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ДРАМАТУРГИЯ 

 
ЖҮРӨЛҮЧҮ ЖҮРӨК ООРУТПАЙ 

 
(Э к и а б ы ш к а, ү ч б а й б и ч е, б и р э р д и-к а т ы н, б 

о й тарткан небере кыз — баш-аягы сегиз киши катышкан эки 
болүмдүү трагикомедия) 

 
БИРИНЧИ БӨЛҮМ 
 
Бул үйдө эртеден кечке тышка чыкпаган бир карыя бар. 

Өзү жалгыз зериккенде сенделип бөлмөдөн бөлмөнү 
кыдырат, туш келди телефон чалат. Ошентип телефон терип 
отуруп, бирөөгө туш кел ди. Телефондон аялдын ү н ү угулду. 

К а р ы я (кубана). Ало, бу ким?.. 
Ү н. Сизге ким керек эле? 
К а р ы я. Магабы? Мага эч кимдин деле кереги жок. 

(Көңүлдүү.) Менин деле эч кимге керегим жок го, чамасы... 
Ү н (көңүлдуү). Анда эмые такай эле мага телефон 

чаласыз? 
К а р ы я (коңүлдүү). Жөн эле. 
Ү н. Кызык. Зеригесиз го? 
К а р ы я (көңүлдүү). Зериксем, аркы-терки басам, 

бечмөлөрдү кыдырам. Жатып уктайм. Мурда көз айнек 
тартынып алып, китеп окучу элем, эми көз айнек менен да 
окуй албай калдым. (Короого машине келгенин туюп, 
карбаластай кулак түрө калат.) Ало! Уул-келиним келди 
окшойт, бирөө менен сүйлөшкөнүмү көрсө, мээме чай 
кайнатат, карайынчы!.. (Терезени барып карайт.) 

Сыртта машиненин эшиктери биринен сала бири удаа-
удаа карскурс жабылат да, тепкич менен кимдир бирөөлөр 
жогору Экөө чыгып келатканы угула баштайт.  

Шаардагы үч бөлмөлүү квартиранын бир болмөсү. 
Мындай жакшы да эмес, жаман да эмес, тар да эмес, кенен да 
эмес —коендой окшош квартиралар шаарда миңдеп саналат. 

Бу бөлмөдө мейман күтүлөт. Ашкана тар болгондуктан, 
үй-бүлө тамак-ашын да такай ушерде ичет. Телевизор турушу 
да мүмкүн. Бир капшыт бүтүндөй идиш тизилген буфеттүү 
жалтырак мебель. Бөлмөдө буюм-суюм, дүнүйө жыш 
болбогону менен, эмнегедир, буюм көптөй, үй ичи тар да, 
ыңгайсыз да сезилет. А, балким, тамак ичүүчү столдон 
тышкары да журнал-үстөлчөсү жана анын эки жанында эки 
оор кресло тургандыктан ошондой туюлуп жаткандыр? 
Телефон бар. Дагы эки бөлмө төр тараптагы ичке коридордун 
далдасында калган. 

Сыртта тепкич өөдө чыгып келаткан дабыш каалганын 
түбүнө жетип токтойт да, анан кулггуну бирөө ача баштайт. К 
а р ы я ары ичке, коридордун далдасындагы бөлмөсүнө жалт 
кирип кетет. Сумка-пумка, коробкалар көтөргөн А я л ы 
менен Э р и, демек, Карыянын К е л и н и менен У у л у кирет. 

А я л ы. Чеч бутуңу. 
Э р и (эпсиз кучактаган ороо-пороо, таңылчак, 

коробкаларга кекиртегин тирелте, бүгулө албай, бутун буту 
менен чечет да бери жөнөйт). Көз тостойгончо ыйынып, араң 
көтөрүп келатса... «Бутуң чеч, бутуң чеч!..» 

А я л ы (сырттан чолоктордун арабасын түртүп киргизет). 
Бул биздин атабызга тартуулаган сонун белегибиз! 

Э р и. Жоготчу ары мунуңду! (Арабаны тышка сүйрөйт.) 
А я л ы. Ай-ай!.. (Арабаны талашат.) 
Э р и. Абышка кесээрди го? Ачкадан өлдү го? 
А я л ы. Холодильник топтолтура! Каалаганын ичипжеп, 

сопсонун жаткан кишини кесээрди, өсөөрдү, өлдү деп... 
(Арабаны ордуна түртүп кетет.) 

Э р и. Кары кишиге холодилыгактегинин баары эле жага 
бербейт! 

А я л ы. Обу жоктонбочу. Жакпаган тамагын берип, мен 
эмне кутуруп кетиптирминби? Атабызга тамакты сен берип 
жүргөн жериң жок. Качан тамак беришти, кандай тамак 
беришти өзүм билем. Келе алдагыларды! (Стулга чыгып, 
стенканын антресолунун бир көзүн ачат). 

Э р и (сумкадан аялына кымбат ичкиликтерди алып бере 
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баштайт). Абышка ичип коет, жетпесин деп, катканың го? 
А я л ы. Кабарбачы, секет. 
Э р и. Ушинтип ичкилик чогултуп, бүлүк түшуп, конок 

чакырсак эле жыргап кетебизби?! 
А я л ы. Жүрө бер анда, чириген машинен менен 

таксовайт этип! Эшекти отко айдаса, барар жагы баягы. 
Кредит алып, сени байытам деген менде мээ деле жок!.. 

Э р и (тилин туурап). «Кийидит, кийидит!». Конокко 
чакырса эле эрип кетип, кийидитин кармата салабы?! 

А я л ы (мазактуу). Ии, эрийт. Жибитиш керек, паралаш 
керек. Парасыз иш бүтпөйт, байкеси. Шапкеси деген бар. 
Шапкесин беришиң керек. 

Э р и. Балээге калып жүрбөйлү. Ач кулактан, тынч кулак 
— таксовайтым эле оң болуп тургансыйт?.. 

А.ялы( каткырып басылат). Таксовайт этип жүрө берсең, 
акыры бирөө өлтүрүп кетет. Беспроцентный кредит ажак, 
байыйбыз дегенге түшүносүңбү, ойрон. Байыйбыз! Байысак, 
элге аралашабыз, аттуу-баштуу чөйрөдөн жоро-жолдош 
күтөбүз. Чөйрө деген улуу нерсе, байкеси. Кызың бойго 
жетти. Чөйрөсүнө жараша эрге барат. Аны ойлодуцбу, ата 
сөрөйү? Чет тил билбейм да кашайып! Англисче үйрөнүп 
алганымда эмне!.. 

Э р и. Кыйратат элең! ООНдун төрүндө отурат элец, ээ, 
тилмеч болуп. 

А я л ы. Эл аралык фирмалардын биринде отурат элем да, 
доллар менен гана чырт түкүрүшүп коюп. Эми эмне? 
Чарчадым, байкеси. Ар кайсы өлкөдөн таңылчак көтөрүп, 
түртүшүп жүрүп, каржалдым, байкеси. Ушинтип акча тапкан 
күн курусун, аялдык сапат түгөндү менде. Эркекке коңүлүм 
чаппайт. Кантип арзан буюм алам, кантип кымбат сатам деген 
гана балээ турат башта!.. Ушул балээден арылт мени, ойрон. 
Бир кезде заводдун мыкты инженери элең. Эми заводуң да 
жок, өзүң да талаада калдың — таксовайт этип өчөйүп! Эбин 
тапкандар чет өлкөлөрдөн келген кредиттерге заңгыратып 
особняктар салып атат, ресторандар курду, байып атат! А 
сен!.. 

Унчукпай тиктеп турган кайнатасын корүп, шашып калат.
 л 

Ой!,. А-а... ата?! Уктап аттыныз беле, ойготуп ийгенбиз 
го? 

К а р ы я (Уулуна). Кетээрицерде бекитпей кетип 
жүпгүлөчү. Үйдө камалып... балконунарга да чыга албайм! 

К е л и н и (көшөкөрлөнө). Ата-а! Биз бир жерге барьш 
келе коелу! Бул эле жер!.. Бас ай, кечигебиз!  

К а р ы я (Уулуна). Бекитпегиле. Тышка чыкпай өлө 
турган болдум!.. 

У у л у (жайгап). Тышта эмне? Үй жакшы да. (Эркелете.) 
Жатып укта-айсың. Эс ал. Көз айнегиңди тартынып алып, 
китеп оку. 

К а р ы я. Китеп окушка көз начар!  
У у л у. Келиниң жаңы көз айнек жасатып берди эле го? 
К а р ы я. Ошону тагынганы козүм бузулду! 
У у л у (куудулданган болуп). Көчө жаман, ата, чыкпа. 

Машине тепсеп кетет. 
К а р ы я. Капырай де? 
У у л у. Машинеден киши көп, кым-куут, адашып 

кетесиң. 
К е л и н и. Бапестеп багып атсак, баркыңызды 

кетирбеңиз, ата. Көчө таптап жүрсөңүз уят болот. Ысыкта 
сизге күн өткөрбөй, суукта көлөкө түшүрбөй асырасак деген 
гана тилек бизде. 

К а р ы я. И! Күйөөгө берчү кызды илгери ушинтип 
кайтарчу. Тим эле үлпүлдөттүңөр го силер мени. 

К е л и н и. Биз сизди бейиштегидей баксак да аздык 
кылат... 

К а р ы я. Бейишиңер ушу болсо... 
К е л и н и. Жаштайыңыздан балдардын камын ойлоп, 

кара жаныңызды карч ургансыз. Эми жылуу-жумшак отуруп, 
ошонун убайын көрүңүз, ата. Уулуңуз экөөбүз сизди элден 
башкача багалы деген ниеттебиз. 

К а р ы я. Үйгө камап багат экенсиңер да! Тойдум 
ниетиңерге! Тойдум. (Уулуна.) Айт, ниетибизге тоюптур де. 
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«Элден башкача» жыргатышмак тура, көрсө, булар мени. 
Жыргаса элге окшоп эле жыргайт де атам. Куураса да элге 
окшоп куурайт де. Атамы кор кылбайм дебейсиңби, жаның 
болсо! 

У у л у (кулүмсурөп). Келиниңизде айып жок, ата. 
К а р ы я. Ыя де? Айып жок дечи?!. Анда шаарга мени 

ким алдыртып келди? Келинге бийлетип ийбегениңде, мени 
жайыма жөн коймоксунар. Кенгөн айлымда, сыр билги 
чалдарым менен жүрө берет элем го. 

У у л у. Кантип жүрө берет гтхең? Же аякта үй болбосо... 
К а р ы я. Үйдү сат дедимби мен сага? Мага бир ооз 

айтпай туруп, короо-жайды бүт тейден эмне саттыңар?! Жок 
дегенде, агороттун эле четинен бир сотуй жер калтырсаңар 
эмне!.. алачык болсо да тигип алып отурат элем 

го... Ким сагтырды? Ага өз акылын жетмек эмес. Мени 
балийсага жаткыза салышып!.. Ден-соолугуман чочулашкан 
имиш. Мен ойрон же түшүнсомчү арам оюңарды! Чын эле 
дарылатып атышкан экен деп, жетине албай кайкалактап 
жүрсөм!.. 

У у л у. Дарылатканыбыз жалганбы? Дарылатып эле 
атпадыкпы... 

К а р ы я. Ооба, «аттыңар»! Аябай дарылаттыңар! 
Кокмээлерге кошуп жаткызганыңарды мен байкуш 
билипминби? Амалыңарды түшүнүпмүнбү! 

У у л у. Ата?!. 
К а р ы я. Эм-е-не? Доктуруң дарылабайле 

мазактабадыбы! Соо кишини антип дарылабайт: күндо 
маңдайына отургузуп алып, балка менен тизеге чааи ойнойбу-
ай, тыртайтып жылаңач тургузуп алып, өз сөөмөйүм менен өз 
мурдумду чукутабы-ай!.. Болуптур, анысы а болсун! Сураган 
суроолору эмие, дейдини с.ынагансып: «Атың ким? —атыңы 
эстечи, атан ким? — атаңы эстечи, паланды эсте — түкүндү 
эсте»... Р1и, тартиби ушу тура деп, мурда доктурга түшүп 
көрбөгөн жаным, эсте дегенинин баарыи эстеп берсем, эртеси 
деле баягы: «Атың ким? — атыңы эсте, атаң ким? — атаңы 
эсте». Күн сайын ушу. «Аны эсте — муну эсте. Мурдуңу 

тап». Корсө, атайы доорүтчү турбайсыңарбы! Мурдумду 
таппай кыйгач сайып алдым эле, кудай берди деи, короо-
жайды сатып тындыңар. Атабабадан келаткан конушту сатат 
деген эмне тамтык?! А жерде мен төрөлгөм. Сен төрөлгөнсүң. 
Сенин чоң атаң, чоң атандын чон аталары... төрөлгөн. А жер 
— уялаш ага-инилерим согушка кетип, кайтпай калган жер! 
Эми аяктан мага да топурак буюрбас болдубу?! А жер — 
жалгыз кызыңар тушоосун кестирип, кас туруп, көполөк кууп, 
чоңойгон жер эле го!.. Өлүмгө жетпеген кемпирим эле тирүү 
болсочу! Ал турганда, даай албайт элеңер го... Бер акчамды. 

У у л у. Эмне акча? 
К а р ы я. Короо-жайдын акчасын төлө. (Тыным. 

Уулкелини эмне дээрди билбей оңтпойсуз. Карыя өзу да 
оңтоисуз боло түшот.) Айылдан там сатып алып„бир күндүк 
өмүрүм калса да, ээн жатып, ээн өлөм! 

К е л и н и. Албетте, ата! 
К а р ы я. Ии, өлом дегеним, кулагыңарга майдай жага 

калдыбы? 
К е л и н и. Коюңузчу. Сизди там ажыи деп, короожайды 

саттык. Акылдашпай саткан гана айбыбыз. Эми үстүно анча-
мынча тыйын кошуп туруп, зангыраган жакы там сатып 
беребиз. Кантип тамсыз коелу сизди? 

К а р ы я. Акчацар менен аига тушкүлө! Мага акчацардын 
да, «зангыраган» тамыцардын да кереги жок! Өз 
короожайыма сокур тыйынча арзыбайт аларыц. Коцшу-
колоцго даттанып ийет деп, корккондон тышка чыгарбай 
камап отьурасынарбы! Ошобу 1сечке мени 
тумчуктурганыцар? 

У у л у. Ата?!. 
К с л и н и. Ата, ушуга кантип оозуцуз барды? 
К а р ы я. Эмесе көчөгө чыгаргыла! Эшикти ачкыла! мен 

да шамалдайын, тирү\' жанмын го! 
У у л у. Болуптур, ата, болуптур. Жумушту бүтүрүп келе 

калалы, анан чогуу чыгыи, чогуу сейилдейбиз. 
К а р ы я. Э чогуу сейилдебейм этпейм! Чогуу 

сейилдегидей мен эмне, силерге жаш баламынбы? Чыксам 
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өзүмчо чыгам, өзүм курдуу чал-кемпирлер таап алып, 
эрмектешем! Силерге кайтартып жүрүи сейилдегидей дейди 
белем? (Какшык менен.) Андай болгон күндо да балнийсадан 
айыктырып чыгарбадыцарбы. Же шаардын бакма иттериндей 
мойнуман байлап, жетелеп жүргүнөр барбы? 

К е л и н и (эрине). Басчы!.. (Угуза.) Ата, биз баралы, 
кечигип калдык. 

К а р ы я (жолдорун тороп). Бир ачкычыцарды 
таштагыла, анан түп-ордуцар менен жогожоцор да мойли. 

К е л и н и. Макул, ата. Өзүбүздүн деле оюбузда бар, 
ачкыч жасатып берели дегеи. Чыдай туруцуз. Ачкыч бирөө 
эле болуп жатпайбы. 

У у л у. Ошепт, ээ, ата? Чыдай тур, ээ? (Тышка жөнөшөт.) 
К а р ы я. Эч болбогондо, балконуцарды ачып 

кеткилечи?! Балкондон болсо да жарык дүйнөнү карап 
отурайын! 

К е л и н и. Ии, баса, балкондун ачкычы демекчи! Кайда 
ал? 

У у л у. Мен кайдан билем, сенде да! Сен ачып, сен 
бекитип жүрбөйсүцбү! 

К е л и н и (күңкүлдөп). Ка-ап. Аны издеп тапкыча 
тыяктагылар кетнп калат, ээ, эми. Ка-ап. (Вазанын ичи, 
телефондун асты сыяктуу дайны жок жерлерден ачкыч 
издеген боло баштайт. Эрине.) Аржак-бержакта жатпасын, 
карачы... 

Карыя түнөрө тиктеп, ирегенин түбүндө отура берет. 
Ка-ап... (Кайнатасына жасакерлене жаркылдап.) Атаке-оу, 

атп е!.. Чыдай туруңуз эми, капаланбаңызчы. йи, айтмакчы, 
унутуп калган турбаймынбы! Сизге бир сонун апкелдик! 
(Жаркылдап барып, чолоктордун арабасын турган жеринен 
туртуп келет.) Мына! 

К а р ы я. Ушубу сонунуң?! Мунун эмнеси сонун?! 
К е л и н и. Сизди чарчабасын дедик. 
К а р ы я. Мениби?! Мен эмнеден чарчайм?! 

Бекерчиликтенби?! Туура, бекерчилик адамды жаман 
чарчатат. Бирок андан чолоктун арабасын минип кутулбайт 

да. Же үйдүи ичин жоө кыдырбай ушаа түшүп кыдырсын 
дедимерби? 

К е л и н и. Сизге баскан болбойт. 
У у л у. Ии ! Доктур айткан. Бутуңа кан угойт. 
К а р ы я. О кудая тобо! Ой-тоону оттоп, мени соороткон 

болгонун кара. Сопсоо атасын камап, чыгарбагандары эмнеси 
дебесин деп, кошуналарга мени мунжу, чолок, жинди кылып 
коргозгүңөр бар! Минтип кодулагыдай силерге эмнемден 
жаздым?! Күноөм кайсы?! Бошоткула мени, короого 
чыгайын! Иттигиңерди эч жанга айтпайм, бирөөгө ооз ачсам, 
оозум жырыжын, коркпогула!.. 

У у л у. Ой, эмнеден коркмок элек?! Айдачы а көрөк, 
айдачы, көрөлү! (Жиндёне арабаны көтөруп туруп, атасынын 
алдына «дуңк» коет да аялына бакырат.) Эмне акшыясың, 
эмне?! 

К е л и н и (токтоо). Жүр, кечиктик. 
У у л у. Жүр болсо жүр! Бас!.. (Босогодон каңырыгы 

тутөп, атасына кылчаят.) Ачууланбасаң, ата? Ачууланбасаң?!. 
К а р ы я (буулуга). Акмак!.. Акмак... 
Уулу аялынын артынан чыгат. Каалга сыртынан 

кулнуланат. 
(Каалганын бекитилип атканын угуп туруп, ызасына 

чыдабай ый аралаш бакырат.) Акма-ак!..(Тымтырс. Аңгыча 
стенканын арак катылган антресолуна көзу түшөт. Акырын 
барып, стул коюп чыгат да антресолду ачат.) Карасаң, 
кастарлап каткан жерин!.. (Арактарды алып түшүп, столдун 
устунө тизет. Чака апкелет. Бөтөлкөлөрдун кепкегин бирден 
бурап ачат.) Ушунча аракты бир ичкен киши тирүү калбас? 
Же өлбөйле дөөрүй береби? (Стаканга толтура арак куят, 
ичип жиберчудөй кармап туруп, чакага төгөт да 
бөтөлкөлордун баарын чакага куя баштайт.) Эми мейман 
чакырып жатышсып!.. (Бош бөтөлкөлөргө крандан суу 
толтуруп, кепкектерин калыбындай бурап бекитет.) 
«Кадырлуу» мейманы арактын ордуна чийки сууга ичин 
шишитип, ит кылсын буларды. (Бөтөлкөлөрду кургактап 
суртуп, мурдагы ордуна тизет.) 
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Телефон шынгырайт. 
(Стулдан жерге тушуп, трубканы алганча шашат.) Ало! 

Бу ким?.. Тигини, коюп койгонун! (Трубканы коет.).Же 
үзүлүп кеттиби? (Телефон чыр этет.) Ало-о! Бу ким?.. Ай, 
ушу шаардыктар!.. «Кимсиң?» десе эле, телепунду ыргытып 
иймей ит адаттары бар. Куддая тобо!.. (Телефондон номур 
терет.) Ало-о. Бу ким? 

А я л д ы н ү н ү. Мен. 
К а р ы я. Жакшы кыз экенсиң, кагылайын. Качан чалсам 

да, кайсы маалда чажам да телепунду ыргытып ийбей 
сөзүмдү чыдап угасың. Энеңе ыракмат, ыймандуу кыз 
тарбиялаптыр. Атың ким, кызым? 

Ү н. Мен кыз эмесмин. Байбичемин. 
К а р ы я. Яа, кокуй! Үнүңүз кыздай!.. 
Ак элечек Б а й б и ч е көрүнөт. Бу, балким, Карыянын 

баамындагы эңсоөсүдүр? Ошондуктан Байбиче менен болгон 
кептер телефондон эле какылдана бербей, ээн-эркин, «учуп-
конуп» жүрүп дегендей, элес менен чындыктай аралаш 
айтыла берүүсү тийиш. 

Б а й б и ч е. Болгондо да жер замандагы байбичемин. 
К а р ы я (жайдары). Байбиче болсоңуз, жашыңыз 

канчада? 
Б а й б и ч е (кылыктана). Ургаачынын жашын 

териштирген уят дешчү эле го?.. 
К а р ы я. Айып көрбөңүз, байбиче, сиз байбичемин 

дегенде, мен теңтушсунгандан эреркеп, озүмөн өзүм дөөрүй 
түштүм. Дөөрүсөм да кечириңиз, байбиче. 

Байбиче (көңулдуу). Мейли эми, болоор иш болду. Сөз 
айтылып калган соң, кечирим сурап не, сурабай не? А 
өзүңүзчү? Өзүңүз кимсиз? 

К а р ы я. Өзүмбү? Өзүм... жөжүрөгөн бир жүдөө чалмын, 
байбиче. 

Б а й б и ч е (кылыктана). Коюңузчу, сөзүңүзгө караганда, 
жүдөгөн түрүңүз жок. Байбичеңиз жакшы баккан болуш 
керек. 

К а р ы я. Мен куруюн. Былтыр жаз алды менен 

байбичемди жутуп алгам. 
Б а й б и ч е. Ка-ап... 
К а р ы я. Өлгөнүнө бүгүн — бир жыл, төрт ай, ои төрт 

күн болду. Кудайга ие жазганым бар, билбейм, картайганда 
кемпирден калган кордук экен... 

Б а й б и ч е. Бала-бакыраныздан кайрым аз го, чамасы? 
К а р ы я. Жо, жо! Балдарым жакшы! Атакелеп, козүмү 

карап турушат. Түк эриктирбейт. «Атаке, көчөгө басыи 
келесинби? атаке, театрга апаралыбы? атаке, жүр, конокко 
кеттик» деп, өздөрү барчу коногуна да мени чакырып 
турушат... Мм... А өзүңүзчү? Өзүңүз тсандайсыз? 

Б а й б и ч е. Бала багам. Неберем бар, төрт жашар. Мына, 
маңдайымда ойноп отурат. (Тыйган болуп.) Шүк, я<өн отур. 
(Карыяга.) Тентегин айтпаңыз. Бактырып коюшкан. 

К а р ы я. Анда убал экен сизге. 
Б а й б и ч е. Ок, антип айтпаңыз! Небере бакканды убал 

десеңиз, кесир болбойбу. Бакканыма төбөм көктө. Жомок 
айтып берем, ыр жаттайбыз. Ата-бабасынын санжырасын 
үйрөтөм. Жыгачтан ат жасап, улак жасап, киши жасап, 
неберемди кайрымдуу чоңойтсом дейм. Антпесем, ага-
тууганына, боордошторуна чоочун өсүп калабы деп корком. 
Балдарды мерес тарбиялап алыш арзан болуп калбадыбы. 

К а р ы я. Анча-мынча апыртып ийдим эле, айып этпеңиз, 
байбиче, намыс кыйын тура. Мен кургур баладан убай 
көрбойт окшоп калдым. Эмне кылам? Билбейм!.. 

Аңгыча эшик чыр этет. Телефон шарт үзүлөт да Б а й б и 
ч е жок болот. 

Ало-о! Ало-о!.. Ка-ап!.. (Трубканы коегп.) 
Эшик дагы чыр этет. 
Э, кокуй!.. чака толтура арак эмеспи! Каякка жоготсом?! 

Туалетке төгүп жиберейин! Оп-пысмылда. Бу кылыгымды 
аракечтер укса, өлтүргөндон да кайра тартпас. (Тогөтп да, 
ашкана тпарапка киритг кеттгетп.) 

Сырткы эшик ачылып, Небереси кирет. Ал мүчо 
түзүлүшү сындуу спортсменка кыз. Шифоньерди ачып, 
сумкасындагы эскиускуларын жаңы буюмдар менен 
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алмаштыра баштайт. 
К а р ы я (ашканадан башпагып). Күкү-үк... 
Н е б е р е с и. Атуля?!. (Чоң атпасын кучактпап алытг, 

өпкүлөй.) Атуля!.. Атулечка!.. 
К а р ы я. Көлөкөм! Берекем! Менин мында экенимди 

кайдан билдиң? 
Небереси. Билгеним ясок! 
К а р ы я. Чырылдатпадыңбы! Билбесең чырылдатпайт 

элең го? 
Н е б е р е с и. Сумкаман ачкычымды тапкыча, жөн эле үй 

менен учурашып, чыр эткизип койдум. Атуля!.. Каалганы 
бекем кулпулап, эмне, бирөө сени уурдап кетет деп 
корктуңбу? 

К а р ы я. Садагам, секетим! Сагындынбы мени? 
Н е б е р е с и. И! 
К а р ы я. Кантип? 
Небереси  (чоң атасын куушура кучактап). Мына, 

минтип!.. 
К а р ы я (каткырып). Ой-ой!.. иче-кардым жарасын. 
Н е б е р е с и. Ушинтип сагындым! (Чолоктордун 

арабасын байкап.) Атуля, бу эмне? 
К а р ы я. Саттырып алдым... кийин кереги тиеби 
деп. 
Н е б е р е с и. Ну что ты?! 
К а р ы я. Өңүңдөн азып калгансыңбы? 
Небереси. Азбайле дыңкыйып турам го! 
К а р ы я. Кантет, кесир сүйлөгөндү кайдан 

үйрөнгөнсүң?! «Дыңкыйдым, дуңкуйдум» деп!.. Минтпей 
жур. 

Небереси. Кечир, атуля. 
К а р ы я. Көлөкөм! Берекем! Сени сагындым десем, 

Ысык-Көлдө жүрсө керек деп, эне-атаң саа нааразы көрүнөт. 
Тилдерин албайт окшобойсуңбу? Антпей жүр, садага. 
Алардын сенден башка кимиси бар? Кыз балага ээн-баштык 
жарашпайт. (Небересине билерик, шуру берет.) Чоң энеңин 
белеги. 

Небереси. Ой, атуля!.. Меназыр!.. (Ары бөлмөгө чуркап 
кетет да, шөкүлө кийип, суйкайып, бийлеп чыгат.) 

К а р ы я (жыргап). О-уу!.. чүрөк тим эле! перинин кызы 
Перизат быякта кажын!.. Каникулуң бүткөнчө ушинтип 
маңдайымда жүрсөң? 

Небереси. Жо-о, атуля, дароо жоголбосом болбойт! 
Тышта автобуста күтүп отурушат... 

К а р ы я. Ким? 
Небереси. Балдар. Кыздар. Бир короо! Тренерлерим. 

Ташкентке баратабыз, эртең мелдешибиз башталат. 
К а р ы я. Сен ошентип жер кесип жүрө бер, мен быякта 

тырайып өлүп калайын!.. 
Небереси. Кой, атуля, өлбо. Өлбөсөң эми. 
К а р ы я. Иштеп көнгон адам картайганда ишсиз калса, 

курбу-курдаштарынан ажыраса, көңүлү чөккөндөн-өжө өлүп 
деле калат. Айтчы, кызым, сени үйдон бездирип, ушунча 
азгырган кайсы спортту ойнойсуң?  

Н е б е р е с и (сурдөнтө). Ойнобойм, атуля! Үч метр 
вышкадан чулп этип, сууга секирип түшөм! 

К а р ы я. Оо, мен да муну жарыштан чыгып, байге алып 
жүргөн экен десе... Сууга секирген да кеппи? (Не береси 
жыргап кулот.) Барбайле койчу? Сенин ордуңа башка бироө 
секирип коер... 

II е б е р е с и (көңул улап). Келээрим менен айылга 
чабам! Сага учуп жетпесем, киши эмес экен де! Жакшынакай 
эки подруг-амы ээрчите барам, супсулуу кыздар! Во! 
Жинибиз келсе, ар бирибиз бирден жигитти шелпейтип 
жетелеп алабыз. Тамыңды актап, эшик-терезелеринди сырдап 
беришет. Акысына бир козуңду жеп кетсек жетет да. 
Жамбашын өзүңө тартып, шишкебек менен борщту биз 
каалашыбызча ашап отуруп, кызык-кызык кептеринен угабыз 
да жолго түшөбүз. 

К а р ы я. Ыракмат, кызым. Бирок... 
Небереси. И? 
К а р ы я. Барганыңар менен силер иштей турган иш жок. 

Тамдын түйшүгү бүткөн. Эне-атан барыи, эитештирии келген. 
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А көрөк айтчы, күйөөгө качаи тиесиң? 
Небереси. О!.. Кара далы болуп, картайып калдымбы, 

менден кутула албай жүргөнсүң го? 
К а р ы я. Ыймандуу, жакшы жигитке чыксаң, 

балдарыңды багып берет элем... Санжыра үйрөтөт элем... 
(Көзуно жаш тегеренет.) 

Н е б е р е с и. Ой, атулечка?!. Алтыным атулечкам! 
Ошого да жашыйт бекен? Өзүң айткандай, жигит деген 
саман! Эч кайда качпайт. Качса, кууп жүрүп тийип албай 
жаным жокпу? (Тыным.) Качан кетесиң? 

К а р ы я (буйдала). Таң?.. Жүрө турам го, чамасы? 
Небереси. Кеткиче шашчу элен, шаар жаккан экен?.. 
К а р ы я. Жакпай анан! Абдан жакты! Аябай жагып атат! 
Небереси. Атуля!.. Мамамдар келип: «Кыз болбой куруп 

кал, дагы жылт койгон тура» деп чоектЬшсо, «мокочо» болуп, 
«бөо» деп, коркутуп кой, болобу, атуля? 

К а р ы я. Мамандардын сага «чоектошкө» деле чамалары 
келбейт го. Мейман чакырчубуз деп эле бүлүк түшүп 
жатышат. 

Небереси. А эмне мейман? 
К а р ы я. Ким билет? Чоңдордон го, чамасы?.. 
Небереси (ийнин куушуруп коепг). Андай деле эч 

кимибиз жок эле?.. Болуитур, атуля...  
К а р ы я. Кетесиңби?.. (Небересинин чекесинен обот-) 
Саал хсыйылып туруп, Небереси кетет. Кайрадан 

конултактоо. 
К а р ы я (телефон терет). Ало-о... 
Б а й б и ч е (Элечекчен пайда болопг). Бу ким? 
К а р ы я. Бая сизге телепун чалып, дөөрүгөн жаман 

абышкамын, байбиче... 
Б а й б и ч е. Коюңузчу? 
К а р ы я (жайдары). Жо,жо, жаман деле эмесмин, тим эле 

көз тийбесин деп! Ошентип коюшчу эле го илгеркилер. 
Эмкилер антпейт. Баары эле кыйынбыз дейт. Чамасы, 
жамандар бүтүндөй жер житип, ылгый эле жакшылар калсак 
керек? (Күлөт.) Бая жарытылуу сүйлөшө албай калдык, 

байбиче... 
Б а й б и ч е. Ии. Телепон үзүлүп кетти... 
К а р ы я. Жо, үзүлбөйле, эшик чыр эткенде мен чочуп 

кетип, басып алдым. 
Б а й б и ч е. Чын элеби? 
К а р ы я. И. 
Б а й б и ч е. Сүйлөшкүңүз келбей коюп таштаган экен 

деп, томсоро түшкөм. Ыракмат. Бая эмнени сүйлошүп аттык 
эле? 

К а р ы я. Баябы? Бая?.. Ка-ап. Унутчаак болуп баратам... 
Б а й б и ч е (кыт-кыт күлгөн.ү, сүйлөгөнү дайым 

жагымдуу). Карылык ошентип, баарын унуткарып жүрүп 
отурат. Далайдан ажырадык го... Эмпегедир, муңайымсыз?.. 

К а р ы я. Баштан көптү өткөрдүм, байбиче. Жакшыны да, 
жаманды да. Ач болдук, ток болдук. Согуштук... Белчеден суу 
сугарып, чарба бириктирдик. Акыры таркап кеттик. Дос 
күтүп, достун ыракатыи көрдүм. Дос тандоодон жаңылып, 
«достон» күйгөн учурларым болду. Айтор... 

Б а й б и ч е. Ага санааркабаңыз, ал — турмуш да. 
К а р ы я. Кеп санааркаган, санааркабаганда деле эмес 

окшойт, байбиче. Ойлонтот экен да адамды! Айтмакчы, 
телепундан эле какшанбай, жүз көрүшсөк кантет, байбиче? 

Б а й б и ч е. Эң эле жакшы болот эле. 
К а р ы я. Үйүңөр кай жерде? Таап бара аламбы? 
Б а й б и ч е. Үйүмбү?.. Үйүм... Үйдө азыр ремонт! Ооба, 

ооба, жаңы эле ремонт баштап коюшкан! Ыкы-чыкы. А, 
балким, сиздшси ылайык болоор?.. 

К а р ы я. Биздикиби?.. Биздики да ремонт...  
Машиые келди окшойт, карайынчы, байбиче!.. (Карайт.) 

Кечиресиз, мен барып жатпаеам болбойт! Кийин телепун 
чалам!.. (Трубканы кое сала бөлмөсу тарапка бөжөңдөй 
чуркап кирип кепгет.) 

Каалганы ачып, уйгө Аяльт менен Эри кирет. Колдорунда 
дале көтөргөн буюм-еуюмдары бар. 

А я л ы (таңыркаган тур мёнен). Кызык... асты-үстү үчөөн 
теи кулиулагандай болгом?.. Эшикти жана ким бекитти, сен 
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бекиттинби? 
Э р и (кыртышы суйбөй). Сен бекиттин! Эшикти дайым 

сен бекитесин! Эшикке дайым сен ээсин! 
А я л ы. Ацырандабачы... Карангүн кокуй, абышка кочөгө 

чыгып кетпесин, кудай уруп, карачы!.. 
Э р и. Эмне дейт?! (Ары болмө тарапка кетет.) 
А я л ы (столдун. устун соомойу менен суртуп). Бу эмне 

суу болгон? Арак жыттанабы? 
Э р и (кайра келатып). Суу болсо эмие экен? Абышка чай 

ичкендир?.. дары ичкепдир?! 
А я л ы. Барбы? 
Э р и. Эмне? Эмне — «барбы?!» 
А я л ы. Атан!.. Ордунда жатабы дейм. 
Э р и. Жатат! Жатмак тургай, уктап атат! 
А я л ы (өзунчө кыжаалат). Кызык?.. 
Э р и. Дайиы жок арамзааланбачы, шектенмейинди 

токтотчу! Кулпу деле — шек! Үстөл суу болуп калса деле — 
шек! Жашоо болобу бул үйдо? 

А я л ы (өзгөчө сабырдуу). Үйдө бир балээ болгон... 
Э р и. Э, ачытпачы мээни! Ана, алаарынды алдын: 

ичкилик толтура, кийиттер!.. Конок камы даяр. Дагы эмне 
керек сага? 

Аялы( сабырдуу, бирок ою башкада). Даяры го даяр, 
бирок... Быякты бироө антарганбы?.. 

Э р и (тукурунө). Түү!.. » 
А я л ы (бөтөлкөлөрдун биринин кепкегин. бурайт). 

Мына, айтам да, оозу ачык!.. (Жыттайт.) Э, кокуй!.. жыты жок 
да?! 

Э р и. Э жыты жок да арак болчу беле?! 
А я л ы (даамын коруп). Суу!.. 
Э р и. Эмне дейт?! 
А я л ьт. Карма! 
Э р и (даам татып). Муну ким минтти?!. Деги калганы 

сообу, бсрчи!.. (Аялы биринен сала биринин оозун ачып, 
кармата берген бөтолкөлөрдун даамын татып кирет.) Балээ 
болгон го?!. Балээ го?! Балээ го?!. 

А я л ы (мисирее). Атаңы чакыр... 
Э р и (сестене). Эмне-е? 
А я л ы. Атаңдын уктап жатканында күмонүмч.бар. 

Уктабайле ойгоо! Угуп жатат! 
Э р и. Эй?!. Ушунчанын баарын чал ичип алды деген 

турасыңбы? 
А я л ы. Чакыр дейм башты оорутпай! 
Э р и. Э!.. 
А я л ы. Чакыр!.. Болбосо... 
Эри тарткынчактап, аркы бөлмөгө кетет. Аялы стенкадан 

оолактап барып турат. У у л у, артынан К а р ы я атасы келет. 
У у л у. Ата!.. 
К е л и н и. Сен кое тур... (Боюн токтотуп, калп болсо да, 

сыпаа баштайт.) Ата... Бери, мындай өтүп отурсаңар... 
К а р ы я. Айта бер. Ушерден деле угам. 
К е л и н и (араң карманып ). Дайны жок кежирликтин 

кереги эмне? 
У у л у. Ии, ата... кежирленбейле, а көрөк... 
Ке л и н и (Эрин унчуктурбай). Үйгө ким келди?! 
К а р ы я. Эмне экен? 
К е л и н и. Катып жүргөн ачкычыңызды көрсөтүңүзчү! 
К а р ы я. Кандай ачкыч? 
К е л и н и. Эшикти кимге ачтыңыз? 
К а р ы я. И? Эшик ачык бекен?! Ка-ап! Мен аны билбей 

калбадымбы!.. Чыгып кетмек турбаймынбы!.. Жанагы кыз 
ырас эле эшикти бекитмек эмес, ка-ап!.. 

У у л у. Кайсы кыз?! 
К а р ы я. Кыздайле кыз! Кайсы кыз болмок эле! 
К е л и н и. Айтпайсызбы каадаланбай! 
К а р ы я. Өз кызыңар. Сууга секиргени Ташкенге 

баратыптыр. Силерге шалям деди. 
К е л и н и. Эми Ташкенди карай сызган тура! Шойкому 

соо эмес ал шүмшүктүн. Спортко катышып жүргөнүндө 
шегим бар. Эй, неме, кызындын спортсмен экени чынбы, же?.. 

Э р и. Билип коюпмунбу? 
Кели н и. Мына! Бу кайдан билет? Таксис да! Таксис ата 
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да эмес, эр да эмес! Жургөн бир сылан-короз, аңырдын 
эркеги! Үй-жай, катын-бала менен иши жок! (Карыяга.) Өзү 
жалгыз бекен, же жанында бирөөлорү барбы?  

К а р ы я (кыртышы суибөй). Өзү эле! Кир киймин 
таштап, тазасын алгансыды. 

К е л и н и. Дагы эмнени алды?! 
К а р ы я. Мен кайдан билем эмнени алганын?! Тынбайле 

тыяк-быякка кирип-чыгып атты... эмне алганын аңдып 
турупмунбу?! 

К е л и н и. Аңдып турбасаңыз... ал шерменде арактын 
баарын шыпкап кетиптир! Куюп алып жоголуптур! 

У у л у. Эй, эй!.. Абайласан кичине. 
К е л и н и. Спортсмен «күйөөлөрүн», тренер «эрлерин» 

сугарат да ал шуркуя! 
К а р ы я. Келиним!.. Ушунча ууну денеңе кантип 

батырып жүрөсүң? Жатындан чыккан өз баланы да ушинтип 
айтабы эне?!. 

У у л у. Ата?!. 
Кели н и. Унчукпа. Мен мендигимден түтүп келатам. Эч 

кимге сыр билдирбей жаап-жашырын келатам! Бу кызды 
силер эле буздунар, ымыркайынан тайрактатып... (Эрине.) 
Ташкендин милийсасына телефон чал азыр. Шермендени 
жетээри менен кармасын! Колу-бутуна кишен салгыдай 
кылып чал! Атасы ойрондун алы жетпеген кызды байлап-
матап, милийса эсебин берсин! 

К а р ы я. Сенде, келиним, бет жок экен. Арагыңарда 
кыздын жумушу жок. Арагынарды мына мен жайлагам! 

У у л у. Э кой, жарабаган кепти. Жайлап кутуруп 
кетипсиңби! 

К а р ы я. Кутурбасам эмнеге жаткырып жүрөсүнөр 
жиндиканага? 

У у л у. Ата!.. 
Келини (Эринтыя). Чш!.. (Карыяга.) Бөтөлкөлөр бүт 

бойдон сууга толуптур... а арактары кайда? 
К а р ы я. Ичтим! (Теңселген болуп коет.) Баарын 

шыпкап, шимирип салдым! Мас кылбайт. Акырындап мас 

кылчу аракпы? (Ыктыткан болуп коет.) Э-эх!.. шумел 
камыш... (Бийлей баштайт. Уул-келинине тийише улам кучөп 
бийлейт.)  

Уул-келини үлүрөнө тиктеп, сообу-соо эмеспи 
дешкенсийт. 

К е л и н и. Соо эмес бу! 
У у л у. Ойноп атат. 
К е л и н и. Ойносо жыргабайсынбы! Жин тийген. 
У у л у. Таш оозуңа! 
Карыя мастай демиге «шумел камышты» кыйкырып 

коюп, ашканадан эки колуна эки вилканы кармап чыгат да 
уулун качырат. Анан келинин беттейт. 

К е л и н и (жалтанбай катуу унчугат). Ата!.. Барып эс 
алыңыз! Эс алыныз дейм барып!.. 

К а р ы я (соолуга түшкөнсүп, колундагы вилкаларды 
ыргытып таштайт да бөлмөсун карай бет алат, артынан ээрчий 
баскан уулуна шакабалуу секирип коет). Шумел камыш... 
(Бөлмөсүнө кирип кетет.) 

Тыным. 
А я л ы. И?! Мейман күтүп жат эми! Мейманындын 

мейман экенине карабай, биздин өз экенибизге карабай 
сазайыбызды окутсун!.. 

Э р и. Доктур чакыртсакпы? 
А я л ы. Атасы кутуруп атыптыр дедириш үчүнбү?! Үй 

толтура арак сатып коюшса, чалы ичип алып, жиндеп 
кетиптир дедириш үчүнбү?! Анча болду милийсаны кошо 
чакыр. 

Э р и. Анда эмне, донуз копсун деп, карабай таштайлыбы 
курган чалды?! А, кокус, чын эле эпкин тийсечи?.. Убал-сообу 
кимге?! 

А я л ы. Байкуш-ий, байкуш! Эпкин эле белен туруппу? 
Атан кежир, карамүртөз! Өчөшүп алды, ондурбайт эми бизди! 

Э р и. Жээликпе көп. 
А я л ы. Өлсөмчү! Мейман чакырбай мемиреп калсамчы! 

Уяттуу кишилердин көзүнчө кылгылыкты кылса канттим? 
Кандан-бектен кайра тартпаган тажаал атан оолукса 
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канттим?! Ойлогон ойду ушинтип ойрон кылмак экен да атаң! 
Э р и. Мейманга кошпой... «комнатанан чыкпа» десек, 

тил алаар? 
А я л ы. Пшш!.. Акылына баракелди. Ошого эле көнө 

коебу? Каалганы тепкилеп, богооз сөз менен ашатып турса, 
мейманың жүрөгү түшпөйбү!.. 

Э р и. Апыртпа эми. Жалаа жаппа. 
А я л ы. Өмүр бого кимдин ким экенин билбедиң, атан 

менен ишиң да болгон жок. Жорук-жосунун айтсам, кагып 
салчу элең го мени. Эми шпана балдар кылбаган кылыгын оз 
көзүң менен көргөндө, ишенсең боло! Соо киши ушинтеби? 
Үйгө мейман чакырам десен, абышкаиын айласын тап. 

Э р и. Кызык экенсиң! Айласын тапканда, каякка апарам? 
Айылда үйүн болсо, мойсодук. Шаарда аны багып берээр, ага 
чыдаар кимибиз бар?! 

А я л ы. Абышканын айласын таппасан, коногуңду 
чакырба. Уят болоор алым жок. 

Э р и. Конок меникиби?! Мен чакырып атамбы?! 
А я л ы. Сеники. Үй ээси сөрөй сен болгондон кийин 

сеники! Кредит да сага оформит этилет. Анан дагы бир 
бөлмөнү бошотуш керекли? Аякка жумшак креслолор 
кийрип, килем төшөп, тыпыйтып камдап коюш керекпи! 
Мейман эс ажын. Бутту кенен сунуп, кенен отуруп кетсин. 
Мүмкүн, жалгыз келбес. (Бышактайт.) Кенен-чонон үйго 
жетпей... 

Э р и. Эми эмне кыл дейсин?! Көчөгө куун чыгамбы?! 
Кенже уулу болсо, диссертация жазчумун деп, Петербургга 
кетип жок! Ошол эле болгондо эмне, бактыра турат элек. 

А я л ы. Жатаканасына апара турсакпы? 
Э р и. Жатаканасы бош эмес, бирөөнү кийрип кетиптир 

болчу. 
А я л ы. Бош болгон күндө да, жатаканага кое бериш 

опурталдуу. (Тыным.) Менде бир ой турат. Тыраалабай, 
ошого көн. 

Э р и. И? 
Аялы (тыным, улутунат ). Картаңдардын «жетимканасы» 

бар го?. 
Э р и (уккан кулагына ишенбей). Эмне?!. 
А я л ы. Мына! Айта электе эле чалкаңан кеттиң, 

өлтүрөсүн го кишини! 
Э р и. Ой, акма-ак... 
А я л ы. Тыраалаба дедимби! Тыраалаба! 
Э р и. Эй!.. Эл укса эмне дейт?! Кайсы бет калат бизде?! 
А я л ы. Угузуп макоосунбу? Эч кимге билгизбей орното 

турсак, кылыбыз кыйшайбайт андан! Кемип кетпейбиз! 
Э р и. Эй, бетба-ак. Ой, бетба-ак... 
А я л ы. Аякта сен экөобүздөн сонун багат. Бейиш! Жер 

басуу дегенди билбейт аяктагылар: босогосунан төрүнө чейин 
килем! Палас! Эс алчу бөлмөлөр! Телевизор, кино! Туш-
туштун баары таптаза, күзгүдөй жаркырайт! 

Э р и. Мурда эле ойлоштуруп жүргөн шүмшүксүң го, сен 
муну? 

А я л ы. Башка арга жок. Мейман узаары менен чаап 
барып, кайра алып алабыз. 

Э р и. Элге шерменде болоорубузду ойлодунбу?! «Атасын 
бакпай жетимканага жеткирип таштаптыр» деген кутулбас 
окуяга калаарыбызды ойлодуңбу?! 

А я л ы. Башты оорутпай атаңы камда, орноштуруп келе 
калалы. 

Э р и. Эми элеби?! 
А я л ы. Анан эмне? Самын-сумун, бир сыйрасы белен. 

Сен кийинтип чыга кал. (Тыпыйган татынакай кол чабадан 
апкелет.) Бол, кыймылда. 

Э р и (кабарып). Ой, деги эмне айтам?! Кайда алпарабыз 
дейм?! 

А я л ы. Курортко де. Ошого акылың жетпейби? 
Курортко! 

Э р и (аргасы түгөнө). Ай-ай!.. Акмак эле катынсың да, 
кантейин! 

Кийинип алган К а р ы я алдынан чыгат. 
Ата?!. Сен кайда жасанып?.. 
К а р ы я. Мени бир жакка апарабыз деп жатасыңар го. 
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Ошоо камынып чыктым. 
У у л у. Жо-ок, ата! Жок, жок!.. Бу шүмшүк өзү эле 

былжырап атат!.. 
К а р ы я. Коногуңарды узатып алганча, ошоягыңарга 

бара турайын. Келинчегиң бир нерсени билип айтып атат. 
(Чабаданды колуна алат.) О-уу, татынакай буюм экен. Мени 
менен кетчү чабадан ушу го? (Уулун тамашалаган болуп.) 
Маа көтөртпөй, кармап аласыңбы, же?.. 

Кыйналып туруп, Уулу чабаданды алат. 
Солдойбо, уулум. Солдойбо. Жаман жерге баратканым 

жок. Келинчегиң мактаганчалык эле бар экен, корүп 
келгенбиз... (Арабаны көрсөтүп.) Түшөйүнбү? Түшөйүн, ээ?.. 
(Арабага түшө баштайт.) Өлүмдөн башканын тез болгону 
жакшы. (Арабаны айлантып.) Айда-а, кеттик! 

У у л у (аялына). Ой, шерменде-е... 
 

ЭКИНЧИ БӨЛҮМ 
 
Алиги эле бөлмөнү мейман чакырууга ылайыктап, 

креслолор менен журнал-үстолчосүн, телевизорду балнка 
жакка чыгарып, ирээттеттирип коюнпсан. Жакшынакай жаңы 
орунтуктар. Берекелүу дасторкон жайылган жасалгалуу аппак 
стол. Бирок камылга мыкты болгону менен үйдө кут жоктой. 
А я л ы ындыны өчүп отурат. 

Эри акыр-чикир төккөн чаканы көтөрүп, тыштан кирет. 
Чаканы жууй баштайт. 

А я л ы (өзүнчө). Саат канча болуп калды? 
Э р и. Чокуң! «Чаат канча болду!..» Чаат чокуң болду! 

Түн ортосу ооду! Чакырсак эле келе коет деп!.. Кана 
коногуңун келгени?!  

А я л ы (улутуна). Жөн жүрүп өлсөмчү куураган жаным. 
(Столдогу мөлтурөгөн жемиштерди, муздак тамак-ашты, 
айры-бычак, кашык-табак демекчи, меймандар учун 
беленденгеп бош идиштерди шалдыратып, кайра жыйыштыра 
баштайт.) 

Э р и. Кой десе болбой ээликтиң беле! Ушуну көрмөкпүз! 

Үч-төрт жумадан бери тасторконду жайнатып коюп, күндө 
күтөбүз!.. Күндө закуска туурайсың, күндө борсуйт. Мен аны 
күндө мусоркага ташыйм!.. Же мен бир кредит берчү немесин 
билсемчи! Таанысамчы. (Аялынын колунан тарелканы жулуп 
алып, озу да жыйыштыра баштайт.) Чалды «жетимканага» 
жеткизип таштап, унуттукпу! Эч болбогондо, бир барып, 
көрүп койсокчу! Өлүүбүтирүүбү, кабарын алып койсокчу! 
Кутулганыбызга сүйүнүп, жыргап жатып калдык! 

А я л ы. Тамак бышырып алып, эртең барыи тселели. 
Э р и. Барар алым жок! Ансыз да клиенттеримден 

каңтардын! Көлдүн сезону кайнап турганда, конок чакырам 
деп!.. Эртең клиент алып, көлгө кетем. 

А я л ы. Ыйлактаба. Бара албасаң, өзүм деле барып келем. 
Э р и. Абышканы кор кылып салат да!.. Түштөн кийин 

«байып келем» деп! Конок күтот элек деп, кара чечекей 
атадан аша кечет деген эмне тамтык?! Же коногу теңине 
алып, келип берсечи! Арага киши салып да мейман 
чакырабы?! 

А я л ы (сабырдуу). Жетишет, табаң жакшы эле канды. 
Арага киши салбайле аялына айтылган. Аялы күйөөсүнө 
айтмак. 

Э р и (кулбөй). Ой боорум ай! Ит итти жумшайт, ит 
куйругун жумшайт. 

(Эшик чыр этет. Эрди-катын сүйүнүп, жарыша чуркайт.) 
А я л ы. Ачпа, кое тур! (Ички үйдөн шөкулө кийип 

чыгат). Искусствону аябай жакшы көрөт дейт, айрыкча, элдик 
искусство дегенде тим эле өлөт имиш. Үйү толтура эле 
музыкалык аспаптар имиш. Мейманыңызды музыка менен 
театрализованный тосолу. Бар, эми ач. (Чоор тарта баштайт.) 

Э р и (костюмун кийип, тышты карап кирет). Чаг-
ткалбайле кой, байкуш. Адашкан бирөө, кошунаныкын издеп 
жүрөт.  

А я л ы (кунөөлуу, шөкулөсун. чече баштап). Иштеги 
кишилер, бошобой калгандыр! 

Э р и. Аптпейле, мейманын келбейт, түңүл. 
А я л ы. Келет. 
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Э р и. Келбейт. 
А я л ы. Келет. 
Э р и. Сураштырып, ким экениңди билди да. Чакырып 

тамак берип алып, бирдеме дооларыңды түшундү да. 
А я л ы. Оозуңа карап кепше. 
Э р и. Дооларың жалганбы? Доолаганда да кандай, 

кекиртегинен сыгып алаарсың. 
А я л ы. Эх, эркек сөрөйсүң да, кантейин! Кеп менде эмес, 

озүңдо. Сен киши сыягында болсоң, келмек тургайле келмек. 
Дайныбызды тактап билгилери келсе, чакырган жердин 
катынын сураштырбайт, үйдүн ээси деп, эркек сени 
сураштырат. Өчөйүп, таксовайт эткенинди укканда, иренжисе 
иренжиген чыгаар. Таксистикине да киши өңдүү киши келчү 
беле! Келсе, өзүңо окшогон итпай-чотпайлар келет. Жүз 
грамм жутуп ажаң, шопурдугуңду карматып, шалпыйт деди 
да. Үйүңүн кейпи болсо бу! Муну да угушкандыр! 
Тыгылышып отурабызбы деп, үйүңөн да иренжигендир?.. 

Э р и. Үч комнат үй оюнчукпу сага? Талаада жатыппы? 
А я л ы. Ооба! Үйгө тундурбадыңбы сен бизди. «Үч 

көмүт» деп!.. Үчөөи бириктирсе, бир чоң катындын көчүгү 
айланбаган үй сөрөйүңө мактанба, байкеси. Мындай үйлөргө 
азыр айылдан келип, окууга отпөй калган кыздар да 
алымсынбай калган. «Эшегине жараша тушагы» дегендей, 
байлыгыңа жараша турак-жайың! Элге окшоп, заңгырата 
особняк курмайын кадырлуу мейман түгүл, корооно ит да 
кирбейт. 

Телофон чырылдайт. Тыным. Телефон дагы чырылдайт. 
Э р и. Албайсыңбы! 
А я л ы. Жети түндө... ким болуп кетти? (Трубканы 

алагп.) Да. Каяк?.. 
Э р и. Петербург эмеспи?.. Маа берчи... 
А я л ы (трубкага). И?.. Качан?.. Күндүз эле эмне 

кабарлап койбодуңар?.. (Дагы угуп турат. Анан. трубканы 
акырын кулагынан алат.) 

Э р и. А ким? 
А я л ы. Атаң... тилден калыптыр. 

Э р и (урпөйө тушөт). Ооруппу?! Качан?! 
А я л ы. Тилден калганыбы? Билбейм. 
Э р и (каңырыгы тутөп ). Сен!.. Сен!.. Сен ушуну 

кылмаксың! Курган киши ушинтип кор болмок экен да! 
Уулдары турса, уулдарынын колунан өлбөй!.. 

А я л ы. Бышактаба. Акыл токтотуп, иш кылбасак 
болбойт. Ата жеке эле сеники бекен, баарыбыздыкы. 

Э р и. Ооба, жыргаттың!.. Каратып туруп кодуласак, ичи 
күйдү да кургурдун. Ызасына чыдабай тилден калды да! 
Жанына батты да!.. 

А я л ы. Токтот! А-бу дешип отураар чак эмес азыр! Баш 
барбы? Болсо, намысыңды ойло. 

Э р и. Эмне «намыс»?!. Атабызды желкелеп барып, 
жетимканага тыкканыбызбы?! Тирүүлөй кордогонубузбу?! 

А я л ы. Сөөгү үйүңөн чыкпай, ошояктан чыкса, намыстан 
кол жуудум дей бер! Эл-журтка шүмшүк болосуң! Анда эле 
ычкырыңа муунуп, өлүп алганың оң. 

Э р и. Ой, эми эмне кыл дейсиң?! Эмне кылайын? 
А я л ы. Такси чакыр! Жан биле электе, чу коюп барып, 

түнү менен апкелип алалы. Көзү жумулуп кетсе, кагаз-кугаз 
толтуртуп, сеөгүн бербей тамтыгыбызды чыгарат. Анда эле 
өлбөдүкпү, элдин баары угат. Атабызды шаан-шөкөттөп, өз 
колубуз менен көмөлү. Жолдош-жоро, сөөк-тамыр дегендер 
көрсүн атаны кантип урматтаганыбызды. «Өлүм өз чыгымын 
өзү камдайт» деген бар: далай жакшылык-жамандыкка 
кошумчабызды кошконбуз, бизге да жаман келишпес... 

Э р и. Сен эмнени келжиреп жатасың? 
А я л ы. Келжиребейле, турмушту айтып атам. Же сен 

андай турмушту билчү эмес белең? Буга чейин башкаларга 
биз берсек, эми бизге беришет. Салт ушундай. Жаман айтпай 
жакшы жок, кабар жиберчүлөрдү тизмелеп коюшубуз керек. 
Чакыр таксини.  

Э р и. Ай-яй!.. Кеп жок экен го сага, айла жок экен го!.. 
(Телефон терет.) Алло! Такси?!. Машине керек эле!.. Ооба, 
азыр керек. 

Жарык өчүп, убакыт өтөт. 
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* * * 

Ошол эле бөлмө. Э р и менен А я л ы. Тизме тизүү. 
Э р и (арак куюп ичет). Тизмеленбеген дагы ким калды? 
А я л ы. Солпү ден жаз. 
Э р и. Аның ким.  
А я л ы. Таяке сөрөй. Энемин кыйырыраак төркүнү. Анын 

кайненеси өлгөндө, энем экөөбүз беш жүз сом, үч метр тукаба 
апарып кошконбуз.  

Э р и. Мм, ошону кайра өндүрүп алгын бар го? 
А я л ы. Тамтаңдабачы. Алыш-беришибиз барларга кабар 

айтыш парс. Кабар жетпей калса, таарынчы башталат. 
Э р и. А Керимчи? Аа да кабар айталыбы? 
А я л ы. Аны тим эле кой. Кайсы бир тоюна, илгери 

рублдин тушунда жыйырма беш рублдик эле бирдеме менен 
барып калганбыз.Укса өзү келип, топурак салаар. Атайы 
кабарлаганда, кошумча үмтөтүп атат деп, арам ойлойт. 
Кокуй, Абакир жездени унутуппуз! 

Э р и. Ооба, ооба! Ал биздин эчтемебизден кур калбайт. 
(Жазат.) Жакшылык, жамандыгыбызда тикеси менен тик 
турат. 

А я л ы. Биздин мамилеге жараша ошентип жүрөт да. 
Болбосо ал жезде оңой менен жемин жедирбейт, митаам да. 
Келин алганда апарганыбыз эмне, очойто кошподукпу! 

Э р и (акырын какшык жылдырып). А алиги 
«мейманыбыздычы», аны да тизмелейинби? 

А я л ы. Чай бере албай жүрүп, ушундайга чакырчу беле! 
Көрсөтчү тизмени... (Тизмени караган болуп.) Жолдош-
жородон эч ким унутулган жокпу? Мен тарап бүт 
катталыптыр... Бажа-сажа... сен тарап... 

Э р и. Ушунубуз уят ко, яа? 
А я л ы. Эртедир-кечтир бацша түшчү түйшүк. 
Э р и (бакырып). Нааданчылык! Алыпсатарчылык! 

Өлүгүн базарга чыгарып сатчудан бетер!.. Деги эмне балээ 
болуп баратабыз?! Өлө элек кишини өлдү деи, кабарлап ийс 
жаздадыкпы! Шым болмок турбайбызбы! А муиубузчу? 

Жакшы жорукпу ушу? Тизмелёп бүткончө, жан тсрибиз 
чыкты! 

А я л ы. Эзбечи адамды! Мыжыбачы! 
Э р и. А өлбөсө эмне кыласын? Басып алып, жуурканы 

менен тумчуктурабызбы? Муунтабызбы?!. Сен экоөбүздө 
азыр абышка айыксын деген ниет жок. Өлүмүн тилеп 
өтурабыз. Саргарып кеттик! 

А я л ы. Кактабай канымды сорот экенсин го! Мүлжүйт 
экенсин, го! Өмүр бою унуткус болдун го! 

Э р и. Кантип унутам?! Жосунубуз курусун, бу жосун 
чекебизге чыккан чыйкан, сөөл! 

А я л ы. Ме, эсептечи. (Тизмени береш.) 
Жаңы пижама кийген К а р ы я бөлмөсүнөн 

«арабасын»акырын түртүп келет да, четирээк токтоп, үн жок-
сөз жок, арабада отура берет. Бир маалда беркилер байкап, 
үрөйлорү учат. 

У у л у. Ата!.. сен?!. 
К е л и н и, Э, карангүн, туруп алган эмнеңер?! Врачтар 

сизди турбасын деген!.. 
К а р ы я. Бардыгы эле врачтын айтканындай боло берсе-, 

өмүрү оорубайт элек ко... 
У у л у. Ата, мм!.. Келиниң туура айтат. 
К а р ы я. Туура айтпай анан!.. Үйүңөр суук, чыйрыгып 

жата албай койдум... 
К е л и н и. Эч нерсебиз жакпас болду го! Жайдын 

ысыгында чыйрыксаңыз, кыштын чилдесинде ысыласаныз — 
бу үй үй эмес эле тозок болду го сизге! 

К а р ы я. Мен башка жакта эмес белем? Быякка кантин 
келип калдым? 

К е л и н и. «Башка жак» да жакпады сизге! Аяк менен да 
ыркыңыз келишпеди! Батпай койдунуз! 

К а р ы я. Катуу кетпе, балам! Үрпөндөгөнүңдү көрсөм, 
жаным кейийт. Кейитпечи жанымды. 

К е л и н и. Анан сиздики жакшыбы?! «Атакелеп» 
көзүнуздүн агы менен тең айланып турсак да жакпадык! 
Терсаяктыктын да чеги бар, кары адам карыдай эле 
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болбойсузбу! 
Э р и. Эй, эй... абайласан... 
К е л и и и. Э унчукпа ары! (Карыяга.) Качан болсо, 

кесепетиңиз тиет!.. 
К а р ы я. Менип... силерге кесепетим тийдиби? 
К е л и II и. Тийди! Тийгенде да!.. Тийбей жатабы анан?! 
К а р ы я. Айыбьтм болсо, кечир, кагылайын. Бирок 

кылмышым нс? 
К е л и н и. Уулуңуздун кендириң кесип, шоруиа калды 

ңыз! 
К а р ы я. Шоруна калсам, айтпайсыңарбы!.. 
К е л и н и. Уулуңуздун багы ачылганча, үйдо тынч 

отурбай көчөго жулундунуз! Аргабыз түгөнгөндө, эшикти 
кулпулап, ит болдук! Дагы эмнени айталы? Уулуңуздун 
тагдырына камдаган аракты шыпкап ичип, ордуна СУУ 
куйдуңуз! Бу эмне, кесепет эмей, жыргатканынызбы?! 

К а р ы я. Мүмкүн... ал кылганым чекилик болгондур? 
Ырас, арагынардын ордуиа суу куйганым чын, бирок ичкен 
эмесмии. 

К е л и н и. Ичпесениз, анан кайда? 
К а р ы я. Токком. 
К е л и н и. «Төккөм»?! 
К а р ы я. И, туалетке агызып ийгем. 
К е л и н и. Мына!.. 
У у л у. Эмне—«мына»?! Эмне?! 
К е л и н и. Мен деген оңой шүмшүк эмесмин, ушундай 

экенин 5илгем! А сен, «атам соо» деп, чан жугузгун келбей!.. 
Сууга агызып ойногудай арак оюнчук эмес, атан бала эмес! 
(Албууттана жулуна баштайт.) Жапжакшынакай жерде 
жапжакшынакай жата турбай, аякта да тээжиктик кылдыныз! 
Жүрөт ко аякта сиздейле карылар сопсонун жыргап!.. Эми 
мына!.. «эти тургай табагы жок», темтейип отурабыз! 

К а р ы я (көңүлү абдан муздап). Ооба. Өлөт деп турса, 
өлбөй туруп кеткен жаман. Силерди катуу сындырыпмын. 
Максатынардан калдынар, уйкудан калдынар. Эми мага 
карабагыла, барчу жагыңарга баргыла. Баса, өжө өлүп деле 

калат белем, силер кылдынар. Күн-түн кошумча кошчулардын 
атын атап, кужулдай берип, тирилтип ийдинер. (Муңая, 
ажыз.) Ырас... мен өлсөм, кошумча көп келээри анык болчу. 
Эми андан түңүл, келиним. Сен да, ашкере айдатма уулум, 
сен да түнүл. Силерге баркым болбогону менен, кудайга 
баркым болду, тирилтип айдап ийди. 

К е л и н и (тажаал жулкунуп). Тирилгени чын тура, заары 
тилине чыгыптыр! Өлөөр киши кантип ушинтип какшанып 
кажын! Бул өлбөйт! Мени жутуп туруп, анан өлөт! Өлбөйт'!.. 

Эри аны жулкунткан бойдон которүп барып, тышка 
түртүп салат. 

У у л у (атасынын жанына отуруп, башыи тизесине коет). 
Ата... үшүсөң... жууркан апкелип берейин. Жылуу жатып, 
тердесең... 

К а р ы я. Кеп жуурканда эле болсо, жылып алыш оңой 
го... Кеп менде да эмес, уулум. Менде кеп жок... Өзүң кантээр 
экенсиң? Кор болуп куурайсын го? Байыган күндө да чекең 
жылыбас. Көнгөн эле таксиңде жүрө бергениң оңдур? Элдин 
баары эле байып кетсе, таксини ким айдайт?.. 

 
Сахна караңгылапып, жарык болот. Карыя азыркы эле 

калыбында арабада отурат. Телефон шыңгырап, Б а й б и ч е 
көрүнөт. 

 
К а р ы я. Ало-о... 
Б а й б и ч е. Бу ки-им? 
К а р ы я. Мен... (тамашалаган болуп) баягы келесоо 

чалмын.  
Б а й б и ч е. Коюңузчу, жарыктык! Сиз келесоо эмессиз! 
К а р ы я. Келесоо болбосом, анда киммин?.. Бир нерсеге 

куса болгон кезде, мен сизди ойлойм, сагынам... 
Б а й б и ч е. Өкүттө калган жайыныз бар го? 
К а р ы я. Жөн эле, картайдым. Артык баш болуп 

бараткансыйм. 
Б а й б и ч е. Жашырып атасыз. 
К а р ы я. Ырас. Өзүм күнөөлүүмүн. Балдардын 
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кемчилигин көрсөм, сүйлөп жиберем! Картайган кезде, 
бирөөнү «сен андайсын, сен мындайсын» дебей, көрсөк 
көрмөксөн болуп, уксак укмаксан болуп, тымпыйып, тим 
жүрбой кудай урат тура бизди! 

Б а й б и ч е. Тирүү жан болгоңдон кийин тим жүрүш 
кыйын го, карыя. 

К а р ы я. Ии, тим жүрүш кыйын. Башынан көнүп алган 
турбайбызбы түгөттүкү. 

Б а й б и ч е. Эми башкача боло да албайбыз. 
Эшик чырылдайт. Байбиче жок болот. Каалганы 

сыртынан акырын түртүп ачып, жасана кийинген э к и 
кемпир, ду л ө й чал башпагат. Кемпирлердин биринин 
колунда — гүл, экинчисинде — торт, Күлкүчү кемпирдин 
башында чолок кырдуу шляпа, экинчиси илгерки модадагы 
шляпачан. Узун бойлуу, кейкейген Чалдын кийгенп ала-була 
костюм, мойнунда гажтук, башында саман шляпа. 

С ы п а й ы к е м п и р. Адашпаппыз! 
Күлкүчү кемпир (каткырып). Адашпаппыз! 
К а р ы я (кубангандан шаша жөиөйт). О-о!.. Келгиле, 

келгиле!.. 
С ы п а й ы к е м п и р. Ир алды куттуктап коюуга 

уруксаат этиниз! (Кыздарчасынан_ тизе бүгө ызаат жасап, 
Карыяга гүл сунат). 

К а р ы я (оңтойсуздана). Ой!.. Магабы?!. 
К ү л к ү ч ү к е м п и р. Албетте! Мен да куттуктайм! Ха-

ха! Хи-ха-ха! (Ызаат кыла тортуи сунат). 
Ч а л. Куттуктайм! 
К а р ы я. Ой!.. силер мени тим эле!.. (Чал көтөрүп келгеи 

сомкесин жерге коюп, үчөө ичинен тапычкелерин ала 
башташат.) Ой, кой, чечпегиле, бутунарга сыз өтөт! 

Сыпайы кемпир. Өтө берелиби? 
К а р ы я. Өтө бербегенде!.. Өткүлө! Өтсөнөр?.. 

Отурсанар!.. Мындай, бу жерге!.. (Чалга.) Шляпаңызды...  
(Шляпасын алып илет.) Сиз жигит эмессизби, эки 

бийкечтин ортосуна отурасыз го? 
Ч а л (тетири түшүнуп). Кудая шүгүр, ден сак. Өмурү 

ооруган жан эмесмин. Бала болуп, башыма жүн чыкканы оору 
эмне экенин билбейм. Тамак ылгабайм. Майлуу, ачуу, таттуу, 
коюу, суюк — баары жагат. Кудай кулакты гана алып койду, 
болбосо... Кээде эле сиңбейрээк калганы жаман. (Карыя 
айткан орунга отурбай башка орунга отурат.) 

К а р ы я (кыйкырып). Аякка эмес, тыякка отуруңуз! 
Ча л (ар кимди жалдырап). Эмне дейт? Бакыргансыйбы? 
Кемпирлер кыткылыктап, маашыр. 
Сыпайы кемпир (орун көрсөтүп). Быякка! Быякка отурсун 

дейт! 
Ча л. Аа. (Барып отурат.) 
Сыпайы кемпир (Карыяга). Гүлүңүздү бери бересизби? 
К а р ы я (тамашалуу). И? Бере элек жатып, кайра алып 

аласызбы? Жок дегенде, бир жыттап коёюнчу! (Жыттап 
туруп, гулун сунат.) 

С ы п а й ы к е м п ир. Өзүбүз багып-өстүргөн гүлдөн! 
Тандап жүрүп үздүк. Эми вазага суу куюп келесиз го? 

К а р ы я. Албетте! 
Сыпайы кемпир. Оорукчан карыны жумшап, мени кудай 

урсачы. 
Күлкүчү кемпир. Кыздар жумшаганда жигиттер 

кубаттанып калат. Тыңытып ийгиңиз бардыр. Хиха-ха!.. 
К а р ы я (вазага суу куюп келатып). Айып көрбөсөңөр... 

мени эмнеге куттуктап атканыңарга акылым жетпей турат? 
Сыпайы кемпир (гулдү вазага салып атып). Сыркоолоп 

айыкпадыңызбы. 
Күлкүчү кемпир. Ии! Ары барып эле бери келбедиңизби! 

Хи-ха-ха! Катуу ооруп сакайган кишини биз кайра төрөлдү 
деп, жентек өткөрөбүз. Сизди ошол төрөлгөн күнүңүз менен 
куттуктап келдик. Хи-ха-ха!.. 

С ы п а й ы к е м п и р. Абысын... 
К а р ы я (эреркей). Ыракмат!.. Жентек жаңы төрөлгөндө 

эле болот десе, мындайда деле болот турбайбы. Ыракмат, 
ыракмат! (Карыларга оңду-солду жүгүнөт, мууну бошоп.) 

Күлкүчү кемпир. Бирок мындай жентек чандачанда гана 
болбосо, карыларыбыз катуу бир жыгыжа эле өлүп калып 
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жатпайбы. Хи-ха!.. 
Сыпайы кемпир (акырын тыя). Абысын... (Вазадагы гулгө 

суктана карап.) Мынакей!.. Мобу жерге койсок, жарк этип, 
столдун көркү чыга түшөт! (Карыя га.) Дагы канча өмүр 
жашасаңыз да көнүлүңүз ушу гүлдөй назик!.. кыскасы, 
көңүлүңүз оорубасынчы! 

Эки кемпир кол чабат. Аларды көрүп, Чал да чабат 
түшүнбөй. 

К а р ы я (элжиреп). Ыракмат! Ыракмат! Жашартмай 
болдуңар!.. 

Сыпайы кемпир (сылык, кулумсурөп). Сизди бизден алып 
кеткенде, мал болооруңузга ишенген эмеспиз. 

Күлкүчү кемпир. Ии! Түңүлүп калганбыз. Хиаа-ха. Бу 
жерде сизди жакшы багып, жакшы карашат тура. 

К а р ы я. Аяктан кантип келгеними билбейм... 
Күлкүчү кемп ир. Эс-учу жок жатсаңыз, балээни 

билесизби? Хиаа-ха. Караңгыда алып кетишти. Жаныңызда 
болчубуз. Сонун келиниңиз бар тура, жан-алы калбай, 
үстүңүзгө үйрүлүп түшүп, жүрөгүбүздү элжиретти. Хаа-хаха. 
(Чал жөнундө.) Жарыктык, жалдырап эле оозубузду карайт. 
(Чалга эркелете кыйкырат.) Эмне-е, оозубузда момпосий бар 
беке-ен? 

Ч а л. Момпосий?.. Эмне момпосий? 
Беркилер жыргап күлөт. Бир нерсеге суктанышса да, таң 

калып, же кубанса да бу карылар жаш балдардай кыялданып, 
бейкапар жыргап, бири-бирин өтө сыйлап отурушат. Эки 
кемпир кезеккезек кылыктанып койгондон да тартынышпайт. 

Бирок анысы, негедир, боор ооруткандай. 
Сыпайы кемпир( кулкусун тыя). Жарыктык, тамакты 

жазбай угат. (Наздана желпинип коет.) Оф, ысыдым! 
(Шляпасын башынан алып, Карыяга сунат.) Жигиттер, көз 
сала отурсаңыздар... 

К а р ы я. О, кечиресиз! Кулдугум бар! (Шляпаны этиет 
алып, ары жакка коет.) 

Ча л (кызганыч кылат). Мен деле алып коет элем го. 
Сыпайы кемпир (кулумсурөп). Сиз мени күндө эле 

жандап жүрбөйсүзбү. Бир саам башка жигит шляпама кол 
тийгизип койсо, ич тарлык кылбаңыз. 

Ч а л. Ыя? Тамагы белен бекен? Кол жууп отуралы анда. 
(Кол жууганы кетет.) 

Эки кемпир жыргап күлөт. 
К а р ы я. Баса десеңер! Мен эмне отурам? «Жентегимди» 

бере баштайын!.. 
Сыпайы кемпир. Сиз отурунуз. 
К а р ы я. Жо, жо!.. 
Күлкүчү кемпир. Былкылдабаңыз. Хи-аа-ха. Жаңы 

төрөлөгөн киши жаңы төрөлгөндөй болчу! Сиз бизге идиш-
аяктын гана дайнын айтып коюңуз, калганын өзүбүз 
тейлейбиз. Хи-аа... 

К а р ы я. Жо, жо! Өзүм! Силерди убара кылып, мен 
эмне!.. (Таза дасторкон. таап.) Үйгө бир келген бийкечтерди 
иштетип, уят эмеспи! 

Сыпайы кемпир (Карыянын колунан дасторконду акырын 
алат). Казан-аяк ургаачынын жумушу. Ургаачынын жумушун 
ургаачылар тейлейли. Гүлдү ала туруңуз. (Карыяга гулдү 
карматат.) Идиштер кайда, тарелка-марелка демекчи? 

К а р ы я. Быякта! Кашык-кушуктар... (Күлкүчу кемпир 
артынан чуркап жетет.) 

Күлкүчү кемпир. Капырай... тең жарышпай, (Карыяны 
отургузуп коет) отуруп эле, колунуз менен көрсөтүңүзчү. Хи-
аа-ха.. 

Сыпайы кемпир. Тамак асып убара болбойлу деген сунуш 
бар? Торт менен гана чай ичели. 

К а р ы я. Жо, антпегиле! Тамак толтура! Холодильникке 
батпай чирип атат. Четинен төгүп-чачып тойлобосок, түлөө 
өткөргөнүбүз кайсы! Тойгончо ичип-жейбиз! 

С ы п а й ы к е м п и р. Семирип кетебиз. 
Эки кемпир шарактап күлөт. 
К а р ы я. Чай менен торт эмне, ошо да сыйбы! (Кулкучу 

кемпирге.) Айып этпесеңиз, жардамдашып коесузбу? 
Күлкүчү кемпир. Жардамдашпай анан! Хааа-ха... 
Карыя экөө ашканага кетет. Даяр тамактын көптүгүпө тан 
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калдыбы, аяктан да каткырат. Тамак-аш көтөрүп, кайра 
келишет. 

К ү л к ү ч ү к е м п и р. Тамагынын көптүгүн айтпа, 
конок чакырат окшойт. Ха-ха-ха!.. 

Сыпайы кемпир (уялган болуп). Кийинип келесизби? 
Алдагыдай жүргөнүңүзгө көнө албай жатабыз... 

Күлкүчү кемпир. А мен байкабапмын. Фүфү-фү... 
К а р ы я. Кечиресиздер! Кечиресиздер! (Бөлмөсун карай 

бөжөңдөп жөнөйт.)  
Сыпайы кемпир. Кичи пейилдигин! Жентельмен тим эле. 

Жаш кезинде шок болсо керек, ээ, абысын? 
К ү л к ү ч ү к е м п и р. Эркек бала шок болсун, шок 

болбосо жок болсун! Шайтандагандыр далай. Хи-аа-ха. 
Жыргап күлушөт. Койкоюп Ч а л кирет. 
Ч а л (келатып, үйдү баамдай). Дурус, дурус. Яа?.. Мм. 

Жакшы. Акталганы жакшы. Сырдалганы жакшы. Таза 
кармалган үй экен. Эшигинен төрүнө дейре таза. Ваннасы 
таза. Туалетине кирсеңиз, чыккыңыз келбейт. Яа?.. Аялы 
жакшы үй ушинтип таза болот. Тамакты да мыкты бериш 
керек, ээ? 

Күлкүчү кемпир. Какшатпай өзөк жалгата турайынчы. 
(Салат салып, Чалдын алдына коет.) Шамшуң этип туруңуз. 
Фү-фү-фү. 

С ы п а й ы к е м п и р. Абысын, чай коюп келесизби? 
Күлкүчү кемпир. Коюп келбегенде, аны кудай алсын! 

Койбой жүргөн чай беле! Кайнаттык ко чайды кезинде! Ха-
аа-аа! (Ашканага кетет.) 

Ч а л. Ох!.. муздак!.. 
С ы п а й ы кемпир (күлө). А-а, катыгүн, эмне эле 

сугунган бойдон лыкыйып калды десе, көрсө, оозу какшап... 
4 а л. Мейли эми, муздак болсо да жейм да. 
К а р ы.я (костюмчан, галстук байланып келатып). Жеңиз, 

уялбаңыз. 
Күлкүчү кемпир( бош чайнек кармап, ашканадан чыгат). 

Келиним ишке кетээрде, иштен келээрде, дайым чай 
кайнатып турчумун. Соолуп калбасын деп, улам үстүнө суу 

куюп турар элем. Чай боркулдап, кайнай берчү, кайнай 
берчү... Ха-а-ха... Кайнененин кастарлаганы келинге бир 
тыйын окшобойбу. Эринин эркелеткени менен сабаганына зар 
тура аял. Ха-аа-ха... Бир күнү эле ишке кеткен тейинче 
келиним келбей калды. Таң атканча күттүм. Эртеси күттүм. 
Анын эртеси дагы күттүм... Кошуналарым жакшы кишилер 
эле, кошуналарыма бэдзып жалдырадым: «Келиним жок, 
дайнын билип бергиле» деп... «Келининеп түңүл» дешти. 
«Өлүппү?» деп, жүрөгүм оозума кептелди. (Каткырат.) 
«Түрмөдөгү уулуңдун катын алып кеткенин угуи, ошого 
өчөшүп, эрге тийип кетти» дешти. (Каткырат.) Ошондон бери 
келинимден дарек жок. Уулуман да дарек жок. Фү-фү... 
Келиним жакшы келин болчу. Уулум убалына калды. Менин 
да убалыма калды... 

К а р ы я. А, балким, кийинки куйөосунөи багы 
ачылгандыр, кейибеңизчи. 

Ч а л. Ох-х!.. муздагын, тиш какшайт! 
Күлкүчү кемпир. Бечера келиним менин шпанама секелек 

кезинде ашык болуп калып отурбайбы! Эри ойрон ошону 
барктабады. 

С ы п а й ы к е м п и р. Аял ашыктыгын билгизип койсо, 
эркекке баркы болбойт. 

Күлкүчу кемпир. Арамдын башы мушташтан арылбай 
жүрүп, мушташы түбүнө жетти. Ичип ажа, «турмушта 
акыйкат жок» деп көчөдөн көчөгө өкүрүп жүруп, көзүнө 
көрүнгондү сабачу. (Каткырат.) Аялын күндө токмокточу. 
(Каткырат.) Ии, куураган жаным! чай койгон эмес 
турбаймынбы. (Ордунан шаша обдулат.) 

К а р ы я (жумшак). Жарыктык. Мен коюп келдим. 
Кайиайт азыр. 

Күлкүчү кемпир. Ии... Урбаган кишиси калбады. Мага эле 
колу канча тийбеди! Тепкилеп урчу. Ха-аа-ха... Ушундай бир 
балээ күлкүго кабылдым. Чочубаңыз, башта мындайым жок 
болчу, келиними качырып ийгени өзүмөн өзүм ушинтип 
күлүп калдым. (Каткырат.) Урганда кишинин өлөр-
тирилерине карабай урчу. Бир саам мени өзөөртө тепти. 

STUDENTS.COM.KG



 
18 

(Каткырат.) Эрип калып, көзүм ачсам, этим деле оорубайт: 
ыйлагым келет — ыйлай албайм, күлкүм келет — күлө 
албайм. Буулугуп... киййн келиним кеткенде гана күлкүм 
жарылып чыкты. (Ыйлап баратып, каткырып ийет.) 

Сыпайы кемпир. Абысын, абысын!.. 
Күлкүчү кемпир (Карыяга, айыптуу). Ушинте берем... 
К а р ы я (аяп). Күлө бериңиз, сизге күлгон жарашат экен. 
К ү л к ү ч ү к е м п и р. Ыраспы? (Бышактайт.) 
Сыпайы кемпир. Абысын!.. Варенье бардыр? 
К а р ы я. Варенье? Саман! Апкелейин?.. 
Күлкүчү кемпир. Сиз отуруңуз, мен эле апкелейин. 
К а р ы я. Таппайсыз го? 
Күлкүчү кемпир (кылыктана). Ээрчитип барып, көрсөтүп 

коюңуз. (Карыя менен ашканага кетет.) 
Ч а л. Ушу абышка силерге жагып калды окшойт. 
С ы п а й ы к е м п и р. Вареиье менен чай ичебиз азыр! 
Чал С кемпирдин оозун тиктеп туруп). Яа?.. Варенье? 
Сыпайы кемпир (күлүп). Кудая тобо, укту. (Кыйкырып.) 

Ооба, ва-ре-нье менен! Чай ичебиз! 
4 а л (түшүнгөн-түшүнбөгөнү белгисиз). Курсагым 

ачкан-ачпаганы билинбейт. Тамак ичип атсам деле тойгонум 
сезбейм. Ичимде бир балээ барбы деп корком. Курт болсо 
керек. (Чолоктордун арабасын көрүп, эмнегедир, наристе 
баланын, анын күлгөнүн эстейт. Арабага акырын туруп 
келет.) Яа?.. Мм.. (Баласын салып жүргөндөй арабаны аярлуу 
түртуп барып, Сыпайы кемпирдин жанына токтойт.) Кел, 
ойнотоюн!.. 

Сыпайы кемпир (оңтойсуздана). Жөн эле койсонор...' 
Ч а л. Пи-пи-ип!.. (Кемпирди отургузуп алып, машинени 

туурайт.) 
Чоң баңке толтура варенье жана башка тамак-аш 

көтөргөн К а р ы я менен Күлкүчү кемпир ашканадан чыгат. 
Тигилердин ойнуна маашырланып, кошо каткырышат. Араба 
токтойт,. 

Сыпайы кемпир. О-уу!.. мунун баарын ким жеп түгөтөт? 
К а р ы я. Жентек да! Тойдо мол болгону жакшы. 

Ч а л. О-о, варенье! (Кол чаап жиберет.) 
Сыпайы кемпир. Эмесе!.. (Колдорунун учу менен 

жеңдерин чымчып, тартып-тартып коет.) Тортту мен кесейин. 
Абысын, сиздин колдон чай ичели. 

Күлкүчү кемпир. Катыгүүн!.. (Ашканага жүгүрөт.) 
К а р ы я. Ыя, эмне болуп кетти?! 
Күлкүчү кемпир( чайнек апкелатып ). Соолуп калдыбы 

десем, шарактап кайнап атыптыр. Куйдук го кезегинде 
чайды... 

4 а л. Менин кызым да, уулум да кичинесинде торт 
көрсө, басып жыгылчу. Кээде таң атпай торт Йурап 
ойгонушчу. (Табагын тосот.) Баракелди, торт эмес бекен! 
Баах! Ким жасаса да бейишке чыгара жасаган экөн. Бах-х!.. 

Сыпайы кемпир (Карыяга торт салат). Менин кызым торт 
жечү эмес, кудая тобо. Неберелерим Да оозуна алчу эмес. 
Абысын, тарелкаңызды..' 

К а р ы я (Чалдан). Ошо уул-кызыңыз кайда азыр? (Чал 
сезбейт). Жакшы эле кыйкыргансыдым, укпай калДыбы?  

С ы п а й ы к е м п и р (күлүп). Караманча дүлөй, катыгүн. 
Укпайт. Айрым сөздөрдү гана эриндин кыймылдаганына 
карап, болжолдогон болот. 

Күлкүчү кемпир. Азыркы айткан кызы менен уулу үйүнө 
киргизбей койсо, кешиги жок киши сыз жерге түнөп калып, 
кулагына ошондон доо кетиптир. Хи-ааха... (Колу менен 
оозун кымырып.) Курган мен, кайсы арыма күлөм? Фү-фү... 

Ч а л (тамакка көп жутунганы менен, жеп-ичкени опкок 
эмес, сыпайы). Балам — улуусу, кызым — кичүүсү. Мен бир 
жактан келгенде, «атакелеп» алдыман чуркашчу. 
Кичинесинде ошентишчү. Кийин антпей калышкан... 

Күлкүчү кемпир. Уулу менен кызы бойго жеткенде, аялы 
өлүп... башка аялга кетип калып жүрбөйбү чунак киши. 
(Каткырат.) Кийин оту күйүшпөй кайта келсе, балдары 
жанагинтип кийирбей коюптур. Ха-ха... 

Сыпайы кемпир. Башкачадаайтыпнсүрүшөтго... 
Күлкүчү кемпир. Аялын каралап, каматып ийген дегенди 

ахгтасызбы? Ошого мен түк ишенбейм. Жалган болуш керек. 

STUDENTS.COM.KG



 

19 

Хе-е-ге... 
Сыпайы кемпир. Мүмкүн? Бирок биринчи аялы түрмөдө 

өлгөнү чын. Балдары адегенде аталарына аялды өздөрү алып 
берген экен. Кийин энелеринин камалганы атасы колдуу 
болуптур дегенди угуп, үйдөн кууп чыгышкан имиш. 

Күлкүчү кемпир. Ай, таң? Акыреттик жарга ким эле 
ошентип кара ниеттик кыжын! (Чалга чай куят.) Торт 
жактыбы-ы? 

К а р ы я. Адамдан ар кандайлар чыгат да, байбиче. Мал 
аласы сыртында, адам аласы ичинде... 

Ч а л (шектенгенсип, ар кимдин оозун аңырая тиктеп). 
Эмнени эле айтып атасыңар, яа? 

Сыпайы кемпир. Торт жактыбы-ы де-ейт! 
Ч а л. Торт?.. Дагыбы? Берсеңер, жейин. 
Беркилер күлөт. 
Сыпайы кемпир. Жегиле. Жесеңер. (Карыяга.) Сиз эмне? 

Ооз тийбепсиз го? Тортубуз жакпай калдыбы? 
К а р ы я. Жо, жо, андай эмес! Жүрөгүмө баспай 

тургансыйт... 
С ы п а й ы к е м п и р. Коюңузчу, кантип эле... Абысын, 

ухаживать эте отуруңуз. 
Күлкүчү кемпир. Оңой менен ухаживать эттирбейт го.  
Кулүшөт. Чал кулгөндөрду аңырайып тушунбойт. 
С ы п а й ы к е м п и р (тамашалуу). Мени этсе дейсиз го? 

Болбойт. Мен эткенде, (Чалды көрсөтө) кызганат да. 
Күлүшөт. 
Күлкүчү кемпир. Капырай десеңиз... Жаш кезде силер 

этсеңер, картайганда биз этебиз. Ха-аа-ха. (Карыяга торт 
жегизет.) 

Ч а л (бир нерсе уккансып). Скрипка тартканды 
үйрөнсүн деп, уулума кичинесинде скрипка сатып берсем, 
окубай койгон. Музыкага кызымын да шыгы болбоду. 
Балким, кеп шыкта деле эместир? Дитин берсе, үйрөнүп кетет 
беле, ким бижин? 

С ы п а й ы к е м п и р. Жарыктык... 
Күлкүчү кемпир. Баланы туурун тууйт экен биз, акыл-эс, 

адамкерчилигин кошо туубайт турбайбыз бы. Бир ата, бир 
энеден и^аража деле балдардын баары бирдей болбойт тура. -
Фү-фү... Кичинесинде бир уулум чарчап калды. Ченебеген 
бала эле. Мени ошо бакмак. Боорукер! Жароокерлигин 
айтпа!.. Зээндүү бала жароокер да, боорукер да болот. (Мууну 
бошойт.) Бүгүн мен эмне эле болуп турам? Ыйлагым эле 
келет, кутурайын деп калсам керек... Оюн баштап 
жиберсекпи? 

С ы п а й ы кемпир. Сиз баштаңыз. (Кол чабат.} 
К ү л к ү ч ү к е м п и р. Баштаса баштайын! (Мурут 

тагынгансып, ээрдине бир нерсени кыстара коет да бийге 
чыгат.) 

Беркилер идиш-аяк, стол бетин каккылап, дабыр-дубур 
шан көторүп жиберет. 

К ү л к ү ч ү к е м п и р. Асса! (Сыпайы кемпирдин 
маңдайына барып, бийге чакырган жигиттей тура калат.) 
Асса! 

Сыпайы кемпир ак куудай каалгып, бийге чыгат, 
Кокүрогүнө таккан кол аарчысын аялчасынан салынып, бийге 
Чал да аралашат. Карыя аны ээрчип бийлейт. Ошентип 
божүрогон төрт кары ызы-чуу тушүрө «Лезгинканы» бийлеп, 
алка-шалка. а 

Акыры чарчаганда гана бир токтошот. 
К а р ы л а р. Ой, жыргал-ай!.. Ой, жыргал-ай!.. 
К ү л к ү ч ү к е м п и р. Грузин бийине альш кетпегепле 

баарыбызды!.. 
С ы п а й ы к е м п и р. Алып кетсе деле жарагыдайбыз, 

ой!.. 
Күлкү. 
К а р ы я (энтиге). Жашарып калдым! Оорум да айыкты! 
Сыпайы кемпир (Чалга карата, жайдары). Биз өпкөбүз 

көөи, сүйлей албай калдык... менин кавалерим тоотуп да 
койбойт. 

К а р ы я. Ичкен-жегени жакшы тура... ден-соолугу таза! 
Чал Сыпайы кемпирди желпип, анан тамакка отурат. 
Мен өмүр бою силер менен бирге өсүп, бирге 
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чоңойгондой... Ыракмат! Эреркегенден ыйлап ийген турам!.. 
Сыпайы кемпир. Кээде ыйлап алган деле дурус. 
К а р ы я. Ой, жыргал-ай!.. 
Күлкүчү кемпир (муңайым). Жанагы кичинесинде өлгөн 

балам бир күнү мен ооруп жатсам, чөп тутамдап алыптыр, 
«энеке, дары чөп таап келдим, ичсең айгасың» деп. «Макул, 
кайнатып ичем» деген болуп коюп, чөбүн ичкен деле жокмун. 
(Оор тыным.) Мен айгып кеттим, ал жайлангыр таптаза туруп 
эле... (Бышактап ыйлайт.) Ошо баланын кырсыгынан кийин 
оңгон жокмун. Багым байланды. Ырыскым ошо чүрпөм 
менен кеткен окшойт... 

К а р ы я. Байбиче?!. Байбиче?!. 
С ы п а й ы кемпир. Абысын?!. ( Өзу кошо ыйлайт.) 
Ч а л. Булар эмне, калемпир сугунуп алыштыбы? 
Эки кемпир бырс күлөт. Карыя кошо күлөт. 
Күлкүчү кемпир. Өлөөр бала ошондой өзгөчө болот 

турбайбы... 
С ы п а й ы к е м п и р. Коюңузчу, абысын, жаш баланын 

өлүмүн кеп салбайлычы. Бүгүн жентек эмеспи, көңүлдүү 
сөздөрдөн сүйлөшүп отуралычы. 

Күлкүчү кемпир. Ырдайлы. (Карыяга.) Биз тиги үйүбүздө 
дайым ырдайбыз. Хорубуз бар. Оору-сыркоолорубуз көбөйүп 
кеткенде эле чогула албай калабыз, болбосо хордо ырдаган 
кызык да! А сизчи... ырга шыгыңыз кандай? 

К а р ы я. Шыгымбы?.. Жаш кезде кыңылдамыш болчу 
элек. Унутпадыкпы. 

К ү л к ү ч ү к е м п и р. Кыңылдасаңыз эле шыгыңыз бар! 
Ха-ха... Баштаңыз. (Кыялдана.) Жаш кезди эске салалычы. 
Ошондогу ырлардан ырдайлычы!.. Кудая тобо, балдарым 
бири калбай кичинесинде ырга шыктуу болчу, чонойгондо 
шыгы жоголуп кетти. Кечиресиз, мен тим эле, сиз ыр 
эстегиче кобурай турайын деи... Ии... 

К а р ы я. Деле ыр эске келбейт... (Ырдайт.) 
«Жагалмайдай кайкып учу-уп ба-ара алба-ай...» Жо, бу эмес. 
(Кайра ырдайт.) 

Жагалмай-ай деген жапан куш Жар ташка-а барып конгон 

жок. 
Жарпымды-ы жазар тең курбум Ой тобо-оой, жана-жана 

жайло-ообуз Бирге да... 
Сыпайы кемпир (ойлуу). Менин да эсиме алда немелер 

түшүп кетти. Кызыбыз тили чыккандан ырдады. Сөзүн так 
айта албаса да ырдачу... Ошо бойдон ыр жагына ооп кетсе, 
мүмкүн, ичер суусу бүтпөйт беле?.. Артисиңди угузба деп, 
мен... көшөрүп отуруп, башка окууга азгырып жибербедимби! 
Болбогондо... 

Күлкүчү кемпир (этиет). Кечиресиз... Ушунча болуп, 
балдарыңыз жөнүндө ооз ачкан жок элеңиз?.. 

С ы п а й ы кемпир. Менде бир гана кыз болгон. 
Женотдел болуп, желпинген чак анда, жаңы турмуш курчубуз 
деп, бала төрөштү жолтоо көрчүбүз. Үнү коңгуроодой, 
татынакай кыз эле. Айтканымы эки кылчу эмес!.. Көңүлүмү 
кыйбагандан, — «ары карап ыйлап, бери карап күлүп» 
дегендей, эңсеген ырчылыгынан кол үздү. Таптакыр ырдабай 
да койду. Куураган жаным, артис десе эле, эки күндүн 
биринде жаңы эрге тие берет деп коркподумбу. Кызымдын 
абийирин сактаган жүрбөймүнбү!.. Кыскасы... (Сумкасынан 
сүрөт алып көрсөтөт.) Кыскасы, кызым тилимен чыкпай, 
бөлөк окууну... аварай өлчөгүчтөрдүн окуусун окуду. Күйөөгө 
тийип, эки балалуу болду. Ошо балдарынын тоюнда да, 
теңтуштары ырдап кой деп асыжа, ырдабай туруп кетчү. (Оор 
тыным). Анан төртөө тең бирдей (оор тыным)... көчкүнүн 
астында калды... 

Жымжырт.  
Кудая тобо... бала чагым детдомдо өттү эле. Эми алжыган 

курагым да минтип бакма үйгө туш келди. Буйрук го, 
чамасы?.. (Күлө жайдарыланган болот.) Баса, биз эмне эле 
балдардын чоңойгон курагын эскербей, жалаң наристе чагын 
эскерип калганбыз? 

К а р ы я. Наристе куракка адам куса. Баланын тазалыгын 
сагынсак керек... 

С ы п а й ы к е м п и р. Сиздин көңүлүңүздү көтөрөлү  
Деп келип, корүнгөндү дөөрүдүк окшойт, айып этпениз. 
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Радиодон үйрөнүп алган бир ырым бар, сөзүн анча-мынча 
өзгөртүп алгам, ошону ырдап берейин. (Ырдайт.) 

Түбөлүктүү өмүр кайда бар! 
Өлбөй койчу жандай болушпай, 
Өз кадырын өңгө түшүнбос? 
Жүрөлүчү... 
Жүрөлүчү-ай жүрөк оорутпай. 
Кечиресиздер, үнүм... Башканы ырдайлы?.. 
Жаңы ыр башталат. Бул ырды карылар өзгөчө бир куса, 

өкүнүчменен ырдайт. Кайсы ыр ырдалып атканын 
түшүнгондө, Чал да кошулат. Карылардын көрүнүшүндө 
кайгы, же атайын кейүү болбогону менен, көздөрүно жаш 
кылгырып, дене бойлору дүркүрөп бараткансыйт. Кубаты 
өтүп кеткен өмүрлөрүнүн өкүнүчүнө буулуккандай берилип 
ырдашат. 

Жаштык курак — кумар убак, 
Жалгыздыктан шектенбеппиз. 
Жаштык кезде кастык жоктой, 
Дос калбасын эч билбеппиз. 
Жаштык курак — өмүр жазы, 
Каржалуудан шектенбеппиз. 
Жаштык курак — курч чак тура, 
. Мокоор кезди түк билбеппиз. 
Өмүр жазы өтсө-кетсе, 
Кыш келээрии эскербеппиз. 
Жокчулукка көнгөн менен, 
Токчулукка эч көнбөппүз. 
Бул жалгандан өтпөйт кимдер! 
Түшкө кирет жакшы күндөр. 
Биз көпөлөк — бир жылт этип, 
Таңда туулуп, кечте очөөр... 
(Оңтойсуздана кулуңдөп, жашын суртөт.) Куураган 

карылык... сөөк-саакты жашытты бейм... 
Ч а л. Мда-а... Ушундай ырдан кийин бир жакшы тамак 

болсо... 
Сыпайы кемпир (Карыяга, жароокер). Уруксат болсо, биз 

кайталы? 
К а р ы я. Яа?! Бат элеби?!. Отура турсаңар?!. 
Сыпайы кемпир (жадырай карап). Сизге ыракмат, черибиз 

жазылып калды. Канча бир өмүргө жашара түшкөнсүд^к... 
Күлкүчү кемпир. Бул ырас, сөөгүбүздү агарттыныз. Фү-

фү-фү... (Чалга, жаңсап кыйкырат.) Турунуз, кеттик! 
Ч а л. «Кеттик»? Тамак бербейт бекен? Бышып атса, күтө 

туралы. 
С ы п а й ы к е м п и р. Жарыктык... тамак-атп 

программасын чечүү менен эле алек. 
Кемпирлер күлө кетүүгө камына баштайт. 
Карыя (апкаарыңкы). Шашпасаңар?!. 
С ы п а й ы кемпир. Кетели. 
К а р ы я. Мен да кетем! 
С ы п а й ы к е м п и р. Кайда, жарыктык? 
К а р ы я. Силер менен!.. Ала кеткиле?! Силер ясашаган 

жетимканага!.. Өзүм барышка шайман бош менде... 
Сыпайы кемпир. Аякта суутуп коюппу сизге?! 
К а р ы я. Өлсөм да силерге жетип өлөйүн! Сөөгүм 

силерден чыксын. Өз колуңар менен өз көрстөнүңөргө 
койгула. Эч кимге кабар деле айтпагыла. Силердин көрстөн 
таза, кароосу жакшы тура. Мени бу жерге таштабагыла?!. 

Сыпайы кемпир (каңырыгы түтөп). Жарыктык... бу эмне 
шоруңуз? (Бышактап ыйлай баш тайт ). 

Күлкүчү кемпир (күлкусу туттугуп, ыйлап жибере жаздап 
турат). Курган киши... аякта эле жыргаи кетем дейсизби? Өз 
үй, өлөң тошөк... боор эттен бүткөн балдардан тирүүлөй 
качканыңызга жол болсун! Балдарсыз көргөн күн курусун! 
жашоо курусун! Жетимканада миң күн жыргал көргөнчө, өз 
үйдөгү бир күндүк куурал артык... 

Сыпайы кемпир (бышактап басыла албай). Жарыктык... 
Бизде жалаң эле тирүү арбактар жашайбыз. Калыңыз, а көрөк, 
биз сизге келип туралы. Бүгүнкүдөй бийлейбиз, ырдайбыз, 
торт менен чай ичебиз... 

Күлкүчү кемпир (буулуга.). Калыңыз... бизди ээрчип 
чекеңиз жылыбайт... 
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К а р ы я. Азыр, азыр! (Карбаластап, баягы татынакай 
чабаданды. кармап чыгат.) Балдарымдын белеги... самын-
сумун, бир сыйра киймими салып алдым. Бир жерге телепун 
чалып алайын, бир эле мүнөт?.. (ТелЬфоп чалат.) Ало-о?.. Бу 
мен... Ыракмат... Журт которуштуруп, башка жакка кетип 
жатам... Оо, сонун жер а! «Жалаң өзүм курдуу, өзүмө теңтуш 
жакшы кишилер! Алар өжөи да, тирүү жүрсоң да кор 
кылбайт. Сыр билги, боорукер адам дар!.. Аяктан сизге 
телеЬун чала аламбы, я&жпу — өзүм арсармын. Балким, 
чалууга чамам келбес? Кокус, чала албай калсам, дайынсыз 
жоголгон адепсиз неме экен деп, кҮДОр үзбөңүз. Ичер суу, 
көрөр күнүм деле чамалуу калгансыды. Бирок канча 
жашабайын, жакшы адамдардын колуна баратам. Кайыр, 
байбиче. (Акырын.) Кайыр. (Тыным. Трубканы коетп.) Мен 
бүттүм!.. 

Күлкүчү кемпир. Чекилик кылып атасыз, карыя. 
Сыпайы кемпир. Жакшылап өлчедүңүзбү? Өкүнүп 

калбаңыз? 
К а р ы я (муңая жылмайып, бир сап ыр ырдап коетп). 

«Жүрөлүчү... жүрөлүчү-ай жүрөк оорутпай...» (Үй менен 
коштпошконсуп.) Балдар ушул үйдү жаңы алганда, кемпирим 
кургур ана келем-мына келем деп жүрүп, эшиктөрүн көрбөй 
өтүп кетти... Чыктыкпы? 

Сыпайы кемпир (Карыянын чабаданын Чалга тамашалай 
кармата салат). Кармаңыз! Көтөрө басыңыз! Эшиктен такси 
кармайлы. Мен төлөйм, менде акча деген саман! (Карыяга.) 
Көрдүңүзбү, «саман» деген сөзүңүздү бир укканда эле 
үйрөнүп ала койдум!.. 

К а р ы я. Баса, акча демекчи! Ырас эстетпедиңизби, 
небереме деп каткан жүз сомчо теңгем бар, сомкесине салып 
коеюн. (Бурчта, тамдын бооруна кайчылаштыра кадалган 
теннис ракеткаларынын ортосунда илинип турган сувенир-
сумкага акча салат.) Китеп сатып ажын. Биздин колдо өстү. 
Буюрса, жаман киши болбойт. Боорукер. Жакында келбейт. 
(Вазадагы гүлду кыздын тумбочкасына коет.) Чоң атасы гүл 
коюп кетиптир дегенди укса, кубанып кажын. А, балким, өзү 

келгиче, солубай тура берээр? Чыдамкай гүл да! 
Сыпайы кемпир. Ичиңиз ачышып турат, калып эле 

калыңызчы?.. 
К а р ы я (тамашалаган болуп, ырдап коет). «Жүрөлүчү-ай 

жүрөк оорутпай...» (Мууну бошой түшүп, карманат.) Дагы 
бир уулум бар... андан санаам тынч, адам болуп кетчү неме. 
Бирок... ал илимин жактап келгиче, — ким бар, ким жок,— 
араңарда жүрө турайын?.. 

Тыным. Ар ким турган турган жеринде. Акгыча 
«Жүрелүчү жүрек оорутпай» деген ыр радиодонбу, 
концерттенби, же жөн эле ээн талааданбы, айтор, кайдандыр 
бир жактан жагымдуу жакшынакай үн менен ырдала баштайт. 
Күлкүчү кемпир Карыяны акырын чыканагынан сүйөп келип, 
столдун жанына отургузат. Карылар бир бирден чыгып кете 
баштайт.Карыя аңырайып ачык турган эшикти бир карап алат 
да, жалгыз калганын көрүп, шашып-бушуп, үйдөгү жарыктан 
бир гана Небересине калтырган гүлдүн үстүндөгү жарыкты 
күйгүзүп коюп, калганын бүт өчүрөт да каалганы ачык 
таштаган   

тейден карылардын артынан жөнөп кетет.Абышка-
кемпирлер көчөдө кетип баратып, баягы Байбиченин жанынан 
өтүшөт. Ал азыр Карыянын кыялындагы ак элечеги жок эле 
шаардын короо шыпырган жупуну кемпири, скамейкага 
шыпыргысын жөлөп коюп, эс алып отурат. Карыя экөө 
телефондон нечен ирээт сүйлөшсө да, өмүрү көрүшпөгөн 
немелер бирин бири тааныган жок. Тиктешип коюп, тим 
болушат. Табышмактуу гана бүшүркөө пайда болоор, 
мүмкүн? Байбиче ордунан туруп барып, телефон-автоматтан 
телефон чалат. Ээн үйдө телефон чырылдай баштайт. Аиы 
алган эч ким жок. Байбиче күтүп тура берет.Үйдө Небере 
кыздын тумбочкасында мөлтүрөгөн кыпкызыл гүл жана 
чырылдап басылбаган телефон. 

«Жүрөлүчү жүрөк оорутпай» акырына чейин ырдала 
берет. 

Аягы.  
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