгп қацсыла'т- 
са, қаскырдың каншығы: жстіп келетінін білемісің? Асан 
да касқыр мінезді қатты жігіт. Егер імына қатыігға жаны 
ашыйтыны рас болса, мұның жанына батыра іс істесең 
колыца өзі іксп түседі. Қызымыэдьг көзге бір көрсетші, 
Асан түгіл кім алып қашса да, мойнын бұрап берейік!

Алатай кәнді.
Ақсақалдардьщ қаулысы: Асанныц үйіне үш-төрт жГ- 

гіт жіберіп, Ботагөзді ікөнбесе, зорлыкпен Алатайдың 
үйіне алып баруға косты.

— Бұларық «елісер іме ехен? — деген күңкілді Бай- 
тебет басып тастады.

— Қарыстыр жағывды!—деді ол жекіп.
Байтебеттің әмірімен, Алатайға тілектес төрт-бес жі-

гіт Аоанның үйіне іңір қараңғысын жамылып, білектерін 
сыбана жүріп кетіп еді, аздан кейін Асан үйі жағынан 
шаң-ішүң дауыс, төбелестің дыбысы, боқтау сөзідер ес- 
тілді.

— Бұл не? — десті отырып калғандар үрейленш, тү- 
регеп.

— Асан үйінде екен,—деді біреу жүгіріті кеп.
— Қалима ше?
— О да үйінде.
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Әлгілер соған тал асы п жатыр ма?
— Таласканға болатын емес. Үйі толған жігіт.
— Олар кім?— деді Байтөбет.
— Эр ауылдан да бар көрінеді. Төбелесіп күш келе- 

тін емес. Алатай төбелесем деп еді, Асанның жігіттері 
төбелеспей, аяқ-колын үстап, еркіне жібермеді.

— Бұл кай бассыздык!— деді Байлөбет тұлданып,— 
бұл өнерді оларға кім үйреткен. Жүр, кәне, барайык; ке- 
рейік кырғанын!..

— Байтеке, сабыр!— деді біреулер, Байтөбет Асан 
үйіне жүр.уге беттегенде, — сөз бермей кетпес, ашу үстін- 
де барып, біреу-міреу жазатайым болар. Көгже топырақ 
шаша алмассын.

Байтөбет аз кідіріп, бәсеңдеді.

IV

Құттыбай ауылы күздікке екі жарылып конды: төрт- 
бес үй АлаТаймен бір бөлек, бес-алты үй Асаммен бір 
бөлек.

Асан Калиманы алды. Қалиманың туған әкесі: «Мен 
даудың кісісі емеспін, бітісемін, баламды кермей отыра 
алмаймын!» деп еді, сол мандағы атка мінерлер: «Бай- 
текеңе берген уәдеміз бар, елден шығам десен өзің біл, 
біз саған косылмаймыз» деді. Олардын сөзіне болмай, 
Калимаііың әкесі Асанмен табысты.

Байтөбеттің ұйткуымен Қалиманың төркін жагы Жан- 
сарыға карапан бес-алты ,үйдің он шакты жылкысын ба- 
рымтаға алды. Ол барымтаның қаруын қантаруға мүм- 
кін еместігін көрген Асан амалсыз шыдады. Тендік әпер- 
мейтінін біліп, үкімет орындарына бармады.

Бантөбеттін ақылымен Алатай Асанға қастыкты екі 
жүйеден іздеді: біреуі — жақын жерден малына қастық 
істеу, реті кетсе Асанның жанына да қастық істеп, кезегі 
келетін болса өлтіру; ©кінші — Ботагөзді жасырғанын 
алаш-орда мен Колчак үкіметіне білдіру.

Асанды талай тосқауылдап, өлтірудің ретін таба ал- 
маған Алатай, Жансарыға караған бес-алты үйдің қой, 
тайша-торпак, тай-кұлын сықылдьг малдарына бөрідей 
тиді. Қүрығы жеткен малды ол жасырып та, көрсетіті те 
сойып жей берді.

«Мал ашуы — жан ашуы». Бірер тоқты-торымға шы-
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даған Асан, Алатайдың қылығы шектен шығып бара 
жатқасын, қол-іске кол-іс жумсағысы келіп еді...

— Малды мык!тап күзету керек те, қандаспау керек, 
— деп жалынды Ботагөз,— Алатайды желіктірген Байтө’ 
бет екенін көріп отырсьщ. Қайтесің, амал жок. Бұл зақ 
тұрғанда саған қыйын болатыны рас. Жасқанып, үкімет 
орнына бара алмайсыц. Ақсақалдар саған өшігіп алды 
Қайтесің, шыда!

Алатай біртіндеп жүмсарып, бірлігін берді. Оған 
куанған шөпшілердің біреуі үйінен тоқты алдырып со- 
йып, бәрі можлістесіп бірге отырып ет жеп, «кегіміз бітті» 
деп қол алысТы. Шөпшілер Асанға ат, шапан айьт кесіп, 
атына өзінің мандайына басқан күреңін, шапанына туйе 
жүн шекпенін беруді өтінді. Асан оған көніп еді.

~  Жок, алмаймын!— деді Алатай,— әуелде намыекд 
кірісіп тулағаным рас. Енді шьт бірлігімді беріп, қалт-
қысыз табысқасын айып алып қайтейін. Кешкесін, түгел 
кешем.

LIJbiH табысқандығын керсету үшін Алатай Асанға 
сырын айтты.

Ашумен,— деді ол,— Байтөбеттің ұйткуымен сот 
орны'на сені қызылдыц әйелін тығып отыр деп арыз бе- 
ріп ем. Ерте бергем. Әлі сыбыс жоқ. Аяқсыз қалса жара- 
ды. Егер аяксыз қалмай, зәуі-сайтан үкіметтен кісі ке- 
летін болса, маған інііңе бүкпе сақтадың деп ренжірсің. 
Ол сырымды жасырмайын.

Өзіц адал ікелсең оны қойшы, тоуекет, көріп. ала- 
мыз,— деді Асан.

Бәсе, деді басқалары,— өздерің табыскасын ол 
не қылады. Kewiep де кетер.

Егер келсе тегін кете қоймас,— деді Асан.— Bi- 
рак, мен оған Алатайды енді кінәламаймын. Егер Ала- 
таидың қолында сондай әйел тұрып, мен Алатаймен араз 
юлсам, мен де үкіметке білдірер ем. Енді, татуласқасын 

ал үшін не көрсем де, мен Ала^айға өкпелемеймін.
— Байтөбет ит түбіме жетті,— деді Алатай шын кө- 

шлден кешп, дауыца кемектесем деп, іш-майымды со- 
рып га юлды. Мен, бар болғыр, атағьгна алаңғасарланып 
на а ердім. Жауыз талайды осылай тақыр мүзғз отыр- 

ғызды деитиі еді, мен де отырдым.
~  Болар іс болды,— десті қасындағылар,— оған

кіное. Еңді осының айласын іздеу керек.
Мен таптым айласын,— деді бір шөпші,— екі ту-
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ілп 6 ір калғаның емес, басыңның аманында бұл әйелден 
кутыл. Әркімнің өз жаны тәтті. Біреу үшін отка күйме. 
Әйелді бір түнде бір жақка апарып таста. Содан кейін 
соттан кісі келсе: «ікермедім, білмедім!» деп отырып ал, 
«е сқашып кетті» де. Сонда саған не қылады?

Бұл акылға:
— «Ер жігіттің екі сөйлегені — өлгені, емен ағаштың 

иілгені — сынғаны»,— деді ол, Аскардың кім екенін айта 
кеп,— жалғыз імен емес, осы елдің барлык окопқа бар- 
ғян жігіті: «бұл әйелді сактай.мыз, ешкайіа жіберме!» 
деп отыр. Аскардын жаксылығы елдің жігітіне сінген. 
Ол алденеше мың жігітке пана болған. Ал, біз рулы ел 
болып, бір әйелге пана бола алмаймыз ба? Мына кызыл- 
дар келе жатыр. Аскар кызылдың ішінде деген лабар ал- 
дык- Анык хабар.

— Онда жақсы екен.
— Ертең Аскар аман келсе, не бетімізді айтамьіз. 

Әлдекімнің әйелі болса мен оны не кылайын. Мен өзім 
бүл эйелді сактап үгііріне косу үшін неге де болса шы- 
даймын.

Асанның серті беріктігін көрген шепшілер, ұсыныста- • 
рын кайталаған жок. Етті жеп, белін шеше, сырларын 
актарып, «ер тәуекел!» деп бірлікке келген Алатай мен 
Асан жай-жайларына тарады.

іБұл хабарды косына кеп хабарландырғанда, Ботагөз 
де, Асанның ағайындарыі да катты куандьл. Асанды тату- 
лыкка жұмсағандығы ушін олар Ботагөзге алғыс айттьг.

— Бүкіл ел боп тетігін таппаған істің тетігін таптың- 
аіу, шырағым,— десті картам адамдар Батагөзге,— көп
жаса!

Осы татулыктын ертекже Асан мал сойып, Алатайды 
жолдастарымен конақка шакырды. Қалткысыз татулас- 
кан ағайын: «жақын арада жұрт жаңартып, бөлінген aj- 
ылды біріктірейік» деп ойнап-күліп ас ішіп тарадыі. Со
дан кейін үкімет орнынан кісі кеп кала ма деп екі жағы 
да кулағын түрік ұслағаны болмаса, өзді-өзінен кастық 
күткен жок. Мал да, адам да бүрынғыдай еркімен жай- 
ланды. Екі жағы да шаруа жабдығына тыйышталып кі- 
рісті.

Бүл татулыкты естіген Байтебет бұрканып, езі кеп 
Алатайға:

— Сенде сүиек жок, кәпір, нағашың жаман еді, соған 
тарткан екесін. Бұдан да өлсең еттіц!— деп ұрсып еді:
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— Мен дау иесі емеспін, шаршадым,— деп жауап бе- 
pin, Алатай ол сөзге уәдесінен толкыған жок.

— Ендеше, менен жаксылык күтпе! — деп, көндіре 
алмаған Байтөбет, ашуланып кетіп калды.

* * *
Асанның ауылы Есілдің жайпактау бір кабағына 

қонған еді. Жайпактың сайы Есіл тасығанда су көп ку- 
йылатын алап болғандыктан калын шабындык. Жанса- 
рыға караған бес-алты үйдің ер азаматы осы еайда шөп 
шауып, күндізгі сусынды шабындык басында ішеді де, 
кешке үйге кеп конады.

Сол жбілы Есіл де мол тасьш, жаз жаңбыр да жауып, 
егін мен шөп тамаша кеп шықты. Кұрғакшылык жыл 
түгелімен ұйпайтын Есілдің шабындык сыбағалы алабы- 
ның Жансары тұкымы мұртын да баса алмады. Ол ел 
аздап егін де егетін еді. Шабылған шөпті алдағы кыска 
артығымен жетеді деп шамалағаннам кейін, Асан бас- 
карған костың тең жарасы егін жыйнау жұмысына шык* 
ты. Екі-үш еркек пен және үш-төрт жас әйелдермен Асан 
шабылғам шөптерді шабындык орнына маялап үюге кі- 
рісті. Күзгі өрттен саі<танып, шапкан шөпті шабылған 
орнына үйіп, айналасын не өртеп, не кара жыртынды ғып 
тастайтын ол елдіқ ескі әдеті еді,

— Бейнеттеніп кайтесің? — деген Асанньщ сөзіне бол- 
май, мая үйісу жүмысына катнаскан жас әйелдердін 
ішінде Ботагөз де жүрді.

Алатайдың «көрсетем» деген сөзін естігесін, ол біраз 
уакыт мазасызданып еді, Алатай мен Асан табыскасын 
Аскардан хат алғдннан кейінгі куанышты калпына түсіп, 
жадырап кетті.

Алатайдың өтінішімен біреулер:
— «Сондай ажарлы, жас әйелмен бір үйде жатып сау 

деп ойлайсык ба? Сен оған сенбе. Қаланьщ өзінде көңіл 
косып, содан кейін әкелгенін аиык білетін кісі бар. Өзін 
ойлашы! Жакындығы жок, айдаладағы біреудің әйелін 
біреу үйіне әкеп асырай ма? Ол жүлік әйел. Асанның ба- 
сын айналдырып алған. Байка, түбінде көзге түрткі бон 
жүрме. Осы бастан басындырма! «Е!» десе «ме!» де. 
Жумсағаиына көнбе. Жүмыска бірдей жүргіз. Ретін тап- 
саң — Асанмен араздастырып, кедірудің камын ойла!» — 
деп Калиманы азғырған-ды.
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Ботагездің кім өкенін анык білмейтін Калима, бұл 
сөздерге басында сене жаздап, Асаннан сүрап еді, Асан 
шьжын айтты. Оған да түгелімен сенбеген Қалима, ек&уі- 
шің жүріс-тұрысынан, көз карасынан сынап еді, күдікті 
ешнәрсе сезе алмады. Содан кейін ол күдікті ойды көніл- 
ден шығарып, Ботагөзбен дос боп кетті.

Келіні еместігін білгесін «бұрынғы көңіл өзгере ме!» 
деп Ботагөз Масаіыддн да қорқып еді, Ботагөздің кім 
екенін білгеннен кейін, бұрынғы жақсы керуін о да өз- 
герткен жок.

— Келін дегенің мынадай боп шықты-ау, бетім-шір- 
>кін!— деп танданған абысындарьгна:

— Жалғызымның өмірін сүраудан баска тілек менде 
жоқ! — деді Масаты, баланың бір білгені бар шығар. 
Маған сез не керек.

— Әлі де жақсы көресің бе?— деген сұрауға:
— Жек көріп не қылайын,— деді Масаты,— өзіме 

зия«ы тиген жок. Тігтті, сол шіркін туған баламдай боп 
кетті. Ана біреу нәрестесінің иісі өзіме сіңіп қалған. 
Жақсы көргесін: туған, тумағаны бәрі бір екен. Құдай> 
ға күнәлі болсам да айтайын: сол нәрестенің тілегін жал- 
ғызым Асаннан кем тілемеймін. Ертең аман-оау Жамал- 
дың күйеуі келіп, қатьш-баласын альш кетсе,— деді 
Масаты көзіне жас ап,— үйреніп калған Амантайдан 
айрыдуыім қыйын болады-ау деп жүрмін.

Осы сөзден кейін абысындары Масатының Ботагезге 
ықласы ауғанын көріп, достары үндемеді; Алатайдың 
'намысын жырткандарының сөзін Масаты тындамады.

Әйткенмен, Асан Ботагөз 'мәселесі ашылғаннан кейін 
імаңдайына баскан жалғыз атын баптап, болашак кауып- 
ка даярлык істеді.

«Егер үкімет орны іздейтж болса,— деп ойлады ол, 
— Ботагөзбен жасырынайын. Қызылдар тез келеді деген 
сөз бар ғой».

Осындай ойда жүрген Асан, бір күні түс кезінде Бо- 
тагөзді арбалы атпен ауылдан қымыз әкелуге жүмсады.

Шөпшілердін мая үйіп жатқам жері ауылдан екі ша- 
кырымдай еді. Арасында сайлар, тоғайлар болғандықтан 
жақын жер болғанмен ауыл шеншілерге, шөпшілер 
ауылға «өрінбейді.

Қорапсыз тарантасқа жеккен жуас атпен Ботагөз 
ауылға келсе, Амантай томіпандап үй алдында оинап 
жүр екен. Қасында Масаты. Бұл кезде оныц ептеп тілі
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шыrun, аяш и аиыл-тапыл басып қалған кезі еді. Және 
д< ні сау, торбиесі жакси ба»аидыкта ■ чесі жас жа- 
рымда дерліік емес, екі жарым, үште дерлік.

— Әи-ію!..— деді Амантай, Ботагөзді көріп, аттаған 
сайын суріиія, ұмлылып.

— Әу, кұлынымБ,
Козінен окі елі таса болса сагынып калатын Аман- 

тай ды Ботагез жүгіріп кеп жерден көтеріп алды да, ку- 
шағына кысыя, бетжен мейірлене сүйді.

— Ж ы лады  м а ? — деді ол, М асаты ға.
— Жок, шырағым. Каймакка езген ак іргмшік жеп 

тойылГ алды, Жана кой дык піскен сүтін бердім.
Үйден кымыз котарып алған Ботагөз, Амаитайға ал- 

даныи, оны ойнатыя, былдырактатьш сейлетіп, сездеріне 
шегі каіа куліи, үйдеи кешігінкірім шығыя еді — табал- 
дырмкты атгай беріп үйге суп-сур боп кайта кірді.

— Немане?— деді Масаты, Ботагөздік сүрланған 
ажарына карап.

— Мылтыкты біреу түсіп жатыр,— деді Ботагөз дау- 
ысы дірілдеп,

— Койшы, карағым.
—  Рас! , "
Орысы бар, казагы бар, үйге бес-алты милиционерлер 

сау егіп кіріп келді. Іилерінде Алатай. Бұлар Алатайдын 
ярызы бойынша N.... каласынан алаш-орда мен актардын 
Асанды үстауға жіберпен адамдары еді.

Милиииоиерлердік жай «елмегенін жорамалдаған 
Ботягвз, буыны дірілдеп, жүрсгі тулап, әйткенмен, сыр 
бермеуге тырысып, «мүнысы калай» дегендей, Алатзй- 
дыи кескініие кярап еді, о да сүп-сұр екен.

— Осы катын б а?— деді казак милиционердіц біреуі 
БотягвздІ нүекап, Алатайға.

А лтай үидемеді.
— Men,,. Саған... подлец...— деді милиционердін бі- 

р«*уі, Алятайга сяуеағын безеп, көзімен ішіп-жеп,— кө- 
пееіцді корсетем! Лрыз бересік, содаи кейін танасын!.. 
ҮкІиеттІ ойыишык кылғың келе оие?..

Ллатпйдың неге сүрлаиып түрғамын іБотагөз сезді. Он 
жпк шекесінің көгеріп іскенін коріп: «үрған екен ғой, 
сор.пыпы» деп ойляды ол.

— Сен кімиіц катынысың? — деді, тағьі' бір милицио
нер Ботпгвзге көзіи кядап.

— Асандікімін.
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— Қай Асан?
— Осы үйдін иесі.
— Атың кім?
— Жамал.
— Өгірік айтпа. Жамал емес, Ботагөз! Сен Аскар 

Досановты білемісің?
— Бұрын білетін ем, қазір білмеймін.
— Сен оның әйелі болдың ба?
Бұл арада: «болғам жоқ!» дауден пайда шықпайты- 

інын байқаған Ботагөз, басқа әдіспен алдауға ойлап:
— Болдым,— деді,— бірақ, айрылдым.
— Арестовайт еткесін, әрине, айрыласың? Сен неге 

оны тоспай байта тидің?
Милиционер залымдық күлкімен кескінін күбылтып 

ікөзін ойнакшытты.
— Тосып кайтем?— деді Ботагөз, дірілдеген денесін 

зорға билеп,— жас әйелмін, байға тидім.
Ботагөздіц көзі сол кезде Масатыға түсіп еді, Аман- 

тайды баурына басьгп, кебеже қасында түрегеп, адам 
пернесі кетіп, құты қашып тұр еікен. «Сіз далаға кетіңіз> 
дегендей Ботагөз оған кезімен ишарат қылғасын, Маса- 
ты ‘түсініп, шығуға айналғанда:

— Отыр кемпір!— деді бір -милиционер ақырып,— 
тырп етпе!

Сасқан Масаты шегініп, орнына барды.
— Сенімен калжындасып тұруға уакыт жоқ!— деді 

імилиционердің бірі түсін суытып,— сен абақтыдан каш̂ - 
кан большевиктің қатынысың. Қайда кетікенінді білмей 
жүр ек. Мына подлец,— деді Алатайды нұсқап,— әуелі 
арыз беріп, енді танып тұр. Таисын!.. Көрсетеміз оған, 
танғанды!.. Сен қатын калжакр-ы қой, шынынды айт! 
Абақтыдан қашкан Аскар Досанов бул үйден қашан кет- 
ті? Әлде, әлі де осында тығылып жатыр ма?

_ Мұнда Аскар келген жоқ.
_ Ә-ә, жасырасың ба? Асан кайда?
— Шөпте.
— Сен айт, Асқардың кайда екенін!— деп .милицио

нер, ұшы шокпарлы резенке камшыны безеп, қолын кете- 
pin,’ іБотагөздін касына төиіп келді.

— Көрмегесін қайдан айтам!— деді Ботагөз.
— Мә-сағ-ған, көрмеген!— деп милиционер Ботагез- 

ді камшымен нықтан айкыра 'тартып-тартып жіберді.
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Резеике у.лиш и  оосли арклсы, пышак тіліп кетхендей 
аузмиа:

— Лпа'ай, м л 'т  гой! —деген с*з түсіп кегті.
Ботаг^здш мішшиган даусы Масатынын кұдағыиа

аламнмн емес, алдененін уш бол естілді. Ол үннен есі 
пшикли Масазы:

— Карагымай! — деп Ботагезге ұмтылғанда...
— Кст, карі из! — дел милииионердін біреуі кеудеден 

зуйіи жібергенде, Мараты шалкасынан түсіп, колындағы 
Дмакдай үшып кетгі.

— Мыиа бузылгандар кайтеді, ойгбай!— деп Масаты 
орнмнаи түра, шыяғыртмл урып жаткан Ботагөзді ара- 
шалаура тагы умзылды.

Кім бузылған!— деп милиционердін біреуі вага- 
иым үеынганда, тілін аіиулы саусак тартып кап, наган 
гүрс еггі. чгДх'* деген ышкынған дауыспен Масаты кеу- 
десіи алакаиымеи баса кулады.

Жергс үшып түокен Дмантай іле түрегеп, бакырып 
жмлап, кямшмдан басын коргаған шешесіне ұмтылып 
сді, милинионердіц біреуі аяғымен кағып кұлатып, басып 
кегті. Баланмң жал дауысы шыкды.

Үйдіц іші азан-казан, у-іпу болды. Бірак, бүл шу 
адамбаласынын іиуыііа уксаган жок. Ол шуды тындаған 
Алазгійдыи денесі түршігіп, туда бойы шымыр-шымыр
m l .

V

— Пул үйгс жаи адамды катнастырма, ауылдан еш- 
иім оіаім шыкмасыи, 'Кашқанын ат. Аіуылға келген адам- 
ды устян, кама! — деп милицияныц бастығы бүйрык бе- 
ріп, бір милиционерді Асам үйініц есігініц алдына коііды 
да, бірсуіл ггіқа мінгізііп: «ауылды айналып жүр!» деп, 
іғич* зиріеуі Алаіайды алып, Асан жатыр деген коска 
тлрггы.

Милициишылардың, кслгсн хабарын Асан олар аулы- 
щі бармай-ақ ес г̂ігеіі еді.

Тығыл, тыгылі—дсгсн еді Асанға, Ллатай косы- 
ііпн біреу жлйдақ шауып келіп.

— I lore?
—  Жиу КСЛДІ. Сспі Іздсгсн милиция елге қапгап кет- 

ті. БІздІц қосюа кеп, Алатайды шынықды айтпадың деп 
сілссін кптьгра үрды. Түнде Бантебет үйіне конып шы-



ғыпты. Өздері мае. Сені көрсе... «тік атамыз» дейді. Біз- 
дің ауылға кетті.

— Ойпыр-ай, онда, ауылға бүлік салады екен ғой. 
Ботагөз колда калдЫ-ау!.. Ауылды әлекке үшыратпай, 
барсам кайтеді?

— Қой!— десті, өзгелері шу ете түсіп,— ікезге көрін- 
бе. Жазым кылар. Қатын-калашқа не ісгей кояр дейсің.

Біраз ақылдасқаннан кейін Асан да, қасьгндағылар 
да тоғайға тығыла тұруды ұйғарды.

— Ауылдағы бар естияр еркёк жалғыз Байғазы 
шал,— деді Асан, тығылар алдында,— егер бізді таппай 
кетпейміз деп конатын болса, сол үйге түсіру керек. Әйел- 
дерді ауылға кайтарайык. Хабарды солардан айтайық. 
Жан'тас, сен үйімде арақ бар деп жүр ең ғой?..

— Қалаға апарып сатамын ба деген он бөтелке са- 
магон бар еді.

— Се-н соны Байғазыға бер. Кешке милицияларды 
суарсын.

— Неге, байғұс-ау!
— Келгесін олар тегін кетпейді. Mac кылып, түнде 

мылтығьмі сьтырып алый, арбаға көлденең таңып ағаш 
арасымен алыока апарьш тастау керек.

— Онда жақсы бола ма?
— Бәрібір өлеміз. Одан да солай істейж те, қашан 

келгенше жасырына тұрайық. Осы Есілдің тоғайы мен 
орманы бізді жасыруға жарайды.

— Ұйғарғаның болсын!—деді Жа'нтас.
Сез осыған қойылғаннан кейін әйелдерді ауылға кай- 

тарып, қасындағы жігігтерін жан-жақтағы ауылдардың 
дос-жар жігіттеріне: «Мынадай күн туып 'қалды, кулак- 
тас болсын!» деп жіберіп, Асанның өзі, костарының ма- 
найындағы бір ойырылған күдықтың үстіне кою тал шык- 
кан куысына 'кіріп жатты.

Кеп кешікпей мил'иционерлер келді де, Асанды та- 
бындар деп, шөпшілерді үрьгп та, коркытьт та, кысып, 
одан дәнеңе өндіре алмаған соң, еркек атаульты ауылға 
апарып тергеуге альт қайтты.

Ауылға кан*гып 'кеп, колдағы адамдарды таякпен де, 
с ө з б е н  де коркытып милиционерлер шынын айткыза ал- 
май койды. Ауылдың жеген таяғына ортак болған Байға- 
зы шал:

— Біздін үйге түсіп бір мал жеқдер! Сендерге кінә 
жок. іБұйрық солай. Тентекті тауып бермейін деген біз де
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жок. Қашып кетіп таптырмай отыр. Қатын-калашка жа- 
ны ашымайтын антүрған болды. Ауылды қысымға са- 
лып коіімас, өзі келер,— деп милиционерлерге жалынды.

— Жарайды,— деді милиционерлер,— қонайық. Бі- 
рақ, ертецге шейін іздеген адам таптырмаса, бізге өкпе- 
лемендер, жақсылык күтпендер!

— Енді... оған амал қанша?
Милиционерлер Асан үйінің есігіне құлып салып, бір 

шалды алдына отырғызып: «егер айрылып қалсац, аты- 
ласың!» — деді.

Жантастың үйінен он бөтелке самагонды іңірде әкеп 
қойған Байғазы: «арақ бар» деуге бата алмай, білдір- 
мей, қымызға косып қана беріті отыр еді, соның өзіне кы- 
за бастаған милиционерлер: «арак, бар ма, ақсақал?» деп 
ездері сұрады.

'Байғазы көп беруге батпай: «аз ғана бар еді» деп, 
әуелі екі шынысын шығарды. Оны корген милиционерлер 
ет пісуге қарамай, нанды закуска қып, стаканды толты- 
ра, бір-бірден қағып салды да, тағы сұрады.

Байғазы берген— екінші өкі бөтелкені ішкесін, аш 
өзекті арак өртеп, уыты бойларына тез жайылып, олар 
мае боп сандырақтауға аГгналды.

Бұл кезде жан-жақтан жыйналған он, он бес дос-жар 
жігітімен Асан ауылдын, іргесіндегі жар қабақтың ас- 
тьгнда жатыр еді. Шешесінің атылып өлгенін ол естіген. 
Бұл хабарға сазарып сабырлық көрсеткеніне, қасындағы 
жігіттер оған разы болды. «Істің арты бұған айналған 
соң,— деді ол,— қасындағыларға,— қанды канмен жу- 
май, мен енді тынбаймын!» Жанындай жақсы көретін 
ананың күйігі ішін ертеген Асан, сыртқа сыр бермей, 
милиционерлердің халін, бала жіберіп білгізді.

Байғазы бергон — үшінші екі бөтелкені ішкесін, олар- 
дың көбініц көзі бозарьш, етке қарауға да әлі келмей, 
қылжыйып қалды. Мастығымды білдірмеймін деп тырыс- 
кан бір-екеуі — тортінші екі бөтелкеге, қазандағы еттен 
закуска алдырып жеп отырып, бөтелкелерін жартылап 
ішкенде — қосыла құлады.

Милиционерлер қылжыйған хабарын алғасын: «әуел 
мылтьгқтарын тонайық» деп қаеындағы жігіттермен Асан 
Б<айғазыныкіне келді де, мастықтан түк сезбеген олар- 
дың бар қаруын сыпырып, колға алды. Содан кейін ол 
үш-терт жігітке мылтық беріп күзеттіріп қойды да, үйінә 
келді.
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Масатының өлігінің қасында караңғы үйде Амантай- 
ды қүшақтап отырғам Ботагөз, оның қасында кұр сүл- 
десі ғана отырған Қалима,— үйге кірген Асанды танып, 
күңренген зармен 'мұндарын шақты. Бірак, сіріцке тұ- 
татқан Асан, жылағаи даусынан болмаса, кеокінінен 
Ботагөзді де, Қалиманы да таиыған жоқ. Ботагөздіц бет- 
аузы көнектей ісік және сағалданған канныц жолак-жо- 
лак ізі.

Сіріцкенің және біреуін шаккан Асан жарыкты бел
ые тосып, шешесіне карап еді, демсіз жатыр екен. Жара- 
сын көруте ол батпай, көзініц жасын төгіп-төгіп жіберді 
де, қолымен кезін сүртіп:

— Ал, жігіттер!— деді касындағыларға,— маған да, 
менің үй-ішіме де бұл— оғын туралаған ажал екен. Енді 
қанды канмен жуып, кашан күшімнен асканда болмаса, 
мен қолға түспеймін.

— Мен де сенімен бірге болам!— деді Алатай,— ме- 
ні де сау қоймады. Байтөбет иттің сөзіне еріп, өзіме тілеп 
алған пәлем!

— Өткеннің керегі не. Маған кәзір серік керек!
— Екеуінді жалғыз каңғыртпаспыз,— деді жігіттер,— 

кысылтаян күн туса, біз де ат тізгінін берерміз.
— Оны көрерміз,— деді Асан,— маған сендер мьжа 

жұмысқа акыл беріқдерші: імилицелердің ісін көріп отыр- 
сынлар. Бұлар әлі де тегін «етпейді. Не мені ұстап беріп 
кұтыласынлар, болмаса, мен үшін өздерің өлуге бейіл 
боласыңдар. Екінің бірі. Мені ұстап берем десендер, ай- 
тындар! Сендерді әлекке ұшыратпай ертен өзім-ак кол- 
дарына түсейін.

— Оны айта көрме!
— Ендеше, сендер де елмеңдер!
— «Қайда барса да қорқыттың көрі» болатьш бол- 

са,— деді біреулер,— осылардың өзін жок кып . жіберт, 
пәлееін бір жола көріп алсақ кайтеді?

Асаннын да айтайын деген сөзі осы еді. Бірак, ол өз- 
генің пікірін күтіп, «жарайды» дей қойған жоқ.

— Бір дәндеп алғансын бұлар елге кіжіңдейді де тұ- 
рады,— десті көпшілік.— Күнде өлгенше, бір-ақ өлейік. 
«Көргем жок, білғем жоқ!» кылып кездерін жояйык.

— Сөз осығц'н құйылса,— деді Асан,— <мен де соны 
макұлдайиыи. Мені ұстап бер, берме — бәрібір булар бұл 
еЛдін басынан әңгі таяқты айырмайды. Бірак, ұжым бо- 
л а й ы к .  Ауызға сак болайык!
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— Қайда жоғалтамыз?— деген сұрауға, Асан жау- 
апты тез берді:

— Есілге ағызамыз.
— Шығып кап пәле болмай ма?
— Тас байлаймыз.
Алаштыц жендетЛ-еріне жігіттердің кескен жазасы сол 

туні орындалды...
VI

Алаш милицияларына: «алмай кетпендер!» деп
үйінен қайрап-қайрап аттаадырған Байтөбет, Асанды 
көзге көріне олармен бірге жауласуға бата алмай, бірак 
ішінен: «Әй, бәлем, дәндеп едік, енді сәті түскен шығар!» 
деп табалап, үйінде жатты.

Милиционерлер Асан аулына барып, Асанның шеше- 
сін атыл өлтіріп, қос басына кеткен хабарын да, ол ал- 
ды. Бірак, содан кейін не болғанын, қанша тіміскілеп 
сұрағанмен оған ешкім аіһтіай-ак. қойды. Сұраған адам- 
ның оған берер жауабы:

— Қостан кайтып ауылға кеп, ауылдағы катын-қа- 
лашты қыскасын, Асан ерлік көрсетіп өзі келді. Мили
ционерлер Асан мен Ботагөзді ұспап алып, калаға жүріп 
кетті.

Бұл сөзге басында нанған Байтебет, артьжан астыр- 
тыч кісі жүргізіу арқылы Ботагөз бен Асанның тығылып 
жүргенін, олардың қасында бірнеше жігіт барлығын біл- 
ді. Милиционерлерді, біре>улер: «өлтірді» деді, біреулер: 
«өлтірген жоқ» деді. Оның анығын білуге Байтөбет тағы 
да шпиондарын жүргізіп еді: «өлтірген жоктан» «өлтірді» 
хабары басымырақ болды. Бірак, ізі-түзі жоқ. Не өлген 
адамныц, не олардың <киім-кешек, қару-саймандарыныи, 
не ат-эрбаларының еш жерде қалдығы жоқ.

«Өлтірген күнде, соның бэрін калай жок кып жібер- 
ді!»— деп танданды Байтөбет.

Кеціліне «өлтірді» деген күдік кіргесін, Байтөбет Н... 
каласына почтамен мәлімдеме жіберіп, егер милиционер
лер қайтып бармаса, зерттеуін өтінді.

«Бірақ,— деп жазды ол, мәлімдеместің аяғында,— 
Асанды осал жау деп ойламандар — онда қару кзп, ол 
қолға оңайлықпен түспейді».

Бул мәлімдеме Қос^анайдың сырт жағына келіп кал- 
ғлн Қызыл әскермен соғысуға аттанған Алексей Кула- 
ковтыц қолына түсті. Бұл кезде Кулаков ақтардыц бір
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дивизия атты әокеріне атамен болған еді. Оның пэмотц- 
нигі атаман Шайтанов. Екінші помощнигі және трибуніал 
мүшесі Сарыбас Итбаев. Дивизияда алаштан да бір полк- 
тан әскеп бар.

Дивизиясын бастап, Қостанай фронтына аттанған 
Алексей Кулаков, жолшыбайғы ауылды да, дереғняны 
да қан жоса ғып, адамдарын кырып, мал-мүліктерін та- 
лап, егін, шөбін, қора-қопсысын күйдіріп отырып, сен- 
тябрьдің 25 күні- Байтөбет үйіне кеп қонды. Ъайтөбеттің 
мэлімдемесі калтасында.

Бул кезде Асанға эр ауылдан ерген 50—60 қарулы 
жіғіт Есілдің жағасындағы қалың орманнын, арасында 
жатыр еді, іштерінде Ботагөз. Ол да жігітше ікийніп қару 
асынған. Асанның үйінде қалған жалғыз Қалима. Оиы 
Асан Амантайға бола тастап кеткен.

— Бала бізге ере алмас,— деді ол, Қалимаға,— сен 
үйде баламен қал. Сұраған кісі болса! «Асан Ботагәзді 
алып, мені тастап кетті, мен одан айрылдым» де; «бала 
were қалды?» деп сұраса! «баласынан безіп кетті» деп, 
Ботагөзді жаманда. «Сен неге асырап отырсың?» десе. 
«сәби ғой, 'қайда қаңғыртайын, обал ғой, өліп қалады
ғой» де!..

Осщ„акылмен қалған Қалимаға, Асан түнде үрланып 
жолығып кететін, кейде түнде ұрланып Қалима да Асан- 
дардың касына — орман арасына барып қайтатьгн.

Байтөбет үйіне кеп түскен Кулаков қасына Шайта- 
•иовты, БайтөбеҮті, Сарыбасты алып, іңірде отыз шакты 
солдатпен Кұғтыбай аулына салт аттанды.

_ Осьр үй!—деді Байтөбет, шапқынмен келген сол-
даттарды бастап, Асан үйінің алдына тоқтап.

Кулаков, Шайтанов, Байтобе'т, тағы он шдқгы солдат
аттарынан карғып түсіп, үйге кірді. w

Бұл кезде Калима Амантайға ас берітт отыр еді. Ат- 
тың дүбірін естігесін ол есіике жүгірііп барып сығалап, 
түсіп жаткан солдаттарды «өргесін, жүрегі ұшып ікетіп, 
сүп-сүр боп керегепе сүйене қойды. Солдаттар мылТык 
ұ с ы н ы п 'кіріп келгенде — Қалима безгек адамдай қалш-
калш етті.Бір аяқ айранды екі аягының арасына қойып, Қалима 
ішкізіп отырған Амантай, Калима турып кеткесін, қасық- 
ты өзі алып ішемін деп үсті-басын, бет-аузын қатыкпен 
тегіс жаккан еді. Солдаттардың кім екенінде жүмысы 
б о і м а ғ а н  Амантай бір қасық айранға аузын малып, омы-
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рауына төгіп отырып, әдемі кара кезін солдаттарға кү- 
лімсірей тікті.

— Сенікі бай кайда?— деді Кулаков Қалимаға 
төніп.

Қалиіманың аузы сөйлеуге келмей, тісі сак-сак етті, 
дірілдеген буыны денесін зорға көтеріп, ол кұлап кала 
жаздады.

— Айт! — деді Кулаков камшымен тартып-тартып 
калып.

— Ойбай-ай, ойбай-ай!..— деген дыбыс шығып кетті 
Калимадан.

— Айтсайшы сорлы!— деді Байтөбет,— әйтпесе, өл- 
діц ғой.

Қалиманың адамға үксамайтын даусынан корккан 
Амаитай катығын төге түрегеп, жылап үмтылды.

— іБұл кім баласы? — деді Кулаков.
— Аскар Досановтын, баласы,— деді Байтөбет.
— Ә-ә-ә!.. Аты кім?
— Амантай!..
— Амантай?!. Ұғымды!.. Амантай елген... Аскардың 

досы. Соған еокерткіш... Ату керек!
Кулаковтың түйіле карап, берген бұйрығының шын 

©кенін көрген Шайтанов, наганының аузын балаға кара- 
тып, кұлағын кайыра беріп еді...

— Атпаңыз!— деді соңдарынан келген Елизавета 
Андреевна, Амантайды жерден көтеріп кұшағына ап.

— Мүнда романтизмге жол жок. Елизавета Андреев
на!— деді Шайтанов,— мен атаманның бұйрығын орын- 
дауға тиістімін.

— Сәби ғой,— деді Елизавета Андреевна жалыныш- 
ты дауыспен,— атпаныз!..

— Сіз күшағыңызға жыланды кысасыз!— деді Ку
лаков қарындасына,— түбінде ажалыңыз осыдан бола- 
ды. Оны ойлайсыз ба?

— Ол рас,— деді карындасы,— бірак, сонда да мен 
сәбиді атуға бермеймін. Мен сіздердің іштерін,ізде жүріп, 
ешбір кылыктарықызға карсы тұрған емеспін және кар- 
сы тұрмаймын да. Бұл менің сіздерден әуелгі де, сонғы 
да өгінішім болсын.

— Ну... жарайды!..— деді Кулаков,— сөйлесіп тұру- 
ға уакыт жок, Елизавета Андреевна, есіңізде болсын: 
бұл ен. соңғы тілегіқіз...
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— Жарайды.
Денесі ауыр, екі беті нарттанған, кара бүйра шашы 

бар, кара көзді әдемі Амантайды, Елизавета көтеріп тұ- 
рып бірдемелер сүрап еді, үрейлене караған бала жауап 
бермеді.

Елизавета колынан баланы түсірді.
— Айтасын б а?— деді Кулаков, Қалимаға тағы кам- 

шы көтеріп.
— Айтайын,— деді үрейі үшкан Қалима. (Ол кор- 

қып, шынын айтты).
...Салт атка мінген Қалима, актарды амалсыздан 

Асандардың косына апарды. Бұл кезде Асан мен жігіт- 
тердің 'көпшілігі коста жок еді. Ъотагезбен және екі жі- 
гіт ұйктап жатыр. Отта казанға ет асулы тұр.

— Тұр!— деген катты дауысқа жігіттер де, Ботагөз 
де бастарын көтеріп көзін ашып еді, мылтык ұсынғаи 
солдаттарды көрді.

— Көтер колдарынды!— деген дауыска Ботагөз де, 
жігігтер де колдарым көтерді.

Актар кол көтергендерді тінтті. Оларда кару жок еді.
Мылтық ұсынғандардың ішінен Ботагездің таныға- 

<ны — Алексей Кулаков. Бірак, Кулаков оны еркекше 
киінгендіктен әуелі таный алмай калып, денесінен кару 
карап сыйпап жатты да:

— Ә, сен әйелмісің?! — деді танданып.— Сен Бота- 
гөз емеспісің? — деді ол тінтіп болғасыи.

Ботагөз үндеген жок.
Ботагөздің коркканы: Аскардың хаты төс калтасын- 

'да еді. «Соны тауып ала мя?» деп састы. Кулаков мыл
тык табылмағасын Ботагөздің калтасын тінтпеді де, ко- 
лын түсіруге рұксат етті.

— Асам кайда? — деді Кулаков, қолын ^сірген Бо
та гөзге едірейіп.

— Білмеймін.
_ Мен саған адамгершілік көрсетіп болдым!— деді

Кулаков, «езімен аткылап, Ботагөзге,— енді жетеді. ААен 
енді еенімен тіл емес, мынамен сейлесем! (Кулаков қам- 
шысын көрсетті). Одан да айт шынынды!

Шынын айтпағам Ботагөзді, Кулаков сабамады.
— Бір жолғы олжаға осы да жетеді,— деді серікте- 

p jH€>— калғандарын тағы іздерміз. Қайтайық!..
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Ш К Ы К Л  ТУ

I

Т алай  адам ды  ш ш  т а , тала®  г ш ж  тал ай  ©рмащды 
куйдіріін і«  А еаи до  таб а  а я м а ғ а я  А лексей Кудааижгая 
« д акая  д и е н зн я ш »  Байто-бет ауш ои вда уш  кун ж а т ш , 
тортоз;ш  куш  Қ оеганайга беттея ж взаелж  Б іірак Байто- 
бег щ ’ш ш п  ж ш ф 'т  ©л тдогел экегоея  ш  А таман Шай- 
таноеяеи  ж у з  к а з а к ш  к ал д ы р ш к  «тез ар ад а  Аеанды ус
лал м агаи  алзая * ел > — л ея  буйрьщ  бердіі, Ботагозді Ку
л а к »  езім ен  барге а к е тт і

О л м анайды н а у ш ы  д а , деревяясы  д а  Ш ай тан овш а 
а ты -а кавы к  еді, 1918 аш л д ы н  аш гая д а  бұрынғы Атба- 
еар  уезш ш  М а р и н ш б  дейтіін к а л а г а я ы я  Іказакш а аты 
«Амаитай») крестьяндары  К олчак үкіметііне к а р г а  кете- 
р«л/ и ш гаргаи , Б р  ш терзлісяе сол м андаты  т~ дерез- 
нтш31 крестм и дары , irra  ауы лды н казактары  катгынас- 
кян, О г а  котерілістт басуға К олчак атам ан  Ш айтановтн 
ж ум сая, Ш айтанов торт-бес ай М аринскийді эеябіректтн 
зет ы та алы я, коіеріілісті кушлен баскаи . Квтерітзс ба- 
емлтаинаи кейіи, «еркек кіндж ті адам  ш м а ш я ! »  деген 
«уран» мен, атам ан Ш айтанов хотерілісхе каты наскан 
зуы л, калаларды н  енкейгеи карі, енбехтегеа жасынан 
еркек атаулы им  кой дай  бауы здап кы рган. Ш айтановтын 
зй;-аидык азабы н кор геи ел — м ал м үлк ін ен  безш, бет- 
б ел  мен каигырмп кеткен. Сол мандагы  ауыл, дерезняга, 
мэттс далага  сыя алм агаи  адам дарды н біразы  Байтөбет 
матш ндағы ауы лдар мен деревняларға хаш ыл келген. 
О ларды н кейбіреуіи Байтобет білетін.

Ауылында жуз казаклея калган атаман Шайтановха, 
Байт обет озі б:легін жасырынған адамдарлы түгел айтып, 
каннен-каперсЬ боп журген олардын біразы ұсталып, 
атылды. Алды атила бастаған олардын бірсыпыралары, 
коросту іш барын сезіп, кайтадан кашуға кірісті. Шай- 
тановтан сескеніл, олардын жасырынған үйлерінің адам- 
дары да каш ты. Соны мен, кашактын саны көбейіп, аздан 
кейш бәрінін басы кұралып, үлкен жыйынға аиналды. 
Асан да соларга косылды.

— Енді кашуды койяык,— деп ұйғарысты жыйнал- 
гандзр,—партизан отрядын жасап. Колчакпен соғысайык?



Бұл ұсыныс қабыл алынғаннан кейін, жалпы карасы- 
ны мыиға жакын жыйын: бас, орта, кіші командирлер 
сайлап, жыйынды әскер тәртібімен бөлді.

Мүндай құралданған күш жасалып жатканын естіген 
ауыл, деревнянын актардан жапа көрген адамдары 
жан-жақтан тіленіп келіп, партизан отрядына өздері жа- 
зылды.

Партизан отряды көп кешікпей ақтарға шабуыл жа- 
сауға кірісті. Бір күні олар Байтөбет ауылында жатқан 
Шайтановка шабуыл жасап, Шайтановты қашырды. Үйде 
калып жан сақтай алмайтынын білген Байтөбет, Шайта- 
новпен бірге кетті.

Бұл кезде ол манға Колчак әскері көп келген еді. 
Колчак әскерінің жүріс-түрысына карағанда Кызыл әскер- 
дін жақындап калғандығы ешкім айтпай-ак мәлім болды. 
Бір жұма бұрын күнбатыска карай агылган ақтың калыц 
әскері, енді кейін жапырылды. Келешегінен үміт үзгеп- 
дігі актардың кескін-кейпінен, кылык-мінезінен де айкын 
ұғылды: үрейлері ұшқан, карайғаннан коркуға айналған, 
ауыздарына «шабуыл» емес, «кашу» ғана түседі; жүздері 
сынык, көңілдері басынкы, мінезі бейбастак, бойларын 
кернеген тырсылдаған ашу, сәздері бейпіл, жұмсағаны 
мылтык пен камшы, істері иалау...

Осындай физический де, моральный да калжыраған 
Колчак әскері, тәртіпті, карулы ызыл Армия түгіл, пар
тизан отрядынын өзіне де үлкен кару корсете алмады. 
Партизан отряды актарға тынымсыз шабуыл жасап, шет 
пүшпактап кыйратып, каруларын ала берді. Осы әдіспен 
аз күнде партизан отряды зеңбірек, пулеметтерден де 
коса, колына мол кұрал түсіріп, кәдімгі шын мағнасында- 
ғы соғыска кірісті.

Партизандар соғысында ерекше көзге түскен жасак- 
тардын біреуі — Асандікі. Атылған шешесінін, жакын жі- 
гіттерінін, колға түскен Ботагөздің кегін алу үшін, ол жа- 
нын аямай, бата кыймылдады. Оның бір коркканы: актар 
Калима мен Амантайды өлтіріп кетер деп еді (актар- 
дын әнелді, баланы атуы көбейіп кеткен, бесіктегі бала- 
ларды найзаға ілген оқыйғалары естілген), партизан от
ряды күшейіп алғасын, штабын Асан ауылының маңына 
кұрып, актарды ол арадан куды.

Асаннын отрядына бел болған жағдан, біріншіден — 
Кызыл Армияныц жакындап калуы болса, екіншіден — 
күлак естір жерде: орыстан да, казактан да, баска ұлт-
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тардан да осы сыяқты отрядтардың көп кұрылуы, солар- 
дын көбімен Асан отрядының күлактас, сабақтас боп 
тұруы.

Асанның, онын жолдастарының естуінше: «Осы ара- 
дан Қытанға шейін қаптаған партнзандар. Актар осы ма- 
найда ғана кашып жүр. Ілгері жактың бәрін партизандар'' 
басып ап, ақтарды жойып, Совет үкіметін кұрған».

Бір хабарда: «Қарқаралы, Ереймен жағында Амантай 
отряды кұрылыпты дейді, он мынға жакын колы бар дей- 
ді» деп естіді. Амантайды Асан көрген. Амантай Совдеп- 
тің сайлауын өткізуге келгенде Асанның үйінде қонак боп 
дәм де ішкен, ол кезде саясаттан хабары жок және сая- 
сатты білгісі келмейтін Асан, Амантайдың: «Асан шы-
рағым, шаруаң шағын жігіт екенсің, өзін он алтыншы 
жыды солдатка да барып кайтыпсың. Зорлыкпен барға- 
нынды’ айтып отырсың. Задың момын болғанмен, сүйе- 
гінде кемігің бар жігіт көрінесің. Біз, міне, кедейдін 
косағын косактап, еқбекші халыктың үкіметін кұрғалы 
жүрміз.

Бірак, ауылдың кедейі әлі караңғы, таптык санасы оян- 
баған. Совдепке ауылдың кедейін оятысатын, санасын 
көтерісетін адам керек. Ондай іс колынан келетін адам- 
дарды біз жергілікті Совдепке бастык кып сайлаймыз.

Бір көргеннен-ак паркыңды танып отырмын: колын- 
нан іс келетін жігіт сыяктысың. Егер ұнатсаң: ауылдык 
Совдепке сені бастык койғым келеді!» — деген сөзіне: 
«Оның жол ғой, отағасы, бірак ата-бабамда билік айткан 
кісі жоқ еді, ел ұстау қолымнан келмес, кұдай шанырак- 
тың төрт тесігінен, оішктың үш бүтынан берсін деп маң- 
дай теріме сүйенген адаммын, мені төре бол деп кыста- 
ма!» — деп көнбеген. Қайта-кайта айтып, сөзіне көндіре 
алмаған соң, Асанға іштей өкпелегенмен, сырттай сыр 
бермей, ертеңіне аттаніарда: «Дос болуға тұратын жігіт 
екенсің, тағьғ да көрісерміз, калаға келсең біздікіне түс» 
деп, рахмет айтып қоштаскан.

Н... каласында болатьм переворотта Амантайдың өл- 
генін я тірі кеткенін Ботагөз Асанға аныктап айта алма- 
ған еді. «Шіркін, кісі-ақ еді! — деп өкінген еді Асан,— 
өлмесе жарар еді!»

...Солай, Амантаидың аман болуын іштей тілейтін 
Асан, «Амантай отряд кұрыпты» деген хабарды естіген- 
де шектен шыға куанды. Онымен'хабарласпақ, жалғас- 
пак, боп, ол ат жетер жергё астыртын адамдар да жібер-
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ді. Біреулер: «біле алмадык» доп, біреулер: «бхш-с*
бірак, жер шеті-кыянда болса керек. ат жетер m w  
емес дейді» деп қаГітты.

Жіберген адамдары жете ал.мағанына окімгенме.ч. 
Амантайдын «бар дейді» деген хабарын Асін коніідга 
медеу көрді. «Жел болмаса шәп басы кыймылдамзй 
деген макал бар деп ойлайды ал!—Мұндай хабар гечте 
текке шыкпайды. осы сыбыстыц шыгуы тегін емес, КаХлд 
болса да, бір жерде Амантайдын бары анық. Tipi кар- 
сем!..»

Асанның арманы — Амантайды рана кору емес. Онын 
арманы — Аскарды. Ботагөздін сырттан таныстыруымен 
Кенжетайды аман кэру. Ен зор арманы — совет ук»мет> 
нің курылуын көру. «Кызыл Армия жакындап кл,дк» 
деген хабар естілгенде. «Аскар Кызыл Армняга посыла» 
ды» деп сенетін Асан: «аманшылык болса, Ботагоа бен 
Амантайды Аскардың қолына тапсьфч'ам!* деп үміттенгем 
еді, үмітіне куанған еді. Казір ол уміттің бір шетін уаііым 
бұлты басты. «Ботагөз колда кетті! — деп окінді ол, 
біздің колға аман келе ме, жоқ па, оны кім білеін! Әй. 
аман келмес! Үйінде тыйыш отырған қатын-қалпш, бала- 
шағаны өлтіріп кететін ақтар, Ботагөзге рахымшылык 
істейді деймісің!» Осылай, оның ойьгн коршаған коркы- 
ныш бұлтынан, жұлдыздай жылтырап көрінетін жалғыз 

‘ сәуле — сәби Амантайдын әкесіне аман табысуы. Сәби 
Амантайдын амандығын. Асан өз амандығынан аптық 
тілейді. «А, жасаған! — деп шйынды, дінге сенетін Асам, 
— осы тілегімді бер!»

«Ерсіл-карсыл ағылған лкгардын біреуі жазым кыла 
ма!» деген корқыныш Асаннын. зәресін кунде алады, күн 
сайын ол ауылынан хабар ап, Амантайдын амандыгы 
үшін, тэңірге кун сайын «тәуба» кылады.

Актарға шабуыл жасай отыра, Асан бастаган ппрти» 
зан отрядының және бір колға алған ісі — купбятыс 
жактан кашкан байларды ұстау.

Кызыл Армияның жакындап келе жаткаиыи тұргып ел 
кашқын байлардан да байқады. Сентябрьдің ортасынвн 
кейін пар жеккен аттарға, грузовик — антомобилі.дерге 
муліктерін тнеп, кунбатыстан күншығысқа агылгші цвш- 
кын-байлар каптап кетті.

Партизан отряды кұрылғанша олардын біразы пмші 
өтіп кетіп еді, отряд кұрылгамнап кейіи көбі ұсталды, 
Оларды қорғауға ақтын шамасы келмеді.
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Кащқы и дардаи алғаи мү.пікті партизандар екі жүйе- 
г* болді. Іпреуі— алтыи, күміс, я со.п шкылды банктік 
қымбаг заттар, асыл тастар; бул жүйелі мүлік отрядтын 
штзбыііин кассасыиа түсті. Нкінші — киім-кешек, төсек- 
орым, ыдыс-зяк сы'кы.'1'іы мүліктер-; бүлардын. ішіидегі 
Казиаға жарарлык ©те бір қымбаттары болмаса, парти- 
заидар б©лісіп а листы. Кауыпты адамдарин партизан- 
дар атты, кауыпсыздарыи, эйелдерш, балаларын аман
сактадм.

Кашкиидардым. ішіиен толып жаткаи үлттьш банла- 
рии табу» а болатыи едЗ, татар, орыс, еврей, башкүрт, 
шуаш, мордва, калмак, казак..

Ьірак, үй-ішімен көшкен казак байлары аз кездеседі. 
Казак байларынан кашкаидар: ©гіз, кой сыкылды сауда 
малин айдагандар.

Пул кашкиндардын:
— Кайда барашнУ — дегеиде айтары:
— Китайга,
Актардың эскері партизан отрядинан сиргып солтүс- 

тік күншыгыска беттел алыстаған кезде, бір күні карау- 
илда жүрген Асанниіі кұралди косыми, ішінде жүктие- 
р н «-к! ManjHnacu бар, жийирма-отиз арбалы кашкын- 
дарга кездесті.

Күралды адамдарды кергесін олардын керуеніндегі 
жүк тиегеи екі машинасы милтик атканға карамайкаша 
жоиелді. Нсіл ол арадан үш шақырим гана жер еді. Есіл- 
дін сол туеьжда копір болатын, бірак, көпір басында 
кярулы кузетш! бар. Өзге жерде өтетін өткел жок.

Машинадагы каіикандар ешкайда бара алмайтынына. 
күмон келтірмеген Асам, ат жеккен арбаларды токтатып 
текссрсе — көпшілігі орыс пен татар екен, ішінде төрт- 
бес казак семьясы да бар.

— Кашкандар кім? — деп сұрады Асан.
— Білмсйміз, бізге жана артымыздан кеп косылып 

еді,— деп кашкындар айтпады.
— Нндеіие, маган еріндер,— деп Асан, оларды көпірге 

бастап жөнелді,
Көпірге келсе — автомобильдегілер ұсталған екен.
Копірдін екі жағын агаш пен шөп-шаламды аралас- 

тмрып судан жогары өсіріп, су ағар артасына тактай са- 
лйнган еді. Ғ.гер тактайды ала койса «адам да, ат та өте
алмвйды.

Двтомобильдегілер кепір басындағы күзетшінін, окпен



тосқауыл жасағанына карамай өтіп кетпек Гюлгаи окон, 
күзетші таккайды сыпырып алып, машиналар көпірдің 
ішіне кііре, «так.!» деп токтап қапты. Кейін карай шегіне- 
йін деген екен, тақтай арасына пулемет құрып отырған- 
дар, окты ағыта бастағасын шегіне алмапты.

Содан, көпірдіц екі жағынан д а  партизандар камап 
кеп ұстауға айналғанда, қапқа ораған бірдемені машнна- 
д а ғ ы л а р  Сіуға атыпты. Содан кейін колға талассыз түскон 
олар, партизандардың «суга не тастадындар?» догон сү- 
рауына: «түк те тастағамыз жок!» деп танып түр окон.

Ұсталғандар жыйырма шакты адам екен. Ішінде төрт- 
бес казак, бар. Қазактардың ішіндегі ұзын кара сакалды 
біреуін, «осыны кайда көрдім?» деп ойлаған А саи:

— Суға анық тастады ма? — деп сүрады, ұстаған 
паіртизандардан.

— Анык!
— Аиык болса, булардан несіне сүрайсындар. Мен 

казір алып шығам.
Асан шешіне бастады'.
— Сүңгисің бе? — деп сұрады партизандар.— Су су-

ық емес пе?
— Түк те етпейді.
— Қой, ауырарсың!— деген сөздерге болмаіі, ішки- 

імнен баска киімді шешіп, ішкиімді ышкырынан турінін, 
Асан көпірден суға басын төмен бере секірді.

Ол ара Есілдің өте терең жері болатын еді. Асам с(үм- 
гіген жер үйіріліп, шуп-шұңкыр болды да түрды.

Асан су түбінде кешікті. Тұншығып өліп кала ма деп 
жолдастары корка бастады.

_ Су астында дем таусылатын уакыт болды,— десті
оркімдер,— апыр-ай, жазым болмаса жарар еді.

Асан кешіккен сайын ұсталғандардың бстіне кан жү- 
гіріп куана бастады. Бір кезде бір жак колтығына бір 
үлкен капты кысып. Асан судан шыға келді.

— Ал, үстандар!— деді ол, көпірге жакындап мал-
тып кеп.

Партизандар капты судан суырып алды.
_ Аркан бар ма? — деді Асан судан шыкпай.
— Бар, неге керек?
— Бір ауыр нәрсе жятыр, көтере алмадым. Екеу екен. 

Bipevi осы. Анасын шығара алмадым. Аркан байлайын, 
содан кенін тартып алайык.
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— Күрысын, оны кайтесін! — деген сөзге Асан:
— Жок, тартып алайык, ол тегін нәрсе емес! — деп 

болмады.
— Тоңасын!— деген сөзге:
— Тонатын емеспін, қайта денем кызып алды, су да 

суық емес,— деді Асан.
— Мә, ендеше аркан!— деп қолына ұстаткан жуан 

арканмен Асан тағы сүңгіді де, көп кешікпей шығып,— 
ал, тартындар! — деді жолдастарына.

Он шакты партизан арканнан тартып, кенепке ораған 
бірдемені судан суырып ап кенепті жазса — пулемет 
екен. Жазуына караса Англия заводынан жакында шық- 
кан.

— Екінші капта не бар екен?— деп караса, төрт-бес 
адам зорға көтеретін кеспелтек темір сандык. Аузында 
кұлып.

— Бұлардың неге кашканы енді мәлім болды,— дес- 
ті партизандар,— кәне, сандыктың кілтін беріндер!

Осы кезде шапкынмен Алатай келді:
Ауылға кызылдар келіп калды!
— Қойшы!..
— Рас, Асан, шүйінші! Әдейі саған шүйінші айта кел- 

дім! Әлгі... Ботагөздің күйеуінің аты кім еді?
— Аскар Досанов.
— Сол сіздің үйге кеп түсті. Мені саған жіберді.

и

Қостанандан Көкшетау мен Атбасардың арасын ала 
Акмолаға беттеген Қызыл Армияның 249-полкында Ас
кар политкомиссар еді, Кенжетай бір дивизионның ко
мандир! еді.

Асанның ауылы кай жерде екенін Аскар білмегенмен 
өткен кыс Сағиттан ол ауылды да, маңайындағы ауыл- 
дарды да сүрап жазып алған.

Есілге жакындаған сайын Аскар жазып алған ауыл- 
дарының атын атап жолшыбай сұрастырып еді, Байтэ- 
бстті Қостанайдың түбіндегі елдерге шейін біледі екен. 
Сағиттың айтуынша Байтөбет ауылы мен Асан тұратын 
Құттыбай ауылы жакын. Сондыктан, Аскар, Байтөбет 
ауылынын жер мөлшерін сұрап алғаннан кейін, ілгері
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жүрген шақырымын еселтеп, жақындаған сайын асықты. 
Асықкан сайын оның көз алдында Ботагөз бен Амантай 
елестеді де тұрды.

Байтөбет ауылына жетпіс-сексен шақырым қалды де
ген жерден бастап, «енді анығын білетін шығар?» деп 
Асқар жольиққан адамнан: «Асанды білесің бе?» деп 
сұрап еді — «білмейміз!» дегеннен баска жауап алған 
жоқ.

«Білмейміз! деушілердің көбі Асанды да, оның басы- 
на түскен халды да, Ботагөз жайын да жаксы білетін 
еді. Олардың білгенін айтпау себебі екеу: біреуі — Ас- 
кармен таныс болмағандыктан, оның бұл уакыйғаға ка- 
лай карайтынын білмейді, екіншісі — казакта «көрдім де
ген көп сөз, көрмедім деген бір сөз» деген макал бар.

Білгенін білмей қалған жүргтың сөзіне: «бұл калай?» 
деп кайран калған Аскар, Байтөбет ауылына 50 шакы- 
рым калды деген күні таңертең, «бүгін жетеміз» деген 
оймен асығып аттанды.

Аскар ішінде келе жаткан полк, көптен бері алдынан 
үлкен каірсылык көрсеткен жау кездестірген жоқ еді. Бұл 
полктың маршруты: Уфа, Белорецкий, Орский, Қостанай. 
Осы жолында полк Орскийде Дутов әскерін кездестіріп, 
үлкен ұрыста бір рет кана болды. Одан кейін шабуыл 
жасаған үлкен карсылык болмай, актар каша соғысып 
сырғыды да отырдыі.

Байтөбет ауылына 50 шакырым калды деген күні таң- 
ертең аттанған Аскар сол күні Ботагөзге жетіп конуды 
ойлады. Алдында бет қайтарар жаудың жоғын білетін 
командир Аскардың бул усынысына карсы болған жок.

Қонпан жерлерінен таң біліне аттанған олар, алдына 
разведка жіберіп отырып, шамасы жынырма шакырым- 
дар кезінен, ығында үлкен көлі бар бір шок ағашка кез- 
десті. Ағаштың ығында шоғырланған адамдарды көірген 
бұлар, жау ма деп ойланып, сактанып еді, разведкадан: 
«Өзіміздің баска бір полк» деген хабар алды.

249-полк кілең кавалерия еді. Алдында жау жоғын 
естіген олар, өлең айткан дауыстары даланы басына кө- 
тәрә, тура көл айналасында тынығып жатқан полкқа
беттеді.

Көл үлкен еді. Ортасы жалтыр, айналасына кзлын ка- 
мыс шыққан, әр жерде суаты бар. 249-полк осы көлді 
жағалап отырып, тынығып жаткан екінші полкқа жакын- 
дағанда: екі қызыл әскер алдына салып айдап келе жат-
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кан біреу ұшырай кетті. Аскар алыстан ол адамға көзін 
салып еді, үстінде актардың солдаттарының киімі бар.

«Не соғыста колға тускен, не шпион болған ада.мның 
біреуі шыгар?» деп ойлады Аскар.

Ак-карасын аныктап тексермей, кызыл әскердін бас- 
тыктары ешкімді өлім жазасына бүйырмайтынын білетін 
Аскар, айдаған адамды кызыл әскерлер атуға апара жат- 
канын көре-тура: «ісіне л<айык жаза алған шығар?» — де- 
ді ішінен.

Айдалган адамды, мылтык үсынып әкелген еке\і көл 
жагасына апарғанмен, кастарына келіп калған 249-полк 
өтіп кетсін дегендей атпай түрды. Айдалған безеріп түрды 
да жылап жіберді.

«Аскарды да көре алмай өлдім ғой!..»— деген дыбыс 
шалынды Аскардың кұлагына, ұсталғанның аузынан.

— Жолдас командир! — деді Аскар, атының басын 
тартып түра ғап, касында келе жаткан командирге,— 
естідініз бе, ана кісінік не дегенін?

— lie дейді? — деп сурады командир.
— Мені, ягни Аскар Досановты көре алмай өліп ба

рам! деп жылап тұр.
— Кім болғаны?
— Әрине, маған бір жакын адам болғаны.
— Онда, аныктау керек Барып білініз...
— Токтаныз!.. — деп сактандырды, ат үстінен жакын- 

даған Аскарды, айдалғанның касында түрған екі кызыл 
эскер.

— Жолдас, кызыл әскерлер!— деді атын тежеген 
Аскар,— мен командирлерінізге жолыкканша сабыр ету- 
леріцізді өтінем. Бұл мені білетін кісі.

Аскар тыныгып жаткан полкка шаба жөнелді. Мүныц 
атылатын адамға барғанын тыныккан полктың команди- 
рі көріп, дүрбімен карап тұр еді.

— Командирлерініз кайда? — деп сүрады, бірінші жо- 
лыккан кызыл әскерден.

— Әне тұр!
Мойнына аскан маузері бар, қольгна дүрбі ұстаған, 

ромбалы биік орыс жігітінің касына шауып кеп түра кал
ган Аскар:

— 249-полктың комиссары Аскар Досанов,— деді, ат 
үстінен өзін таныстырып,— менің еізден өтінішім бар!

— 85-полктың командирі Орлов,— деді командир,— 
айтыңыз!
492



— Анау атуға апарған адамды анықтағанша босаты- 
цыз?

•— Біз оны аныктадык.
— Сонда да өтінем, жолдас командир! Ол кісі мснің 

атымды атады. Маған жакын біреу болуға тиіс.
— Жарайды,— деді командир, қасындағы біреуге ка

рал,— сіз атка мініп, кайтарып алып келіңіз!
Жұмсаған адам кайтарып алып келгенше аттан түс- 

кен Аскар сол арадан козғалған жоқ. 249-полк «жазалы» 
адамнан бұрын келіп, 85-полктың касына тоқтап, аттары- 
иан түсе бастады.

Жазалы адам жақындағанда, Аскар таный кетті: 
Сағит!

«Бұл неғып дұспан болды?» дел ойлады Аскар, ко- 
мандирдің «аныктадык» деген сөзі есіне түсіп.

Сағит Аскарды таньшады. Оған таиуға да болмайтын 
еді. Үйткені, Сағит көргеиде: онын. сакал, мұрты кауға- 
дай, кескіні жүдеу, киімі ломан. Қазір ол: сақал, мұр- 
тын кырған, үстіндс әдемі кнімдері бар, кескінді, сымбат- 
,ты кызыл комиссар!..

— Таныйсыз ба?— деп сұрады Асқардан Орлов.
•— Таныймын. Сағит Бекте.миров.
Атын атағанға кұлағы селтең еткен Сағит, «осыны 

кайда көрдім?» деп тұрған Аскарды енді таный кетіп 
жылап коя берді.

— Жьшама, ұят болады! — деді Аскар,— жігіт кісі 
жыламас болар!..

Орловка Аскар Сағиттін кім екенін айтты.
— Мүмкін ката болуы,— деді Орлов,— күдігі күшті
Аскар сұрастырса, анығы былай екен: Сағит сол ман

даты бір ауылда мұғалім боп тұрады. Сол ауылға өткен 
күні актың екі офицер! кеп, мылтык атып ауылдан ерік- 
сіз ат жектіреді. Офицерден коркып ауылдық бар еркегі 
тығылып қалады, атты жегуге де, ылаушы болуға да, 
ауылдағы бар еркек — Сағитты офицерлер зорлайдьк

Пар aj жеккен арбаға Сағит ылаушы боп шығады. 
Былай шыға, офицерлер жолда Сағиттьи шешіндіріп, 
оныц барлык киімін өздері бөліп киеді де, мұның барлық 
документтерін альт, бұған өздерінің киімдерін беріп, 
жаяу тасгап, атпен тартып отырады.

Жалаңаш калған Сағит, корқса да амалсыз офнцср- 
лердің біреуініц киімін киіп, жаяу келе жатканында, 85-
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лолктык ратведкасына кездеседі. Разведха оны полкка 
алыл келеді, Орлов жауап алғанда, Сағит кұтылам деп, 
отірік айтыл, сотінеи шатасады, сөздері айыршгк шыкка- 
сыч, документ» болмагасын, полктын соғыс совет» оны 
шяиоиға уйгарыл, атуга буйырады.

— Осындай бір адам Звериноголовскийде' кездесіп, 
сот (не сеніп босатамыз деп кыргынга ушырап кала жаз- 
дап ек,— деді Орлов Аскар» а, Сағиттың кауыпты адам 
омсс екенін аныктағасыи,— бул жігіттің сезі де, жүрісі 
де сорзн дэл келді. Соғыста осындай каталар болады.

Өлім жаэасынан куткарылган Сагит узак уакыт есін 
жыйііШ, буйный бекіте алмады. Екі сөзінің бірінде ол, 
жок жерден өліп кала жаздаганын айтыл, жылай береді. 
Коцілі орнына тусіп жайланранша, Аскар Сағиттан Бота- 
гот мәнісін сурамады. Сұрағанмен де ол айта алатын 
емес еді.

Біраздан кейін Сагиттың көнілі орныкты. Жасы ты- 
йылділ. Кеудесі ксціді. Содан кейін ол, сұраған Аскарға, 
Боіаіоз бен Асаниын басындагыі халін жасырмай, түп- 
тугел айтты.

Бұл хабарды естігенде: Сағиттык коркканына күліп 
отырғаи Аскар да, Қенжетай да кандарын ішіне тартып 
тунжырай калды.

«Шынымен-ақ бакытсыздыкка жаралган адам болға- 
ны ма?» дсп ойлады екеуі де.

— Кулаковтыц отряды кайда?— деп сұрады Аскар 
лздан кейін, кеудесін как айыра күрсініп.

— Кокшетауды бетке ұстай жөнелді деп естідік, оған 
бес-алты күп болып калды. Амантай аман, жакын ара- 
да сол ауылра ылау апарым ем, әдейі барып көрдім. Жү- 
дейтін емес. Тағы бір хабар,— деді Сағнт, Асқарға, тө- 
ніп,— Амаитай бар гой, кәдімгі іүлкен Амантай...

— Ие!..— деді Аскар серігіп,— ол ісайда?
— Актармен кабырғалап соғысып барады деген ха

бар шықты.
— Қойшы!.. іапыр-ай, тірі ме екен?
Аскар куанышын кайда сыйгызарын білмеді.
— Рас. Көзімен көрген адам айттьк
— Аузыңа май! — деді Аскар,— рас болса бұдан ар- 

тык куаныш болады дейсіц бе?
Таңертеңгі асын скі полк та сол арада ішіп, күн түс-

1 ҮП изенініц боПындагы қала. Қазақша аты — Бағлан.
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ке тармаса ілгері жөнелді. Іші алауланған Аскар — ас 
ішкен жок. Өңі сынған себебін ол командиріне айтты.

— Уайымдаманыз!— деді командир,— қайда кұтылар 
дейсіз. Қешікпей ұстармыз.

Құттыбай ауылына 249-полк түс аса жетті. Сағит тура
оны Асан уйіне апарып түсірді.

Қызыл Армияны бұл ауылдың бірінші көруі еді. Сон- 
дыктан ауыл әуелі олардын не мінез көрсетерін білмеіі 
үрейленді. Соның біреуі — Қалима.

Есігінің алдында мылтыкты адамдар түсіп жатканда, 
Амантайды кұшағына алған ол, кайда тығыларын біл-
меді.

Сағит пен Аскар кіріп барғанда, Қалима кебеже мен 
ағаш төсектін куьгсында сұп-сұр боп тур еді.

— Қоркпа! —деді Сағит,— бұл кісі анау Амантайдың 
әкесі — Аскар деген жігіт. Мен алып келдім!..

Біртіндеп бетіне кан жүгіре бастаған Қалиманың кө- 
зінен жас ыршып кетті.

— Қарсы алатын апам (Ботагөзді ол «апа» дейтін 
еді) жок,— деді ол> жасіса булығып, жақындап,— егер
үйде болса кандай куанар еді!..

Есіктен кіргелі Аскардан көзін айырмаған Амантайды 
Аскар кенеттен кұшактап алуға қоркар деп ойлап, даусы
Қалтырай шығып:

— Келе ғой, қалқамі — деп шақырды
Амантай улкен кара көзін Аскарга кадап, аз уакыг

үмтылмай түрды-
* __ Бара ғой, Аманжан, әкец ғои, бара ғои, сәулем! — 
деп Калима ұсынғасын, колын созған Аскарға қарай құ-
шағын жайды. .

Аскар Амантайдың толык бетінен, білепнен, кұшыр-
а сүйді де, иіскеді де. Ол кезде Амантай Аскардың

ж т г а с ы н д а ғ ы  знактарын, шлеміндегі кызыл жұлдызыи
Гстап танырканған кескінмен көрді.
* __ Қезі мен мұрны Ботагөзге тарткан екен,— деді
К е н ж е т а й , —  маған берші Аскар, мер де иіскеп маукым- 
ды  б асаи ы н .  „ »

А с к а р д а н  алған Амантаиды Кенжетаи сүйген жок, 
жтй кушнф’13113 и'скед^— Бүл куаныштың алды,— деді Кенжетай Асқар- 

__ полктын командирі жолдас айтты ғой: «ұзап канда 
^пар дейсін?» деп. Ұзап ешқайда бармас.
°3'Командирмен акылдасып, Аскар сол күні ілгері жүр-
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мех болды. Бірак Аскардың Асанды көре кеткісі келді.
Асан аиуылынык айналасын коршаған партизан от- 

рядтары Кызыл Армиянын келе жатканын керді. Бірак, 
олар к:м екенін эуелі білмей, астыртын хабаршы салды. 
Көрінген эскерді осылай аныктап алып, кыймылға содан 
кейін кірісетін партизандардын әдеті еді.

Келгендердін Кызыл Армия бөлімдері екенін анык- 
таған олар, тобымен келуге тусінбей атыс боп калар дел 
ойлап, полкка кісі жіберді.

Жолдан партизан отряды кездесу — Кызыл Армияга 
онын ішінде бұл полктарға жаңалык емес еді. Ондайлар 
жолда талай жерден ушыраған. Сондыхтан екі полктың 
соғыс советі тез акылдасып, сактык жағын еске ала оты- 
ра, партизандарға келуге рұхсат берді.

Рухсат алган куанышты партизандар кызыл туларын 
желбірете: «Жасасын Кызыл Армия!.. Жасасын Совет 
укіметі!» деп үрандап, даланы басына көтеріп, тұс-тустан 
ауылға каптады.

Көлір басында Аскардын ауылына келгенін естіп, ус- 
талған автомобильдердін біреуіне мініп ұмтылған Асан, 
аулына жан-жақтан кұйылган партизандармен бірге 
кірді.

— Асан мынау! — деді Сагит Аскарға. Асан үйіне 
кіргенде.

— Мен Аскарды таныймын!— деді Асан.
Бкеуі тостеріне тесін тақап, айкара күшактасып, бі- 

рін-бірі қатты кысып, қазакша көрісті.

МІ

Амандыкка қанып, Амантайды сүйіп маукын баскан- 
нан кейін Аскар жүрмек боп еді, Асан рұхсат етпеді.

— Ботагөзге менің жаныім сенен кем ашымайды,— 
деді ол Асқарға,— оуелде сен үшін әкелгенмен, артынан 
бірге туган адамымдай болып кетіп еді. Менен кінә жок.

Амап-есеіі үйіріне қосайын деп, не пәлеге, не бейнетке 
болса да шыдап бағын ем, күшімнен асып кетті. Күштен 
де асқан жоқ-ау капыда ұрылдым. Қөзбе-көз болғанда 
өзім өлмей жібермейтін ем. Ал енді, өзінді көптен тосып 
ем, аман көрдім. Жақсылығыңды өтедім бе, жок па, 
оған кұдай куэ. Үйге кем түскесін бір малымды жемесең 
рыйза емеспін. Содан кейін ұлықсат. Ұлыксат емес-ty,



1

мен өзім бірге кетем. Ботагөзді өз қолымнан кұткар.май 
мен тынбаймын.

— Саған мың алғыс, Асан! — деді Аскар,— менін 
жаксылығы.мды сен жүз есе артык кып кайтардын. Ерл'к 
істедін. Жан-тәнім рыйза. Жігіт екенсін. Саған көмехтес- 
кен халыкка да рыйзамын. Халық үшін касыктай канды 
төгуге бейіл боп, не бейнетке болса да шыдап ем, оным- 
ды халық актады. Халык боп, халыктан шьгккан біз боп 
бостандыкка ұмтылып ек, созған арманға колымыз еркін 
жетті, кедейдін күні туды, байлардын күні батты. Енді 
бөгелмеу керек. Ботагөзді де күткару керек...

Асан Аскардын бөгелмей тартуына көнбеді.
— Менің конағасым сенен не коркып, не жағынып 

беретін ас емес,— деді ол,— казақтың дәмді кадірлейті- 
нін білесін.

Аскар командирмен акылдасып еді, күн кешкіріп кал- 
гандыктан токтауға командир карсы болған жок.

Қызылдардың бір ісі: жолшыбай соғыеыл алған жер- 
лерге ревком кұрып келе жатыр еді.

— Осы манда ел де көп екен,— деді командир. Ас- 
карға,— және партизан отрядының құрылған жері екен. 
Халыкты жыйып, митинг ашып, ревкомын белгілеп ке- 
тейік.

— Жарайды! — деді Аскар.
Ұсталған кашкындарды Асан жакын деревнялардың 

біреуіне каматтырып, мыкты күзет койды да, өз конағын 
күтудін жабдығына кірісті.

Асан малын сойып, етін асканша, Аскардың өтініші- 
мен жан-жактағы ауылдардың, партизан отрядынын 
адамдары тайлы-таяғына шейін калмай, тегіс Асан ауыл- 
ына жыйналды.

Жыйналған жұртка орысшадан Орлов, казакшадан 
Аскар — Совет үкіметінін тұтатын жолы туралы баянда- 
ма жасады. Жүрт ол баяндаманы шаршамай толык тың- 
дап шаттык көңілдерін дауыстап. кол шапалақтап білді- 
піпотырды. Баяндамалардан кеиін халыктың өзі сөйлеп, 
ақтардан көрген ^жапаларын айтып, жыйылыстың аяғы
tvh ортасына шейін созылды.

Ревком сайлау жұмысы танертенге калып әскерлер
тыныксын деп жұрт түн ортасы ауа т у а д ы ^

Асан өз үніне жыиырма бес шакты кызыл. Әчжерлер
TvciDreH еді Ішінде Орлов пен Аскар, ^иге кіре А^кар- 
дыңРКұмартканы ас болған жок-Амантан батды. Бас-

32 с. Муқанов. HI том.
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тап көргенде жалпы баланың біреуі сыкылданған Аман
тай, минут сайын оған жакын тәріздене берді. Митинг 
кезінде Амантай оның көз алдьжда елестеді де тұрды. Ол 
Амантайды көруге кұмартты. Көргенше дәті шыдамады.

Аскар митингіден келсе — Амантай үйктап калған 
екен. Ұйктаған баланы сүюге оянып кетер деп, ашық 
жатқан бетіне енкейіп үніліп еді, кескіні көзіне Ботагөз 
сыкылданып кетті. Аскар шыдан алмай, мандайынан 
ғана тұмсығын такап тұрып, катты иіскеді. Түнгі салкын, 
таза ауаға рахаттанып ұйктап жаткан бала оған оянған 
жок.

Митингі тарай, Асан ауылының маңайы осы күнгі 
парк-культуралар сыякты ән-күйдің, сауыктын мекеніне 
айналды. Партизан мен кызыл әскерлер араласкасын 
гармондар тартылды, өлендер айтылды, билеушілер кө- 
бейді. Бұл ойындарды тамашалап түрған елдін катын- 
калаш, бала-шағасы тегіс жыйналып:

— Е, бэрекелді, міне, жаңа аркамыз кеңіді ғой!.. Е, 
тәйрі осындай бір жаксылык болса керек еді!.. Мұндай 
да елге жайлы салдат болады екен!.. Ылғый бір шира- 
тылған жібек сыкылды жумсак мінез жігіттер. Қызыл- 
ларды оңды деген кауасет бар еді. Көз көрді. Рас екен. 
Қарасы өшкір актың салдаты кырып жібере жаздап еді, 
атака лағнаттың жеңілгені де елдік қарғысы шығар. 
Елге жайлы әскер — мына кызылдар. Осындай халыкка 
жайлы болғасын, халык тілегін тілеп, кызылдардык акты 
жеңгені де сол ғой. Көп жасаңдар!..— десті.

Асан үйінің дәмін ішіп, тарағаннан кейш Аскар төр- 
ге төсек салдырып, Амантайды койнына алып жатты. 
Ол түні бойы көз шырымын алған жок. Бірак, оны екі 
нәрсе ауыр ойға түсірмеді. Біреуі — бауырына кіре ұйк- 
таған Амантай, екіншісі — ауылдың айналасындағы ой- 
ын-сауык.

Так сібірлей қалғыған Аскар, беті жыбырлағанғг 
ояна келсе — Амантай оның кеудесіне асыла, мүрнын 
үстап отыр екен. Еті аршыған жұмырткадай аппак, до- 
несі толык баланы Аскар бауырына кысып сүйді. Оныч 
үйкысы ашылып кетті. Бұл күн көтеріліп калған мезгіл 
еді.

— Сөйлейді,— деді от басында самауыр қойып жүр- 
ген Қалима.

— Ә, солай ма? Атың кім, қалқам?
— Ә-мо-тай... — деді бала сөзін созып.
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— Әкең кім?
— Ә-шәй...
Асқар карқылдап күлді.
— Апаңның аты кім?
— Бө-тә..
— Ә, қалқам біледі екен!..
— Біледі,— деді Қалима,— тіл шыккасын-ақ апам 

сөйлетіп, үйретіп отыратын.
Ботагөздің Амантайды үстап түскені сурмгті Асқардың 

төс қалтасында еді, соны алып:
— Мымау кім? — деп сүрадьг Аскар, Ботагөзді нұскап.
— Бө-т-тә„
— Мынау кім?..
— Ә-мә-тай...
Аскар Амантайды тағы да кысып сүйді, сүйді де кө- 

зіне жас алды, көзіне жас алды да күлді.
Таңертең екінші рет ашылған митингіден кейін, кы- 

зылдар жергілікті халықтың унатуымен Асанды болыс- 
тык ревкомға председатель сайлап, ревкомның ел бас- 
қаруы жөнінде Аскар Асанға нұсқаулар беріп, содан 
кейін Аскар әскерімен ілгері жүруге жыйналған еді.

— Tape есімнен шығып кетіпті! — деді Асан, Аскар- 
ға,—  кеше көпірден б і р а з  адамдар устап ек, өте күдікті 
адамдар- Біз устарда қапка орап Есілге лактырған нәр- 
селерін, мен сүкгіп алып шығып ем, біреуі пулемет екен, 
ал, біреуі бір темір сандык. Оны ашкамыз жоқ.

— Олар кайда?
— Осы арадан бес-алты шакырым жердегі деревня- 

ның тас сарайында қамаулы. Алдырсақ кайтеді?
Асқарға «жергілікті ревкомның өз карауына қалдыр- 

сақ кайтеді?» деген бір ой келді де, «жок,— деп ойлады 
тағы да ол,— пулеметпен, автомобильмен жүрген адам 
тегін емес шығар. Алдырып біленік».

Аскардың бұл ойын командир де макүтідады.
— Біз жүре берейік,— деді командир, Аскарға,— сен 

бір аз адамдармен автомобильді ал да, осында калып 
уеталған адамдарды тексерістіріп, артымыздан куьіп
жет.

Осыған сөз байласып, Аскар біраз қызьіл әскерлер- 
мен Асан ауылында калып койдьг. Полк ілгері жүріп
көтті.

Ұсталған адамдарға автомобиль жіберіп, ауылға

32*
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алыл келгенше Асаннын кенесі — Бсггагезді корғауда 
басынан кешкен кыйындыктар туралы болды.

Автомобиль аз уакытта оралып келіл калды. Аскар 
отырган орнынан козғалған жок- Асан далаға шығыл, 
айдаушылардың коршауымен, уйге камалғандарды алыл 
кірді.

Сакалы кауғаланып өсхен Мадиярды Аскар танын 
кетті. Аскарды Мадияр да таныды. Аскардая рахым кү- 
туге далелі жок Мадияр, онын кескініне тура карай ал- 
май, кезін аяғынын астындағы жерге тікті. Басыл тұрпан 
жер — оған енді жер сыякты емес, түпсіз тунғыйык кара 
<унгір сыяктанды. Қаранғы унгірден басы айналған Ма
дияр ешкімнен рұхсат сұрамастан стыра кетті.

Асан мен Аскар Мадиярдан жауап алудан бурын, те- 
мір оандыктың аузын сындырып ашып, ішін актарды. 
Сандыкта алаш-орданын облыстык комитетінін дохумент- 
тері, соғыс мәліметтері салынған екен. Есілге тастаған- 
да ішіне су кіріп, кеп документ сыясы еріп, бүлініпті. 
Аман калғаны аз.

Осы суланған документтерді актарып отырып Аскар, 
атылуға буйырылған адамдардын тізімінен Асан мен Бо- 
тагвзді тапты.

Сандыктағы кағаз кеп екен. Бәрін актарып, айырып 
окуға ұзак уакыт керек болды. Сондыктан Аскар сулан- 
ған кағаздарды кептіру үшін күнге жайғызып, өзі Л\а- 
диярмен сөйлесті.

Аскардың Мадиярдан білгісі келгені: кайдан шык- 
каны, кайда беттегендігі, алаш-орданың өзге адамдары- 
ның кайда екені, алаш армиясынын, актардың хал-жаны 
еді, Мадияр мұныц бііреуіне де жауап берген жоіс Асан: 
«үрып айткызайык» деп еді, Аскар оны істемеді.

Мадиярға күзет қойып, далаға шығып, Аскар Асанға 
акылдасканда:

— Сен кұй ұлыксат ет, кұй етпе! — деді Асан.— бүл 
иттін кылығы өткен. Мен мұны аттырам.

Аскар Мадиярды Н..каласына алып кетейін деп еді, 
Асам сезінде карысып отырып алды.

— Жаудын жауының жауы осыі — деді Асан,— мен 
муны тірі жібермеймін. Бүл талай адамның канын осы 
іараиыц өзінен төктірген. Қанға канмен жауап беретін ке- 
зегі келді.

Аскар ойланып барып көнді.
Үкім орындалды...
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Амантайды бауырына кысып сүйген Аскар, Асанмен 
де сүйісіп кошгасып, тез оралуға уәде қылып, автомо- 
бильмен жүріп кетті.

IV

Н..каласында актар үлкен карсылык көрсетті. Қызыл- 
дар Оралдан Сібірге карай беттегеннен бері, Орскийден 
кейін актардың мыкты карсылығы осы Н...каласынын 
түсы болды.

Соғыс тактикасы жағынан Н...каласынын маңайы 
өте колайлы еді. Оның күнбатыс жағын ораған таудың 
бітімі корған сыкылды екендігі романнын. — «Сәбнден 
сәлемдеме» деген тара.уынан окушыға белгілі. Осы корған 
тау, каланы жакын жерден ғана каршап коймайдьг, оң- 
түстік жағы бүйраттанып созылып, 50—60 шакырым 
жерге кетеді. Ал, таудын солтүстік жағы мен каланың 
солтүстік жағын орайтын үлкен “көлдің сол жак бүйірінен 
күйылатын өзеншік бар. Бұл өзеншіктің суы аз болған- 
мен, жары терең, ой-шүкыры көп, жарынын екі жақ 
канаты топай, ұзын тұркы жүз шакырымдай.

Бас штабын Н...каласының өзіне күрған ақтар, кала- 
ның снтүстігіне созылған бұйраттың өн бойына, солтүсті- 
гіне созылған өзеншіктің өн бойына шеп кұрып үлкен 
үрыска күні бұрын әзіірлік жасаған еді.

Актарды Орскийден шығарғалы үлкен карсылык көр- 
меген Кызыл армия Н...каласына сол каркынмен келіп 
калып, жердің жағдайы разведкаыы алдап, осы арадан 
біраз адам шығын болды.

Н...каласын алу төрт-бес күнге созылды. Қызылдар- 
дын бірінші қүні бетін кайтарған актар, шабуылға ойла- 
нып еді, кызылдар ен алғаш жыйырма шакырымдай ше- 
г ін г е н м ё н ,  тез карсы шабуылға кірісті.

Бір беткей, каланың күнб«атыс жағынан соғысқанда, 
актар каланы жуык арада алдыра коймайтын еді. Үйтке- 
IIі к ы з ы л д а р  келе жатқан жақ жазык жалаңаш жар. Тау- 
тын а р а с ы н а ,  өзеннің жыраларына бекінген актарға зец- 
бірсктен де, пулеметтен де оқ жаудыруға және жаудыр- 
ған оғын дәлдеп жіберуге қолайлы.

Бүл аранын жер жағдайын Аскар жақсы білетін еді. 
С о н д ы к т а н  кала маңайының топографиялык схемасын 
жасауға, бекініс жерларді дәл көрсетуге оның көп көмегі
тиді.Бүл кезде қызылдардың позиция канатының солтүстік
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жағы -  Қорған, Түмен калаларымен, оңтүстік ж ағы— 
Аібасар, Қызылордамен канаттасып кеткен еді. Осы 
узак шептің ойық жері Н...каласының тұсы болды да, екі 
жақ канат ілгері сүғынып, солтүстік канат — Ешім, Қы- 
зылжар калаларына, оңтүстік канат — Акмола, Шым- 
кент калаларына барып, позициялардыц сызығы доғаға 
айналды.

Н...каласында актардын катты қарсылык көрсеткен 
және шыкпай жатып алған хабарын естіген Қызыл Ар- 
мияның екі жак канаты каланы орап алу амалына кіріс- 
ті. Бұл амалды колдануда Аскар жасасып берген топог
рафия схемасы көп себеп етті. Сонымен, 249 полк 
каланың күнбатысьжда андысып, атысып жатқанда, Кы>- 
зыл армияның екі жак канаты каланы орап кусырып 
ксп, катты соғыспен түнде алды. Актардан мындаған 
адам пленге алынды. Көп құрал олжа болды...

249-полк калаға тан. ггта кірді. Бұл кезде актар кала- 
дан ұзап, арттарынан куғын кетіп, кала кызылдардын. 
колына түгел көшіп болған еді. Өйткенмен, кала іші 
абыр-сабыр, сапырылған адам.

249-полк каладан өтіп, күншығыс жак бетіне тынығу- 
ға түсті. Полк тыныкканмен, калада ақтардан алынған 
көп плен бар деген хабармен: «Ботагөз қолға аман түс- 
педі ме екен?» деген ой кеп, Аскар, калаға канта барды 
да, каланың штабынан пропуск алып, тұткын ақтарды 
түске шейін аралады. Бірак онын қыдыруы боска кетті. 
Ботагоздеп ол сыбыс білмеді. Оның білген сыбысы — 
Кулаков днвизиясының пленге алынбай ілгері кетуі.

Іздеп-іздеп, Ботагөзден күдср үзген Асқардың есіне 
баяғы пәтерде түратын Салиха кемпір түсті.

«Ол кайда екен? Бейшара тірі ме екен? Әлде өлді 
ме екен?» деп ойлалы ол.

«Қврейін» деп Аскар жортып кетіп, бүрынғы жоба- 
сымен баріііп еді, «осьғ ара еді ғой» дег*ен мерзімді же- 
рінде үн жок; күйген, я бұзыдған үйдін, орны сыкылды 
үйілген бір сары топырак бар, аинала ермен, алабога 
ш ь и р ы п  кеткен.

«Осы ара болу керек еді, қасындағы үйден сұрайын», 
деп Аскар қалың ерменнің, алаботаның арасымен, ар- 
жағында түрған бір үйге жөнеле беріп еді, аяқ астынан 
аты үркіп, жығып кете жаздады.

Жалт берген аттың үстінен түсіп кала жаздаған Ас
кар тізгінін тез тежеп, такымын орныктырып, ат үрккен
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жакка қарап еді, ,үй орнындағы үиілген сары балшык- 
тың ортасындағы бұзылған пештің кірпішінің үстінде — 
киімі жалба-жұлба бір картац әйел отыр.

Аты үрккенмен: «бұл неғылған жан?» деп танданған 
Аскар атын тебініп, әйелге жақындады. Әйел ат үрккен- 
де басын төмен салбыратып отыр еді, Аскар үрккен 
атын тебініп жакындағанда, белін бүкірейтіп, таянып тү- 
регелді.

Әйелдің кім екенін Аскар таныған жок. Оның кескін- 
кейпінде, киім-кешегінде адамға ұқсар жері жок, жәй 
ғана тірі әруак.

— ІІІеше, кім боласыз? — деді Аскар ксмпірге атын 
жолата алмай, анадайдан.

— Шушы үйінің хозяйкасы,— деді кемпір зорға 
сөйлеп.

— Үйіңіз күйген бе?
— Нәрсе булғанын һиште билмим...
— Өзініз кайда едіңіз?
— Түрмәдә.
— Сіз Салиха апай емессіз бе?
— Ә-әйі, мин Салиха апай... - - -----
_ Мен Аскар!— деді Аскар, атынан түсе кап, тар-

тынған атын Салихаға карай жетектеп.
Салиха тәлтіректеп Аскарға жакындап, жылайын деп 

к е м с е н д е п  еді, көзінен жас шықпады.
«Мен Асқармын!» деген сөзді естіген көрші үйдің ж і -  

г іт і  ж ү г ір іп  кеп, Аскарға амандасып, Салиханың басы- 
нан к е ш к е н  окыйғаны кыскаша баяндады.

— Сенің әйелің бір жакқа кетіп қалып,— деді жігіт 
дсқарға,— соны тауып бермедің деп ақтар бұл бейшара-
ы ұрып-соғып, түрмеге жапкан еді. Содан мана шыкты. 

уйін акпар отка жакты. Бірақ, расын айтқанда, соғыс- 
тын арты неге соғарын білмей, маңайдағы үйлер қоркып 
к ір г і з б е й ,  Салиха апайдың далада отырған себебі сол еді.

Осы маңайда бос үй бар м а?— деді Аскар жі-
гітке.

Анау тұрған Савелий Кабановтың үй-іші ақтармен 
бірге кашып, үйі бос қалып тұр.

— Жүріңіз, Салиха апай! — деді Аскар, Салиханы 
колтыктап, — сол үйге апарып орналастырайын! Әй, жі- 
гіт, атынды ұмыттым, атың кім еді, өзінді таныймын.

’— Аманкұл.
— Әке-шешең бар еді, аман ба?
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— Аман. Мен де сені білем. Дауысыңды танығасын 
келдім. Әйтпесе, танымаған адамда не жұмысым бар.

Аманқұлды Аскар біледі. Ол грузчик.
Салиханы Аскар колтыктап, атты Аманкүл жетек- 

теп, үшеуі Савелий үйінің алдына келді де, атты кақпаға ' 
байлап, карағай үйге кірді. Үй төрт бөлме болатын еді. 
Сенегі, ас бөлмесімен алтау. Үй ішінде кыйраған орын- 
дыктардан баска жасау жок екен. Бірак есік, терезесі, 
пеші бүлінбеген. Ішін абойлаған жана карағай үй саңғы- 
рап тұр. ;

— Әй, Аманкүл!— деді Аскар, Салиханы бір ска- > 
мейкаға отырғызып, жан-жағына қарап түрып, — сен осы 
үйге ие болсаң кайтеді?

— Айта көрме!..
— Жок, сен корыкпа. Актар енді оралады деп ой- ' 

лама!
— Актар оралмаса да, Кабановтын. мұндағы тұкым- 

дары мені түтіп жер.
— Тук те кылмайды. Қалага енді біздің үкімет ор- 

найды. Жалғыз бүл емес, Кабановтың өзге байларының 
үйін де тартып алып, сендейлерге береміз. Сен мына Са- і 
лиха апаймеи осы> үйге түс. Үйге екеуің ортак болыадар.
Акніа беріп кетейін, мен кайтканша апайды сен күт.

Аманқұл рыйзаласты. Соғыс біте Н... ға оралмак боп, 
еәби Амантай мен Ботагөзді Салихаға көрсетпек боп, 
Аскар аттанып кетті.

Алексей Кулаковтың акылымен Н... каласынан кейін 
актардың кызылдарға үлкен карсылык жасаймын деген 
жері — Бурабай тауы еді.

— Қызылдарды тосып, қапыда үшырататын Бурабай 
тауыада екі жер бар,— деген еді Алексей, корпустың ко- 
мандиріне, — біреуі «Көкше» мен «Өркешті» тауынын 
аралығы аркылы — Шабаший каласынан Бурабай ка- 
ласына тік түсетін асу; екіншісі — Шабаший каласынан 
шығып, «Көкшенін» солтүстігімен Шабак көлініц жарын 
жағалап отыратын асу. Сырттан келген кызылдар бас- 
тапкы асумен аспай амалы жок; ал егер бізді алдымыз- 
Дан орағысы келсе, соцғы асу кыйын болғанмен, онымен 
де өтеді. Ол асуды білетін іштерінде Аскар Досанов де
ген бар. Егер осы екі асуда пулемет кұрып отыреак, кы- 
зылдардың біразын отаймыз. Мүмкін олар шегінуі.

Таудың картасына карап отырып, корпус командирі, 
Алексейдің ұсынысьин кабылдап еді, бірак, «алдымызды
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ораған кызылдар бар» деген үреймен ол пландарын іске 
асыра алмай, үрейленіп дүркіреген солдаттарын токтата 
алмай, Бурабай тауыыан ақтар, ағып өте шықты.

Олдр Итбай ауылына барып түсті. Қызылдардың келе 
жатқанын естіген Итбай тукымдарында үрей жок екен, 
еркек кіндіктісі тығылуда екен. Ауылына келген актар- 
дың ішінде Алексей Кулаков пен Сарыбас барын естіген 
Итбай тұқымдары жыйналды. Итбай өлгеннен бері бо- 
лыстың қызметін атқарып, «кызылдар жақындады» деген 
хабардан бері, тауға паналаған Елікбай да келді.

Сарыбаска жылап көріскен Елікбай: «эйтеуір, шашы- 
луға жыйналған мал ғой» деп, 40—50 кой сойып, 2-3 ту 
бие сойып, ақтарға қонағасы берді.

Кейінгі жағына карауыл қойып, ақтар ас ішіп жай- 
ланғанда, Елікбай Сарыбасты оңаша шығарып, колына 
бір конверт ұстатты. Сарыбас ашьш көрсе, Базарханньщ 
хаты екен. Хат былай жазылыпты:

«Сарыбас!
Бұл хат сеніц колыңа тие ме, жоқ па? Сондықтаң кыс- 

ка жазам. Ұзын жазатын сөз де жоқ қой. Менің көкейім- 
дегі сөздердің бәрі сенің де көкейіңде. Өзің білетін сөз- 
дердің несін кайталайын. Біз сіздің үйден дәм ішіп 
аттандық. Бетіміз Семей. Құдай оңдап, біздің әскер қы- 
зылдьвд бетін қайтарса тоқтадык. Әйтпесе, әрі карай 
жылжыймыз да. Арғы жолдың^шеті Қытай екенін айтып 
сені несіне мұңайтайыін. Қытайға бір шыккан соң, бұл 
жердің топырағын басамыз ба, жоқ па? — Оны бір тәңірі
біледі. йЖаудың жеріне де бір .кос тік» деген макал бар,
Сарыбасжан! «Үмітсіз сайтам!» деген. Қытайға кеткенмен,
болашақтан күдер үзбейміз. Бізде енді калған жалғыз
жол■ Совет үкметіне өз адамдарымызды білдірмей орна-
ластырып, оны іштен шіріту.

Осы оймен, мен сен сыякты бірнеше алаш-орда жас- 
таоының созет алған жерде калуын, советтің кызметіне 
апаласуын макұл таптым. Менің бұл акылымды алған 
біздің біраз жастар, кзйінгі: Қостанай, Актөбе, Орал 
ж а к т а р ы н д а  совет кызметіне араласа бастаған болу ке- 
рек: кызылдарға тіленіп кіргендері де жок емес шьгғар. 
" Саған да айтарым: Кытай бізді жарылкаса да аз 
боімас. Сен ебін тап та, актардан сытыл!.. Ар жағы бел- 
гілі ғой. . .. Базархан».
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Бұл хатты оқыған Сарыбас, Елікбайдан мазмұнын 
жасырмақ болды.

— Несін жалтақтайсың, шырағьчм,— деді Елікбай, 
— коркканның жөні осы екен деп, менен де сақтайайын 
дсп пе ең? Хатты Базархан маған окыған. Бізде осы күні 
не ес бар. Сонда да осы ақыл маған өте қонады.

Сарыбас ұзақ ойланбай ағасының сөзін костады.
Тауға жылысуға бел байлаған Сарыбастың бір ғана 

алацы болды. Ол — Ботагөз. Асан ауылынан тартып әкет- 
келі Ботагөз Алексейдің қарындасы Елизавета Андреев- 
наның қасында. Алғашқы күндері инеліктей бүгілген 
Ботагөз, тағдырына бас иді ме? Әлде қаталданды ма? 
Әйтеуір, аздан кейін дағдылы адам қалпына түсіп алды. 
Сарыбас оның бұл кылығын «Алексейге пенде болғандык- 
тан» деп ойлап, оның өзінен, оны төңіректейтіндердіи 
кейбіреулерінен сыр тартайын деп еді, түйсінді ешнәрсе 
қолына ілікпеді.

Сарыбастың алғашқы жорамалы: «Алексей Ботагөзді 
аз күн пайдаланады да, өлтіріп кетеді» деді. Қейінгі ша- 
галауынша, олай болмайтын сыяқты. Қытайға ала кете- 
тін сыякты. Алексейдің Ботагөзді ұзак сүйреуі Сарыбаска 
үнамайды. Ол, Алексейге ьж,пал жасап, Ботагөз көзін 
жоюға талай тырысты, бірак, өзеуреп жүрген Алексейге 
оспақтап болмаса, ойын тура айта алмады.

Базарханнан хат алып, тауға тығылуға ойы кеткен 
Сарыбас, тәуекелге бел байлап, Алексейге Ботагөз тура- 
лы ойын айтты. Оған Алексейдің берген кысқа жауабы:

— Бұл менің ғана жұмысым.
Сарыбас ілінісейін деп еді...
— Мен сізге айттым, господин Итбаев — деді Алек

сей,— «менің жұмысым» деп. Түсінікті де, ұғымдьг да 
сөз.

Екеуі қабак шытысып тарқасты.
Итбай ауыльі' тауға жақын күздікке қонған еді. Алек- 

сейден ажыраскан Сарыбас, Елікбайға ғана сездіріп, ор- 
маны қалын, тауға жытты.

Кейіндегі карауылдан: «кызылдар жакындап калды» 
деген хабар кеп, актар Итбай ауылынан аттанарда Алек
сей Сарыбасты іздеді. Жоқ!...

Не кулыктың болғанын Алексей айтпай ұкты. Сон- 
дықтан, ол Еліквайға бүйрық беріп: «өзін біздің касы- 
мыздан қозғалма! Кәрі әкенді жібер! Сарыбасты тапсын!
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Егер таппаса өзіңді атам, әкенді атам, мал-мүлкінлі та- 
лаймын, кора-қопсыңды, тауды өртеймін!»

Сасқан Елікбай әкесін жіберіп еді, таба алмай қайт- 
ты. Ызадан тұншыққан Алексей Елікбайды өз қолымен 
атты да, өзге жандарына тимей, малы мен мүлкін талау- 
ға, қонысын өртеуге бұйрық берді.

Ақтар аттана, ауылды өрт қаптады...

Ақтардьщ қолына Ботагөздің түтқын болуына — айға 
жакындады. Бастап қолға түскен күндері ол, Кабановқа 
тиген — Елизавета Андреевнаны өзіне пана көрді.

— Л иза!— деді ол, Алексейдің бейбастақ мінезін 
көргесін, бірінші күні, Елизаветаға, — біз екеуміз бір кез- 
де жанымыз бір дос ек, бірнеше тату күндеріміз мектепте 
өткен еді. Оған көп уақыт болды. Мен мынадай күйге 
ұшырадым. Бұрынғы достығың үшін — мені айуандық 
жэбірлеуден қорғауыңды тілеймін. Окығаның бар адам- 
сың. Мені атып тастаса, сен ара түспе. Оған мен бейіл- 
мін. Бірак, мені мазақтауға, арымды аяғына басуға ой- 
лайтын адам болса, сен одан қорпа. Панасыз, күшсіз ме- 
ні мазақтың қол жаулығына айналдырам деушілерден
арашала!..

Бұл сөздер арына ауыр тиген Елизавета Андреевна 
Ботагөзді біраз күн мазақ хиянатынан арашалап, айуан- 
дык мінез көрсеткен ағасы — Алексенді ұялтты. Алексей 
канша бейбастак болғанмен, карындасының жалынышты 
және ұятты сөздерінен қаймығып, зұлымдық ниетін те-
жен берді.

Алексей ойға алған ісін орындап шығуына қашан да 
сенетін еді. Оның бір мықты сенгені — қызылдарды же-

• 5урабай тауынан шыкканша осы сенім Алексейді 
жігеолендіріп келді де, Бурабай тауын соғыссыз қызыл- 
пяпға бергеннен кейін — сенімі буалдырланды. Оған жа- 
Д vftip болған оптимизм Бурабай тауын соғыссыз 
сыпан ү Ғе„ін өкпелегендей артында қалып қойды да,
оның брнына пессимизм ұялады.

Бүрабай тауы артывда бұлдырап
Д іексейдік іші ертене түсп. Іші өр 
л л  3U1v билеп, егер колынан келсе, таудың тасын 
акылын *ағаШЫн өртеп, күл ғып кеткісі келді. Осы 
талканда КӨЛІН1Ц жағасына кеп қонған ол, іңірде

алыстаған саиын, 
өртенген сайын, оныц
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карыядасыныя жалбарынғая сөзіяе болмай, наган ұсын- 
ған қолымен Ботагөзді алдына салып вйдап, әскер маны- 
нан алыска алып шыкты.

— Елизавета Андреевна! — деді ол Ботагөзге ара 
түскісі келген карындасына, — сіз маған бұл мәселеде 
өкпелей алмайсыз. Егер менін сізді сыйлантын жүрегімді 
өзінізге дұспан кылгыныз келмесе, мен сізден енді бұл 
мәселе туралы өтініш етпеуіңізді өтінем. Бұл сөз сізге 
ашык болуға тиіс!..

Қарындасы күмілжіп калды.
Ботагөз де: «корға!» деген жок. «Неде болса көрей- 

ін!» деп, «жүрдік» деген жағына карай, алдына тү-сіп аян- 
дай берді.

Түн ол күні бұлтты, көзге түртсе көрінбейтін караңғы 
еді. Әйткенмен, Ботагөз кайда келе жатканын шамалай- 
ды. Көлге су саркылатын бір терен жыра кешке көзіке 
шалынған еді, соған карай әкеле жаткан сыякты.

Не ниетпен әкеле жатканына түсінбеген Ботагөздін 
бойына онша коркыныш кіре койған жок. Онын жүрегі 
дұрыс соғьш, денесі әлденеге шыйрал кетті. Оған әлде- 
неге «кұтылам» деген сезім пайда болды.

Қостан алыгг шыкканда Алексейдін ойы — Ботагөз- 
ді ату еді. Былай шыкканнан кейін онын айуандык тілегі 
оянып: «Осы Ботагөзге жасынан кызығып ем, мен калай- 
ша осыдан «махрұм калам?» — деп ойлады.

Осьг корытындыға келгеннен кейін:
— Ботагөз! — деді Алексей катарласа беріп, жылы 

сөйлеп; — мен сізді неге онаша алып шыкканымды біле- 
сіз бе?

Алексей Ботагөзге ғашыктык сөздеріп антты.
Бұл арбау сөздердің артында не барын білген Бота- 

гөз, Алексей ғашыктық сөздер айтып келе жатканда, 
кайткенде оны алдап кұтылудың айласын іздеді.

Аздан кейін ол айланы таптым деп ойлаған Ботагөз:
— Алексей Андреич!— деді дауысын дірілдеткен бо- 

лып, — мен де сізге катал боп келдім. Сізді мен сөкпей- 
мін. Сіздін мені сүйетініңізді мен енді анык ұқтым. Мен 
сіздің еркіңізде, ендігісін өзіңіз біліңіз...

Ботагөз жылаған болды.
— Жыламаңьгз! — деді бұл сөзге сенген Алексей, на- 

ганын кабурына салып, Ботагөзді оң жақ белінен айкыра 
кұиіактап, — мен енді сіздің кұлыныз!..

Ботагөз Алексейдің бетіне бетін тақап, сол колымен
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онын сол колын кысты. Алексей бетінен сүйіп еді, Бота- 
гөз карсыласкан жок.

Суык бетіне ыстык бет, суык колына ыстык кол тиген 
Алексей, сезімнің толкынына көміліп, өзін-өзі ұмытты, 
осы кезде Алексейді оң колымен кұшактап келе жаткан 
Ботагөз, оның наганын кабурынан акырын суырып алып, 
калтасына салды. Оны Алексей сезген жок.

— Мен сізден өтінем!.. — деді Алексей, демін ышкы- 
на алып, Ботагөзге, жыраканыц жағасына келгенде.

— Мен көндім!..
Алексей Ботагөздің колтығынан колын алды. Ботагөз 

екі-үш адым шегініп барып, калтасындағы мылтықты ал
ды да, жақындай берген Алексейге:

— Атам! — деді октанып.
Қараңғыга үйренген Алексейдің көзі өзіне ұсынған 

мылтыкты керді. Ол сасканынан жанын сыйпап еді, на
ганы жок!..

Наганды Ботагөз алғанын Алексей білді. Сол минут- 
та оған жан тәтті көрініп кетті. «Ашулы кісі атып жібе- 
реді» деп ойлаған ол, денесі дірілдеп шегіне берді.

Ботагөздщ атып қалуға ойы бір кетіп тұрды да, «мыл- 
тык дауьісы шыкса, куғыншы кеп калар» деп, атпады. 
Алексей барып, кісі ертіп әкелгенше жасырынармын деп:

— Менің сізге істер рахымым, — деді Алексейге ол, 
—- жанынызлы кыям. Төз квтіңіз!..

«Атьрп кала ма?» деп ығыскан Алексей, «атпаймын» 
дегесін жылдамдата басып косына жөнелгенде, Ботагөз 
жыракаға тусті де кетті.

Жырака бытыкы-шытыкы, біріне-бірі жалғаскан көп
екен. «Кұтылдым ба?» деп куанған ол, суріне-кабына,
жыраны б01|-?ап отырып, ентігіп, шаршағанда, көлдің жа- 
ғасына жетті.

Ол снбектеп, жардың биігіне шығып, артына кұлағын 
түріп ед|» ДЫ0ЬІС жок. Бірак, көлді аннала жылтылда- 
ған

Ол оттар ақтардікі екенін Ботагөз біледі. Сондықтан 
еНтігін оаскан оған, ертеңгі күннің каупы елестеді.

«Так ата мені іздесе, — деп ойлады ол, — калың әс- 
кер та\ып алады. Енді колға түссем оңбаймын. Не істеу 
керек?»

Коркыныштан ба? Түнгі салкыннан ба? — Ботагөздін 
денесі калтырап кетті.

Осы арада оның ойына — Шалқар көлінің ортасында-
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ғы тас діигек түегі. Ол дінгекп' Ботагөзге Аскар толык
сиоаттаған едЬ

«Соған тиғылайын» деген оймен Вотагез көлді жаға- 
лзп келе жатыр еді, жиекте екі кайык түр екен. Соның 
біреуіне мііпл, Ботагез квлдін ортасына тартты да кегті.

Сэті тускенде, тас дінгекті ол тура тапты да, ескегіа 
альш кал, кайикти толкыниен кайтарып коя берді.

ДІигектіц төбесіне шыккасын кекілі жайланған Бо- 
тагөз, айналасын сипап еді. Аскар айткандай тобылғы, 
швптесін орындар бар екен. Ботагөз сыйлап жүріп, бір 
калын тобылғылы жерді тапты да сол араға көсіле жат- 
ты, издан кейін үйктап кеткенін өзі де сезбеді.

Қосына ашумен барран Алексей, Ботагөзден коркып 
келгенін айтуга ұялды, ол туралы тревога жасауға да 
үялди. Одан ешкім жөн сұраган жок. Серіктері — «Бо- 
тагөзді өлтіріл кслді» деп жорыды.

— Жаи-жагына разведка жіберген актың әскерлері- 
нііі кобі, Алексей коска кайтканда, ұйкыда еді.

О да үйкыға жатты, бірак ұйқтай алмады: Оны көп 
ойландырган екі зат болды. Біреуі — Ботагөздің айла- 
п,мі вткізіп кутылып кетуі; екіншісі — келешегінің күқ- 
гірттенуі.

«Ие, алдым күңгірт, — деп онлады ол, шинелінің жа- 
га< ына түмсырын тыға, кос алдына жатып. — Совет үкі- 
меті жсцді. Оныц осы женуі жеңу. Енді біздің тілек бітті. 
Ол ис бакыт? Қүрысын ол бакыт!»

Қытайра кашып барудан Алексейдің ойы жиренді. 
Оиыц калгысы келді. Оси ой басына келгесін Сарыбас- 
тыц кашкаи себебІн түсіміп, ашумен азаптаған оның ту- 
ыскандарын аяп, озі дс Сарыбастың жолын кууды макұл 
і чрді, Сол оймен ол, түрсгсп жан-жағына қарап еді, ай- 
иоласы түп-түгел шырт ұіікыда екен.

«Қайда тыгылып калам?» — деген ой келді оған.
Оиың осінс де Шалкар көлінің тас діңгегі түсті.
—«Дүрыс!— дсді ол, шинелінің ішінен беліне наган 

байлап, бірнеше бомбаны калтасына салып, аяңдап кос- 
тнн шига беріп, — сонда тығылам. Қытайға мына ұйқ-
тап жатқандар-ак өтсін!..»

Алексей жүгіре басып, көлдің жагасына келді де, жа- 
пілмп жүрін, қайыкка кездесіп, куанып кетіп, тас дінгек- 
ті бетке устой, кайықты есіп жөнелді.

Тае дщгекті тура тапқан Алексеи, шыгатын күн бол- 
I :і. мнлгіин та шығармын, қайыкпен белгі бермеймін.деп
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кайыкты толкынмен кайтарып, Ботагөз ұйктап жаткан 
жсрдің екінші жақ тасасынан өзіне жайлы орын тауып, 
жаны жай тапқандай боп, о да қыйсая кетті.

Жер мен көкті тегіс солқылдатқан духовой оркестр 
күиінің дауысына шырт ұйкыда жатқан Ботагөз оянып 
кетті. Оның ұйкысы қанып, денесі тоцазып калған екен.

Ол орнынан атып тұрып, көзін уқалап, жан-жагына 
караса — аспан да, су да, жер де оттай жайнаған кып- 
кызыл ту.

Мезп'л — күн шығардың алды екен. Шығыстан Батыс- 
ка карай көшкен аепандағы күздіц бұлты — шығар күн- 
ніц алтын соулесіне боялып, аспанға ілген сансыз қызыл 
тудай желбіреп тұр. Аспанды түгел жапкан кызыл бояу- 
лы бұлттыц сәулесі, таңғы самалға толкыған көлдін бе- 
тіне шағылысып, Батысқа карай сапырылған судың тол- 
кынында кызыл тулы сансыз кеме жүзіп бара жаткан
сыкылды.

Бұлттын, судың бетіне тігілген сансыз кызыл тулар, 
табиғаттын өзі Кызыл Армияның келуін кұрметтеп, Кы
зыл ту көтеріп, карсы алуға бара жаткандай эсер береді.

Табиғаттың бұл көрінісі көңілін өсірген Ботагөз, кы- 
зыл тудай желбіреген су мен бұлттың кызыл бояулы тол- 
кынына біраз карап тұрып, көзін көлдің шығысына, ор
кестр дауысы естілген жакка тіксе, толкындай ыргалып, 
тулары аспанның күн сэулесіне боялған бұлтындай жел- 
біреп, Кызыл Армияныц қалың қолы келе жатыр екен.

Бұл Кызыл Армияның ішінде Антон Л у к и н  — Гроза 
баскарған полк та бар еді. Амантай мен ол кұрған пар
тизан отряды аз уакытта көбейіп, жергілікті актар үкіме- 
інін берекесін жылға жакын кашырған, жазалаушы от- 

т _пен андыса соғысып, 1919 жылдың сентябрінде Маг- 
Р гор тұсынан Кызыл Армияға косылған. Содан бастап 
Н -тарДЫ шығыска юарай куысқан олар Аскардың полкы- 
3 сэті түсіп, Бурабай тауының маңында ғана кездесті.
Н 3  Алексей Кулаковтың колында Ботагөздің аман кетіп 
,  па жатканын да олар сол тұста естіді. Керген адамдар- 

ін айтуынша, Ботагөздің халі өте кауіпті, өйткені, кы- 
ылдарДың ТЫКСЫРУЫ күшейген сайын, Кулаковтыц айу- 

зЫ ық кылығы да күшеюде. Өз дегенінен іныкпаған адам- 
дарға, онын ешбір мейрімі жоқ және ол жазалағысы
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келген адамга атудам баска да нешетүрлі жан түршігер- 
л ік жазалар колданды, мысалы: тірідей тескілеу немесе 
тірідей өртеу сыяқты...

/Коме сол адамдардык хабарлауышпа, куып келе жат
кам Кызыл Армиянын ішінде Ботагөздің ен жакын адам- 
дары: Аскар, Кенжетай, Амантай және Гроза барьгн 
Алексей Кулаком біледі, сомдыктан да ол Ботагөзге аса 
ыэалы сыякты.

— Қорімауда қалса азапты өлімге бұйырмауы мүм- 
кім,— дейді Куліаковтыи Ботагөзге деген кұлкын көрген- 
дер, — оида сескемер, батылдыкка баруға корқар; ал 
егер қоршауға түспей, осы бетімен сырғый берсе, онда 
түрасын айту керек, емді ұзакка сүйремес.

Бүл сөз Ботагөздіц достарым аса қынжылтады. Актар 
Ілгері жылжыған сайым, қорқыныиітары үдей түседі.

Сол қауіппен олар Шалқар көліне жетті. Бурабайдың 
батысымда мықтаи бір қарсыласкан ақтар, таудан асқан 
сон-ақ табан тіреи урысудан калды. Шалкар тұсынан 
да олар осы кашкалактай жылжығам қалпымен өтті. Бо- 
тагөздің өлі-тірісін білмеген достары, егер тірі болса, 
ІПалқардан әрі сырғыған ақтардың ішінде болар, деп жо- 
рыды. Оғам кашам жетеді? Тірідей жете ме жок па? — 
ешкайсысы біле алмайды, көруге күмарткан сайын, жү- 
ректері сыздай түседі...

Кызыл Армия Шалкардың екі жағын да орай жүрген 
еді. Оц жақ қанатта кетіп бара жаткам Аскар өткен күн- 
дерді есіме түсіріп, кабағым жауып келе жатьіп, Шалкар- 
дың ортасындағы діңгекке карады.

— Жолдас, командир,— деді ол касында катар келе 
жаткам комамдирге, — сіз көлдіц ортасындағы сонау тас 
діцгекті көресіз бе?

— Өзім де бұл ме деп ойлап келе жатыр ем, маған 
кеме сыкылды слестеп еді, — деді командир, — ол тау 
ма?

— Көлдіц ортасыма өскен тау. Сол таудын үстінде 
көзіңізге ешнәрсе шалына ма?

— Ту сыкылды бірдеме көрінеді, касында адам бар 
сыкылды.

Екеуі де дүрбілерін көзіне ұстап карап еді: дінгек үс- 
тінде адам!.. Адамнын, колында — Қызыл ту!..

— Бүл ме жүмбак?— десті екеуі косынан, — көл ор
тасыма бүл жалау кайдан пайда болды?

ДІңгекке тігілген Қызыл жалау туралы әркім әр цүрлі
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сөздер айтты. Біреулер: актар бізді алдяп тіккен жалау 
болмасын деді. Біреулер: актардан кашкан бізге тілек- 
тестер болмасын деді.

Аскарға келген ой:
«Әлде бір себеппен діңгекке тығылған Ботагөз болар 

ма?»
Аскар бұл ойын командирге айтты.
— Кім де болса барып көру керек. Қайык бар ма 

екен? — деді командир.
Аскар мен командир көздерін көлдің жағасына жү- 

гіртіп еді, екі кіайық үшырай кетті.
— Мен барайын!— деді Аскар командирге.
— Біз барайык,— дөсті Гроза мен бір командир.
— Мен де барам, — деген сөзді Амантай мен Кенже- 

тай косынан айтты.
Жеті кісі екі кайыкпен суға түсе ғап, тас діңгекке ту

ра тартты. Діңгек басындағы Қызыл туды олар анық 
көрді. Бірак адам еркін көрінбейді.

...Түнде тас діңгекке аман жеткесін, Ботагөздің есіне 
Асқардың: «Қызыл тумен карсы ал!» деген Омбыдан Са- 
ғит аркылы жазған хатындағы сөзі түсті. Сол сағаттан 
кейін, ол үш кездей кызыл матаны — шүберекті туға ар- 
нап, Асанға саттырып алып, көйлегінің ішіне орап жүру- 
ші еді. Актарға тұткынға түскеннен кейін де, қызыл 
шүберекті ол тастаған жок та.

Тас діңгекке түнде жеткеннен кейін кызылдарға, Ас- 
карга аман косылуға сенген ол, таңертең көлге жакын- 
даған Қызыл Армия бөлімдері екенін көргесін, қызыл 
шүберекті ағытып алды да, ескекке байлап, ту көтерді.

Ту көтерген Ботагөз, кызылдардан бірнеше адам ка- 
йыкка мініп, суға түскенін көргесін, «Аскар» деп жора- 
малдап, куанышын қойнына сыйғыза алмай, қайыкпен 
келе жаткандарға дауыс жетеді-ау деген жерден бар 
дауысымен:

— Жасасын Қызыл Армия! — деп, бірнеше рет айкай 
салды.

«Жасасын Қызыл Армия!» деген дауыс — Алексейдін 
төбесінен жайдыц оғындай ұрды. Ол діңгекті ықтап, Кы
зыл Армияның кыимылын көргісі келмеи бұғып отыр еді, 
дінгекте өзінен баска адам бар деп ойламаған еді.

Нак касынан дауыс шыккасын ол, діңгекке өрмелеп 
жоғары шықса — басында желбіреген Қызыл ту тұр. Ту
ды ұстаған Ботагөз!..

33 с. Мүқанов, III-том.
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Шннелінің ішінен беліне байлаған наганды қабынан 
колының калай алып шығып, тұп-тура Ботагөзге қалай 
оқтанғанын Алексейдің өзі де білмей калды. Мылтық 
ұсынған колдыц үстінен сол көзін кысьгп, оң көзінің қа- 
рашығын наганның карауылы аркылы Ботагөздің дәл 
кара кұсына тікті. Оның көзі де, колы да нысанадан жа- 
ңылған жок.

Ол наганный кұлағын бармағымен қайырып, үсік сау- 
сағымен тілін тартуға ыңғайланып еді, Ботагөзге кадал- 
ған көзі тацғы сағыммен нак Шалкар көлініц жағасында 
тұрғандай боп карауытып, аспанды белуардан жиектеген 
Бурабай тауына түсті.

Ашу теиізіне баткан оныц акылы кайтадан калкып бе- 
тіне шыкты. Оның көзіне Бурабай тауының етегіндегі 
кала, каладағьи үйі елестеді. Содан бірте-бірте сабасына 
кұйылған оның акылы — өзініц болашағын есіне түсірді.

Наган ұсынған колын сол калпынан кыймылдатпай, 
бірак көзін Ботагөзден мұнарланған Бурабай тауына ау- 
дарып, ол екі нәрсені ойының таразысына сальш, сал- 
мактап өлшеді. Оның біреуі; Ботагөзді өлтіру, екінші- 
сі — өлтірмеу.

«Ботагөзді өлтірсем, — деп ойлады ол кайыкпен жү- 
зіп келе жаткан Қызыл әскерлерге қарап, — бәрібір 
аналар мені тірі кұткармайды. Мүмкін. мен қапысын 
тауып, колдағы каруыммен оларды да өлтірермін. Бірак, 
сонау көлдіц жағасын тегіс коршаған кызылдың калын. 
әскері мені кұткара ма? Жок, олар кұтқармайды!»

«Черт с ним! Құткармаса кұткармасын, кұтылғанда 
кайбір тіршілік!.. Жок!.. Оным ката екен!..»

Алексейдің есіне, актардыц жеңілуі аныкталғаннан 
кейін сырлас офицерлерімен бір кеңескені түсті.

«Россия советтік боп калуға мүмкін емес, — дескен 
еді офицерлер, — біз оны калдыруға мүмкін емеспіз. 
Олай болса монархияны кайтадан аяғына бастырудың 
екінші жолын карастыру керек!»

«Жок, — деді ол, ішінен өзін-өзі шегелеп, — мен тіле- 
гіме жетуге тиістімін!.. Мен енді күшімнен аскан жерде 
жаудың оғынан өлем!.. Өзімді өзім өлтірмеймін де, көрі- 
нер көзге өлімге ұстап бермеймін де!.. Маған өзімнің ка
ра басымнан, кара басымның намысынан — монархия 
кымбат... Мен тығылам!..»

Осы ойдан кейін ол наган ұсынған колын түсіріп, ар-
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тымен кейін қарай діңгектің тасасына сырғыда да, таңер- 
тең оянғанда көзі түскен бір тастыц үңгіріне кіріп: «Мен 
енді апан түбіндегі қасқыр!» — деді ішінен, ызалы күлкі- 
мен.

Ботагөз Алексейдің өзін де, қыймылын да сезген жоқ. 
Қайықтар жақындаган сайын ол, желбіреген туын жоға- 
рылата түсіп, үсті-үстіне: «Жасасын Қызыл Армия! Жа- 
сасын Совет үкіметі!..» деп даіусын көтере айқайлады. 
Оған — дауысы жер мен көктің арасына түгел толып, 
жер, көкті түгел жаңғыртқан сықылданды. Ол ұрандап 
тұрып жылады, жылап тұрып күлді...

Діңгекке жеткен кызылдар, ту ұстаған Ботагөз еке- 
нін көрген соң, қайықтан түсе, діңгекке өрлей жүгірді. 
Ботагөзге әуелі тура кеп қалған Асқар болды. Құшақтаса 
кеткен екеуінің де көздерінен жас шықпай, бірін-бірі кат- 
ты қысып сүйісті.

Ботагөз екенін көргеннен-ақ ұмтылған Кенжетай, құ- 
шақтап көріскелі даяр тұр еді.

— Аскар! — деді Амантай, күлімсіреп, — біз де са- 
ғындық, амандасып бетінен сүйейік, босат!

Амантайдың дауысын естіп, Аскар құшағын жазайын 
деп еді, Ботагөз босатпады.

— Жиенжан, жібер!— деді Амантай, куанышты да- 
уыспен,— біз де сені сағындык!

Амантайды Ботагөз байкай алмай қалған еді.
Дауыс Амантай дауысы сыкылданып кеткесін, ол құ- 

шағын жазып қараса, касында Амантай тұр.
— Келші, сәулем!— деді Амантай, Ботагөзді құшак- 

тап, бетінен сүйіп. — Мен жыламаймын, калқам!
Кенжетай Ботагөзбен казакша жылап көрісті. Сағы- 

нышты жолығысуға мейірі түсе шаттанған Гроза, өз ке- 
зегі келгенде, Ботагөздің колын қатты кысып, кұттықтаіу 
сөздер айтты...

— Амантай да бірге келді! — деді Аскар қалтасынан 
сәби  Амантайдың суретін Ботагөзге ұсынып, — жолда 
.көрдім. Аман!..

Ботагөздің тыйылған жасы, Амантайды көргенде кай- 
га ағытылды. Ол, жасты көзін алаканымен әлденеше рет 
басып, әлденеше рет суретке карады. Қуаныш, кұгтыктау 
сөздер айтылып жатты.

Бакытты семьяныц, бақытты достардың — бақытты 
сө зд е р ін  тывдағысы келмеген Кулаков, — екі саусағымен
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екі кұлағын катты тығындап алған еді. Сондықтан діңгек 
басында сөйлескен бакыт сөздерін ол естіген жоқ. Сөз 
оған сөз емес, күцғірлеген бірдеме боп естілді.

Біраздан кейін кунгір де тыйыла калғасын, ол өрме- 
.іеп, діңгекке шықса, Ботагөз көтерген Туды, сол көтерген 
калпымен желбірете ұстаи, екі қайық жағаға жүзіп ба- 
рады екен. Жағада Қызыл туы толкынданған — қалыц 
эскер күтіп тұр.

Іші күйген Алексей, өз бармағын өзі тістеп, бір отыр- 
ды, бір тұрды. Оның көзі қадалған сайын Ботагөз тіккен 
Ту желбірей түсті.



КӨКШҒ.НІҢ КЕУДЕСІНДҒ
( Э П И Л О Г )

Азат тауын айналып, күнгей бетіне шыға келіп ем, 
мөлдір көк гауһар тастан жасаған күмбездей Көкше, ас- 
панға асқақтаған кербез бойымен көзімді тартып жүре 
берді.

Сібірдің салқын самалды көктемінде, көктен күндіз 
де, түнде де арылмайтын кілегей қоңыр бұлт, сол қүні 
аспанның жерді жиектеген жағалауына шөгіп, жерден 
өзеннің жар қабағындай ғана жоғары тұр екен. Көктің 
кен биік сарайында одан басқа көзге ілігер шөкім бұлт 
жоқ. Сондай ашық көгілдір аспанның астында көрінген 
Көкше — аспан астынан өскен кішірек бір аспан секілді. 
Бірақ, Көкше, көктен көрі көгірек!..

Көгілдір Көкшенің көркін көркемірек көрсетіп тұр- 
ған басына оралған кілегей ақ ұлпа бұлт пен етегін көм- 
кере тоқыған бұйра сағым.

Бұдан аттай он жыл бұрын, дәл осы мезгілде, осы 
арадан нақ осындай бейнемен көзіме шалынған Көкшеге 
мен ара қонып атпен зорға жеткен едім. Бұл жолы ас- 
тымда желдей жүйрік автомобиль. Жол үсті кең даланың 
көк орай шалғын бәйшешегімен тұтасқан салалы қалың 
селау. Селеуге сүңги жүйткіген автомобильдің астына 
жер жыйырылып кіріп, көз ұшындағы Көкше толқыған 
биік бетегенің үстінде, теңіздегі кемедей бізге қарай өзі 
зымырап жүзіп келе жатқан сыяқты.

Көктемде түгі де, тоғайы да көктеп, келбеті көркем- 
денген Көкше, аңсаған мені кұшағын жайып карсы ал- 
ды Мен оның шалғынын шолып, орманын оранып, көлін 
көлбеп, кен, өлкесін кезіп, етегін ентелей басып тұрып,
көзімді' кербез кеудесіне тіктім.

Көкшенін, көк гауһардай күмбез кеудесі аспанмен ас- 
тасып көркін күн нұрымен бояп тұр екен.

_  дегендей болды Көкше.
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Кеудеме жат! — дегендей балды Қөкше.
Күмбезіме шык! — дегендей болды Көкше.
Көкке төбеңді тигізейін!— дегендей болды Көкше.
Күнге бетіңнен сүйгізейін!— дегендей болды Көкше.
Көкше солай «кел» десе, — кімнің дәті шыдайды?!
Кілемдей жайнаған етегін көлбеп, Көкшенің кеудесіне 

мен өрледім. Құлдыраған кұздың да, қыялаған шыңның 
да біреуін бөгет көрмедім.

Көкшенің кеудесіне шыгып, көлемін шолғанда — көзі- 
ме көп өлке ілікті:

«Азат» — аяқ астында;
«Сырымбет» — сырық сілтер жерде;
«Жыланды» — жанында;
«Бұқба» — бауырында;
«Айыртау» — аясында,
«Имантау» — иығында;
«Сандықтау» — сағасында.
«Ақан» — ағайыны;
«Зереңді» — замандасы;
«Шортан» — шөбересі;
«Торыайғыр» — тұстасы;
«Көк сеңгір» — көршісі;
«Ереймен» — ерулесі;
«Баян» — бауыры?;
«Қарқаралы» — құдасы;
«Ақтау» — андасы;
«Ортау» — одақтасы;
«Ұлытау» — ұйымдасы;
«Қаратау» — қайыны;
«Алатау» — ағасы;
«Алтай» — атасы...

Осы аталған таулардың біразын мен көзіммен көрдім, 
жетпеген көзім таулардьи, асі.анда шарьшсгап ұшқан сұң- 
қар қанатты сезіммен көрдім.

Сүйтіп, сезімімді серуенде сайрандатып тұрғанымда 
құлағьима бір сьпбдыр сезілді. Қокшенің кеудесінде шың- 
га ұялаған лашып мен қарағайға ұялаған қаршығадан 
баска ешбір жанды мақұлық жоқ секілді еді. Бірақ, бі- 
реулер маған: «Бұл таудың басында барлык, ац да бар.;, 
адам таудың басына шықса — аю аңдыйды да алып 
жейді» дескен.
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Сол сөзден сескенген сезімім самал салқындатқан де- 
немді одан көрі суытып, сыбдырға сезігім күшейіп, соқ- 
тығатын аңның сазайын беруге, мылтығымды ыңғайлай 
бастадым.

... Бір кезде текше тастардың арасынан менің көзіме 
таска тырмысқан адамның алты колы шалынды. Қолға 
қарап тұрғанымда, қылтыйып қаз-қатар үш кісінің басы 
көрінді: біреуі — бұйра ак бурыл сақалды, екіншісі — 
кою қара мұртты, үшіншісі — бетінде аздагі ажымы бар, 
әдемі кескінді әйел.

Мен оларды текше таспен төменірек түсіп, карсы ал- 
дым. Үшеуі де орденді: карт пен әйелде — «Ленин орде- 
ні», кара мұртта — «Ецбек Қызыл ту ордені».

Біз жөн еұрастык: карттың аты — Амантай — МТС- 
те директор; әйелдің аты — Ботагөз — агроном; кара 
мұрттың аты — Аскар — Райкомныц секретари. Үшеуі- 
нің курортка келуіне он шакты күн болыпты.

Біз Көкшенін кеудесіндегі биік іпыңға шығып, төие- 
ректі та мсшалап, біраз отырдык. Бұл егіннің көктеген 
кезі еп.і.

— Мэнайда егіннен ине шаншар жер жок екен-ау! — 
деді Амантай, жасыл баркыттай жайнап тұрған далаға 
жаны сүйсініп.

— Көкшенің кілемдей келбетті даласындағы кеп көл, 
күміс теңгедей дөп-дөңгелек боп, күнге шағылысуын ка- 
рашы!— деді Ботагөз.

— «Көкшенің астында алтын дария бар» деп кыял ет- 
кен халыктын. сөзі раска шықты-ау! — деді Аскар, бұй- 
ра түтіні бұркырап, бұлтқа жалғасып жаткан «Степняк» 
алтын заводын нұскап.

Кеңес көбейді. Кең өлкенін келбеті осылай көркею- 
іне көңілдері шаттанған курортшылар: маған өткен күн- 
дерінен де баяндады. Мен тамашалап тыңдадым.

Бұл кеңес дәл осы а рада әлденеше қүнге созылып, 
көп кенестен — «Ботагөз» романы туды.

Күн көзінд жарьгк бар,
Ботагөздің көзілде.
Телегей теціз тарих бар,
Ботагөздін сөзінде.
Романның Соңы.

Февраль, 1935 жыл,
Январь, 1953 жыл.
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