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ПАСТАҒЬІ ЧАРДЫҒЬІ





I.

Орай хараа. Че андағ даа пол- 
за, кӧп иблерде от усхалах полған. Ана андағ иирде аал ара- 
ли холтыхтас салған ӱс хыс ,пазысчатхан.

— Пок, пӱӱн тың сегіргеніме азахтарым ам даа сыстас- 
ча, — теен ортызында пасчатхан ніскечек сыннығ чапчаң хы- 
лыхтығ, табырах тілліг хыс Клаша.

— Сыннаң даа пӱӱн матап сегірібістібістер, е-ей! — хосхан 
аның чооғына Арако, харасхы даа полза, ӧӧрезін чахсы 
кӧрчеткен чіли, низе кӧріп.

Оларның пірсі Тана ла, ноға-да улуғ сағысха тӱс пар- 
ран табыс-тубус чох «ыы, я» ла тіп ала, мӧнек пасчатхан. 
Аньщ нимее хомзынчатханын ӧӧрелері пілбееннер. I

Іди пазыза, олар аал пазына чағдап таа килгеңнерінде, 
индіре — аал азаанзар — гармонь сыңырн тӱскен. Аны ла 
нсте, хыстар, айланып, турғлабысхапнар. Аида гармонь, 
«тохтаңар, пазох сегірізіңер» теен чіли, нахланып, кееркес- 
тіг ӱн чай сыххан. Ол кӧг, аал арали парғаннаң, чазылар 
паза састар ӱстӱнче учух парғаннаң, хайда-да хайылчатхан.

Хыстар табыс таа чох гармонь тіллеичеткенін исте тур- 
ғапнарында, алныларында кӧзенек чариннда кізі кӧріне 
тӱскен.

і /  — Тац сірер чӱгӱріснең чӧрчезер бе? — чоохтанган Пас- 
кир, оларныц хыринзар чағдап киліп.

—  ІІІС пір дес чӱгӱрбеебіс! — тапсаан Тана.
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Хайди ол Клашадаң пурнада тапсабысханын позы даа 
пілшмин халған.

Паскир оларның хырина пас килерінең, Клаша, аны хол- 
тиинаң хаап, Тананаң хости орын пирген. Прай тиңе айла- 
нып, пазох аал арали пазыс сыхханнар. Гармонь ӱні оларнын, 
сооларында амырапчатхан.

Ур нимес ле пазарларынаң, кӧзенектерде от усхлап пар- 
тан. Сах андох аал аразы чыплама харасхы пол парган, 
аал ӱстӱндегі тигірде чай салған чылтыстар улам на кӧп 
пызыцнас сыхханнар.

Ол туста пайаадаң тапсабипчатхан Тананын, уні позы ла 
урыл сыххан.

— Хайдағ чахсы иир! — чӧпсінче Тана. — Мындағ иирде 
хараа тооза даа аал арали чӧрчедерчік...

Чоох пазында, тигірзертін тӱзіп одырған тарғай чіли, кі- 
діреде хатхыр салча. Ол хатхырза, Клашанаң Арако ідӧк 
хатхырчалар. Аның ӱні ноға іди іле сығыбысханын ӧӧрелері 
ам на пілділер: пайаадаң Паскирні чохсынып, кӧӧ-саа чох
полтыр.

— Нинче хыс майылдыра сегірдің, Паскир? — сурыбысхан 
Клаша.

— Синнең пасха кізі дее майыхчам тібеен.
— Чоохтаба, айначах! Минің азаам ам даа сыстапча. 

•Тана даа, таң, чабал хой чіли майраңнапча ба? — хормачы- 
ланған Клаша.

— Іди, киик чіли, сегірчетсе, поо даа кізінің азағы сыс- 
тир, — хосхан Арако.

Олар іди хатхы-кӱлкінец ӱр дее парбаанда, Клаша тох- 
табысхан.

'Гаііанаң Паскирнің холларын салып, суулап арах чоох- 
танған:

— Амыр хараа!
Іди ле тіп, Паскирніц айазын тазылада сапхан, аның 

соонаң Тананың холын, алып, ікі холнаң чаба тудыбысхан. 
Араконы холтыхтап, аар алдыра пас сыхханнар. Олар ха
расхы чирзер кӧленгсичс, Клашаныц ӱні истіл парчатхан:

— Аракочах, мипзер хонарға парарзын /ма?!..
Тананац Паскир ікӧлец сырайдаң сырайға удур-тӧдір

кӧрізс тур халғаннар.
Паскир амды чалтанмин, Тананың ніскс нилін арта 

тудып, тссн:
— Че, иарып, иірсе чирде одыраац!
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Тана nip дее табыс чох, Паскирзер чапсыра полып, пас 
сыххан.

Ур дее полбаанда, олар сиден тӧзінде чатхан тӧге ӱстӱне 
одыр салғаннар.

—  Ам ч и , Паскир, сим Москвазар парзац, мағаа ниме 
ағыл пирерзін? — сурыбысхан Тана.

— Пілбес, хынзам, пірее ниме ағыл таа пирем... Э, я, аар- 
лығ духи чи! Че син чи, мағаа ниме сыйлирзың?

— Сағаа ба? — илееде сағынып, нандырған Тана. — Са- 
ғаа мин чӱреем сыйлирбын...

Паскир, Тананы пилінең арта тудып, позынзар чаба тарт- 
хан. Сырайы чағын полғанда, хыс кізінің тадылығ, часхы 
порчо осхас, чызы чӱреене кире тартылған. Сах андох аны 
нір холыпаң мойнынна арта тудып, охсанарға иткенде, Тана 
сах андох, Паскирнін ахсын чаба тудып, пазын хыйа иткен.

— Че, маңзыраба! Манзыраан сеек сӱтке тӱс парчаң.
Паскир, уйат парып, Тананың холыіт на пик тут салған,

позы амыр ла одырыбысхан.
— Чӱреем сыйлирым тіпчезің, а позың чағын даа итпин- 

чезін, хачан охсанам за? — сурған ол, позын арачыланып.
— Хачан хазыңда торым ӧссе, — хормачыланған пазох 

Таиа. — Ідӧк тее сала ла полза, «синің Паскирің», «Тананың 
Паскирі» тіпчелер.

— Тізелер чи, алай мини поларға хынминчазың ма? — 
Таназар кизе кӧріп, сурған Паскир.

— Кирек хынмааннаң нимес, Паскир! Синнең піс кем
ксмпн поларын ам даа чоохтаспаабыс. Че піди, кічігден сы- 
гара хада ӧзіп, ынағ чӧрчеткенібісте, оорли ла іди тіпчелер. 
Кичее хайди оттағы тимір чіли хызарғам: син аал арали
позырах атха мӱн салған чайбаңнадып одырғаныңда, Клаша 
ічемнің кӧзінс чоохтаныбысхап: «Тіғіне, Тана, синің Паски- 
рің!» — Ічем минзер улуғ харах кӧрібіскен. Анда кірер- 
парар чир табынмин, чоо хызарғам. Аман, тасхар сыхханда, 
Клашаны позым, кил, пізеем, позына даа хызарарға киліскен.

— А нимее хызарчазың? Син позыц даа кічігдӧк «минің 
Паскирім» тічеңзің хайза... Мин дее сині «минін. Танам» 
тидірбіи.

Тана Паскирзер тоғыр кӧрібіскен. Анда Паскир дее, 
пазын тӧбін тут салып, улуг сағысха кір нарып одырған.

Тана, Паскнр іди одырчатханда, пазын кӧдірген: харасхы 
тигірче парчатхан ӱлгер чылтыстар чабыс тӱзібіскен полған- 

нар, Читіген оііда айлан партыр. Сайда хончатхан турналар



улам тың хысхырыс сыхханнар. Аад пазында пір петух «ку- 
ка-ре-ку» тирінең, прай петухтар сарнас сыхханнар.

— Тан, алнына чит партыр, — тың арах чоохтанған 
Тана, — нанарға кирек, иртен ирте турарға, ідӧк тее ипчілер 
мині кӱннің орайлатчазың тіп кӧксидірлер.

Нанарда Паскир Тананы пазох иіске пилінең арта тудып 
алған, сырайы чағын поларынаң, охсаныбысхан. Хайди ох- 
сандырыбысханын Тана пілінмин дее халған: пазын на тӧбін 
тудып, табыс чох тур салған.

— Анымчох! — теен Паскир, аны ізік алнынзар ӱдезіп.
Паскир холын саларынаң, Тана ибінзер кірібіскен. Ибіне

кіріп, тӧзекке тоңха тӱскенче, Паскирнің тадылығ тыиызы 
аның чӱреене тол парғандағ паза хачан даа арыбаадағ осхас 
полған.

Узирға сағынып, хараан чапса даа, ноға-да кірбіктері ча
ра ла ойлас турғаннар. Паскирнің амға читіре адабаан пір 
ле сӧзі аның сағызыиа кӧп ниме тӱзірген. «...Москвадаң ай- 
ланзам, той идібізеең ме?» — кӧні сурды пӱӱн Паскир. «Сын- 
наң даа Паскирнең хада поларчыхпын», — сағынчатхан Тана.

«Хайди идер, — сағынча ол пазох, — хачан полза, пу иб 
істін олох тастим, хыс кізінің чурты андағ: ӧскен, чуртаан 
ибі хайдағ даа чахсы полза, пасха ибзер парча. Мин дее 
ідӧк парам... Че хайди полар Паскирнен не хада полза, Пас- 
кирнең не!» і

Тана іди сағыпып, ікі-ӱс хати айланған. Пазының алтын- 
даты частыхты кӧксінзер чаба тартханда, амды ічезінің ты- 
нызы чагын истілген. Істіне, кбксіпе ӧрініс тол парған, улуғ 
тынып, ӧрчіліг ле узубысхан.

2.
Кӱн, иртеннең иирге читіре ти- 

гірче чӱгӱргеніне майых парып, тынанарға тағ кистінзер 
одырчатхан. Аның чібек чачахтары, чилбірезе, тағлар ӱстӱне 
чайылчатханнар. Че сағам анда-мында асхлап халған пулут- 
тар чох полза, тигір ээн поларӌых: олары даа, улуғ ӧӧр тур- 
чатхан хазаада чат халған пір-ікі хой чіли, арам кӧрінчеткен- 
нер. Чазы ырчылары — постарғайахтар, узирға парчатхан 
кӱнні ӱдезіп, нинче пар ӱннерінен дее тахпахтассалар, кӧлет- 
кі тартыныбысхан чазыны кӱліндір полбинчатханнар. Олар- 
ның кееркестіг ӱннері тигір хойнындох ла хайыл парчатхан. 
Хызарта ізіп парған кӱн тағ кистінзер кӧленерінең, аның
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узун сустары, тағ ӱстӱнзертін сунып, тигірдегі арам пулут- 
тарны хызартарға маңнан халчатханнар...

Чазы уступе сала пӱрӱңкӱ тартыларынаң, саста пӱдӱр- 
чӱннең таарт пазох тартыс сыхханнар. і

Тобыннар, тізең, кӱзер ле чіли, ыыласчалар, састың ӱстӱ 
хайнапчатхан осхас. Кізіні чоо даа чіп саларға пиленнер: 
сала тан амыразох, кізінің чалаас сырайына чамаразып, 
пурлухтыр салғадағлар.

Ана андағ иирде Кирбі тағның олиинзар улуғ ӧӧр чыл- 
ғы сыхчатхан. Узун чилінніг, падах харыннығ, чоон-чоон 
ииилер, хулуннарын хоғдыра пырғырысхлап ала, сассартын 
субалдыра сыхчатханнар. Хайзы хулуннар, узун паза сылағай 
азахтарын тискер тебіне, аар-тӧдір ойлазып, инелерін ибіре 
тоғылас чӧргеннер. Мал соонча ніскечек азахтығ позырах 
атха мӱн салған чиит оол пастырчатхан. Ол ат ӱс.тӱнде хы- 
йын арах одыр салған, хайдағ-да кӧг хыңылан парча. Чыл- 
ғылар, састаң тағ олиинзар кӧдірілген сай, улам на амыр 
оттап пастааннар. Ана ол туста чиит оолның ӱні іле истілген:

Алтыма мӱнген хан позыраам 
Аарлығ колхозтың ады ни.
Айыдып чӧрген ир позым 
Аданын тӧлі ирӧк ни.
Изерлеп мӱяген хан позыраам 
Илбек колхозтыц малы ни.
Изерде чӧрген ир позым 
Иненіц тӧлі ирӧк ни.

Хырга сыхханда, ол оол, адынац чапчац иа тӱзіп, тиргіде- 
ғі хатиин — кӧк кибін—кизіп, мылтиин хости салып, адыныц 
узун тінін тудына, чирге харчына одырыбысхан. Ізебінен 
хапчых сығара тартып, тамкы ораабысхан, тамызарға спичке 
тартханда, чир ӱстӱ харасхы пол парған чіли пілдіре тӱскен. 
Тигірзер кӧрзе, пулуттар сооғылабох партырлар. Тін пазында 
турған ады даа ырах кӧрінген. Пудурып ибіре оттағлап чӧр- 
геи чылғылар чітклебӧк парғаннар. Амды оларның, от ла 
мыртлада хаап, оттапчатханнары истілчеткен. Ағбанныц тігі 
саринда чолча ойлап парчатхап машинаның чарытхылары 
іле кӧрінген. Ағбанныц паза Харатастын, электричествозы ча- 
рых нызыңнабысхан. Тағның идегінде чалтыраи сиилчеткен 
суғ кӧрледе чіт парған.

ІІаскир ідн одыра, тамкы тартып, ноға-да улуғ сағысха 
тӱзіп, сағызы нірде Ағбанзар, иірде Москвазар учухчатхан. 
Хайди за, тӱрче полза выставкаа Москвазар парар.
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Аннаң айланза, Тананаң той идерлер. ---- -
...Той полза, аал арали чон толдыра чӧрер, саңнығ аттығ 

аар-тӧдір ойладарлар. Тана позынаң хости порчолығ, чала- 
малығ одырар. Мин, хара ыстан кизіп, ах кӧгенееме узун 
чачахтығ чібек хурымны хурчаиыбызам, чачахтары, кӱн сузы 
чіли, чилбірезерлер. Эк, Клашанаң Арако, Чнос хайди ла 
сегірізерлер ни?

Тананаң хада ла поларбыс, паза харасхы чирче кізідең 
чазын чӧрбеспіс...

Іди одырғанда, кинетін кистімде узун чоллығ от чалын- 
ни тӱскеп. Игір-пӱгір чоллығ чалын ойлаан тигірзер кӧрібіс- 
се, чылтыстарның ай-сағбалары чоғыл, тигірнең чирмің ара- 
зында хара кибіс кӧзеңе тартыл партыр. Ана олох туста чик- 
пек чил сабыла тӱскен. Аны кӧре, Паскир одырған орнынац 
тура хонған.

— Наңмыр! — позы позына истілдіре чоохтанған.
Сах андох, мылтиин хаап, изерліг адына алтанған. Чыл- 

ғыларын піріктір сыххан. «Тирең ӧзензер»,.. — сағына, оттап 
чӧрген малларны ікі тағ аразынзар сӱрглеп сыххан. Тӱрче 
поларынаң, чылғылар прай даа табылғылығ тирең ӧзенде 
іюлғаннар, тымыхха читкенде, ідӧк ле амыр оттағлабысхан- 
нар. Чил, улам хыылап, ат ӱстӱндегі кізіні аңдара хабарға 
хазырлан киліп, тыын турған. Килкім тиріспектер, тоолап, 
сырайға паза холға ачыда тееп пастааннар.

Паскир, чылғылар амыр оттирынаң, адынаң тӱзіп, пазох 
узун тінін тудыпа, адының алнынзар тымыхти тур салған. 
Ана ол туста, чир ӱстӱ прай ла хап-хара пол иарған, харахха, 
ағас таа сасчатса, кӧрінмеедег. Паскириің чӱрегі, иолар ни- 
мені пілген чіли, позына истілдіре кӱрслепчеткен. Тигірче 
игір-пӱгір чоллығ чалын улам удаа ойлапча. Чир тітірезіп 
пастаан. Аны кӧргенде, пілдістіг: чалғыс кізі чазыда чӱзе

\| наңмырға пастырза, хайдағ ирее кӧрче. Анзын Паскир іле 
піл турған. Че ол чалғызап полза, хайди идерчік, амды ол 
чалғызаи нимес — анынаң хада кӧп пас мал... Анзын сағы- 
на, Паскир наңмыр алнындох халтырап сыххан. Чылғылар 
оғыраныза тӱскеннер. Паскир табыраанча, изер хамағына тар- 
тына, ат ӱстӱне чапли тӱскен, маллар ибіре ӱкӱс салдырған. 
Я, андағ сидік туста обал хада поладыр: наңмырнаң хада 
пӱӱрлер...

ӧӧр пазы хара асхыр, Паскир ӧӧрнің nip хыринзар парза, 
паза nip хырина парча. Ідӧк ибіре чӱгӱріп, пысхыр чӧрче. 
Ана ол туста чил-хуюн, чидіп, чирнең тигірні хада пулғабыс-
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хан. Маллар улам тын, оғыраныс сыхханнар. Кічичек хулу- 
нычахтар кістесчелер. Амды чылғылар, тигір чалынназа, 
кӧрін парчалар: прайлары пірге чыылып, пастарын ибіре ай- 
ландыра турыбыстырлар, кічіг маллар прай ортызында. Іди 
турған чылғыны пӱӱр, орнынац на тибірет полбаза, мал хаап 
полбинча тидірлер. Чағын килген пӱӱрні полған на чоон мал 
алын азаанаң саапча.
\1 Паскир іди ибір чӧрген туста, наңмыр, кӧнекнең урған 

чіли, сеелеп сыххан. Позырах тай, пазын чил тӧбін тудып, 
паза пазарға хынминыбысхан. Хамчы сапса, пір ле орында 
тура, тнскер тебінче. Паскир, іди адынаң айғас чӧріп, тнгір 

^чалыннаанында кӧрзе, пір пӱӱр, харалып, чылғылар алнында 
\ f УР салтыр. Позырах тай, тінін пілінмин, пазын алын азах- 

л/гарының а|)азына суғып, чылгылар аразынзар кире ойлиріа 
Лхарасча.' Паза ла полбаста, Паскир адынаң тӱзіре сегірген, 

мылтығын холға алып, пудурып пӱӱр кӧрінген чирзер ойлап 
парған, пиме дее кӧрінминче. і Пӱӱрні кӧр табарға харазыіі, 
харахтарын улам улуғ корғен, че ниме чоғыл. Сынап цӱӱр 
ӱстӱнзер дее сегірзе, кӧрбеедег. Ағаа орта пазох тигірче ча- 
льш ойлаан, андада Паскирден. ырах нимес чоон пӱӱр аар 
айланғаны кӧрінген. Паскир/ мылтиин' пӱӱр турған чирзер 
улап атыбысхан. Мылтых табызы позына даа истілбеен, тӧ- 
зіне хатығ тепкенінең не атылғанын пілген. Мылтых ла зты- 
бызып, пазох чылғылар ибіре ойлап сыххан. Паза ла кӧрзе, 
чылғылар турған орныларынаң тибіребістірлер: пайаа пірік- 
тіре турған ползалар, амды тарабыстырлар. Хулунычахтар 
паза инелері уламох тың кістесчелер. Чазағ даа полза, мал- 
ларны пір чирде тударға харазып, пазох ибіре чӱгӱрген. Ха- 
рағына пір дее ниме кӧрінмин, оорли ла ойлап чӧрчеткен. 
• йгір чалынпазаТ'хайзы чылғылар Кӧрін парчатханнар. Пола- 
пола паза ибір тее полбиныбысхан: пірде чылғы аразына кір 
парча, пірде чылғыларны кӧр таппии халча. Ана ол туста, 
наңмыр улам на тың ур сыххан, чил амырабысхан. Амды 
тигір дее ас чалыннапчатхан. Анчада алнындағы маллар даа 
кӧрінмин парғаннар, чир ӱстӱ улам на харасхы пол парған. 
Чылғыларны орныларында тут полбазын Паскир анда ла 
пілген.ѴѴнда ол, пӱӱр ахсына кире ойлап иарбим тін, алай ба 
хайаа урун парбим тіп, мылтығын алнынзар тут салып, чыл- 
ғылар парған чирзер оорли ла ойлап сыххаи: пірде килкім 
тасха сӱрнӱгіи, пірде табылғаа харылып, аңдарыл кил тӱсче, 
пазох тура хонып, ойлапча. Іди ойлап париғанда, кинетін 
алтындағы чир ойа тӱс паргаи чіли пілдірген. ГІозы ойа тӱс-
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кен чирнең хада тӧбін учух пари... Анчада холындағы мыл- 
тии тығдыри тӱскен, позы сах андох, чирге чидіп, аның ӱс- 
тӱне тӱпли халған. Анда аның хол-азағы сыстаза тӱскен. 
Ӱстӱндегі харасхы сах андох кӧдіріліп, чир ӱстӱ чарых піл- 
дірген, че ноға-да сарығ полған. Харағының алнында хара 
сеектер учуххлап сыхханнар. Ніткезінзер урылчатхан наңмыр 
суу чылығ полған.

...Ічезінең Тана холларына толдыра порчолар тудын сал- 
ған позынзар удур пазысчатханнар. Тана ноға-да тойдағы 
наа нала кнбі кис салтыр, аның кибінзер кӧрзе, харах 
чалтанчал

3.

— Тана, мындазың ма? — кізі 
табызы истілген чіли полған Тананың уйғузының аразында.

Тана, пӱрген салған чорғанын аза тастап, хараан кӧрібіс- 
кен: кем-де чайғы иб хырындағы чардыларны мунзурухнаң 
тохпахтапчатхан, анзына иб илеңнепчеткен чіли пілдірген. 
Чахсы пілін килзе, улуғ чил полча, хазыр наңмыр сеелепче, 
тигір чалыннап, кӱтӱрт кӱзӱрепче. Тана, пазын кӧдіріп, кӧксін 
чорған алтынаң сығара, ікі чығанағына сірене, одырыбысхан: 
иб істі ідӧк ле харасхы, амыр ла полған.

— Тана! — сыбыранған пазох ол кізі.
Амды аның чооғын Тана іле искен.
— Ічең, синзіц ме? — удур тагісааи Тана.
— Чох, мин... — сыбыраныбох нандырча анзы.
— Кемдір зе? Син нимессің ме, ічең?!
— Чох, мии, — улам іле истілген.
Харасхы чирде кем-де, харбастап, позынзар чагдапчатхаи.
— Кемдір? Арако, синзіц ме?!— тапсаан Тана, нозы даа 

пілбин, сірлесчеткен чӱреен амырадып.
— Я, я, мин... Паскир.
Іди ол кізі Тананың хыринзар чағдап килгеи, сах аидох, 

харбастағлап ала, орғанзар одырғаны пілдірген. \
Кӧӧленгені іди харасхыда позының хырина чағдап кил- 

генде, Тананың чӱрее пазох ныырап сыххан. «Нацмыр, чил 
ӧтіре килді,.. хынча», — сағынғлапчатхан. Ана ол туста «Пас
кир» пос хылынып, пустап парған соох холы чорған алтын- 
ча Тананыц чалаас чиріне тееп нарған. Аизы сах андох чо-
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чаңни тӱскен. Сырайы чағын полғанда, тынызы пурнына кире 
тартылған. Тана кинетін піргер чызынған, хылии Паскирнине 
тӧӧй полбаан.

— Хыйа пар, хара айна! — тапсаан Тана.
— Амыр, амыр, ноо нимее хысхырчазың? Мин Паскир- 

бін! — теен ол кізі сыбыраныбох.
Іди ле тіп, Тананы хаап алып, тӧзексер аңдара тартхан. 

Че пу хылии пазох чоохтаан Танаа: «Ол Паскир нимес, пасха 
кізі». Тана, аның холынаң суура толғанып, хатығ арах 
хысхырған:

— Ічең! Саптах пу кізіні... Хайдағ-да кізі харасхыда 
хойпыма кірче...

Тана, тоғыртын сырай пастыра саап, азахнаң арға пас
тыри тепкеи. Ол кізі орғаннаң кӱреле парған, ідіс-хамыс хоғ- 
дыраза, апаң ізік азылыи, чабылған. Иб істі пазох амыр ла 
пол парған. Тасхар чил пазох, пӱӱр чіли, улупчатхан, наңмыр 
иб хырын тырбоснаң тырбап тадырапчагхан.

— «Кем полчан? Ноо айна іди пол чӧрче? Алай сынап 
таа Паскир бе?»1

* * *

^ХЖа+Ғг-хлзаа кистінде турған изерліг адына табырах ла ал- 
танып, аал арали пастыр сыххан. Хазыр, чӱзе наңмырда 
аның соонаң адай даа ойлабаан. Аның алтындағы сарааттьщ 
ам сайбырлапчатханын кӧрген кізінің істі кӧйерчік.

Ады іди чахсы сайбырлапчатханына чӧпсінзе дее, Танаа 
саптырғанына тарынып, аалдаң даа сыххалахта, ікі ізеңенең 
адының хабырғаларын топлада тееп, чалбах чайааға хамчы 
сапхан; ат, чіке сегіре, сах андох улуғ хаалағ тастаан. Табан 
алтынаң хатығ тобырах орнына час палгас чайыл парчатхан.

I Позы, ат ӱстӱнде ӧңкей салып, пазыи ат чилніне чаба тудып, 
аар-тӧдір абыдыл парчатхан. I

Чил тӧбін іди табырах парчатханда, аныц аргазына наң- 
мыр даа ас теепчеткен, чил дее чит полбинчатхаи чіли піл- 
дірген. !

Іди парып, Ойаң индіркі аалға читкенде, анда-мында от 
чарығлапчатханы кӧрінген. «Чайғы хараада ноо нимее піди 
ирте турчалар?» — сағыпа, адыныц ахсын хойнынзар тарѵ 
тып, тохтатхан. Анда ла пілдірібіскен: пацмыр сиргіниеені, 
іскер ыраххы чылтыстар таг пастарында пызыңнасхлапчат-
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ханнар. Аал аразында адай табызы хойығ полған. Хайдағ-да
чалаң кізілер аал индіре парчатханнар.

Ибінің хырина пастыр киліп, Ойаң уламох хайхабысхан: 
«Ноға ипчім іди ирте турған? Ирлер, араға іс чӧрген кізі
лер», — сағына тартып, аттаң тӱзіре сегірген, адын палғабин 
даа, туюх тінін ат пазынаң азыра столбаа кире тастап, ибін- 
зер ойлаан. Тістері, чап пӱӱрни чіли, тазылас сыхханнар, 
ханы кӧміске ӱстӱнде салғыла тӱскен. Ізік ле азып, тӧзекте 
пала имчектепчеткен ппчізіне абағырған:

— Хайдағ ирлернең араға істің, тізі адай!
— Хайди полчазың, Ойаң, пір дее кізі араға іспеен,— 

хомзына чоохтанған Марфачах.
— Хайди іспечең, таң атханча узубаанда?
— Узаабыс, Ойаң, Мапоң Петрович чӧріп, прай аалны 

усхурды... Паскирнің чылғызы, ӱрӱгіп, аалға килген тидір, 
че позы чоғыл. Сур, киртінмезең, мына чоғархы аалдаң Та- 
наның ічезі Торғы. Ол, индіркі аалзартын айлан парирып, 
наңмырға пастыр салып, мында хонча.

Торғы, тур киліп, стол хыринда тӧзеен киистӧк одыра, 
хаңзазына тамкы таарлапчадып, чоохтан салған:

— Сын, сын, Ойаң палам, дик чирдең Марфачахты крек- 
тебе, палам, пок, пудурғы Паскир хайди полды полчаң?

Аның чооғын искенде, Ойаңның, тасхачахти чіли, хызар 
парған харахтары сала сооғаннар.

— Че-е, мындағ хараада Паскир малнаң хада полар ба? 
Пірее чирде хыс хойнында узупча ни, — теен ол, харағын 
тоғыр кӧріп.

Торғынох ибіріп чоохтанғаи:
— Пайаа, иирзер, чогархы аалда тіпчеткеннер, андох хон

ча полбас па?
— Мал хадарчатхан кізі хайди ааллап чӧрчедер? —хаари 

чоохтанган Марфачах, Ойаңзар даа удур кӧрбин.
Торғы иней, паза даа ниме тапсабин, ахсындағы хаңза- 

зын ызырына, пес хыринда тамкы тамысхан. Хазыр тӱдӱп, 
хайнап, тура істінде чайылчатхан. Хаңзазының істіндегі пат- 
хазы, хайнап, сырлап турған.

— Пида, ол пала малыпаң хада полып, пу чабал кӱнде 
ирееленді полбазын.

— Аң-хустығда хорғыстығ чізе, — теен Марфачах.
— Хайдаң малнаң хада полчан, иирзер чылғылар Кирбі 

тағның олиинча парчатханнарын мин дее кӧргем, — пазох 
чойланған Ойац. — Постары ла сыхчатханнар.
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Пӧриин кизіп, Ойаң тасхар сых чӧрібіскен. Ізік ӧтіре ип- 
чізі тапсап халған:

— Ойаң, син Маноңнарны сӱріс парарға ба? Азыранып 
ал.

Аның сӧстерін Ойаң испеен, Марфачах таа аның нанды- 
риии албаан. Позы, палазын чатыр салып, тура хонып, песке 
одың суғыбысхан, тасхахгаң іпек алып, столзар улуғ-улуғ 
тілімнер кисклеп салчатхан.

Ойаң, тасхар ӱр дее полбин, нандыра кір килген, стол 
хыринзар одырып, улуғ тілім іпектерні, ахсына толдыра су- 
ғып, тайнапчатхан, чарбалығ ӱгрені соох таа полза, порлада 
оортапча. Лампа чариина аның игір пурны уламох улуғ, 
кӧк харахтары торыспайыс турғаннар. Чірік ирнін ӧтіре 
тістері ырсайысханнар.

— Паскирні выставкаа пардаң тееннер, Москвазар, мал 
„ ӱрет салған полза, ам аны выставкаа даа ызарлар ба — 
^чоохтанған Марфачах, нрі сала амыраанда.
-  — Хайдағ выставка ГІаскирнең сірерге, выставка орнына
{ Минсуғзар, хара туразар чыларзар.
 ̂ — Мипі ниме ӱчӱн чылдырарлар?

— Сині дее чылдырчатсыннар...
Тамкы тартып алғанда, 'Горғы, Ойаңның чооғына хынмин, 

* тӧзеензер чадып, стол даа чыылғалахха, тон алтына кір 
' парған.

Марфачах сағын салған:
— Хачан даа колхозта кізі чілп тогынмаан, ам парыбыс- 

тыр ба за!
Тӱрче ле поларынаң, кӧзеиек ӧтіре тигір тӧзі чарып, Кирбі 

тағның кистінзеркізі прай чарых тартылыбысхан. Ана ол 
туста Ойаңныц туразындагы чарытхы ус парғаи.

4.
Хараа, нацмыр хазыр сӱӱлеп- 

четкен туста, колхозтыц аңмарларын хадарчатхан Канок ап- 
сах ацмар алиында одыра сабыхсыпчатхан. Анчада кииетін 
аңмар кистінде чылғы кістезе тӱскені истілген. Аннаң андар 
маллар, кістезін ала, чылгы хазааларыизар нызырас парчат- 
ханнар. «Урӱгіп килген маллар!» — сағына тартхан Канок. 
Сах андох, мылтыгын тудына, сиден тастынзар ойлаан. Чыл-
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гылар кістескені хазаалар хыринзар истілче, аалдағы адай- 
лар ағаа хазыр ӱр сыхханнар.

Канок апсах чылғы хазаазына читіре ойлап парған. Кӧрзе, 
чылғылар, амырап, хазаа алнында ибіре турлар. Хулуннар 
ӧӧр ортызынзар кірглеп алтырлар. Наңмыр сала азылғанда, 
от тамызып кӧрзе, ӧӧр пазы хара асхыр ӧӧрінің алнында 
пазын тӧбін тут салған турча.

Аны ла кӧр салып, Канок сах андох колхоз пастығы Чус- 
теевтің ибінзер ойлаан.

Маноңның ибінзер чидіп, ізік тохпахтап сыххан.
— Кемдір? — тапсаан иб ээзі ізік ӧтіре.
— Минь чи, Маньоң Петйович, ачь ічииң, табырах ачь, — 

тухур тілінед почылап чоохтанған Канок.
Ізік асчадып, иб ээзі, аны нимее салбааи чіли, хатығ арах 

чоохтанған:
— Ноо нимее, хараазынаң чӧріп, адай-хусты ай-пораан 

тӱзір чӧрчезің?
Канок, иб ээзінің соонаң ибге кире пазып, лампа чараа- 

лахтох ӱскӱр киліп, табырах ла чоохтап сыххан:
— Маньоң Петйович, чыйғылай кийді, ӱйӱк кийдійей... 
От чараанда, Каноктың ээк, кірбе сағалы кӧдіріл-чабы-

рылчатхан, позы, тізең, холын пулғап киліп, чоохтап турған. 
От чариина кічидек харағастары, сур чіли, кірбік аразынаң 
чалтырасчатханнар, узун, пӱгір пурны улам на улуғ кӧрінген.

— Чылғылар ӱрӱк килділер, тіпчезің ме?— сурған Мапоң 
Петрович, чӧріс пазында кип-азағын кизіп. — Паскир чи, 
хайдадыр?

— Пачкий чоғый.
— Пар, аалдағы иреипериі прай усхур! Ат изерлезін- 

нер! — тапсаан пастых.
— Че, че, пайим! — тіп, ізіксер ойлаан Канок апсах. 
Ізіктең сых парирып, узун сынынаң мӧкейерге маңнанмин,

пазынаң иркін сӱзіп алған.
— Йо, падым... — йоғырып ала, ізік кистінде чіткен. 
Маноң Петрович табыраанда ибдең сыға хонған. Пастап,

харахха ағас таа сасчатса кӧрінмес чіли, харасхы пілдірчет- 
кен. Наңмырлығ пулуттарға Ағбан істінзеркізі прай туу ха- 
ралчатхан. Аал аразында прай ла салбых турған. Хайдар даа 
насса, суғ ла, суғ. Ӧл салбыхтарны ибіре парчаа чоғыл — кӧл 
ле осхастар. Суғча парып, ат хазаазына читкен. Хадан чӱген 
алчатхаида, аның соонаң нреннер, пірдең-ікідең киліп, чӱген 
тудына, ат хазаазымзар кире пазысхлааннар.
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— Прайларыңар конторазар — тапсаан харасхы ӧтіре 
Маноң Петрович.

Позы, адын чидіне конторазар парып, от тамызыбысхан. 
Керосинніг лампа пастап ағырин на кӧйе, чарии кӧдірілі- 
біскен.

— Мылтых ағыдладар ба? — сурған ол, соонаң кірген 
арғыстарынаң.

— Э-э, мин мылтых таа аларға ундуттырбын, — чоохта- 
нып ала, Максим ізіксер тойраңнаан.

— Мин ағылғам, — теен паза пірсі.
Аіщада ізік хазыра азылған. Иреннер пірдең-ікідең та- 

бырах ла кире хонғлааннар.
Оларның соонаң Канок апсах ибге кире хонған. Иркін 

алтаалахтох, тапсаан:
— Маньоц Петйович, плайлайын учхуйдым. Ойаңны йа 

таппадым.
— Ойаң чоғыл ба? Хайдар парғап кізі полчаң?
Прайлары тасхар сыххлааннар, пастап харасхох ла пол-

ған. Хадан атха алтанып, аал тӧбін пастырысхлап сыхханна- 
рында, таң анда ла сала чараан чіли пілдірген. Че аалда пол- 
ған на ибде чарытхылар кӧйчеткеннер. Аалдаң сығып, Кирбі 
тағның олиинзар чапсынарларынаң, тигірнің іскеркізі хазары- 
бысхан. Чил дее амырап, чир ӱстӱ ӧл сыхнаң тын турған. Пір 
тӧңе сығарларынаң, адайлар алныларына чӧрібіскеннер. 
Оларның пірсі, сооларынча ырах иимес ле ойлап, хыңзып ала 
айлан килген. Паза даа хыйа парбин, ат азағыныц аразында 
сырбалчатхан. Алнына парған адайлар, ӱр дее полбин, 
хырац азыра парчатханнары тигір чариина кӧрін халган.

— Арса, пӱӱр сӱр парирлар? — чоохтанған кем-де.
Чалац кізілер адайлар асхаи хырзар чікім тобыра чӧр

сыхханнар; аттар табанына оох тастар, хазых чілн, сығдыра- 
за чайылчатханнар. Олар хырға сыхханда, таң улам па ча- 
рып, тигір тӧзіне хызыл сыр чайылыбысхан.

Пӧзік хырға сыхсалар, пір дее ниме сагбазы чоғыл, адай
лар даа табыс пирбинчелер. Аттарын тохтадып, тӱрче тура 
тыңнап ала, хыр посгада иастырысчатханпар. Андада Маноң 
Петрович, адыи тохтада тартып, гыңнап турыбысхан:

— Хайда-да адай, — сыбыранып чоохтанған, арғыстары 
хости пастырысхлап килгеннерінде.

— Прайлары амыр турганда, тирец ӧзен істінзер адай 
табызы хазыр нстілген. Олар аида ноо-да нимвпі абылапчат- 
ханнар,
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Прайлары, аттарын тибеңпи, ахсыларын сіліге тартып, 
тағ тӧбін чӧр сыхханнар. Хайзының аттары, иніссер кірерге 
хынмин, ікілер-ӱзер хати айландыра тартханнар. Анчада 
Маноң Петровичтіңӧк алтындағы ат иніс тӧбін табырах 
чӧр сыххан, аның соонаң прайлары пазысханнар. Аттар аза- 
ғының алтында пазох оох тас сығдырас сыххан. Ырах нимес 
ле ингеннерінде, адайларның табыстары улам іле истілген. 
Паза nip тӧстерге чидіп турғаннарында, олар постары даа 
кӧрінчеткеннер: пір ле чирде чыылыза, ноо-да нимені абылап 
алтырлар. Аны ла кӧрерінең, Маиоң Петрович адынаң тӱзіре 
сегірген.

— Ма, тут! — тіп, адының тінін аргызынзар сунған.
Аннада прайлары аттаң тӱзіре сегірглееннер. Аттарының

тіннерін Тодылға ла пире, прайлары мылтыхтарын суура 
тартхлааппар. Мылтыхтарын тудына, иніс тӧбін парчатхан- 
нар. Читкеннерінче, адайлар хазаали турған чирдең аң ойла- 
баан. Хачан ээлері чағдап килгеннерінде, адайлар, ээлеріне 
тыыдыпа, улам на хазыр ӱріп, ноо-да нимені ибір сыхханнар. 
Оларзар алдыра тағ тӧбін чибіргі артығох мылтых кӧстел 
нарған ипчеткен. Сынап адайлар аразынаң пӱӱр сығара ой- 
лаза, аның кӧксінзер хай син хорғамчыл ух паза картес 
учуғарчых.

Кізілер чит килгенде, адайларның хайзы-пірсі, супа тееп 
парыіі чатхан аңның пудына тыынғлап, тахылығ тӱгін кил- 
кімге ойа тартчатханнар. ӧліг пӱӱр анда пір дее хыймыра- 
бин чатхан.

Андада Діаноң Петрович адайларпы тығырған:
— Сыйт! Чидер!
— Сӧӧртезіннер, сӧӧртезіннер, ацнирға кӧиігерлер, — теен 

хайзы-да.
Олох ирен, мылтығын кӧк отха сал салып, ӧліг пӱӱрні, 

сыбырғы осхас, тохпах хузуриииаң хаап алып, пір хырина 
айландыра тартхан.

— Пу ӱрде ӧлген аң лолтыр, иді сооп партыр, — тееи ол, 
аңның хабырғаларын тутхлап.

— Адайлар тутпиндыр ба? — чапсысханнар прайлары.
— Пілбес, хайди ӧлген аң полчаң, — чоохтан салған Чус- 

теев, ніткезін тырбана.
Анчада аттар хыринда халған пӧзік сыннығ ирен Тодыл, 

аттарны прай чидіне, оларның хыринзар ии килген.
— Хулун чадыр ба, ооллар? — кӧксінең кӱзӱреп сурған.
— Я, хулун...
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— Кӧрбинчезің ме пӱӱрні?
— Хайди ӧлген аң полчаң?
Олар іди ӱзӱргенче, Маноң Петрович nip дее тапсабин 

ибіре пае чӧрген, ана ол туста, чир ӱстӱ прай чарып, прай 
ииме іле кӧрінібіскен. Тигірдегі чылтыстарны кӱн тағ кистін- 
зертін сунып узурғлапчатхан. Адайлар, ибіре чир чызырхас- 
хлап, аар-тӧдір ойласхлап чӧргеннер.

— Кӧрбинчезер бе пу чазыны, прай ла типсел иартыр. 
Мыида маллар пӱӱрге ибірткен одырлар, — теен колхоз пас- 
тыгы.

Маноң Петрович іди тееиде, прайлары, тари пазып, ол 
тирең ӧзеи істіндегі кизек чазыцахты кӧрглепчеткеннер.

Ана ол туста хайда-да табыс истілгеи. Прайлары тынмин 
даа тыцнаи турғлабысханнар. Аттар, ідӧк пастарын кӧдіріп, 
хулахтарын пістелдіре тутхлааннар. Адайлар прайлары ӧзен 
тӧбін ойласханнар. Ур дее полбаанда, хайа хырына чидіп, 
тағ индіре кӧре, хазыр ӱріс сыхханнар.

Андада полғаны ла, изер хамағына тартынып, ат ӱстӱне 
сегірглееннер. Иніс тӧбін кем чорыхнаң, кем сегіртісиең ин- 
четкеннер.

Адайлар апчыс турған хайа ӱстӱйе читкенперінде, чікім 
хайа тӧзіндегі оймахта кізі йоғырған.

Табырағынча аттарынаң тӱзіре сегірглееииер. Харахтары- 
наң хайа хырынац азыра иністі ніндіпчеткеннер.

— Мына кізі... Паскир! — тіп, Чнос прайларынаң пурнада 
пӧзік хайадаң тӱзіре сегірген.

Кӧрзелер, Паскир, нзіріп, наа ла оцарылчатхан кізі чіли, 
пазып кӧдіріп, пазох чирге тӱзірче. Хыймыраам сай иніс тӧбіи 
не чылча.

— .Паскир!— тапсаан Маноң Петрович.
Паскир, кірбіктерін чарып, пазын кӧдіре, харахтарын улуғ 

кӧрібіскен. Суғлығ, чазып парған харахтары сала, ла чалты- 
расханнар.

— Маноц! — тапсап, аар пазын пазох оох тастарға тӱзір- 
гси, харахтарының оды узып, кірбіктсрі пазох пірік иар- 
ғаннар.

— Суғ! — тееи Паскир, пазох пазыи кӧдіре, харағын даа 
аспин.

— Суг! — хатаапнар анын сӧзін прайлары.
Таг тӧбін пастарып айландырғанда, апда ла кӧргеннер: 

Ағбапның хазыры, азах алтындағы ла чіли, хыриларынча 
хайнап, салғағынаң ойнапчатхан, ,
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Чнозох, ойлап парып, пӧриинің кӱреезіне суғ сузып чи- 
тірген.

— Пок!— теен ол, — тӱрче ле учурабаан ползабыс, пу 
хайаны азып, суға кір парарчых.

Андада алтыларында хайа тӧзінче хайнап инчеткен суғ 
улам сӱрдестіг, Ағбан, хачан даа тӱбі чох чіли, кӧгеріп хай- 
напчатхан.

Аны кӧре, табырах ла хучахтап, тӧрт кізі Паскирні тағ 
чоғар ал чӧр сыхханнар. Прайлары оларпың сооларыиац 
пасханнар. Алтыларынаң оох тастар, тура хонып, тағ тӧбін 
ойлас парғанынаң, Ағбанның хазырында парып, суға пох- 
ласчалар. Ирбен от чызы, иртенгі киинең хада тарап„ та- 
диинаң кӧгіске кире тартылчатхан.

5.

Хамыстыг кӧллериің ӱстӱнде 
соох оор турған. Суғ ортызында ӧртектер, ниміс хаап, ӱтес- 
тірглеп чӧргеннері кӧрінген. Хай піреезі, суғ ӱстӱнде кӧдірі- 
ніп, хэнаттарын чаза салып, сапланыза, хаахтас чӧргеииер. 
Кӱи илееде ӧӧрлеи, соох оор кӧдірілерінец, суғ ӱстӱ ээи хал- 
ған: ӧртектер хамыс аразынзар уйаларына тарап парғаннар.

Аиа ол густа кӧл хазындағы чайлағдац улуғ ӧӧр сығыи, 
хойлар, от пазында чалтырапчатхап салымга пазарга тідін- 
мин, хазаа алнындох кирілісклеп турғаннар.

V Мал ээзі, кӱрең сырайлығ, чалахай, хыйға харахтығ ап- 
сах, хаңзазындағы тамкы тӱдӱнім иурладын ала, ибдең сых 
килген. Че ол ибге дее тӧӧй иимес, тракторлар ал чӧрчец »а- 
гонычахха тӧӧй иб полған. Апсах сах аидох, тӱгдӱр кӧміске- 
лерін кӧдіріп, улуғ хоор харахтарының кӧрізін чазы кизіре, 
Кирбі тағның ыраххы олығларынзар, тастаан. Чирнің ӱстӱ, 
ӧң-пасха порчоларға ӧңзіп, иртенгі арығ киинең тын турған.

Пу иртен чазылар ноға-да улам сіліг пілдіргеннер. Апсах, 
ол чазыларны мының алиында кӧрбеен чіли, чапсырхап, хол 
салааларын тӱгдӱр кӧміскезіНзер чаба тудып, хатан-хатап 
кӧрчеткен. 1

Апыц соонда табырах хылыхнаң ат ӱетӱііс сегірген. Изер 
алтындагы хула иии, хулахтарын чілмійте тудым, ээзінід иде- 
гін чаза хаап халған.

—I У-у, хаама, кізі ле идегіне силбектенедір! — ачырғана, 
тыц тапсабысхан аисах.
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ӧӧр хой кӱн алтынзар, хайда чазы ӱстӱнде кӱмӱс столба 
чатча — андар чӧр сыххан. Мал ӱстӱнче улуғ ӧӧр парчых, 
кӧлеткі ӱстӱнче парчатхан пулут чіли, тулғи парчатхан. Кни
де постарғайахтар пазох сіліг кӧг чайчатханнар.

Хойлар пастап, пір дее оттабин, кӧні субалыстыра пар- 
чатханнар. Тӱрче парып, тағ олиииа чапсынғанда, анда ла, 
тари чӧріп, иорчо пастарын хапхашіар. Апсах, ат ӱстӱндӧк 
одыра, пазох улуғ хаңзазына тамкы тыхтаан. Хула пии, па- 
зын мӧкейтіп, от хапхан, ахсындағы тимір суғлух от тайнаа- 
нына сығдырап сыххан.

Апсах, малларын хари, хаңзазындағы даа тамкызын тооза 
тартхалахта, ады, кинетін пазын кӧдіріп, хулахтарын ністел- 
діре тудыи, чолзар харахсынған. Хойлар хыринда, тағ олиин- 
да одырган адайы, кинетіи анчып, андарох ӱкӱс салған. Ап
сах пазын кӧдіріп кӧрзе, пір чалаң кізі чолча чайлағзар 
алдыра табырах ла чӱтӱртіп парча. Адының табаны хочырап, 
табан алтынаң палчах чачырапча. «Хайдағ кізі полчаң?»— 
сағына тартхан аға, чӱрегі ноға-да табырах кӱрсӱлеп сыххан.

Ол кізі, анчада хойларны кӧр салып, сах андох адын ай- 
ландыра тартхан. Тағ олиинзар чапсынарынаңох, ах тӧстіг 
хара адай, удур ойлап, адының алнында ораал сыххан. Ады- 
на чӧрерге дее пирбин, абылаан. Адайның хылии андағ: па- 
риғанны — палтырынаң, килигенні — кичірінең!

— Адайың тыс, Хоханах аға!— тапсаан ол кізі, сала 
чағдирынаң.

— Сыйт, Ах тӧс, сыйт! Мына! — мунзуриин кӧзіткен ап
сах амырапчатхаТГ- адайға.

Анзы, ээзіпің хатығ табызын истерінеңӧк, пазох парып, 
таг олиинда хойлар хари одыр салғаи.

— Хоханах аға, Паскир, хараа мал хадар чӧріп, хайадан 
аңдарыл партыр, сині йозер хығырчалар!— чоохтанған То- 
дыл, чағдап киліп.

Апсахтың, табызы даа сыхпин, ӧдӧзіие хайдағ-да хатығ 
ниме тулғи турыбысхан. Ікі наағынча аар, ізіг хорғамчыл 
осхас тамчылар, ойлазып, от пазындағы салымнаң піріккен- 
пер. Изірік кізі чіли, ат ӱстӱнде олчырас сыххан.

—I Парыңар нбзер, Хоханах аға, мин хойларны кӧрем,— 
тапсаан Тодыл.

Апсах табыс-тубус чох иніс тӧбін пастыр сыххан. Ізестіг 
полысчызы Ах тӧс, хузуриин сӧӧ салып, аныңох соонаң, хой- 
ларзар кӧре-jtope, тағ олиинча пас сыххан.
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Хохаиах, тӱрче пастырып, харахтарына толчатхан часты 
сыға пазыбысхан.

— Палам, Паскир! — чоохтан салған позына ла истілдіре. 
Позы сах андох, адының чайаазын узун тіннең ори саап, 
сегірткен, аннаң андар ады чӱгӱр сыххан. Іди париғанын 
Тодыл, тағдаң илееде ӱр кӧріп, харахнаң ӱдес халғам.

[_Я, полар ниме табырах полча. Апсах ӱр ниместе ле ӧр- 
чіліг, часкалығ чазыны тобыра кӧр турған. Амды, тізең, ағаа 
пайаағы чарых кӱн кӧрледе ус парған чіли пілдірче. Чир ӱстӱ 
ирай ла пораң, кӧгемдік пол парған. Кӧксі хызылыи, ӧдӧзі 
ле ачысча... Пайаа ол, Тодыл килчеткенде, чапсып кӧр тур- 
ған, амды аның чолынча, тискеркі ізінче позы парча. Г

Аалға читкенче, аның сағызы, ханаттығ хустаңох табьірах 
учуғып, апсахтың иргідегі чуртаан ирееліг чолын істес пар 
килген. Я, Паскир, чалғыс оолғы, кічігдең сығара позынаң 
хада мал хадарып ӧскен, че позына даа 'нинче хати чазыда 
порааннығ, чӱзе наңмырлығ кӱннерде малнаң хада хонарға 
киліскеи...

Хоханах, ӱстӱ-ӱстӱне хамчы саап, халсарығлығ, хучур- 
лығ сасча, кизек кӧллер арали чӱгӱрт парчатхан. Ат табаны 
кӧдірген палчах от пазындағы салымнаң чуулчатханнар.

Аал аразына чидіп, ізік алнында тӱзіре сегіріп, адын даа 
ііалгабин, ибзер алдыра ойлаан. Хула пии, сабыннац чуунғаи 
чіли, ах кӧбік ле пол парын, ахсындағы тимір суғлухты хы- 
чырада тайнап ала, хазаазар кире пазыбысхан.

Апсах, ибге кірін, »кізілерзер дес кӧрбин, орғанда чатхан 
оолғынзар мацзыраан. *

— ІІаскир! — тапсап, аның хыринзар одырыбысхан.
Хоханах ағаның, олғанни чіли, ікі харааиац час тоғыла-

нысчатханын кӧре, ибдеғі кізілернің харахтарына ідӧк час 
т а ртыл ғ л а а н. Паскирнін ічезі Калын пазох сӰркушісбіскец.

— Хомзынма, ағаң, Паскир чазылар! — амыратхан, апсах- 
тың иңнін тутхлап, Паскирнің хыринда хайын чӧрчеткен имчі 
хыс Клаша. Палии улуғ нимес...

Аида Маноң Петрович тее иб ээзін часхаан:
— Чарир, чарир, Хоханах, палии ла улуғ ниместе — 

Паскир чазылар!
Иб ээзі кӧрізін иазох Паскирзер тастаан. Ах тос осхас 

сырайын, чабых харағын имчі ватапаң чызыи чуунчатхаи. 
Аны кӧре, харахтарынац пазох час сірлескен.

Клаша Паскирге укол идібіекен. Иб іеті иазох амыраан. 
Апсах, ибірс кӧріи, nip аалдағы хончыхтарын, индіркі аал-
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дак Маноң Петрович нимені кӧре, сағыс хабына, ағырин 
сыбырана чоохтанып сурған:

— Хайди піди полтыр ам пу?
— Кирбінің чалымында полтыр, хайадаң аңдарылтыр. 

Пазы тың тӱскен осхас...
Аичада Клаша, табырах ла хайынып, аның пазын чылығ 

суғнаң чууп, сала кӧгер парған холының салааларын чаза 
тартхлапчатхан.

— Таня, пазох чылығ суғ! — чоохтанған Клаша, пазым 
кӧдіріп.

Тана, суғлығ хамыс пиріп, позы Паскирніц сырайынзар 
ла кӧре, харааиац сығылчатхан чазын чон кӧзіне тут полбин, 
хыйа пазыбысхан. Анзын піле, Клашаі даа, паза ағаа тапса- 
бин, чалғызан на тоғынчатхан: хайдағ-да сарығ им сӱртклеп 
алған соонда, вата салып, ах сӱбӱрекнең пазын ибіре сарып 
салған. Ніткезіндеғі палығны прайох чууп, им салған, анаң 
пазын ибіре ах бинт тарт салған. Тоғызын тоозып, чоохтан- 
ған: 1

— Ам тынанзын, иирзер усхунар. Аның аразында Чнос, 
араға тудына, кір килген. Ах бутылканы азып, Хоханахха 
чірчее толдыра ур пирген. Ікінчі ирет Кадың инейге читкен. 
Клаша, арағалығ чірчеіп хыйа идІп, ирет аларға ынабаан. 
Кӧп нимес араға алғанда, Маноң Петрович хайди Паскирні 
тілен хараазыпаң парғанмарын, хайди аны тапханнарын, 
хайди ибзер ағылғаниарып хыринац сығара чоохтап пирген. 
Аііыц чоогын хыринаң сығара истіп, Кадыц ииейӧк теен:

— ІІок, харын даа, хараазынаң парғазар...
Олар іди чоохтасчатхан туста, ГІаскир, пазыи пір хырин- 

зар айландырып, тансааи:
— Ио, о...
Кадың тура хопарынаңох, аннац хада Клаша паза Тана 

ГІаскирнің хыринда полғаннар. Аның хачаннаң таныс, Тана- 
ның чӱреенё сиип парған, аарлығ ӱні истілгеніне хыс кізінің 
кӧксі улам на табырах кӧдіріл-чабырыл турған.

— Суғ! — теен пазох Паскир, харахтарын азып.
— Суғ, суғ, — теен Клаша, аның сӧзін хатап.
Тана, кииетін айлана тӱзіи, тасхахсартын хамыс алып, 

сенексер сығара ойлабысхан. Ізік чариинда аның сӱрместері 
ле чайылыза халғаннар.

уТана суғ ағылғанча, Паскир Клашазар кизе кӧрген: ал-
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нында ах халаттығ, ах платтығ, улуғ кӧк харахтығ, ах сы- 
райлығ хыс кізіні кӧр салып, пазох тапсаан:

— Хайдабын мин?
— Ибдезің, — нандырған Клаша.
— Ибдезің, палам, — чоохтанған ічезі.
Паскир, ічезіп танаан соонда амырап, пазох хара харах- 

тарын чаабысхам.
— Араға сал пиріңер! — теен Маноң Петрович.
— Араға чарир.
Клаша, чірчее толдыра сал пирген арағаны пір холға 

тудына, Паскириің пазын кӧдіре, тапсаап:
— Паскир, мына суғ!
Анзы, иазох харахтарі>ін азып, Клашазар хази кӧрген.
— Суғ, — теен анзы, чірчені Паскирніц ахсынзар ағыл- 

чадып.
Паскир, пастабох улуғ оортамнаң ізігі, пір-ікі ле азырыи, 

арағаа чарчаан.
— Че чарир!— тіп, Клаша, чарым чірче арағаиы Маноң 

Петровичсер нандыра пиріп, Тананың холындағы толдыра 
хамысты алын, Паскирге суғ ізіртібіскен. Анзы пазох пір-ікі 
ле хати азырып, суғлығ хамысты хыйа иткен. Пазын пазох 
частыхсар тӱзіріп, харахтарын чаабысхан.

— Ам чахсы узир, — теен Клаша.

6.

Конторада Чустеевнең Ойаң 
ікӧлең ие полғаннар. Пірсі стол кистінде одырған, пірсі — 
ізік хыринда. Маноң Петрович, тамкы ораап, хапчиин Ойаң- 
зар сунған. Анзы, сала маңзыри тура хонып, стол хыринзар 
нас килген. Хапчыхты холға алып, пір хати орир тамкы 
чімчілеп алып, хапчығын пазох Чустеевтің алнынзар салған. 
Тамкы тамысхан соонда, Маноң Петрович, амыр арах чоох- 
тапып, сурыбысхан:

— Син, оол, Ойаң, нога тоғысха чӧрбипчезің? Прай кізі- 
лер тоғынчалар, че сині ле тоғыста кӧрбессің...

Ойаң, тарынған чіли, харағын Чустеевсер тоғыр кӧр сал- 
ган. Тӱрче тапсабин турып, кинетін хатхыр сыххан:

— Ха-а! Мип дее тоғынмазам, колхоз пай нооза. Тоғын- 
мазам даа, мииің тӧрт пас інеем пар. Алтанып пастыр чӧрер 
адым парох...
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Ана ол туста ізік азыла тӱскен. Ізік азыларынаң, Амфиза- 
ның чалахай кӱлінізі чалтыри тӱскен. Иркін алтап, амырох 
ла изеннескен. Аныц ырлап чоохтанған осхас ніске, чарых 
ӱиін искенде, Ойаң даа хылчаңни тӱскен.

Апфиза, кір киліп, ізік хыринда одырарынаң, Маноң Пет
рович хығырған:

— Ирт, ирт, Анфиза!
Аифиза, кӱлімзіреп ала пас киліп, сірееге одыр салған.
Одырарынац, колхоз пастығынаң пір дее сӧс албин, Ойаң- 

зар тоғыр кӧрген. Аның кӧрізінең не сағын пілгедег полған: 
«Пу айнапы, артых харынны, нимее мында одыртып алған- 
пар?»

Че Ойаң, тізең, Анфиза одырғанча, аның хызыл пулғах 
сырайын, иңнінең азыра тастаан ікі тулиин, пӧзік кӧксін, ре
зина сапог тӱрейінің ӱстӱнде кӧрінгеи чоон чодазын, чалбах 
чайааларын кӧрерге маңнан халған. Анын, даа ӱчӱн, 
Анфиза кӧрізін позынзар даа айландырза, пазын тӧбін ту- 
дып, хази кӧрчеткен.

Аііың на кӧрізін позынаң тайлыхтырар ӱчӱи, Анфиза 
табырах арах чоохтан сыххан:

— Маной, Петрович, пістің колхоз улуғ. Чӱгӱрчең аттар 
ӧскірчебіс. Ноға амга читіре улуғ род іиектср ӧскірбинчебіс...
А то іпектерібіс ӧскі осхастар, хузурухтары ла інектине 
тӧӧй... Пістің Россейде прай даа колхозтарда, совхозтарда 
улуг род іпек тутчалар.

Аны истін, Маноц Петрович табыс-тубус чох, улуғ сағыс- 
ха тӱс парған одыргаи. Тӱрче одырып, сурған:

— Ам чи сӱт хозылча ба?
— Хайдац хозылар, кӧк от, сааи, хазаазар тартарға кирек. 

Алай ба інекті хараа чазызар хадарарға...
— Хараа, чазызар?.. Чазызар... Сірерніц іди хадарча- 

лар ба?
— Хайди за! Хараа мал пір дее хазаада турбинча. Чс

мында, тізең, иирдӧк ағылып, чаап салчабыс... От таа пир- 
бинчебіе. Сӱт хайдаң килер? Інектіц сӱді тілінде_-----„

— Анаң чи, Анфиза, пТр' кӱн пір інектең нинчелер литр 
сӱт саапчазар?

— Ортымахти опар, он пизер! — ӱиін кӧдіріп, тапсаан 
Анфиза. — Че піс пизер литрдең артых сағбинчабыс.

— Я, анзы сын! Чарир, Анфиза, чӧптезербіс, сннің оӧе- 
терің' пісті узун уйғудаң чарбыхтырча...
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Анфиза іди чоохтап турғанда, Ойаң пазох харахтарын 
хазаңнада, алтынаң чоғар кӧріп одырған. Сыдап полбин, 
чоохха аралазыбысхан:

Сірернің Россейде... Ноға анда он пизер литр сағбин 
пеер килгезің зе? Мында Россей нимес, че Хахасий... Аида 
сірернің улуғ род інектер, че мында — ӧскі осхас. ӧскіні 
хайди даа азыразаң, сӱт ал полбассың. Сах андағох пістің

гінектерібіс. Тӱрче полза, пу хазах хат інектернің ахсылары- 
на от тыхтаңар тир. Ха-хаІ — хатхырғаи Ойаң.

— Син тохта, оол! Тың суулаба! Анфиза орта чоохтапча. 
Кӧрерзің, інекті хараа чазаа хадарарбыс, колхозха улуғ род 
інектер аларбыс...

— Чылғыны даа, хараа хадарып, аңа ӱреттірчезер. Амды 
інек малны ӱредерге бе? Полғланчадыңар! Тӱрче полза, ирай- 
ларыңарны харибзер чылдырғлирбыи, — чабаллан сыххаи 
Ойаң.

— Че пар, Анфиза, ол киректі соонаң чоохтазарбыстар, — 
айланған Маноц Петрович Анфизазар.

Анфиза табырах ла сых чӧрібіскен. Ол сығарынаң, Чус- 
теев хатығ арах тапсаап:

— Ниме ӱчӱн пісті харибзер чылдырғлирға итчезің? Син 
чіли, колхоз мойнында одырчабыс иа? Чон иңніне артылча- 
быс на? Анфиза орта чоохтапча, аны Россиядаң партия паза 
правительство ысхап. Сыпан аның ансағы Каблуков изен 
полған полза, пістің колхоз, кӧрерчіксің, пасха поларчых. 
Хайдағ ус кізі полған. Син осхас артых харыннар чох по
ларчых. Сағындах, Ойаң, хайди син осхас ор хазых кізі піди 
тоғынмин чӧрчетчең. Алай іди ле чуулғаи хаттарны китеп 
чӧрчетсец, иала-пархаң тох нолча ба?

— Минің иала-пархам ам даа астабаан, — чоохтан сал- 
ған, ізіктең сых парирып, Ойаң, пӱӱр чіли, тоғыр кӧре.

7.
Паскир, имнегде чатханнаң, 

пір неделя пазында ла азахха кірген. Клаша аны, олғап чіли, 
холынан азырачаң, хучахтап турғысчаң. Аны кічезіп кӧрчет- 
кеніне хайзы полза хончых ипчілер сыбыранысхлааинар: 
«Имчі хыстац Тана мындаа ылғабинаң сыххаи тіпчелер, ол 
хыс Паскирге иозы парарға итче, арса, Кадың худағай даа 
чапсыпча, Паскирні олған на чіли кӧрче тіпче, холнаң азы- 
рапча одыр,.,».
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— Хайзы хаттар ирге паадахтар нооза. Кӧргезер хайза, 
Анфиза хайди Коолайны ипчізінен, пылап алган. Имді хыс 
таа іди идер, — теен пірсінде, інек саап алып, сӱттіг плеге- 
лерні хаңааға таарлапчатханда, nip ипчі.

Анфиза чағдап килгенін кӧр салып, хайзы-да ол ипчіні 
тызыбысхан:

— Тс-с!..
ГІаскир ағырчатхан туста, редакциядаң киліп, сомға суур 

парғаниар. Ӱр дее полбаанда, аның сомы газетада сыххаи. 
Газетаның ӱстӱнче «Хызыл аал» улуғ букваларның на алтын- 
да «Паскир Сартыков —̂ махачы алып» тігі_дастырлар. Пӱӱр- 
ге пирбин, колхоз малый афдчБілДТПГ'учуііТаны тың махтап- 
чалар.

Клаша, ол газета килерінең, аны хыринаң сығара Пас- 
кирге прай хыгыр пирген. Клаша хығыргаи соонда, Паскир, 
ол газетамы холына алып, илееде ӱр тудым кӧрген. Аиаң, 
нозы даа кӱлімзіреп, теен:

— Пазыбох салчалар, аарда нымахтағы ла осхас. Мин- 
пец хада чӧріп, ол нимені прай постарының харахтарынац 
кӧрген чіли пасчалар.

— Ііасчатхан кізі андағ поларга кирек, — чӧпсінген Кла
ш а,— ол хараа Танязар килгеніңні ле азыра хаптыртыр...

— Ниме, ниме? Ниме тідің, Клаша? — чығанаана тайапа, 
орты кӧгісче кӧдірін киліи, сурғаи Паскир.

— Таня тіпчем. Мыйдаа наңмырлығ хараада Таняны хай
ди иткезің? — Клаша кӧні сурыбысхан.

Паскир, харағын Клашаныц ах сырайынзар хази кӧрібі- 
зіп, піргер айланып, чадыбысхам. Клаша, паза даа тапсирға 
полбин, одырох ла холындағы газетаны тӱре, уғзада тут- 
хлапчатхан.

Паскир, ӱр дее полбаанда, пазох айланып, сурыбысхан:
— Хайдағ харааны сурчазың, Клаша?
— Че, че, чат! Чазылзаң, анда сурам. Сағам ідӧк ле чоох 

пазында...
Кадың, кір киліп, Клаша Паскирнің тӧзеене одыра чоох- 

тасчатханын, ізіктегі турадаң кӧре, кӧңніне кирбин, тӱбіндегі 
туразар кір килген. Иркін алти, холын чызып ала, оларзар 
харағын хази кӧрген «Ағырығда даа амыр чатырарчых- 
сар», — сағын салған ол.

Кадыңны кӧре, Клаша чооғын пасха нимее айландыры- 
бысхан.
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— Ам даа Москвазар парарға маңнанарзың, чайғызы узун.
— Пазым чи табырах чазылғадағ ба? — сурған Паскир.
— Пис-алты 'кӱннең пазох ат ӱстӱнде учухтыр чӧрерзің...
Паскир, анзыма киртінмин, нымырт осхас, хара харахта-

рын сурлаидыра, пазох Клашазар кӧр салған. Анаң кӱлімзі- 
реп ала, чоохтанған:

— Уғаа табырах имнир одырзың,.. алғыстапчам!
Позы, палғап салған пазын кӧдіре тудып, сағын салған: 

«Ам даа пір ай артых чадарға килізер, неке».
Кадың, оларның чоохтарын истс, пір дее нимее чігленмин, 

оларзар кӧре, пазох сых чӧрібіскен.
Иб ээзі сых парғанда, Клаша Паскирні пазох хыс сых- 

хан:
— Сип чи, Паскир, Танязар хонарға чӧрче одырзың, ам 

чи, тойыңар хадан полар?
ГІаскирнің сырайына аалай сыр чадыбысхан, харахтарын 

тыплатпин даа улуғ кӧріп, Клаша ағаа кӱлчеткен чіли, хом- 
зыныснаң тапсабин, одырыбысхан. Клаша аны паза даа час- 
хап полбаадағ чіли, одырған орнынаң тура, пас парып, па- 
тефонны толгабысхан. Сах андох ир кізі ӱні чайыл сыххан: 
«Утро красит нежным светом»...

— Ана, Москва сині сағыпча, Паскир, чазыл табырах, — 
чоохтанған пазох Клаша, Паскирнін хыринзар одыра. Мос
ква теепде, Паскирнің сырайы, чарып, ӧңнен сыххан, кбксі 
табырах ла кӧдіріл-чабырыл пастаан. Че андағ даа полза, 
Клашанын, сырайынзар паза удур кӧрер кӧңні чох полған.

— Тан, тарын пардың ма, оолғым. Тарынма, тарынма! 
Таня позы чоохтабаан полза, мин хайдац пілерчікпін,— 
чойырхап, чалахай чоохтанған Клаша.

Позы, ніскечек ах холычағыман, Паскирнін, хойыг чічір ос
хас хатығ сазын сыйбап килгеннен, холын ээк алтында тох- 
татхан. Анын, ирке холы ізиинең іди ойлаанда, Паскирнін, чӱ- 
реене ноға-да истіг ле пілдірген. Харахтарын Паскир пазох 
Клашанын, ах сырайынаң албин кӧрчеткен: анын алтын осхас 
сарығ састары кӱнге чалтыраза, чазыдағы порчолар чіли, 
ойпалысчатханнар, улуғ кӧк харахтары, пірде кічичек полып, 
тағ кистінзер кірчеткен кун чіли, ус парчалар, пазох, иртенгі 
кӱн чіли, чарыбысчатханнар. Сырайы улам на ӧкерек кӧ- 
рінген.

— Паскир, че чоохта, Таняныц орнына Москвазар алай 
мині апарарзыц ма? — кинетін сурыбысхан Клаша.
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Паскир, аның ойнап чоохтанғанын піле, кинетін кідіреде 
хатхырыбысхан:

— Ха-ха! Клаша, пар чоохта Танаа, мині ГІаскир Москва- 
зар апарарға итче тирзің, ха-ха, ол синің алтын сазыңны 
тазарта чул салар. Чалаас пастығ чӧрзең, Москва полар са- 
ғаа, ха-ха..
I /  Клаша, Паскир іди хатхырчатханына таң сала уйат пар
там ма, ӱр нимеске табыс-тубус чох ла одырыбысхан. Хол 
салааларын мыдырада тутхлап, пазӧх табырах чоохтан 
сыххан:

— Таня, пір ле хати синнең узаан ӱчӱн, ам минің сазым 
чулар одыр ноо?.. Чоохта, Паскир, сынап син Таняа тың 
хынчазың ма? Я, ол чалахай даа, ӧкерек тее, тоғысха даа кӱс 
хызыӌах! Сын, андағ хысха хыпарға кирек. А сағызы чи, 
Ағбанның суу осхас — арығ.

Паскир, Клашаның сӧстерін истіп, тӱрче сағысха тӱс 
парған. Сах андох кӧңнін алыстырып, табырах арах чоохтан 
сыххан:

— Чох, мин Танаа хынминчам... Мин сағаа хынчам, Кла
ша!— позы пазох кідіреде хатхыр сыххан.

Паскир іди теенде, ол сӧстернің сынын даа, таймазын даа 
піл полбии, Клаша пазох хызар парған, тапсабин назын 
хыйын тудып, ІІаскирніц сырайынзар кизе кӧрібіскен. Аман 
тарыпған чіли, хатығ арах чоохтанған:

— Чох, милый, син мині Таня осхас тіп сагынма! Хайдағ 
даа харасхы хараада килзец, хойныма кирбеспін. Сынап іди 
килзең — мына сағаа!

Іди чорхтанып, кічичек мунзуриин, сах андох Паскирнін 
пурнынзар туДып, чыстадыбысхан.

Паскир Клаша іди мунзурух чыстадарын сағыбаан, ан- 
зына тарын парып, аны тӧзектең тӱзіре сазыбысхап. Тӧзектец 
орты кӧгісче кӧдірін киліп, хатығ арах тапсаан:

— Сірер Тананаң хада мағаа кӱлерге хынчазар ба?.. Ха- 
дан хараа Тананың хойнында полғам?.. Хадан хада узааным 
кӧргезің?..

— Чох, чох, милый, мин кӧрбеем, ол мағаа позы чоох- 
таан... Тарынма, мин чоохха киліскенде ле...

Клаша, аныц хырина одырып, пазох сазын сыйбағлаан. 
Тапсабин, тирең сағысха тӱзіп одырған оолны часхирға по- 
лып, холын иңніне арта сал салып, чоохтанчатхан. ;

Ол арамда кистілерінде ізік, азылып, пазох тазылада 
чабыла, хазыра азыл парған.
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Клаша сах андох ізіксер ойлаан, Паскир кӧзенекке тарт- 
хан хоос исті аза тартхан.

— Таня, айлан! — тапсаан Клаша, Тана сиденнең сығара 
ойлап париғанын кӧріп.

Паскир дее кӧзенек ӧтіре Тананың кӧгенегі аал арали 
чайыл париғанын кӧр халғаи.

— Алығ! — теен Клаша, ізік чаап салып, Паскирнің хы- 
ринзар пае килген. — Син дее.. чірік Ойаң осхассың, хараа 
хыстарны уйғаа хысчазың... Ам Таня сині мағаа кӱннир.

8.
ӧкіс кізее чалғызан халза, иб 

істі хачан даа ээн пілдіредір. Сах андағох полған ол иирде 
Торгы инейнің туразында. Ідӧк тее арам турғысхан ідіс- 
хамыс, стол, одырчыхтар тура істінде чох осхас полғаннар. 
Улуғ нимес азых кӧзенектер ӧтіре орай иир хомзыныстығ 
пахлапчатхаи.

Торгы иней, чічең ниме нт салып, Тана чохта «килзе, ус- 
хурар, турам» сағына, ізіг тамахты тимір пес ӱстӱндӧк 
тургыза, пес хыринда одыра, ікі хаңза тамкы тартып алыи, 
орғанзар даа чатпин, тон тӱре салып, пес хыриндох чадыбыс- 
хан. Ол 'іди чадарынаңох, кічичек пора хоосхачах, тырлап 
ала, аның мойньша арта чадыбысхан. Хоосхачахтьщ нымзах 
тӱгін сыйбапчатханнан, паза азағының хыринда кӧйчеткен 
пестің ізиине ныырап узубысханын иней пілінмин дее халған. 
Арса, ол таң чараанча, кӱн сыхханча даа узирчых, аның та- 
дылығ уйғузын таң хабарӌызы — хызыл чалаалығ петух 
чарған: кӧзенек хыринда талбаңнап, «ку-ка-ре-ку» тіп тапса- 
бысхан. Уйғузына айап, Торғы иней тарынған:

— У-у, пу хуруғ табыс, кізі худы чарча! — позы, пазын 
кӧдіріп, кӧзенексер кӧрген. Пора хооехаӌах, хузуриин чоғар 
тут салып, улуғ пес алтынзар ойлабысхаи. Торғы кӧрзе, кӧзе- 
нектер хазарып, иб істіне чарых тол партыр. Сах андох кӧ- 
різін Тананың орғанынзар тастаан, анда кӱнӧрте орған хайди 
чазағлығ полған, ідӧк ле турғаны кӧрінгеп, Тана килбиндір. 
«Арса, орай айланып, чайғы ибде узубысхан», — сағына, 
Торғы, азахха турып, тасхар сыххан. Чалғыс інегін саап ал- 
ғанда, мал чали парганнаң, аал пазында чыылыстыра тургаи 
ипчілерні кӧр салган. Олары, тізең, инейні сағып, чапсых ха- 
барлар чоохтир орнына позын на кӧрерінең, пірдец ікідец
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чарылыза, пасхлап, тарап парғаннар. Ибзер айланып одыр- 
ғанда, Торғы ідӧк хутух хыринда турған ипчілерні кӧрген. 
Че анда, оларзар хайбнн, кӧні пазыбысхан. Ибіне чидіп, хо- 
лындағы сырыпты ізік алнында тасти, чайғы ибзер кір пар- 
ған, че анда даа Тана'нын, чадып узаан орны кӧрінмеен.

— Чӧскін!.. Хайда хонған пала полчаң? — позының алын- 
ӌа чоохтан салған.

Чайғы ибдең сығып, пазох туразар парған, че Тананыц 
сағбазы анда даа чох полған. Апдада иб істі улам ээн, хуруғ 
пілдірғен. Инейнің сағызы улам на ӧкіссіреен. Хайди за, 
Таначах аның улуғда, хырых ас парғанда, тапхан хызы, ап- 
сағы ӱреенде дее кічіг халған палазы ағаа чуртаста — чӧле- 
ніс, хомзынза — часхарчы поладыр, ам кізее парарына чит 
парған. Тана аар-пеер парза, иб істі піди ээн пілдіредір. Че 
сынап таа Тана, паба-іче ибін тасти, кізі ибінзер парарға 
итсе, Торғы, чалғыс пос кізі, хайди полар. Анзын сағынза, 
аның позыныц даа чӱрее ачидыр, андағ сағыс инейнің пазына 
удаа кіредір. Че пӱӱн, тізең, Тана хонарға ибзер килбеенде, 
ол сағыс инейні улам на чобалдырған. Иней, чобалза даа, 
Тананың килеріне ізеніп, ибде чічең ниме идіп, кичее халған 
ӱғрені чылыдып, пес ӱстӱне пазох чайник турғысхан. Айахха 
ӱғре урып, столга одырганда, аның ӧдӧзінең пір самнах таа 
ӱгре, пір тайнам даа іпек аспаан. Холына тудып* идерге нт- 
кеи нимезі, хайди даа кӱстензе, пір дее иділбинчеткен.

Хайдар парған, хайда хонған пала полчан? — чоохтана, 
иней пазох пес хыринда одырча, хацза-патхазы пазох сыр- 
лапча, хаңза-тамкызы тооза кӧйзе, пазох таарлапча. Хаңза 
пес алнында чатса, пазох пес хыринда суна тееп парған пора 
хоосханы холға алча, анзы, ээзінін хойнында чада, пір дее 
чобағ пілбин, тырлапча, кирілче...

к Паза даа полар оңдай таппин, иней, пазох тасхар сығып, 
кірлесте одыр салча. Аар кӧрче, пеер кӧрче — чалғыс хызы- 
ның ирке, чойырхос харағы ічее кӧрінминче. Торғы, орныпаң 
турып, парар даа чирін ніліпмпи, аал арали иас сыххан. Іди 
иарчатханда, Тананыц ӧӧрезі Арако тогас парған. Иней ча- 
гыниирынан, анзы иурнада тансаан:

— Торги уучан, Тана нӱӱн нога інек саарға килбеді? 
іАмыц іпектерін мин сағдым...

Иней, улам на чочып, чоохтан салған:
/ — Пілбинчем, ибде хонмаан.

Ікізі дее табыс чох тӱрче турғаннар.
— Арса, Клашада хонған алай... АмохІ
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Арако, кинетін айланып, аал арали табырах ла пас сых- 
хан. Иней аны, илееде турып, харахнаң ӱдескен. Анаң айла
нып, пазох чуртынзар чӧр сыххан. Палғастығ улицада хастар 
паза сосхалар ла кӧріигеннер. Чуртыиа чидіп, пазох ибге 
кірген; паарынаң сыххан палазы ибде кӧрінмеенде, иб істі 
пазох ла ээн, хуруғ полған. Анзына истенмин, иней пазох, 
тасхар сығып, одыр салған. Чайғы кӱн, улам на пӧзік ӧӧрлеп, 
чазы ӱстӱн, прай ла тіріг нимені иркелепчеткен. Аның хыр 
пазына чылығ сустар чатханнарох.

Ана ол туста Арако Хоханах ағаның ибіне кірген. Кадың 
иней ізіктегі тура^а хайын чӧргенде, Арако, анох ибіріп, су- 
рағлаан:

— Кадың уучаң, Паскир чи, азахха кірді бе? Хазии хай- 
дағдыр?

— Айдас, чӧрче.
— Taita ноға-да тоғысха пӱӱн килбеді, інектерін минӧк 

сағдым.
— Арса, ағырыбысхан? Торғы ноозар кірбедің ме? Киӌее, 

пӱӱн ол пала ноға-да піссер дее кірбеді.
Арако, пайааох Торғы уууадаң сурып, аның ибде хонмаа- 

нын пілген дее полза, кӧиі чоохтирға чаратпин, иб ээзін амы- 
радып, чоохтанып ала, ізіксер пасхан:

— ГІарып сурим...
Че позы аал пазынзар, Торғы инейнің ибінзер, парар ор- 

нына индіре пас сыххан. «Полза-полбаза, ол Клашада по- 
лар, — сағыпа тартып, — ікі чӧскін, хараазынаң чӧріп алып, 
амды чоо сіркіпче поларлар, амох мин оларны азахтарынаң 
сӧӧртеглирбін, усхунминчатсалар, ӱстӱлеріне суғ урам».

Іди сағынып ала, Арако, имдінің туразыизар, азағының 
узынаң пазып, ізік тее тохлатпин кір парған. Иркін алти 
пазып, ізік тудазын даа позытхалахта, Клаша ағаа удур ах 
сӱбӱрек тарт салған ізіктең пахлабысхан. Тананыц мында 
поларына ізеніп, Арако чоохтанған:

— Хайди ӱр узупчазар?!
— :Ур узаан тіп сағынчазың ма?
Арако, Тананы кӧрерге маңзырап, Клашаның хырннда 

тӧрдегі туразар пасхан.
— Ирт, ирт, Арако, аалчы поларзыц! — чоохтап халған иб 

ээзі.
Кӧзеңе кӧдіргенде, ол ибде Тананың кӱлімзірӧс, хачап даа 

ӧрчіліг сырайын кӧрер орнына, хуруғ бутылкалар наза имніг
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шкафтар ла кӧрген. Аида Арако, Клашанын, сырайынзар 
хази кӧріп, сурыбысхан:

— Тананы хайдар чазыр салдың?
Позы, мӧкейіп, стол алтын, орған алтын пахлағлап 

сыххан.
— Ноға ибім ніндіпчезің, Арако? Ниме чідірібіскезің?
Арако, ибіре харахсына, пазох сурған:
А Тана чн синде хонмаан ма?
(— Чох. Ибінде хонды ни.
— Тана пӱӱн інек саарға килбеен, ибде хонминдыр, тап- 

пинчабыс.
— Кидее индіре алдыра чайылдыр париған, хайдар пар- 

ран кізі полчан?
Клашаның ах сырайы ноға-да улам, тос чіли, ағарта тарт 

парған. «Я, ам ол, Паскирні мағаа кӱннеп, іди пол чӧрче 
полар. Хайдағ алығ!» — сағын салған.

Тӱрче ол сағыстарнан тапсабин турып, Клаша ӧӧрезіне 
чахаан:

— Аракочах, Тананы тапсаңох, минзер ағыларзың, мин 
аны хумиаң чызып чууп салыбызарбын...

Че ииме ӱчӱн апы Клаша хумнаң чызып чуурға итчет- 
кенін Арако nip дее пілбееи.

9.

Хараа. Пӱктегі наа хураан кӧк 
оттың чызы, арығ киинең хада чайылып, тадылығ чыстанчат- 
хан. Сӧрӧн арах тан, суғ тӧбін саап, Ағбанның салғағын 
сарнатчатхан. Кӧпен тартчатхан олғаннар, наа тастаан улам 
ӱстӱнде узирга чадып, харааға читіре узубин сууласчат- 
ханнар. Олар, тӧзекте чада, чабынчахтарыи ассаларох, тигір- 
дегі кӧп чылтыс ӱстӱлерінде почыразыбысча.

— Мин сиспек нымах салим, табарзар ба? — сурган пір 
оолах.

— Че, сал, — напдырған паза пірсі.
г f: /  Ах чазаа толдыра

,, hJt  / Арыс, пуғдай чайыбыстым.
V ' / Кок чазаа толдыра

Кӧче, пурдай чайыбыстым.
Аны таппааіі кізідең алты хамах! — тееп ол оолах пазох.
— Тапхан кізее пинче хамах? — сурган паза пірсі,
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— Тапхан кізІ позы сиспек салар, — нандырған пайаағы 
оолах.

Олғаннарның табыстары ӱр нимеске чіт парған, прайлары 
.сағынчалар. Илееде полғанда, оларның пірсі теен:

) — Хазаадағы хойлар.
I — Чох.
/ Паза пірсі теен:
/ — Ағбан хазындағы сай.

/  — Чох. Че таппазар, тоолыңар.
/  — Тоолыпчабыс, — нандырған хайзы-да, ағырин чоох-

/  танып.
— Алты хамах... Мына ӱстӱбістегі тигірге толдыра чайыл- 

ған чылтыстарны кӧрчезер бе?
— Я.
—і Ах чазаа чайылған арыс, пуғдай ол полча.
Тигірзер кӧріп, прайлары хатхырысчалар. Оолах, тӧзектең 

тур киліп, хамахтарын хочылада сиртеглеп сыххан. Анаң 
пазох орнынзар чадып, теен:

— Таппадар, тоолыдар, пазох мин салчам.
Прайлары, амырап, пазох ол оолахты искеннер:
— Лалалары пабаларынаң пуршгда тӧріпче. Чс табыцар! 

Пазох хамах, хамах, ха-ха! — хатхырған чітіг хылыхтығ 
оолах.

Пазох прайлары табыс чох чатханнар. Ӱр дее полбаанда, 
олғаннарның хайзы-да теен:

— Пирінчебіс, ал тоолығ!
Прайлары nip ӱнге тапсасханнар:
— Ал тоолығі
Пазох хамах торсылапчатханы истілче...
Ана ол туста бригадада чіӌең ниме итчең Намго хыстың 

отааның алнында кізі илере тӱскен. Сағам олганнарның чоох- 
тарын хынып исчеткеи паза ізік ӧтірң тигір .чуруғын кӧрчет- 
кен хыстың чӱрее кӱрсӱли тӱскен. Ол кізі, сах андох мӧкейіп, 
отах істінзер кире чызынған.

— Ноға олғаннар узаалахта, Максим? — сыбыранған 
Нанго.

Ол кізі, апың хыринзар ла чағын чызын киліп, пір дее сӧс 
ахсынаң сығарбин, чабынӌах таа аспин, аар тӧге чіли, чиргѳ 
киптелдіре тӱскен.

— Аарда пу изірік ле киледір, чылғыларыц хайдадыр?.. 
Сіркі, сіркі, сіркирге килген ползац, — кібіңнееп Нанго.
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Іди чоохтанып, тӱрче чадарынаңох, ир кізі хыринда тын- 
чатханына кӧксі удаа кӧдіріл-чабырыл сыххан. Тамырларын- 
дағы хан хайнап, прай иді чімірезібіскен. Паза даа сыдир кӱ- 

і  зі чох чабынған чорғанын аза тастаан. Холын сунып, ол кізі- 
нің мойпынзар арта салған. Холы хыс кізінің узун ӧл сӱрмес- 
теріне урунған. Пасха кізіні пілерінеңӧк, Нанго сах андох, 
холын нандыра тартып, тапсаан:

— Йо, кемдір пу ? Кемдір?
Нандырар орнына анзы, улуғ тынып, амыр узуичатхан. 

Нанго паза даа тапсабин, орты кӧгісче кӧдірін киліп, частых 
алтынаң спичке алып, тартыбысхан: от чариинда ол Тананың 
абахай, узун кірбіктіг, игір кӧміскеліг, кӱрец сырайын танаан.

— Тана! — сыбыранған ол, аны ицнінен чайхап, — нога 
піди ӧл пол парғазың, э-эй! Чат пеер, чылығли!

Анзы пір дее нандырбинчатхан. Аның тістері ле тазылас- 
чатханнар.

— Хайди полған кізі полнаң?
Нанго, кӧдірініп, аны, аар даа полза, чылығ хойнынзар, 

олғанны чіли, кире тартып алған. Чорғаннан, сӧргеп, ӧл сы- 
райыи платнаң чысхлап пирген. Аның соонда чаба хучахта- 
бысхан. Тананың иді, суғдац сығарған хурағанни чіли, ті- 
тіресчеткен.

Ана ол туста олғаннарның даа хатхы-кӱлкілері амырап 
парғап. Отах кистінде аттар ла, пырғырысхлап ала, оттапчат- 
ханнары истілген.

» 10.

Ат табанының алтынаң, хаңаа 
терпеепің соонаң пора тозын кӧдіріл халчатхан. Кабрис, та
рантас хаңааның корабында одыр салып, пірде ntp хырина 
чайхалып одырған. Тӱгее алтындағы кӧлігліг узуп хузурух- 
тығ пора асхыр, чилні ле чалбастана, охлап-охлап чортчат- 
хап. Састарның ӧң-пасха хоос чахайахтары чолныц ікі хы- 
рнпда чайыл халчатханнар. Іди парып, кӧк пӱрліг ағастариы 
толғи тарт парарынаң, кизек ачыхта інектер кӧрінгеннер.

— Мынзы Сандыр хадарчатхан інектер полтыр, — позы- 
ныц алынча чоохтан салған.

Адының позазын сіліге тартып, пичікнең пычылада сап- 
ханда, пора асхыр, кинетін сегіре тӱзіп, уламох табырах чорт 
сыххан. Ырах нимес ле парғанда, ағас аразынаң ах тӧстіг ха-
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ра адай, сығара ойлап киліп, хаңаалығ атты абылап сыххан. 
Ур дее полбаанда, ағас аразынаң чалаң аттығ кізі сығара 
пастыр килгеп. Аны кӧрерінен, Кабрис адын тохтадыбысхан. 
Сандыр, пастыр киліп, ат ӱстӱнеңӧк изеннескен. Изеішескеіі 
соонда, адынаң тӱзіп, ізебінең хаңза сығара тартхан. Анчада 
Кабрис, хаңаадаң тӱзіп, адын оглобаа хази тартхан. Анаң 
пае парып, кӧк отта хыйын чат салған Сандыр, кӧк отха хар- 
чана одырып, хаңзазына тамкы таарлап, хапчығыи Кабрис- 
сер супа пирген. Анзы, хапчыхтағы тамкыиы сығарбин, узун 
хаңзазын хапчыхсарох кире суғып, таарлабысхан. Тӱрче пол
ранда, ікі хаңзаның тӱдӱні, кӧк от пазына тартыла, чазаа 
чайыл сыххам.

— Малны обедте саарға апарчазың ма? — сурған Кабрис.

!— Апарчам. Кӱннің ӱзер хати саапчалар.
— Сӱт хозылча ба анаң?

— 1 Чох, сӱт тее хозылбинча, улам на хызырылча, тик ле 
ге амыр оттапчатхан малны кӱнӧрте хазаазар сӱрчебіс. 
— Хайди идер зе, пастыхтар ӱс хати сағдырчалар... 
Тамкы тартып алған соонда, Кабрис, хаңааға одырып, 

чӧрерге тимненібіскен. Чӧріс пазындох, холынаң чазыларны 
ибіре тартхан чіли, айландыра тартып, тапсаан:

— Інектерің паза обедте сӱрбе, мин пастыхтарнаң чоох- 
тазам.

Сандыр, кӧк оттох ла одыра, тамкы тартып халған. 
Кабрис пазох ағас арали, кизек чазылар настыра, олты- 

рыхча Ағбан тӧбіп чортырчатхан: хацаа терпегі, хайзы чир- 
де тееп, хайзы чирдс чирге дее тсцмин нарчатхан чіли піл- 
дірген. *

Бриғадазар читкенде, отахта кізі дее чох чіли пілдірген: 
прайлары тоғыста. От хыринда хысха састыг, нырпах сырай- 
лығ, пултах наахтығ, чоон холлығ ир кізее тӧӧй хыс~ііадоо 
турған. Аның пір холыпда читіре ардыбаан яблах паза nip 
холында пычах полған.

— Хайдадыр бригадир? — сурған Кабрис, хости пастыр 
киліп, хаңаадох одыра.

— Тігде, от тастапчатхан чирде, полар.
— Иртенгі азыраиысты азыраазыц ма?
4- Азыраам.

>J— Ит пар ба, ниме хяйнатчазың?
— Ит чоғыл, чагбан ӱгре хайнатчам.
— Итке чӧрбесзің ме пӱӱн? Ма, одыр пу атха, амох пар, 

кладовайдаң ит ағыл! — хатыг арах чоохтанып, Кабрис ха-
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ңаадаң тӱзіре сегірген, адын пазох хази тартып, позы от 
тастапчатхан чирзер пае сыххан.

— Тоғынчатхан чонны чахсы азырирға кирек, — чоохтан 
парчатханы истілген.

Кабрис хыйа парарынаң, Нанго отахсар кире сегірген:
— Тана, а Тана, тур, э-эй! Мына Кабрис ат пирді, аалзар 

парааң, табырах, о-о, аалзар, аалзар,..— тапсап ала, пазох 
отахтаң сыға хонып, хаңаалығ атсар алдыра, олғаннар чіли, 
чіке сегіре ойлап парчатхан.

Палғап салган атты, систіп, айландыра тартхан. Отах 
алнынзар пастыр киліп, пазох тапсаан:

I — Табырах, Таначах!
/ — Чох, мин аалзар парбаспын, — чооғы истілген Тананың 

огах тӱбінең.
‘ — Че парбазаң, ллркі... D

Адын позанаң хамчылап, Нанго турған чирдең чорыхха 
кире чӧргіскен.

Ол чолча ағас аразынзар кірген туста, кӧпен тартыпчат- 
хан олғаннарнын, пірсі, улам хыринзар кӧпен читіріп, соонаң 
килчеткен арғызын сағи, ізеңе хаазын тиңнестіреечік пол тур- 
ған. Хачан анзы, чидіп, улам хыринда арғамчы сисчеткенде, 
табырах ла адына алтанған. Ол алтын осхас чылтыраң са- 
рыг састығ оолах хыринзар пастыр килерінең, аның адының 
чайаазын холында тут салған сӧӧт сырыпнаң пычылада саап 
тапсаан:

— Хы-ыйт!
Ол оолах, еах андох адының мойнынзар чаба чадьтп, ізе- 

ңенең адының хабырғаларын топлада сапхан. Сабдар ат, 
сах андох сегіріп, улуғ хаалағ тастаан. Пірсінің ады анинаң 
типе сегірген. Ат табаны кинетін тыӌыраза тӱскен.

Улам тастапчатхан иреннер, сызыроға сусхан килкім отты 
улам ӱстӱнзер салып, оларның сооларынан кӧр турғаннар.

— Кӧрдек ол сарығ хучаӌахты. Мнголдаң халбинча, — 
теен, кӧгенегіп суур салып, от тастапчатхан оол Тодыл.

— 0-оі'і, гіу палалар аттарны піди, чарызып, майыхтыр 
салчалар нооза, — теен пір улуғ арах частығ ирен.

Анчада паза пірсі, кӧпен орнын арығлап салып, Тодылны 
арғазынаң саап алған.
/  — Док, оолі — теен олг — синін. чалаас арған кѵнге харал- 
га кӧйгснінеп, хара сеек харны чіли, чылтырабыстыр.
V Ирайлары аның чалаас арғазын, пірее нимее найлап, са- 
барга харасханнар.

С ' ^ і
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— Мына оол, Тодыл, арғаңа маас одырыбыстыр! — арғы- 
зы сабарға кизенгенде, анзы, аар-пеер толғана, арғазын 
тискірген.

Анаң пае парып, ағасха іл салған кӧгенегін иңнін азыра 
тастаан.

Ол туста оларның хыринзар Кабрис пае килген.
— Торобалар!
— Торобохтар...
Прайлары, сызыроларын тудына, аны ибірібіскеннер.
Андада пайаа ікі оолах чарыстыра кірген ағас аразынаң 

пазох кӧпсн сӧӧртеен аттар чағдапчатханнар. Пудурғы ирен- 
нер сызыроға чапсынғлапчатханнарында, Кабрис оларны 
амыратхан:

— Тӱрче тынанып алыңар!
Кӧпен тарт килген оолахтарның пірсі, ула.м хырииа чағ- 

дап киліп, Кабристі кӧрерінең, тапсаан:
— Изеннер!
Кабрис іағаа хормачыланып нандырған:
— Изен-тороба!
Тӱрче одырған соонда, улам ӱстӱнзер пазох килкім кизек 

оттар кӧдірілчеткеп. Чалбах улам пазох тигірзер ӧсчеткен. 
Аны кӧре, Кабрис, ниджагын суур салып, холына тӱкӱр киліп, 
чирге хази сас салған улуғ сызыроны холға алған. Анан, улам 
хыриида турған кӧпенні ӱстӱнең хази пасчатханда, от тастап- 
чатханнар андар кизе кӧрглееннер. Кабрис, муғуй постығ, 
кӱстіг холлығ кізі, ол кӧпенні сызыроға тооза хаптырарға 
сызыро пістеріи тӧзіпче кире насчатхан. Аны кӧрс, хайзы-да 
теен:

— Іди суссаң, кӧпен тооза парыбызар, оол!
Кабрис, анзына нандырған чіли, сызырозының тудазыи 

чирге хази пазып, кӧдіргенде, кӧпен килкімге ле сызыро па- 
зында кӧдіріл кйлген. Анаң ипти ле кӧдір киліп, ол кӧпениі 
улам ӱстӱнзер сал салган. Прайлары табыс таа чох удур- 
тӧдір ле кӧрісклеп салғаннар. Кабрис, иазох сузарға улам 
ибіре харахсынып, чагын кӧпен чохта, тапсаан:

— Хайа, кӧпен ағылыцар!
Улам хыриндағы олганнар аттарына алтанғлааннар. Ол 

арамда пір оолах пазох nip кӧпеннІ уламға хости чӧргіскен. 
Ол оолах, арғамчызын систіп, кӧпен ибіре нандыра парарға 
идіп, адыи айландырза, кӧиені ориында чох нол нарған. Улам 
ӱстӱнзер кӧре, пастырыбысхан. Чолча нарирын, ол оолах 
аргыстарына хысхыргаи:
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— Табырах, ооллар, парторг от тастапча.
Тӱрче поларынан, улам ибіре кӧпеннер изерте тур сых- 

ханнар. Кабристіц хамағында тир чалтырасханы кӧрінген. 
Ама ол туста от тастапчатханнар, тура хонғлап, кӧпендегі 
оттарны улам ӱстӱнзер пірсі пірсінің соонаң кӧдір турғаннар.

— Улампы ч'ахсы устирға кирек, — теен, улам устал пар- 
ғанда, Кабрис, сызырозын чирге хази сазып. — Чахсы ус- 
табаап улам пастағох наңмыр соонда хыйын одырыбысча.

Іди турып, Кабрис кӧрізін алнында чатхан кизек ачых- 
тарзар тастаан: прай ла уламнар турғаннар. От тастапчатхан 
оолларның полғаны ла сызыроға отты кӧп сузып тастирға, 
Кабриске кӧӧгерге харазып, тоғын парчатханнар. Пір улам 
хырлал парған туста, ырах нимес пазох пір улам тӧстел- 
четкен.

I— Тана пеер килбеен ме, ооллар?— сурған Кабрис.
I— Чох, чох! — тапсасхлааниар от тастапчатханнар.

• ft
Тана ибге айланмин чіт пар-, 

j ганда, аалда кӧп чоохтар парган. Хайзылары тееннер, ол 
Ағбаиға кирс сегірібіскен полар; ксм-де теен, ол пірее чир- 
зер иарыбысхан полар. Паскирнец имчі чӧрче одыр, анзына 
тарынып, тис чӧрче бе алай.

Тана чіт парғанына Торғы иней улуғ чобаға кір парган, 
иней кізінің хазии уламох хомай полыбысхан: пірде талын, 
иірде оцарылып, тың ағырыбысхан. ІІір иртен Торты иней, 
иртен тӧзектең турып, пес хыринзар пае парирып, тоңха кір 
иарған. Мойнын кизе сабысхан тацах чіли тырбаңнап, аар- 
пеер ле тоғылахтан сыххан. Ахсынаң ах кӧбік ағыбысхан. Че 
ол іди талғаннац, арса, паза пу чирге айланмасчых, аны Ара- 
ко, Тананың хабарын истерге оларзар кір киліп, кӧр салған. 
Арако, аны сах андох оңарылдырыгі, ахсына суғ оортатхан. 
Тӱрче чайхирынаң, анзы харагын кӧрібіскеп. Чатхан орны- 
наң турғызып, инейекті назох органзар чатыр салған. А позы, 
ойлап парыи, Клашаны хығыр кнлген.

— Хайди полдыц, уучац? — сурган Клаша, аныц тамырын 
тутчадын.

— Пілбинчем, — нандырған анзы чазығ ӱннең.
— Мин кір килзем, чирде ағахтанча, сырайына суғ пӱр- 

ғӱргенде ле, оңарылды, — чоохтаан Арако.
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Имчі сах андох ағаа укол идібіскен. Инейектің саа кірі- 
біскен. Кӧӧ дее сала чараан.

Пірде Аракозар, пірде Клашазар кӧре илееде чадып, ікі 
харағынаң кӱмӱс осхас чылтың час сығара пасхан.

— Ам чи, Тана хайда полар, туңмаларым? — чоохтан 
салған. — Ол пала ибге айланмаза, хайди полам мин?!..

Паза даа тызынчаң оңдайы чох сӱӱледібіскен.
— Айланар, ууӌаң, айланар,.. — амыратхан аны Арако.
Олар іди чоохтасчатхан туста, кистілерінде кізі тапсаан.

Прайлары андар айланғаннар.
— ГІымах салысхлапчазар ба? — кӱлімзіреп, ӧткін чоох- 

танған, оларзар чағын пазып, Нанго.
— Кӧрзең, нымах салысханға тӧӧй бе?— тоғыр хапхан 

Арако, Нангоның ӧрчіліг хылиина хынмин.
Торғы инейнің сырайындағы харах чазын, ағырығ омазьш 

паза Клашаның укол итчең іңезін кӧре, Нангоның сырайына 
хатығ хылых тартылған.

— Хайди полғазың, ууӌаң? — сурыбысхан Нанго, а позы 
сах андох сағын салғам: «Iчезі ағырча, позы отахта сіркіпче».

Анда Клашох нандырған:
— Тана чіт парғанын испеезің ме?..
— Тана? — чагісаан полый сурған Нанго.
Нангонын сах андох кӧӧ чарыбысхан. Андағ полза, улуғ

чідіге тӱстірзер. Тӱрче амыр одырып, ырчаңнап хатхыр сых- 
хан:

— Че чарым турғызыңар. Мин амох сірерге Тананы 
таап пирем!

— Литр дее турғызарбыс, — хысхырған Арако.
Торғы иней, пазын кӧдірін, Напгозарох кизе кӧрібіскен.
— Тана минің отаамда узупча, — амыр чоохтан салған 

Нанго.
— Сын ма, э-эй, Нанго?— тапсасхапнар пір ӱнге Клаша- 

наң Арако.
Торғы иней таң ӧрінгеніне бе пазох харах чазын пойли 

салыбысхан. Харах чазын ӧтірӧк сурған:
— Сын ма, палам? Таиачаам тіріг бе?
— Сын, сын, че киртінмезер — парааңар, мин ам брига- 

дазарох парчам.
Нанго іди теендс, Торғы иней орнынан турарға кӧдірін- 

ген:
— Хайа, налам, кибім?
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Аның турарға итчеткенін кӧрерінең, Клаша, пае киліп, 
аны нандыра чатырған.

Уучаң, чат, сірерге турарға чардбас. Тананы ағыларға 
Араконаң піс парарбыс.

Иней пазох, ӧстеп ала, тӧзексер чадыбысхан.
Пулар ӱзӧлен ізіксер ойласханнар. Сых парирып, Клаша 

тапсаан:
— Чат, чат, уучаң, иіс амох Тананы ағыларбыс.

12.
Колхозтың ат чарысчац чирін- 

де чои чыылыс сыххан. Хайзы кізілер, улуғ ӱлӱкӱндегі чіли, 
хостаан атгығ, сацнығ, тарантас хаңаа кӧлглеп алып, кил- 
глееннер. Кӧбізін іди тың чазағлығ килгеннер ыраххы аал- 
ларда чуртапчатхан чабаннар, субай малнаң турчатхан пас- 
тухтар.

Паскирпің пабазы, Хоханах аға, ідӧк, чайлағдаң иртӧк 
киліп, ибде тирінген. Позы мӱп чӧрген хула пииге Паскирнің 
позырах тайын хостабысхан. Чон прай даа чыыл парған тус- 
та, апсах, инейін паза Паскирні одыртып, оградадаң сыххан. 
Кӧліғліг аттарны сыгарып, ограда хаалхазы чаапчатхап 
туста, Клаша, ойлап киліп, тапсаан:

— Хохаиах ага, мині одыртып .алыңар!
— Одыр, одыр, доктор.. Имчі кізі чарыста поларға 

к и рек.
Клаша сах аидох, иір дее уйатнин, Паскирнен. хости оды- 

рыбысхап. Анда Паскирнің пилін ікі харчи хурчаи салғаи 
чібек хурының чачахтары Клашаиың кӧгенеене чаба чайыл- 

^ д ы р а  чатх'аннар. Сыпан Тана іди одырған полза, хайда плат 
чачағы, хайда хур чачағы пілчее чох поларчых.

Хачан, ат чарысчаң чирзер киліп, чон аразынзар кірерде, 
Клаша, Араконы кӧр салып, хаңаадаң тӱзіре сегірібіскен. 
Ойлап парып, аны холтыхтаң хапхан.

— Арако! — айланған Клаша, Араконың харағынзар хази 
кӧріп, — Тана чохта чарыста уламох чохсыныстығ, алай аны 
тілеи парааң ма пазох?..

Іди парып, ат чарысчатхан чазычахха читселер, тегілек 
чазыӌах, чон ортызында кӧк кибіс тӧзеп салған чіли, аза 
чатча. Чазыӌахты нбіре ат чӱгӱрчең чол хурчал партыр.

Хоханах ағаның хаңаазы чон аразына кірерінен, олар ат-
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тарыи даа турғысхалахта, хыриларынзар, изірік, пӧрік ниме 
чох, кӧгенеенің дее мархаларын хабыстырбин, азых тӧстіг 
Ойаң пас килген.
I — Изеннер, пайларі — тоңзып арах чоохтанған, кӧк ха- 

ірахтарын тазыралта кӧріп.
I — Изенӧк, чох парасхан! — нандырғаи Хоханах ага, аның 
тоңзыпчатхапыпа хынмин.

— ІІу арағаны тартыбызааң ма?! — сілегейі пытырабинаң, 
ізебінең чарым сығара тартхан.

— ГІарда ізерге кирек, іспесте алған ниме бе! — теен, 
чалахай чоохтанып, Хоханах аға.

Ойаң чарым литрпі аның холына туда пирген. Анзы, ідіс 
ахсынаң кӧп нимес хортлада азырып, Ойацзар нандыра туда 
пирген. Че позы, сырайын чыыра тудып, ниин чыстап салған.

— Ноға ас оортадың? — пазох, харағын хази кӧріп, тап- 
сааи Ойац.

— Чидер.
Аида апсах, позып чахсынаң ма алай чабалнаң ма араға- 

наң сыйлапчатханын нілбин, Ойаң ниме тізе, аныңох чооғы- 
наң ыы-я нолчатхан.

Ойаң ол арағаны, Хохаиах ағапаң ала ла, Паскирзер сун- 
ған:

— Пок, ііу табаннаң иіс хада араға ам даа іспеебіс. Тарт, 
табан!

Аның холыи піргер идіп, Паскир нандырған:
— Чох, мип іспинчем.
— Іспинчем,.. а іспинчем,.. иайыбысхазьщ, — ахсын азы- 

нып, тапсаан Ойаң.
Позы арағалығ бутылканы, чоғар кӧдіріп, пулғабысханда, 

араға кӧбіктері сӱлейке ӧтіре хайнасханы кӧрінген. Сах ан- 
дох пазын тигірзер айландыра тудып, бутылканы чайхап, 
ахсынзар урыбысхан. Араға, суғ чіли хайнап, хорлап ах 
сыххан.

Бутылка хураанда, аны чон азағынзар тастап, мығы-
раііган:

— Кӧрдің ме?! Мин пай нимеспін, миш чох кізі — Ойаң- 
мын, кӧрдің ме, хайди :тартыбысчам?..,

Аны кӧрс, ГІаскир, чоо тарыпған чіли, піргер айлана, ха- 
ңаадаң тӱзіре сегірген.

Чон аразынзар чідерінең, Ойаң пазох хырлаан:
— Кӧр, оол, Хоханах, оолғың улуғ кӧӧленче, пісиең араға 

ізерге хынминча...
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Ойаң чооғын даа тоосхалахта, суулаах ӱннер истілген:
— Кӧріцер, кӧріңер, килирлер... О-ох тории алнында... 

Сап, сап, оол! Сап... ӧ-ӧк!.. И-иш! Ай ир! Хыйт!
Хайзы кізілер, хаңаа ӱстӱндӧк тура, чон азыра кӧрчеткен- 

иер. Пола-пола хол сабызы хойыбысхан. Кізілернің айа са- 
быстары, ат табаны нызырааннаң хада піріге, нызырап 
сыххан.

— Тораат, пора аті — тапсасчатханнар.
Анчада Маноң Петрович трибунадаң искірген:;
— Амды ӱс ат чӱгӱрер. Оларның пірсін саблығ седок 

Паскир Сартыков чӱгӱртер...
Ат чарысчаң чирде ӱр тохтабас айа сабызы чайылғаи.
— Мин Паскир чӱгӱртер атха салчам! — теен Кабрис,— 

о-о, Паскир чӱгӱрткен ат хачан даа рлнында парадыр.
— Че, Гаврил Васильевич, айаң тут! — айланған андар 

Хоханах аға.
— Че, тутчам... Син чи хайзына салчазың?
— Амох, амох... Сыхсыннар, кӧрербіс.
Ур сағыбааннар, тӱрче ле поларынаң, ат чӱгӱрчең чолға 

ӱс ат сыхханнар. Оларның пірсі — пора мал, ікінчізі — чыл- 
тыц хара, ӱзінчізі сабдар мал гіолған. ІІоразының ӱстӱндс 
ніске сыннығ Паскирні прайлары танааннар. Аны кӧрерінең, 
пазох айа сабызы, хазыр нызырап, чон ӱстӱнче учуххан.

Ур дее полбаанда, чӱгӱрер аттар, ахсыларын пик туты- 
рып, азахтарын пӧзік-пӧзік кӧдіре паспинаң, чон алнынча 
иртчеткеннер. Паскирнің алтыидағы ніскечек азахтығ, пӧзік 
пастығ, узун хузурухтығ пора мал, киик ле чіли, чапчац пас- 
чатхан. Аның ахсын седогы тӧзіне чаба тарт салтыр. Хара 
ат, тізең, ӧкпеленіп, тоғыр парчатхан.

— Мин хара атха салчам! — теен Хохаиах аға.
— Че онарға! — теен Кабрис, Хоханах ағаның холынзар 

пазох пір холыи салып. — Мим поразына!
— Мин хара атха!
Оларның холларын кем-де чарған, онарның ікі кӧк чачын 

ахчаларны хол чарған кізееӧк пир салғаннар.
Ол туста аттар пас меетке тиң чағдап сыхханнар. Чал- 

бырапчатхан флагычах киині кизе сабарынаңох, ат табаны 
точыраза тӱскен.

Пора пии, орай сегідіп, хаӌан тиділгенче, соона халған.
— Кӧрдек, пора пни соонда... Хайа, он салковай мини! — 

тапсаан Хоханах ага, Кабристі ачыргандырып.
— Тохта, тохта, оол, ахча орнына ізіг кӧске тыыныбыс-
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тың, — харағын килчеткен аттардаң албин, чоохтанған Каб- 
рис. — Кӧрдек, кӧрдек, оол, пора пии улам на хысча.

Анда Хоханах аға даа кӧр салған:| пудурып илееде соон- 
да килчеткен пора пии алнындағы хара малның хузуриина 
одырыбысханын, пола-пола чоон мойнынца, анаң алнына 
кірібіскенін.

— Оннин пеер тут... Маңзыраан сеек сӱтке тӱс парды ба, 
оол?

Ол килгеннең пора пии, сабдар атты чидіп, алнынох кірі- 
біскеи. Пӧриин кӧміскезіне кипти кис салған Паскир, ізеңе 
тееп салып, ат ӱстӱнде турғыза килчеткенде, ніске сыны улам 
на сіліг кӧрінген.

Паскир, азах меетке прайларынаң пурнада чидіп, адын, 
ырах таа парбин, «иргіннеткен, адыпыц ахсын тӧзіне чаба 
тартып тохтатхан.

— Алғыс сағаа, Паскир! Молодец, Паскир! — табыстар 
истілген чои аразынац.

— Паскир, а Паскир! пазох чӱгӱрт! — хысхырысчатхан 
ӱннер аразынац Паскир Араконыц паза Клашаның ӱннеріч 
танаан.

Ол ӱннерні истіп алғанда, Паскир чол чох чазычах то- 
быра аттар сыхчатхан хазаазар кӧні чӧрібіскен.

Ол туста хазаадаң пазох ікі ат сыххан.
Кабрис, ікі чацын иаа ахчаны хығдырада тудып, ізебіне 

сухчадып, сурғаи:
— Че, Хоханах аға, пазох айаң тударзың ма?
— Чох! — че андағ даа полза, оолғы чахсы чӱгӱртчетке- 

ніпе ӧріне кӱлін турған,
— Хозан... Син, хозан осхас, хортых, сеек осхас, маңзы- 

раах кізі полтырзың, оол.
Аның ол сӧстері апсахтыц чӱреене, хазалган соган чіли, 

чітіг пілдіргеннер. Аның ӱчӱн тарынган чіли, кӱрленіп арах 
апсах тапсаан:

— Че, сағырың чалбах полза, ікілерге!
— Чалбах, че-е, — нандырған Кабрис.
Пазох оц холларын піріктіргеннер. Амды Хоханах аға 

кӱрең тайға ізенген, че Кабриске пірсіне саларға киліскеи. 
Ол аттар ідӧк сіліг постарынац чон алныица иртчеткенпер.

— Пок, оол, Хоханах, мин тац хураған осхас малга 
салдым ма? Халтар тай уғаа кічіғ полтыр...

— Хозан!— тсен анзы, Кабристіц пайаағы чооғын ха- 
тан, — а-а, син хортых кізі одырзыц, оол. Че андағ полза,
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мин халтар тайға салчам.
Пазох айалары тазыласхан.
Ол арамда Паскир, ӱлӱкӱн ,кибін кизіп, чон аразынзар 

ойлап киліп, Клашанаң Араконың хыриларында тур салған. 
Аның кӧксіндегі чібек хуры улам сіліг, тигір хуры чіли, 
чалтырап, чачахтары, хыс сӱрмезі чіли, чайылчатханнар. 
Олары, тізең, аны кӧрерінең, холынаң хаап, хысхырысханнар:

— Ай, Паскир, син ат чӱгӱртерге уғаа уссың!
ӧрііігеніне Паскирнің сырайы хызар парған. ГІозы, пір дее

тапсабин, чалахай кӱлімзіреп салған.
— Ноға пазох чӱгӱртпедің, ГІаскир? — амырабинчатхан 

Клаша. — Чох, чарир, сағаа кӧп чӱгӱртерге чарабас.
Ана ол туста пазох аттар позаапнар. Ат табаны нызырас 

сыххан. Алпында килчеткен, киик осхас ніскс, узун азахтығ, 
ниик хаалап, табырах килчеткеи хыр тайным,* седогы хызыл 
торғы кип кис салған, ах пӧріктіғ кічичек оолах полған. Апы 
кӧрерінең, кізілер хысхырысханнар:

— Мынзы кемдір? Ай ир! Сап ла, сап!..
Ол оолах, пазын аттың чилнінзср тут салып, ады алнында 

даа полза, адын тохпахтирыи тохтатпинчатхан. Хачан хы- 
риларынча иртчеткенде ле, кем-де тапсаан:

— Шурка, Шурка!
— Хайзы Шурка? — сууласханиар.
— Каблуков чи, Анфизаның кічіг оолғы.
—■ Кӧрдек аны, позы изер хамаапац сала ла кӧдіре.
— Ноға кічіг паланы седокка одыртчалар, — чӧпсінмин 

чоохтанған Кадың.
— Чахсы, чахсы! Угрензін, ӧссе — чахсы ирен полар,— 

махтаан Хохапах аға, кӱлімзіреп арах, — кӧрдек аны, хайди 
учухтырча.

Апа ол туста изірік чон азағыныц аразында тогылахтан- 
чатхан Ойан, тӧрт паханни турарға харазып, ӱмектеп чӧр- 
ген. Холларынаң тутчатхан чирні позытсох, пірде хамағынаң 
чирні сӱсчеткен алай ба ніткезінең саапчатхан. Іди аңдары- 
лып ала, ол ат чӱгӱрчең чолзар чит парған. Анда чол хы- 
риндағы чарны частана чат салған.

— Хыйа идіңер мыны, ат хуйар!— тапсаан Маноц Пет
рович, аны кӧрерінең. — Азынғанӌа тӧгініп алып, амды, сос- 
ха чіли, ағахтан чӧрче...

Ол іди теенде, Чноснаң хада пір оол Ойаңны, азағынаң 
паза холынаң хаап, чон аразынзар сӧӧртеп парыбысханнар. 
Олар апарчатханда, Ойаң оңарылып аахтаан:
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— У-у, адайлар, салыңар мині!
Позы, изірік харағын хойни чіли чазығ кӧріп, азахха тур 

килген. Сах андох, пірсін хыйа сазып, аар алдыра пае 
париған Чностың, иңнінең айландыра тартып, тӧзіне тыы- 
ныбысхан:

— Мағаа игелчезер бе, адайлар! — хырлаан пазох, чазығ 
харағын позарта кӧріп.

Оң холына тӱкӱр киліп, Чносты сабарға хол сунарынац, 
аның холын Максим тудып алған.

—■ Холың сунма! — теен хатығ арах.
— Адай! — позы, адай чіли ыыранып, сол холын Чностың 

тӧзінең азырып, сах андох Максимні мойдыриинаң хапхан.
Максим, аның холын позының тӧзінең азыра тудып, иңні- 

нең сасханда, Ойаң тӧрт пахашіи — чир хучахти тӱскен. 
Анчада Максим чон аразынзар пазыбысхан.

— Ходырлығ хой ӧӧрде полза, прай ӧӧрге ходыр чуғырча. 
Чабал кізі чон аразына кірзе, гірай чонны сайбапча, — теен 
Хоханах ага, Ойаңның полчатханын кӧріп.

Толғасха читіре Шурканың алтындағы кӱрең тайыӌах ал- 
нында полған. Че пора тай, аны сӱре чидіп, алнына кірі- 
біскен.

— Сап, Шурка, сап! — хысхырысхлааннар иреннер пазох.
— Сап, Шурка! — Клашаның ніске, ӧтіг ӱні истілген.
Че Шурка хайди даа тохпахтаза, ады паза табырағын 

хоспин, пора тайнаң оларның аралары улам азылчатхан. 
Тӱрче полғанда, пірсі, соонаң чидіп, пастап аттың хулахтары 
кӧрінген, анаң мойны, анаң седогы, анаң хузурии. Аны кӧре, 
Шурканың істіне хомзыныс ойлаан: «ам кӧргеи олғаннар тир- 
лер: чӱгӱрт полбипчазың, соона халғазың...».

Іди сағынып, адыныц чайаазынзар хамдыны хази саап- 
чатхан.

— Сап ла, сап, Шурка! Сап!.. — ӱннер истілчеткен чон 
аразынаң пазох.

Прай ла кізілер, хол пулғап, Шуркацахха ӱннерін читір- 
четкеннер.

Шурканың ады трибуна хыринча иртерде, сала чӱгӱрізін 
хозып, алнындагы атха чағдапчатхан. Ана ол туста Ойан, 
чон аразынад тоба саап, ахсы-пурны тобырах ла пол парган, 
тахылығ сазы ағбарабинац, ат чӱгӱрчеткеи чолзар сыга 
хонған.

— Сосхалар, — хырлап, хыринча ирт париған атгы, чир- 
дең тас хаап алып, тастаан.L48



Ana ол аттыц ӱстӱнде кічичек оолах Шурка полған. Ойаң- 
ныц тазынац хуюп, аныц алтындағы кӱрең тай тоғыр чачы- 
раап. Седогы, холыи чаза тудып, чол кӱреезіне киліп наплн 
тӱскеп. Пӧрии аныц ырах парып тӱскеи. Ады, тінін сӧбртене, 
хузуршиі чічейте тудып алын, чазы тоғыр хазаазар ойлаан. 
Ойаң, кӧк харағып апдар гоғыр кӧре, позыпзар, туғ тоба 
сапхаи суғ чіли, іділіп одырған чоизар удур ііасхаи. Ат ча- 
рызы кӧрчеткен кізілер прайлары андар ығылыза тӱскеннер. 
Араконац Клаша, алныларыиа ойлап парып, Шурканы тур- 
ғ^іза таргхаинар. Оолахтыц, пазы, ӧліғ хусхачахти чілн, тӧ- 
зінзер чаӧа тӱскен. Харахтары даа азылбаан.

— Шурка, Шуркачах! — тапсаан Клаша.
Апда оолах, харахтарып улуғ кӧріп, чазығ ӱннец тапсаан:
— Ма-ма!
Іди тапсап ла, харахтарып пазох чабысхан. Узун кірбік- 

тері пазох пірік парғаннар.
— Болыіицазар! — тапсаан Клаша.
Максим сах аидох оолахты хуӌахтап кӧдірген.
— Ат ағылыңарі — тсен ол.
Паскир, ойлап парып, пабазының хостаан адын сығара 

чидін килген.
Больницада даа Шурка оңарылбааи. Аның чӱрегі сала ла 

сабылчатхап, тамырларында хан ойлааиы пілдірбееп. Сы- 
райы, холлары прай кӧгерглеп парған полған, ахсы-пурнынац 
хан сызылчатхан.

— Мындағ кічіг паланы атха мӱндірчелер, — теен Клаша, 
ІІІуркаа укол итчедіп.

— Пудурғох чірік айна нооза прай нимені сайбапчат- 
хан,—хосхан Паскир.

Ол туста чарысха чыылған чон тарапчатхан. Ойаң, тізең, 
харахтары кӧк паар пол парған, пурны, мелей чіли, сіс пар
там, табыс-тубус чох, ағбах пазын тӧбін тут салған, индіре 
алдыра пасчатхан. Кемнің-де холы ағаа чахсы теңен осхас.

Шурка, укол иткенде, тӱрче харағын кӧрген, анаң ибіре- 
сибіре кӧре, пазох тапсаан;

— Ма-ма, суғ!
— Амох, амох, Шуркачах! — Клаша, ойлап парып, суғ 

сус килген.
Шурка, пір-ікі оортам ізіп, кӧк харағастарын пазох ча

бысхан. Ах сырайынча харахтарының чазы, сыгып, частыхсар 
урылғаннар.

— Ма-ма! Ма-а...
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Сӧзін дее читіре чоохтанмин, ӱні чіт парғаи. Істіне кинні 
толдыра таргынып, тынын кӧксінен, сығара ӱскӱрібіскен. Ана 
ол аньщ тӱгенӌі сӧзі полгаи, имчектеен ічезін адап, харағын 
саңайға чабысхан.

— Ічезін дее сағыбады, — чоохтан салған Клаша хурыл- 
ғах ӱннең ікі наағьшча ойласчатхан харах чазын арали.

Паскирнең Максим ідӧк харахтарына час тол парған 
турғаннар.

Ол арада Маноң Петрович, Чнос, Кабрис, Хоханах аға, 
олардац даа пасха кӧп кізі кірген. Че сарығ пастығ хачан 
даа чарых кӧңніліг ӧткіи, чітіг оолах амды оларның алнында 
тіріг омазын чідір салып чатхан.

Анчада ічезі, ізіктең кір киліп, палазының хыринзар даа 
читіре паспин, тӱңдере гӱс парған.

— Шурка!.. Шурик! Оолғычаам!— хысхырған, пазындагы 
сазын чула тартынып.

13.

Тана, Нанго ла усхурғанынаң 
чадып, паза узуп полбаан. Ізік ӧтіре тигірнің пазох ла кӧк 
чуруғы кӧрінчеткен, тасхар сағыртхастар чірлесчеткеннері, 
хусхачахтар, пурлазып, тапсасчатханнары истілгеп. Чайғы 
кӱннің чылии отах ӧтіре сабыл турған. Пір кічичек ах тӧстіг, 
ах наахтығ кӧк хусхачах, тӱрлеп киліп, отах ахсында одыр 
салып, кізі чіли, тілленіп, иоо-да пиме чоохтапчатхан осхас 
полған. «Кізі аң-хустың тілін прай пілчең полза, пу хусхаӌах 
ниме чоохтапчатханын піліп албасчых па за», — сағына чат
хан Тана. Олох туста от тастапчатхан кізілернің чоохтасчат- 
ханиары, кӧпен тартчатхан олғанпарның аттары нызырас 
парчатханы истілчеткен ағаа, постығ хыс, ниме итлин 
чатханына позы даа уйат парып, тӧзегіиең тура сегірген, ан- 
зына хоза: «Ічезі ибде чалғызан, одыңны кем оот пирче по- 
лар, мині сағыпча полар», — сағын салған.

Тур киліп, чучал парған сазын тарана, пладын чахсы 
тартынып, отахтаң сых килген. От тастапчатхан кізілерні ко
ре, уламох уйадып, олардаң чазына, отах кистінзер пае сых- 
хан. Іди пасчатханда, аның чӱрегі, сағызы аны «ибзер, ибзер 
Нан» теен чіли, ніткелепчеткен. Тана, ибзер алдыра пасчадып, 
чолча парбин, суғ хастада парған чалғыс азах чолча пае 
хьіххан. Амың хыринда Ағбанның суу пазох, сӱрдестіғ хайнап,
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инчеткен. Тана іди парчатхаНда, анын, алнында таныс чирлер: 
пірде пӧзік чар алай ба килкім тастығ сай кӧрінчеткен. Ибіре 
турған кӧк пӱрліг ағастар, узун оттар танға чайхалыс тур- 
ганнар.

Ол ибіре турғаи ағастарның сілии аның кӧңнін чазап пол- 
баапнар. Тана пірде чолча ибзер алдыра пас сыхча, іди пар- 
чагса, пазох сағызына кірче: «Кізі хайдағ чой ниме., Паскнр 
ӱр ннместе ле мині, хучахтап, охсанган, ам, тізең, пасха кізіні 
хуцахтапча, охсаича... Клаша чи мині «Таня» ла тіп алны- 
кистімде изіл чӧрчең, клубта ползабыс. Паскир мині салзох, 
танцевать поларға Паекирні ал чӧрібісчең, «пірее дее хати 
кӱрлектен пар килеең» тічец... Ам чи, оларның харахтарын 
хайдн кӧрем, мині прай ла чои «таетанды» тир.

Ідн сағына арығ хазына читсӧк, пазох ағас аразынзар 
кире пастырчатхан.

Иирзер кӱп, хойығ ағастар ӱстӱпче ойлап парчадып, Ағ- 
банның пиліи «урчи хызыл чібек хур хурчабысхан. Тӱрче 
поларынаңох, суғ ӱстӱмде чачахталған чібек хурны тӱре тар- 
тып, ағастар аразынзар кӧленген. Ана ол туста Ағбанның суу 
чарларына толдыра хайнап иичеткен. Аныц тоозылбас арығ 
суу, моо-да нимее тарынған чіли, хазырланып ала, хыр сал- 
ғахтар кӧдіре, хайдар-да маңзырап ла парча.

Ана андағ иирде пӧзік чар азағындағы улуғ нимес сайда 
хысхыдағы Соох Апсахха тӧӧй ах пастығ, хыр сағаллығ, ча- 
быс сыннығ апсах одырған. Аның отаа пӧзік чардағы парбах 
сӧӧт тӧзінде ӱгбейчеткен. Алнындағы сайда хармах саптары, 
сіс чіли, сырайысхлап турғаннар. Кимезі, тізең, андох чар 
тӧзінде суғ салғағына абыдылып турған.

Пірее хармах сабы тартыла тӱссӧк, апсах, одырған ор- 
нынаң чапчаң на тура сегіріп, ойлап парча: пірде кічиӌек 
пыра палығас, пірде номзачах, кӱмӱс чіли, чалтырабинаң 
хармах пазында тӱрлектенче. Хайдағ даа палых хапса, ап
сахха ӧрініс. Пазох хармахха сомысхан кизіртіп, сыбыранча:

— Хабыцар, палығастар, поч, хабыңар, — улуғ даа, кічіг 
дее... — Палых хаппинчатса, апсах андох ла одыра сабыхсы- 
бысчатхан.

1\псах іди одыра палыхтапчатханын кӧре, Тана чар ӱс- 
тӱнде одыр салған. Че апсах, ол нинче дее одырза, андар 
хайбин, алнынзар ла — суғ хазындағы харма.чтарзар ла, 
кӧрчеткен. Чоғар чарға хази сас салған пил хармағының 
узун сабы пір дее хыймырабни турған. Че аны кӧрерге ап
сах таа уидуп салғаи осхас. Тана чар хазында, узун оттар
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аразында, пазы ла сығара одырғанда, тобыннар аны амыр 
одыртпин сапландырчатханнар. Кӱннің узуп сустары Кир- 
бі тагны асхаи туста, чар хыринда суғ поғыри халған. Паза 
ла кӧрзе, nip чоон палых, суғ ӱстӱне сыгара сегіріп, нанды- 
ра кір иарир. Хыринда турғап узун хармах сабы, ицмес чіли, 
ээл партыр. Кӧрзе, ол апсах, хайди одырған ідӧк одыра, nip 
дее ниме пілбин-испин сабыхсыпча.

— Arauf— тапсаап Тана.
Апсах, анда пазын кӧдіріп, индіре алдырох ла кӧр салған.
Тана кӧрзе: пайаапл хармах сабы улам на тың илеңнепче.
— Ағаң! Палых! — тапсап ала, хыс, тура сегірігі, харчах 

сабына чапсыныбысхан.
Хулагы хатыг апсах анда ла, аны кӧр салып, пӱгіреңнеп

килген.
— Поч, пик тут, палам, поч, пик тут! Мин амох, палам,

иоч! — чоохтана, отах хыринда чатхан чоон палых сығардаң 
ырғах тимірге тыынған. *

Андағ чоон палых Тананыц ңіске холын ӱзе сілік париған, 
хайди даа тартоа, суг хазынзар чағын килбинче.

— ІІоч, nefcp, сайзар, палам! — хысхырып, апсах сах апдох 
суғ хазында турғлаан хармах) саитарым хыйа тастағлаан.

— Поч, тарт, тарт, палам! — пазох хысхырча.
Апа ол туста хармахтағы пил, арғамчы кире урухтаан сас 

ат чіли, тартынчатхан: пірде суғ ӱстӱне сығара сегіріп, суғ- 
ны хузуриинаң тазылада саапча, пірде пазох тирең кіріп, 
аар-иеер ораал сыхча.

Илееде полғанда, сала чамассырап, суғ хазынзар чағдап 
сыххан.

Аида апсах, саарсых холына олох ырғах тимірні тудыиа, 
пір холынац Тана тартчатхан хармах сабып тутхан. Че ол 
туста позы, ӧстеп ала, чоохтан салча:

— Поч, тарт, тарт, палам! Ағырин, поч...
Хачан палых, суғ хазыпа чағдап киліп, ханаттары суғ ӱс- 

тӱнде кӧрінерінең, апсах, палых арғазына пайаағы ырғах 
тимірні хази саап, тарт сыххан. Пастап пилнің кӧк пазы кӧ- 
рініп, анаң кӧксінче хызара, суғ салғағынаң хадох сайға сых 
килген. Апсах табырағынӌа хузуриин паза пазын сайға*са- 
бынчатхан палыхты, ікі холға кӧдіріп, суғдаң ырах иде ху- 
чахтап парып, чирге наплада тастаан.

— Поч, амды холдазыц, хаама! — чоохтанып ала, ол па- 
лыхсар кӧріп, кӱлімзіреп турған.

Тапаныц даа чобағлығ, ӱр кӱлінмеен сырайынча ӧрініс
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ойлаан. Че позы, палых тудыи парған апсахтың соонаң пар- 
бин, суғ хазындох ла тура кӱлін салған.

— Поч, алғыс, палам! Алғыс, поч... Чахсы полыстың, чал- 
ғыс кізі, палам, мындағ тӧгені хайди сығарарчых, поч... Піди 
кӧргенде, ол палых палыхха даа тӧӧй нимес: садах харыннығ, 
ныхта сыннығ, тӧрт айға чит парған сосха налазы осхас, 
хызыл пулғах полған.

Апсах, кинетін арғызынзар кӧрібізіп, пазох суғ хазыизар 
ойлап парған. Суғдағы пағ чіскізін, хаап, сығара тартхан, 
аида кӧп нимес кӱскӱстер, хооралар, иомзалар сапланыза 
тӱскеннер.

— Поч, ма, палам, пу палыхтарны ибзер апарарзыц, ма- 
ғаа пу пил дее чидер, поч, — чоохтанып, пір чіскі палыхты ал 
киліп, Тананың алнында салған, — ма, ма, палам!

— Чох, — теен анзы, андар чобағлығ харағын кизе кӧ- 
ріп, — мин ибзер парбаспын, минің ибім чоғыл.

Сах андох Тана, оох сайзар одырып, сырайын ікі холынаң 
чаба тудыбысхан, холының салааларының аразынаң ап- 
арығ час сыххан.

Апсах табыс-тубус чох аны пазынаң азағына читіре кӧр- 
ген: чалаңмас, сӱрмезі прай сайал партыр, кибі прай ла ӧл, 
чалаас азах одырча.

Апсах, полар' даа оңдай пілбин, андар кизе кӧріп, пазох 
сыбыранған:

— Поч, ма, палам, ал! Мында кӱскӱстер, хооралар, поч...
Пір чіскіс палыхты ылғапчатхан хыс паланың алнында

сал салып, позы хармахтарына пазох сомысхан суххлап, 
суғзар кире тастағлапчатхан. Анӌада ағас аразына прай 
кӧлек тартылып, харасхы полыбысхан.

Тӱрче полғанда, апсах пиргеи палыхтарны тудыпа, Тана 
суғ хазынзар пае килген.

— Ағаң, — теен ол, — мағаа палых кирек чох. Чарат от 
хазында хонып аларға.

— Поч, палам, хон, хон! Мннің отаам чылығ, поч...
Позы, хармахтарын даа читіре турғыспин, от хазынзар ой-

лап парып, отсар ыдырбаннар салғлап ӱбӱргенде, от чалбы- 
рана гӱскен: ӧл, сыхтығ арығ киинені хада кӧгіске ачығ чы- 
лығ тӱдӱн кире тартылған. Андада Тана, ибіре пае чӧріп, 
одыц итчең ағастар теерглеп килген. От, улам на чалланып, 
хызыл тілінең ӱӱлдіре салған ағастарны чалғағлап сыххан. 
Таныс нимес хыс от хыринда одырарынаң, ол ағаа отахтаң
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чабал фуфайка сығарып, аның иңніне арта сал пирген, позы, 
алғай тудына, суғ хазынзар пасхан:

— Поч, палам, амох час палых мӱні ізербіс, — чоохіан 
парчатханы истіл халған.

Тӱрче поларынаң, ол хармахтарын, сыныхтағлап, хараа- 
ғызына турғыспин, сайзар тастағлапчатханы истілген. Ол 
арамда пірее-пірее перін салча:

— Поч, айна, чартан пас,., сілее, поч, кит палых, поч, пар, 
ІІалпуд инейнине кір! Поч.

Іди чоохтанып. апсах пірее чартан пас палыхты сайзар 
ырах сілетче.

Илееде полғаида, апсах алғайға толдыра суғ хаап килген. 
От хазында тахан хази саап, алғай іл салгап. Кӧйчеткен отты 
хыймыратхаида, алтын сағыннар, тигірзер учуххлап парып, 
чапсынчатханнар. Ол сағыннар чылтыс полып пызыңнасчат- 
хан чіли пілдірген. Тана оларның соонаң пазып кӧдірзе, тигір 
прай ла сағынға пызыңнасча. Оттың чарии ырах нимес, отах 
хыринда турған ағастарда сағыннарның кӧлеткілері сегіріс 
турған.

Апсах, отахтаң идегіне яблах сал киліп, от хазында уры- 
бысхан. ГІычах алып, яблах хастапчатханда. Тана кӧр сыдап 
полбаан.

— Хайа, ағаң, мин хастим, — сурған ол.
Апсах киреенче тоғысха хат парған холындағы пычахты 

паза яблахты аидар супа пирген. Анзы андада, прай хомзы- 
иызын ундуп салып, яблах хыртызын ардып одырған. Ол 
туста апсах ікі кӱскӱс ал килген.

'Гӱрче поларынаңох, алғай теплен сыххаы. Алғай пысхан- 
ча, аисах сурағлап сыххан:

— Поч, палам, мағаа таңда нанарға кирек, поч, мині иб- 
де сағыпча поларлар. Суғлығ кізі сууна айланчаң, ибліг кізі 
ибіне айланчаң, палам. Минің ибім Ағбан тӧбін — Ирт тар
ным тӧзінде, алтанған адым ағас киме. Поч, че синің ибің 
хайдадыр, палам?

Апсах іди сурғанда, Тана, ибіне сағын гіарған чіли, кине- 
тін ӧріне тӱзіп, чоохтанған:

— Минің ибім чоғархы аалда.
— Поч, палам, син Сӱркіңнер аалынаңзың, арса.
— Я.
— Ибің чагын полтыр, палам, гіабаң-ічең кемпердір?
— Іцем — Торғы, пабам Пайса полтыр, мин аны иіл- 

бинчем...



— Э-э, палам, поч, сим Пайса нанчының палазы одырзың 
ноо, поч. Ічең хазых чӧр бе, палам?

— Я, хазых.
Хыс кізі іди теенде, апсах пазох, тӱгдӱр кӧміскезін кӧді- 

ріп, хыйға харағынан аны пазынаң азағына читіре кӧргеи. 
Ол іди ічезі-пабазып чоохтап пиргенде, апсах уламох чапсыр- 
хап сурған:

— Поч, палам, ноға ибім чоғыл теезің, сынап пастабох 
орта чоохтаан ползаң, мин Торғы худағайзар айран даа ізер- 
ге пар килерӌікпін. Ам чи, палам, поч, сии ноға ибіңнең, ічен- 
иең тисчезің? Ноға, суғ ээзі чіли, чалаас чӧрчезің, палам? 
Адың кемдір?

Апсах іди сурағлапчатханда, паза даа ниме чазырбин, 
хайнапчатхан чӱреен ас пирген:

— Адым Тана. Ағаң, сірер чиит туста пірее хысха кӧӧ- 
ленгезер бе?

— Поч, палам* анзы чох полар ба за.
Сах андох апсах тирең сағысха тӱскеи. Пазыи тӱрче тббін 

туда одырып, аиаң чоохтап сыххан:
— Я, палам, андағ ииме полған на чӱректе орын таба- 

дыр. Мин дее Чабылғайаамнағі кічігдең сығара хада ӧзіп 
алысхабыс. Че алысханда даа, ол пірее чирзер парыбысса, 
чӱреем, часхы хар чіли, хайылчаң, хараам кӧзенекте ле пол
чан... Иб істі ээн пе пілдірчең...

— Сын, сын, ағаң! Піс тее пір оолнаң кічігдең сығара 
хада ӧскебіс. Ол ам ағырча: хайадаң аңдарыл парған. Че пу 
кӱннерде, аның хазиин пілерге парзам, ол имчі хыснаң хучах- 
тасчалар. Аны ла кӧре, ибдең тизібіскем. Ам паза андар ха- 
ӌан даа айланмаспын...

Тананың табырах тыпласчатхан харахтарында час чылты- 
разаI тӱскен. ӧдӧзіне ниме тулғалған чіли, ӱні кірлеп, паза 
чоохтан полбиныбысхан.

— Поч, палам, ноға кізее тарынзаң, ічеңе хадох тарынча- 
зың? Ічеңіам сині тілеп майых пари полар. Синӧк чіли, ыл- 
ғапча полар, поч, палам, хомай кирек...

Апсах іди теенде, Тананың ӱні пазох ап-арығ пол парған, 
пазын кӧдіріп, табырах ла чоохтан сыххан:

— Хайди Паскирнің харагын кӧрем. Аиы кӧргенче, мин 
паза ибзер айланмаспын, паза чарых кӧрбеспін... Мында Ағ- 
банға кире сегірібізерге иткем.

— Поч, палам, алығ сағыстығ кізі полтырзың. Худай кі
зее андағ ла ӧлім пирбезін, — апсах чоғар, кӱн сығызын-
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зар удур кӧріп, тӧзін ікі хати кірести сабынған.—Кӧрбеезіц 
ме суғда хайдағ чоон палыхтар? Олар, поч, пӱӱр осхас чап- 
тар, кізіні тіріге дее чирлер... Пылтыр ба, алнындағы чыл 
ба полных, поч, мин підӧк суғ хазында палыхтап одырғам. 
Кӧрзем не, хармахтарымзар пір тӧғе ағып одыр, поч, хар- 
махтарым сығара тартхлаанча, хырима чағдап килген, поч. 
Tore теенім, кӧрзем не, суға ардаан кізі... Андада, хы- 
римда чатхан ырғахты хаап, сайға сығара тартыбысхам. У-у, 
худай, поч, кӧрзем не — хыс кізі, холларында, азахтарында, 
хулахтарында чапсынған палыхтар хада сыххлап килгеннер. 
ГІоч, ол минДір палых уғаа чап нооза, кізінің ханып сорчат- 
тыр... Аннаң пеер хармахха даа хапса, алар чоғылбын, суға 
кире сілетклебісчем. У-у, палам, син уғаа хомай сағыс ту- 
тырзың... Син, ол парбаан иріңе тарынмин, позыңа паза інене 
тарынчаттырзың, поч! Я, кӱннестің харағы улуғ, че кӧрізі 
хысха! Ол нимені ырах кӧрбинче...

Апсах іди чоохтаиғаида, Ағбанның Ьуу Тамаа улам на 
соох, сӱрдестіг пілдірген. Аның сағызына паза хачан даа 
суғ хазынзар чағып пазар кӱзі табылбас чіли пілдірген.

Азыранғап соонда хыс кізі, ибдегі чіли, столны чыып, ал- 
ғайны паза самнахтарны ап-арығ иде чууп салған. „

Анчаға апсах, от хазында одыра, кип-чоох пастапчатхан.
— Пу тобыннар ноға кізее чаптардыр пілчезің ме, Тана- 

чах? — сурған ол пастап.
— Чох, пілбинчем, — нандырған хыс кізі.
— Пілбинче ползай, чоохтап пирим:
— Алында-пурунда тобын чоон, таңах осхас ниме полтыр...
— Татай! — чапсаан Тана, — хайди кізілерні чоо чібечең- 

нер?
— Аны Илхан, чир ӱстӱнде хайдағ нименің ханы тады- 

лығдыр, прай ла аң-хустың, малның, кізінің идін сынап кил 
тіп ыстыр. Тобын, іди чӧріп, прай чир ӱстӱн ибіріп, нинӌе ле 
пар тіріг нименің ханын сорып, сынап кӧрзе: кізінинең тады- 
лығ ханнығ ниме чох осхас. Кізі ханы прай нименинең тады- 
лығ тіп чоохтирға Илханзар айланып одырғанда, агаа ха- 
рачхайах учурап партыр: «Хайдар чӧр килдің, тобынах?»— 
сурча ба хайдағ харачхай.

— Я, — тіпче одыр анзы, — Илхан мині чир ӱстӱнде 
прай нименің ханын сорарға ысхан»... ,

Харачхайах анзын азынадох искен полтыр. Ам пазох, 
чойырхаачых полый, сурча ба хайдағ;
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— Анаң чи, тобынах, нименің ханы тадылығдыр?
— Я, кізіни прай нименинең тадылығ.
Харачхайах сағынза, Илханнан, тобын прай чонны чіп 

салғадағлар.
— Хайа, тобынах, — сурча одыр пазох харачхайах, — мин 

дее сынап кӧрим, хан чеен ахсык ас пирдек. Тіліңде пірее 
тамчых чапсынған полар!

Тобынах, махтанчых, ахсын азыбыстыр. Андада харачхай, 
тобыпның тілін ӱзе тартып, аар айландыраі учухтыр, тобын 
аны, чаза хаап, хузуриин чіре тарт халтыр. Тілі чох тобын, 
Илханзар парып, пір дее ниме чоохтап полбин ыыңнап- 
лачатхаиына тарынып, анзы тобынііы унада сабыстыр. Тобын, 
чоон ниме, кӱл ле чіли, чайыл партыр. Аннаң пеер тобыннар, 
кӱл ле осхас оох, тілі чох, ыыңназып, кізее чапсынчалар, че 
харачхайның хузурии аннаңох сығара азыр пол партыр. Ана 
іди, кізіні айап, тобынның тіліп ӱзе тартхан ӱчӱн, харачхайны 
чон аарлидыр.

Апсахтың чооғы Тананың кӧңніне чахсы кірген. Чооғын 
тоозып, апсах чоохтанған: — Поч, палам, отахта узирзың, 
анда чылығ. Позы от хазында ла, нанпахти фуфайка кип ле 
чабына, учалана чат салған. Ур дее полбаанда, аның пурны, 
пулан-сыын чіли, мыстап сыххан. Аның хорлааны Ағбан суғ- 
ның кӱӱлеенінен пірік парғап. Тана отах тӱбінзер кір парған.

Отах тӱбінде чадып, Тапа ідӧк амыр сағыс таппинчатхан. 
Чуртас хайди табырах алысча: ол ӱр ниместе ле ӧӧрелерінең 
хада чӧрчен, оларох чіли кідіреде, чарых хатхырӌаң, амды 
чалғызан, ӧл чирде, кӧк отта, чада узупча. ӧӧрелерінің сы- 
райын хайди кӧрер! Клаша чи, хайдағ? Ол аны хачан даа по- 
зының чолына тоғыр турар тіп сағынмааи полған. Ам, тізең, 
чолыма тоғыр турардаң, ирай чуртазым сайбады. Анын на 
сылтаанда мин піди чалғызан, алығ кізі чіли, чӧрчем. А Пас- 
кнр чи! Хайдағ чабал сағыстығ. Хайди мин аның андаан 
амға читіре пілбеем,.. сынап таа ол, мағаа хатхырарға полып, 
харасхы хараада кӱлерге сағынған полар. Адай! ГІілген пол
зам, тізін сыы алай ба харағын тизе сазарчыхпын...

Чох, табам кӱс, ам даа минің кӧксімде от пар, холымда 
кӱс...

Іди сағына, Тана узубысхан.
Иртен, тан наа ла хазар пастаапда, палыхчы азах ӱстӱнде 

полған. Отты пазох улуғ иде салыбызып, хармахтарына со- 
мысхан кизіртклеп, пазох суғзар турғысхлапчатхан.

Тана тур килерінең, Соска аға чоохтанған:
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— Поч, палам, алғай тігібіс. Мӱн хайнадарбыс. Азыранып 
алып, син ибзер парарзың, мин инербін, анда мин пӱӱ тур- 
ғысхлап салғам...

Тана, апсах іди теенде, табырах ла хайынып, отты улуғ 
иде салыбысхан, чапчаң пае парып, суғ ал килген. Таханға 
алғай тігерінең, апсах, чіскідегі палыхтарны кӧк отха салып, 
пір чоон арах кӱскӱстің хыртызын арығл.ап сыххан. Тӱрче 
полғанда, хайнапчатхан алғайда ол кӱскӱстің хызыл хузурии 
кӧрінчеткен.

Азыранып алған соонда, апсах, узун кӧміскезін хараанзар 
чапсыра тут салып, Кирбі тағның хайазынзар удаа кӧріп 
одырған. Аның кӧрізі хоостыра Тана анда хайазар сыхчатхан 
чазағ кізіні кӧр тапхан. Ол кізі чол чох чирче пӧзік хайазар 
сыхча-сыхча,, чікімге, оох тастығ чирге читсӧк, намдыра чыл 
килче, аиац пазох сыхча...

— Поч, палам, — теен апсах, — Кирбі тағның пӧзік, чікім 
хайазын кӧрчезің ме?

— Кӧрчем, ағаң, — нандырған Тана, харахтарыи хайазар 
кӧдіріп.

— Поч, палам, чуртас ана андағ пӧзік, пирік, чікім хайа 
полчаң. Ноо даа кізінің чуртазының чолы кӧні чазыча пары- 
бызар чол нимес... Пӧзік хайазар сыхчадып, тігі кізі, кӧрче- 
зің, хайди нандыра чыл килче, анаң пазох хатап сыхча, синің 
дее чуртазыңда андагох полар... Поч, палам, чуртаста сидік 
учураза, кӱспең кӱрезіп асчаң... Анчаға ол кізі, чалғыс азах 
чол таап, ол чолча хайалариы ибіре парған, тӱрче тынаныи 
ала, Кирбінің ӱстӱне сых парған. Чікім хайалығ тағның ӱс- 
тӱне сығып алып, индіре алдыра килген чолын кӧріп одыр- 
ған.

Ана ол кізі, хайа ӱстӱне хайди полза сығып, поч, палам, 
амды сыххан аар чолын кӧріп одырча, аның істіне ӧрініс 
толча. Поч, палам, син дее ідӧк хачан полза чуртастың аар 
чолын иртіп, чарых кӱн кӧрерзің, ӧрінерзің, ирткен тусты, 
тӱстегі чіли, сағынарзың... Чуртаста урунған сидіктернең кӱ- 
респезең, ол аар синің арға-мойныңа артылар, кӧлеткі чіли, 
син/ ле хооп чӧрер. Аиа пиме ӱчӱн кӱрезерге кирек, палам, 
поч, син тіпчезің суға кире сегірерге иткем. О-ой, палам, 
уғаа саба сағыс тутхан полтырзың...

Апсах іди чоохтапчатханда, Тана, пазыи тӧбін тут салып, 
тың пыросынған. Аның сӧстері, тигейдең кіріп, табанға чи- 
тіре сиипчеткен осхас полғаннар.

— Поч, палам, алығ сағыс чарых кӧксіңде, чалахай чӱ-
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рееңде ал чӧрбе, нан, ічен сағыпча полар! О-о, Торғы худа- 
ғай... Кӧбӧк кӱлеттеп, тамахтың тадиин чиискен туғанна- 
рбыс.

Апсах нан теенде, Тана, ибінде ӱр полбин сағын парған 
чіли, ӧріне тӱскен, нанарға азахха тур килген. Паза одырбин 
даа, апсахтың алны-кистіне хайын чӧрген.

Кӱн илееде ӧӧрлеен туста, апсах ибзер тимнепібіскен.
— Мына пу палыхтарны іӌеңе апар пирерзің, палам! 

Соска аға ысхан тирзің. Тананың алнында ікі чоон кӱскӱс 
сал салған.

Ур дее полбаанда, чалғыс киме, суғ ӱстӱнде халғайахта- 
нып, ырах нимес ибірісте кӧленген.

Танаа ол алнында чатхлаан палыхтар прай даа, кізі ханы 
сорған чіли, чиркестіг пілдіргеннер. Ағбан уламох ээн, сӱр- 
дестіг пол парған. Че сынап, Соска апсах «ічеңе апар пирер- 
зің» тібеен полза, ол амох оларны, хапхлап алып, суғзар су- 
ратхлабызар кӱзі табыларчых. Ағбаннаң хыйа пазып, чолча 
нан сыххан.

V 14.

Пір иртен Паскир, чазыдаң 
айланып, тӧзекке чадарға хынмаан. Адын арғамчылап салып, 
ічезі інек саарға парғаннаң айланғанча, ибде кирек-чарах 
нимелер иде, ӱтертінген. Ічезі, тоғыстан айланып, ас-тамах 
тимнебіскен.

Ана ол туста тасхар, иб алнында, машина кӱӱли тӱскен.
— Кірерге чарир ба? — тапсаан пір кізі ізік ӧтіре.
— Чарир, чарир! — нандырған иб ээзі.
— Мин пуларны турада кӧрглепчем, че олар, тізең, чайғы 

ибде чазынып алтырлар. 'Изеннер! — теен, хормачыланып, ол 
кізі.

— Изенӧктер! — наидырғаннар иб ээлері пір ӱннең.
Паскир, тур киліп, чабызах столзар одырчых турғыс

пирген.
— Одырыңар азыранарға.
— Азыранарға ам даа ирте нимес гіе? — чоохтанып ала, 

холындағы часызын кӧрібісксн, — сигіс часха парча, чарир, 
чарир...

Ізік азып, арғызына тапсаан:
— Борька, кил, азыранып алааң... Сині апарарға килдібіс,
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Паскир, Москвазар парарзың. Пістің райоинац на пӱӱн он 
кізі парча, — теен ол кізі, стол хыринзар одырчадып.

«Апарарға» теенде, Кадьщ иней, айағын тудына, ол кізі- 
зер кизе кӧр турыбысхан: пӧзік сыннығ, узун сағаллығ, 
тӱгдӱр кӧміскеліп поғда орыс кізі полған.

— Пӱӱнӧк пе, Николай Иванович? — пазох сурған Паскир.
— Я, пӱӱнӧк.
—Тимненмин хайди парар! — араласхан Кадың иней.

— Тимненерге ӱр ле бе? Хос кип алып алар, ахчаны піс 
райисполкомнаң пирербіс.

Анчада шоферы, кічицек арах иостығ оол, кір килген. 
Изеннескен соонда, теен:

— Хайдағ маңат ибдір.
— Аның даа ӱчӱн чайғы иб адалча... Мин мының алнында 

Хырғыс чирінде тоғынғам. Анда мындағ иблер киистең иділ- 
че, андох хыстапчалар. Кӧс паризалар, тибее артып, чӧрі- 
бісчелер...

Иб ээзі ағаа айран сусхан хамыс туда пирген.
— У-у, айран, хынуаң тамаам, Хырғыс чирінде айран, 

хымыс ісчеңміс, — чоохтанып алып, Николай Иванович улуғ 
оортамнаң айранны азырып ісчеткен, хаӌан хамыс тӱбі ху- 
раанда, ідісті ээзінзер сунған, — ам сухсуным ханды! Чахсы!

Позы, ізебінең чызынчах сығара тартып, сағалға чуххан 
айранны чысхлаан.

Борька сус пирген айранны, ағааох кӧӧгін, іскен.
Иб ээзі стол тимнеенче, олар тоғыстаңар паза чуртаста- 

ңар чоох апарғаннар.
Кадың иней улуғ кӧдестегі итгі табахха сығарғанда, час 

ит чызы оорынаң хадаі ибге толған. Чарбалығ ӱгре, идін сы- 
ғарып алғанда, поғырап хайнаи турған. Итті столға салып, 
айахха ӱғре урғлап салған соонда, иб ээзі аалчыларны олох 
турған чабыс столзар одыртхан.

Олар азыранғанча, Кадың иней, туразар парып, Паскир- 
нің кип-азағын тимнеен, азых-тӱлӱк сух пирген.

— Ам пабаңа тоғаспинох парчазың ма, палам? — теен 
ічезі, ибге кіріп.

— Хайди полар, саңай нарбинчам нооза.
Хачан ол прай тимге сыхханда, Николай Иванович ма- 

шииаа одырған. Аны кӧре, Паскир ічезінец пір-ікі сӧс алы- 
зарға маңнанган. Машиназар одырғанда, ічезі соопаң тансап 
халған:

— Чахсы чӧр кил, палам!
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Хачан машина, тадыри тӱзіп, орнынаң тибірирде, КадыН 
иней, ойлап киліп, машина сӱлейкезін ӧтіре хысхырған:

— Паскир, чібек хурың нога хурчанмадың?!
Машина ізии азылғанда, ічезі пазох хатаан:
— Чібек хурыц чн нога хурчанмадың?
— Э-э, сьіннаң даа...
Паскир машинадаң тӱзе сегірген. Анӌада ічезі узун ча- 

чахтыг чалбах тигір хурына тӧӧй чібек хурны, чаза тудып, 
Паскирнің пиліне сарн тартхан.

— Чідірдің, палам, хайралла! — тапсаан ічезі пазох.
Чібек хурныц чачахтары аиың ікі наныма толдыра, узун

сӱрместіг хыстың сазы ицніне чайылган чіли, чилбірезе 
тӱскеннер.

Машина чӧрібіскен. Паскир, аал аразында Тана кӧрінер, 
арса, тіп, ибіре кӧрглеен — анзы кӧрінмеен. Машина соон- 
дагы тозын аал аразын тулги чабысхан.

15.

Таиа, палыхчы апсахтаң ча- 
рылганда, ибіне читіре пір дее тохтабаан. Чолами апсахтың 
сӧстерін сағынып килчеткен: «Хомай сағыс... амғы туста, суғ 
ээзіне тӧӧйзің». Аиы піле, пазох позының пырозын пілінген: 
«Сынап таа, ноға ибдең тис чӧрчем, чон даа хасхы тир. Алығ- 
бын. Паскир улам тың тарынар».

Ибге чидіп, кір килген. Харасхыда ізік азылғанда, Танапы 
хараа-кӱнӧрте сағыпчатхан ічезі чазыг ӱинең тапсаан:

— Кемдір?
— Мии, — нандырған Тана.
— Кем, Тана ба?!
— Че, ам таныбиныбыстың ма?
Торғы иней, Тананы танып, турарға ӱменғеи, пазын кӧді- 

ріп, кӧксін кӧдір полбаан.
— Турғыс, палам! — сурынған ол.
Тана, от чарыдып, орғанда чада тур полбиныбысхан іче- 

зін кӧре, пілген: «Ічем тың ағырыбыстыр». Аның ағырғанына 
гюзы пыролығ полчатханын піліне, чӱрегі ачи тӱскен.

— Айландың ма, палам? — сыбыранған инейек хурулғах 
ӱннең.

Тана, аның хыринзар пас киліп, харахтарынаң урылчат- 
хан часты кӧр салған. Сах андох, ічезінің чазығ харағын 
кӧріп, позы даа айап парған.
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— Хайди полғазың, іӌең? — сурған Тана, ічезінің алӧЫН- 
да тура.

— Син хайдар чіт парғазың, палам?
— Мин Абаканзар чӧргем, мына сағаа Соска ага палых 

ысхан.
— Соска?! Хайда тоғасхазар?
— Оларда полғам, палыхтап чӧртір, — чойланчатхан Тана, 

ічезін амырадып.
Олар іди чоохтасчатхан туста, ізік тохлн тӱскен.
— Чарир!— теен Тана, ізіксер удур паза.
Ізік азыларынаң, Клащанаң харахнаң харахха тоғас пар- 

ғаннар. Пірдеезі табыс чох удур-тӧдір кӧріс турыбысханнар. 
Клаша, чалбырн кӱліне, тапсаан:

— Хайда полдың, Тана? Сині тілеп, майыххлап парды- 
быс, — чоохтанып ала, аның хыринча 'Горгының тӧзеензер 
пасхан.

— Хазииң хайдағдыр, уучаң? — чоохтанғлап ала, Клаша 
Торғы инейнің тамырып тутхлапчатхан, аның соонан сумка- 
зыпаң градусник сығара тартып, инейнің холтииның алтын- 
зар суғыбысхан. Идінің ізиин пілгенче, пазох Таназар пае 
парған.

— Ноға ибдең тис чӧрчезің, Таня? Алай мині Паскирге 
кӱинеп, іди пол чӧрчезің ме? — сыбыранған Клаша, Тананың 
хомзынчатханын кӧре.

— Чох, — теен Тана, андар даа айланмин, — хуӌахтас- 
пастаң охсаныстаачадыңар... Минің киреем чоғыл...

— Син мині сӧклепчезің, Таня. Хайди за, имчі кізі ағырығ 
кізіні хучахтабас. Кӧрчезің, ічеңні дее хуӌахтапчам, чалаас- 
тап алып, кӧрчем... Амды, кемні ле имнезем, прай ағырған 
кізілерге кӱннир одырлар ноо. Мағаа тарынзаң, киліп чоох- 
тирчыхсың, іди-де іди тіп, а то чазыда ойлап чӧрчезің, алығ 
пӱӱр чіли.

— Чазыда полбаам, — теен Тана, ахтанып.
Торғы инейнің холтииндағы градусникті сығарып, Клаша 

кӧрібіскен. Анаң градусникті сілігіп ала, чоохтанған:
— Амох им пирербін, чазыл парарзың...
Клаша, чемоданычағынаң имнер сығарғлап, Танаа тап

саан:
— Хайа, суғ пир.
Тана, чайнийтең суғ ағызып, имчінің алнынзар турғыс 

пирген, Клаша Торғаа порошоктар амзатхлаан.
Анчада пазох ізік азылган. Арако, ізік азып ла, Тананы
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кӧр салып, кӱлімзіри тӱскен, ойлап кнліп, хуӌахтабыехан:
— Парасхан, айланған ноо!
Тана даа, ӱр кӧріспееніне сагын парған чіли, чапсыра 

тартып, хучахтаан.
Холын салып, Арако Таназар кизе кӧрібіскен:
— ГІарасханах, хайди чудагі парған!..
— Іди ибдең тис чӧрген кізіні матап соғарга кирек, син, 

тізен, охсанчазың, — тарынғаи чіли кӧріп, чоохтанған Клаша.
— Кирек полза, сох таа саларбыс, — теен Арако. — Че 

пастағы пыроны тастирбыс, паза полза, анаң хамчынаң чыр- 
тарбыс.

— Ічезі узузын, парааңар, тасхар чӧрглирбістер, — теен 
Клаша.

— Тохтааңар, ічеме палых хайнат пирим, — теен Тана.
Андох ол Соска аға пирғен палыхтарны, хаап, столзар

салған. Тана палых ардыпчатханда, Клашанаң Арако аны 
анаң пізеп сыхханнар.

— Чиит кізее іди тис чӧрчедерге уғаа уйадыстығ, — теен
Клаша. *

— Мин дее, сағаа ла полып, син саапчатхан інектерні 
саапчам. Клашанаң, іӌеңнең хада нинче кӱн сині Ағбан хас- 
тада тілеп чӧргебіс. Нангоның отаанда пае полбаабызох,— 
тееи Арако. — Ам чи, хайди чонның харағын кӧрерзің, по- 
зыңа хомай соланы позың таапчазың... Ічең парасхан чи 
синіңӧк ӱчӱн ағырыбысхан...

— Аның чазылчаа сидік, — теен Клаша, — ідӧк тее ӧкіс- 
сің, уламох ӧкіс халарзың, алығ...

— Че паза іди полба, э-эй! — чахаан Арако.
— Хайди іди мидеезі чох мағаа кӱннечең. Сынап мин 

Паскириец чӧрерге нтсем, хачанох чӧрерчікпін! Синнең су- 
рарӌыхпын ма? — чоохтанған Клаша, тарыиып арах

1 • 16.

Чайғы, айас кӱн. Пӱркек ізіг. 
Андағ кӱнде Абаканның тас кӧксі, ізіп парып, тын турған. 
Тан чохта тынарға даа кии читпинчеткен чіли пілдірген. Ой- 
ласчатхан машиналар кӧдірген тозын, пір дее тарабин, ули- 
цаларда, тубан чіли, кӧдірілче. Тас тротуарча, тас чолча 
парчатса, маймах ӧтіре табан ізіпчеткен. Кӱн, тізең, город 
ӱстӱнде турып алып, ізіғ сузын улицаларча кӧп хайынысчат- 
хан кізілер ӱстӱнзер пӱргӱрчеткен.
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Ана андағ кӱнде, улуг-улуғ чемодан тудына, вокзалзар 
маңзырапчатхаи кізілер кӧгі кӧріигеннер. Иирзер кӱн, ва- 
гоннарны маңат ізідерге теен чіли, тимір чол гіарчатхан чир- 
зер — кидер — нарып алғаи. Апа ол туста поезд орныиаң 
тнбіребіскен. ІІастап ағырин іділе гӱзіп, аннаң андар улуғ 
чӧріске кірібіскеи. Удесчеткеи кізілер, поезд кӧлеигенче, 
холларын, иӧріктерін пулғап халғаннар.

Поезд, ӧстеп-мыстап ала, Тазоба істіне кірерінец, Паскир, 
пае парып, кӧзенек хы|)ипда тур салған. Ағбан кизіре хачан- 
наң таныс, пірде позып хорғытчац, иірде ӧріндірӌең Кирбі 
таг сартай турған. Паскир пастаіі, ол тағны кӧре, ӧріне тӱс- 
кеи, че сах аидох хомзын парғап: ана анда хайадаң аңдарыл- 
ған.

Паскир андағ сағысха тӱс парған, хамағыи сӧрӧн сӱлей- 
кедец албин, чазы харахсын парчатханда, хыринзар пір чиит 
оол пае кплген.

— Нимее хомзыичазыд, Паскир?! — сурған ол.
— Чох, хомзынминчам.
Паскир ол оолны, кӧреріпең, танаан: «Советская Хакасия» 

газетаның корреспондент! Георгий Бугаев. Бугаев ніеке, 
ортымах сынныг, ах сырайлығ, кӱрең састығ кізі, чоохтанчат- 
са, сырайына кӱлініс чайыл парчатхан.

Ол, Паскирнің хыринда тура, ізебіиен папирос сыгарган
— Тамкы тартарға парааң ма, Паскир?
Паскирзер папирос пачказын супа, ициіпең саап алган.

Тамбурзар парып, ыс пурлат сыхханнар. Андар сыхханда, 
терпектер, улам тын, хығдыразып, сыгырыс парчатханнар.

Тамкы тартып алып, пазох вагонзар кіргеннер: чарых 
вагон чалтырап турган. Прай ла тасхахтар, кӧріндестер. Пір 
вагопда ибіре одырган кізілер прай даа выставкаа парчатхан 
полғаннар. Прайлары ӧріністіг, хормачы, хаңалчах сӧстер 
чоохтаза, кӱлкі-хатхы чай парчалар.

Арты кӧл пиліне сых париганда, поезд, чӧрізін хызырып, 
ӧстеп-мыстап ала, пы-шь—па-шь тӱс парчатхан. Ибіре, поезд- 
тін ікі хыринда, узы-пазы кӧрінмес сарығ чазы чатхан.

— У-у, хайдағ кӧп чазы тик чатча! — чапсаан Бугаев.
— Ам ч и , пу чазыда мал даа хадарбинчалар ба? — сургап 

Паскир.
— Чох, мында чагын колхоз таа, совхоз таа чоғыл, тик ле 

чатча. Че нірее туста, кӧрерзің, пу чазыларда мал толдыра 
чӧрер.

•
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Паскир, киртінмин арах, андар удур кӧріп, чоохтан 
салған:

— Колхоз таа, совхоз таа чох чирде хайдан, толдыра мал 
чӧрер.

— Сын, Паскир! Амғы туста чир ӱстӱ табырах хубулча. 
Кӧрерзің, полар, полар.

Паскирнен Георгий ікізі дее азых кӧзенектең чазыларны 
кӧр турғаннар.

Вагон істінде кӱлкі-хатхы чайғаннаңар, ыр-кӧг пастабыс- 
хан. Кем-де чоон ӱннең пастаан:

Кӧрчем хайхас чирнің чайиин,
Кӧрчем чазы чайылча...

Аның сіліг ӱніне пазох кӧп ӱннер хозылғаннар. Прай пір 
ӱннең истілген:

Анзы орыс чнрнін. пайы,
Анзы орыс чнрі полча!

Улам кӱӱледе хатааннар:
Анзы орыс чирнің пайы,
Анзы орыс чирі полча!

Пу ӱн вагон істінде хазыр кӱӱлирінең, Бугаев тыстан- 
маан.

— Че, Паскир, парып ырлабызааң! — теен ол, Паскирнің 
холынаң тартып.

Паскир, вагон істінче нарыларға тудына, аның соонаң пае 
сыххан. Георгий, пайаа ӱн пастаан кірбе сағаллығ кізінін 
хырина чидіп, сарнап сыххан. Прай ӱн пазох кӧгні кӧдірген:

Кӧрчем айдас кӧи тағларны,
Кӧрчем талай салғылча.
Анзы орыс чир сомнары,
Анзы тӧреен чирім полча.

Прай вагондағы чон, пеер чыылыс киліп, ырлап сыххан. 
Кӧп кізінің аразында Бугаевтің, саң осхас, сыңыраах ӱні ча- 
рых истілчеткен. Пайаағы сағаллығ кізі, аны иңнінең арта 
хучахтап алып, позы, кӧксін улам кӧдіре, ӱн позыт турған.

Ол ыр тоозыларынаңох, олох кізі украин чонның ырын 
пастабысхан. Сах андох прайлары хапханнар:

Кӱн чабыс тӱсче,
Иир пазох Килче;
Син учух минзер,
Син ойла минзер,
Син минің чӱреечеем!,..
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Ол ырны ідӧк прайлары тын. кееркестіг сарнааннар. Че 
Паскир ле ыралбин, сырайы чӱлтек, хыстарни чіли, хызар 
парғанын коре, Бугаев тапсабысхан:

— Че, амды хакастарнин!
Іди ле тіп, ырлап сыххан:

Сарығ тууп маймаамны 
Сайга паспаанда суурбаспын...

Пайаадаң чӱлтек турған Паскир амды толдыра кӧксінең 
ырлап сыххан:

Сағынғанымны албаанда,
Сарығ чорғамнаң тӱспеспін.

Аннаң андар назох, кӧп ӱн хозылып, сӧӧ тартханнар:
Хызыл тууп маймаамны 
Хумға паспаанда суурбаспын.
Хынған хызымны албаанда,
Хыр чорғамнаң тӱспеспін.

— Чир чазыда чил-таннаң хада ӧскен кізінің ӱні сіліг, — 
теен пайаағы сағаллығ кізі, — че, оол, пазох пірее кӧг паста!

— Анзы сын! — теен Бугаев, — ол чазы ээзі полча. Мал 
хадарып, чазыда ла чӧрген кізінің ӱнінең сӧстері дее кӧп 
сығадыр..,

Бугаев чооғын даа тоосхалахта, чон аразынаң ніске, сіліг 
амыр арах кӧг истіле тӱскен:

Сахха одырған чалғызым,
Сабыхсыдын, ма, атпадың!,,.

Прайлары кӧрістерін андар айландырғаннар: ол хыс, пір 
дее чалтанмин, ӱнін хосханнаң хос сыххан:

Сағызым тартхан арғызым,
Сағынмадың ма,, килбедің...

Пайаа, пірее кізі ӱн салза, ол кӧгні прайлары, хаап, хада 
кӧдірчеткен ползалар, амды пу, пладын кӱреели тартын сал- 
ған чалбах арах кӱрен сырайлығ хойығ сӱрмезі алны-кистіне 
чайыл парған хыстың кӧӧн пір дее кізі ӱзе тартпаан. Ол 
хыс, ӱнін улам на хозып, чарыда сарнап сыххан.

Паскир аны таныбаан даа, че кӧре ле, Танаа тӧӧйлеен.
Аны Бугаевӧк, танып, чоохтанған:
— Че, че, Клайка, кӧзіт пирдек, хайди сарнирға. Пілзін- 

нер истегілернің сарынчызын.
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Клайка, тохтабин, ӱнін улам тыытчатханын исте, Бугаев 
Паскирнің хулаана сыбыранған.

— Клайка Истең, пызо кӧрчең...
Паскир, тапсабин даа, пазын икіп салған.
Пола-пола, ол хыс тахпахтап пастабысхан:

Адам чирі ағыр Ис —
Алтон чулныи пилтірі.
Айыдысхан позыбыс —
Ағыр Истіц тӧллері...

Ағаа нандырығ пирер кізі чохта, Клайка ырын тохтатхан.
— Тоғасхлаанда, сарнасхлаза, чахсох, — чоохтанып, азах 

ӱстӱне тур килген.
— Пістін, истегілернің, хармағына хаап парзар, азыры- 

ларға сидік полар, — чоохтанып, пайаағы сағаллығ кізі 
Клайканы махтаан, — іди, іди, Клайка!

Ол кізі колхоз пастығы Гремлюк полған полтыр.
Ана ол туста поезд алнында учух парчатхан кӱн, чабыс 

тӱзіп, тағ кистінзер кӧленчеткен.

17.

Кадын, ууӌа тасхар одың оот- 
чатхан. Ніскечек ыдырбаннарны, чоон тӧгее салып, кизе сап- 
хлапчатхан. Ана ол туста, ограда ізігі хыыхти тӱскен. Иней, 
пилін тӱзедіп, кӧксін кӧдірген, анда апсағының, адын чидіне, 
кірчеткенін кӧр салған.

— Одииңар тоозылыбысты ба? — сурған ол, инейнің оох 
ыдырбаннарны кизе сапхлапчатханын кӧре.

Одың тоозыл парғанын позы даа кӧре сурчатханын піле, 
Кадың, ағаа пір дее сӧснең нандырбин, палтызын сал салып, 
одыцнарны хучахтанғлап сыххан.

«Ибдегі от ус парды полар, — сағына, табырағынча ибзер 
чорбаңнап сыххан, — хайди зе, иб ээзі ибге кірзе, чічең ниме 
тимде нимес».

Хоханах, адының изерін алып, адын апарып, саста туза- 
бысхан. Анаң аттын чӱгенін тудына киліп, ибзер дее кірбин, 
хазаа аразынаң кирек чох, іріглеп парған ағастар алғлап ки
ліп, кизе сапхлабысхан. Хучаана толдыра одың тудына, ибзер 
кір килген. Андада ол, иб ортызындағы отха тас чайник, ал- 
ғайға яблах тік салғанын кӧре, сағын салған: «Ит тоозылы- 
бох парған ноо».
5* 67



Анзын піле-тура, иб ээзі, от хазынзар одыра, хаңзазына 
тамкы таарлапчадып, сурған:

— Паскир ам даа айланмады ба?
■— Чох, хайдаң айланчаң, Москваға олар кидее-пӱӱн не 

читкен поларлар.
— Тана чи, айланды ба? — сурған Хоханах инейінең.
— Айланған. Торғы тың ағырча. Палазы чіт парғанына 

чобаға даа іди пол парды полар.
— Айланмин хайдар парар ибліг кізі.
Ана іди чоохтазып одырғаннарында, кізі кір килген. Аны 

кӧрерінең, Хоханах ирепчі колхоз пастығы Маноң Петрович 
Чустеевті танааннар.

— Сині ибде пасты ноом, оол, — теен ол изеннескен соон- 
да, T0p3ej) пасчадып.

— Пілген чіли, килдің, оол, — нандырған иб ээзі.
Кадың стол тимнирінең, аалныны столзар одыртханнар.

Азыранған аразында Маноң Петрович, табырах ла пулбы- 
рап, чоохтанып одырған.

— Син, кӧпті кӧріп, кӧйеені чалғаан кізізіц, минің синнең 
чоохтасчаң нимелер парлар.

— Че-е, нечем. Хабың ахсын сис, хабарың хахта, чӱгің 
сал, чооғың чоохтап одыр, истіпчем! — андар кизе кӧре 
чоохтанған Хоханах аға.

— Мин сағынғанда, Хоханах аға, пістің колхоз улуғ кол
хоз, че андағ улуғ колхозты прай саринаң ӧскірерге кирек: 
чӱгӱрдең аттар ӧскірерге, ас кӧп таарирға, сӱт кӧп саарға, 
ит паза тӱк кӧп ал турарға кирек. Хазнаа ниме-нооны кӧп 
пир турзабыс, ахча даа кӧп кір турар. Пістің мында хус 
таа тударға маңат чирлер. .!

— Я, хомай нимес. — Хомайда ӧртектер чайлирға пеер, 
кизек кӧллерзер, килчелер бе? — хосхан аның чооғына Хо
ханах аға.

— Миң сағынғанда, улуғ род інектер кӧп арах аларға 
кирек.

— Анзы чахсы полардых, Маноғі.
Кадың иней, чоохха араласпин, самнағын столзар сал 

салып, пірде Маноң Петровичсер, пірде апсағынзар кӧріп 
одырған.

— Пу кӱннерде чыылығда ӱзӱрербіс, че сии андаға чахсы 
сағын.

Іди ле тіп, Маноң Петрович столдаң тура хонған. Пӧриин 
хаап, ізіксер ойлаан. Сығарда, айланып, тапсаан:
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— Анымӌохтар!
Маноң Петрович ізіктең сығарынаңох, Хоханах аға, хо- 

лының салаазын пӱге тудып, санағлап сыххан:
— Хой фермазы, улуғ род інектер, хус тудары. Кӧбӧк ах- 

ча кирек полар.
— 'Гоғынған кӱнге алар ахча прай андар парыбызар,— 

хосхан Кадың иней.

18.

Поезд, ол парғаннаң, хараа- 
кӱнӧрте кӱзӱреп парчатхан: пірде пӧзік тағлар арали, пірде 
чалбах чазылар тобыра, пірде узун ағастығ тайға ӧтіре, пірде 
хазыр суғлар кизіре. Узун чолға пір дее кізі уайыхпаан. Кӱн 
сай, таң чарызох, вагон істі позының оңдайынаң тірілче: кем 
ырлапча, кем чоохтанча, кем, кӧзенек хыринда тура, чир кӧр 
парча.

Паскирнің хынчаң орны — кӧзепек хыри. Сынап харасхы 
полбаза, ол сутка даа турарчых. Анзыпа хоза арғызы Бу
гаев ідӧк турарға хынча. Ласкирні кӧзенек хыринда кӧрзӧк, 
Бугаев аның хыринда тура тӱсче.

Пір иирде ол, Паскирнің хыринзар пае киліп, искірген:
— Че, Паскирка, таңда Москвада поларбыс.
Аның соонда ІІаскир узуп таа полбаан. Сағызы Москва

да ла полған. Хайди за ол, пу синге читіре чуртап, ам даа 
Москваны кӧрбеен, че выставкаа ыспаан ползалар, арса, ам 
даа кӧрбесчік. Анзын сағына, істіне ӧрініс тол сыхча, чӱрее 
кӧӧрепче, сах андох сағызына Тана кір парча: «Хайда полар 
ол кізі?» Анзын сағынза, пазох чӱреене хомзыные толча.

Иртен не, таң хазарған туста, Паскир кӧп нимес узаан ма 
алай іди ле сабыхсаан ма, вагон істі хайнабысхан чіли 
пілдірген. Хайзы кізілер хысхырысхлааннар:

— Москва, Москва!..
Паскир, уйғузын хыйа сӱріп, харахтарын азыбысхан. К.5- 

зенек ӧтіре узун-узун трубалар, нинче-нинче хадыл туралар 
кӧрінглееннер. Пастап тимір чол хастада тимір-тиске ле пас- 
тыр парған заводтар, талалых вагоннар кӧрінглеен. Аннан 
андар город прай чалтырабысхан. Прай ла чон кӧзенек хы- 
рина тыгылыс сыххан.

— Прай нимең тимнендің ме? — сурган Бугаев, Паскир- 
нің хырина пастыр киліп, — амох тӱзербіс — Москва!
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Сыннаң даа, поезд улуғ-улуғ, хадыл-хадыл туралар арали 
чӧр сыххан, тимір чол, ірімчік уйазы чіли, ибіре чыылыс сых- 
хан. Кӧрзе, Москваның кӧксі прай піди хурчал парған осхас. 
Хайда-да иргідегі тигіриблер саңнарынаң хада кӧрінглепче- 
лер^ Іди парғаннаң, поезд чӧрізін сиргіннеткен, тӱрче ле па- 
рып, турыбысхан. Вагондағы чон ізіксер алдыра вагон істінде 
изерте турыбысхан. Прайларының холларында ӧң-пасха ту- 
дындах полған. Выставкаа килген кізілернің холларында 
прай даа чемодан полған.

Паскир, Бугаев чоохтааннаң сығара, аның хыринаң хыйа 
парбин, аныңох кистінде турған. Анзы, вагоннаң сығарынаң, 
хылчаңни, аны сағып алған. Паскир ибіре кӧргенде, Москва 
ӧӧн позынаң аның алнында чалтырап турыбысхан. Мының 
алнында сомда ла кӧрчең полза, амды сын позын кӧрче.

Москва ӱстӱнде музыка чайылча:
!' — Машинаа одырарбыс! — теен Бугаев, Паскирнең хости
пазып.

Тудынчахтығ ырах нимес ле пазарларынаң, радио пасты- 
ра искіргеннер:

— Выставкаа килген кізілер, сірерні вокзал хыринда пір 
номер троллейбус сағыпча. Сурынчабыс! Аалчы полыңар!

Аны истерінеңӧк, кізілернің азахтары уламох ниик піл- 
дірген, вокзалдаң сығарынаң, оларның алнында кӧп кӧзенек- 
тіг чап-чарых троллейбус кӱнге чалтырап турған. Кізі тол- 
дыра одырарынаң, троллейбус сыылап ала ойлап сыххан.

Ур дее полбаанда, ол троллейбус он пис хадыл, узы-пазы 
кӧрінмес, тура хыринда тура тӱскен. Сыххлазалар — «Моск
ва» гостиница пазыл партыр. Анда оларның полған на ікі 
кізее пірер комната пиргеннер. Паскирнең Бугаевке онынчы 
хадылында пір комната киліскен.

Орын алған соонда, чуунып алып, азыранарға парғаннар. 
Стол кистінде одырарларынаң, узун ах сағаллығ, муғуй пос- 
тығ ирен пас килген.

— Кӧңніңер ниме таллап алды? — айланған ол кізі, ах 
чызынчахты иңнінең арта тастап салып.

Паскир, ниме дее полғанын пілбин, пірде ол кізізер, пірде 
арғызынзар кӧре одырған.

Бугаев, Паскирдең дее сурбин, чіӌең ниме адағлапчатхан. 
Че ол ирен, пічікке пасхлап алып, ибіре одырған чонзар 
кӧріп ала, чӧрібіскен.

— Кемдір ол поза сағаллығ? — сурған Паскир.
— Официант чи.
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— О-о, халах! Колхозсар апарып, от тастатса, хайдағ ла 
поларчых... Мындағ айғы-муйғу кізі хаттар тоғызында. Мин- 
дег кізі уйадып ла ӧл парардых.

— Мында, Москвада, рестораннарда прай иреннер тоғын- 
чалар, ағаа хоза, прайлары сағаллығ поларлар, — чоохтаан 
Бугаев.

Чідең ниме ағылғанча, Бугаев, пасха столларзар коре, 
пазох чоохтаан:

— Кӧрдек Москванын, хыстарын, хайдағ чиркен нимелер 
одырғлапчалар.

Паскир харах пулиинаң кӧрізін хости турған стол кистін- 
де одырғаи хыстарзар тастаан. Оларның аразында сарығ сас- 
тығ амыр хыс арғыстарын хайдағ-да хормачы чоохнаң хат- 
хыртыпчатхан. Паскир, харах пулиинан. даа полза, ол хыс- 
сар ситкіп кӧр салған. «Я, сіліглер,— сағын салған, — че 
тігізі уламох сіліг».

19.
Гостиницада тӧзек-частых ным- 

зах таа полза, Паскир, узуп полбин, тӧзеен ӱр истеен.
«Кем пыролығ, мин ме? Чох! Мині Клашаа кӱннир ниме 

чох полған, наңмырлығ кӱнде мин андар килбеемӧк», — са- 
ғынған ол. Аның соонда харахтарын тӱрче ле чапхан осхас 
полған, тура істі чарыбысхан. Аны ла кӧрерінең, Паскир, 
тур киліп, тонан сыххан. Коридорзар сығып, аар-пеер илее- 
де пае чӧрген: кӧзенексер кӧрзе, хайдаң даа. кӧрінчең Кирбі 
тағның чалым хайалары кӧрінминчелер. Оларның орнына пӧ- 
зік, нинче-нинӌе хадыл туралар ла арбайыс турчалар. Ал- 
тында улицалар кӧрінчелер, машиналар хайынысчалар, кізі- 
лер, хымысха ла осхас, кӧп кӧрінчелер. Пу нимені кӧре, Пас
кир, пас парып, диванда хыйын одырыбысхан. Харахтары- 
ның кірбіктері чапсыныс парғанын, узаанын ол позы даа 
пілбии халған.

Бугаев ӱр узаан. Пазын кӧдірзе, хыриндағы орған пос 
турча, Паскирнің сағбазы чоғыл. Турып, тонанып алғанча, 
анзы кірбеен. Анаң коридорзар сыхса, Паскир тонан салған 
диванда чадыр. Гоша, анзына позы даа уйат парып, табы- 
раанча Паскирнің иңнінең чайхабысхан:

— Ноға мында узупчазын, оол? Тур!
—. Чох, чох, узубаам. Ідӧк ле чатчам, — табырах чоохтан 

сыххан Паскир, — чылғыларым, чылғыларым...
71



— Чадып узубин, коридорда узучан ма?
— Я, я, о-ох, чылғыларым прай чазаа тарап парды по- 

ларлар, — сыбыранып ала, Паскир арғызының соонаң комна- 
тазар кире пасхам.

Олох иртен олар выставкаа парғаннар. Город улам ча- 
рых, чазағлығ, прай ла машиналар ойласча, прай ла кізі 
хайынысча. Москва ӱстӱндегі кӱн пазох сузын кӧӧлбек чайа 
тастап турған. Ноға-да Паскирге ол кӱн, чазы ӱстӱндегі ле 
чіли, чарых пілдірген. Ол чарыхха улицадағы кізілернін, сы- 
райлары улам на ӧңніг, чалахай полғаннар. Троллейбусха 
одырып, ӱр дее парбаанда, кізілер тееннер:

— Выставка! — Паскирнец Бугаев троллейбустаң тӱссе- 
лер, алныларында пӧзік арка турча. Чон андар кірче, хайы- 
ныс улуғ... Арканың ӱстӱ, тӱгее чіли, ээлдіре, чылтыраң тас- 
мраморнаң иділтір. Ағаа хости пӧзік башня турча. Аның ӱс- 
тӱнде «Тоғысчы паза колхозник мчі» монумент. Пірсінің 
холында — масха, пірсінинде — овгзх. Анзы пістің Чир- 
суубыста тоғысчынаң кресен кізі, пір тиң пазып, пір тиң пра- 
волығ чуртап, істенчеткенін кӧзітчеткен символ полча.

Ізіктең кірзелер, улам чарых: павильоннар аразындағы 
аллеялар прай ла порчоға сулған салған чатчалар. Паста- 
ғызын «ӧӧн павильон» урунча. Ол иң не сіліг, ӧкерек хоос- 
талған павильон. Позының одырызынаң пір пазы колхозтар 
чазычаана сығара парча. А ііың  ӱстӱнде прай республикалар- 
ның гербтері паза знамялары хызыл партыр. Алнында Ле- 
ниннің скульптуразы. Ол павильон илбек совет чоны позы- 
ның чырғаллығ хониин, культуразын паза науканы кӧдір- 
четкенін чарых кӧзітче. Ол павильонны тооза кӧрген соонда, 
выставкаа килген кізілер колхозтар чазыӌаана сых парча- 
лар. Олох чолнаң Паскирнең Бугаев пазыс парчалар. Анда 
полған на республиканың паза крайның павильоннары. Олар 
постарының ӧкерек хоостарынаң пірсі пірсінең сіліг кӧрін- 
челер. Ізікке кірзӧк, оң саринда узбектернің павильоны пӧзік 
ах столбаларға сіри турча. Ағаа хости Ыраххы Востоктың 
паза Сибирьнің павильоннары изерте турчалар. Чазычахтын. 
иң не пазында пуғдайның алтын пазына сулған салған Ук
раина павильоны кӧрінче. Колхозтар чазычаанаң механиза
ция чазычаан улуғ аллеянаң піріктіре Белоруссияның па
вильоны. Ізігінің алнында адайлығ пограничниктің паза кол
хозник ипчінің скульптуралары. Аны кӧрглеп парып, аарлас 
книгазын ассаңох, иц пастағызын: Минскай обласіьтағы 
Добрынко аалдағцы_&ЧІырвонна партызан» колхозтың сады.
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Сад ээзі яблоко ағастарының пӱріне сулған салған, чалтыри 
кӱлін турча. Аның алтында Галина Мацкевич пазыл партыр.
Ол сом ноға-да Паскирнең Бугаевтің кӧрістерін ӱр тутхан. 
Хачан книганы чаапчатханда, Гоша сурыбысхан:

— Ол хысты таныдың ма, оол?
Гіаскир, арғызы іди сурыбысханда, пір дее тапсабин, ол 

сомны хатап кӧрібіскен. Анда хайдағ-да кӧрчең кізі чіли 
пілдірген. Книганы чаап салыгі, сағынып ала, Бугаевтін, 
соонӌа пае сыххан:

/— Ам чи, сағызыңа кірді бе? — амырабинчатхан анзы.
і — Чох.
— Кичее ол хыстаң харах албин кӧрчеткезің хайза.
Паскир, тӱрче сағынып, сурған:
— Ол ресторандағы хыс па?
—  Я.
— Тьфу, син позыцох Москваның хыстары тібеезің ме зе?
— Алчаастаан одырбын... Ол выставкаа килген хыстар 

полтыр.
— Э-э, ады кемдір?
— Галина, — сағысха кирген Паскир.
— Галячах, чахсы! — махтаан Бугаев.
Іди парғаннац, олар пазох, экспонаттар кӧргли, чон арали 

пазысчатханнар. Хайдағ-да ниме кӧріп алып, Паскир кинетін 
айланыбысхан. Анда ол кемнің-де азағын пазыбысхан осхас 
полған. Сала ла харағын кӧдірерінең, алнында таныс хыс 
тур салғаны кӧрінген.

— Ио, азаам, — йоғыр турған анзы, — сірер аарда поезд 
ле чіли пасчазар ноо, йо азағым!

Паскир, аны ла кӧр салып, сырайы хып-хызыл пол парған, 
пазын тӧбін тудыбысхан. Пастап, тапсир даа ӱні сыхпин, 
ӧдӧзі тулғал парған. Тӱрче турған соонда ла, саарсых аза- 
ғын кӧдіріп алып, турған хыссар кизе кӧріп, чоохтан салған:

— Пыром тастаңар!
— Пок, таң піс сірерні пиртіндір салдыбыс па? — хысты 

холтиинаң хаап, чоохтанган Бугаев.
1 Ол хыс, пір холынаң Паскирніңӧк иңніне тайана, теен: ,

, — Че хайтпас, той полғанча, чазыл парар.
I Че ол хыс сынап ицніне тудынмаан полза, Паскирнің,

/ суға тӱскен тас чіли, чон аразынзар кире ойлабызар кӧңні 
пар полған. /

Ол хыс, пастап иңніне тайанғаннаң, Паскирнің пір холын 
пик тут салған турған. Бугаев холтыхтап чидінерге иткенде,
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ол хыс, аның холын хыйа идіп, позы ла пас сыххан. Чон 
арали парып, сала ачых чирге сыххандох, Бугаевӧк теен:

— Че, іди тоғасханда, танысхлирға кирек, позы, холын 
сунып, позының адын адаан.

— Галя, — нандырған анзы.
— Галя, — холын пазох Паскирнің холынзар туда пирген.
— Паскир.
— Хайди-хайди? — хатап сурған Галя.

— Пас-кир! — іле чоохтанған Паскир.
— Паскир,.. ноға-да мин тігде «Паскар» тіп хығырып 

алғам. Паскир, Паскир, — хатап-хатап адағлаан, — а, сірер- 
нің чонда Сахирлер, Байирлер, Тахирлер кӧптер. Мин «Та
хир паза Зухраны» чахсы пілчем: книгада даа хығырғам, 
кинода кӧргем.

Галя, Паскирзер бе алай Гошазар ба кӧрзе, аның ідӧк 
тее улуғ, Кирбі тағның ӱстӱндегі айас тигірге тӧӧй, кӧк ха- 
рахтары улам на улуғ пілдір парчатханнар. Аның улуғ харах- 
тарын сиден чіли ибір салған узун кірбіктері, пірде пірі- 
гіп, пірде пазох ікі чара ойлас турғаннар. Алтын осхас чыл- 
тырах, сарығ ибірілчек састарының хысхалары хамағында, 
кӧлечкеӌектер чіли, тӱрілглеп партырлар. Мойнына арта 
тастаан торғы кӧк пладычағы танға салғыл парчатхан. Ніс- 
кечек пилічегіне тудым даа чит парғадағ.

Іди чӧріп, олар пазох кӧп экспонаттар кӧрглепчеткеннер. 
Пірее чапсых ниме кӧрінзӧк, Галя, сумкачағынаң блокноды- 
чах сығара тартып, пасхлап алча.

Галя, кӱн тооза оларнаң хада чӧріп, Паскирнің адын орта 
адабаан: «а» букваны сӧӧ тартып, Паскир ле теен. Че аны 
Паскир дее, Бугаев тее тӱзетпееннер.

Чон арали ӱр чӧрген сай чӱлтек арах, амыр хылыхтығ 
хыс, ӱнін улам на чарыдып, кӧксін кӧдірчеткен. Аныц чала- 
хай, пазымнығ хылии улам на іле кӧрінчеткен. Аны кӧре, 
Паскир дее кӧрледе тірілчеткен: пірде, хормачылана, чоохтан 
пае чӧрген. Паскирнең Гоша піргер кӧрген туста, Галя даа 
оларның полғанын на ситкіп кӧрчеткен:| Паскир ортымах 
сыннығ, тас хара састығ, кӧні пуруннығ, чалбах хойығ кӧміс- 
келіг чиит оол, чооғы даа амыр ла полған. Че андағ даа, 
полза, сіліг оол. «Сын тағ хара хузы», — сағын чӧрген Галя./

Че пірсі, ахсын чаппас, чоохчы даа полза, аның кӧңнін 
тартпинчатхан. Бугаев, кӧп ниме пілчеткен кізі, чои арали 
даа пае чӧрзе, оларның кӧңнілерін кӧдіріп, хатхы-кӱлкінең 
ал чӧрген.
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Маноң Петрович, Хоханах аға- 
ның ибінең сығарынаң, Тананың айланғанын истіп, олар- 
зар парған. Ибге кіреріғіең, Торғы тӧзекте чатханын, Тана 
кӧзеиек алнында индіре алдыра харахсынып одырғанын 
кӧрген.

Ибге кіріп, изеннескенде, Торғы иней, тапсирдаң, пазын 
даа кӧдірбеен. Тана даа табыс чох, пазын на икіп салып, 
одырған орнынац тура хонған. Парар-килер чирін пілінмин, 
пол ортызында Маноң ГІетровичтің алнында турыбысхан. 
Арса, ол ағырчатхан іӌезін позының сынынац алай ба кӧк- 
сінең тулғирға иткен полар.

— Ічең хайди полған, Тана? — сурған, пӧриин холына 
тудына, Чустеев.

— Ағырча, — хурулғах ӱннең наидырған анзы.
— Хайди ағырча?
— Чӱреем тіпче.
— Имчі хыс полған ма?
— Чӧрче.
Тананың чооғына киртінмеен чілн, Маноң Петрович Тор- 

ғы инейнің алнынзар пасхан. Хачан кізі чағдап килгенде, 
анзы суғлығ, чазығ харахтарын андар удур айландырған.

— Хайди полғазың, худағай?— тапсаан Маноң Петрович, 
аның хулаанзар чағын полып.

— Ағырчам, палам, — чӱреем...
Ол іди теенде, Маноң Петрович, айланып, Таназар кӧрі- 

зін тастаан, адзы, улуғ пыролығ кізі чіли, тура ортызында 
турып алып, пазын тӧбіп тутчатхан. Аның пыросынчатханын 
піле, Маноң Петрович, nip дее тапсабин, пазох инейзер ай- 
ланған:

— Че, ам чазыл, худағай, палаң ибде нооза.
Маноң Петрович іди теенде, Торғы, ӱнін позыдып, ылға- 

бысхан, ікі харааның ізіг чазы частыхсар урыл сыххан. Олох 
туста кистілерінде Тананың сӱркӱңнеені истілген, Маноң 
Петрович хылчаңнаанча, ізік тазыли тӱскен.

— Маноң, Маноң, парир,.. — Торғының чазығ ӱні хайдан- 
да хазыр пол парып сыххан.

ПозыДазын кӧдіріп, турарға сіреніп, кииңд холының тӧрт 
салаазынаң харбап хаапчатхан.

Ол ла іди теенде, Манон, Петрович Тананың соонаң тас- 
хар сығара ойлаан. Сыннан даа Тана, ағырығ ічезін тасти,

»

20.
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пазох арығзар ойлап париған чіли пілдірген. Тасхар сыхса, 
Тана, харағының чазын чызынып ала, хойнына одың хуӌах- 
тапча, Маноң Петровичті кӧрерінең, андар кизе кӧре, пыро- 
сын салған:

— Алығбын, Маноң Петрович, алығбын, ічемні мин піди 
чудат салдым. Ічем не чазылзын, паза nip дее іди полбас- 
пын...

— Я, алығзың, — теен колхоз пастығы, — хайди пу син 
постығ кізі ибдең тис чӧрчең. Колхозта прай кізі мына пу 
пис салаа чіли тоғынарға хынадыр, че син тис чӧрчезің.

Маноң Петрович холын мунзурухти туда кӧзіткен.
— Мына пу мунзурух чіли, піріктіре тоғынмаза, хониибыс

ӧспес. Синнең тиң хыстар прай комсомолдалар, тоғысха 
кӱстер, кӧрдек: Араконы, Сурычахты, Анканы. Хайдағ хыс
тар! Оларны пір дее кізі хас чӧрче тібес. А Паскир чи хайди, 
колхоз малый арачылап, пӱӱрлернең харбасхаи.

Олар іди чоохтасчатханда, хыриларынзар Клаша пас кил- 
ген. Анзы изеинезерінең, Маноң Петрович сурған:

— Торғыны кӧрчезің ме, тың ағырча?
— Кӧрчем, чазылар, чӱрее ағырча.
— Чахсы, чахсы имне, доктор!
Доктор тіп улуғ адаанына ӧріне, Клаша, Маноң Петро- 

вичсер кӧріп ала, хызыл сумкачаан тудына, ибзер кире па- 
зыбысхан.

— Іӌең чазылзох, пар інектерің саарға.
— Че, парам.
Маноң Петрович, хаңааға одырып, иб хыринда ирткенче, 

Тана одың хучахтана одырғаи. Аның сағызына ирткен кӱн- 
нер, тӱс чіли, кірчеткеннер: позы ам, халат кис салып, кӧнек 
тудына, хазаа аразында пае чӧрген чіли, істіне ӧрініс толған.

Тӱрче одырып, индіркі аалзар кӧріп ала, ибзер кире пас
хам.

21.
Паскир, гостиницаа даа киліп, 

амыр тынан полбаан: Тананың чіт парғаны ам в а  чӱреен 
кимірчеткен. ®

Галянаң кӱн тооза хада чӧріп, чоохтанған ӱні паза саң 
осхас сыңыраах кӱлкі-хатхызы чазыда чӧрзе, хайди постарғай- 
ахтарның ӱні хулахха сиип парадыр, сах ідӧк сиигт парған.

76



Аның чарых, чалахай, ӧрчіліг хылии, чазы порчозы осхас, 
сіліг омазы ГІаскирнің прай сағызында полған.

Хости тӧзекте чатхан арғызы Бугаев, нога-да узубин, 
ідӧк тыбырчынчатхан. Таң ол сіліг хыс аның даа сағызын 
ай-пораан тӱзір салды ба? Арса, ол даа, Паскирӧк чіли са- 
ғына, узуп полбин чатӌа полар.

Паскир, паза ла чадып, сыдачаа чохта, тур киліп, тонан 
сыххан. Чуунып алып, сазын таран турғанда, ізік тохли 
тӱскен.

— Чарир ба?
— Чарир! — тапсаан Паскир.
Ізік азыларынаң, Галяның кӱлінізі чалбыри тӱскен.
— О-ой, уйғучылар, ам на турчазар ба?!
— Ам чи, киноға парааңар ба? — сурған Гоша. 
Бугаев іди теенде, Паскир сала маңзыри теен:
— Тур, тонан, парааңар!
— Ӱзінӌізі артых, — кӱлін салған Галя.
Анзы іди теенде, Бугаев, ӱстӱнзер чорған чаба тастанып, 

чоохтан салған:
— Парыңар, мин узупчам.
— Амыр хараа! — теен Галя, кӱиӧрте дее полза.
Паскир Галяны, холтиинаң хаап, сығар чӧрібіскен.
Бугаев чорған алтынаң Галяны хази кӧр халған.
...Ол парғаннаң, Паскирнең Галя городча чӧр сыхханнар. 

Галянын, ніскечек ӱні анда даа амырабин урыл парчатхан. 
Илееде парғаннарында, Паскир сурған:

— Хайзы киноға парарбыс?
— Пӱӱн минің киноға даа парчаң кӧңнім чоғыл, чӧреең 

городча, Москва улуғ, чарых нооза.
Галя, Москваны чахсы піліп, Паскирге ӧң-пасха чапсых 

«нмелер кӧзітклеп чӧрген.
Іди парчадып, ол Паскирдең сурыбысхан:
— Паска, син чоохтап пир мағаа, Хакасия хайдағ чирдір 

ол?
Анзы іди теенде, Паскирнің сырайы улам ӧңнен парған, 

кӧксі дее кӧдірілген осхас полған. Пасха ниме сурған полза, 
арса, чахсы чоохтап полбасчых, че пос чирінеңер чоохтиры 
нимедір.
I Анзына ӧрініп, пазыи даа кӧдіре арах тутхан. Чоох пас- 
тир алнында сурыбысхан:
1 — Сірер пілчезер бе, Хакасия хайдадыр?
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Галя андағ сурығны сағыбаан полған, Паскирзер кизе 
кӧрібізіп, тӱрче сағынған, анаң теен:

— Хайда-да Кавказта.
— Ха-ха! — хатхырыбысхан Паскир.
Галя уйат парған. Сах андох нандыра сурыбысхан:
— Хайдадыр за?
— Амох чоохтирым.
Анчада оларның алныларында прай ла порчо ӧскен ча- 

зычах кӧрінген. Ол чазычахта Пушкиннің памятнигі.
— Мында тынанып алааң! — тіп, Галя памятник хыринда- 

ғы одырчыхсар кӧзіткен.
Сірееге одырып, ол чазыӌахты даа чахсы кӧргелекте, Пас

кир пазох сурған:
— Чирімнеңер чоохтап пирим ме?
— Я, чоохта, Паска, чоохта!
— Хакасия Кавказта нимес, че Сибирьде.
— Сибирьде? — чапсып сурған Галя, киртінмин арах.
— Я, Сибирьде, Хызылчардаң ырах нимес.
— Алындағы ызығ чирінде бе? — Галяның сырайы сала 

кӧӧ-саа чох пол парған, — сірернің анда хар ла полар, о-о, 
хайдағ соох чир! — сала сілігін салған.

— Ис, ис! — пазох чоохтап сыххан Паскир, — пістің чирде 
пірее хысхыларда хар пір дее чох полча, соох таа нимес. 
ГІістің анда чазыларньщ хыри кӧрінмес. Чазыча чалаң пас- 
тырчатсаң, кӱн тооза ӱстӱңде постарғайахтар, че чазы хай- 
да-да, парып, тоозылча, харлығ тасхыллар мына піди сорайыс 
турчалар, — хол салааларын чаза тудып, кӧзіткен. — Че ана 
ол тасхылларда хар чайғызын даа тооза хайылбинча.

— Тасхыл нимедір, Паска?
— Тасхыл ба? Тағ чи, пӧзік тағ. Пістің анда улуғ суғ- 

лар: Ким паза Ағбан ахчалар. Ана ол улуғ суғлар, ах тас- 
хыллардаң пасталып, чазаа инчелер. Паза пістіц Кирбі тағ 
пар. Ол тасхылох осхас, ч? анда чайғыда хар чох поладыр- 
ғаннаңар ла тасхыл тібинчелер. Кӧрзең, тасхылох осхас — 
чікім, ӱстӱне сығып, тӧбін кӧрзең, кізі пазы айлахтанча, че 
хайа тӧзінче Ағбан хайнап ахча, чабыс ойлаан пулуттар аның 
ӱстӱне тееп иртіпчелер.

— О-о татай, хайдағ пӧзік тагдыр! — Галя пазох сілігін 
салған, — Паска, чоохтадах, ол тағзар син удаа сығадырзың 
ма?

— Удаа. Чылғы хадар чӧрзем, сыбыра даа сығадырбын,
— Хайди, хайадаң хайаа тартынып сыхчазың ма?
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■— Чох, аның nip хыри чікім нимес, чалаң сыхчам, че ал- 
нынаң, суғзархы саринаң, хайадаң хайаа даа тартынып, сых 
полбассың. Мин тӱнее андох,.. — Паскир, тапсабин, ноо-да 
ниме сағынып, хомзыныбысхан.

Аны кӧре, Галя пазох хыс сыххан:
— Чоохта, чоохта, Паска, тӱнее андох ниме полған?
— Я, тӱнее анда чылғы хадар чӧріп, хайадаң аңдарыл- 

ғам.
— Хайадаң аңдарылғам?! — чочып парған Галя, — хайди 

тіріг халғазың за?..
— Тіріг халғам, — ӱнін чабырып, пазын тӧбін тудып, нан- 

дырған Паскир.
Галя ніскечек холынаң, аның ээгін тудып, пазын кӧдірі- 

біскен, пазох сурған:
— Паска, хайди аңдарыл парғазың, изірік полғазың ма?
— Чох! — хатығ тапсаан Паскир, — мин хараа чылғы ха

дар чӧргенімде, пӱӱрлер ибір сыхханнар. Пӱӱрлернең харбас 
чӧріп, аңдарылғам.

— Хайди пӱӱрлернең харбасханыңны пірее прай чоохтап 
пирерзің чӧбе, Паска! Ам чоохта позың чиріңнеңер!

Паскир пазох тӱрче сағынған, анаң чоохтап сыххан:
— ...Кирбі тағның ӱстӱнде турып, чоғар кӧрзең, Ағбанның 

ікі хыриндағы чазыларны ибіре кӧрерге харах читпинче: 
прай ла чазы чатча. Индіре кӧрзең, хайда чазылар тоозылча, 
Ағбан городтыц пӧзік туралары кӱнге чалтырас турчалар. 
Аннаң ырах нимес, Харатас городтағы пӧзік трубаларның 
тӱдӱні хайнап сыхчатханы кӧрінче.

— Анаң чи, Паска, — ӱскен аның чооғын пазох Галя,— 
чазыча парчатсаң, кӱн, кӧленмин, ӱстӱңде ле полча ба?

— Хайдар парар ол, айас кӱнде иртеннең иирге читіре 
ӱстӱңде ле полча.

— О-ой, хайдағ чахсы! Пістің Белоруссияда кӱн тооза 
парчатсаң — ағас ла ағас, пірее кизек чазычахха сыхсаң на, 
ӱстӱңде кӱн чари тӱсче. Ол чазыӌахта лӧн, киндір алай ба 
арыс таарылғаи полар. Че пістің анда сас читче. Андағ даа 
полза, Белоруссия уғаа сіліг чир: ағас аразында прай ла ча- 
хайах, соловейка ыры чи, уғаа сіліг...

— Пістің дее чазыча парчатсаң, чазылар прай ла ӧң- 
пасха порчонаң сулған салған чатчалар, пістің чир порчолығ 
паза кӱнніг чир! — чооғын узаратхан Паскир.

— Паска, а сірернің анда яблоко ӧсче бе?
— ӧспин!.. — ӧріне тӱскен ол, — хайди ӧспес! Пістің чир
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Сибирьнің ӱстӱнзархызы нооза. Хайзы колхозтарда садтар 
пар, а пістең ырах нимес Лениннің адынаң колхозтың сады 
тың улуғ.

Анзын Галя уламох чапсып искен.
— Уғаа чахсы, чахсы, Паска! — хайхаан Галя.
Олар іди чоохтаза, хараа пол парғанын сизінмееннер, 

паза ла кӧрзелер, Москва тигірі хап-хара, город алтын отнаң 
сулған салған турча, улицаларда чон уламох кӧп полған. 
Автобустар, троллейбустар ідӧк кӧп кӱӱлесчеткеннер.

Анчада Галя пазох сурыбысхан: і
— Анаң чи, Паска, синің чиріңде ипчің пар ба?
— Чох!— теен Паскир кизе тоғыр, — мин ам даа ипчі 

албаам.
— Андағда хызың пар ба?
Паскир тӱрче тапсабаан. Тана паза аның чіткені сағызы- 

на кірген.
— Чоғыл, — теен анаң Паскир.
Ол іди тирінең, Галя кідіреде хатхыр сыххан:
— Ха-ха! Анзын сығдырадыбыстың, пу син кізі хайди 

чӱректе кӧӧленіс тутпас.
— Пар полған. Че...
— Че пасха кізінең чӧрібіскен, я? — Паскирнің сӧзіне 

сӧстер хоза чоохтанған Галя.
— Чох, — нандырған пазох Паскир, — полған... ам чоғыл. 

Чоғыл.
Іди тіп, Паскир табыс-тубус чох, тирең сағысха тӱс 

парған одырыбысхан.
Галя сағынғанда, аны паза чоохтандыр полбаадағ осхас 

полған. Анзы пазох кӧрізін Паскирдең хыйа албинчатхан. 
Анын хомзынызын сырайында кӧр табарға хынған чіли, 
хази кӧрчеткен.

Галя ідӧк тапсабин позынзар кӧре одырғанын хабын 
салып, Паскирӧк теен:

— Иртен, хайди чазы ӱстӱндегі тубан чіт парадыр, минің 
хызым ідӧк чіт парған.

— Чіт парған?.. Кізі чітчеңӧк пе? Іңе ле, от аразынзар 
тастаза, чіт парадыр, кізі чітчеңӧк ноо!

Че паза даа сураға тӱспин, Паскирні часхирға полып, 
Галя пазох ла ачых-чарых хылиин кирген.

— Че нанааң! — теен ол.
Ана ол иирдең сығара Галя, Паскирні иркеледіп адаан 

чіли, Паска тіп пастаан. Паскир дее аны паза «Галина»,

во
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«Сірер» тібин, «Галя» ла, «син» тіп пастаан. Ол танысхан- 
наң, олар кӱн сай выставкаа хада ла чӧрчеңнер, аннаң ай- 
ланза, пірде Третьяковскай галереяда, пірде зоопаркта, пірде 
музейлерде полчаңнар, Улуғ театрда поларға маңнанғанох- 
тар. Аның аразында Галя даа паза Паскирдең азырылбины- 
бысхан. Иирде орайда даа чарылза, ноға-да Паскир Галяа 
улам на сағын сыххан.

Пір иирде гостиницада Паскирні кӧрерінең, Бугаев маң- 
зыраан:

— Таңда ибзер, поездке билет ағылғлап пиргеннер.
Паскир, билетті холға ала, сурған:
— Піснең хада килген кізілер прайлары нанчалар ба?

—: Прайлары.
Паза иртен Паскир ол хабарларны Галяа искірерге 

маңзыраан. Анзы, сала хомзынып арах, чоохтанған:
Піс тее пӱӱн-таңда нанғлирбыс... Че син, Паска, мині 

ундуба! Пас тур! Пічік ыс турарзың, я!
— Пазам, — теен Паскир.
Анаң олар андох ізендіріскеннер: пазағы чылда пазох

выставкаа килерге. Галя садты уламох чахсы ӧскірерге, 
Паскир чылғыны уламох сиргек хадарарға.

...Поезд чол чӧрерге тимде полған. Чол парчатхан кізілер, 
пайаа нимелерін вагонға кирглеп салып, хайзы, ӱдесчең кізі 
чохтары, вагон кӧзенегінде одыра, Москваны кӧрглепчеткен.

Удесчеткен кізіліглері тасхар чон арали аар-тӧдір пазыс- 
хлап чӧргеннер. Москва поезд чӧрер тӱгенчі туста, позы- 
ныңох оңдайынаң кӱӱлеп, ырлап турған. Вокзал хыринзар 
автобустар, троллейбустар, трамвайлар киліп, пазох айлан 
турғаннар. Полғанында ла чон толдыра: кем хайдар парча, 
кем хайдар килче — пілӌее чоғыл.

Бугаев, кӧзенектӧк ле тура, Москванаң анымчохтасчатхан. 
Паскирнең Галя перронча пазыс чӧргеннер. Галя, ипчізі чіли, 
Паскирнің пилінең тут салып, пас чӧргеніне Гоша пазох 
кӧйіркеп кӧрчеткен.

Ур дее полбаанда, радиоча ипчі кізі ӱні истілген:
— 259 № поезд парча. Поездтің маршруды Москва — 

Хызылчар.
— Пістің поезд! — теен Паскир, Галяның холын пнлінең 

азырып.
Анзы Паскирні уламох пик тудыбысхан. Паскирнің сырай- 

ынзар кизе кӧрібіскен. Анда аның улуғ кӧк харагастары суг
лан парганнарын кӧре, Паскир Галяны, кӧксінзер чаба тар-
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тып, охсаныбысхан. Амға читіре теңмеен ирнілері пірік пар- 
ғаннар. Поезд орнынаң тибіребіскен, хайзы кізілер чӧріс 
пазында вагон пасхызына сегірглепчеткеннер. Паскир, Гали
ны ла хучаанаң позыдып, поездсерӧк ойлаан. Анзы, аны пи- 
лінең хучахти тудып, хаӌан пилін позытханда, Паскирнің чі- 
бек хуры холында халғанын позы даа сизінмин халған. Хачан 
аны ӱдезерге холын кӧдіргенде, холындағы чібек хурны кӧр 
салған. Сах андох поездтең хости чӱгӱр сыххан. Паскир 
турған вагон ізігіне читіре чӱгӱр киліп, тӱре тутхан хурны 
Паскирнің холынзар тастаан. Анда ол хур, аның холынзар 
читпин, поезд чилше хаптырып, чачахтары чилбірезе киліп, 
пазох Галяның иңніне арта, кӧксіне чаба тӱскен. Анчаға 
поезд табырағына кірібіскен. Паза ла читчее чохта, Галя 
чібек хурны пулғап турған. Аның холында Москвада тоғас- 
хан нанчызының чарымы халған осхас полған. «Пу хур Пас- 
кирдеңер, аның чирі-суунаңар ундулбас сағыс пирер», — 
сағын салған.

— Аны позым чӱрее чіли хайраллим! — чоохтанған Галя, 
хачан поезд кӧленгенде. — Пазағы чыл пазох тоғазарбыс. 
Москва — пістің ынархазыбыс, сағызыбыс, ӧрінізібіс.

22.

Чазы ӱстӱнде пазох айас 
кӱн чалтырап турған. Ол туста чоғархы аалдаң хаңаалығ ат, 
сығып, индіре алдыра чортчатхан. Хаңаа соонда сарығ тозын 
хайнап кӧдірілчеткен.

Маноң Петрович, ол чӧрісте адының позазын даа хыймы- 
ратпин, пос салыбызып, позы коробта пазын тоңха тут салып, 
аар-яеер чайхалып одырған. Ол анда изірік полбаан, че 
пайаа Хоханах ағанаң чоохтасхан чооғын узарада сағын 
килчеткен.

«Хачан пу сасха толдыра малыбыс чӧрзе, тігі тағ олығла- 
рына, чазыларға толдыра ас ӧссе, анда колхозыбыс пай 
полар».

Андағ сағыснаң ол, конторазар даа кірбин, кӧні иртіп, 
Кирбі тағның олиинзар тартхан. Тӱрче парып, тағзар сала 
ла кӧдірілерінең, хаңаадаң тӱзіп, кӧрізін харах читпес Кизек 
кӧллер чазызынзар тастаан. Ол чазыда пір-ікі ле ӧӧр 
хой мал, nip ӧӧр інек кӧрінген. Тағ олииндағы улуғ нимес 
кизек, анда-мында таараан хыраларда пугдай узуи ӧзіп
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пазахтанчатхан полза даа, аны ӧріндірбеен. «Піске мал ӧскі- 
рерге састар даа чидер, пу чазыларны прай тартарға», — 
сағын турған ол.

Маноң Петрович олох кӱннерде районзар парған, анда 
позының сағызын прай пастыхтарға чоохтаан: колхоз кӧп 
иимеліг поларға кирек: ползын мал-хус, чахсы хыралар. 
Хазнаа асты, сӱтті, итті кӧп пир турарға... Анда ахча кӧп кір 
турар, колхоз чоны пай чуртир. Аның сағызына пастыхтар- 
ның кӧбізі чӧпсінгеннер, че тоазылар кізілер табылғанохтар.

Пастап ла районзар киліп, Маноң Петрович райиеполком- 
зар кклген. Пастых Николай Иванович ибде чохта, аның 
орынӌызы Авдеевсер кірген.

— Истіпчем, сірерні, Маноң Петрович, истіпчем, — очкизін 
харағынаң азырып, хамағынзар чапсыра кӧдіріп, пӧзік арға- 
лығ стулда одыра, сурғаи ол, сымзылып арах, ниме кирек, 
Мзноң Петрович, истіпчем?!

— Ниме дее кирек чох, Алексей Марфолеевич, — теен 
Чустеев, — сірер полые пирерчіксер, арса, колхозха узун, ным- 
зах тӱктіг хойлар аларға, ағаа хоза, улуғ род інек мал, пу- 
ғалар кирек.

— Улуғ род тіпчезің ме? Позың даа улуғ род нооң за, — 
пазох сымзылған ол.

— Кізі улуғ род полчаңох ноо! — теен Маноң Петрович.
— Улуғ род тіпчезіа, кічіг родты даа ӧдірбин ӧскір, анаң 

улуғ род тирзің. Мындағ чазыда, тігенніг чирде ол хойлар- 
ның тӱгі прай тігенек пазында халар.

— Наа чир талирға чи, тракторлар пирерзер бе? — пазох 
хыс сыххан Манон Петрович.

— Трактор?! Трактор, наа чир тартып талирдан, иргі чир- 
лерні дее тартарға чидіепинче. Чирні ниме идерге итчезің, 
хыраларыңар манат ӧсче нооза, пӱӱл колхозниктерге асты 
пазох чайғы иб тӱнӱгінең урар иде ӱлестірерзер. Ол ас чидер 
сағаа даа, мағаа даа.

— Чыл сай ол чирлерге хыра салзабыс, паза ӱс-тӧрт чыл 
пазынаң мына мындағ марха пастығ ӧзер азыбыс, — теен 
Манон Петрович.

— Хайтпас, пӱӱл ӧскен азыбыс ӱс-тӧрт чылға чидер. Си- 
иін колхозыңда улуғ род чылғы мал фермазы пар. Ана са- 
ғаа улуғ род. Чарыстаң даа кирген ахча чидер тоғынған 
кӱнге ӱлезерге.

Авдеевтін алнынзар ырах кӧрбинчеткені Чустеевті чӧп- 
сіндірбеен.
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Аннаң сығып, райкомзар кірген, анда улуғ род інек, хой 
аларға полые пирербіс тіп ізендіргеннер.

23
Олох кӱн Тана, халат ки- 

зіп, інек саапчатхан хазааларзар парған. Прай ниме позы- 
ның орнында полған: ипчілер, ідӧк табырах хайынызып, інек 
сағлап чӧргеннер, хуруғ плегелер таарлаан хаңаа хазаа хы- 
риндох турған, інек аразында кӧнек тӱптері сарнасхлапчат- 
ханы ідӧк истілген. Тана сағчаң інектер дее, ээзін танаан 
чіли, пастарын Таназар айландырғлааннар. Пір чоон хара 
інек, мӱӱреп ала, андар удур пае сыххан.

Тана, ол інектің мойнын, пазын сыйбағлап, анох ла пур- 
иада саап пастаан. Інек саап чӧріп, мал аразында тоғынчат- 
хан ипчілерге харахтаң харахха удур тоғазарға уйадып, 
Тана, тоғасханнарына, тапсабин даа, пазын на икіп, изеннес- 
четкен.

Хачан прайлары, інектерін тооза саап, плегелерін хаңааға 
таарлап, хаңаа хыринда чыылыс парғаннарында, Анфиза 

« Каблукова, холын чысчадып, Таназар хази_кӧріп, теен: »
— Хасхы айланған ноо!
Анзы іди теенде, Тананың уйа-сӧӧгі пазох пос тӱзіп, хо- 

лындағы кӧнекті сала тӱзірбеен. Чирні ӧтіре тӱс парғандағ 
полған. Пазын тӧбін тудыбысхан.

— Чоохтазарға кирек алай паза інек саарға албаспыс 
па?! — хатығ арах чоохтан турған Анфиза, — бригадада 
прай кізі, пір кізі чіли, чӧптіг паза ынағ тоғынарға кирек, а 
ол, тізең, малын тасти чӧрібіскен. Андағ кізі інек саап тоғын 
полбас...

Анфиза іди теенде, Тананың ікі харағынаң ізіг час пур- 
лаза тӱскен.

— Хайда хас чӧргенін кӧргезің? — хатығ арах тапсаан 
Арако.

— Колхоз алынӌа хоных нимес, — чоохтанған Анфиза, — 
Тана малын тасти парыбысхан...

— Парза даа, айланған, тоғынзын, — чоохтасхлааннар 
інек сағчаңнар.

Андағ ӱннерні истерінеңӧк, Анфиза пазох сурған:
— Тоғынзын ма, ипчілер?!
— Паза іди полбаспын, кӧрерзер дее, — теен Тана, пазын 

кӧдірбин, харах чазын ӧтіре.
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...Пазағы кӱн иртен, інек сағлап алып, ипчілер пазох сӱт- 
тіг плегелерні хаңааға таарлапчатханнар. Тасхар пазох, чай- 
ғы айас кӱн турған. Ана ол туста інек хазаазының хыринзар 
машина ойлап килген, прайларының кӧрістері андар айлан- 
ған. Кабинадаң чазағлығ киптіг Чнос сыға хонған. Шофер, 
таныбас орыс оол, кӧзенек ӧтіре кӧрінген. Чносты кӧрерінең, 
пайаағы ӧріністіг, кӱлкі-хатхы чай чӧрген Арако ноға-да ча- 
массырап парған — сырайына сыр чайыла, харахтарын пір- 
гер айландырған.

Чнос, оларзар чағдап киліп, кӱр арах, суулаас ӱннең 
тапсаан:

— Торобалар!
— Тороба!
— Інектеріңер тооза сағлап алдыңар ба? — сурған ол 

паста ғызын.
— Сағлап алғабыс, — нандырган Анфиза.
— Че, ибзер парғлап, табырағынча тонанғлаңар, индіре 

конторазар парғлирбыстар.
Ипчілед) прайлары даа турған орыннарынаң тари пазыс- 

хлааннар. Арако индіре алдыра парчатханда, Чпос аның 
соонаң, харах албин, ӱр кӧрген.

Тана, ибінзер кӧнек тудына пас сыхханда, машина, тырли 
тӱзіп, аның ибінзер ойлаан.

Ӱр дее полбаанда, інек сағчаңнар, арығ кип кисклеп 
салған, пірдең-ікідең киліп, машинаа одырғлааннар.

Клаша, ол арада ойлап киліп, Тана арығ кибін кисчетке- 
нін кӧре, сурған:

— Ниме пол парды?
— Конторазар, чыылығ полар, пастыхтар килген, — нан- 

. дырған Чнос.
Хачан прайлары чыылыс килгенде, Клаша Тананың соо- 

наң машиназар пахчатхан. Аны кӧрерінең, Чнос тапсабысхан:
— Клаша, одыр кабиназар!
Позы сах андох, кузов хырына тартына, машина ӱстӱне 

сых парған. Хости турған ӧӧрелер, Араконаң Тананаң хада 
тур салып, аар-пеер чайхал парчатхан.

Контора хыринда чон толдыра полған. Олар машинадаң 
тӱзерлерінең, конторадаң кізілер сыххлапчатханнар: Маноң 
Петровичтің пӧзік нимес, че туустығ сыны, Кабристің пӧзік, 
айғы-муйғы омазы кӧрінглееннер.

Чон ибіре турарынаңох, ізік алнындағы хызыл ниме тарт 
салған стол кистінде Маноң Петрович чоохтанған:
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— Арғыстар! Пістің колхоз улуғ, чон кӧп. Че андағ даа 
гюлза, малыбыс асхынах, хыра таарычаң чирібіс алғыбинча. 
Пӱӱл малға отты кӧп тимнедібістер, улуғ род інек мал, узун 
тӱктіг «Четвериков» хойларны аларға кирек. Пӱӱл азыбыс 
чахсы сыхча, че пазағы чылларда андағ хыра ӧскірерге наа 
чирлер талирға кирек.

— Чахсы, чахсы, ахча ла полза, аларға кирек, — хысхы- 
рысхлааннар колхозниктер.

— Маноң Петрович орта чоохтапча, — араласхан Каб- 
рис — хайди за, піс улуғ род чылғынаң на ырах пар пол- 
баспыс. Хазнаа кӧбдин сӱт, ит, тӱк паза нымырха пирзебіс, 
доход таа чахсы кірер, ахчаны кӧбӧк ӱлес турарбыс.

Ана ол туста Кирбі тағның иңнінде, кизек пулут чіли, 
тозын пурли тӱскен, чолда машина харала тӱзіп, аннаң пеер 
табырах чағдап сыххан. Улам чағдаан сай, улам на улуғ, іле 
кӧрінген, соондағы тозын, улам на пӧзік ӧӧрлеп, тигірні тулғи 
кӧдірілчеткен.

Іди килгеннең, ол машина контора хыринда тура тӱскен. 
Мында чыылған чон машинадаң тӱскен кізілернің аразында 
ГІаскирні танаан. Хаӌан Паскир чонзар айланғанда, аның 
кӧксінде кӱмӱс медаль кӱнге чалтыри тӱскен.

Паскир сах андох стол ибіре турған кізілернің аразында 
пазын тӧбін тут салып турған Тананы кӧр салған. Сынап ибі- 
нең тиспеен полза алай Москвада Галя урунмаан полза, 
андар чон арали пае парарчых, харахтары пазох ікідең ікее 
тоғазарчыхтар. Че амды ол аның хараанаң хыйа пазарға 
маңзыраан.

Паскирнің пилінде чібек хурның орнына ніскечек хаас хур 
гіолған. Анлын даа ічезӧк ле сизінген.



ІКІНӋІ ЧАРДЫҒЬІ





I.

— Ай алысча, чыл чылысча, —
тидірлер чонда хачаннаң.

Паскир Москвадаң айланғаннаң пеер, паза пір чыл ирт 
парған. Ол туста колхозта илееде алызығлар полғлап пар- 
ған: Маноң Петрович пазох наа фермалар тӧстеен; Паскир 
амды чылғы фермазының устагчызы, Тананың ічезі Торғы 
иней ол ағырғаннаң чазылбаан, кӱскӱдӧк ӱреен.

Колхозниктер кӱскӱде тамахты тоғынған кӱнге кӧп ал- 
ғлааннар. Че пір дее кізі асты, мының алнындағы чіли, 
чайғы ибнің тӱнӱгінең урбаан, полған на колхозник артых 
азын ӱлеспес фондха піріктірген. Аның даа ӱчӱн колхоз, хаз- 
наа кӧп ас садып, улуғ род інектер, нымзах тӱктіг хойлар 
члған. Амды колхозта улуғ род чылғы, інек, хой фермалары 
nap. Кӱскӱзін паза часхызын Кирбі тағның олығларында 
тартхан чир дее кӧп харалчатхан.

Москвадаң айланғанда, Паскирнің хылии сала пасха пол 
парғанын Тана ла нимес, че сах ідӧк аның ӧӧрелері Арако- 
наң Клаша сизін чӧргеннер. Амды ол, мының алнындағы 
чіли, Тананы хайда кӧрзе, андох удур чӱгӱрбинче, кӧрер- 
кӧрбес полып, чымый пае чӧрче. Ойында даа полза, пірее оң- 
дайнаң Тана аның хырина одырза, Паскир ноға-да хыйа 
пазыбысча. Анзын кӧре, Тана пыроны позох ла артынча: 
«я, тик чирге, кӱпнеп, ибдең тискем».



Пірсінде, Паскир ойыннаң наңып одырғанда, Клашанаң 
Тана, хости пас киліп, ікӧлең аны ікі холтиинаң хаап ал- 
ғаннар.

Оларны кӧрерінең, Паскир сурған:
— Арако хайдадыр за?
— Арако? Аракоға пӱӱн пае чӧрчедерге маң чоғыл — 

таңда аның тойы.
— Э-э, сыннаң даа ундуп салтырбын.
Тана, Паскирдең хорыххан чіли, сірлезіп ала, Паскирні 

холтыхтап алған паза nip холынаң Клашаны пик тут салған. 
Амды олар аал арали ӱзӧлең пазысчатханнар. Ӱр дее пар- 
баанда, Клаша теен:

— Сірер ікӧлеңзер, мині ӱдес салыңар.
Олар, ырах таа парбин, имнег тураа чит килгеннер. Кла

ша, ікізінің дее холларын тазылада саап, амыр хараа хын- 
ған. Ол хыйа пазарынаңох, Паскир, Тананы салып, чоғар 
алдыра пазыбысхан.

Паскир, ибге чидіп, иркін алтирынаң, ічезінің узубин лам
па чариинда одырғанын кӧр салған.

— Ноға, узубин, іди ӱр одырчазың, ічең? — сурған ол, 
чалаастанчадып.

— Уйғум килбинчеткенде — одырчам, — нандырған іче- 
зі, — ана сағ„аа пічіктер!

Паскир, стол хыринзар пас киліп, столда чатхан пічікті 
холға алған. Табыс чох, ічезінзер кӧр салып, конвертті азы- 
бысхан. «Галя», — танаан кӧре ле. Пічіктің пастағох чолын- 
да хығырған: «ӧңненчеткен Белоруссиядаң алғыс! Паска,
минің садым пӱӱл уламох чахсы порчоланча, пазох Москва- 
да тоғазарбыс. Мин анда сағаа уламох кӧп ииме чоохтирым, 
синің чылғыларың чи, чазаа тол парир ни? Хазииң хай- 
дағдыр? Тӱгенӌізінде пастыр:

Чібек хурың пилімде,
Чарых омац чӱреемде.

2.

Иртен иртӧк аал аразында 
чон толдыра полған. Хайзы кізілер саңнығ ат кӧлглеп салған, 
ирепчілер, ӱзер-тӧртер кізі одырған, аал арали индіре ле 
парчатханнары кӧрінглеен.

Паскир тойға, позырах тайына мӱн салып, чалаң, ічезІнең 
пабазы хостаан аттығ, тарантас ханаалығ парғаннар.
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Пӱӱн колхозта улуғ ӱлӱкӱн. Колхозтың санчызы Чнос 
паза інек сағчаң хыс Арако той итчелер. Паскир индіркі 
аалзар чидерінеңӧк, Чностыц ибінің хыринда чон толдыра 
кӧрінген. Той салылғанча, чииттер тасхар, сиден тастында, 
кӱресклеп кӱӱлесчеткеннер.

Аида Максим, ахсап ала, чои аразынаң сых киліп, кӱрле- 
ніп арах тапсааны истілген:

— Че-е, кемнің пилі пиктір, кемнің хабырғазы хатығдыр? 
Кем кӱрезер миннең?

Азахтарын алчайта тееп, тур салған. Аны кӧре, хыринзар 
сыгар кізі пастап табылбинчатхан. Пайаағы хатхы-кӱлкі кӧ- 
дірчеткен оолларның полғанына ла сӱрдестіг кӧрінчеткен Мак
сим, табыстары чіт парған. Максим даа табыс чох, аар-тӧдір 
кӧріп, чонны харахнаң ніндіп турған. Ана ол туста чон 
аразынаң табыс истілген:

— Тодыл, че Тодыл сых!
Тодыл даа, кізілернін алныларында тура, пастап тӧ- 

дірленген:
— Піс аннаң ідӧк тее кӧп хати кӱрезедірбіс...
— Че, че, хабызыңар!— табыстар истілген чон аразынаң 

пазох.
Тодыл, пас киліп, тастындағы кибін суурыбысхан. Кӧге- 

неене хурчанған чалбах хаас хурынаң пилін пыча тартып, 
чоохтан салған:

— Че, Максим, тың тастабасха ползын.
Ікі ирен пиллерін арта тудысханнар.
— Че, тудындың ма? — хазырланып сурған Максим.
— Туттым, — нандырған пірсі.
Анынаң, кил, пиллерін чаба тартыс сыхханнар. Хайди 

тидірлер алыптығ нымахтарда:

«...Хабырғаларын хази тудыс чӧргеннер,
Орхаларын сюда тудыс чӧргеннер..
Пуға чіли мустасчалар,
Асхыр чіли кістесчелер...»!

Пиллері чағын килзӧк, азах сабарға чаза-чуза хайырыс 
халчалар. Іди харбас чӧрген туста, Тодыл, холын сала пос 
сала пиріп, чада тӱзіп, пас азыра тастаанда, Максим мнрке- 
лектен пар тӱскен. Тодыл, чапчаң на тура хонып, аны чаба 
пазыбысхан.

— Че, сини, — теен Максим, аның алтынаң суура толған 
полбин.
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Тодыл тур килген. Кибіндегі тобырахты хахтап ала, чон 
аразынзар пасхан.

— Ай ир! Іди тастир кирек! — хысхырысхлааннар ибіре 
турған кізілер.

— Пок, пу ябылға піди тастаттым, — кӱлімзіреп ала, тур 
килген Максим.

— Сімерткеліг кізі хаӌан даа асча, — теен кем-де чон 
аразынаңох.

Ана ол туста табыстар истілген:
— Мына, ооллар, той салылча!
Кӱрес кӧрчеткен кізілер прайлары ибзер алдыра кӧр- 

геннер. Тасхар, изерте турғысхан столларда, тамах салыл- 
чатхан. Хара хазаиға араға урғаннар. Сах андох стол кис- 
тінзер чон.чых толдыра одырыбысхан. Стол кистінзер сыңмин 
халған кізілер, стол кистінде одырған наа палаларны кӧре, 
турғлааннар. Чиит ооллар андарох маңзырасханнар. Ипчі 
алчатхан кізі Чнос алнына чалама палған салтыр, Арако 
прай ла торғы кипнең чазаныбыстыр. Пазына узун чачахтығ 
хызыл плат тартын салтыр. Чностың хыринда нандылары, 
чиит ооллар, одыртырлар, Араконың хыринда ӧӧрелері, хыс- 
тар. Паскир Чноснаң хости одырған, Араконаң хости Кла- 
шанац Тана полғаннар.

Чон ипти одырарынац, улуғларның пірсі, Чностың чағыны 
Кадың иней, чірчее арағаны толдыра сузып, чірчезін пазынаң 
азыра кӧдіріп, тапсаан:

— Тойыңар пай полча, палаларым, чуртыңар пайох 
ползын!

Паза nip хыр пастығ апсах хосхан:
— Хара пазыңар хазарғанча,
Халын табаныцарға хатығ пасханча,
Чуртаңар, палаларым!

Пазох пір улуғ частығ кізі, чом аразынаң кӧдірініп^ 
тапсаан:

— Ибіңерге толдыра ис ползын,
Хазаацарға толдыра мал ползын!

Пазох пайаағы хыр апсах, азах ӱстӱндӧк тура, алғыстаан:
Чахсаа чахсох полыцар,
Хомайға хомайох полыцар.
Артыхха алдыртпацар,
Кӱстіге кӱлдіртпецер!
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Апсахтың алғызын искен соонда, прайлары, чірче кӧдіріп, 
чірчелерін хурутханнар. Наа улус, ідӧк ле азахха тура, чірче- 
лерін холға алғаннар. Прайларының даа чірчелері хураан 
туста, Клаша, іспеен чірчезін чоғар тудып, тапсаан:

— Ачығ!
— Ачығ!— хосхан Тана.
Арако, уйадып, сырайын чаба тудыбысхан. Чнос, андар 

кизе ле кӧріп, аның сырайында кӧп нимес халған азых чирі- 
нең охсаныбысхан.

— Ам ачығ нимес, — чӧпсініп, Клаша, пазох чірчезін 
кӧдіріп, Чностың, Араконың, Тананың чірчелеріне соғысты- 
рып, арағазын ізібіскен. Аның соонаң Чнос чірчезін позыдыбо- 
ғысхан. Араконаң Тана, ирнілерін не ӧллеп, чірчелерін сал 
салғаннар. Ол туста араға іспес чииттер тасхар чода пылас- 
хлап чӧргеннер. Кем кӱстіг, кем чӱгӱрік, ол чода салдир.

Ікінчі чірче толдырылғанда, стол пазында колхоз пастии 
Маноң Петрович кӧдірінген.

— Арғыстар! — айланған ол чонзар, — піс пӱӱн колхозта 
иң чахсы кізілернің той-паңын итчебістер. Ікізі дее тоғысха 
кӱстер, сымдахтар. Ізенерге чарир, олар мыннан. даа андар 
чахсы тоғынарлар. Мин сағынғанда, пістің мында сағам 
пасха кізі чоғыл, прай колхоз чоны. Че сірер чаратсар, наа 
чурт салчатхан кізілерге ідіс-хамыс, иб істіндегі нимені 
аларға ӱлестірілбес фондтаң ікі муң салковай ахча пирееңер!

— Чарир, чарир, чахсы! — табыстар истілген чон ара- 
зынаң.

— Че, андағ полза, кем чаратча, хол кӧдіріңер!
Прайлары даа, хол кӧдіріп, хысхырысхлааннар:
— Чарир, чарир!
— Колхоз сірерге наа чурт тӧстирге ахча пирче, — теен 

Манок Петрович, Чноснаң Араконың холларын тудып.
Анып соонда чірчелер пазох кӧп хати сығдырасханнар. 

Хазандағы араға табырах ӱлелчеткен. Ана ол туста чииттер- 
нің алнында столға сыйых салылчатхан. Ідіс-хамыс, торғы 
платтар, кӧгенектер, иб істіндегі кирек-чарах нимелер столға 
ӱӱл турған, ахча айах кӱреезінең азын турған.

...Мындағы тонны табырах иртірібізіп, хысты іце-пабазын- 
зар аалладыи апарар кибір пар. Ур дее полбаанда, индіркі 
аалдаң ікілер хостаан аттығ, пірер аттығ хаңдалар соонаң 
соона сыхчатханнар. Хаңаалар соонда чалаң кізілер — олары 
чииттер полғаннар.

Худағай-сваттар прай даа торғы киптіг, хыл платтығ,
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хайзы ипчілер иргі оңдайнаң тӱлгӱ пӧрік кисклеп салтырлар. 
Чиит оолларның пиллерінде чібек хурлар, тигір хуры чіли, 
ӧң-пасха ӧңнең хоосталчалар, наннарында чайылчатхан ча- 
чахтары, кӱн сузы чіли, кӧрінчелер. Че Паскирнің не пилінде 
хаас хур полған.

Іди килигеннерін кӧр салып, оларны удурлирға чыылған 
чон, Араконың чағыннары, улам на табырах хайыныс сых- 
ханнар. Кем-де тапсаан:

— Хыс килир!
Хайзы тасхар стол тимнепчелер, хайзы ат палғачаң 

арғамчы тартчалар.
Тігілері, аалға чит тее одырып, турыбысханнар. Хайди за, 

тіл сағирға кирек. Иб ээзі удурлирға тимде полза, тіл ызар. 
Че оларға ӱр дее сағирға киліспеен, .аттары ла тохтағлиры- 
наң, аалдаң чалаң аттығ кізі сыға хонған. Адын сапхан 
ӱстӱне саап, мында чиде салған. Адының тінін хойнына кире 
гартып, тохтатхан.

— Паба ибі паарсах,
Ине .іібі истіг. —

Тапсаан ол, чонзар кӧріп, — иртіңер, иб ээзі сірерге тіл 
ысты.

Іди тирінең, сваттарның пірсі чахсы хабар ағылған кізее, 
улуғ чірчее толдыра сузып, хатығ араға читірібіскен. Ол кізі, 
пӧриин суурып, тутхан чірчені табырах хурудыбысхан. Чірче- 
зін нандыра пиріп, адын айландыра тартхан, ікі путха хамчы 
саап, чӱгӱрткен, аның соонда хара тозын на тартыл халған.

— Че, чӧріңер! — тапсаан Маноң Петрович, прайларының 
алныларына пастырчадып.

Пайаа хайди килгеннер, сах ідӧк соонаң соона чӧр сых- 
ханнар. Ур дее парбаанда, оларның чолларын, арғамӌы тар- 
тып, чалад кізілер тулғабысханнар.

— Tore пазы, тӧге пазы! — хысхырысханнар.
Аны ла истерінең, алнындағы хаңааның ээзі улуғ нимес 

толдыра арағалығ ідісті чыылыстыра турған юолларның хо- 
лынзар тастаан. Оларның пірсі, ідісті ле хаап, адын айланды
ра тартып, ӱкӱс салған, пасхалары аның холындағы ідісті 
пыласхлап сыхханнар. Іди ідіс пылаза, олар аал аразынча 
чоғар алдыра чӧрібіскеннер. Тӱрче ле поларынаң, наа пала 
ибіне кірген. Аны іче-пабаа тоғастырчатхаида, худағайның 
ыры истілген:
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Кӱнге хурутхан минің сигедеем 
Кӱмӱс хурчала тӱріл халзын.
Кӱнге пазыртхан минің палам 
Кӧк хыр сапханча чӧрчетсін.
Айға хурутхан минің сигедеем,
Алтын хурчала тӱріл халзын.
Лига пазыртхан минің палам 
Ах хыр сапханча чӧрчетсін.

3.

Паскир ибзер нртӧк айланған. 
Ол, арса, позының чуртазында иң не пастап иіди сала 
изіргенче араға іскен полар.

Иртен, ноо-да нимее хахап парып, харахтарын азыбысхан. 
Оңарылып ла кӧрзе, ибінде орғанда чатча. Радио тың на 
чоохтанча. Пазында улуғ пахпыр — пазы кӱӱлепче, сыстап- 
ча... Чахсы ситкіп исчетсе, радио чоохтанча: «Пӱӱн иртен, 4 
часта, немецтериің самолёттары Киев, Житомир, Минск го- 
родтарға бомба тастааннар. Фашисттер Германиязы пістін 
Чир-суубысха чаанаң кірібісті... Пістің кирек — он кирек, 
иіс чиңербіс!»

— Чаа!— теен Паскир, органнаң тура сегіріп. — Іче-ен, 
а ічең!

Ічезінің ӱні истілбеенде, сапогтарын хоңалт;ығох кире 
тееп, тасхар сығара ойлаан.

— Іче-ең, — тапсаан пазох, сенекке сыға хонып. «
— Нимедір, палам? — ічезі чайғы иб ізігі ӧтіре тапсаан.
— Ічең, чаа, — Паскирнің ӱні сала ла истілген.
Ічезі ибдең сых килзе, Паскир, ноо-да нимее тарын па

рып, ылғап одырча.
— Хайди полдың, палам?
— Чаа. Минск. Галя. Добрынко, он ікі километр,— 

чоохтанған ол харах чазы ӧт.іре.
Ічезі, пае киліп, оолғының хыринда турыбысхан. Анаң 

индіре алдыра кӧрзе, прай ла кізілер чӱгӱрісклеп чӧрчелер. 
Аны кӧре, ол, хахап парып, тапсаан:

— Ниме пол парды, палам?
— Чаа, чаа, іӌен, чаа полыбыстыр! — чоохтаан Паскир, 

сала чӱреен пазынып.
Пу чобағлығ хабар ана іди полған на ибге табырах кір- 

четкен. Аны исте, ылғабас таа кізі ылғаан полар. Хайди за, 
чаа амыр чуртасты сайбапчатхан. Чои айда ыырчы, граница-
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ни иртіп, пістің чирге кірібіскенін искен. Немец фашисттер 
пістің чирге чалбах фронтнаң кірчелер, чаа улуғ паза аар 
поларын ідӧк полған на кізі пілген. Хайдағ сидік, аар, ӱре- 
лістіг чаа пасталча. ,

Паскир, тӱрче одырып, хазаазар пае парған, позырах 
адын, тут киліп, изерлепчеткен. Аны кӧр салып, іцезі суры- 
бысхан:

— Хайдар парарға, палам?
Паскир, іцезі іди хомзынарын сағынмин, таң сағысха 

алох парып па, чоохтаныбысхан:
— Чааға парарға, ічең.
Аны ла истерінең, Кадың иней сах андох ніске ӱннең сыыт 

■салыбысхаи. Харағының чазына пурлуғып ала, теен:
— Пар, палам, пабаңа тоғазып ал!
— Ылғаба, іцең, мин сағамох парбаспын, чылғыларым 

кӧрглеп килим, анаң пабамзар парам.
Ічезі сала амыраан туста, Паскир, сиден ізігінең сығып, 

индіре алдыра чӱгӱртібіскен. Аал арали ырах таа парбаанда, 
ағаа удур Канок апсах чӱгӱрт килген.

— Паский, сійейні плай контойазай хығыйтчалай, пай, 
пай, табыйак, чаа, о кудай, чаа...

Апсахтың килегей тілі уламох кізі пілчее чох пулбырап- 
чатхан.

Паскир' табыраанча, арығ хазында чӧрген чылғыларын 
піріктір салып, контора хыринзар чӱгӱрт парған. Анда чон 
кӧп чыыл парған полған. Колхозтың машиназы андох тур
кан. Конторазар кірерінеңӧк, Паскир Маноң Петровичтің азах 
ӱстӱнде турғанын кӧрген. Маноң Петрович чоохтанып 
пастаан:

— Сағам на районнаң сығдыраттылар, армияа пістің кол- 
хозтаң пӱӱнӧк сигіс кізі парча, че, аарлығ нанчыларым, піс 
еірерге ізеичебіс, сірер, ыырчыны унада саап, чир-суубысха 
айланарзар. Прай изен-хазых айланыңар!

Маиоң Петровичтің холында ах чачын полған. Анда ол 
пазох армияа парчатхан кізілерні адағлаан. Ол пічікте Пас
кир чох полған. Че аның арғыстары: Чнос, Макар, Тодыл ни- 
мелер полғлааннар. Чностың адын истерінең, Паскирнің 
чӱрее ачи тӱскен, хара улуғ харахтары улам на чалтырас 
сыхханнар: «Хайди за, — сағынған ол, — киӌее ле тойлары
полған, чарых хоныхты чарчалар».

Іди сағына, Паскир тыстан полбаан.
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— Арғыстар! — тапсаан ол, чон алнында тура, — чара- 
дыңар, Чностыд орнына мин парим!

— Армияа піс ыспинчабыс нооза, военкомат ысча, пу 
кізілерні прай андартын алдыртчалар, — нандырған колхоз 
пастығы.

— Маңзыраба, Паскир, сағаа даа теес чидер, — кем-де 
чоохтанған чон аразынаң.

— Теес сағирға чарабас, мин амох парарға, хайди нанды- 
ларымнаң халам, — тызылбинчатхан Паскир,— мнн амох 
парарға, военкомат Чностың ӱчӱн мині ыссын, минің хаты- 
палам халбиича...

Армияа парар ооллар тимненерге ӱр нимеске ибзер та- 
рааннар. Паскир, телефонная, военкоматсар сығдырадып, 
Чиостың орнына позы парарға сурынған.

— Хайди за, — тіп турған ол, — Чностың тойы кичее ле 
полған, минің хаты-палам чоғыл.

Че ағаа пуларнаң хада килерге чахааннар. Телефон сала- 
рынаң, ол прайларына истілдіре чоохтанған:

— Хайди за, ооллар, Чнос, ипчізінең хада даа хонып ал- 
бин, чааға парар ба? Кізіні хайди айабин іди ысчаң. Минің 
ипчім анда, чаада, — Паскирнің хайдағ ипчізі анда, чаада- 
дыр, пір дее піл полбаан ибіре одырған чон.

— Я, сағаа анда ізіг халас тимнеп салтырлар, парза, 
ізіге суғынарзың, — тоғыр хагіхан аны хайдағ-да ипчі.

Ур дее полбаанда, кӧп кізі одырғаи машина контора хы- 
рннаң тибірееи, чаага парчатхан кізілерні іче-пабалары, 
харындас-тудмалары, ипчілері, пір аалдагы чон ӱдескен. Пас- 
кирні ле ӱдезерге пір дее кізі килбеен, аның парарын ідезі- 
пабазы даа испеен полғаи. Машина орнынац тибіреенде, чон 
парчан иа ыр-соо тӱс халған.

— Хазых айланыдар! — табыстар чайыл халғап.
Машина, улуг чолӌа, кӱӱлеп ала, Кирбі тағныд ицнін

азыра сегірген. Паскир чылғы хадарчад чирлерін дее чахсы 
кӧрерге маднанмаан. Чылғылар ла, чол хастада оттап, па- 
риған машинаны пастарын кӧдіре ӱдесчеткеннер.

— Малларым! — тееп Паскир, хости арғызы Чносты 
чыганахтад сазып, — ам чи пытырачаң полбастар ба? 
Максим хайди чалғызан хадарар олариы.

Чолами Чнос кичее лс алган Аракочағын сыйбап одыр- 
ган. Ам на кӧрген чіли, аннад харах албин кӧрчеткен. Амды 
ол ағаа улам па чағын, улам на чылығ, айастығ пілдірген. 
Хайди за! Чаа ла осхас ниме нолар ба чир ӱстӱнде, нинде
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nip дее пырозы чох чон ӱрепче, кемге кирек андағ чаа? Наа 
алысхан даа кізілерні айабин, оларның часкалығ чуртаста- 
рын сайбапча, Чаа полбаан полза, Чноснаң Арако даа хайди 
чырғаллығ, пос-постарын аарлазып, чӧптіг чуртабасчыхтар.

Клашанан. Тана арғыстарын ӱдезерге районзар хадох 
одырыбысханнар. Чӱлтек Тана, пір дее тапсабин, Паскирзер 
ле кӧріп одырған: «Арса, Паскир мында даа пірее ниме чоох- 
тирдых. Сағы ла тізе, нинӌе дее чыл сағирдыхпын»,— сағын- 
чатхан ол.

Ана ол туста чобаа чох Клаша, ахсын пір дее чаппин, 
чоохтан парчатхан:

— Ыырдыны Мирібіссер ырах позытпаңар, ооллар! Мин 
дее чаада поламох, мин военпообязаннайбын, чидем сірерні. 
Чаада имді кӧп кирек.

Машина ӱр дее парбаан, улуғ аалзар читкен. Мында чон 
уламох кӧп полған. Хайдар даа кӧр, хайда даа пол — амыр 
чуртас сайбал парғаны кӧрінче. Изірік кізілер дее аал 
аразында кӧп.

Паскир военкоматсар килерінең, Чностың орнына парар- 
га сурынған. Чох, тееннер анда, парарға итсең — nap, пос 
хынызынаң парча тіп пічік ит пирербіс, Чносты артыс пол- 
баспыс.

Пазох ӱдес, пазох ыы-сыыт. Кирбі кистінең килген кізілер- 
нің пірдеезі машинаа чарбан полбаан, Чнозох ла Араконы, 
машинаа сығара тартып алып, хада ал килібіскеп.

Абаканда килгенде, машинадох одыра кӧргеннер: чааға 
парчатхан кізілер, азых-тӱлӱк артына,. станциязар ла парча- 
лар, музыка ла ойнапча. Удесчеткен кізілер прай оларнаң 
хада килчелер, анзына улицаа чон толдыра осхас полған. 
Ідӧк тее ізіг кӱнде городтың тас улицалары тозыннығ, пӱӱн 
уламох пӱркек пілдірчеткеннер. Тан даа сабылбинчатхан 
осхас, чӧгіг ізіг полған.

Аалдаң килгеннерні, машинадаң тӱзерінеңӧк, сах ідӧк ва- 
ғонға кирерге апарғаннар. Аида прай вагоннар чазағлығ 
турғаннар. Лозунгтар, транспаранттар хазалғлап партыр. 
Прай даа пазылтыр: «Немец фашисттерге ӧлім! Изен ползын 
Совет Союзы! Пістің киреебіс — оң кирек, піс чиңербіс»

ӱр дее полбаанда, поезд турған орнынаң тибіребіскен. 
Музыка улам на хомзыныстығ, кееркестіг ойпапча. Нинче 
ле пар кізі табыс пирче; кем ылғапча, кем хысхырча:

— Ыырӌыны табырах унадыңар!
Поезд, ол парғаннац, кидер, хайда-да кӱн алтында, чазы 
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хойнына кіріп, кӧленген. Тазоба чазызы аны прай чонынаң 
хада сиирібіскен осхас полған. Паза аны даа, ол ал парған 
кізілерні дее кӧрбеедег чіли пілдірген. Чир ӱстӱндегі чахсы 
нимені прай ла хада, саңай апарыбысхан осхас полған, кізі
лерні дее, оларның сіліг чуртастарын даа, ӧріністерін дее. 
Паза хайди идер зе, ол кізілер пыролығ ниместер, ыырчы 
пыролығ, аның ӱчӱн аны, прай кӱсті салып, унадарға кирек, 
унадарға ла. Аннан, пасха чарғы чоғыл. Чонның кӧр 
сыдабинчатханы — ана ол иң хатығ чарғы! Ыырчыны кӧр 
сыдабаан кізі аны чаада даа айабас: холында мылтых полза, 
кӧксін ӧтіре атар, холында хылыс полза, кӧксін сунғяр чара 
сабар, холында чыда полза, кӧксін тобыра сазар, холында 
граната полза, прай чара саптырыбызар. Ана андағ чарғы 
немец фашисттерге. Аннаң пасха чарғы чоғыл. Поездтің па- 
риғанын кӧре тур халған кізілерніц, чааға париған кізілер- 
нің сағыстары прай андаг полғаи.

4.

Галя иирде ойыннаң орай ай- 
ланған. Іцезі узупчатханда, ізіктегі турада турған лампаны 
алып алып, позының комнатазында чарыдыбысхан. Пастаі 
пӱрӱңкӱ кӧйген лампа сала чарирынаңох, чацын паза ручка 
алып, пічік пас сыххан: «Изен, Паска! Хайди ӧсче чылғыла- 
рың? О-ой, пістің мында уғаа чылығ кӱннер. Иир сай кӧзенек 
хыринда соловейка ырлапча, о-ой, хайди сіліг ырлапча, аны- 
наң хости гармонь сыңырапча, хыстар паза ооллар сегірісче- 
лер. Мин дее пӱӱн тахам ходырылғанча сегірдім. Сағам ікі 
часха парир, че мин, одырып, сағаа пічік насчам. Я, Москва! 
Москвадаң артых чир пар ба ни? Че паза Москвада тоғасхап 
панды чи! Сии, Паска, анзын кӧп нимес тее сагын кӧрдек, 
э-эх, син мында ползаң, мин ходырылғап тахамны айабасчых- 
пын. Син дее кӧрерӌіксің пістіц чир — Белоруссияны... Э-эх, 
хайдағ сіліг! Син пас мағаа, Паска, пӱӱл выставкаа килерзің 
ме? Килер ползай, — тоғазарбыс. Сагыпчам ізіг сӧстеріңмі, 
соловей чайгыны сағаан чіли.

Чібек хурың пилімде,
Чарых омаң чӱреемде..

Галя, андағ сӧстерні пасхаи письмоны, пазох хатап хы- 
гырып алып, пулнинда Москва, Кремль хоосталған конвертке 
суіын, чапсырыбысхан. Писі>мопы стол ӱстӱндӧк сал салып,
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азых кӧзенек хыринзар пас парған. Сах андох кӧзенек хы- 
ринда турған яблоко ағазының салаазында тохчахти ӧскен 
кӧк яблоколар кӧрінгеннер. Хайда-да улицада узирға парға- 
лах хыстың ніске хатхызы харасхы ӧтіре истілген.

Галя ол гохчахти ӧскен яблоколарны холнаң хыймырады- 
бысхан. Олар пысхалах таа ползалар, яблоко чызы азых кӧ- 
зепектең ибзер кире ойлаан. Ана ол туста яблоко ағазының 
салаазында соловейнің ӧріністіг дее, чобағлығ даа кӧӧ пазох 
чайылчатхан. Аны исте, Галя, кӧзенеен дее чаппин, тӧзекке 
хыйын тӱс парған, аның чӱреепе хайдағ-да пілдірбес, кӧрін- 
мес чобағ тартылған. Че ол позының чобаан тілленіп ырлап- 
чатхан соловейге найнаан. Анзы даа уғаа кееркестіг кӧглер 
чайчатхан. Галяның сағызы, чапчаң на учуғып, пірде Мос- 
квада, пірде позы даа полбаан, кӧрбеен Хакасияда полып, 
айлан парчатхан.

...Галяиың узун кірбіктері кинетін ікі чара ойласханнар. 
Харахтары азыларынаңох, ол ідезі алнында турғаныи кӧр 
салған.

— Тур, палам... Испиичезің ме? — харах чазыиа пурлуғып 
ала, чоохтанған іч,езі.

Ол туста хайда-да чағын хазыр нызыраахтар истілген- 
нср. Чир тітіреп сыххан. Азых кӧзенектің сӱлейкелері, сығды- 
разып, чирзер урылыза халғаниар. Галяның ідезі сах андох, 
тіземекти тӱзіп, оң холын кӧдіріп, крестен салған:

— Арачыла, худай, пісті.
Галя, тӧзеенең тура хонып, істіндегӧк кибінең кӧзеиек 

хыринзар ойлап парған, тасхар улицада чонның ыр-соо ла 
тӱсчеткені истілген. Кем-де хысхырчатхан:

— Бомбалар, бомбалар!
— Кем бомба тастапча, ідең?— тапсаап Галя, іӌезінзер 

айланып.
Немец-хаарҒаи, немец-ирлікхан... ■
Галя, табыраанда тонанып, тасхар сығара ойлаан. Улица- 

ларда турған кізілер прай ла кӱн сығызынзар кӧрчеткеннер. 
Галя, оларох чіли, кӧк тигірзер кӧргеп. Кӧрзе ле, тигірде, хай
да Минск городтың оды иир сай чарых кӧй турдаң, анда, 
тигілгеннер чіли, самолёттар айланысхлап чӧрчелер. Оларны 
атчатхан снарядтарның чара чачырасчатханнары кӧрінче. 
Аны кӧре, Галя, ӱр дее сағынмин, контора хыринзар ойлап 
нарған. Коиторада чон толдыра иолған. Тураа сыңмааннары 
тасхар, азых кӧзенек алтында тура, радио исклепчеткеннер. 
Галя хайзы чирде хабырғали, хайзы чирде кізілер холтииныц
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алтынча ӧте, чон аразынча кӧзенек хырина чидіп алған. Ана 
ол туста конторада телефон сығдыри тӱскен. Сах андох кол
хоз пастығы Василь Михеевичтің чоон ӱні истілген:

— «Чырвонна партизан» нсче... Соколовский... Э-эх, ай- 
палар, хан кирек оларға... пӱӱрлер...

Василь Михеевич, телефонии салып, тапсаап:
— Табырах, прай чонны чығыңар! Пеер, конторазар.
Аның сӧстерін не истерінең, олғаннар прайларынаң пурна-

да аал аразынча пытыраза халғапнар. Галя ідӧк, кічіг олған- 
нар чіли, сегіріп-сегіріп ойлаан. Ибінзер чидер-читпезінең, 
ічезіне тапсаан:

— Мама-ань, а мама-ань, Василь-дедусь прай кізілерні 
конторазар хығыртча.

— Амох, — теен іӌезі.
Галя, ічезі ле «амох» тирінең, пазох конторазар чӱгӱр 

сыххан. Кізілер оймах тастынаң, урған суғ чіли, конторазар 
табырах ла ах сыхханнар. Чон илееде чыыларынаңох, колхоз 
пастығы, сиден хыриндағы ағастар ӱстӱне сығып, тапсаан:

— Арғыстар! Немецтер пӱӱн Минск городыбысха бомба 
тастадылар.

— Хара айналар! — хысхырысхлааннар колхозниктер.
— Минсктец пасха Киев, Житомир городтар отха кӧйче- 

лср. Улуғ чаа, аар чаа, позыңар даа пілчезер,.. кӱс табарбыс. 
Тізекке тӱспеспіс...

Аиа ол туста тигірде самолёттар хазыр кӱӱлескені истіл
ген. Паза ла кӧрзелер, хара крестіг узун, пӱӱр осхас сыннығ, 
самолёттар аал ӱстӱнче парчадып, аалны ибір сыхханнар. 
Сах андох алныпдағылары, чабыс тӱс киліп, бомбалар тас- 
тағлап сыхханнар. Ол туста чон пазох аал арали, чайа тас- 
таан ас чілн, чайыла халған. Хайзы кізілер кӧрерге маңнан- 
ғапнар: самолёттаң чарылып, хыыласхлап одырған бомбалар- 
ны. Сах апдох чир ӱстӱ прай тітірес сыххан. Хара тобырах, 
хара тӱдӱннең хада кӧдірілген. Анзыпа кичее ле кӧгліг, ӧнніг 
полған Добрынко аал чоньшаң хада ӧстеен. Олған-узахтың 
ылғасханы, улуғ улустьщ хысхырысханы паза йоғырысханы, 
кізінің чӱреен ходыра тартчатхан чілн, кӧгіс сыстатхан. Хай
зы туралар сах андох, изеліп, кӧйглебіскеннер, аал ӱстӱнс 
хара тӱдӱн тартылған, ӱр дсе полбаанда, ол тӱдӱн айас ти- 
гіриі туу турыбысхан, апы ӧтіре кӱн дее, ханға підел парғаа 
чіли, хызар парған.

Ана іди кицее лс Галя, нісксчек ирке холыпаң тудып, 
ӧкерсінген яблоко ағастарына пастағызын на тар тӱдӱні
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чайылған, кӧк отха иң не пастагызын кізінің арығ ханы 
чачыраан.

Галя, самолёттар ла кӧрерінең, кӧп кізінең ,хада хазаа 
кистінзер ойлап парып, мылчада чазынған. Бомбалар чара 
чачыриры тохтағанда, мылчадаң сыға хонып, ибінзер ойлаан.

— О-ой, мамань — хысхырған ол, ибге кире ойлап киліп.
Иб істі ай-пораан на тӱс парған полған, аар-пеер кӧр,

ічезінің сағбазы чогыл: ирке табызы истілбееи, чалахай ха- 
рағы кбрінмеен. Стол хырина ойлап килзе, пол ортызында 
Москва, Кремль хоостығ хараа пасхан конверт чатхан. Галя 
апы, хараазынан одырып, Хакасиязар Паскир Сартыковха 
насхан полған. Че аны ызарға киліспеді. Пічікті хаан алып, 
Галя чӱреене чаба тудыбысхан. Чоохтанарға итсе, ӧдӧзі чып- 
лада тун паргандағ. Сығарға таласчатхан чӱреен олох пічік- 
нең чаба тутхан. Тӱрче турып, ойлап парыи, сундух аза тартхан. 
Сундухта позының кибінең хада Паскирпің чібек хуры ча- 
чағы чайыл парған чатхан. Аны кӧре, Галяның чӱрее улам 
на тың сыстап сыххан. Паскирге пасхан пічиин кӧксінзер 
улам тың чаба пасхан. Пазох алох парған, пол ортызында 
турыбысхан.

Ана ол туста ізік азылған. Кізілер хайдағ-да аар нимені 
хучдхтап кирчеткеннері кӧрінген.

— Галядах, іцең! — тапсаан оларның пірсі.
ІкІ холын чаза, салбаңнада тӱзір салған, пос-пас ла пол 

парған ічезін кӧрерінең, Галя ікі холынаң чӱреензер чаба тут 
салған нічиин чирзер тӱзірібіскен, ахсыи улуғ азып, харах- 
тарын улам улуғ кӧрібіскен, сах андох ікі холынаң пазыпа 
чапсынып, тапсаан:

— Мамань, ма-ма-ань!
Ічезінзер удур сегіріп, ахсы-пурнынаң сызылып сыхчатхаи 

ханны кӧре, іӌезінің хойиынзар тоңха тӱс парған.

5.

Хызылчарға чидерінеңӧк, Кир- 
бі кистінең парған ооллар прай таран парғаннар. Полған на 
команданы кізі, удурлап, нозының частьынзар апарғаи.

ІІаскир городтаң ырах нимес ағас аразында турған часть- 
сар килген. Прай пічіктерін пирібізіп, аннад андар нимс по- 
ларып сағаап. Чс ӱр дее тудыларға киліепеен: паа килген кізі- 
лерні, изерте турғызыи, городсар апарғаннар. Анда мылчаа
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кнріп, прай чаа кибі кизірткеннер. Хацан Паскирге кип алар 
теес читкенде, кип ӱлепчеткен норпах сырайлығ, тӱгдӱр кӧміс- 
келіг, торыспах харахтығ, игір, хара хус тунчуғына тӧӧй, пу- 
руннығ, пӧзік арах сыннығ сержант, Паскирні ле кӧрерінең, 
пір дее ниме сурбин, кӧзенек ӧтіре істіне кисчең кип, гимнас
терка, ыстан, ботинка суратхлапчатхан. Тӱгенчізінде сулған- 
чых, летчиктер пӧрии пирген соонда, тапсаан:

— М ыіізы тӱрей!
Ол пирген кин-азахты ирай алып, сірееде одыра, тонан 

сыхты.
Істіндегі кигіті кис кӧрзе, хайдар-хайдар улуғ. «Че кӧрін- 

мес», — сағына, тастындағы ыстанны кискен, — анзы уламох 
улуғ, ноған кок ӧңніг галифе ыстанның ханаттары тіземекте- 
рінец арта тӱсклеп парғаннар. Паскир, сах аидох-кӧзенек 
хыринзар пае парып, чоохтаан:

— Сержант арғыс, кибщ уғаа улуғ!
Анзы, кӧзенек ӧтірӧк абағырып тапсааи:
— Кис, хайдағны пирчелер!
Іди хысхырып, позы позының хатхызын аар айланғанӌа 

тут полбаан.
Паскир, андар кӧріп ала, пір дее ниме тапсабин, пазох 

тонан сыххан. Ыстанын кискен соонда, ботинкаларын кискен, 
олары уламох улуғ полғаннар. Азағына кискенде, ботинка- 
ларның эчегі иазынаң узунох, соонзар чадыбысхан. Тӱрей 
идіп ораачаң обмоткаларны палғаанда, ыстанның ханаттары 
тӱрейлердең арта тӱс парғаннар. Гимнастерканы кискенде, 
идегі ідӧк тіземек алтында, ніңнері холның салааларынаң 
узунох полғаннар. Паскир іди дее полза, тонанып алып, 
тасхар сыххан. Сыхса, арғыстарының киптері прай андағ, 
чибен.

— Наа килген кізілерні нимее салбин, хатхырарға полып, 
іди тонандырча, — тарынчатхан пір арғызы.

— Ползын, олох чааға парарбыстар, — амыратчатхан паза 
пірсі.

Анаң прайлары хада стройға турып, пайаа хайдаң килген- 
нер, андарох парғаннар. Аида парып, казарма хырина чидер- 
лерінең, пір офицер команда пирген:

— Наа килген кізілер изерте турыңар!
Прайлары табырах ла турыбысханнар. Анда прайлары- 

ның фамилияларын, ады-солаларын сыныхтап, пір офицер 
кем хайзы взводсар парарын искірген. Аның соонда чоохтаан:

— Мин рота командирібін, миніц фамилиям Носков.
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Ол позы пӧзік арах, сылағай сыннығ, чиит оол полған. 
Кискен кибі дее сынына киптелдіре ур салған осхас, сол са- 
ринда планшет, он, саринда пистолет кисклеп салтыр. Сапог- 
тары кӱнге чалтырасчалар. Лейтенант Носковнаң хости тур- 
ран командирлер кискен киптерінең, хылынған хылыхтарынаң 
прай даа ағаа тӧӧй кӧрінгеннер. Оларның мойдырыхтарында 
ла кубиктер саны пасха полған: хайзынинда ікілер, хайзы- 
нинда пірер ле.

— Мынзы ротаиың политругы, — таиыстырған пазох 
лейтенант.

— Минің фамилиям Чашкин, — теен политрук, — танызы- 
ңар прай нименең чааға парғанча, мында, арса, ӱс-тӧрт кӱн 
поларбыстар, армияда полып, ӱгренген нимені анчаға хатап, 
чахсы піліп аларға кӱстеніңер, чааласчалар саннаң нимес, 
че піліснең...

Ол позы, ӧскеп сыны чабызах арах таа полза, ідӧк сыла- 
ғай кӧрінген. Чооғы чалахай, амыр арах полған. Политрук, 
турған солдаттарны азахтарынаң пасхарына сығара кӧріп, 
Паскирнің хыринзар пае кнлгеп.

— Фамилияң кемдір? — сурыбысхан.
— Сартыков, — табырах (Пандырған Паскир.
— Сых стройдаң!

Аны кӧре, тастыхти турған командирлер хатхырысхлабыс- 
ханнар. Политрук, nip дее кӱлінмин, пазох сурған:

— Кем сині піди тонандырғап?
— Мылчада сержант, политрук арғыс! ,
— Э-э, олох Бахманов полар, — тсен рота командирі.
— Бахманов пазох хомай хылыича одыр, — айланған по

литрук рота командиріне, хоптанған чіли, — аиы пеер хығыр- 
тарға кирек.

— Старшина! — тапсаан рота командирі.
Командирлернең хада турған старшина, холын пӧриинзер

кӧдіріп, тапсаан:
— Старшина Беркул.
— Сағамох пасхлап ал, кем хайдағ размер кисче, пар, ан- 

да кин-азахты тимнеп алый, агылдыр сержант Бахманопха, 
чӱктеніп ағылдыр!

— Чарир, лейтенант арғыс! Чарадыңар толдырарга!
— Толдырыңар!
Старшина, айлана тӱзіп, табырах ла пазытнаң чӧрібіскен.
— Бзвод командирлері, алғлаңар посгарың кізілерін!
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Пір ортымах постығ, че андағох чиит командир, сых киліп, 
чоохтанған:

— Мин пастағы взводтың командирібін, фамилиям Цвет* 
ков.

Танысхан соонда, позының взводына кірчеткен кізілерні 
адағлап сыххан. Адаан на кізі, стройдаң сығып, алынча тур- 
ча. Паскир дее олох взводсар турған. Ол кізілерні, прай алып, 
казармазар ал чӧрібіскенде, ікінчі взводтың командирі позы- 
ның кізілерін адағлап сыххан. Аның соонаң — ӱзінӌі... Хачан 
прайлары парчатханда, рота командирі, сооларын сӱре, тап- 
саан:

— Чахсы сыныхтаңар, оларнаң хада чааға кірербістер!
Казармазар даа парғанда, паза Паскир нооны кізі тибі-

ретпеен. Иирге читіре казармада ла полғаннар. Взвод коман
дирі, кем хайдағ отделениелерде поларын чоохтап пиріп, 
парыбысхан.

Иирзер наа килген ооллар, пірікклеп алып, чоохтасхлап 
одырғаннарында, пір кізі ӧстебинең кірген. Аннаң хада стар
шина полған.

— Че, тонапдырғла! — чахаап ол.
Сержант анда даа хыпыхсыбии чоохтан салған:
— Киссіннер, мағаа айағ ба?
Тӱрче полғанда, старшина пайаа пасхан списогын хоосты- 

ра тансапчатхан. Олох снисокты хоостыра сержант, кемгс 
ханча размер кирек, апчапы таап иирчеткен. Прайлары хатам 
тонанғ.таанча, старшина чоохтан турған:

— Кӧрдск, хайдағзыц, ніс оларнац хада чаага кірербіс, а 
сип оларга кӱлерге сағынып алғазың.

ІІазағы кӱннерде наа килген оолларны иргі кадровай сол- 
даттардаң чарӌаа чох нолған, олар, ирай нимені чахсы піліп, 
чыда сасса, оларох чіли, мылтых атса, ідӧк чахсы атыстарын 
кӧзіт турғаннар. Ана ол туста Хызылчар хыринча парчатхан 
тимір чолча хараа-кӱнӧрте чаа тирии: самолеттар, пушкалар, 
танктар таарлаан эшелоинар — пірсі пірсінің соонаң кидер 
ле алдыра парчатханнар.

Ус-тӧрт кӱн пазынац Паскир полчатхан часть фронтсарох 
парарға тимненібіскен. Полган на кізее ӱс-тӧрт кӱнге азых- 
тӱлӱк, хос кип-азах, нап-наа шинельлер пиргеннер. Мының 
алнында полған кадровай солдаттарны прайох хатап тонан- 
дырғаннар.

Поездке одырар кӱн иртен иртӧк ротаны, тревоганаң тур- 
ғызып, станциязар апарғаннар. Чаада хада ал чӧрер шімені
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прай азынадох пиргеннер. Полған на солдаттың артынчаа: 
мылтых, каска, кӱрдек, противогаз, хомут чіли, тӱрген шинель 
полган.

Улицаа сығарларынаңох, оларны пазох чон ӱдес сыххан. 
Иртечі олғаннар, стройнаң хости ойласхлап, порчолар тас- 
тапчалар. Пір алтын осхас чылтырах састығ, тӱгдӱр пастығ 
оолағас, Паскирнең хости ойлап киліп, сыбыранча:

— Дядь, син мині чааға хада алып ал! Мин синің мыл- 
тииң, кӱрчеең ал чӧр турам, а то сағаа аар нооза... Сынап 
ла апарар ползай,, тігіне Федулка парарох, мин ағаа чоох- 
табызам...

Паскир, паза даа тир ниме таппии, чоохтан салғаи:
— Чарабас.
— Ноға?
— Кічігзің...
Ол оолах пазох ноо-да ниме тіп алданчатхан, Паскир паза 

аны ис тее полбаан, анзы андох ла ораал чӧрген. Хачан прай 
кізілер вагонға кіргеннерінде, ол оолах ідӧк Паскир кірген 
вагонның ізииизер кӧр турған.

Прай тиріг-тис таарлалған пӧезд, ӱр дее полбаанда, орны- 
наң тибіреен. Чон пазох ла ыр-соо тӱс халған. Солдаттар 
кічіг командирлернең хада одырғаннар. Офицерлер алынӌа 
вагоннарға...

Поезд, пастап чӧрізін ағырин пастааннаң, аннаңар улам 
на хос сыххан. Ол поезд кидер алдыра парчатхан — чаа пол- 
чатхан чирзер. Хараа-кӱнӧрте тохтабин, табырах парчатхан 
поездтің нызырағыпаң хада чазы, тағларға, поездті ӱдес- 
четкен полған на станциядағы чонга хазыр ӱн, чайыл парып 
одырған, ол ӱн полған на кізініц кӧңнін кӧдірғен полар.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой..,

6.
Галяның ічезі ӱреен соонда, 

немецтер самолеттары ікі-ӱс хати бомба тастирларынаңох, 
Добрынко аал изел парған. Хайзы туралар кӧйглеп, оларның 
орныларында хыбын на чайылчатхан. Галя, ічезінен хада 
чуртап, ӧскен тура амды ээн полған: ханаларының полған на 
иулиинда адай даа кір килер тизіктер кӧрінглеен. Аны кӧре,
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Галяа позы чуртаан тура позына сӱрдестіг пілдірчеткен. Ан- 
зына хоза, пазох бомба тастирлары хорғыстығ: кӱнӧрткізім 
анда-мында пол киліп, иирде ибге килзе, ідӧк ле чил ӱбӱрче, 
халтырап хонча. Сағына-сағына, Галя ибінең тизерге чарат- 
хап. Аалда ідӧк тее кізі халбин парир: чиит, кӱстіг кізілер, 
часхы хар чіли, чітчегкеннер. Аалда кирі апсах-инейлер, час 
палалығ ипчілер ле кӧрінчелер. Че Галя, тизерге сағыныгі, 
позы даа пілбинчеткен, хайдар парарын, хайдар килерін. Кӱн 
тооза кӧрче, прай ла кізілер, малларын сӱріне, азых-тӱлӱк ар- 
тына, чаадаң тизіп, іскер ле алдыра парчатханнар. Пушкалар 
табызы кӱннең кӱнге іле ле истілчеткен. Сыпан, бомбаны пас- 
табох ла тастаанда, иблері хыйрал парған, ічезін — чалғыс 
ӧріиізін — чідір салған, паза ниме сағып одырчадар, кемні 
хадарар?..

Галя позының інеен чаа пасталғанох кӱнде, хачан колхоз 
малый тискір париғанда, ол ӧӧрге хозыбысхан, амды аныц 
бскірген сады ла, колхоз изі, Москвада тоғасхан нанчызы 
Паскир Сартыковтың на чібек хуры айастығ.

Пір иртен Галя, палты тудып салыгі, аал аралн пасчатхан. 
«Сад немецтерге туза полбазын», — сағына, садтағы яблоко 
ағастарын кизе сапхлабызарға чаратхан. Іди париғанда, 
кӧйген тура хыринаң кізі тапсабысхан:

— Галячах, пеер килдек!
Галя, андар пас парып, танаан: Аделя Михневич. Олар 

хачан-да школада хада ӱгренгеннер, улуғ бскенде, ойынға 
хадох чӧрчеңиер. Аделя пу часхыда ла ӱгренерге Минсксер 
иарған полған.

— Хайдар парааң, Галячах?— сурған анзы, Галя хырин- 
зар пае килерінең, харағыныц чазын даа чыспнн, — хайдағ 
ӱрел, хайдағ чобағ, хайдағ чума тӱс килді чир ӱстӱне?.. 
Минскге дее пӱдін тура халбады, мында килзем, ибім кӧйібӧк 
партыр. Ічем-пабам хайдалардыр? Пілчезің ме?

Аделя іди теенде, Галя даа паза харах чазын чаба тут 
полбаан, олған чіли, сӱркӱңнеп ылғабысхан. Илееде ылғап 
алып, харағының чазын ӧтірӧк теен:

— Минің маманьымны бомбанаң,.. сини — отха кӧй пар- 
ғаннар,.. — пазох тың ылғаи сыххан Галя.

Аны исте, Аделя, абағырып, ікі холынаң сапхлан киліп, 
ылғаи сыххаи. Анаң, пас парып, Галяны иңиінең арта ху- 
ӌахтап алған.

'Гӱрче поларынаң Галя кинетін хатығ арах чоохтаны- 
бысхан:
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— Иреені харах чазынаң чууп полбассың,.. тохта, Аделя!
Чӱректерін сала пазынғанда, Галя пазох чоохтаан:
— Че, піди ылғас турзабыс, нимее чарабаспыс. Амды 

синің чуртың мининең пір, парааң піссер, анда пірее ниме 
сағынарбыс, амох немец тигілгеннері пазох килерлер... Пістің 
тура ам даа турча.

Аделя, Галяа тудын салып, пае сыххан. Ибге кірерлері- 
нең, Галя сундух аза тартхан. Анда Паскирнің чібек хуры 
пазох чачахтары чайыла чатчатханы кӧрінген. Аны хаап 
алып, Галя сығара тартхан. Чоғар кӧдіріп, сіліккенде, ча
чахтары уламох сіліг чалбыраза тӱскеннер.

Сах андох одыра, Галя ӧӧрезіне прай чоохтап пирген, 
хайди ол Москвада ГІаскирнең танысханын, хайди аның чібек 
хуры позында халғанын. Тӱгеннізінде теен:

— Парааң андар,.. чаа аидар хацан даа читпес.., Паскир 
ол уғаа чалахай хылыхтығ, хара суғ осхас ап-арығ сағыстығ, 
улуғ, чарых харахтығ, ырах кӧрістіг, муғуй, алып сыннығ 
кізі...

Аның сӧстерін нстіп, Аделянын, сағызында хайдағ-да кізі 
хубулдырцац хур чіли пілдірчеткен. Аның даа ӱчӱн сағам на 
ылғанчатхан кізі — Галя — амды чоғар) сегір чӧрче, хынза, 
ол хур, кізініц хомзынызын хыйа тастап, сах андох аның ор- 
нына ӧрініс пирче полар,.. ол ла хуриы сілігібіссе, оларны 
ікізін дее сағамох Галя чоохтаан чирзер: хайа-тағлығ, чайғы- 
да даа хары хайылбас, соох чирзер, Хакасиязар, апар 
салғадағ.

Олох кӱннерде іскер алдыра иарчатхан чолца кӧп кізілер- 
нің аразында пастарын тӧбін тут салған, улуғ нимес артын- 
чах чӱктен салған ікі хыс назысчатхан. Олар пір хаалазалар, 
ікі хаалазалар, тӧреен-ӧскеи ааллары Добрынко улам на 
ырах халчатхан, че аалдаң нинче дее ыразалар, чаа, пушка- 
лар табызы, пір дее халбин, кізі кӧлеткізі чіли, хооп килчет- 
кеннер. Іди чаадаң тис парчатхан кізілер улуғ чолға сыхса- 
ларох, немецтернің самолеттары сах андох бомба тастапча- 
лар. Аида пазох ла чир ӱстӱ сірлесче, ӧстепче. Анзынаң хо- 
рығып, чон прай даа ағас аралн парчатхан. Хайзы чирде аар- 
да чалғыс азах чолнаң парарға киліскен алай ба пір дее чол 
чох чирче — оорли ла.

Аның даа ӱчӱн ікі-ӱс кӱннің пазындох Галянаң Аделяпың 
кип-азахтары прай субарас парған. Аделяның азағындағы 
туфляларының тахалары, пастап хойралғаннаң, азырыл пар-
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ғаннар. Амды ол, чол палғастығ даа полза, чалаас азах 
килчеткен.

— Борисовха чнтсӧк, поездке одырыбызарбыс, — тееп 
Галя пір иртен, — ам ол ырах полбас.

Олар ідн килчедіп кӧрзелер, чол хазында ікі оол турча- 
лар. Киптері нап-наа, холларында тудындах таа, арғаларында 
артынчах таа чоғыл. Хачан Галянаң Аделя чон арали олар- 
ның хыриларынча ирт париғаннарында, ол оолларның пірсі—* 
ибірілчек, тӱгдӱр сазын хамағына тӱзір салғаны, Галяның 
алнына тоғыр турыбысхан.

— Сірер чи, хыстар, чаадаңох тисчезер бе? Кӧрдек, оол 
Владик, пу сіліглерні! Тикке ле сірер тисчезер, сірер осхас 
хыстарны немецтер аарлап пілчелер, — тӱгенчі сӧстерін 
сыбыранып арах чоохтанған ол оол.

Владик тіп адаан оолғы, сах андох чол хырынаң тӱзе 
хонып, Галяңы мойнынаң арта хаап алған, ніске, хыстарни 
осхас ӱннең чоохтанған:

— Че, парааңар, хыстар, піснең хада, ағас аразында 
пемецтерні сағып аларбыстар.

Галя, аның холынаң суура толғанып, чыхчо пастыра 
сапхан, андар кизе кӧріп, тапсаан:

— Хыйа пар, айна! Сірер белорус нимессер, сірер — 
пемецсер!

Паза пірсінің сырайына чаба тӱкӱрібіскеп.
— Ат аны, Борька! — тапсаан Владик тееи оол арғызына.
Арғызы іди тапсирынаңох, апзы ізебінең наган сығара

тартхан. Мылтиин чоғар кӧдірерінеңӧк, оларның хыринча ирт 
парчатхан апсах тайағынац ол Борька теен оолның мылтиин 
холынаң суура саабысхан.

— Эх, преклет, син позың чоныиа мылтых кӧдірчезіц ме?
Іди тіп ала, ол оолны ікі-ӱс хати тайахнац тартыи пар

килген. Анчада Галя, чирде чатхан наганны хаап алый, ырах 
иде, ағас аразынзар, сурадыбысхан.

— Соғыңар оларны! — табыстар истілген кистілерінде.
ӱр дее полбаанда, ол ооллар, кӱзерзер тастаан чылан

чіли, чон ортызында ораалысчатханнар. Полған на кізі 
оларныц піреезін саап аларға харасчатхан.

— Сірер немецтерні сағыпчазар, сірерге чаа — ӧрініс,— 
табыстар истілчеткен.

...Борьканаң Владик анда пурнылары, мелей чіли, сіс 
парған, састары тӱгдерес парған, пӧрік ниме чох чолдаң хыйа, 
ағас аразынзар, пасчатханнар. Ана ол туста ГалянаҢ Аделя
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чолӌа илееде ырабысхаинар. Оларныц алныларында пазох
тоозылбас палғастығ узун чолчатхан. Майыхханнарына 
оларчазып ала даа пазыссалар, олар хаалағ сай чаадаң 
ырапчатханнар. Анзы ла оларның чӱректерін сала чарытхан.

'Іди парғаннаң, олар Борисов городсар читкеннер. Ол 
город ідӧк уғзал парған турғап. ӧӧнінде тимір чол станциязы 
тың илеп партыр. Пеер поезд килзӧк, немецтернің самолет- 
тары, сағып алған чіли, киліп, бомба тастапчалар.

Олар андар читкенде, стапцияда хайдағ-да товарнай поезд 
турған. Вагоннарға кізілер чых толдыра одыр салтырлар, 
вагон істіне сыңмааннары вагоннар хырына сыххлап алтыр- 
лар. Платформаларда ідӧк чон толдыра полған. Галянаң 
Аделя олох поездке одырарға орын кӧрглеп чӧргеинерінде, 
табыстар истілген:

— Самолеттар кииде!
Ол ла табыстарны истерінең, кізілер прай ла тизіп, ой- 

ласхлааннар.
Самолеттар, пастап бомбалариы тастап, аның соонаң, 

чабыс тӱс киліп, пулеметная ат сыхханнар. Вагоннар аңда- 
рылғлапчатханнар, кізілер ыр-соо ла тӱсчеткенпер: хайзы
аддарылча, хайзы тизіп чӱгӱрче. Палығлығ кізілер полызығ 
сурып хысхырысчалар. Олғаннарның аахтасчатханы чи, кем 
аны кӧрген, паза чир дее ундутпас.

Галянаң Аделя, ырах нимес ле ойлас парып, той хасчац 
оймахха кире сегірібіскенпер. Ол даа оймахта чон толдыра 
полған. Самолеттар улуғ ӧӧрнең — чибіргілер-отызарнаң — 
киліп, бомба тастапчатханнар. Пір ӧӧр, киліп, айлан парчат- 
са, паза nip ӧӧр килче. Ана іди олар орай хараага читіре 
город ӱстӱндегі тигірде тадырасханнар, кӱӱлескеннер. Ол 
туста город, станция прай кӧйчеткеи. Галяпаң Аделя орайга 
читіре, пастарын даа кӧдірбин, оймахта чатханнар. Харасхы 
полғанда ла, хазых халган кізілер станциязар чыыл сыххан
нар. Пайаа кізі одырглаан вагоннар, амды чолдаң ырах чат- 
хлап, унал парган, прай ла кӧйглепчелер. Анзына, сала ла 
харасхы поларыпац, чир ӱстӱ прай хызарыбысхап. Тасхар ча- 
рых ла пілдірген. Ол чарыхта анда-мында ӧліг кізілер чат- 
хлааны кӧрінген. Палыглыг кізілер чи, хайди чалганып, по- 
лызығ сурынчалар. Оларны, сапитарнай машинаа таарлап, 
хайдар-да тартчатхаинар.

Чон станциязар чыылыс сыгарынацох, пір чаа киптіг кізі 
искірчеткен:
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— Поезд паза парбас, тимір чол прай талалых, чаадан, 
тисчеткен кізілер, прай чазағ парыңар.

Галянаң Аделя, аны ла искенде, пазох чӧр сыхханнар. 
Улуғ чолча парып, городты ирткеннер. Ырах нимес ле парып, 
ағас аразына кірерлерінең, алныларындағы чол хап-харасхы 
пол парған. Тӱрче ле пазарларынаңох, Аделя теен:

— Галячах, азаам уғаа тың ағырча,.. пае полбиныбыстым.
Галя, хости пас килгенде, аның иңнінең арта тудып алған.

Ахсап пасчатханын Галя анда ла пілген. Ырах нимес турған 
чоон ағастың тӧзінзер парып, одырып алғаннар. Хачан одыр- 
ғаннарында, Аделя пазох йогырған:

— Йо, азаачағымай.
Аііың азағын Галя тутхлап кӧрзе, табаныиа прай суғлығ 

торсылаах одырғлабыстыр. Аны ла кӧре, ол, ӱр дее сағынмин, 
хабынац чызынчах сығара тартхан. Чара тартып, аның аза- 
ғын ораабысхан.

— Пір азааң чи, ағырыбохча ба? — сурған.
— Ағырча, че тың нимес...
Ол азағын тутхлап кӧрзе, анзы андағох. Чара тартхан 

чызынчахтың чардығынаң анзын, ораагі, палғабох пирген.
— Че амды, ағырин даа полза, парааң!
Аделя пазох, Галяның иңпіне тудын салып, ахсап ала пае 

сыххан. Ырах таа парбаанда, Аделя пазох турыбысхан:
— Галячах, син пар, мин паза пар полбаадағбын,— 

чоохтан салған хурулғах ӱннең.
— Сині тасти, хайдар парам, — тоғырланған Галя,— 

сағынма даа, ӧӧремні тастабаспын.
Парып, пазох чоон ағас тӧзінде одырыбысханнар. Чӱктен- 

ЧІктерінен, халас сығарып, хуруғ халаснаң даа полза, тайна- 
нып алғаннар. Аныирсоонда чапсыра хучахтазып алып, ағас 
чилегезіне наари чадып, узубысханнарып постары даа пілін- 
мин халғаннар.

...Галя кинетін харахтарын азыбысхан. Ағас аразы чап- 
чарых полғаи. Кӱннің сузы кизек поомнарнаң ағас аразын- 
дағы кизек ачыхтарзар гӱсчеткен. ГІІр хара наахтығ кӧк хус- 
хачах, оларның ӱстӱлерінде ағас салаазына одыр салып, 
хайдағ-да чобағлығ сарын сарнапчатхан. Анзына абытырып, 
Аделя амыр ла узупчатхан: сырайы пірееде кӱліпіснең чайы- 
лыбысча, пірееде пазох, тарынӌах полып, кинетін тартылыс 
сыхча, ноо-да нимені чоохтап полбип, хыңылан сыхча. Андағ 
уйғуны сайбирға полбин, Галя тӱрче аның сырайынзар кизе 
кӧріп одырған. Хараагызы хайди табырах кӱнӧрткізінең алыс
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парғаныиа киртінмеен чіли, Галя, харахтарын чысхлап, па- 
зын кӧдірген. Кӧрзе ле, чолӌа чон уламох кӧп иртче. Кичее 
кізілер іскер алдыра парчатхан ползалар', амды ноға-да нан- 
дыра — кидер — парчалар. Ниме пол парғанын позы даа 
піл полбин, Галя Аделяны иңнінең чайхабысхан. Анзы ха
рахтарын азарынаң, аның даа турарын сағыбин, Галя чолзар 
ойлап парған.

— Ноға нандыра парчазар?— сурыбысхан пір иртіпчет- 
кен кізідең.

— Алныбыста немец. Анда — Оршада...
— Аделя, Аделячах, тур табырах, немецтер, — хысхырған 

Галя, ӧӧрезінзер ойлап парып.
Аделя турарынаң, олар, ікі ӧӧре, кичее хайдартын килген- 

пер, андарох пазыс сыххапиар. Аделяның азахтарында туф- 
лялар орнына сӱбӱрек ораагі салған полған. Ырах нимес ле 
парарларынаң, алныларында пазох Борисов город, станция 
полған.

— Ам ч и , хайдар парчабыс, Галя, — сурғап Аделя.
— Чоп хайдар парча, піс андарох...
Амды оларға немецтернің самолеттары даа хорғыстығ 

нимес полған, олар хайдар даа парзалар — анда чаа. Кізі 
хайди отха кірчетсе, ӧлімпең хорыхпин, пір сағынып, чалзар 
кире сегірче, амды оларға андағох.

Галяның кискен сапогтарының ултии, ідӧк ходырылып, 
пасса, харығ полчатхан. Артынчахтары арғаларында ниип 
парған полған. Хараазынаң кӧйген городта, станцияда пӱдін 
тура ас кӧрінчеткен. Пӱдін дее полза, ол тураларпың кӧзе- 
нектері ӧтіре ооралысхлап турғаннар. Кӧй парған туралар 
орнында хыбыннығ кӱлдең ам даа кизекти кӧк тӱдӱн кӧді- 
рілчеткен, прай ла кӧйік, аар чыс чайылчатхан. Андағ город- 
ча парирып, Галянаң Аделя чол хазында ӧліг ипчі кізі чат- 
чатханын кӧр салғаннар. Аның хойнына ибірілчек лӧн кин- 
дірге тӧӧй састығ хызычах чапсын партыр.

— Ио, парасханнарі — теен Галя.
— Чахсы кӧріп аларға сағынып, андар нас парганнарын- 

да, ол хызычах, кізі чооғы истерінецӧк, харағын кӧрібіскен. 
Сорчатхан имчектец азырылып, пазын кӧдірген:

— Мама, пит, — тапсаан хызычах, кӧрізіи таныс нимес 
кізілерзер айландырып.

Ол паланыц ӧліг ічезін эмчеткенін кӧре ле, Галя аны 
холына алып алған.
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— Я, мамак узупча, — сыбыранчатхан ол хараанын 
чазып ӧтіре, — я, узупча, паза усхунмас...

Аны кӧрген кізілер, харахтарынын, чазып тут полбин, хыйа 
иазысхлааннар.

Эк, чаа хайдағ ниме нтче! — истілчеткен полған на 
кізіпің ахсынац.

Галя, ол хызыӌахты холка аларынаң, анзы пазох холы- 
чаан іӌезінзер кӧзідіп, пулбыраан:

— Мама,., мама!
— Я, мама, пкем, мама! — чоохтасчатхан Галя ычіг 

паланаң.
Ідн чоохтазып ала, ӧліг, ахсы-пурнынаң хан ахчатхан 

нпчініц хырипац хыйа пасхаи. Аида ол хызыдах таа, паза 
тапсабин, Галяныц хойнынзар чаба чадыбысхан. Галя, та- 
лалых сапогыпзар даа паза хайбин, ол хызычахты арғазы- 
нац сыйбап ала пасчатхан. Аделя аныңох соонча табыс- 
тубус чох пасхаи,

7.

Н-скай армия прай позыныц 
дивизияларынаң, полктарынаң Ржевтең андар Смоленсксер 
алдыра парчатхан. Прай полктар чазаг полканнар. Машинаа 
тиріг, азкх-тӱлӱк ле таарлалған. Ол полктарның пірсінде 
Хакас чирінен паркан оол, Паскир, полкан. Полктар, хайзы 
чирлерде ӱр нимес ле тынанып алып, хараа-кӱнӧрте тудыл- 
бин парчатханнар.

Пір иртен пір полктың батальоннары, таңари тӱрче ле ты
нанып алып, ағас аразыиац арык чолка сыхчатханнар. Тикір 
ап-айас, амыр ла туркан. Хусхачахтар, иртенні постарының 
оңдайынаң удурлап, ӧн-пасха сіліг ӱннер чайчатханнар. Ачых 
чазычахха сыкарларынаң алныларында от сапхан чир, хол- 
наң сапхан наннар, кӧрік арғазы чіли, сохыралысханнар. Ан- 
да-мында кӧпеннер кӧрінглееннер. Іди парчадып, чазаа сых- 
ханда, соонзар — килген чирзер — айланып кӧрзелер, ағас 
аразынаң сыхчатхан полктариың, батальоннарнын тоозылчаа 
чох таа осхас полған. Кӱн хараана каскалар ла паза чыда- 
лар ла сағылысча.

Н-скай армияның полктары ағас аразынаң іди сыхчатхан 
туста, кӧк тигірнің тӧзінде самолеттар харалыза тӱскеннер. 
Пӧзіктін дее килчеткен ползалар, чакдаан сай улам на іле 
кӧрінчеткеннер. Апда ӱс самолет полған. Іди килбинең, олар
8 Шелковый пояс j J3



чазағ стройнаң парчатхан полктарны паза оларның алныла- 
рындағы машиналарны, тигілген чіли, ибіре айланып, кӧр 
сыхханнар.

— Пістің самолеттар, амды олар пісті ӱдезерлер,— 
ӧрінчеткеннер хайзы командирлер.

— Пістің самолеттарға тӧӧй ниместер, — чоохтан салған 
Паскир.

Сыннаң даа, «пісті ӱдезерлер» теен самолеттар, чабыс тӱс 
киліп, бомба тастааннары кӧрінген. Бомбалар, самолеттаң 
чарылып, алнында парчатхан машиналар паза чазағ полктар 
ӱстӱнзер учуххлааннар. Пастап, олар кічичек харалысхлап, 
анаң табырахха кіріп, постары кӧрінминібісчелер, анда сыы- 
ласхлап, орласхлап тӱсчеткеннер. Ана ол туста команда 
истілген:

— Самолеттар кииде!
Чазағ килчеткен стройлар сах андох сайбалғаннар: кем 

хайда кӧлек полар, андар ойлаан. Солдаттар чатхлирға даа 
маңнанғалахта, хазыр нызырастар истілген. Арығ чир ӱстӱн- 
де, кӧгім чазычахта хазыр хара тӱдӱн кӧдірілғен. Сағам на 
ыр-кӧг салчатхан хусхачахтарның табызының орнына кізі 
йоғырысханы, кізі табызы истілген, кӧк от пазына аалай хан 
чачыраан. Машиналар колонналарында ідӧк хара тӱдӱн хай- 
набысхан. Чир ӱстӱ, прай даа ӧстеп, тітіри тӱскен.

Ол самолеттар, бомбаларын прай тастап, уламох чабыс 
тӱс киліп, пулеметнаң ат сыхханнар. Анда ла хайдаң-да 
командирлер табызы истілген:

— Ыырӌыньщ самолеттарынзар от!
Анда мылтыхтар табызы тычырас сыххан. Пір чабыстын 

килчеткен улуғ самолет, кинетіп толғала тӱзіп, тигірзер чіке 
ӧӧрлеп сыххан, анаң, ырах таа парбин, соонда хазыр тӱдӱн 
чайыбысхан. Тӱрче парып, олох тӱдӱн чайған чолынча чир- 
зер алдыра тӱс сыххан. Аны ла кӧрерінең, пайаағы самолет
тар, паза айланмин, пірсі чабыстын, пірсі пӧзіктін кидер ал
дыра чӧрібіскеннер. Ур дее парбин, оларның пірсінің соонда 
ідӧк хазыр тӱдӱн чолланған. Ырах таа парбин, ағастар оза- 
ринда нызыри халған, ол аңдарылған чирде хара хазыр 
тӱдӱн турыбысхан.

Самолеттарның пірсі кӧленерінеңӧк, пазох командалар 
истілген:

— Алнынзар, чӱгӱріснең!
Пастап батальоинар стройнаң хайди килгеннер, ідӧк ле 

тура хонып, пір дее строй чох алнынзар алдыра ойласхлап
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сыхханиар. Олар артынчахты прай чӱктене, улуғ чӱгӱріснең 
чазычахты иртіп, ағастар аразына кірерлерінең, тигірде кӧп 
самолет кӱӱлескені истілген. Амды пайаа полктар чатхан 
орында палығлығ кізілер ле халғаннар, талалых машиналар, 
ағас чіли, кӧгім пол турғлабысханнар. Самолеттар, палығлығ 
хусхачахты хабарға иткен чабылғайлар чіли, аар-тӧдір ай- 
ланысхлап чӧргеннер. ГІайаағы стройная, килчеткен полктар- 
ііы паза автомашиналар колонналарын таппин халып, палыг- 
лығ кізілерні таарлапчатхан санитарнай машиналарға бомба 
тастап, палығлығ кізілерге полысчатхан санитарларны, ча- 
быс тӱс киліп, пулеметная атчатханнар.

Ол арада, саайға кірерге полып, ағас аразьшаң ниикке 
чӧрчең машина сыға хонған. Аның кабиназында полковой 
комиссар Кравчук шофернаң хости одырған полған. Олар, 
ноға-да полктарның соона халып, амды оларны чидерге маң- 
зырап килчеткеннер. Пір дее ниме пілбин, кизек чазычахха 
сыға хонарларыпаң, хара кірестіг ікі самолет, оларның соо- 
ларына кірібіскен. Че ол хара сырлығ кічичек чалтырах ма- 
шинаӌах оларға улуғ ая чіли пілдірген полар. Аның даа 
ӱчӱн пір машина соонаң ікі самолет чӧр сыххан. Ана іди ол 
машина кизек чазычахха сығарынаң, аның алны-кистінде ха- 
зыр нызыраах чирнең хада кӧдірілген. Машинаӌах, тізея, 
пудына пӱӱр гыыныбысхан хулун чіли, пір ле чирде ораа- 
лыбысхан. Сол саринда одырған шофер, сах андох машина- 
даң сыға хонып, индіре алдыра — суғ оймаанзар — ойлабыс- 
хан. Комиссар ноға-да, алай хахап парғанынаң, оймахсар 
ойлабин, арыс аразынзар кире ойлаан, анда чатпин даа, аар- 
пеер ле сегір чӧрген. Че немең летчиктер аны кӧр салғаннар: 
пазох хатап айлан киліп, чабыстаң пулеметная ат сыххан- 
пар, гіірде аның пазына сала теңмин иртчеткеннер. Че ко
миссар ноға-да, чадыбыспин, улам на ӱрӱгіп, арыс аразында 
прай кӧріндіре ойлап чӧрген. Немедтер, аиы пулеметная тее- 
ре ат полбинчатханнарына ачырғанып, сах андох ӱстӱнзер 
ӱс пе, тӧрт пе бомба тастааннар. Че оларға бомба айағ ба, 
олар пілчелер нооза андағ ниикке чӧрчең машинанаң улуғ 
командирлер чӧрчеткенін. Бомбалар хыринда чара чачыри- 
рынаң, комиссар аңдарыл парған. Че аның тоңха тӱс гіарға- 
нын кӧре-тура, самолеттарның соондағызы чатчатхан кізіні 
пулеметная атып ирткен. Паза пірсі, пазох айлаи киліп, ха- 
надын хыйын-хыйын туда, атпин ирткен. Аның летчигі, ко- 
миссарныя хыймырабин чатханын чахсы кӧріп алып, анаң 
кидер алдыра чӧрібіскен. Арса, ол «улуғ командир ӧдірдім» 
тіп махтапарға маңзыраап полар.
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Ана ол туста пасха самолеттары, пістіц полктарны ағас 
аразыизар наидыра пардылар иолар тіп, бомбаларын оорли 
ла ээн ағас аразыизар тастапчаханпар. Анзына, палты даа 
кірбес, хойығ агастар, ылғазып, аахтас турғаннар.

Пістіц полктар, тізец, алнынзар парып, пасха ағас ара- 
зында ыырчынан. сын чаада тоғазарға тимнен турганнар. 
Командирлер, полптруктар солдаттарға хайдағ сидік чааға 
кірчеткеннерін чарыда чоохтап пир турғаннар.

— Кӧрчезер, — тееннер ола|), — хайди ыырчының само
леттары, nip кізіні кӧр салза, аны сӱр чӧріп атчалар паза 
бомба тастапчалар. Амды алны кистіңерні пір кӧрісте туды- 
ңар, чаада харахнац чітіғ, хулахнаң еиргек поларга кирек...

ііасхир полчатхан рота ыырчьінаң пастағох тоғазыкда ӱс 
кізі чідір салтыр. Ол сайда сержант Нахманов, Сарджаев, 
I Ілотников полғаннар.

ГІаскириең хада пір солдат, аның фамилиязы Иткин, позы 
Ширадац парған, улуғ частығ, чыхчоларыпа ах сас одырғла- 
бысхап кізі, чалбах пӱрліг ағас алтында мылтыхтарын арығ- 
лап, сӱрткінең чызып одырғаннар. Олардац ырах пимес пір 
хазан тадар оол, одырып, ідӧк мылтиинаң айгасчатхап. 
Ағас аразы прай ла ӧл, харасхы арах полған, мында хойығ 
узун ағастар пӱрлеріп ӧтіре тигірнің кӧп пимес тее кӧк чуры- 
ғы кӧрінминчеткен, пеер кӱи сузы даа ӧтпинче. Аның даа 
ӱчӱн мында, кӧк от таа чыстанмин, ірік ле чыстанчатхан.

Паскирнең Иткин, мылтыхтарын арығлап, сӱртклеп са- 
лып, артынчах ал чӧрчең хаптарынаң сухар сығарып, тай- 
нанчатханнарын кӧр салып, хазан тадар оол сержант Сайға- 
фаров хатығ тапсаан:

— Сухарны ағырип киміріңер, самолет ис салар, испее- 
зер бе, политрук сиргек поларға кирек теенін.

Ағаа орта политрук пас килгеніи кӧр салып, сержант 
\ хоптанған:

— Политрук арғыс, солдаттар Иткин паза Сартыков пос- 
тарын ыырчыдац чазырбинчалар, сухарны истілдіре тайнап- 
чалар, самолеттар ис салар...

Политрук, позының сырайыпа іле сыхчатхан кӱлінізін 
хайди полза чаба туда, чоохтан салған:

— Че андағда сип дее сахарың хычыратпин тайна!..
і Иирде старшина Беркул, санбаттаң айланып, искірген:

— Плотников палығлығ, санбатта чатча, че Бахмановпаң 
Сарджаев ӧліг дее кізілернін санында чоғыллар.

Аны истерінең, политрук Чашкин хомзынған:
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— Пістің арабыста хортыхтар парох одыр, олар дезер- 
тирлер.

— Хортых, армиядаң чаа тузында тисчеткеп кізілер — 
олар Чир-суун ыырчаа сатчатханға паалаларлар, андаглар 
пістің арабыста пілдірзелер, чарғы даа чох атыр турарлар. 
Сынап Бахмановнаң Сарджаев чааға кірчеткен армнядаң 
тискем ползалар, олар постарына хомды итчелер, анзы олар- 
ііың чонына, пала-пархаларына, іӌе-пабаларына, харындас- 
туңмаларына уйат полар. Че андағ даа полза, тың на сир- 
гек полыңар! — чоохтанған лейтенант Носков.

— Че сиргек полғаны сержант Сайгафаровти осхас пол- 
базын, — хосхан политрук Чашкин, — ол солдаттарына су- 
харны даа, сахарны даа истілдіре тайнаттырбинча, «самолет 
ис салар» тіпче, анзы сиргекке тӧӧй нимес, че ыырчыдаң тың 
хорыхханына тӧӧй.

Кӱнӧрте ағас аразында тынанып алып, Н-скай армияның 
полктары пазох кидер алдыра ыырӌаа удур чол тутханнар. 
Амды алнында парчатхан машиналар даа, от чарытпин, 
стройлар пір дее суулаах чох улуғ чолча парчатханнар. Пірее- 
нірее стройнаң хости пасчатхан командирлернің не табыста- 
ры пӱрӱңкӱ истіл парчатхан. Тас чолча пазысчатхан солдат- 
тариың тахалары тазыласханы паза полған на солдаттың, 
кічіг командириің нанындағы кӱрчек, мылтых ағазына теңзе, 
тығдыри тӱсчеткені истілче. Чайғы даа полза, хараа сӧрӧн 
арах тан саабылчатхан. Хайзы чпрде чол арығ чазыларны 
кизіре, хайзы чирде хойығ ағастар тобыра парча. Сӧрӧн піл- 
дірзӧк, чолның ікі хыринда узун ағастар тигірге сіри туры- 
бысхан чіли кӧрінчелер, че чылығ тан саабылзох, алныларын- 
да азых чазылар чадыбысчалар. Андағ чирлерде ааллар даа 
удаа урунчалар. Халын уйғудағы аалны кӧрзе, мына пеер чаа 
хачан даа килбеедег осхас, ол ааллар хаӌан даа іди амыр 
узаадағлар. Че амды аал аразынча парчатханда, ол ааллар- 
иың амырын солдаттарның аар сапогтары, кӧп кізіні кӧре, 
сиденнең дее сығарға хорығып, тура тӧзінде хыңзысчатхан 
адайларның табыстары алай ба, хараа кізі хайынысханын 
ис салып, тапсасчатхан петухтар усхурчатханнар.

— Пу аалдағы чон ноға чаадаң тиспинче полчаң? — сур- 
ган Паскпр хости пасчатхан арғызы Иткиннең.

— Олар пістің килерібісті пілчелер нооза. Піс килзебіс, 
немецтерні нандыра сӱр парарбыс. Чааны пеер позыдарлар 
ба анаң? — нандырған анзы, — эх, сынап немецті піди ырах 
позыдыбысса, синнең піске ӱр чаалазарға килізер...
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Іди парчатханнарында, кидер хайда-да ырах атылчатхан 
пушкалар табызы истіл гіастаан. ГІастап ноға-да, ӱгӱ чіли, 
пірее-пірее ле ӧӧңнеп салчатхан. Че андағ даа полза, азах 
алтындағы чир илеңнепчеткен осхас полған. Таң чарып пас- 
таанда, пушкалар табызы улам удаа, іле истілібіскеннер. 
Ана ол туста Паскир полчатхан полктың алнында город 
кӧрінген.

— Белый город, — тееннер командирлер, картаны кӧріп.
Апчада пасха полктар паза ниме-ноо таарлаап машиналар

прай ол городты иртіп парған полғаннар. Че соондағы полк- 
тык стройлары, тізең, ам на кіріп, асфальт чолча парчатхан- 
пар. Ӱр дее нолбаанда, город ирте усхуиып, хайзы кізілер 
кӧзенек асхлап чӧргеннер, хайзы, сидеп тастына сыххлап 
алып, піди тимпіг парчатхан армиями кӧрчеткенпер. Пір ап- 
сах, ӧрінгенін тут полбпн, парчатхан стройным хыринзар пас 
киліп, кӱлімзіреп ала тапсаан:

— Че сірер немецтернің чолларыи тулғирға парирзар, 
арса. Харлыхсын саңай, хара айна!

Апсах іди чоохтан турғанда, аның хыринзар nip тӱгдӱр 
пастығ сарығ хызычах ойлап килген. Ағазының идееие чан- 
сыра турып, уйгулығ харагастарыи кічичек иде кӧріп, пулбы- 
раи чоохтанчатхан:

— Минің пабам чаадох, сірер аны ибзер ызыңар, мин 
пабама сағынчам...

— Ызарбыс, ызарбыс, хызыӌаам!— тапсаан Паскирнің 
арғызы Иткин, анаң хыйа айланып, чоохтан салған, — ибде 
минің андағох хызычаам халған, парасхан мині ідӧк сағыпча 
полар.

— Піс немецтерні нандыра сӱрербіс, амыр чуртирзар, 
ағаң! — чоохтасчатхан взвод командирі Цветков.

Кӱннің узун кӱмӱс сустары іскеркі ағастар ӱстӱнең тигір- 
зер улам узарағлаан сай, стройлар, улам на алнынзар парып, 
городты тобыр париғаннар. Белый город иргідӧк пӱткен сіліг 
арах город полған. Тигіриблер дее кӧп кӧрінгеннер.

Ана ол туста город ӱстӱндегі тигірде хазыр кӱӱлес истіл- 
ген. Паза ла кӧрзелер, самолеттар изерістіре килчелер. Олар- 
ны кӧрерінең, пазох команда истілген:

— Кии, самолеттар алныбыста!
Стройиаң килчеткеннер пытыраза халганнар. Паскир паза 

аның чарылбас арғызы Иткин мындох ла, чол хазында, ча- 
дыбысханнар. Кӧрчетселер, ол самолеттар, город ӱстӱне ле 
чидіп, тигілген чіди, айлсшысхлап сыхханнар. Сах андох ӱс-
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тӱ-ӱстӱне хазыр нызыраахтар истілген. Чир пазох, сірлёзіп, 
ӧстеп сыххан, город ӱстӱне хара тӱдӱн тартылған, хайзы ту- 
раларнык тахпайлары, бомба тӱдӱнінең хада ӧӧрлегі, оларнын, 
ӱстӱлеріие тоолапчатханнар. Ур дее полбаанда, городтыц 
чардығы прай даа чалға хызарыбысхан. Тнгірдс бомба хыы- 
ласханы, самолеттар кӱӱлескені хулах туныстығ полған. Бом- 
баларыи тооза тастаан самолеттар, чабыс тӱс киліп, иулемет- 
наң атчатханнар. Аның даа ӱчӱн пае кӧдірӌее чох нолғаіг. 
Пастағы ӧӧр нандыра парчатхаи туста, пазох пір ӧӧр килген, 
анзында отысча самолет молғам. Олары бомба тастаи сығар- 
ларынаң, город кӧрледе изелчеткен: тас туралар кӧзенектері 
ооралглам, ханалары изелглеп парган, агас туралар прай 
кӧйглеп, город ӱстӱнде хара тӱдӱн хайнапчатхан. ӧстеп, 
аахтап, харах кӧзіне хайылчатхан городты кӧре, ІІаскир 
амыр чадып тыстан нолбаан.

— Э-эх, чаа! — теен ол, хости чатхан арғызынзар кӧре. — 
Кемге кирек мыидағ чаа?.. Фашисттер — кізі сағызын тас- 
таан адай осхас, хамға ла хычалығ нимелер, арса, алай 
олариьщ ханнары чыланни осхас па? Алай чӱректері чоғыл 
ба? Ноға олар пір дее армия турбинчатхан, нір дее завод 
чох городты іди унатчалар?

— Анзына хоза, пір дее нырозы чох олғаи-узахтың, кирі 
чонның ханы тӧгілчеткені чи! — хосхан арғызы Иткин.

Бомбалар нызыраағы сала амырирынац, город тастын- 
зартын команда истілген:

— Чаачылар, прайзыңар пірер-ікілердең город тастынзар 
сығыңар!

Апы ла истерінец, ідӧк тее чада майых парған чаачылар, 
чазына-чазына, город тастынзар сыххлапчатханнар. Паскир, 
хомут чіли тӱріп кис салған шинельін паза мылтиин иңніне 
арта тастап, хада чатхан арғызына сыбыранған:

— Мин сала ыразам, минін соомиаң парарзың!
Ур дее полбаанда, олар городтаң ырах нимес хойығ хара- 

ғай аразында полғаннар. Анда взвод командирі лейтенант 
Цветков килген не кізіиі ағас аразынзар улам на ырах 
ысчатхан.

Иирзер Паскир полчатхан рота пазох алнынзар чол тут- 
хан. Пасха самолеттар килгенче, иртен городты ирт парган 
полктар, батальоннар ырабысхан полғаннар, оларны чидерге 
кирек.

Амды олаоға, улуғ чолға сыхпин, ағас аразынча парарға 
киліскен. Городтаң сала ырирларынаң, чолда чаадаң тис кил-
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четкен кізілер удур тоғасчатханнар. Хайзы чазағ, хайзы ат- 
тығ пістіңнерге харчи иртчеткеннер.

Паскир, Галя, чаадац тизіп, ол кізілернең хада килче пол- 
базын теен чіли, полған на хаңааны, полған на кізіні чахсы 
кӧріп албин иртірерге хынминчатхан. Пола-пола, чағын ирт- 
четкен кізілердең сурарға маңнанчатхан:

— Хайдаңзар?
— Ырахтын, ырахтын, — нандырчалар оларның хайзы- 

пірсі, хайзы, тізен, пір дее нандырбин иртчеткеннер.
Че хайди даа полза, Паскирнің сағызынаң хынған хызы 

Галя сыхпинча, ол анда — кидер. Арса, ам даа мында удур 
тоғас парар. Позын кӧрзӧк, чалахай паарсах сырайы кӱлініс- 
нең чалбыри тӱскедег. Галяның омазы ағаа ам даа — чаа 
нызырап турған туста, чон илегде хорылысчатхан, ғородтар 
наза ааллар отха кэйіп, айас тигірні тар тӱдӱні тулғапчатхан, 
хара чир ханға пурлухӌатхан туста, ӧрчіліг чіли, пілдірчет- 
кен. Чаа алнында амыр, чарых чуртас тузында кӧрген омазы 
Гіаскирнің сағызынаң халбинчатхан. Че андағ даа полза, ол 
нілче. Галя хайда-да ирее кӧрче. Анзын сағынза, аның істі- 
паарын хомзыныс кимір сыхча. Андағ сағысха тӱссӧк, Пас
кир, иазын даа кӧдірбин, арғыстарынаң хости пасчатхап. 
Пірее-пірее ле удур килчеткен кізілер кӧрінзе алай ба тигірдс 
самолеттар кӱӱлес сыхса, пазын кӧдірчеткен. Че ну туста, 
андар, Белорус чирінзер, чағдапчатханы аның чӱреен сала 
амыратчатхан.

8.

Чыплама харасхы хараада 
Ойац нооның иблерінің кӧзенеен кізі тохлатхан. Кӧзенекті 
ағырин, пір-ікі ле саап, ол кізінің кірлессер пахчатханы ис- 
тілген. Ойаңның ипчізі Марфачах, турып, столдағы лампапы 
чарыдыбысхан, тонанмин даа, ізік хыринзар нас парған.

— Кемдір? — тапсаан ізік ӧтіре.
— Мин чи. Таныбиныбыстың ма? — сыбыранып, ағырин 

чоохтанған анзы.
Ізік ӧтіре дее полза, ипчізі иб ээзін танаан: істіне ӧрініс 

тола, азахтары ниик кӧдірілгеннер. Ізік азарынаң, Ойаң, кір 
че киліп, ипчізінің хыринца ирте хонып, столдагы лампаны 
узыра ӱбӱрібіскен. Аны ла кӧре, Марфачахтың істіне пайаағы 
ӧріністің орнына хатығ соох тартылған, азахтарына аар хор- 
ғамчыл тӱскен. Паза пазар даа кӧңні чох, столба чіли, ахсын
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ас салып, чіке турыбысхан. Ойаң, харасхы чирде ипчізінен. 
дсе изеннеспин, иалаларынаң даа паарсаспнн, тапсаан:

— Хайа, чіӌең ним© пар ба?
— Ноға за харасхы чирде, Ойаң? Кемнең хорыхчазың, 

палаларыңнаң ма, миннен ме? — чоохтанған Марфачах, ха
расхы чирде илерӌеп чӧрген апсаанзар кӧре.

— Тапсаба, айна, тапсаба!— хазырланып нандырған 
аның чооғына апсағы, — минің мында полғаным пір дее кізі 
кӧрбезім, пілбезін...

Марфачах, паза даа ииме чоохтанмин, харасхы даа чирде 
полза, тасхахтаң халас алып, табахха кисклеен, соох таа 
полза, угре ур пирген. Самнах сал пирерінең, Ойаң, адай чілн 
чаплада тайнап, табырах ла азыранчатхан. Аның харасхы 
чирде азыраичатхаиы хада хоиған ипчізіне дее чиркестіг піл- 
дірген. Чалаастапмин даа, азыранып алып, Ойаң ізіксер иас- 
хан. Аның парарға итчеткенін кӧре, Марфаӌах, азах ӱстӱндӧк 
тура, сурған:

— Хайдар парарға итчезің, Ойаң, хайди пол чӧрчезің?
— Харибдец сығара чааға апариғаннарында, чолдаң ой- 

лабысхам, ибде полған тін кізее чоохтир иолзаң, миннец 
кӧрчеен кӧрерзің, алчааң аларзыц, — хатығланған ол, иркінде 
тура.

— О, о, худай! Ам хас чӧрчезің, я! Пісті чи, хайди идер- 
лер?— тӱгенчі сӧстерін Марфачах, тамағы хура тартып, 
чахсы даа чоохтан полбаан.

— Истің ме, ниме чоохтаам, кӧр, — сыбыранып, Ойан, 
ибінең сыххан.

Ол сығарынаң, Марфачах, харасхы чирде хатап чалаас- 
танып, тӧзекте чатчатхаи ікі палазының хойиыларына кір- 
ген, че анда даа, узуп полбин, ӱр чатхан. Аның сағызына кӧп 
ииме кірген: «Ниме кӧрген ол, Ойаңа парып? Пастап алғанда, 
пір айда сала чӧптіг чуртааниар, хачан улуғ оолғынаң по- 
зында и а р пол парарынаң, Ойаң аны паза кізі чіли кӧрбеен, 
кӱннің сай изірік ле килін, соғып ла чалтырат турӌаң. Кол- 
хозта даа тоғынмин, хараа-кӱнӧрте ибге айланмин чӧрчең, 
арса, сала пілінер, палаларын айир, ибге тартынар сағынӌаң, 
че ол сағыс тик ле сағыс полтыр. Ам чи? Пылтыр, Шурик 
оолахты аттак атбТЩГ̂  а л Ы п7’К а р и о ге" кір парған, аның ӱчӱн 
аал-хончыхтарныц даа харағын кӧрерге уйатчатхан, палала- 
рым кічіғ дее полза, колхозта тоғынчам, мині пір дее кізі 
ирің кізі ӧдірген тіп, ахсым тутпаан полған... Ам чи, ниме 
тирлер, полған на кізі «хасхы хаты» тир, хараа сай ибімиг
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хадарарлар. Ойаңны ибде тудып алзалар чи, хайдағ уйат, 
хайдаг чобаг»,— ідп сағына, харахтарына толған час час- 
тиина урылчатхан.

— Хасхы хаты, — чоохтангап ол позы позына истілдірс, 
чс сах андох, позының чооғыи исте, позы даа хо|)Ых парған: 
«Сыпан минін, ол сӧстерімні Ойаң позы ис салза чи, ӧдірер, 
идімні тіріге кисклир, чс миннең сурзалар, край чоохтап пи- 
рсм, анын, ибде полганын, хайди азырднганын, хайди парға- 
нын, хайди хас килгенін чоохтааиын. Аны тутсыннар, аны ла 
тутсалар, колхозта хараа-кӱнӧрте тоғыпам. Аиы тутпаза, ма- 
гаа даа чуртас чогыл, ос агас чіли халтырапчатханда, азах 
ӱстӱнде тура ӧлербіи, кӱрезербіи... Ойац на паза харыг пол
база, палаларым ӧскірғлеп алам, колхозтац сығарбазалар. 
артых харын полбаспын, ол чіли, чои мойпына оді.ірбаспын, 
ол чіли, ас-тамахты хараа тазыбаспын; аны — тударға»,— 
андағ махачы сағыснаң Марфадах харағыи чапхан, хойнын- 
дағы ікі палазының тынызында даа «тударга, тударға» сӧс- 
тер хаталчатхан осхас полған.

...Олох кӱннерде хараа пазох кізі кӧзенек тохлатхан, пазох 
ізік тартхап, тӱрче полғанда, парып, пазох кӧзенек сапхан...

— Пар мынпаң, хасхы! — тапсаан Марфадах, кӧзенек 
хыринзар пас парып, — амды пу иб сини нимес, хасхының 
ибі — чазыда...

Ипчізінің хатығ ӱніп ис салып, Ойаң тасхар ноо-да ниме 
тіп мығыранған, анаң ӱр нимеске чіт парған. Тӱрде полары- 
наң, кірлессер аар ниме сығарчатханы истілген. «Че ам ол 
ізік талир, ибге кірзӧк, пісті хыродир», — сағына тартхан 
Марфадах. Позы кӧзенек хырипзар ойлап парған, тасхар кӧр- 
зе, хап-харасхы, пір дее ибде от чарыбинча, кӧзенектең сы- 
гара сегіріп, ойлабызарға итсе, ибде ікі палазы халда. «Че 
ол кірзӧк, позы чохта палаларып ӧдірер, ікі палам, чох! ӧдір- 
зе, мині ӧдірзін, палаларым чазырим», — сағына, Марфадах 
пол алтынзар кірдец ізікті аза тартхан, узупчатхан палала- 
рын хаап алыгі, оразар кире сегірген. Оларны соох, ӧл чирге 
чатырғлап, тӧзендең пиме ағыл пирерге нандыра сых пари- 
ранда, кічии — узун састығ позына тӧӧй ах сырайлығ, хара 
харахтығ хызыдағы — ылғабысхан. Марфадах, нандыра ой
лап киліп, палазыи кӧксінзер чаба тудыбысхан. Пабалары 
ис саларынаң хорығып, анзын амыратчатхан.

— Ылғаба, паладаам, ылғаба! — сыбыранчатхан ол, хы- 
зыӌағының пазын чыстап ала.

Пала уйғузынаң тсхтабин ылғапчатханда, ідезі, тӧзін аза
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тартып, аның ахсына имчек суға пирген, пала амырап узи- 
рынан, Ойаң ізік талаанча, тӧзеичец ниме ағы.ч пирерге, хо- 
лындағы наланы пірсініц хыринзар чатыр салып, пол алты- 
паң сығара ссгірзе, тасхар чап-чарых пол партыр. «Так чарып 
килді», — сағыпа, ӧріне тӱскеп. Че чахсы кӧрібіссе, так чарии 
ннмес — от кӧйче. Туралары кӧйчеткенін піл салып, ойлап 
парып, кӧзенек сӱлейкезін оода сасхан, сах андох тура істін- 
зер хызыл чалын кире сегірген. Тураның ізігін іткенде, анзы 
орныман хыймырабаанох. Марфачах піл салғап, Ойаң тура- 
пы тастынаң пиктеп салып, от суғыбыстыр. Пазох пол ал- 
тынзар кире сегірген, палаларыи ікі холтинна хаап, сыға 
хонза, чалын ибге тол партыр. Паза ла парчаң чир чохта, 
пол алтыпдағы харасхы ораиыц тӱбінзер тирен кіріп, ікі 
палазьш кӧксіизер чаба тудып, одырыбысхан. Олғаннары, 
полчатхан нимені иіл салып, ідӧк тың ылғас сыхханнар, іче- 
лері оларнаң хада аахтап ылғаан...

Пола-пола, оттың хызыл тілі, оразар чидіп, аны ікі пала- 
зынаң хада улуғ ахсынзар кире тартыи алған.

Аалдаң чыылған чон тураны узурғанча, от позыныц то- 
ғызын ит салған. ГІайаа ла турған тураиык орнында оттығ 
туруинар ла халғаннар, аал ӱстӱ.чдегі кииде хыбын на чайыл- 
чатхан. Кем ол тураны ӧртеен, кем ікі палалығ ипчінің ӱрее- 
нінде пыролығдыр, ідбк пілчее чох полғап. *------ -

9.

Узун, парбах харағайлар паза 
дуб ағастар пастарынча кӱн сузы ойлирынаң, ағас аразы 
тірілібіскен: хайзы партизаннар, хараағы чорыхтаң ам на 
айланғлап, чир ибзер кірглепчеткениер, хайзы, аар-пеер чӧр- 
бееннері, иртен суғ хазында чуунғлапчатханнар.

Галя, иртен айланып, чир ибге кірерінеңӧк, Аделянын 
хойнынаң тур киліп, хызычағы пулбыраан:

— Ой, мама кийді!
— Я, икем, мама, — теен Галя, аны холына алып.
Холы соох осхаста, хызычахты салып, иңніндегі автома-

дын суурып, сала маңзыри чалаастаныбысхан. Холларын 
чысхлап, Зойка хызычахты пазох холына алған. Аның ағбай 
парган сарығ сазычахтарын ипти чатыра сыйбағлап, чоох- 
тан салған:

— Амох, амох, палачаам, азыранарбыс.
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Аделя, уйғузыныц аразында Галяның ӱнін ис салып, ус- 
хун парғап.

— Хазых айланғладар ба? — сурған ол, тӧзектең кӧдірін 
киліп.

— Айланғлаабыс, пір «тіл» ағылғабыс, атызарға даа 
киліспеен, — нандырған ӧӧрезі.

...Ол хараа Михеич апсахтың отряды, соонаң соона чізі- 
лістіре пазып, Минсктең Борисовозар парчатхан тимір чолзар 
чағдапчатхан.

«Чырвоііііа партызан» колхозтың чоны прай ол отрядта 
полған. Олар амды мының алнында киес полған Василь 
Михеевич Соколовскийпіңӧк устаанаң тогынчатханнар. Мы- 
ның аХн ыТТдаГ “ТГӦМ̂ аТГ на"к ГЗ! W1 k холында тоғындаң тиріг: 
кӱрчек, палты, тяпка — алай ба хайзы чиит ооллар трактор- 
лар ойлат чӧрчең ползалар, амды олариың полғанының на 
холында автомат, мылтых, граната...

Пӱӱн партизаннар разведказы искірген: ол чолча кӧп 
танктар паза пушкалар таарлаан поезд парар. Немецтер, 
Москваны табырах аларға харазып, прай кӱстерін Москва 
алтынзар тастапчатханнар. Че ол поездті хайди даа иртір- 
беске кирек...

Михеич ағаның отрядына пірее чирде ол эшелон парар 
тимір чолны талирға чахығ пирілген. Амды Михеич, позыныц 
отрядынаң кӧп нимес ле кізі алып-алып, ана ол тимір чолзар 
чагдапчатхан.^Михенч-^ліозьі — пӧзік сыннығ, хяря сяға.і- 

_дыг, ӱстӱндеіЧ сағалын узун ӧскір с.алған чоон арах табыстығ 
кізі, харасхы даа полза, пасхаларынац таныстығ полған.

Ағас аразынаң сығар туста чӧлча машиналар паза мото- 
цикллер сыыласхаиы истілген. Ағіы исте, Михеич, чонын тох- 
тадып, позынаң хада пір ле кізі алып, алнына чӧрібіскен. 
Ағас хазына чидіп кӧрзелер, чолӌа машиналар тың на удаа 
хайыныспинча, сағып алыи, чолны кизіре ойлазар оңдай пар.

— Че, Микола, ойла, ідӧк соонаң соона чағдазыннар, — 
чахаан партизаннар командирі.

Аргызы ойлабысхан. Ур дее полбаанда, килчеткеннері 
пілдірген.

Арығ хазына чит килгеннерінде, Михеич олариы удур- 
лап алған.

— Че, ағастар хазынаң іле сыхпин, чатхлап алыңар, ма
шиналар иртері сала амыразох, мин сығырам, анда чолны 
кизіре ойлирзар. Тігі хыринда, хайди ам чатхазар, ідӧк тари 
чадарзар, пір дее кізі тимір чолзар чағдабазын.
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Партизаннар сах андох харасхы чнрзер каре сегіріуіееіі- 
иер. Тӱрче ле поларынаң, оларның сагбалары чіт парған. Ми
хеич позының полысчызы Миколанаң хада чол хазынзар чаг- 
даан. Галя олардаң ырах нимёс харағай тӧзінде чатхан. Ол 
туста толғассартып машиналар килчеткеннері кӧрінген. Тӱрче 
полғанда, оларның хыриида аар ішме таарлаан улуғ машина 
иртчеткен. Машинаныц алнында, соонда — ӱдесчегкен мото
цикл исттер.

Олар ла иртерінең, Михеичтің сыгырганы истілген. Аиы 
ла искенде, партизаннар пірердең-ікілердец чолны кизіре 
ойласхлаапнар. Чолны кизін, оох ағастар аразына кірерлері- 
неңӧк, алныларында чирін пӧзік тӧзеен тимір чол кӧріпгеп. 
Мылтыхха, аптоматха хоза ломнар, улуғ клӱстер артынған 
нартизаннар пілгеннер: мына пу орыида оларга тоғынарға
килізер. Михеич, пу орыимарны чахсы пілчеткен кізі, оларж.і 
пеер агылча нооза. Ол сах андох тоғынар чирдец ырах нимес 
хадағда турарга ікі кізі ысхаи. Олары, команда ла истері- 
нец, тимір чол хастада ікі чара пасханнар. Командир оларға, 
поезд килчеткеиі алай ба кізі килчеткеиі кӧрінзӧк, соловей 
табызына кӧӧкчеткен сығыртостар тапсадарға чахығ пирген.

Ол ікі кізінің пірсі Галя полғаи. Галя, ырах таа парбин, 
голғастаң ырах кӧрінер чирде, ағас тӧзінде, ыдырбаннар 
аразында чадып алған. Ӱр дее полбаанда, партизаннар тоғы- 
пып пастапчатханнар. Харасхы ӧтіре тимір тығдырааны истіл 
парча. Ол туста, Галя исчетсе, позы кӧрчеткен чирзертін, 
кидертін іскер алдыра, поезд килче. Сах андох Белорус чирі- 
нің ырцызы соловейка позының сіліг ӱнін поли салыбысхаи. 
Ііірде тыц на тапсабысча, пірде сала амырап тошлап сыхча.

Аны ла пстеріиен, партизаннар, тоғыстарын тохтадып, 
пазох ағас аразынзар чазынғаннар. Рельстернің хайзы полза 
ла чирлеріпде піріктірр хабыстырған тимірлернін, суруптары 
суура толғалғлаан полған. Аныц даа ӱчӱн ол поезд хайдн 
полбии ирткен. Поезд ле иртерінең, Михеич пазох тоғыс пас- 
тирға команда пирген. Че амды оларға табырах тоғынарға 
кирек, алай ба тігі поезд килеріне ӱр халбады. Прайлары, 
иостарының орныларына турып, табырах тоғын сыхханнар. 
Ур дее полбаанда, хайзы рельстерпің хабыстырғаннары азы- 
рылғлап парған, костыльлары рельстернең хости чатхлаан- 
нар. Че андағ даа полза, сайбалған рельстерні пӱдіннерін 
узалдыра саларға киліскен, алай ба пірее иртчеткен кізі кӧр 
салар. Ол тоғыс парчатхан туста, пір хыриндағы хадағда со
ловей сығырған, че ол амды, найаағызы чіли, тың тапсабин,
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ӱзіктеп сығыр салчатхан. Аның табызынаң командир пілген: 
«Чазағ кізі килче». Че чазағ кізіні пу талалых чолӌа позы- 
дарға чарабас, ол аны кӧр салар, искірібізер, аны хайди даа 
чох идерге кирек. Кӧп кізі полза, чаалазарға килізер, пір-ікі 
кізі полза, тіріге холға кирерге... Іди сағынып, командир иц кӱс- 
тіг оолларны тимір чолзар чағын чатырған. Че анда тоғыс 
ла амырирынаң, соловейнің ыры паза истілбеен. Тигір ча- 
риина орта килгенде, кӧрзелер, ікі кізі килче. Пілдістіг, не- 
мецтерніц патрульлары. Партизаннар немецтерні китеп сых- 
хаинар. Оларның пірсі хайдағ-да кізі пілчее чох кӧг хыңылап 
пасчатхан, пірееде сығырғлап салча.

Немецтер оларның хырина пае килерлерінең, харасхы 
ӧтіре, сохыр аң чіли, оларның ӱстӱлеріне сегіргеннер. Андағ 
табырах полар нимені сағыбаан немецтернің пірсі, мылтиин 
тӱ*иріп, сас-ойда парған. Партизапнар сах андох, аны чаба 
пазып, ахсына сӱбӱрек суғыбысханнар. Пірсі сала удурла- 
зарға маңнанған, че анда даа мылтығының уғын сығарбаан. 
Чабох пастыр салған. ГІастап аңдарған немецті Михеич, иц- 
нінзер кӧдіріп, ағас аразынзар ал чӧрібіскен. Пірсінің холын 
кистінзер палғап алып, сӱр сыхханнар. Ана іди партизамнар 
машина чӧрчең улуғ чолны ла иртерлерінең, кидертін аар 
поезд чағдапчатханы истілген. Ол поездті ӱдесчеткен маши- 
налар паза мотоцикллер аныңох тузында кӱӱлесклеп кил- 
четкеннер.

Ағас аразына сала тирең кірерінең, Михеич тынанып алар- 
ға чаратхан. Ана ол туста аар поезд талалых чирге чағдап- 
чатхан. Ниме поларын пілерге партизаннарның полғаны ла 
ахсын азыпа одырғаи полар (харасхыда анзын кем кӧрді ни).

Танктар, пушкалар таарлаан поезд, толғасты табырах ир- 
тіп, пӧзік чир, тӧзеен орынға чидерінең, чол прай ла ығырас 
сыххан, вагоннарның буферлері, хатығ урунысхли, кӱзӱрес- 
клеп сыххаинар. Поездтің машинизі сирень тапсатхап, сах 
андох поездтіц пызырап аңдарылчатханы истілген. Поездте 
парчатхан кізілернің табыстарын олох паровозтың нызыраа- 
ғы чаабысхан. Чолӌа ӱдес килчеткеи машиналар паза мото
цикллер, оттарын чарыдып, ибіре ніндіп кӧрчеткен осхастар, 
сах андох, ниме дее кӧрінмезе, постарын ахтанарға хайдар 
полза ла ат сыххаинар. Автоматтар, пулеметтар хазыр та- 
дырас сыхханнар. Аны ла исте, партизаннар ағас арали ікі- 
лер-ӱзер кізінең тарааннар, оларның хайзы полчатхан чирле- 
рінзер иртен, таң чарып, кӱн сыхчатханда ла читкеннер.
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— Амды сағаа, Аделя, автомат парох, — теен Галя, Зой- 
каны чуундырчадып, — ам сип дее хадох чӧр турарзыц.

— Паланы кемге тастап чӧр турарбыс? — сурған Аделя, 
ӧӧрезі позына автомат парох тееніне ӧрінген чіли, — хайдп 
за, партизан кізі мылтых' чох полар, немецтер килзӧк, таңах 
чіли, тудып аларлар.

— Паланы, кем мында хал турар, олох кӧрбес пе зе.
...Пленге алған немец, пазын тӧбін тут салып, партизап-

нар командирініц алнында одырған.
— Сығарыңар ахсындағы сӱбӱректі, — чахаан Михеич.
Микола, тура хонып, иемецтің ахсын арығлабысхан. Аизы,

кинетін тура хонып, кӧрізін ибіре одырған кізілерзер тастаан.
— Мипь пеер нимее ағылғазар? Мында кольхос, минь — 

колі>хос иимес, минь — фюрер армиязы, минь — сольдат, 
сын сольдат.

— Піс партизаннар! — теен Михеич, немецсер кизе кӧріп.
— Э-э, партизань, — кинетін ӱрӱк парған немец.
— Я, я, піс партизаннар! — пазох тапсаан командир,— 

син піске чоохта ниме хадарып чӧргезің, тимір чолча?
— Гэ-гэ, — кӱліне чоохтанған немец, — минь — немец, 

фюрер армиязы, син партизань — кӱлкістіг чонь, минь пір 
дее чоохтабас.

— Чоохтабазаң, мойныңа арғамцы, — мойнын хол салаа- 
зынац кизе тартып-, чоохтаан командир.

Немец анда чочацни тӱскен. Командирзер кизе кӧріп, 
аныц соонац, автоматтарын, мылтыхтарын тудына, ибіре 
одырған кізілерзер кӧрізін айлаидырған. Столда пӱрӱңкӱ 
кӧйчеткен лампацахсар кӧр салған. Иазох сыыхтаас табыснаң 
тапсаан:

— Э-э, кольхос, партизянь вешать, вешать не-не, минь 
парикмахер, минь не чнает.

— Чоохта чахсынац, іди полбаза, мына, — пистолет кӧзіт- 
кен Михеич.

— Пичтолет не-не, фук не-не, минь парикмахер, гут.
— Адыц-солац чоохта! — амыр арах чоохтан салған пар

тизаннар командирі.
— Адым — Пауль, фамилиям — Гельс, — чоохтан сыххан 

немец.
— Прай мин сурған нимені орта чоохтазац, піс сині позы- 

дыбызарбыс, тіріг халарзың, теен пазох Михеич, ол немецсер 
тоғыр кӧре, — партизаннар чахсы кізіні моондырбинчалар, 
атпинчалар, тыныц артызарбыс.
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— Сурыцар, чоохтим, минь гут, парикмахер, тыным айа- 
ңар!— тіп, немец тіземекти одырыбысхан. Улуғ кӧк харах- 
тарым хазыра кӧріп, Михеичтіц азағынзар чызын сыххан,— 
айацар! Минь парикмахер, минь чоохтир...

Партизаннар комаидирі, немецті тӧдір сазып, сурған:
— Ниме хадар чӧргезің кицее хараа тимір чолча?
— Минь поездті хадарғам, партизань фук-фук.
— Пауль Гельс, хайдағ поезд аңдарылғанын піс 

позыбыс таа пілчебіе, че сии чоохта: андағ поездтер Белорус
сия пастыри коп парар ба?

Ол немец пазох сірлезе тӱскен.
— Поезд аңдарылған? Москау алӌаң танктар!
Я, ол танктар прай палчахта ойда чатхлапчалар.
— Эк, танктар, фюрер приказ — Москау ікі-ӱс кӱниец 

аларға, — хол салаазынац кӧзіткен немец пазох, — Москау 
алзох, чаа тоозылар.

. — Мин синнец Москваны алщіші—с-урбинчам-.- Моек визир .
чи дерТс~Тольінн р. хысхаг — теен Михеич, — сип піске чоохта, 
ну чолча андағ танктар паза пушкалар таарлаан поездтер 
кӧп иртер бе?

— Кӧп, кӧп. Москауны ибіре, — холынаң кииде тегілек 
сии тартып, чоохтаан пленге кірген немец.

— Син чи, хайдағ частьтац?— сураан узаратчатхан пар
тизаннар командирі.

— , Карательнай отряд, дивизңя— нииндегі хуу 
пассар, 'айда хзрпт-пирти сиилген кресттерзер кӧзіткен.

Аныц нииндегі хуу пас паза крест ӧлім кӧзітчеткен. Пу 
одырған немец, позыныц на тынын арачылирға сағынып, 
«парикмахербін» тіпчеттір, а сыпында, тізең, сын фашист. Ол 
кӧп чирлерні: Францияны, Польшаны, Чехословакияны, Вен- 
грияны паза даа пасха чирлерні тобыра ӧлім ағылған «СС» 
дивизияларының солдады. Аның алнында олған даа, кирі 
апсах таа алай ба иней дее полза, ол аны айабин атар.

Анзын на пілгенде, отряд командирі пленге алған немецті, 
паза даа сурағ итпин, олох кӱн партизаннар дивизиязынзар 
ысхан. Партизаннар аны, харағын туу палғап алып, узун 
ағастар арали улам пирік чирзер, палчахтығ састар ӧтіре 
апарчатханнар.
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— Итсе ле идерге, — теен сер
жант Сайгафаров, кӱрчееи азаанаң чирзер хази пасчадып, — 
немецтер пеер чағын даа кір полбазыннар.

"“Сержант Сайгафаров ӧскен сыны пӧзік арах, нымырт ос- 
хас хап-хара харахтыг оол полған. Паскирзер айланза, орыс- 
табин даа, позының на тілінец чоохтанӌаң, че аныц тіліп 
Паскир дее чахсы пілчең. Аның даа ӱчӱн Сайгафаров аннаң 
ниме сурза, «эй. татар шамгіЬ  тічең, че сах андох, позы позын 
тӱзедіп, хатап тапсачаң:

Паскир сержант Сайгафаровтың отделениезінде полған 
паза анынаң хада nip чирдең парған арғызы Иткин.

Ікі кӱннің аразында Н-скай армияның дивизиялары, полк- 
тары чолда Смоленсктең Белый город пастыра Ржевсер 
килчеткен улуғ чолда иемецтерні удурлирға тимненгеннер.

Лейтенант Носковтың ротазына чол хыринда турарға 
киліскен. Ус кӱнге читіре солдаттар, командирлернің устаа- 
наң хараа-кӱнӧрте тогынып, пае чӧрзе дее, кӧрінмес оймахтар- 
ны отделениелер отделениелернең, взводтар взводтарнаң ту- 
дыстыра полар иде хасханнар. Хайзы чирлерде, ағас тазып, 
иулеметтар турғызар ӱстӱн, халын чапхан чир ибічектер ит- 
клееннер.

Сайгафаровтыц отделениезіне окоптарныц алнында хы- 
зым чирдегі чолча килчеткен танктарның алтыларына мина 
тартарға чахығ пирілген. Аның даа ӱчӱн пу улуғ нимес алын- 
ча окопта сержант Сайгафаров, улуғ командирлер чіли устап, 
прай нимені итірчеткен. Чаадаң тисчеткен чон хараа-кӱнӧрте 
иртіпчеткенде, олар паспас иде чолның пір хыринда чыл чӧ- 
рер миналар турғысханнар. Ол миналарға палғаан эмектер 
чол кизіре тартылгапнар. Чолда, сала оймахтар чолландыра 
хазып, эмекті чазыргапнар. Аны кӧрзе, харахха даа кӧрінмес. 
Хачан танк килчетсе, ол эмектец тартсох, мина танк алтынзар 
чыл килер, танк пасса, атылар.

Ікі аар кӱннің аразында Сайгафаровтың отделеннезі идер 
нимеиі ит салгап: мина тартчаң эмектер чир паарли, от ара
зында, чатхлааннар, окоптар тирец хазылын, прай кӧк пӱрліг 
ағаснаң сулган салгаинар.

Отделениедегі солдаттар амды, іле сыхпин, кӱн тооза 
окопта одырчалар. Оларны тигірче кӧн кӱӱлес чӧрген само- 
леттар даа кӧр таппинчалар.
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— Ам ибде ползабыс, от сабарӌыхпыс, — теен Иткин, хос
ти одырған арғызы Паскирзер чалахай кӧріп, — эх чайғы 
туе аалда...

Анзы іди теенде, Паскирнің сағызы сах андох Кирбі 
тағның кистінзер учух килген: «Мына кӧк пӱрге сулған сал- 
ған ағастығ арығлар, арығ аразындағы кизек чазычахтарда 
чылғылар чӧрчелер; иргі аал, аалның пазында ГІаскирнің ту- 
разы, анда ічезі паза пабазы; тура кірлезіне сыхса, Кирбі тағ 
нозының омазымац сартай турча. Тана, Клаша паза Арако — 
чарылбас ӧӧрелер, аал арали пазысчалар, эк, Арако парас- 
хан. Чнос, арса, сағам пірее чирде минӧк чіли, окопта, ӧл 
оймахта одырча полар».

ГІаскир андағ сағысиаң, ибір пар киліп, хости одырған 
арғызынзар кӧрзе, аизы ідӧк тирең сағысха тӱс парған, ахсы- 
на хайдағ-да от суғып, тіснең кизе хаап, сіген ӱзіктерін чир- 
зер чіскіріп одырча, че ол сах ідӧк сағыснаң ырах парыбыс- 
хан осхас...

— Эй, татар малайы! — теен сержант окоп хырынаң азы- 
ра, — тьфу, хакас малайы, кӧрдек, тігіне хайдағ сіліг хыс 
парир!

Анзы іди теенде, Паскирнің сағызына Галяның чалахай 
омазы кире ойлаан. Сах андох, тура хонып, окоп хырынзар 
сығара сегірген. Кӱп чарии аның сырайына пӱргеле тӱскен, 
харағы чалтанып, оң холын кӧміскезер кӧдірген, чолзар ха- 
рахсынғапда, чолӌа хаңаалығ, чазағ кізілер кӧп иртчеткеннер.

— Ана кӧрдек, хаңаа соонда пасча! — теен Сайгафаров, 
бинокльын хараанзартын хыйа алып.

Позы бинокльын сах андох Паскирзер туда пиргеи. Пас- 
кир пастап кӧргенде, пазын тӧбін тут салып, чолча пасчатхан 
хыс сыннаң даа Галяа уғаа тӧӧй полған: андағох ніске пил- 
ліг, пӧзік кӧгістіг, ах сырайлығ, че ноға-да хамағынзар ӱг- 
бери тӱсклеп парғаи сазы хара кӧрінген. Паскир, бинокльын 
па ээзінзер туда пиріп, мылтых таа чох чол хазыизар ойлап 
парган. Чир алтынад сых килген чіли, алай тигірдең тӱс 
килген чіли, тура тӱскен. Чолча парчатхан кізілер прайлары 
кӧрістерін андар айландырғаннар. ГІаскир ол хыринча ирт- 
четкен хыстаң харах албин кӧрчеткен, хачан Галя нимезін 
чахсы піліп алғанда ла, чағын иртчеткен кізідең сурыбысхан:

— Хайдаңзар? Немецтер ырахтар ба?
— Смоленск пу хыринан, ырах ниместер, — хыныхсыбин 

нандырғаи ол кізі, тохтабин даа.
Ол іди чаадан, тизіп килчеткен кізілерні кӧре, Паскирнің
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істіне соох ойлаан: полғанының на сырайында улуғ чобағ
полған, сырайлары ээн-хуу ла полғлаан, хайзы чалаас азах 
майыххлап парған, алай чазағ килгеніне азахтары ағырғлап, 
оларчасхлап ала килчеткеннер. «Хайдар парча олар, тӧреен 
чирлерін тасти: немец танктығ килче, олар — чазағ, че не< 
мецтер, тізең, оларның эцектеріне сала паспин килче, хацан 
оларның чирлерінең ыырцыны сығара сӱргенӌе, хайди ирее 
ленерлер пу парасханнар?»

Паскир, іди сағынып ала, чолдаң хыйа пасхан. Ана ол 
туста Сайгафаровтың отделениезі полчатхан чир ибде теле
фон сыыхти тӱскен.

— Алло! «Ылачын!», «Ылачын»! Мин — «Хара хус».,.
— <<БПтачынг» истіпче! — тапсаан сержант Сайгафаров. 

телефон хаңзазьш холына алып,— «Ылачын» истіпче.
— 'Кемдір?— тнрінец, сержант взвод командирі Цветков- 

тың ӱнін танаан.
— Мин — сержант Сайгафаров.
— Сержант арғыс, немец чағын, чаалазарга тнмнен са- 

лыңар! Пурнада хара хурттарны позыдыңар, аның соонаң — 
бутылкалар...

— Чарир, лейтенант!
Телефонии на салып, сержант тапсаан:
— Тимнен саларға, позыңар орныларыцзар, немец чағын!
Солдаттар, чир ибдең сыға хонып, прай постарыныц орны-

ларына турғаинар. «Хара хурттар» теен чыл чӧрцең мина 
тартар кізілер миналарның чылчатханнарын сыиыхтааннар, 
бутылка тастацаңпар танк ӧртечец ниме урған бутылкалар- 
ны, харачахтардаң сығарып, окоп істінде ӧнетін иткен оймах 
тасхахтарда турғысхлааннар. Ана ол туста сержант Паскир- 
ні чохсын салған.

— Сартыков хайда? — сурыбысхан ол Иткиннец, Паскир- 
ніц чолзар парганын піле-тура.

— Чолзар хыс кӧрерге ысчатпаазыц ма! — нандырған 
Иткин.

Паскир окопча оларныц хыриларынзар пае килерінец, 
сержант хатыг тапсаан:

— Сартыков, хайа бутылкаларыц? ІІемецтер килир, танк-
v. тар! -V

Паскир, ойлап парып, пір харачах бутылкалар ағыл кил- 
- ген. Прайлары даа танк килер чолзар ла кӧрчеткеннер. J 

I Оларныц полғанына ла танктар амох агас аразынаң сыгара А 
сегірглнр чіли иілдірген. Че хайди даа снткіп кӧрзелер, танк \
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сағбазы чох полған. Самолеттар даа, тигірче пбзіктін иртіп, 
хайда-да ырах бомба тастапчатханнар.

— Че, нанчым, — теен, Паскирнің хыринзар пае киліп, 
Иткин, — пӱӱн синнең піске хатығ чаа пасталча. Че синнең 
піс, пір чирдең килген кізілер, піди чоохтас салааң, сынап 
пу чааласта мин ӧл халзам алай ба палығлатсам, чонымзар 
пічік ызарзың, сынап син хайди-піди пол парзаң, мин пазар- 
бын, мына сағаа минің адрезім.

ГІаскир, тапсабин даа, аның холындағы уул парған чачы- 
пахха пае салған пічиин алып алған, сах андох позының 
адрезін пае пирген. Паскир адрес пасчатхан туста, Иткиниің 
улуғ кӧк харахтарына суғ тол парған. Ноо-да ниме чоохтир- 
ға идіп, ирнілері тартылысхлап турған.

Сартыков, апдар кизе кӧрбин, адрес пасхан чаӌынны ла 
туда пиріп, кӧрізін пазох танктар килер чолзар айландырған.

— Хазых пол, оол! — тапсап, Иткин позының орпыпзар 
иасхан.

— Син дее, — тапсап халған ГІаскир хылчаңнабин даа.
Оларның іди чоохтасчатхаинарын ис салып, сержант

Сайгафаров ырахтынох тапсаан:
— ГІір чирғе чыылбаңар, чӧрерін тохтадыцар!
Пазох ла окопта сымзырых полған. Хайзы солдаттар, мыл-

тыхтарын холларына пик тут салып, мылтых ағазын иңніле- 
ріне сіри тудып, чатхлааннар. ГІІр дее кізі хайынғаны паза 
кӧрінмееи. Апа іди олар иирге читіре чатханнар, че немецтер- 
ніц сағбалары пілдірбеен, иирде, сала орай поларыпаңох, 
взвод командирі Цветков Сайгафаровтың отделеииезі тур- 
чатхан окоисар килген.

— Че хараағызыи сиргек полыцар! — чахааи лейтенант, 
ыырчы кӧйтік, хараа ол разведка хайди даа ызар. Танк ла 
кӧріимезе, сірер чаа аспацар. Команда чох пір дее хати 
атпадар, ниме кӧрінзӧк, КП-зар сығдырадыңар.

Прай нимені сыныхтап алып, лейтенант чбрібіекен. Ко
мандир сиргек полыңар ла теенде, ол хараа, иртенге читіре, 
пір дее кізі харах чаппаан, сержант позы, пірде пір солдат- 
тын, хырина кнліп, сыныхтап турғап.

Иртен, куп илееде кбдірілген туста, чолда тозын чайыл 
сыххан. Аны кбргенде, хараа уйгу даа чох чатхан солдаттар- 
нын чӱректері улам хайнабысхан. Полғаи на кізі мылтыхты 
андар алдыра улаан. Сержант Сайгафаров, сах андох окоп- 
тох турған ноғап кӧк сырлығ телефон харачағын азып, кноп- 
казын пазыбысхан, хайдаг-да кізее дее истілбес сыыхтаас
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сӧӧ тартылып, чир алтынзар кірген чіли, пӱрӱңкӱ истіле 
хайдар-да парчатхан.

— Алло, «Хара хуо?
— «Хара хус» исче, — ӱн истілген сержанттың хулааның 

хыринда.
— Мин «Ылачын»... Цветков лейтенантты...
— Исчем.
— Командир арғыс, алныбыста ыырчы.
— Кӧрчебіс мотоциклисттер, атпаңар, атпацар, иртсін- 

пер! Позыңар кӧрінмецер!— чахаан взвод командирі.
Ур дее полбаанда, алты ба, читі бе мотоцикл толғас ибіре 

іле сыхчатханнар. Олар ікілердец изерістіре килчеткениер. 
Алнындағылары, атар даа ниме кӧрінмезе, автоматнаң ӱзік- 
теп-ӱзіктеп тадырат килчелер. Люлькада одырған немец- 
тің алнында — пулемет, руль тутчатханында — автомат.

Немецтер, іди килгеннең, окоптар иткен тӧңзер сыхчат
ханнар, пола-пола, Сайгафаровтың отделениезі турған окоп
тар хыринца парғаннар. Олар, чаадағы даа чіли нимес, аал- 
лап ла чӧрчеткен чіли, улуғ сууласнаң, хатхырызып ала, та- 
бырах чӱгӱртклеп парчалар. Тӧңні асханда, уламох табырах 
чӧріп, немецтер пістің окоптардаң ырах нимес аалзар кірген- 
нер. Анда, ээн тураларны ла кӧріп, хутух хыринда тохтаған- 
нар. Мотоцикллерін изерте турғысхлап салып, каскаларын, 
кискеп кип-азахтарын суурғлааннар, хутухтац суғ алып, 
соох суғнаң чуунғлап сыхханнар. Ол туста пір немец (коман
дир полған полар чи), мотоциклнің люльказын азып, рация 
сығара тартхан, сумкадаң карта сығарып, кӧрглеен, тӱрче 
кӧрглеп алып, рацияның хаңзазын алып, ноо-да ниме чоох- 
тапчатхан. Аның чоохтасчатхан хылиинаң даа пілдістіг пол- 
ған: ол андағ-да аалдабыс, ағаа читіре орыстар урунмады- 
лар, чол арығ теен осхас полған. Пасхалары, мылтыхтарын 
салглап салып, суғнаң маалас турғаннарында, пістіңнер 
оларны нбіре турыбысханнар. Чир алтынаң сыххан чіли, 
кӧрінмин пбірс турып, пістің командир тапсаан:

— Хол кӧдіріцер!
ІІбіре сиден чіли турыбысхан солдаттарны кӧре, немец

тер, пулеметтарына даа, автоматтарына даа чапсынмнн. 
холларын кӧдірглебіскеннер. Пайаағы рациядаң чоохтанчат- 
хан офицер ле, рацияны хаап алып, хыйа чӱгӱрерге иткен, 
сах андох пістіңнер аны азаанаң атыбысханнар. Немец тӱң- 
дере тӱс парған, сах андох, чатхан орнынаң тура хонып, 
аахтаан:
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— Русь гут, русь гут!
Ікі холын чоғар тутхан. Пасхаларының хайзы кӧгенек тее 

чох полғлааннар. Холларын чоғар тудып, ноо-да ниме поста- 
рының тілінең тапсасханнар. Оларның хайзы полза сӧстері- 
нең пілдістіг полған: «Пулар хайдаң килділер, чир алтынаң 
сыхтылар ба, мында чағын армия чох полған хайза»*)

ГІрай тиріглерін алып, ол немецтерні сӱр парарға тӧрт ле 
кізі парған. Олар париған улуғ чолға кірген туста, Сайгафа- 
ровтыц отделениезі хадарчатхаи чолда хазыр нызыраах ис- 
тілген. Ур дее полбаанда, танктарның соонаң соона табырах 
килчеткеннері кӧрінген. Сала чағдирларынан, кӧрзелер, таик- 
тағы немецтер ідӧк пойли хылыиа килчелер: хайзылары, 
танктың люктарын асхлап алып, танк істінзер азахтарын 
кире одырғлап алтырлар. Хайзы танктың тастына сыххлап 
алтырлар. Алньшдағы танк чағдирынаңох, радио хайдағ-да 
фокстрот ойнап килчеткені истілген.

Аны кӧре, командирлер полчатхан пункттаң искіргеннер:
— Маңзырабаңар, чағдазыннар! «Ылачын», орныңарда 

пик одырыңар! Алнындағы таиктар иртселер ле «хара хурт- 
тарыцар» позыдарзар.

Ол танктар іди килчеткен туста, ооллар прай чылыс чӧр- 
ӌең мииаларын, кӧп ниместең тартып, чол хазынзар чагдат- 
ханпар. Андаға бутылка тастачац кізілер чол хазындағох 
окоптарзар чағдағлап алғаннар-

Паскир иң не ырах окопта полған, хыринча пис пе, алты 
ба танк ирткен туста, ағаа команда пиргеннер:

— «Хара хуртың» позыт!
Паскир сах андох позы чылдырчаң минаны ортызындағы 

танктың алтына кире тартхан. Хазыр нызыраах кӱӱли тӱс- 
кен, ол танктың пір гусеиицазы, чазылып, чолда субалдыра 
чадыбысхап. Танк пір ле чирде айлахтанып турыбысхан. Ал- 
нындағы танктарға андағох чобағ тӱскен полар, оларның 
араларында ідӧк миналар чара чачырапчатханнар: танк ӧр- 
течең бутылкалар, танкка тееп, хазыр чалын кӧдіргеннер. 
Паскир пазох пір танктыц алтына мина тартхан, анзы ідӧк, 
паза чол пар полбин, лулеметнаң паза пушканаң хайдар ла 
полза ат сыххан. Аиы ла коре, Паскир, чагып иде чызын па- 
рып, анын ӱстӱнс ікі бутылка тастаан. Танк сах андох, агас 
чіли чалбыранып, кӧйібіскен. Танк істіндегі немецтер, сыга 
хонып, кбйчсткен танкты тасти, Паскир полган окопсар ой- 
лазьш одырғаинарында, ол оларныц пірсін тӱзірс атыбысхан, 
паза пірсін арғыстары андарғаннар.
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Соонда килглепчеткен танктар, паза даа чағдирға полбин, 
пір ле орында тура, пушкаларнаң паза пулеметтарнаң ат 
сыхханнар, амды олар пістің окоптарыбыс хайдазын піліп 
алған осхастар. Орта атчатханнар. Танктар соонан, машина- 
лығ килчеткен немедтер, ағас аразынад ырах таа сыхпин, сы- 
рып аразынзар тарабысхапиар. Ана ол туста пістід артилле
рия тоғын сыххан. Соонзархы танктар паза броневиктер, ав- 
томашиналар — прайзы нандыра чығырынғаннар. Че пістід 
артиллерия олариыд хайзы-пірсіи унада сабарға маднап хал- 
ған.

Ур дее полбаанда, самолеттар, киліп, пістід окоптарзар 
бомба тастааннар. Че андағ даа полза, чазағлар, кӧдірініп, 
атакаа килбинчеткеннер- Пу улуғ чаа ікі-ӱс час пазында са
ла амырап парған. Амды пістід окоптар алнында он азырох 
танк, пис пе, пинче автомашина кӧйчеткеп.

Пістід окоптарда даа хорағ чох полбаан: танктар, кӧпі 
атып, пістід ікі пушканы сайбаптырлар, артиллеристтернід 
илееде кізі ӱреп халтыр, хайзы палығлаттырлар, улуғ бомба 
орта тӱзіп, ағастар хазында штаб полчатхан чир иб унада 
саабылтыр, анда штаб пастығы улуғ лейтенант Бурменко, 
телефонист ефрейтор Акимов ӱрептірлер. Сайгафаровтыд 
отделениезінде, кӧйчеткен танктад сығара сегірген немецтерні 
тутчатханда, оларныд пірсі Паскирнід нанчызы солдат Ит- 
кинні атыбыстыр, сержант Сайгафаровха осколок тееп пар- 
тыр, ол палығлығ полған. Рота командирі Носков палығла- 
тырыбох салтыр.

Чаа сала амырирынадох, палығлығ кізілерні санбатсар 
апарғлааннар. Уреен кізілерні санитарлар ідӧк пір орын- 
зар, окоптар кистіндегі кизек хазыднар аразынзар, та- 
зааннар.

Ол кӱи, паза немедтер кірбинчеткенде, иирге чнтіре са- 
Молеттардад па чазына, пістіңнер, окоптарны прай оддайлап, 
танк атар пушкаларны пасхох чирге турғысхлааннар. Сер
жант Сайгафаров анда чох таа полза, аныд отделениезі по- 
зының ориында полған, чаада атылғлаап «хара хурттарның» 
орнына пазох наа мипалар ағылып, эмек пазына палғастыр- 
ғлааннар, тапк ӧртсӌед бутылкаларпы кӧбдин ағылып, окоп- 
тагы тасхахтарзар толдырчатханнар. Амды прай тоғысты 
взвод команднрі лейтенант Цветков позы устап парчатхан.

— Снн молодец, Сартыков! — махтаан лейтенант, Пас
кирнід мцнінец сапхли. — Тігі кӧйчеткен танктар синің тоғы- 
зың... Алғыстапчам сині! Сержант Сайгафаров айланғанча.
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син отделение командирі поларзың, кӧр, пӱӱн ^лам сиргек 
'  волъгцарТ^Немецтерні хараа чааласпинчалар тидірлер, че 

андағ даа полза, узирға чарабас.
Взвод комаидирі іди чахаанда, Паскир кадровай армия- 

да полғаныи сағысха кирген, сах андох холын пӧриинің 
кӱреезінзер кӧдіріп, нандырған:

— Пар, отделениенең устирға!
Иирде, харасхы поларынаңох, «Хара хустаң» телефон 

сыыхтаан- Солдаттарның пірсі, телефон алып, нандырған:
— Алло, «Ылачын».
Тӱрче истіп алып, телефонын даа салбин, Паскирге тап- 

саан.
— Истіпчем, — нандырған Паскир, телефон алып,— 

чарир, амох.
— Хадарығ пик гіолзын! Иң чахсы солдаттарны артызы- 

ңар! — чахыпчатхан взвод командирі.
Паскир, телефонын на салып, кем халарын, кем парарын 

чоохтапчатхан. Тӱгенчізінде ол теен:
— Че, ооллар, кем халча, тыц чахсы хадарыңар!
Ур дее полбаанда, Паскир позынын, солдаттарыпац хада . 

взвод командирі нолчатхан тӧңні азыра парған. Аида олар- 
иы политрук Чашкии, удурлап, прайларын кӧи нимес кізінец 
кизек хазыңнар аразынзар парарға чоохтаан. Аида чаада 
ӱреп халган аргыстарыбысты чыыпчалар.

Солдаттар, кічіг командирлер, офицерлер ибіре турғаи- 
нар. Оларның ӱстӱлерінде иолктыц знамязы пазын тоцха 
тӱзір салған, танга даа чалбырабин, мӧнек турған. Ибірс тур- 
ған чонның алнында пайаа ла оларпац хада полған иң чахсы 
арғыстары паза нанчылары, харахтарын саңайға чаап салып, 
тыннарын, чуртастарын тӧреен Чир-суғлары ӱчӱн пир салған 
чатханнар. Оларның полғаны ла, чӱрее нинӌе сабылғанча, 
тамырдағы ханы турғанча, сын кирек ӱчӱн кӱрескен...

Полктың чоны ӱреен арғыстарын, улуғ оймах хазып, хом- 
ды даа чох, алтыларына сыбы сабалы, хазың пӱрі паза пор- 
чо тӧзеп, изерістіре чатырғаннар. Оймахтарының ибіре хы- 
рииа хана идіи, анац ӱстӱлеріне чарған ағас сайлап, аның 
уступе пазох сыбы сабалы, хазыц пӱрі наза порчо чайып, 
анац на чирнец чапханнар. ГІастап полкан на сӧӧкті инти, 
хости-хостн чатырғанда, полктыц комиссары Горбунов, чон 
алныиа турыи, чоохтаан:

— Аргыстарі Чаа ӧлім чох> полар чоғыл,.. че нӱӱн ыыр- 
ЧЫНЫҢ уғы пістіц арабыстац иң чахсы кізілерні апарды.
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Оларның омалары хачан даа чӱреебісте, сағызыбыста халар. 
Оларның чиит чуртастары ӱчӱн ыырчаа уламох хазыр полы- 
ңар! Пістің кирек — оң' кирек, чиңіс пісти полар!

Комиссарның соонаң политрук Чашкин, полк командирі 
майор Захаров чоохтанғаннар.

— Пӱӱнгі тоғазығ — ыырчынаң иң пастағы тоғазығ, — 
тееи полк командирі майор Захаров, — че мин кӧрдім, хайди 
чаалас пілче пістің ооллар. Пу ам ӱдесчеткен арғыстарыбыс 
тыннарын тик пирбееннер, кӧрчезер, нинче танк унал халды 
пістің холыбыстац. Че піске чаа ам на пасталча, мыннан, даа 
андар ыырчы кірер, ізенчем, ӱреен арғыстарыбыс ӱчӱн ӧс 
аларбыс.

Оймахха чатырған кізілернің ӱстӱне ағас сайлирда, пазох 
майорның чоон, ӧтіг табызы истілген:

— Лениннің, партияның кирее ӱчӱн ӱрееннерге — салют!
Сах андох nip табысха мылтыхтар тычыраза тӱскеннер,

иазох, пазох тычырапча... .
Андартын айланғанда, Паскир нанчызының чахиин тол- 

дырған. Иткиннің ибінзер, чонына тыц чобаглығ, хомзыныс- 
тығ пічік пасхап. «Сірерніц апсағыңар, — пасча ол аның инчі- 
зінс, — сірернің пабаңар, — пасча ол аиыц палаларына,— 
сірернің палаңар,— пасча ол аиыц іче-пабазына, — паза ибінс 
хачан даа айланмас... Михаил Иванович Иткип чарых чур- 
тазын, тынын пістіц чон ӱчӱн, аарлығ Чир-суубыс ӱчӱн пнр 
салды. Ол ӱрссп чаада, 14 июльда 1941 чылда, Смоленскай 
областьта, Батуринскай райоида, арғызы ГІ. Сартыков».

11.
Кирбі тағныц ӱстӱндеғі кӱн, 

пір ле чирде турып алған чіли, чазыларға, арығларға ізіг 
сузын чайчатхан. Андағ пӱркекте хусхачахтар даа, тапсаспин, 
кӧлеткее кірглеп партырлар.

Тана сағам на чылғыларын, прай піріктіріп, сарнахсар — 
тағ олнинзар — сығар салған. Ибзер нанчадып, чолами суғ 
хазынча пастыр сыххан. Чар хазынча килчеткенде, Ағбан- 
ның кӧксінең сӧрӧн тан тартылчатхан. Амды ол хазыр суғ 
ідізінің тӱбінде ле осхас полған — кічіг кӧрінген.

ІІаскир мӱнчец иозырах атха мӱн салғанда, Тана позы 
даа сала ӧрчіліг арах, позын улуғзырас тудынчатхан. «Пас
кир підӧк чайбацнада пастыр чӧрчеи», — сағын салған ол.
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Тана, суғ хастада илееде киліп, тӱнее палыхчы апсах 
Соска аға урунған чирге читкенде, ноо-да ниме сағына, адын 
тохтада тартхан. Ағбанзар кизе ле кбріп, адынаң тӱзе сегір- 
ген- Адын ағасха палғи тартып, суғ хазынзар чағын иде, чар 
ӱстӱнзер, пае парған, пылтыр, хайда узун от аразында одыр- 

I ған, андох тур салған. Пазох ол чобағлығ кӱннерні сағына, 
кӧрізін Ағбанмыц хазырынзар тастаан. Іди улуғ сағысха тӱс 
парған кізі позынзар пасха кізі чағдапчатханын сизінмин 
дее халған, аның ікі иңнін азыра кистінең ікі хараанзар кізі 
хол сунчатхан. Сах андох харахтарын чаба тудыбысхан. 
Тана, хахааиынаң кинетін тоғыр айлана тӱзіп, хыйа чачы- I раан, кӧрібізер ле полза, кистінде Ойац тур салтыр...

— Пылтыр Паскирге тыыдырхап, мині аңдара тепкезің,
ам чи кемге тыыдырхирзың, хызычах, — теен анзы тістерін 
ырсайта тудып, — хайа, кізі кӧрбеенде, чахсынаң охсапып 
алим! I

Танаа ол амды улам на чибен, улам на хырт кӧрінген. 
Ойаң позынзар сала чағдирынац, ол аны кинетін чӱс пастыра 
сасхан, анзы сах андох, оларӌас парып, сас-ойда сырып ара- 
зына киптелдіре тӱскен.

— A-а, сии, хызычах, удурлазарға ба?— тансап, Ойаң 
турыи одырғаида, Тана, ойлап парып, аның ағасха чӧлеи 
салған мылтиина тыыныбысхаи.

— Холың кӧдір, хасхы!
Анзы хайди полза, азахха турын, холларын кӧдірібіскеи.
— Ам чи, хайди идерзің? — сурған ол, Таназар харағын 

тоғыр кӧріп.
— Чӧр, айна, амох кӧксің ӧтіре атырарзыц! — хазыр тап- 

сап, Тана мылтых хыйлаан тыш-таш тӱзірген.
Че Ойац пілген: позын арачыланарға ухтығ ла ал чӧрчең 

мылтии, хыйлағны сала ла пасса, нызыри халар, аның даа 
ӱчӱн мылтыхты ла позынзар удур тударынаң, пір дее сарыс- 
пин, пас сыххан. Илееде пазып, пазох чоохтан салған:

— Сизіне тут мылтииң, Таначах, ол хыйлаа пос мылтых!
Ӱр дее полбаанда, пазох чоохтан парчатхан:
— ІІоға адыңны чидініп албинчазың?
— Ат хасхы нимес, ат хайдар парбас, — тапсаан, соонча 

пасчадып, Тана, — синің атта киреең чоғыл-
Че Ойац чахсы пілгеп: мыны кӧйтікнең не албаапда, холи

нам позып полбассың, ат чидінзе, ол мылтинн пос тудар. Ан- 
да мин ойлабызам алай ба мылтиин суета тартып алам.
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Таманың ады палғаан орнында тур халған. Ойаңнаң Тана, 
тізең, сӱрістіре арығ тобыра чолӌа аалзар чағдапчатханнар.

— Хара айна! — ачырғанғанын пазын полбинчатхан Та
на. — Син ол хараа мағаа кӱлерге иткезің... Амды минің 
холыма кірдің ме?!

Ойаң, паза удур даа тапсабин, алныпда аалзар алдыра 
кӧні пасчатханда, Тана, паза тапсабин, мылтиин аиың арға- 
зынзар тут салып, пасчатхан. «Пу айна полған нооза, мин, 
тізең, Паскирні тик чирге чабалға суххам».

Тана, іди пасха сағысха кіріп, холындағы мылтиин нос 
тӱзірібіскенін Ойаң хости парчатхан кӧлеткілерінең кӧр сал- 
ған. Сах андох, кӧйтіктеніп, пасхам сай хаалаан хызырып 
пастаан. Кӧлеткідеңӧк кӧрзе, оларның аралары улам на ча- 
ғынпапчатхан осхас, хачан мылтыхтың тимірі позының арға- 
зыпа тееп тее парар туста, Ойаң, кинетін айлана тӱзіп, Та- 
наның холындағы мылтыхха чарбаныбысхан, мылтых ахсын 
позынаң хыйа тудып, хыс кізінің холынаң суура толғап сых- 
хан. Анзы нинче пар кӱзін салып таа харбасса, ир кізінің 
кӱзі артых: ӱр дее полбаанда, мылтых аның холында полған. 
Мылтых ла холына кіреріпең, Ойаң, мылтиин Тананың кӧк- 
сінзер кӧстеп, хырлаас ӱннең тапсаан:

— Ам чи, хызычах, хайдағзың? Миизер, Ойаңзар, мыл
тых кӧдіргезің ме?

Тана табыс таа чох харагып аның сырайынзар кизе кӧр- 
гсн, соохха тоңаи чіли, тазыласчатхан тістерін ӧтіре тапсаан:

— Пілгсп ползам, мин сині, айна, пайааох ат саларчых- 
пын-

— Кем кемні атарын ам кӧргейбіс, хэ-хэ! — хатхыр салғаи 
ол, Тананың кӧксінзер кӧстеен мылтиин кӧдірбинӧк, — амды 
минің алнымда хаарғаи палых чіли чадарзыц, сынап тіріғ 
халарға хынчатсаң, парааң миннең, хада чӧрерзің, минің 
хатым поларзың, позырах атха мӱніп аларзың, пірее чирзер 
ырах парыбызарбыс.

— Тьфу сағаа, айна! — чаба тӱкӱрген Тана. — Мин, синің 
хатың полғанча, иу хара иалчахты тӧзене ӧлем, сағынма даа.

Тана іди тирінең, Ойан., холындағы мылтиин хыйа сура- 
дып, хыс кізінің ніскечек пиліне чарбаныбысхан. Сах андох, 
сас-ойда тастап, сырайын тырбахтапчатхан холларын чаба 
тутхлабысхан. Хозан тудыи алған ӱгӱ чіли, харағын хызарта 
кӧріп, хыс кізініц ӱсгӱне одырын алған.

— Ам чи, хызыӌах, хайдағзың? — хырлаан ол пазох. — 
Ам чи, минің хатым поларзың ма?
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— Эх, адай! — чабалланып тапсаан нандыра Тана. — 
Марфадахты палаларынаң хада синӧк ӧртеен поларзың, хара 
айна!

Іди тапсап, Тана Ойаңның холын тіснең ызырған, сах 
андох аның кірліг холынаң хан пурли тӱскен. Анзы холының 
ачиинац хазых холынаң Тананы сырай пастыра сапхан, ан- 
зының пурнынаң ідӧк хан чачыраан, харахтарынаң оттығ 
сағыннар пытырасханнар, харағының чазы ханнаң хада кӧк 
отсар урылған. Ӱстӱндегі тигірге ноға-да пӱрӱңкӱ тартылған.

Ана ол туста Кирбі кистіндегі арығзартын аалзар алдыра 
ниикке чӧрчең хацаалығ кізі коробта одыра абыдылып одыр- 
ған. Ыхлап ала чортчатхан пора малиың чилнілері танға чил- 
теңнезе, азағымың алтынац ізіг тозын пурлан кӧдірілчеткен- 
Ана ол «Хызыл чылтыс» колхозтың пастығы Маноң Петрович 
Чустеев полған.

Маноң Петрович, арығдац сыхчадып, кӧрзе, алнында чол- 
ча ікі кізі парча. Алнындағызы — ир, соондағызы — іипчі. 
Олар арығ хазындағы кизек ачыхта кӧріне тӱскеннерінде, 
Маноң Петрович, чазағ кізілерні чолами хаңааға одыртхлаи 
аларға сағынып, нора асхырның позазын сіліккен, пора ас- 
хыр, чӧрізін хозып, улам на тыц ыхлап чорт сыххан. Арығ 
тастына сых киліп, Маиоц Петрович аар-неер харахсынза, 
ол кізілер чоғыллар.

— Хосханах! Хайдар пардылар? Хайдағ кізілер полчаң?!— 
позы ііозына истілдірс чоохтан салған ол.

Адыііыц ахсын туда, чӧрізін сиргеннедін, холын хамаанзар 
туда, аар-пеер кӧрче — сағбалары чоғыл...

Ағырин пастырчадып, кӧрер ле полза, чол хазындағы ки
зек сырыптар хыринда нір ир кізі, иіічі кізінің ӱстӱне одырып 
алып, сырайынаң тохпахтаича, анзы хысхырча, ылғапча, 
суура толғанча.

Аны ла кӧрерінең, Маноң Петрович, ханаадаң тӱзе сегіріп, 
адын оглобайға хази тартып, оларның хыриларынзар ойлап 
паргаи. Тананы ла тани, Ойаңны ойда азыра тартхан. Ойаң, 
чочааныпаң хараан кӧдіріп, алнында Маноң Петровичті та- 
нааи. Сах андох аиың холынаң суура толғапып ойлапчат- 
ханда, Тана, аныңох соонаң ойлап, тапсаан:

— Маноң Петрович, позытпаңар аны, аның мылтии пар!— 
іди ле тапсап, Тана аньщ пиліне тыыныбысхан.

Анӌада Мапоң Петрович, ойлап киліп, Ойаңны аңдара 
пазып алған. Тана, олар харбасчатхан туста, аның кӧк от
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аразында чатхан мылтиин хапхан, Ойаңның чыхчозынзар 
улап, чабаллан сыххан:

— Холың кӧдір, чабал кӱчӱгес, хасхы, а то сағамох пазың 
чара атарымі

Ойаң, кӱресті утырғанын сизініп, ойда чадох, хол-азахта- 
рын кӧдірген. Ойац холын кӧдірерінең, Маноң Петрович, 
Тананың холындағы мылтыхты алып, команда пирген:

— Тур, сағамох!
Ойаң, турып, суғдаң сығарған хураған чіли, халтырап 

ала, пазын тӧбін тут салып, аалзар алдыра пас сыххан, хол- 
ларын кӧдірібӧк салған килчеткен. Маноң Петрович, мыл
тиин аның арғазынзар чаба тудып, Танаа тапсаан:

— Ол хаңааға одырып ал!
— Чахсы кӧріңер, Маноғі Петрович, ол мылтыхха чарба- 

ныбысча!
— Миміц холымдағы мылтыхха чарбан полбас! — теен 

анзы.
. Маноц Петрович Ойаңны сӱріп одырғанда, Тана оларның

сооларынаң хацаалығ пастырчатхан. Ол туста аныц сағызьы 
на кӧп пиме кірген: «Чірік айна, пасха кізілер чааға паргла- 
бысханнар, ол, тізең, чаага даа парбмн, хас чӧрче, ипчізін, ікі 
палазын отха ӧртеен. Мип дее чи! Маноң Петрович килбеен 
полза, кізі поларчыхпын ма? ӧдірерчік! Аныңох ӱчӱн мип 
ІІаскирпі кректеем хачаи-да, амды холга кірдің ме хайдағ! 
ІІрай пимені пу айна, Ойаң, путхапчатхан полтыр пооза»,— 
іди сағына, аның алнында парчатхан хасхы Ойацпы ӱзе-чара 
тартхлан салар кӱзі пар чіли пілдірген.

12.
Хараа. Хазан чіли тӱңдер сал- 

ган хара тигірнің тӱбінде чылтыстар хойығ иызыңпасчатхан- 
пар. Че андағ даа полза, чир ӱстӱне чайғы чылығ кии кӧді- 
рілчеткеи. Ана андаг хараа тӱзіп, харасхы поларынаң, хойығ 
ағастар аразынаң ікі кізі сыхчатханнар. Оларның илерчеен- 
нерінең дее пілдістіг полған: пірсі — ныхта постығ, пӧзік 
сынпыг, аар кізі, азағын сӧзіріп арах пасча, пірсі — кічіг 
постығ, чабыс кізіӌек, анзының халиин чит полбин, удаа па- 
зып, сібіреңнетчеткен.

— Амды піске чаа кибін тастирға кирек, — теен, оларның 
алнындағызы кӧк отсар хыйын тӱсчедіп.
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— Я, я, ам піске чаа кибі ноо кирек, — сыыхтаас ӱннең 
нандырған аның арғызы.

— Мында аал ырах нимес осхас, адай ӱргені истілче,— 
теен пудурғы чоон кізі сержант Бахманов-

Анзы іди теенде, Сарджаев, кічіг сылбах харағастарын 
v-улуғ кӧрібізіп, алнынзар айланған.
4 —1 Аал тіпчезің ме?
 ̂ — Я, аал.

— Аалдаң хыйа парарға кирек. Тастыхтың иртерге...
— Тастыхтың?! Тастыхтың иртсең, кипті хайдаң аларзың? 

Аалдаң на табарға, кирек.
— Я, я, амды піс пойли казактарбыс, — теен пазох Сард- 

жаев, аргызының чооғына чӧпсініп, — пістіц холыбыста чаа 
тирии, кип табар ӱчӱн прай аалны даа хырбас па!

— Нимее хырарға? Оғырлирға кирек.
— Іди дее чарир. Мин, позым на тынын арачылир ӱчӱи, 

оғыр даа идем. Мағаа чазымзар ла чидіп аларға, анда таап
. ал чазыдағы чилні.

— А мағаа Москвазар ла чидерге... Москва — nip уйада- 
ғы миллион хымысха. Миллионный аразында таап ал пір 
хымысханы- Андар ла читсем, мині кӧбік азырир.

Бахманов іди теенде, Сарджаев, пазох харағын улуғ кӧ- 
ріп, кӧрізін апыд ахсынзар айландырған. Аның ниме теенін 
піл нолбин халғапын сизініп, Бахманов сурыбысхан:

— Син пиво ісчезің ме? Пивоиың ӱстӱнде кӧбік полча, 
анзын кӧргезің ме?

— Іспин, я, кӧбік, пілчем.
— Ана ол пиво сатхан кізіні азырапча. Кружканы сорға- 

дад ырах ла тутсад, кӧбік полар. Килерзід пірее Москвазар, 
анда пиво во полар.

Бахманов, тӱгенді сӧсті чоохтирда, холынад тамагыиыд 
тузындағы киині кизе тартхан.

— Килем, килем,.. — Сарджаев, таптанып ала, ахсындағы 
хойығ тӱкӱрікті хортлада азырган.

Олох хараа олар Ржев городтад ырах нимес улуғ аалча 
пазысчатханнар. Кӧлеткі ле тіли, харасхы ла чирде ӧтін 
чӧріп, кӧрзелер: пір улуғ инмес тураныд кӧзенегі азых. Олар 
соонад соона, азах узынад паза, андар чағдап килгеннер.

— Кір, — теен Бахманов, Сарджаевті чыгапааиад сазып,— 
кір, кізі чоғыл.

Сарджаев сах андох, идніндегі мылтиин паза артыіщағын 
сиден тӧзінде сал салып, азых кӧзенексер чағдап сыххан.
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Бахманов ідӧк мылтиин арғызынинаң хости сиденге чӧлегі 
салған, Сарджаев кӧзенектең кір париғанда, соонаң сыбы- 
ранған:

— Костюм, пальто урунзох, пеер сығара тастирзың, мин 
мында кӧрербін, кізі килібіспезін.

Ур дее полбаанда, кӧзенек ӧтіре пальто суртлн тӱсті. 
Бахманов, ікі холнаң хаап, тӱре тутхан. Пазох пір ниме сы- 
ғара салды, кӧрзе — костюм. Иргі дее полза, Бахманов ан- 
зын пальтоның істінзер тӱрче.

Ана ол туста иб істінде кізі табызы истілген:
— Оғыр, оғыр, тудыңар!
Сарджаев, кӧзенектең сығара сегірігі, андох ілін парған: 

кемнің-де кӱстіг холы аны кибінең тудып ,алған. Хол-азағы, 
чирге дее теңмин, кииде салбаңни тепкленчеткен.

— Бахманов, полые, сержант!.. — тапсаан ол ніске ху- 
рулғах ӱннең.

Ол туста харасхы тоғыр улицазар алдыра аар саиогтығ 
кізі ахыңпап ала ойлап парчатхапы истілген. \

Иб ээзі, холында салбаңпап турған кізіиі хурынац хаап, 
сала ла тартханда, аизы, хубаған чіли, ниик ле кӧдіріл кил- 
ген. Ибзер кире тартып алып, харасхы чирде пір-ікі ле саба- 
рынаң, аизы, ос ағас чіли, халтырабинаң, ползар тӱпледе тӱс- 
кеи- Аиӌаға иб ээзінің ипчізі электричество тамызыбысхан. 
Кӧрзелер, чаа киптіг кізі. Аны кӧре, иб ээзі позы даа хахап 
парған: «Чаачы, арачылағцыбыс, оғыр итче».

Сарджаев, стол алтынзар чызынып ала, хыңзыпчатхан:
— Піс сержант Бахмановнаң хада чааға париған армия- 

дан тизібіскебіс, піске немецтер бомба тастааннар. Тыныбыс 
ал халыңар!

— Хайа ам сержант? — сурған иб ээзі.
— Ана анда — тасхар.
Ол туста хараағы табысха килген хончыхтарының пірсі 

кӧзенек ӧтіре артын чӧрчең хаптар, мылтыхтар пирглепчет- 
кен. Сержант Бахмановтың паза Сарджаев кӧзенек ӧтіре 
тастаан нимелернің чызы даа чох полған.

...Иртен иртӧк Ржевтең килген патрульлар дезертир 
Сарджаевті чазағ комендатуразар сӱр парыбысханнар.

13.

Сиден талаан сосха чіли, тун- 
Чуғын сыы саптырып, немецтернің армиязы пу фронтта паза
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піссер кір полбин сыынӌахтал парған. Амды хайзы даа хы- 
ринаң кӱс сынастығ ла чааластар парчатханнар. Че андағ 
даа полза, немецтернің самолеттары — узун сыннығ «юн- 
керстер», чалбах ханаттығ «хейнкельлер»! паза чапчаң «мес- 
сершмидттер» — пістіңнерге пае кӧдірерге пирбинчеткеннер. 
А пістің хыринаң, тізең, артиллерия атызы оларны хараа- 
кӱнӧрте хорылдырчатхан- Немецтер тигірде хан полған пол- 
залар, ол туста пістің саринаң чаа худайы — артиллерия 
полған.

Ахчатхан суғны тулғабысса, хайди ол пасха чирзер чол- 
ланадыр, немецтер ідӧк полғанмар: Калинин городсар чолны 
Н-скай армия тулғирынац, олар Брянск пастыра Тула, Мо- 
жайсксар тоба сапханнар. Хайди даа полза, Москвазар ла 
чағдирға харасчатхан Гитлернің тізіне читіре тирігліг ар- 
миязы. Че андағ даа полза, Калинин городты пастыра кил- 
четкен чолца Москва тың чағын полған, аның даа ӱчӱн фа- 
шисттер армиязы пу фроитсар кӧп кӱс тастапчатхан, иң чахсы 
дивизияларны, кӧп тапктар паза самолеттар ысчатхан.

Аіізын ніле, пістіц Н-скай армияның полктары кӱннең 
кӱнғе чирзер улам па тирең кірчеткеннер, чаалазар чир 
табырах пик иділчеткеи. Паскир полчатхан гіолкта ол тоғыс- 
ты полк командирі майор Захаров позы устапчатхан. Майор 
Захаров — чадын пілбес, майыхпас кізі; ол айғы-муйғы гіӱ- 
дістіг, пӧзік сыннығ иргі солдат, сағалын даа кӧрзең, ха- 
чапғы гвардеецті танирзың. Ол, пір дее чадығ чатпин, ба- 
тальоннарны, роталарны, взводтарны паза отделениелерні 
сыныхтап, фронттың иң алнында чӧрчец. Майор Захаров 
пір батальонзар парза, Кравчуктың орнына килген комиссар 
Горбунов паза пір батальонзар парча.

Пасха армиялар пасха фронттарзар тасталчатхан сыл- 
таанда, пу фроитсар паза даа кӱс хозылбипчатхан. Пеер па- 
лығлатхаи на кізілер, чазылза, нандыра айланчатханнар.

Паскир полчатхан ротаныц командирі лейтенант Носков 
паза сержант Сайгафаров айланыбох килгеннер. Лейтенант 
позыныц ротазын холына алған, Сайгафаровха пасха отде
ление пиргеннер. Паскир, отделение командирі нолып, олох 
чыл чӧрчең «хара хурт» миналар тургысхлаан чирде халган. 
Агаа амды «кічіг сержант» ат пирілген.

Паскирніц отделениезі, пасха отделениелернец, взводтац 
чара, алнында, чол хазында, тын. улур чазыгда тургаи- Аныц 
даа ӱчӱн постары ла тимпенгенперіпец сығара, «немецтер ам 
даа килзелер, иртірбес» чіли пілдірген, Хайди за! Пастағы

144



тоғазығда немецтерніц таиктары прай чолча соонаң соона ла 
килгеннер, ам іди килзелер, «хара хурттар» даа, танк ӧрте- 
ӌең бутылка лар да а кӧп.

— Амды пістің окоптарзар пуруниарын сухсыннар,— 
теен пірсінде казах Альбеков, ол, соох окопта одыра, пилот
ка пӧриин харағының ӱстӱмзер чаба тартып,— эх, ам ибде 
ползам, бишбармак поларчых.

— Маңзыраба, немецтер сағаа бишбармак пнрерлер, — 
аның чооғына хыныхсыбин чоохтан салған хоичығы Сола- 
матин.

— Бай, ба-а, аллах, арачыла! Немец ам даа кірер тіп са- 
ғымчазар ба? хахап парып, кічичек хара харағастарын 
улуғ кӧрібіскен.

Олар ідн чоохтасчатхап туета, Паскир пазох ла улуғ тын 
салғаи. Я, аның чӱреенің чардығы апда, немецтер холыиа 
кір парған чирде, Белоруссияда, халған чіли, нзі чох пілдір- 
четкен. ӧл, соох окоп істінде тӱрче одырзох, аныц сағызына 
Галя ла кірче, тӱрче ле тӱнеп аларға харағын чапсох, аныц 
алнында Галя турыбысча, сала ла чаа кӱӱлегі амыразох, 
аның хулаана Галяның ніскечек, саң осхас ӱні, кідіреде хат- 
хырғапы истілче. Анзына ӧріне, харағын ассох, анзы, хыйа 
ойлап, чіт парчатхан. Аида аның омазы ла сӱме полып кӧрін- 
четкенін піле, Паскир улуғ тыныбысчатхан. Пазох сағын сал- 
ча: «Эх, Галя, Галя! Хайда ла ни ол амды? Хазых па, тіріғ 
бе?»

Паскирніц отделениезінде полчатхан солдат Нальчик, 
белорус таа полза, ағаа амға читіре Галядаңар пір дее ннме 
чоохтабаан, ноға-да анзы даа, Паскирӧк чіли, удаа улуғ тын- 
чатчац, че ол даа позыныц чобаан кізее чоохтабачац. Арса, 
ол, немецтер холында халған ибін, пала-пархазын, Галяох 
осхас чалахай сағыстығ чиит, абахай инчізін сағынып, іди 
удаа улуг тынӌаң полар.

Пірсінде ГІаскириің отделениезіндегі солдаттар, ана іди 
одырып, кӱп иртірчеткен туста, кистілерінең окопсар кізілер 
чағдап килғеннер. Олар, хайзы азых чирде чызына, ағастар
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аразына кірзӧк, мӧкейіп алып, килчеткеннер. Сала чағдир- 
ларынаң, часовой тапсаан:

— Командир, сых!
Паскир окопча часовойның хыринзар ойлап парған- Ко- 

мандирлерні кӧре, тапсаан:
— Отделение, амыр!
— Тс-с! — амыратхан оларның соондағылары. — Искіріг 

кирек чох.
Аны кӧрерінеңӧк, Паскир танаан: полк командирі майор 

Захаров. Уреен кізілерні чыыпчатханда, чоох тутхан.
— Сірер мында чахсы чазынып алған осхассар, лейтенант 

пастабаан полза, сірерні тапгіасчыхпыс таа. Тӱнее. немецтер- 
IIі сірер чахсы сыйлаазар, ам даа ідӧк сыйлирға тимненіңер!

— Кӱстенербіс, — нандырған Паскир, холын пӧриинзер 
тудып, — амды ііістің кӱс андағыдаң артых, «хара хурттар» 
лаа паза танк ӧртечең бутылкалар даа андағыдаң ӱс хати 
кӧп. Немецтер килзелер, хайди сіренізербіс ни? Анзы кӧрінер.

— Э-э, чоох ами. Сірер мағаа кӧзідіңердек, сірернің 
«хара хурттарыңар» хайди тоғынчалар? Кӧріп алааңар ба, 
комбат?

— Кӧріп алза, хомай полбасчых, — чоохтан салған ба
тальон командирі, пӧзік сыннығ, ортымах частығ капитан 
Ермолаев, майорзар кӧріп.

— Команда пир, кічіғ сержант! — чахаан лейтенант 
Цветков.

— Отделение, чааға!— тапсаан сах андох Сартыков.
Солдаттар окопча постарынын, орыннарынзар ойлас-

ханнар.
— ГІастағы расчед, «хара хуртты» позыт!— лазох коман

да истілген.
Сах аидох чолныц тігі саринан, чолзар алдыра мина сы- 

гара чыл килген. Тӱрче ле кӧрініп, пазох чолныц ол саринзар 
нандыра нарыбысхан.

— Амды ікіпчізі паза ӱзіпчізі тиңе сыхсыннарі — пазох 
тапсаан отделение командирі.
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Пазох чол хазынзар nip тиңе ікі мина сых килгеннер. 
Пазох орныларынзар парыбысханиар.

— Ікінні расчет, мина! — пазох табыс истілген.
Чол хырында пазох пір мина кӧріне тӱскен.
— Ікінчізін пир.
Сах андох ікі мина чолзар сығара чыл килгеннер.
Ана ол оңдайнаң прай расчеттар постарыныц тогыстарын 

кӧзіткеннер. Полк командирі, оларның тогыстарын махтап, 
батальон командирше чахыг иирген:

— Батальонда, полган на ротада андаг, танктар чох ит- 
чең, оделениелер тӧстирге. Ол расчеттар пӱӱн-таңдох, кічіг 
сержант Сартыковтың отделениезі чіли, тоғынзыннар.

Комиссар Горбунов ӱзінӌі батальонда коммунисттернің 
чыылиин иртірчеткен. Чыылыға даа тӧӧй ннмес, олаңай ла 
чоохтазыға тӧӧй чыылығда ол коммунисттердең сурған:

— Хайдадыр пістің сиргегібіс? Кичее ӱзінчі ротада пазох 
фашисттер листовказы ал чӧрген солдаттар тапхабыс, пӱӱн, 
тізең, пастағы ротада андағох кирек. Ноо нимее артынчахтығ 
хапта олар аны ал чӧрчелер? Пленге кірерге сағынча ио- 
ларлар?

— Хайзы командирлер дее пемецтердец, айна хочадаң 
хорыххан чіли, хорыхчалар, — теен старшина ГІечеикин.— 
Пӱӱн пістің взводнайыбыс тіпче: «Немецтер пісті ибірін алар- 
лар, анда хайдар парарзың — плен».

— Андағ чоохтар истілзӧк, хатығ сабарга кирек. Кӧріңер, 
батальон комиссары, политруктар, коммуписттер, андағ са- 
і ыснаң піс ыырчыны унат полбаспыс- Фашисттерніц листовка- 
ларын ал чӧрген кізіиі тутсох — чаа трибуналына. Тӧреен 
Чнр-суун садынчатханга паалалар, — теен тӱгенӌізінде ко
миссар Горбунов.

...Иирде полктың команда пунктындагы чир ибде майор 
Захаров, полк комиссары Горбунов паза «смерш» пастыгы 
капитан Савельев одырганнар.

— Пазох полкта «ЧП» пар, — хоптанчатхан майор, капи
тан Савельевсер айланыи, — сагам на комиссар искірді: ӱзін-
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чі батальонда пазох фашисттернің листовкаларын ал чӧр- 
четкен кізілер табылтырлар. Че пістің политсостав ам даа 
хомай тоғынча...

Іди ле тіп, комиссар тарын парбазыи тіп сағына, майор, 
хости одырған Горбуновсар кӧр салып, узун кірбе сағалын 
толғағлап ала, пазох теен:

— Я, я, Мирон Михайлович, политика тоғызын ам даа 
хомай апарчабыс.

— Фашисттер листовказын ал чӧрген кізіні тутсох, три- 
буналга, трибуналға, — табырах чоохтанып, пулбыраан ка
питан Савельев, — ол — шпион...

— Командирлернін, дее аразында пар одыр андағ кізілер, 
хайзылары пістің чиңерібіске ізенминчелер, — хосхан ко
миссар.

Горбунов анда оларга чоохтап пирген коммунист старши
на Печенкин чоохтаан хабарны. Аның соонда взвод коман- 
дирі кічіг лейтенант Бережиойны тоғыстаң суурчатхаи при
каз прай батальоннарға искірілген. Ол приказ олох кӱн 
командирлер чыылығларында ӱзӱрілген.

Коммунисттер чыылығларын прай иртіріп, полкта полити
ческий тоғысты тыыдар оңдайлар іле сығарылған.

14.

— Ой, Аделя, Галина! — тап- 
саан, чир ибзер кире ойлап киліп, оларнац хада полчатхан 
чиит хыс Зинка. — Наа партизаннар килтірлер, ой хайдағ 
сіліг ооллар, пірсінің сазы ибірілчек, мына мында тӱрілдіре 
чатча...

Іди тіп, Зинка, кӧріндес алнында тура, хамағындағы са- 
зын толғағлап гурған.

— Сағаа сіліг ле ооллар ползын, паза ниме сағынминча- 
зыц, — тоғыр хапхан Галя, ӧӧрезінің чіктіңнегічеткенін нӧр 
сыдап полбин, — амғы тус — ооллар кӧрер тус па?

— Мин сағам на пірсінең чоохтасхам, олар піснец хости
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чир ибде чуртирлар, хынзаңар, амох мин оларны пеер хығыр 
килем, — тызылбинчатхан Зинка. — Амох, амох!

Зинка сах андох сығара ойлабысхан.
— Эх, чил! — аныц соон кӧре, чоохтан салған Галя, — 

Сағаа, партизан полбин, кӧклӧ ле ойнап чӧрерге...
— Че, ағылзын, кӧрербіс, хайдағ ооллары полчан, — теен 

Аделя.
Анзы, тур киліп, кӧзенек чариинда кӧріндеске кӧріне, 

сазын тарап турған- Ана ол туста Зинканың соонча чир иб 
гіасхызынча кӱлкі-хатхынаң ир кізілер кірчеткеннер. Иркін 
алтирларынаңох, Зинка тапсаан:

— Мында миннең пасха ікі хыс, ӱзӧлең чуртапчабыс. 
Мыпа ӧӧрелерім, танызыңар!

— Чахсы, чахсы, — суулап ала, ол оолларның пірсі кӧ- 
зенек алнында турған Аделязар чағдап килген, ікі холын 
чаза тут салып, хысты хуӌахтабызарға тимде полған, — о-о, 
сірернің мында сіліг хыстар пар одырлар...

Ол арада ол оолларның пірсі ноға-да, тискер тӧдірленіп, 
ізік кистінзер кӧленген. Пайаағы оол, Аделязар чағдап ки
ліп, холын андар сунып, тапсаан:

— Владислав.
Аделя, холын даа удур тутпип, Галязар хылчаңнап, хыс- 

хырыбысхан:
— Ол, ол!
Галя, оларзар даа кӧрбин, аар хайа чатчадыи, Аделяның 

табызына айланыбысхан. Кӧрзе ле, тӱнее чолда сырбалған 
оолларның пірсі — Владик теен оол. Галя, аны ла кӧре, 
паза даа тапсабии, частииныц алтынан автомат сығара тарт- 
хан, андар улап тапсаан:

— Холын кӧдір, фашист!
Анчаға Аделя автомадын кӧдіргенӧк, Зинка, ікі наағын 

чаба тут салып, ахсын улуғ азып, иулуңзар турыбысхап.
— Сых тасхар! — чахаан Галя ол оолға.
Ол оол, холын кӧдір салып, ізіксер айланғанда, Аделя 

аиың алнына суртли халған, арғызыи кӧрглеп. Че анзы, 
суға кире тастаан тас чіли, чіт гіарған.
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Галя ол оолны штабсар сӱр парған- Ізіктең кире сазып, 
тапсаан:

— Василь Михеич, ол партизан нимес, ол — фашист,
шпион... I

Галя анда хыринаң сығара чоохтап пирген, хайди ол 
ооллар, хачан Аделянаң хада чаадан, тис париғаннарында, 
постарына сыынғаннарын, хайди олар немецтерзер удур па- 
рарға чӧптееннерін, хайди оларны атарға мылтых сығара 
тартханнарын...

— Сын ма, оолах, чоохтадах! — айланған партизаннар 
командирі Василь Михеич алнында холын кӧдір сал турған 
тӱгдӱр ибірілчек састығ оолзар.

— С-сын, с-сын, — килегейленген анзы, — мин Оршадан, 
сапожник Виль набам. ПІс Борьканац хада, ол минің хон- 
чығым, хада школазар чӧрӌеңміс, немецтер белорус чиріне 
кірерінсн, оларзар удур нарғабыс, пабам іди ӱгредіи ысхаи. 
Соонда партизаннар табарға чахығ алғабыс.

— Хайа ам Борькан? — сӱргаи гіазох Михеич.
— Пілбинчем, пайаа ла миннең хада полған, чир ибзер 

кірген, ам х-хайда х-халды, пілбинчем, — нандырған шпион,— 
піс партизаннар п-полчатхан ч-чирні тілеп чӧргебіс, с-сірер- 
нің часовойға урунғабыс.

— Пілдістіг! — теен Михеич. — Паза сірернең чоох чоғыл, 
апарыңар, немецтер худайынзар парзын, пістің худай райда 
андағларны кирексібинче. Парзын андар, ннмс тілсп килгеп, 
анзын тапты.

Командир іди ле теенде, ікі партизан ол Владик теен оол
ны аар айландыра сасханнар, ізіктең сығар чӧрібісксннср-

— Амды сірериі пеер ысхан немецтерні наза тӧріткен на- 
бацны харға! — шпионнын соонаң тапсап халған Михеич.

Олар сығарларынаң, Михеич чахаан:
— Че сагамох ол Борька оолны табыңар! Ол — немец- 

териің шпионы. Аны хайди даа тударға кирек.
Командирнің чахиии истерінен, прай чир ибде иолғаи
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партизаннар сығара ойласхлааннар. Мылтых, автомат туды- 
иа, ағас аразынзар тарааннар.

— А сағаа улуғ алғыс, хызым, партизан кізі андағ сир- 
гек поларға кирек! — Галя пасхаларының сооларынаң сых 
париғанда, тохтадып алып, тапсаан партизаннар командирі 
Михеич.

Партизаннар, ӱр полып, айланғлааннар, че прайлары ол 
Борька оолны — немецгер шпионын — тут полбааннарын 
искіргеннер-

15.

Военкоматтың кізізі капитан 
Науменко сыбыра колхозта полған. Ол а|)мпиа парчатхаи 
кізілерні, паза аттар ысхлаи турган. Чаа пасталғаннаң пеер, 
колхоз фермазынац кӧп ат ызыл парды. Хайди за! Армияа 
парар чӱгӱрчең аттар пістін. областьтың колхозтарында паза 
чох таа полған. Дпыц дэа ӱчӱн аттар армияа «Хызыл чыл- 
тыс» колхозтац паза Боградтағы ат заводынац на ызыл- 
чатханнар.

Пір иртен Манон Петрович, конторазар кірерінеиӧк, пас
ха кізілернің аразында капитан Науменкоиы кӧр салған. 
Анзы, колхоз пастығынаң изеннескен соондох, искірчеткен:

— Фермада, Чустеев аргыс, паза армияа ызар ат хал- 
бады. 'Гоғынчатхан атгарны чыыр кирек, фондовай аттарнаң 
тоғьінарға чарабас полған.

— Пида, колхозта тоғмнчаң даа аггар халдырбас одыр- 
зар, капитан арғыс, о-ох, пида! — хомзынған Чустеев.

— Хайди идсрзің зе, андағ тус — чаа! — пазын даа кӧдір- 
бин, чоохган салған капитан. Чс андағ даа полза, Чустеепсер 
тоғыр кӧріп, харах нулиинаң кӱлімзіреп салган.

Тӱрче сағнныи, чоохтаан:
— Армия, фронт, иіс тее, военкомат тоғынчылары, ӧрінче- 

біс сірернің ӱчӱн, сынап сірернін колхозта чӱгӱрӌең аттар 
фермазы чох полза, атты армияа хайдац ызарчыхпыс. Фронт,
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кізі ле нимес, че сах ідӧк а.ттар кирексіпче, пір кавполкка 
чидер иде ыстыбыс.

— Я, пір ферма прай даа парыбысты, — хосхан Маноң 
Петрович.

Тӱрче сағымып алып, пазох капитанзар айланған:
— Капитан арғые, арса, миннең хада от тоғынчатхан 

чирзер пар килербістер, тоғыс тохтадарға айастығ, чарир 
аттарны андох ӱзӱрібізерғе- А сірер, Хохан Павлович, фер- 
маларӌа парып, чабаниар, пастуктар мал хадарчатхан ат
тарны ағылзыинар, чоохтирзар!

Аның чӧбіне капитан даа чӧнсінгеп:
— Че парза, пар таа килееңер, итсе, табырах, чаа оң- 

дайынаң...
Ур дее полбаанда, Маноң ГІетровичнең капитан Науменко 

от тоғынчатхан чирзер парчатханнар.
— ГІок, пу пӱктерде от илбек полтыр! — теен, хаңаада 

чайхал парчадып, капитан Науменко.
— От са чахсы, тоғынчаң кізі ас, — хомзынған колхоз пас- 

тығы, — пілбес, хайди пӱӱл малыбысты хыстадып аларбыс, 
колхозта сағам кічіг палалар ла паза апсах-ӧрекеннер ле 
тоғынчалар.

Хаңааға кӧлғен пора асхыр ыхлап ала чортчатханда, ка
питан ол асхырзар кӧріп одырған: «Пу даа асхыр — армияа 
ызарға чарир мал», — сағынчатхан полар чи. Аалдаң сыға- 
рынаңох, капитан, кис салған чаа кибін суурып, гимнастер- 
казын паза пӧриин хаңааға сал салған. Чазының арығ танЬі 
амды аның сарығ узун сазын чилтеңиетчеткеН. Арса, ол пу 
чағынғы туста кӧксін, иңнін хыза тутчатхан гимнастерками 
суурбаан полар. Чаа тузында чаачы' кізее, мында даа полза, 
піди чалаас, чазы таныиа кӧксін азых салып, одырарға мағі 
чох полча. Чазыдағы, пӱктердегі отты, ағастарныц кӧлбей- 
те кӧгеріс турғаннарын кӧре, капитанпың сырайында хайдағ- 
да ӧрініс чайылчатхаи.

— Сірерніц мындағы арығлар минің Украинам арығла- 
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рына тӧӧй полтыр, прай ла кок, — теен ол, чазыттыг ӧрінізін 
азып, — эх, тӧреен чирім — киевщина!

— Ам чи, ам анда немецтер бе? — хахап сурыбысхан Ма
мон Петрович.

— Чаа пасталып, ӱр дее полбаанда, немецтер холына кір 
парған. Анда минің ипчім, ікі палам халғаннар.

От тоғынчатхан пӱксер олар кӱн наа ла сыхчатхан туста 
читкеннер- Тоғынчатхан кізілер прай азах ӱстӱнде полған- 
пар, олғаннар кӧпеи тартчан аттарны нзерлеглепчеткеннер, 
машинамаң от саапчатханмармыц сапхылары пӱкте сарнас- 
хлап чӧргеннер, холнаң саапчатханнар, кӧп нимес тее кізі 
полза, ағас аразыидох ӱтестірглееннер.

Тоғымчатхан чонны кӧрерінең, капитан даа чӧпсінген:
— Чахсы, чахсы, прай тоғыс чаа оңдайынаң.
•- Хайди за! Амғы туста узирға чарабас, — ӧрінген Ма

нок Петрович, — пістің колхозта тоғынарға хынадырлар.
Чіцең ниме итчең хыс Нанго от хыринда хайын чӧрғен, 

отта хара хазан порхалӌап хайнапчатхан.
— Тӱрче полза, азыранарбыс я, хызым, — теен, Пангоны 

кӧр салып, капитан, чоох пастирға, полып.
— Кӧрербістер, хайди хылынарзар, арса, азыранарбыс 

таа, — ӧткін чоохтанған Нанго.
Маноң Петрович аттар чығдыртханча, капитан, паза даа 

тапсабин, отах хыринда одыра, Нангозар кӧрчеткен. Анзы, 
тізең, аның ситкіп кӧрчеткенін сизін салып, аның на алнын- 
да, ағаа кӧріпдіре ле поларға хынып, табырах арах тудыиа 
хайын чӧрген. Пӧзік кӧксіп порбайта, чалбах чайаазын чай- 
ылдыра пае чӧрген. Пірее нимее отахсар кірзӧк, Нанго, ко- 
ріпдес хаап алып, пазыидағы пладын гӱзеде тартча, пурнын- 
дағы сипкіні ле кӧрзе паза ӧсчеткен харнын на піліизе, позы 
позына ачырған парчатхан.

Хачан аттар прай аның алнында пағда турғлаанда, капи
тан, Нангозар тоғыр кӧріп ала, хыйа насхан. Парып, сумка- 
зынаң пічіктер сығара тартхлаан, ат синечец нимезін чаза 
тартып, нір агтың хыринзар нас парғап.
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— Хайди адапчазың адың?— сурған ол хула малны тіні- 
нең тут турған оолахтаң.

— Орлик, — нандырған ол оодах.
Капитан, ол аттың тізін кӧріп, чарын пазынаң пӧзиин си- 

небіскен. Аның соонац, азағының тіземектерін тутхлап, туй- 
ғахтарын тимірнең сасхлаан, чайаазынаң тазылада саап, 
чоохтаан:

— Кавалерия ады- Апар, алынча палға!
Оолах, хула атты чидін нарып, парбах сӧӧттің салаазына 

гіалғап салып, пазын тӧбін тут салып, хыйа иазыбысхан.
Аііың соонда капитан nip торааттың хырннзар пасхап.
— Пу атты кем мӱнче? — сурған ол.
— Мин, — теен пір тӱгдӱр пастығ оолах, ат хыринзар 

пасчадып.
— Хайди адапчазыц?
— Тораат.
— Тырот?
— Чох, Тор-а-ат! — сӧӧ тартып чоохтаан пазох ол оолах. 
Капитан, піл полбин, кистінде турған кізілерзер хылчаң-

наан.
— Гнедко, — тілбестеп пирген ибіре турған кізілернін

хайзы-да.
— Че амыр, Гнедко! — атнаң чоохтазып ала, капитан аны 

ибіре сыныхтап еыххан.
— Че-е, Мигоол, адыңнан анымчохтас! — тееннер арғыс- 

тары.
Мигоол тееи оолах, сала ылғабин, хыйа пазыбысхан.
— Апарыңар! — тапсааи капитан, пайаағы хула малны 

палғааи сӧӧтсер кӧзідіп.
Мигоол тееп оолах паза адының хыринзар паспаан, хай 

даг-да ипчі, Тораатты чидіи парып, иіасха палғап салған.
— Адың армияа парчатханда, ӧрінерге кнрек, че син сала 

ылғабинчазың! — чоохтаиған капитан, Мигоолзар кӧре.
Ол оңдайнаң капитан, аттарны кӧрғлеп, армияа парар ат- 

тарны прай чара палғаттырған. Пола-пола тооза кӧрібізіп, 
ӧрінген:
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— Кӧрдек, хайдағ чахсы аттарнаң тоғынчазар, пран 
кавалерия аттары-

Кӧріс тоозыларынаң, капитан, Маноң Петровичсер айла- 
нып, чахирға маңзыраан.

— Пірее кізі пу аттариы амох контора хыринзар апарзын!
— Ам чи хайдн тоғынарбыстар? Кӧпен тартчаң ікі ле ат 

халды, машинаа чӧрчеткен аттар тоозазы парир, — хомзы- 
нысчатханнар от тоғынчатхан колхозниктер.

— Сапхы холға аларзар, паза хайди полар за?
— Ікі атнаң тартып, отты хачан тастачан?— тееннер от 

тастаӌан кізілер.
— Холнаң тазнрзар! — габырах нандыр турған колхоз 

пастығы.
Армияа парчатхан аттарны контора хыринзар сӱрглеп 

парыбысхаинар. Аида, иарарынац, капитан Чабаннар, пастух- 
тар мӱнчеткен аттарны ӱзӱріп кӧрчеткен.

Олох кӱн нинчс армняа парар аттарны прай Абаканзар 
апарыбысханнар.

— Ат чох малны хайди хадарарбыс, — хомзынысчатхан- 
нар малда тоғынчатханнар.

— Паза хайди идерзің, малны чазағ хадарарға кирек,— 
холын ікі чаза тастап, чоохтан турған Манон Петрович,— 
улуғ род ла чылғы ӧскірерге кӱстенгебіс, кӧрчезер нооза, чаа 
пасталарынаң, аттарыбыс ирай ал чӧрібістілер. Кемні пыро- 
лирзар, тоғынчаң паза мӱпчек ат чоғыл тіп, от таа тоғынчат- 
хан бригадада ат халбады, отты чазағ тазып тастапчалар, 
от сапчаң машиналар турғлапчалар.

Ноға-да полған па кізі, армияа аттарны паза кізілерні 
капитан на апарчатхан чіли, агаа тарынчатханнар.

•— Хайдағ мындағ тоспас капитан полӌаң — прай чоны- 
бысты паза аттарыбысты ал иарир! — ачырган тургап Арако.

— Мацзыраба, тӱрче нолза, іпектеріне теес чидерӧк, — 
тоғыр хапхан кем-де Араконы.

— Капитан албиича, армия алча, чаада армияа кӱс ки
рек,— араласхан Мапоц Петрович, — капитан позыва алча
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ба, ол армияа алча фронтсар ызарға. Піс, мында кӱзібісті 
айабин, пар нимені табырах ыс турзабыс, армиябыс ыырчы- 
ны табырағох чиңер. Мында капитан пыролығ нимес.

Тана Паскир мӱнчең позырах тайны ам на сӱр парыбыс- 
ханнарына хомзынмаап: «Арса, анда парза, Паскир позының 
адына урунар, анда чазағ чӧрбес, позының адынаң чӧрер».

Отта тоғынчатханиар, аттарын апарарларынаң, ыраххы 
кӧпеннерні атнаң тартып, чағынғыларын чазағ тазып пас- 
тааннар. Амды улампы улуғ нимес ле, хайда кӧпееннер ча- 
гын, анда итчеткеннер. Мал хадарчатханиар чазызар малны 
гірай даа чазағ хадар парганнар.

16.

Кӱскӱ чағдирынаңох, тасхар 
соох полыбысхан. Окоптарда уламох ӧл, сыхтығ полған. 
Солдаттар хончаң чир иблерінде прай даа от одынғлабысхан- 
нар. Аның даа ӱчӱн, хараа ползох, арығ ӱсгӱнде кӧк тӱдӱн 
кӧдірілчеткен. Пістің армия немецтернің хатап килерлерін 
сахтап турған.

Паскирніи, отделепиезі олох орында, алнындағы окоп
тарда, полған. Майор Захаров паза комиссар Горбунов, кӱн- 
нің сай пірее наа ниме сағынып, немецтер сыын сыхса, чаа- 
лазар чирні пиктеттірчеткеннер. Апа іди иарған кирек 3 ок- 
тябрьға читіре 1941 чылда.

Ол кӱн иртен кӱн сузы, наа ла ағастар ӱстӱнче халғайах- 
тан парып, чазы ӱстӱне тӱскен туста, иемецтер тың истілдіре 
чоохтанчаң радио ойпадыбысханнар. Анда полған на кізі 
пілген: ністің кӧг — чӧріс маршының кӧӧ- Постың кӧӧп,
амыр чуртаста, ӱлӱкӱн парадтарыида исчең кӧгні, искенде, 
полған на кізінің істі кӧӧреен полар, харахха час толыи, ікі 
паахча тоғыланыс турғаи.

Радиоча кӧг тохтирынаң, орыс тілінең табыс истілғен:
— Русь, сизіи, піс парирбыс!
Аның соонаң немец тілінең хайдағ-да команда истілгеп. 

156



Пістіңнернің алнындагы агас аразы прай ла хайнабысхан 
осхас полған: танктар моторлары кӱӱлесче, командирлернің 
табыстары истілче. Кӧрзелер ле, арыг хазынаң танктар сых- 
чалар, олар прай нзерте килчелер, танктар соонаң чазаг кі 
зілер, автоматтарын паза мылТыхтарын тудына, нзертӧк ту
рий килчелер, оларның сооларыііда пазох танктар... Мнно- 
меттар паза артиллерия ат сыххан. Тигірче самолеттар, 
халып ӧӧр таан чіли, харалып килчеткеннер.

Пістің артиллерия ат сыххан. «Максимка» пулеметтар 
тадырас сыхханнар.

Ана ол туста Паскирнің отделениезіндегі телефон сығ- 
дыри тӱскен.

— Алло, алло! «Ылачын», — табыс нстілғеп телефонда,— 
ыырӌыны удурлирга тимдезің ме, «Ылачын»?

■ — Тимдебін, — нандыргап Паскир, взвод комапднрі лей
тенант Цветкоптың табызын танирынаң.

Паскир ыырчыпы удурлирга тимненчеткен. Апа ол туста 
самолеттар, тигірде тигілген чіли ай.іанызып, бомба тастап 
сыхханнар. Азах алтымдағы чир илеңнеп сыххан.

Танктар соонча килчеткен немецтер, пістіц артиллерия 
картечнең атсох, сапхан от чіли хырыл тӱс халчатхаинар. 
Танктар чагдирларыпаң, алнындагы оконтағылар пір танк- 
тың алтына мина кире тартханиар. Хазыр иызырас истіле 
тӱскен. Хара крестіг танк париған узынаң. турыбысхан, ан- 
чада ол танксар бутылкалар учуххлааннар. Танк хара тӱдӱн- 
пең сулғаныбысхап. Кӧйчеткен танктың хыринӌа паза nip 
танк иртерінең, анзына андагох ӱлӱс тӱскен. Ол арамда сол 
саринча килчеткен танктар Паскирнің отделениезі тутчатхан 
окоптарны иртібіскеннер. Паскир паза ла кӧрер полза, піс- 
тіңнер, окоптардаң сыға хонып, пӱӱрге сӱрдірген хойлар чіли 
парирлар. Олар чазы тобыра ағас аразынзар тис парчалар. 
Пулеметтар даа табызы чіт партыр, артиллерия даа атпин- 
ча. Паскир сах андох, телефон хаап, тапсаан:

— Алло, алло! «Хара хус»! «Хара хус»!
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Телефоннаң нандырығ истілбеенде ле, піл салған: «Піс- 
тіңнер тисчелер».

— Чох, — теен ол, тың ачырғанып, — піс тиспеспіс!
Сах андох Паскирнің отделениезіндегі кӧп нимес кізі 

ыырчы танктарының сабызын позына алған, немецтернең 
тӧс-тӧске урунысханнар.

Ус-тӧрт танк ӧртееннерінче, чазағ килчеткен немецтер 
окопха кире сегірглееннер. Окоп істіиде, мунзурухти тутхан 
хол салаазы осхас, махачы ооллар прай кӱстерін салып хар- 
басханнар: пірсі немецті мылтыхнаң атса, пірсі — чыданац 
сасчатхан. Андағларның аразында кемнер полған піс пілче- 
біс: белорус — Нильчик, орыстар — Соломатин, Воловннков, 
казах — Альбеков, хакас — Сартыков паза даа пасхалары.

Пастағы туста, гіір иемецті ӧдіре сапсалар, паза пірсі 
окопха кире сегірчеткен. Пір немец аның арғызы Нильчик- 
нең харбас чӧргенде, Паскир анзын кистінең чыданаң са- 
зыбысхан- Пір сарығ узун састығ немец аның ӱстӱне сегі- 
рібіскен. Анда олар ікіден ікее харбас сыхханнар. Ол хар- 
баста пістің оол, хайди-да мылтиин холынаң позыдыбысхан- 
да, немецтіц не автомадын позының кӧксінең хыйа сазарға 
харас чӧрген. Іди харбас чӧрген туста Паскир кӧрерге маң- 
нанған: позынзар полызарға ойлап одырған арғызы, пӧзік 
сыннығ, муғуй постығ, кӱстіғ Соломатин, кинетіи хабырах- 
тана тӱзіп, хабырғаларын тудына, тӱңдере тӱс парған.

Паскир позынаң харбас чӧрген иемецті мунзурухнаң ал- 
бырхай ахсынан, сасханда, анзы холындагы автомадын по- 
зыдыбысхан.

Анчаға аныц автомадын хаап алып, автомат лозыиаң пае 
пастыра сапхан. Анзы, пос-пас ла иол парып, окоп тӱбінзер 
тӱс парған. Немец тӱзерінец пе, тарын иарган Паскир окоп- 
ча арғыстарына полызарға ойлап париғаи, немецтер окопта, 
хымысха чіли, кӧп ыыласчатханнар. Пістіңнер, тізең, окопта 
паза кӧрінмееннер. Паскир іди ойлап париғанда, пір немец 
аны, окоп хыринаң кӧр салыи, автомадынаң атыбысхан. Пас
кир сах андох, хара харағын улуғ ла кӧрібізіп, азахтары
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ээле, холларын чаза тудып, сас-ойда тӱскен. Аны атхан не
мец, аныц паза даа хайди поларын кӧрбин, тӧңзер парчат- 
хан танктар соонаң ойлаан. Пайаа ла чазағ килчеткен немец- 
тер амды прайзы танктарга одырғлап парчатханнар. Полған 
на танктағы автоматчиктер чолның ікі хырин ат парчатхан
нар. Олар, пістіңнер пірее чирде хадарып алған поларлар 
тіп, хорыхчатхан поларлар чи.

Танктар иртерлерінеңӧк, оларның сооларынча кӧп кізі 
одырған автомашиналар парчатханнар, пушкалар тартхан 
аттар чолда кӧрінглееннер- Самолеттар бомбаны ырах — 
иістің чирде — тастапчатханнар. Ур тимнеен чир, тӱрче ле 
полғанда, ээн халған, сағам на тіріг ооллар ідӧк тӱрченің не 
аразыида окоп тӱбінде чатхлааннар. Че оларның полғаны ла 
онар артығох немец ӧдірген. Аның даа ӱчӱн анда чат халған 
арғыстарыбысты піс хацан даа адирбыс:

— Сын алыптар! Махтас сірерге!

17.

Ол иртен полк командирі 
майор Захаров паза полк комиссары Горбунов иртӧк азах 
ӱстӱнде полғаннар. Майорның нымысха чӧрчее, чиит солдат, 
пайааох турып алып, хайдағ-да кӧг хыцылап ала, наа ӧзібіс- 
кен сазыи, кӧріпдес алнында тура, сыйбағлан турған.

— Сазын, ідн тыц чыссаң, тас гіастығ пол парарзың, 
Вася, — теен штаб пастығы капитан Киреев.

— Тас полба-ас, сӧӧде тартып, чоохтан салған Вася, 
хылчаңнабин даа.

Тӱрче полғаида ла, капитаиның хамағында гӱрілдіре чат- 
хан ибірілчек хара сазынзар кӧйіркеп кӧр салған. Ана ол 
густа, стол кистінде одыра, ноо-да ииме пазып одырған 
майорныц табызы истіл парған:

— Вася, син, кухнязар парып, піл килерчіксің, чіӌец ииме 
табырах нызар ба?!

Майорныц на табызын истерінеҢ, Вася, тарғағын тастап, 
нандырған:
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— Амох, амох, майор аргыс!
Вася сах андох, чылтырада чыс салған алғайахтарны хо- 

лына толдыра тудына, сығара ойлаан, аиың соонда алғайлар 
хоғдырасханы истіл халған. Ол сых париғаида, комиссар, 
хығырчатхан газетазын азыра кӧріп, харахнаң ӱдескеи. Ізік 
чабыларынаң, Киреев teen:

— Сірер, майор арғыс, Васяа тикке ле сас ӧскірерге 
чаратхазар.

Майор, капитанзар киэе кӧріп, чалбырада кӱлінген, узун 
сағалын хулах тӧзіизер кӧдіре тудып, нандырған:

— Син, кӧрдек, хайдағ шевелюра ӧскіріп алғазың, Васяа 
даа сас кирегӧк. Совет солдады сіліг поларға кирек. ӧскір- 
зін, іди полбаза, полк командирі узун састығ полар, че аның 
алны-кистіне чӧрчее — тас пастығ. Тӱрче пӧлза, немецтерні 
иозыбыс чирінең сығара сӱріп, ыырчыиың чиріиде полза- 
быстар алай ба харындас чоннарны позытчатсабыстар, иіс- 
ті «тас иастыглар» тирлер-

Ол туста столда турғаи иогаи кӧк харачахтығ телефон 
аппарады сыыхти тӱскен.

— Я, «Хайлах» исче, — йандырғаи штаб пастығы, теле- 
фонны холға алып, — ниме, ииме?.. Немецтер килирлер? 
Танктар?

Капитанның сырайы сах аидох тос ла осхас пол парғаи. 
Телефоиыи майорзар суиып, табырах ла чоохтаи сыххаи:

— Майор аргыс, иемецтер килче тидір, НІІ-даң сығды- 
ратчалар.

Майор Захаров телефонны холына тударынаң, комиссар, 
аның хыринзар пас киліп, телефонзар чағын полый, хада 
истерге хынған:

—ііКӧп танк па?
— Пастағы ла изерісте читон азыра.
— Соонда пазох танктар ба?
— Я, я, танктар, соонда чазағлар автоматтарып туды

на килчелер, анаң пазох танктар.
— Амох, амох...
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Телефонии на тастап, полк командирі тапсаан:
— Психический атака — немецтернін хынцац тактикала- 

ры, комиссар арғыс, сірер сағамох ікінчі батальонзар ойла- 
ңар, а сірер, капитан арғыс, прай нимені тимненер, арса, 
тизерге дее киліс парар. Мин НП-зар парчам.

Майор чир ибдең, плащ ла тудына, сығара ойлаан. Ко
миссар ол туста ідӧк хойығ ағас аразынзар кӧленген.

Майор наблюдательней пунктсар ойлап парза, сынап таа 
танктар ӱс хадыл пзерте килчелер. Танктар аразында — ча- 
зағлар. Майор андар чағдаан тустох, самолеттар, окоптар 
ӱстӱнде кӧп кӱӱлезіп, бомба тастап сыхханнар.

— Батальонпар, прай тирігнең от! — хазыр тапсаан полк 
командирі. — Пазох от! Пазох!

Батальоннар ат сыхханнар, артиллерия тоғын сыххан. Че 
немецтер, ух тееп аңдарылған кізіні алти, кӧйчеткен танкты 
тасти, улам на чағдапчатханнар.

ГІастағы чааласты чол хазында турған капитан Ермо- 
лаевтің батальоны асхан. Анда полк командирі бинокльнак 
кӧрген, хайди «хара хурт» миналарнаң паза кӧйчең бутыл- 
каларнаң кічіг сержант Сартыковтыц отделениезі танктарны 
пірсін пірсінің соонаң ӧртепчеткенін. Андох тура, майор кӧр 
салғаи: чолныц сол саринда турған тӧртінчі батальонный 
кізілері хайди, окоптан сыға хонып, ағас аразынзар тизіп 
ойласчатхаинарын.

—t Хортыхтар, тнсчезер! — холын мунзурухти тудып, хыс- 
хыр турған туста, аның кистінде Васяның міске, олғаннарни 
осхас, сыыраах табызы истілген:

— Майор арғыс, сірерні комдив телефонзар хығырча.
Майор, Васяны истіп салып, телефоннаң пазох ікі-ӱс хати

гапсирға маңнанған:
— Батальоннар, от! Тисчеткеп хортыхтарны сах андох 

позыцар атыңар!
Полктың штабынзар ойлац парза, кагіитаннаң Вася ирай 

нимені машинаа таарлап салтырлар.
— Мында хортыхтар иарох па? — тапсап, чпр нбзер кире

ойлабысхан. j

] 1 Шелковый пояс jg j



— Майор Захаров телефонда.
— Кирек хайдағдыр? — тапсаан дивизия командирі.
—■ Немецтер хыза пасчалар, генерал аргыс! — тапсаан 

майор Захаров.
— Кӱзіңер арачылаңар, тизіңер, немецтер пістің армия- 

ның фронтын тали саабысты, тіріг кӱсті паза техниканы чах- 
сы арачылаңар! Дивизия хайда-да Москваға чағын полар.

—I Чарир! — нандырып ла, майор телефонии столзар тас- 
таан. — Капитан, минін, холыма мында пірее машина арты- 
зыңар, прай нимені, кӧдіріп, тискіріңер. Тӱгенці чол Москва 
хыринда, Завидово аалның пірее хыринда, ползын. Полктың 
знамязы сірернің холыңарда.

Полк командирі НП-зар нандыра ойлап парза, немец
тер тапктары пістің окоптарзар сыынцахти кірібістірлер. 
Прай даа батальоннарның окоптарннаң сыға хонып, пістіц- 
нер ағас аразынзар ла ойласчалар. Телефонист, майорны ла 
кӧрерінең, амырагі полбиныбысхан:

— Майор арғыс, прайлары тис парирлар, минің телефо- 
ным хайди полар?

Командир пазох, телефон хаап, батальоннарны хығырған, 
че пір дее чирдең нандырығ ал полбаан. Пістің артиллерия 
даа паза атпинчатхан. Алнындағы ла окопта турған танк 
чох итчеңнернің миналары чара чачырасчатхан, кӧйӌец бу- 
тылкалар пірде пір танкты ӧртепчеткеннер. Че андада полк 
командирі пілген: кічіғ сержант Сартыковтың отделениезі 
анда немецтерге хыстыр салғанын, че паза ағаа полысчаа 
чох полған.

18.

Галя партизаннарзар килгеп- 
де, андағ хазыр чааластарда аралазарын позы даа пілбеен. 
Че, сынап чаага кірчетсе, хоры rap сағызы чох полғап. Ол, 
чаадац ибін тасти тис париганда, кӧрген, хайдағ пимедір 
чаа: кӧйген, изелген туралар, талалых вагоннар,, ӧліг чатхан
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кізілер... Аделянаң хада парирып, Борисове городха читіре, 
ағаа хоза позының аалы чи! Иң ие аарлии — ічезі, кӧӧлен- 
ген оолғы Паскир- Паза позы алып алған кічіг пала — Зой
ка хызьщах; ол ӱреп иарған ічезін сорчатхан. Прай пу ниме- 
ні сағынза, Галяның немецтернің ӧдӧстеріндегі кичірні хы- 
зыл холнаң даа ӱзе тартар кӱзі пар осхас полған. Алай ба, 
хайда ла фашист кӧрінзе, анда чоо атар сағыс тутхан.

Тӱнее ол Борька оол, немецтериің шпионы, ойлирынаң, 
отряд командирі Михеич, хайди аны адидыр Галя, дядь 
Василь, хадарыға чаада полған, махачызын кӧзіткен не кі- 
зіні ысчатхан. Пӱӱн андағ аарлығ киртініс Галяныц мойнына 
артылған.

— Хайди хадарарын ундубаазың ма, Галячах? — сурған 
Михеич, чиит партизан хыс хадарыға париғанда. — Гіірее 
кізі бе алай кӧп кізі бе килчеткенін кӧр салзацох, мында 
сағба ползын!

Немецтерні шпион постарыныц турлағларынзар ағыла- 
рын партизаннар пілгеннер. Аның даа ӱчӱн мының алнында 
олар полчан хойығ арығ хазында ла хадарығ турӌаң полза, 
амды аалға чағын арығда сагба пирчең хадарығ турғысча- 
лар. Че олар, мыныц алнында турған хадарығны хыйа итпин, 
ол чирзер килчеткен чалғыс азах чолның ікі хыриида паза 
нандыра чолларын тулғи окоптар хазып, аның ортызында 
хадарығ турғысчатханнар. Кізі килир тіп, телефон сығдыри 
тӱссӧк, чир ибдеғі партизаннар, чолны ибіре хасхан чазыттығ 
окопча ойлазып, ыырӌыны абылир, че арығ хазында — ырах- 
хы хадарығдағылар, кізі килчеткенін не искірін, ыырчының 
иандыра иарар чолып тулғир окоптарға турыбысчалар.

Тигірде пір дее чылтыс пызыңнабин, чирнің ӱстӱ, хара 
кибіс чабын салып, хап-харасхы турған. Андағ харасхы ха- 
раада хусхачах таа сығырбинчатхан. Сӧрӧн тан ағас пӱрінең 
ойнабинчатханда. хадарығда турған кізее уламох сирғек, 
хулахты азых тудып турарға килісче. Чё сағам Галя турчат- 
хан хадарығ парбах ағас алтында тың чазыт иткеи окоита 
чолған, андағы кізі, турбин даа, чада ибіре-сибіре харапча.
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Галя, андағ хараада хадарыгда турып, кинетін кистіиде ноо- 
да ниме сыбдыри тӱскенін ис салған- Автомадыиың хыйлаан 
тартып, ол ниме сыбдыраан чирзер кӧсти кӧр салып, харас- 
хыны ӧтіре кӧрчеткен чіли, харахтарын улуғ кӧрібіскен. 
Чирдең пазы ла сығара чатча. Ол ниме аар-тӧдір ойлап чӧр- 
четкен осхас, анзы — хозан. Сағам на табырах кӱртлепчет- 
кен чӱрегі амырапча. Че харағы, тізең, харасхыны ідӧк ле 
сиргек ніндіпче.

Ӱр дее полбаанда, хыринда пазох пір ниме, пыкли тӱзіп, 
хыйа сегірген, анзы — сохыр аң. Тіріг ниме чызын піл салып, 
китегі килген полар чи. Кізізін танып салып, чочаанынаң 
пыклапча.

ГІазох алныпда амыр харасхы турыбысты. Че Галя мыл- 
тиин кӧдір салған турча. Мындох, холының хыринда, сағба 
иирчең харачағас. Ниме сағбаланза, аны піліп алып, штаб- 
сар сағба пирерге кирек. Пазох ағас пӱрлерінде оох наңмыр 
підірепче. «Уйғум килзе, мині Петрусь алыстырар, ол ырах 
нимес, окопта узупча», — сағынчатхан Галя.

Ол іди сағына чатхан туста, алнында, ырах нимес, салаа 
тырсыли тӱскені іп-іле истілген- Сах андох Галяның алнында 
кізі илерчеп парған. Чахсы кӧрер полза, алнында ікі кізі, 
оларның сооларында соонаң соона кӧп кізі килче.

— Немецтер! — позы позына истілдіре чоохтанған Мац
кевич.

Автомадын кӧксінзер чаба тудып, хыриндағы харачах- 
тың киопказын харбастағлаан. Ол кізілер, алнынзар чағдап 
киліп, чоохтаза турыбысханнар.

— Мында, пу ағас аразында, піс полғабыс, партизан чо- 
ғыл, господин оберлейтенант, — тіп чоохтанганда, Галя аны 
танаан: немецтернің шпионы — Борька оол, аның ӱні хыстар- 
ни осхас — сыыхтаас.

— Кичее — чох, пӱӱн — пар. Хульахты чоғар тударға, 
хараскыда харах чоғыл, хулах пар, — нандырған анзы, читіре 
чоохтан полбин, — русь партизянь, иіске хорғыстығ, піске 
Москауны аларға чол чоғыл...
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Анчада сооларынаң килчеткен арғыстары чит килгеннер.
Немец аргыстарына позының тілінең ноо-да ниме тап- 

саан, олары ӧл чирге одьірғлабысханнар. Дна ол туста обер- 
лейтенант Борька оолға чоохтапчатхан:

— Борка гут! Пу чӧрісте партизань уйазы чок итсе, Борка 
кӧксінде— nip крест, че оберлейтенант Штромнинде — ікі. 
Пістің фюрер чакшы, чакшы...

— Хайди даа чох идербіс, господин оберлейтенант, мин 
оларның уйаларын чахсы пілчем, Владикті, минің нанӌымны, 
позыдарға кирек.' Пу ағастарны иртсебіс, анда пазох хойығ 
ағастар, анда чир иблері, арығнын хазында чооп дуб ағас, 
анда часовой.

— Часовой? Часовой, мойнын, петукти чіли, ӱче пачарга, 
аннаң ычтабты ибіре... фук-фук — партизянь чох. Піске 
крестер, фюрер кресттері...

«Сірерге тимір крест полбас, ағас крест полар, айна- 
лар», — сағын чатхан Галя. Ол чоохтасты исте, Галяның чӱ- 
регі тастына сығара сабарға харасчатхан. Сынап аныц кӧк- 
сінде кӧӧленгенінің чібек хуры хурчалбаап полза, арса, чара 
даа саап, суғдаң сығара чачыраан палых чіли, сапхлан ча- 
дарчых. Чараӌаң полза, амох автоматнаң пу ибіре одырған 
фашисттер молодчиктеріне прай даа, ағас крест пирібізерчік. 
Че чарабас, ағаа арғыстарына сағба пирерге кирек- Дозор- 
дағы кізі чалғызан чааласпинча.

Немецтер ӱр дее одырбааннарында, командирлерінің ӱні 
истілген:

— Турыңар, алнынзар!
Пра йлары чапчаң на тура сегірглееннер. Оберлейтенант- 

наң Борька пазарларынаң, оларның сооларынча пазох суба- 
лыстыра, Галяның алнынча иртчеткеннер. Амды оларны Га
ля санапчатхан. Хачан тӱгенчізі ирт париғанда, аның санын- 
да читон тӧрт фриц полған. Олар харасхы чирзер кӧленерле- 
рінең, Галя сағба пирчең харачахтың кнопказын табырах ла 
пае сыххан, аны пастыра нинче кізі парчатханын искірген.

«
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Пазох хатап сағба пиріп-пиріп, окопта чатхан Петрусь оол- 
зар ойлап парған.

— Петрусь, Петруся! — ӱрӱгіп сыбыранған ол- — Немец- 
тернің кізі ӧдірӌең отряды ирт парды, мин штабсар сағба 
пиргем, табырах парааң оларға чол тулғачаң окопсар, чахсы 
хадарааң, нандыра пір дее кізі тіріг позыдарға чарабас, 
парааң табырах.

Петрусь уйғузынаң ниме дее піл полбин чубанчатханда,
Галя, холынаң хаап, аны турғыза тартхан. Петрусь, автома- 
дын холға алып, окоптаң сыгара сегір полбинчатханда, Галя 
назох. холып пиріп, сығарға полысхан. Ағас арали тоғыр чол- 
ча тыңнап ала парчатханнар. Олар окоптарына чит парзалар, 
чағынғы хадарығдағылар нрай анда чыыл иартырлар. Не- 
мецтер пӧзік дуб агастыц хыринзар чағдапчатханнар. Апда— 
часовой.

— Кемдір? — табыс истілгсн.
— Позыбысти. Таныбинчазың ма?
— Пароль? — тапсаанда, прайлары танааннар анда тур- 

ран чиит партизан Зинка Концевойның ніске, пӧзік ӱнін.
— Хайдаг пароль, син мині таныбиныбыстың ма? Че нас 

пеер чағын иде, хынығ ниме чоохтап пирсм.
Оларның чоохтары ӱр нимеске амырап парған. Ана ол 

туста Зинканың йоғыра тӱскені истілген.
— Пеер, пеер, господин оберлейтенант! — пазох Борька- 

ның ніскечек ӱні истілгеи-
Немецтер ағас аразынзар тарабысханнар. Ӱр нимеске 

ағас аразы пазох сымзырых нол парған. Прайлары чатхла- 
бысхан осхас полғаннар. Че олар окоптарпың ортызыида пол- 
ғаннар. Аның даа ӱчӱи партизаннар мацзырабинчатханнар.

Таң наа ла чарып пастирынаң, немецтер партизапнарныц 
чир иблерін ибіре чӧр сыхханнар. Борька оолнац хада ал- 
нында пӧзік офицер узаңнат париғанын прайлары кӧргеннер.
Олар, турып, ырах таа паргалахта, автомат тадыри тӱскен.
Анда немецтер алныпзар табырах маңзырасханпар, чс олар- 
ііы партизашіар хазыр отнац удурлааннар. Чатхлабысхан-

« »
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пар. Ур дее чатпин, оорли ,/іа атып ала, сол сариизар ойлас- 
ханнар, анда ідӧк хатығ атысха урунғаннар. Он. саринзар 
сегіргеннер, анда олох напдыра айланғаннар, че анда даа он 
полбаан.

Хайди тидірлер чонда сидікке кірген кізіні: «Ікі оттың 
аразында». Че немецтер, тізең, тӧрт оттын аразында полған- 
нар: алныларында — от, сол сариларында — от, он сари- 
ларында — от, сооларында —от. Паза ла нарчан чир чох, 
олар ағастарға ла колене атысчатхаинар.

— Мыньда партизянь нимес, армия, тирігліғ армия... Сии, 
русь оол, ітісті ағылғазың, — тапсап, оберлейтенант Борька 
оолны пистолетнен нітке пастыра атыбысхан. Лизы, пір дее 
тапсабин, пазын ағас чилегезінзер тӱзірген. Ур дее полбааи- 
да, кинетіи кӧксін чаба тудына, оберлейтенант позы андарох 
тӱскен.

Пола-пола сағыннығ ухнаң хызарып кӧйчеткен ағас ара- 
зы усчатхан. Тіріг халған немецтер, командирлерін чідірер- 
черінең, ах кӧгенек, ах ыстан тудына, иірердең, ікілердең 
киліп, пленге кірчеткеннер. Кӱс сыххан туста, ағас аразында 
паза мылтых табызы истілбеен. ІІалығлығ кізілернің не 
ноғырыстары паза полызығ сурынчатхан табыстары тараан.

...Отряд командирі пленге кірген кізілердең сурағ итчет- 
кен туста, партнзаинар трофейлерін чыыпчатханнар. Олар 
даа постарының аразынан илееде кізі чохсынғаннар. Галя, 
чнр ибзер киліп, Адслянан хада халған Зойка хызыцахты 
наар алтында, пулунда, одырғанын тапхан. Анын ӧӧрезі 
Аделя, арғыстарынан хада чир ибден сыға хонын, ойлабыс- 
тыр, пала чалғызан халтыр. Зинка пӧзік дуб ағастың тӧзінде 
чаттыр. Аныц кӧксінде узун пычах...

Партизаниар, постарының арғыстарын ипти, мааннап 
чыып салып, немецтерні пір оймахха тӱзірчеткенде, Галя ар- 
ғыстарына чоохтап пирғен, хайди фюрернің нымысчызы обер
лейтенант ШтроВі паза шпион Борька фюрердең тимір крест 
алэрға харасчатханнарын, хайди олар чӧптесчеткеннеріи.
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— Тимір крестең полар ағас крес тее чох чызызыннар!— 
теен Михеич. — Пістің чирзер килген фашнсттер прайлары 
іди чызирлар. Ӧлім фашисттерге!

19.

— Командир! Сержант!—окоп- 
та кізі сыбыранған. — Командир, оңарын!

— Тынча ба? — сыбыраныбох сурған пірсі.
— Тынча, тіріг,.. пар, суғ ағыл!
Ікі солдат, оларпың пірсі — Нильчик, пірсі — Альбеков, 

Паскирні оңарындырчатханнар.
— Тур, командир, немецтер иртіп парыбысханнар,— 

Паскирні чайхан, сыбыранчатхан Нильчик.
Аның позының даа пазынаң хан ағыгі, кӧміскелерінде, 

сырайында хатхлап парған полған. Саарсых холы чахсы кӧ- 
дірілбинчеткен. Ол хайди полза Паскирні одырта кӧдіріи ал- 
ған. Паскир кӧдіре одырарынаң, кӧксінең хан ығыла тӱскен. 
Гимнастерказы тӧстең индіре улам улуғ хызар сыххан. Тӱр- 
че полғанда, хурының ӱстӱнде тӱӱліп, гимнастерка ӧтіре хара 
тобырахсар тамдылапчатхан.

— Мына суғ! — теен Альбеков, хайдаң-да тизік алғайға 
суғ сус киліп, Нильчиктің холынзар пирчедіп.

Нильчик, алғайны хыйын тудын, Паскирнің ирнінзер чағ- 
датхан. Анзы, ирніне суғ теерінең, таптана тӱскен. Ахсынзар 
кӧп нимес ле суғ кіреріиең, хортлада азырған. Суғны илееде 
тамчых азырарынан, кірбіктерін азыбысхан.

— Командир, ибіре иемецтер, тизерге кирек, — сыбыран
чатхан Нильчик.

Анзы іди теенде, Паскир харағын кинетін улуғ кӧрібіскен, 
турарға ӱменген. Сіренгенде, кӧксінең хан пазох сеелен ах 
сыххан.

— Мына сӱбӱрек! — теен пазох АльбАов.
Арғазындағы ах кӧгенекті, сундыра тали тартып, Ниль-

чиксер пирчеткен. Анзы, окопта тіземекти одыр салып,’ Пас-
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кирнің хурын еискен, гимнастерказын кӧдіре, уэун сӱбӱрек- 
нец кӧксііі ибіре ораабысхан.

— Суг! — тесн Паскир. •
Нильчик пазох алғай тӱбіндегі суғиы ахсынзар тут пир-

ген. Паскир, іскеннең, алғай тӱбін хурудыбысхан.
— Немецтер хайдалардыр? — сурған ол, пазын даа 

иӧдірбин.
— Пістіңнер прай тис парыбыстырлар, немецтер чолча 

андар ла иртчелер, піске иозыбыс чонынзар парарға кирек, 
мында ибіре иемецтер ле, — сыбыраиыбох чоохтанғап Ниль
чик, Паскирнің сырайынзар кизе кӧріп, — мыида иіс ле тіріг 
халтырбыс. Пасха арғыстарыбыс прай ӧліглер.

— Кӧріңер чахсы иде, арса, ам даа тіріг кізі пар полар!— 
сағызы кіріп, чоохтанған Паскир.

Альбековмаң Нильчик сах андох ӧліг чатхан кізілерні 
арали, хайзыларын алти, окопча чызын чӧрібіскеннер.

Ол туста Паскир, харағын чапсох, истіг ле пілдіріп, чады- 
бызарға харасчатхан. Че анзынаң, нинче пар кӱзін салып, 
кӱрезерге киліскен. Илееде полғанда, плащ-палатка тудына, 
мӧкейіп алып, окопча Нильчик пас килген. Аның соонац Аль-, 
беков ӱс автомат, хаап киліп, окоп тӱбіне ^гастаан.

— Немецтернің авгоматтары,— теем ол.
Кӱн тағ кистінзер кӧленіп, чирнің ӱстӱне пӱрӱңкӱ тартыл- 

чатхан туста, олар ӱзӧлец окоптаң сыхханнар. Паскир Сар- 
тыков кӧксінең аар палығлығ полған, Василий Нальчик па- 
зынаң палыглығ, че палии, пазында даа полза, ниик полған, 
Нурис Альбеков пір азағынаң на сала ахсапчатхан...

Паскир, окоптаң сығып, ырах нимес ле пазарыиац, нас 
полбиныбысхан. Аныц харағы чохыралчатхан. Арғыстары ікі 
холынаң чидіизелер дее, азахтары ээліп, кӧк отсар одыры- 
бысчатхаи, тӱрче тынаиып алза, пазох кӧп нимес пасча. Іди 
дее полза, олар тӧңе сыхханча, оймахча чахсы парғаннар. Че 
тӧңдегі ачых чазычахха сыхханда, турғыза парарға чарабас 
полғап: немецтернің машиналары аар-тӧдір ле хайыныс- 
чатханнар.
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Паскир, чызынарға мӧкейіп ле, кинетін йоғырыбысхаи, 
андох чирзер тӱңдере чадыбысхан. Пазын кӧдіріп, харағынан 
уРылчатхап ізіг час паза кӧксінең изіліп ахчатхан хан ӧтіре 
теен:

— Че, ооллар, мин паза пар полбаадағбыи, сірер пары- 
пар! Мин фашисттернің холларына тіріге кірбим, мині чахсы 
сағыснац ат салыңар!

— Ч0х, чох, командир! Ноға іди тіпчезің? Мин, сині тас- 
таанца, хада ӧлербін, — харагының чазып иойлн салып, 
нандырғап Василий Нильчик.

— Мин дее, — хосхан Нильчиктің чоогына Нурнс Алибе
ков.—Че піс аны, плащ-палаткаа салыгі алып, сӧӧртеп апарааң!

— Алғыс сірерге, Василий паза Нурис. Иемецтер чаада 
улуг чолӌа ла парчалар, иарза, саар азах чолча парарға ки- 
рек, анзына хоза олар хараа чааласпиичалар, тынанчалар, 
парза, хараағызын па олариын, алиыларына кірерге кирек,— 
чоохтанған Паскир.

Василийнең Нурис аны, плаш-палаткаа чатырып алып, 
ікӧлен, оттаң отха тартынып, алнынзар, хайда ағастар азыра 
Москва тигірі ксірінче, андар алдыра сӧбртеп сыхханнар. 
Паскир дее паза йоғырбаан, ӧстебеен. Арғыстары аны обал- 
ға сухпаетарын чахсы пілген.

Василийпең Нурис, хайзы чирде ӱмектен, хайзы чирде 
чызынып ала, харасхыда Паскирні сӧӧртеп алып, кизек чазы- 
чахты тобырчатхаииар. Че анда даа чаа позының істеріи кӧ- 
зіткен: анда-мында ӧліғ чатхан кізі кӧп учурапчатхан. Олар- 
пың хайзы ойда, хайзы тӱңдере чатхлааннар. Іди мылтыхта- 
рьтн тудына, хаРчыхтарын артына, кӧк от тӧзенс чатхлаан 
кізілерні кӧре, олар чахсы пілчеткеинер: ол прай пір полкта 
полған нанчылары паза арғысгары. Ол ӧліғ чатхан, ыырчы 
алып алған чирде халчатхан кізілерпіц хырпнда олар пос- 
тарьт, аар палығлығ даа ползалар, ырыстығ осхас пілдірчет- 
кен. Арса, оларға даа піди чадарға килізерчік. «Че кӱзібіс ле 
читсе, ыырчыныц холына кірбин, арса, позыбыс чонынзар 
чидіп аларбыс», — сағынчатхан ол туста оларның полғаны ла,
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Че іди чидеріне Паскир ле ізенминчеткен. Сыпап арғыстары- 
ның кӱстері тоозылза, ол, аар палығлығ кізі, хайдар парар?

Клеверліг чирні иртерінең, арыс таараан чазычах пастал- 
ған. Узун ас аразына кіргенде, табырах парарға полып. ар- 
ғыстары Паскирні пазох азахха турғысханнар. Ікі холтыхтаң 
хаап, чидін сыхханнар. Че анда даа, ырах нимес ле пазары- 
наң, аар палыглығ кізі пазох пае полбинчатхан. Тӱрче оды- 
рын алып, пазох азахха турчалар. Парарға сидік тее полза, 
олар пілчелер: анда пістіңнер; тын парда ла, прай кӱсті са- 
лып, андар алдыра парарға кирек. Ыырчычың холына кірерге 
чарабас. Сухсап, ахсылары хурунча, астан, хариылары ачып- 
ча. Че анда даэ, харасхы хараапы тооза килгеиӌе, оларның 
пірдсезі «суғ ізерге», «ипме чирге» тібеен. Алай ба олар пос- 
іың чирімзер ле табырах парарға харасчатханнар. Таң чарир 
паста,, чазы тоозылып, алныларында тыын чіли турған узун, 
хойығ ағастыі' арығ кӧрінчегкен. Арыс аразынац сығыи, ол 
арығзар чағдирларынаң, иарбах сӧӧттер гӧзінде хара суғ хор- 
лапчатханы истілген. Аны кӧрерінең, харахтары чарып, тын- 
нары хатап кірчеткен чіли нілдірген, пазыстары даа кӧрледе 
хозылған. ӱр дес полбаанда, ӱзӧлең, тӱңдере чат салып, суғны, 
хатап-хатаи оортап, азырчатханнар. Ол суғны улам кӧп іссе- 
пер, улам па тадылығ нілдірйеткеи. Парарға наа кӱс хосчат- 
хан осхас полған, Суғны тосхаича ізіп алып, пастарын кӧді- 
рерінең, Нурис чоохтан салған:

— Пок, амды халас полза, ну еуғнаң пори, тосхапча азы- 
ранып аларӌых,

— Мппің хабымда сухарлар пар пол ran, халды ба ни? — 
чоохтанып ала, Нальчик, Нурис іди тирінен, хабының тӱбін 
хас сыххан.

Нальчик, хаптац пір тілім сухар сығара тартып, ІІаскир- 
зер сунған. Альбековха пір сухар пиріп, хап тӱбіндегі уиах 
сухарларны хахтабысхан. Позы оох сухарлар тееріп чіп- 
четкенде, Паскир ағаа позының сухарының чарымыи сыы 
тут пиргеи. Апда Нильчик нандырған:

— Чі, чі, командир! Мағаа оох сухарлар даа чидер.
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— Мағаа пу даа чидер, — теен Паскир, — ниме чирім 
килбинче.

Паскир позының сухарын, тиң ӱлестіре, арғызына пирчет- 
кенде, Альбеков позының тіліміиең ідӧк сухар сыы тут 
пирген.

Хуруғ сухарііы суга ӧллеп чіп одырғаннарында, ырах ин- 
мес пулемет тадыри тӱскен. Кӧрзелер ле, машинаа толдыра 
одырған иемецтер, чолча парчадыи, атчалар. Нильчикнең 
Альбеков сах апдох чӱктенчіктеріне, мылтыхтарына чарбан- 
ганнар. Ол нимелерін аргазар тастап, Паскирні ікі холтиинац 
азахха кӧдіргеннер. Аны чидіп салып, ағас аразынзар ойлае- 
ханнар. Ана ол туста арығда кӱнӧрткі полған. Иртенгі са- 
лым от пазында кӱмӱс терпекти чылтырапчатхан. Хойығ 
ағас аразыида амыр, сымзырых полған. Пістіннернің киӌее 
парған істері кӧк отта, улуғ ӧӧр мал сӱр парғап чіли, пілдір- 
четкен: отты прай типсеп парыбыстырлар. Узӧлең оларох ла 
парган чолнаң, немецтер машиналары паза танктары кӱӱле- 
зіп иртчеткен улуғ чолны хоостыра, парчатханнар. Іди иар- 
чадып кӧрзелер, кӧк отча пір кізі чызын партыр, чолы кӧлбе 
осхас, кӧк отты прай чирге чапсыра пас салтыр. От пазында 
ханы, ідӧк урылып, хып-хызыл ла тӱс халтыр. Ам ол гіарас- 
хаи палығлығ, арғыстары тасти париғаннарында, оларның 
сооларынча чызын парган полбас па за? Іди чызынған соон- 
да, алнынзарох алдыра тоғылахтан партыр, анда, узун тӧге 
тоғылахтандырған чіли, отты чабыра пас партыр. Аның ізі- 
нең париғаннарында, алнында пасчатхаи арғыстары Альбе
ков тапсабысхан: ,

— Мына, ооллар, кізі чатча.
Паскирнец Василий сах андох, хаалағларын хозып, ол 

ӧліг чатхан кізінін хыринзар чағдагі килгеннер. Кибі прай 
даа палчах пол парған полза, олар танааннар — офицер. Чал- 
бах хаас хурынаң иңнін азыра ніскечек хаас тарт салтыр, 
сапогтығ, нанында пистолет. Тоғылахтана-тоғылахтана, тыло 
аразына киптел партыр, андартын сых полбин, тыны ӱзілген- 
че, чирні прай хара тобырах иде хас салтыр, тӱңдере чатхд-
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нынаңох ла тоозылтыр. Кискеп кибінең дее Паскнр аны та- 
наан осхас полған, че кемдір, ӱр дее кӧрзе, чудап парған 
омазынаң орта танып полбинчатхан.

— Айландырыңардах! — чахаап ол. — Пістіц командир- 
лернің піреезі полбазын.

ГІаскир іди тирінең, Нуриснец Василий чатхан кізіні ойда 
айландыра тартханнар.

— Наа ла ӱрептір, ам даа чылиинаң! — теен Василий.
Паскир апдар кизе кӧр турыбысхан. Кӧні пуруннығ, чал-

бах кӧміскеліг, ибірілчек састығ командир чатхан.
— Таныпчазар ба? — сурған Паскир арғыстарынаң.
Олары 'ландырбааннарында, пазох теен:
— Пістіц командир лейтенант Носков нооза, ротнай.
Постарының командирлерін танып салып, арғыстары пас-

тарын уламох тӧбін тутханнар.
Чахсы мааннап, чыып саларга итселер, пірдеезінде кӱрӌек 

чоғыл. Парбах сыбы ла тӧзінзер сӧӧртеп, ағас чилегезінін, 
аразына кипти чатырганнар. Мылтиин, пічіктерін алып алып, 
ағас сабаллары сындырып, ипти ле чаап салғаннар. Ол чоон 
сыбының хыртызып чазап, нас салғаннар: «Лейтенант
В. И. Носков, 1921 —1941 ч., 4 октябрь».

— Мыннаң пірее оңдайнаң сыхсабыс, аның ибінзер пічік 
пазарбыс, — теен, аның пічіктерін ізебінзер сухчадып, Паскир.

Командирнең чарылғанда, ӱзӧлен пазох ағас арали ал- 
нынзар пазыс сыхханнар. Паза-паза, Паскир дее тыырабыс- 
хан. Пірде хойығ узун ағас аразына кірчелер, анда, кӱн дее 
чох чіли, хап-харасхы пол парча, пірде чыстығ, кӧгер парған 
палчахтығ сас учурапча. Анзын, тізең, ибіре парарға ки- 
лісчеткен.

Пірсінде, кӱн илееде кӧдірілген туста, іди парчадып, олар 
пазох узун парбах дуб ағас аразына кіргеннер, ағастар пӱ- 
рі кӧк тигірні пазох чабысхан. Іди парчатханнарында, кізі 
тапсабысхан:

— Тынанып алыңар, ооллар!
Пос кізізінің табызын искенде, чӱректеріне ӧрініс ойлаан:
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«Хада парная, арғысгар», — сағынған оларның полғаны ла.
Кізі тапсаан чирзер пазыс парзалар, анда, ағас чилегезіне 

алтана, старшина Беркул одыр салтыр, анынаң хада ӱс пе, 
тӧрт пе кізі. Плащ-палаткаа чічең нимені толдыра салып 
алып, азыранып одырлар. Ах бутылкаларда — араға. Пос- 
тары илееде изірінглеп алтырлар.

Олар андар чағдирларынаң, старшина кӧӧлбектеніп 
тапсаан:

— Одырыңар, ооллар, азыранып алыңар.
Тимнеен «столда» чічең ниме кӧпте, пірдеезі тоғыр пол- 

баан, прайлары одырғлабысханнар.
— Урыңар, ізіңер, горилка чидер! — тапсап одырған, ибі- 

пе аалчы хығырған чіли, старшина Беркул.
Солдатха пойли, тосханча азыранарға удаа килізе чоғыл. 

Аның даа ӱчӱн астап парған ооллар арағаны ізібӧк, тамахты 
чібӧк одырғаннар. Мында салылған тамах, ӱлестірбезе дее, 
прайзына чидер осхас полған. Аны піле, оолларның полғаны 
ла тосханча азыранып аларға харасхан. Паскир, аар палығ- 
лығ даа полза, пасхаларох чіли, азыраичатхан, араға ла 
ізерге хынмаан.

Хачан прайлары, тозып, «столда» чатхан тамахсар ас суи- 
чатхан туста, Беркул, харағын ойналдыра кӧріп, чоохтаи 
салған:

— Сірер хынды поларзар тосханча азыранарға?
— Чахсы, чахсы, старшина, алғыс сірергеі — пір ӱннең 

тапсасхлааннар ооллар.
— Че сыпан іди лё тосханча азыран чӧрерге хынзар, хо- 

зылыңар минің чоиыма! — пазох харахтарым чідіре кӧріп, 
чоохтанғаи ол.

— Сірерніц чопыцар хайдағ чоп полна? — сургаи Нильчиі*.
— Мииің чоным? Мына ол чоні — хыринда одырган изірік 

оолларзар кӧзіткен харах пулиинан, позыныц тӧзіиең сазып, 
махтанған. — Микола Беркул, ікі хати атысха чарғылаты- 
рыи, ойлаан, отыс пис чыл алган полған. Украинада' ам даа 
ундубаан ноларлар. «Хара хусхун» на тізе, прайлары халты-
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разарлар... Мына пу хара хустар олаңай кізілер нимезӧктер. 
Пірсі — пас кисчең, мынзы — хазма оғыры... Мына пу чат- 
хан ниме оларның пастағы тоғыстары.

— Ам чи, ниме идерлер сірернің кізілеріңер? — сурған 
Паскир.

— Ниме идерлер? Чаа — анархия! Улгӱнің узы-пазына 
сых полбассың. Немецтер наа ӱлгӱ турғысчатса, чон аны піл 
полбин, ӱр парар. Алай ба чаа — карт ойыны. Пӱӱн пістің- 
нер полғаннар — Совет ӱлгӱзі полған, таңда немецтер килер- 
лер, Совет ӱлгӱзін чох идібіскеннер. Ікі, ӱс кӱн пазынаң пазох 
пістіңнер айланарлар, пазох Совет ӱлгӱзін турғызарлар. Ана 
андағ хоныхты анархия тидірлер. Че анархия — пасха то- 
ғысха улуғ чол! Тона, нинче сағаа кирек. Улуғ чирлердегі 
банкирлернің кӧбізі іди пайааннар. Ам кӧріңердек, немецтер 
килиген чирде чон ай-пораан на полыбысча. анда магазиннер, 
касса — тона! Ахча полза, ахча идер ниме полза, пик чирге 
чығ. Ол, хаӌан полза, ахча полар. Немецтер килген чирде, 
хацан оларның ахчалары чӧріп пастаза — тона. Тонаан ах- 
чаң кӧп полза, парарзыц Герман чирінзер, анда чир садып 
аларзың, фермер поларзың, пос чирінзер дее айланзаң, анда- 
мыида чыған ахчаларыц тузох полар. Кӧні чоохтаза, сірер 
олған нимессер, анзын пілерге кирек, пираттарның чуртазы— 
уғаа манат чуртас. Корольлар ла іди чуртидыр! Сағам, чаа 
полчатхан туста, ол чуртасиаң тузалан халарға кирек.

— Чох, пістің андағ оңдайыбыс чоғыл, — теен Паскир,— 
сынап полғаи на солдат, банкир поларға харазып, пираттар 
чолына турза, немец чирібіссер ырах парыбызар, андаг чол- 
ға турарға чарабас. Синің, старшина, ибіңде пала-пархаң пар 
ба? Іце-пабаң пар ба? Олар хайдалардыр, Украинада ба? 
Син кӱрезіп позытпазаң, чопыңны кем позыдар?

Паскир тӱғенці сӧстерін ӧкпеленгеинец хысхырып тапсаан. 
Ачырғанғанына харахтарынац час тамцыласхан. Хапчығын 
холына алып, ицніи азыра тастаан, азах ӱстӱне тура сегіріп, 
арғыстарына тапсаап;

— Че, ооллар, чӧріцер!
$
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Нильчикиең Альбеков nip тиңе тура сегіргейНер. Паскир 
пазарынаң, аның соончох пазыс сыхханнар.

Оларның алныларында пазох чол чох чир — ағас аразы 
полған. Париғанох ла чирлерінзер чӧр сыхханнар. Пазох 
хойығ сырыптар, парбах ағастар алныларында турғаннар, 
тӱскін палчахтығ састар удаа учурапчатханнар. Че андағ 
даа нолза, парарға кирек. Ыырды холынаң сидік чол артых. 
Аны піле, олар алнынзар ла пазысчатханнар. Анда — 
пістіңнер.

Олар іди килчеткеннерінде, пір кӱн ағас аразында чазағ 
парчатхаи кізілер учурап парғаннар. Ікі ир кізі, пір ипчі кізі 
паза nip апсах полған.

— Тамкы тартып алыңар!— тапсаан Паскир, олариы 
кӧрерінең.

Олар даа, пос кізізінің табызын ис салып, ӧрінізе тӱскен- 
нер. Сах андох, хыриларынзар пазыс киліп, арғаларындағы 
артынчахтарны суурып, кӧк отХа одырғапнар. Ипчі кізізі 
ле, одырбин, азах ӱстӱнде турыбысхан. Ах сағаллығ апсах, 
оларның сооларынаң пас киліп, чирзер наплада тӱскен. Ниль- 
чик ізебінең тамкы сығарарынаң, хапчых холдаң холға чӧрі- 
біскен. Хачан прайлары тамкы ызын пурлатхлаш одырған- 
парында, Паскир сурыбысхан:

— Сірер піске чоохтап пиріңердек, чахсы кізілер, немец- 
тер тын ырабыстылар ба? Піске позыбыс чонына хозыларға 
кирек.

— Немецтер Тверь городсар парчалар, — теен ол апсах, 
холынаң ағас аразынзар кӧзідігі.

— Калинин городсар, — тӱзеткен паза nip арғызы.
— Піс позыбыс аның пу хыриндағы Гринево аалдаңмыс. 

Анда немецтер... Піди парзар, сірер оларның алныларына 
кір полбассар, піди алдыра, Клин—Завидово пастыра, парар- 
ға кирек, — тіп, апсах холынаң тоғыр кӧзіткен, — піс андарох 
парчабыс, немецтер тігі ибіргенче, піс тацдох Москвазар пар- 
чатхан улуғ чолға сых парарбыс. Пок, прайларыңар даа 
палыглығ одырзар...

176



— Я, палығлығбыс, — чоохтан салған Альбеков.
— Акулька, хабыңдағы халастаң армия чонына пирдек, 

палам! Пок, пу парасханнар азыранмин даа килче поларлар?
Акулька теен ипчі сах андох, иңніндегі хабын тӱзіре сілі- 

гіп, чочайа одыра, хабының ахсын сискен. Хаптаң улуғ іпек 
сығара тартып, арғызынзар айланған:

— Хайа, Петр, пычааң?
Анзы, ізебінең тоңарах сығарып, Акульказар супа пирген. 

Анчаға пістің оолларның харахтары ол іпекте ле полған. 
Петр теен иреи, хыринда чатхан хапчығын азып, ноо-да ниме 
тілеп харбастапчатхаи. Акулька, улуғ тілімпер кизіп, ооллар- 
ға пирлирінең, анзы пірер кизек сосха чаа тудындырғлаан.

Хадан тосханӌа азыранганда ла, Паскир теен:
— Улуғ алғыс сірерге, чахсы кізілер... Ікі кӱнге читіре 

ахсыбысха ниме салбаан полғабыс, алғыстапчабыс!
Амды олар, хачанох таныс, улуғ нанӌылар чіли чоохтаза, 

хаңаа чолынӌа ағас аразынзар тирең кірчеткеинер. Тас чол- 
ча парчатхан танктар сығдырасханы, автомашиналар сыы- 
ласханы улам на ырах истіле халчатхан. Мылтых атызы, 
пушкалар атханы паза бомба чара чачырааны ырааннац 
ырапчатхан. Аны исте, сагынзац, чаа олардац позы тис пари- 
ган чіли пілдірчеткен. Ах еагаллығ апсах, хайзын амды пран- 
лары пілчелер — Фома ага, алныларында, улуғ комаидирлер 
чіли, устағ-пастағ пире парчатхан. Анзына ӧрінген чіли, апсах 
агбах пазын кӧдіре тут салтыр, узуа сағаллары ла чилге 
чилбестен парчатхан. Пастагцы кізі хадан даа андағ по- 
ладыр.

20.

Кӱи хысхарап, узун хараалар 
турарынаңох, иртен сай тубан табырах кӧдірілбин турчатхаи. 
Чазы ӱстӱне тубан тӱссӧк, оох наңмыр хараа тооза пічіреп- 
четкен.

Колхозта, тогынӌаң кізілер паза аттар чидіспин, октябрь
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айға читіре хыраның чарымы ла кизілген полған. Машина- 
наң кискен ас арғадох чада чызирға харасчатхан. Наңмыр- 
лығ кӱннер турарынаң, арғадағы астың пазахтары ууттап, 
арға постада кӧк хулғалар кӧрінглебіскеннер.

— Эк, кӱннер, кӱннер! — хомзынған Маноң Петрович, nip 
иртен контора кӧзенегінең ӧтіре кӧріп. — Хысхы чағдапча, 
азыбыс ам даа сызырда турча,.. тоғынчаң аттар полза, ам 
даа ікіче машина ас кизеріне турғызарӌых.

— Правление аттарын турғыспачаң ма, Маноң Петро
вич!— чӧп пирген аның орынчызы Хоханах Павлович. — 
ГІозыбыс, аар-пеер парчатса, чолами даа чӧрген кізілерге 
одырып чӧр турарбыс.

— Минде пір ат, сининең — ікі, Максимде ат — ӱс, паза 
чи кемде? — санағлап одырған Маноң Петрович.

— Хыра хадарчатхан ат чи! — хосхан пазох Хоханах аға.
— Я, пір машинаа Максимпӧк одыртарбыс...
'Гӱрче табыс-тубус чох одырып, Маноң Петрович, кинетін 

сағыс хабына, сурыбысхан:
— Кидее радио искезер бе?
— Чох, мин испеем, — нандырған пірсі.
— Мин дее испеем, кичее орай айланғам, — теен Хохапах 

аға.
— Киӌее немецтер Смоленсктең Ржевсер, Калининзер 

килчеткен чолда пазох тоба сагітырлар. Амды Калинин го- 
родтың хыринда хатығ чаа парча одыр. ІІІстіңпер пазох кӧп 
аал паза городтар пирібістірлер.

— Айналар Москваны аларға харасчалар, — аның чооғын 
узаратхан Хоханах аға.

Іди чоохтанып, апсах, кӧксін кӧдіріп, улуғ тын салған.
— ГІаскир чи хайзында чааласча? — сурған хости одыр-

ған арғызы. 1
— Анда полар. Смоленсктец килчеткен чолны тутчабыс 

тіп пасхан, ол чол полбас па за. Э-эк, ізіг полча полар олар- 
га! — чоохтан салған апсах.

...Хыра хадарчатхан Мигоол оолахнаң Максим олох кӱн- 

178



де ас кисчең машиналарға одырғаннар. Кирбі тағнын. олиин- 
да хызар турған хырада пастағы арғалар сохыралысханнар.

— Правление аттарын матап чӧргіс, олар сыдирлар — 
сула чіпчеткен аттар! — теен Максим арғызына.

— Кӱнде ікілер нормаа сыдирға кирек, — ізендірген 
Миғоол.

— Фронтта кізілер хараа-кӱнӧрте узубин .чааласчалар, 
піске дее уйғуны хыйа тастирға кирек, — теем пазох Максим.

Арғызы іди теенде, Мигоол, сағынып, піл полбинчатхан: 
«Атнаң чӧрчең ас кисчең машинанаң хараа хайди тоғьшар. 
Мындағ харасхы хараада, олаңай даа пае чӧрзең, пір дее 
ниме кӧрінминче...».

— Хараа харасхыда ас кис гюлар ба? — сурған ол ар- 
ғызынац.

— Хараа ла кизер кирек пе? Иртен таңнац хада тур 
турарға, иирде харасхыда ла узирға пар турарға. Ана анда 
уйғу тасталған осхас полар. Піс мында маңат тоғынзабыс, 
фронтта армиябысха ыырчыны унадарға оой полар. Армияа 
чічең ниме, кип-азах кирек.

Аны пілгенде, Кирбі кистіндегі «Хызыл чылтыс» колхоз- 
таң ас тартчатхан хаңаалар кӱннең кӱнге ызыл турғаннар. 
Сапхап асты, ӱртӱпде тӱрче дее чатырбии, апар турғаннар.

21.

Немецтер, фронт тали саап, 
улуғ чолларча прай хыринаң Москвазар чағдапчатханнар. 
Оларныц самолеттары, Москва тигірі пик тее хадарылза, ан- 
дар тоба сабарға кӱс айабиичатханнар. Москваға бомба тас- 
тирға ха разы и, немецтер андар алдыра пірер ӧӧрде читонар, 
сигізонар самолет ыс турғаииар. Че отызар, хырығар аар 
«юнкерстерні», «хейнкельлерні» олох син чапчаң «мессер- 
шмидттер» дее ӱдесселер, Москнапы ибіре турғысхаи тигір 
артиллериязы, тигір пулеметтары паза Москва тигірін ха- 
дарчатхан самолеттар оларға чол пирбпичеткенпер. Ыыр-
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чының самолеттары Москва ӱстӱнзер чағдазаларох, пістіңнер 
оларны тобылдырыбысчатханнар. Хайзы полза ла самолет- 
тарға городха чағдирға килісчеткен. Че анда даа, бомбалар- 
ны хайдар полза ла тастап, нандыра айланчатханнар алай 
ба андох, пірее чирде тӱзіре атырып, кӧй парчатханнар. Не- 
мецтер армиязы Москвазар чағдаан сай, чаа улам на хазыр 
парчатхан. Ыырчының танктары Чир-суубыстыд чӱреен ізіг 
тимір хысхаснаң хыза пазып аларға иткеннер.

Че аарлығ городыбыс арачылирына прай чон турған. 
Москваның істенӌілері городтың кидеркі саринда танк ирт 
полбас оймахтар хасханнар, тимір очыхтар турғысхлааннар, 
чаалазар окоптар, цементке тимір пори, пулемет алай ба 
пушка турғысчаң пиктеглер пӱдіргеннер. ІІолған на кізі 
мылтых тудынған. Армияа чон ополчениезі хозылчатхан.

Ыырчынаң чаалазып ала килген полктар, дивизиялар, чон 
пӱдірген окоптарзар чидіп, прай азынада тимнеен пиктеге 
турчатханнар. Немецтерге абылатырған полктарның, ба- 
тальониарның кізілері улуғ нимес, кизекти, ӱзер, тӧртер кі- 
зее чарылғлап, сыхчатханнар. Че андағ даа полза, олар хы- 
зыл хол полбааннар. Иран тирігліг килгеннер.

Майор Захаровтың полкы улуғ хорадығлығ сыххан. Полк 
пеер чидерінең, ағаа чолдаң ырах, ыырчы ағастар тобыра ла 
килер участок пирілген. Полкта кӧп нимес тее кізі халған 
полза, майор Захаров паза полк комиссары Горбунов чаа
лазар чирні чахсы пиктиріне хайығ салғаннар. Амды олар, 
батальоннаң батальонға чӧріп, ирткен чааласта хайдағ ал- 
чаастар полғанын чарыда чоохтап, паза тизіп ойлир хылых 
чох поларын кирексееннер.

— Піс азынада кӧрілген наа рубежке килгебіс, — теен 
комиссар Горбунов,— че андағ даа полза, улуғ алчаастар 
иткебіс: пістің солдаттарның паза командирлернің кӧбізі, 
ыырӌыны кӧр салып, чааласпин даа окоптарын тасти ойлас- 
ханнар. Сержант Саргыковтың отделениезі кӧп танк ӧртеен. 
ІІрайзыбыс іди кӱрескен полза чи, арса, немецтер фронтты 
тоба саап полбасчыхтар...
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Немецтер алған чирзертін сыххан кізілер, киліп, постары- 
ныц полктарын, батальоннарын таапчатханнар.

Паскир Сартыковты, Василий Нильчикті паза Нурис Аль- 
бековты, постарының полктарынзар даа ыспин, госпиталь- 
зар ысчатханнар.

Полк командирі майор Захаров паза полк комиссары 
Горбунов, анзын ис салып, оларға тоғазарға постары кил- 
іеннер.

— Алғыстапчабыс айланғаныңарнаң! — теен майор.
— Чазылзар, піссерӧк киліңер! — чахаан комиссар. — 

Хадох Берлинзер парарбыстар...
— ГІіди чаалассабыс, Берлинні постың хулағы чіли кӧр 

полбаспыстар, — тарынған чіли чоохтанған Паскир, — піс 
пӱӱрге сӱрдірген хойлар осхаспыс, немецті кӧр ле салза, 
тизіп чӱгӱрчебіс.

— Я, андағ кирек полған, кічіг сержант, піс сағынған- 
да, паза андағ алӌаас полбас, — чоохха араласхан майор.

Паскир оларға, хайди полксар читкеннерін, хыринан сы- 
ғара чоохтап пирген. Хайди, олар килчеткеннерінде, старши
на Беркул позының кізілерінең тоғасханын, хайди ол оларны 
тонағды поларға хығырғанын, хайди рота командирі лейте
нант Носков, тыны ӱзілгенче пеер алдыра чызынып, тоғылах- 
тапып килгенін чоохтап, аның пистоледін паза пічіктеріи 
полк командиріне пирген.

Комиссар, лейтенант Носковтың ӱреенін искенде, тын 
хомзынып чоохтаан:

— Сірернін ротаа он полбиндыр, политрук Чашкнн ай- 
ланмаанох, ол иртсн политрук чир ибден сыга хонарынанох, 
анын хыринда бомба туе партыр, андох — чир иб хыринда 
ӧліг чатханын кӧртірлер. Командирлернің дее кӧп кізі ай- 
ланмады.

...Москваны ибіріп аларға иткеп немецтер харлыхчатхан- 
пар. Пістіңнер оларны, хайда ла сыынзалар, анда унатчат- 
хапнар. Можайсксар килчеткен улуғ чолда, Тулазар кір- 
четкенде, Калинин, Клин городтарны алчатханда, Гитлерніи
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кӱстіг дивизиялары хырдырғаннар. Амды оларға табырах 
парарға прай даа чоллар тулғалых полғаннар. Анзына хоза, 
ирте тӱскен кӱскӱ ыырчыны- хынызы чох удурлаан. «Фюрер- 
нің» азыраан генераллары паза офицерлері, чайғы киптіг 
солдаттарны хайди даа чааға сӱрзелер, пір дее ниме ит пол- 
бчнчатханнар. Аның на сылтаанда немецтер, танктардаң тӱ- 
зіп, ӧл окоптарға, чир иблерге кірчеткеннер.

Че пістіңнер, тізең, ол туста хысхы кипнең табырах то- 
нандырылчатханнар. Фронтсар кӱс улам на кӧи килчеткен.

22.

Зиика ӱрееи соонда, Галя чир 
ибде кічіг хызыӌағы Зойканаң паза Аделянаң ӱзӧлең хал- 
ғаннар. Ниме итпеен кӱннерде, эрінгенін чазып, кічіг пала- 
наң, улуғ кізінең чіли, прай ниме чоохтазып одырар. Зойка 
даа, ӧскеи сай улам на иркезі кіріп, тілі арығланчатхан паза 
хылии алысчатхан. Азағы даа тыып, аар-пеер матпаңнап 
чӧрчеткен.

Чир ибде ӧл сылтаанда, тимір пес хараа-кӱнӧрте успин- 
чатхан. I

— Мама, дядь килер бе?.. Ноға ӱр килбинче? — кииетін 
сурыбысхан Зойка Галядаң.

— Хайдағ дядь, палам?
— Мыньда одырған дядь, — пес хыриндағы одырчыхсар 

хольш сазып, хызычах пазох Галязар кизе кӧрібіскен.
— Дядь Микола ба, хызычағым?.. Ол паза пеер килбес, 

палам.
— Пір дее хати, пу сип дее килбес пе, мама? — сымалча- 

гындағы тырғаачаағыи кӧзіткен Зойка.
— Ол сип дее килбес, налам.
Галя іди теенде, Зойка хызыӌах, сырайын чыыра тудып, 

кӧрізін Галядаң хыйа алған. Сала нултайып, пір холыныц 
салааларын ахсынзар кирс патырыбысхан. ІІазын тӧбін тут 
салып, тапсабин турыбысхаи. Азахтарын чирге кире сааи
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иткен столда турған пушка патронының пазын чалбайта саап 
иткен лампа пӱрӱңкӱ дее кӧйзе, аның сарығ пазыдағын* ибі- 
рілчек, тӱгдӱр сазыдағын кӧргенде, пала улам на ирке піл- 
дір иарған. Галя, кинетін тура сегірін, Зойканы ікі холты- 
ғынаң хаап, хучаанзар кӧдірген, кӧксінзер чаба тударынаң, 
кічіг пала пазох пазын аның сазынзар чапсыра сал салған. 
Хаӌан оларның састары аралас парғанда, хайзы Зойкани, 
хайзы Галяни пілчее чох полған. От чариинда алтын осхас 
сарығ састары чалтырасчатханнар.

...Пу чоох парар алнында. Михеич ағаныц нымысха чӧр- 
чее Микола Сухинский Галя чуртаан чир ибзер удаа хайын 
сыххан. Пірееде, Галянац Аделя аар-пеер парған туста, ан- 
дар киліп алып, Зойканы, ӧң-пасха ойначахтар идіп, ойнат- 
чатхан полчаң. Пірееде ол ағаа нимелер ағыл пирчең.і

Тӱгенчі иирде Микола мында орайға читіре одырған. 
Орайда хоныи аларға сурынған.

— Чох, — теен Галя, — син Михеич ағаның сол холызың, 
сағаа анда-мыпда хон чӧрерге чарабас. Хараа немецтер ки- 
лібіссе, хайди поларзың? Командир сині тілеп чӧрчедер бе? 
Нан!

— Галя! — айланған ол, пес хыринда одыра. — Мин са- 
ғаа тың хынчам.

Чаа тузында, мындағ аар туста, андағ сӧс искенде, Галя 
кідіреде хатхырыбысхан. Чораа даа полза, Миколаның хы- 
лығын сынап, ахсын улуғ азып, андар удур кӧріп, ікі тізегін 
газылада саап, оолны позынзар айландыра тартхан:

— Сыннаң ма, Микола, сыннан ма?
— Я, я, хэ-хэ! — ӧрініп, ырчаңнаан анзы.
— Ноға амға читіре чоохтабаазьщ? Хачанох алыс салған 

поларчыхпыс. Пок, мин сағаа ідӧк тың хынчам, кӧӧленчем.
Микола, аның хаңалчапчатханын ма, сыипы чоохтапчат- 

ханын ма піл полбин, ахсын азып, одырыбысхан. Ікі холып 
кӧдіріп, Галязар сун салған. Аның сағызында Галя, амох 
холынзар ссгіріп, мойныпаң арта хуӌахтап, охсан сыххадағ 
полған. ӧрінгеніне хара харахтары сурланыс турғаннар.
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Галя, тосханча хатхырып алып, кинетін ӱнін кӧдірібіскен:
— Эк, Микола-Миколай, синің мында, арса, читпинче? — 

хол салаазынаң пазын сазып, чоохтан сыххан. — Чаа ту- 
зында, хачан пӱӱн ме, таңда ба ӧлер ӧлімні тырғах чағазына 
іліндір чӧрғенде, паста андағ сағыс тутчаңох па? Сынап ан- 
дағ сӧстеріңні амыр даа туста искен ползам, тик чоох по- 
ларчых, хайди даа мині кӧӧлендір полбасчыхсың!

— Чӱреең чоғыл, арса, Галя! — тапсаан Микола, кӧдір 
салған холыи тізеензер тӱзіре. — Минің нимем хомайдыр? 
Хада ӧскебіс хайза, мині син чахсы пілчезің.

— Минің чӱреем чоғыл, Микола. Чоғыл! Минің чӱреем 
Москвада халған, аннаң андар тың ырах, ырах парыбысхаи. 
Ам ол хайдадыр, позым даа пілбиичем. Чӱреем орнына 
мына ниме халған!

Галя сах андох тастындағы кӧгенеенің мархаларын сис- 
клебіскен. Тӧзі сала азырыларынаң, анда тигір хуры чалбы- 
рана тӱскен. Микола, хахаанынаң паза уйатпин даа, аның 
тӧзінзер кизе кӧрібіскен: хыс кізіиің кӧксін ибіре чібек хур 
ораал парған полған. Кӧгенегіиіц мархалары тооза систіле- 
рінец, Галя кӧксіндегі кибін суура тартхаи. Чібек хурның 
чачахтары аның пилінде чалбырасхаинар.

— Мына, киртіпмезен, ма, Микола, холнаң тутхлаи кӧр! 
ГІу хурда минің тыным, чуртазым, кӧӧлеиізім.

Чібек хуры пилімде,
Чарых омазы чӱреемде, —

сарнап арах чоохтанған Галя, — че, Микола, паза миннең 
кӧӧленіс сурба! Піл, минің кӧксімде чӱреем чоғыл. Чӱрееңде 
кӧӧленіс тутчатхан ползаң, таста сағамох, хыйа таста!

Эк, Паска, Паскачах! Іди адаглап, Галя сағыснац ырах 
парыбысхаи турған. Устығ холып наағынзар сас салын, 
харахтарын кічичек иде кӧр салыи, ноо-да ниме сағынчатхан. 
Кӧрзе, ол сағыснан позы хада парыбысхан осхас полған. 
Аның хылынчатханын, омазын ол густа уламох чахсы кӧріи 
аларга полын, Микола, усчатхан чарытхыны тибіретклен, 
узарға пирбинчеткеи. Чарытхы хыринда одырғанда, аны то-
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ғыртын даа кӧрген кізі чахсы ситкирчік, Микола даа сіліг 
оол: ӧсксн сыны пӧзік нимес, ах сырайлығ, ніске, хыстарни 
осхас тегілек кӧміскеліг, амыр чоохтығ, сала чалтанчых арах 
кізі. Чарытхы оңдайлапчадып, паза даа тапсабин, улуғ ла 
тын салчатхан. Аның істіне пайаағы ӧріністің орнына амды 
хомзыныс толчатхан. Анзын пілгенде, чиит оол Галяа даа 
айастығ пілдір парған. Че кӧӧленіс — ол хачан даа кӧӧленіс 
полар. Кӧӧленіснең ойнирға чарабас! Кӧӧленіс ол от осхас 
шіме. Ойназацох, ол сині чобаға суғар. Алай ба от чіли та- 
мылыбызар, апда кірер-парар чир таппассың.

Арса, пу иирде Миколаның кӧксінде андағ от кӧйібіскеи 
полар? Аның даа ӱчӱн пір дее табыс-тубус чох чир ибдеи 
ізікті тазылада чаап, сығара ойлаан.

23.

Иртсн иртӧк іиек сағчацнар 
хазаа хыриндағы ибічексер чыылчатханнар. Тасхар хар хы- 
дыри тӱссӧк, ізік азылча, кізі кірче.

Інек сагчацнар, кӱннің дее сай иртен іди чыылза, кӧп ха- 
барлар чоохтазадырлар. Ол хабарларның настағчызы Каб
лукова поладыр. Анфиза, улуг арах частығ даа иолза, айғы- 
муйғу, кӱстіг ипчі. Аныц пае таа чӧргені иреннерни осхас 
поладыр, ӱні дее чоон арах. Че андағ даа полза, чаа чылы 
аның сырайында аар чуртасты кӧзітчеткен: сынап мының ал- 
нында Анфизаның сырайы хызыл-пулғах полчаң полза, ам
ды пӧзік хамағында тирең тырысхахтар чатхлабыстырлар, 
пултах наахтары оймарғлап партырлар, сырайы сӧӧлінчек 
кӧрінче. Чайаазының даа чалбағы пілдірбипче, пӧзік кӱр 
кӧксі чабыс тӱс иартыр, ӱні дее чазығ арах нстілче. Хаӌан 
даа суулаах кізі амды улуғ сағысха тӱс гіарған одырған. Ки- 
ректс, кирек чохта чалбыран чӧрген хатхы-кӱлкізі устырох. 
Амды ол, ибге кізі кірчетсе ле, хатыі' арах тапсап салча:

— Чап іабырах ізігің, соохты тураа толдыра ағылдың ма?! 
Ол іди тізӧк, Тана ізік хыринда одыра сағын салчатхан:
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«Пок, тура таңах уйазына тӧӧй, полы хачан даа ӧл ибічекті 
хайди тура тічең?»

Сыннаң даа, иртен сай іпек сағчаңнар чыылчатхан ибічек 
тураа тӧӧй полбаан: інек сағчаңнар айда тоғыс соонда кӧ-
нектерін чуупчалар, теестезіп мында халчатхан кізі, сӱт апар 
киліп, айланзалар, сӱт урӌаң плегелерні чуупча, ползар суғ 
тӧгілче. Аның даа ӱчӱн ол ибічектің істі чайғыда даа ӧл 
поладыр, амды, тізең, уламох ӧл. Одың чохта хараағызын 
мында полчатхап кізілер аны чылыда одын полбинчалар, 
пірее кізі ізік ассох, идек алтынаң кире хонған соох оорны 
потолокка читіре кӧдірче.

— Че, хабың ахсыи ас, хабарыц хахта, Аифиза! — айлаи- 
ған Тана Апфизазар.

— ...Хабарың хахта! — хатаан Анфиза, Таназар харағын 
кӧдіріп. — Э-э, мин синнең сурарға ундут салтырбын, эх 
ӧтіре аххан, син кичее, Аракозар кірдің ме? Кирегі хайдаг- 
дыр?

— Уйан. Тӧзектец дее турбимча. Тыц чобалча ол кізі.
— Арако хайди полган, э-эй? — сыбыраныи сурған пір 

иіічі хости одырған ӧӧрезінең.
— Испеезің ме? Чиоскадаң похорон килтір нооза.
— Пок, иарасхан! — прай кізілерге истілдіре чоохтаны- 

бысхан анзы.
— Хайран нос. Аракочахха иазох чобағ тӱсті ноо! — улуғ 

хомзынған Кадың иней.
— Оларның алысханнары даа ноо кирек. Хада даа узир- 

ға маңнанмааңнар, амды — похорон, — хомзынысчатханнар 
ипчілер, — чаа, чаа,.. кӧбӧк кізі пазы чіп парир! Хайран 
Чноска! Кізі чирінде чат халды ноо...

— Паскир чи, уучаң, — айланған Анфиза Кадың иней- 
зер,— тың палығлығ осхас па, пічии хайдаң килген?

— Хайдаң пілерзің, имненче одыр. Пічікті позы пастыр, 
палии аар полза, пае поларчых па? Хайдағ-да Йоскар город- 
та чатчам тіп пастыр.

— Анзы хайда полчаң? — сыбыранған пазох пір ипчі.
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— Йошкар-Ола, — читіре чоохтаан Тана.
— Э-э, Йошкар-Ола полза, ол чаа полчатхан чирдең 

ырах, марийлер чирінде имненче ноо, — чарыда чоохтап пир- 
ген Апфиза.

— Чаа чи хайда полча? Немецтер Москваны алып алды- 
лар ба? — амырабинчатхан пайаагох ипчі.

— Москваны! — хайхап сурыбысхан Анфиза олох ипчі- 
дең. — Москваны аларға оой ниме нимес, Москвазар хол 
сунзалар, холлары кӧйер. Москваны албааннар, че аларға 
тың харасчалар. Гитлер апдар прай пар кӱзін тастапча одыр.

— Ам чи, Москваны алып алза, немецтер пеер, пістіц 
чирзер, килерлер бе? — сурыбысхан Тана.

— Позытсабыс, килбин гюларлар ба! Оларны пеер позыт- 
пас ӱчӱн армиябысха, фронтха полызарга кирек. -

— Хайди полызарбыс? Андар парып, немецтерні мыл- 
тыхнан атхлир одырбыс поо, — чоохтап салған пазох пір 
ипчі. — Чидер пістің иреннерібіс тее чааласчатханы.

— Хайди полызарбыс?—тіпчезің ме, Пелагея? Фронтха по- 
лызарға мылтых ла тударында нимес. ГІолған на кізі позы- 
ның тоғызын чахсы толдырза, амғы туста фронтха полысха- 
ны полар. Піс сағам сӱт саап ысчабыстар, ол тамах фронтсар 
ызылча, колхоз хазнаа ас ысча, анзы фронтсарох парча. Э-э, 
ундут салтырбын, пӱӱн пістіц колхозтац хызыл обоз парча. 
Ол тамах прай фронтсар парар... Че иіс иӱӱн нинце ле 
саған сӱтті андарох ызааңар?!.

— Сынап таа. Че, эйлер, іди идееңер! — таисаан Тана. — 
Сӱт тарт париған хаңааға флаг хазабызарбыстар. анда пае 
саларбыстар: «Фронтха. Чцңіске». Ас тарт парчатсалар, сӱт 
тартхаи хаңааны андарох хозыбызарбыстар.

— Так та-а, эйлер, — тансасхлааннар ипчілер, — іди ит- 
себістер, чахсы иолар.

— Анзы-да андағ ползын, — чоохтанған Анфиза, — іди 
сағынча иолзабыс, гіӱӱн сӱтті кӱндегідең кӧи саарға кирек.

— Че, эйлер, пӱӱн ирай інектерні, пызоларын эміспин,
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холға искіріп, саабызааңар. Пызоны пір кӱн чарған сӱтпең 
дее азыраза хайди полар, — теен Тана.

— Сірернің мында ла пызоны эмізіп саапчалар, пістің 
Россеяда інекті пызоға эмізіп саарыи хачанох ундутханнар. 
Че пӱӱнгі кӱннең сығара холға ла искіріп саап турааңар! Наа 
тӧреен пызоны инезінең пастабох чарза, паза ол инезінзер 
хайбас.

— Сыпан кӧрзс, чарирчых,— тсен пайаағы Пелагея теен 
инчі.

— Кічіг малны хайди инезінең чарчаң? Инезінең чарған 
пызо ӧзӧк гіарбас па? — тоғырланғам Кадың иней.

— Че апзы пасха чоох нолар. Інек саарын пастирға ки- 
рек. Че пӱӱн саған сӱтті фроитха полызарға ысчабыстар 
ба? — сурған Анфиза, азах ӱстӱне тура сегіріп.

— Чаратчабыс! Чаратчабыс! — тапсасханнар інек сағ- 
ӌаңнар.

Прайлары, хабырахтаиыза тӱзіп, кӧнектерін тудына, ізік 
пылаза парғлааннар. Ӱр дее иолбаанда, ӧл ибічектің істі 
хуруғ халған. Соох оор иазох ибге тол иарған.,| і

...Ол кӱн колхоз конторазының хыринда чон назох толды- 
ра полған. Ac таарлаан хаңаалар изерте турғаннар. Олар- 
ның хыринда сӱттіг плегелер таарлаан ікі хаңаа полған. Ха- 
ңааларның пірсінде хызыл флаг чалбастанчатхан. Кӧлігліг 
аттыц тӱгеезін тоғыр хызыл ис тартыи, пае салтырлар: 
«Фронтха!» Ікінӌі кӧлігдегі тӱгееде пазыл партыр: «Чиңіс- 
ке!». Ӱзіичі хаңааның ӱстӱнӌе тартхан исте пазылтыр: «ӧлім 
фашист азымахчыларға!». Сӱт таарлаан хаңааларда хығыр- 
чабыс: «ӧдіріңер фашисттерні, иіс сірернең хадабыс!».

Колхоз пастығы Маноң Петрович ол хаңааларны, ибіре 
пае чӧріп, кӧрглепчеткен. Анынаң хада чӧрген парторг Мак
сим чоохтан салған:

— Кӧрдск інск сағчаңнарны, постарының сыйыхтарын
ысчалар.

— Чахсы, чахсы! — махтаан Чустеев.
Прай нимені сыныхтап алған соонда, Маиоң Петрович 

чон алиында тура чоохтанған:
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— Арғыстар! Немец фашисттері, пістің чирге чаанаң кі- 
ріп, тың улуғ паза хорғыстығ чаа апарчалар. Пістің харын- 
ластарыбыс чаада прай кӱстерін, тыннарын салып харбасча- 
лар. Сағам ыырчы Москвазар тоба сабарға харасча. Аныц 
даа ӱчӱн чаада армия ла нимес, че прай чон араласча. Піс- 
тің пу ысчатхан ас-тамағыбыс фронтта ыырчыны чиңерге 
улуғ хозым ползын.

Чустеев чооғын тоозарынаң, Максимнің табызы истілген:
— Арғыстар! Пістің колхоз чаа алнында даа улуғ маңна- 

ныстарнаң сабланған. Кирбі кистіндегілер, ам даа холларыи 
пое салбин, улам тіспен тоғынарлар. Мал азии ас таа полза, 
малны тох хыстадарбыс. Прай кӱзібіс салып, чазыда чатхап 
асты холға табырах кирербіс. Мындағ обозтар Кирбі кисті- 
пең ам даа кӧп ызылар.

— Ыспин за, піс ыспазабыс, паза кем ызар? — суулаза 
тӱскеннер анда колхозниктер.

Максимнің соонаң чон алнынзар Анфиза Каблукова 
сыххан.

— Арғыстар! — теен ол, чонзар кӧріп. — Піліңер, чахеы 
піліп алыңар. Ыырчы сағам Москваны аларға харасча. 
Сағам пістің армия Москва ізігінің алнында хазыр кӱрес 
апарча. Сағам Москваны арачылирына армия ла нимес, че 
прай чон кӧдірілді. Піс чи, фронтха, чиңіске хайди полызар- 
быс? Піске ас-тамахнаң, кип-азахнаң полызарға кирек. Піс, 
інек сағчаңнар, фронтсар ас-тамах кӧп ыс турар ӱчӱн, пӱӱп- 
нең сығара інекті пызоға эміспин, холға искіріп, саарға ча- 
ратхабыс.

— Чахсы сағыс! — чоохтар истілглеен чон аразынаң.
— Мағаа чарадыңар? — чоох сурған пастых орынчызы 

Хоханах аға.
— Че, чоохтан, чоохтан! — нандырған Чустеев.
Хоханах аға чон аразынаңох пӧриин тудына сых килген.

Млееде кӧксӧреп, кӧксін алғыдып алып, чоохтан пастаан: 
Мин сағынғанда, піс армияа чахсы тоғыснаң на нимес, 

ас-тамахнаң на нимес, че позыбыстың пар нимебіснец полые 
поларбыс. ч
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Тӱрче харағын чонзар кодіріп, сағына тартхан. Анда аның 
чалахай, хыйға харахтары нымырт чіли чалтырасханнар. 
Кірбе сағалын холынаң чыза тартып, пазох амыр ӱннен 
чоохтанған:

— Кем иименең полые полар, анзын пирер, кип-азах: тон, 
мелей, ӧдік. Че сағам, мин сағынғанда, армияа самолеттар 
паза танктар кӧп кирек, арғыстар! Сірер пілчезер, мин хара 
кічігдең сығара мал хадарып ӧскем. Хырых чыл азырох пай- 
лар малы хадарғам. Колхоз тӧстелгеннең пеер колхоз малы 
хадарғам. Кадың пабуска даа пістің аалда колхоз тӧстел- 
геннең пеер, холын пос салып одырбаан. Оолғым Паскирек 
тее хомай нимес тоғынған, амды, чаада полып, палығлығ 
чатча. Паза семьябыс чоғыл... Мин позымның чыынған ах- 
чамны армияа танк пӱдірерге пирчем. Пістің ооллар ол танк- 
наң иемецтерні матап хырзыннар!

Чон аразында суулас тараан. Сах андох хазыр айа сабы- 
зы кӧдірілген. Айа сабызы тохтирынаң, Хоханах аға чонзарох 
айланған:

— Чибіргі пис муң пір танк идерге чидер бе, ооллар?
— Чидер, чиде-ер! — хысхыларнаң хада пазох айа сабызы 

нызырап сыххан.
Ӱр дее полбаанда, Кирбі тағның ӱстӱнӌе парған чолча 

узун обоз парчатхан. Ac, сӱт таарлаан хацааларга ит паза 
тӱк тартхан’ хаңаалар хозылтырохтар. Ол обозтың алнынаң 
хығырза, іди пазыл иартыр: «Фронтха! Чиціске! ӧлім фа
шист азымахчыларға!».

Ол кӱннең сығара полған на кізі позының сыйиин ағыл 
пирчеткен.

1 ана, мелей паза хапчых хоостап, тік пиртір. Мелейіи кӧ- 
иі адреснең Клаиіа ӧӧрезіпе ысчатхаи. Анфиза Каблукова 
соххан чулухтар агылтыр. Арако киис ӧдік... Ана іди кол- 
хозниктер ағылған чылығ кип-азахты кӱниің сай ыс тур- 
ғаннар.

Хоханах ағаның танк идерге ахча пиргенін нрай газета- 
лар улуг буквапаң пасханнар. Анзы тыц улуғ патриотизмғе 
паалалған.
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Добрынко аалзар алдыра 
парчатхан чолча кічіг пала чидін салған ипчі кізі пасчатхан. 
Позы, чабал фуфайка кип кизіп алып, хаас хур хурчан сал- 
тыр. Хызычаана хайдағ-да чылығох кип кизіртіп, тӱк плат 
іартып, пладының ікі пазын кӧксіне хурчап салтыр. Олар 
наа чаапчатхан ӧл харда палчахтығ чолча ағырин на пар- 
чатханнар. Чолами хызычах, ниме ле полза пулбырап, іце- 
зіне амыр пирбинчеткен. Че ічезі анынаң, улуғ кізі чіли, 
чоохтазып ала пасчатхан.

— Син, мама, ноға минзер тимірек сух салғазың? — 
сурча хызычах.

— Чох, ол тимір нимес, ол пушка, немецтерні атарбыс, — 
нандырча аның ічезі.

— Э-ээ, пуска. Немецтерні атарбыс,.. нога атарбыс, мама?
— Немецтер чаа итчелер, кізілср ӧдірчелер.
— ГІІсті дее ӧдірерлер, я!
— ӧдірерлер.
— Чох, мама, пісті ӧдірбестер, ӧдірзелер, мин ылғим...
— Я, палам, ылғирзың. Олар ылғаан даа кізіні ӧдірче- 

лер. ӧдірчетселер, пушкадаң атарбыс.
— Минің пускамнаң ма, мама?
— Я, синің пушкаңнаң.
Олар чоохтаза, ағас аразынаң сығып, аалзар чағдапчат- 

ханнар. Галя позы тӧреен, ӧскен аалны кӧргенде, ноға-да 
чӱрсене ӧрініс тартылған, че сах андох ӧріністі хомзыныс 
алыстырған. «Ол аал амды мини нимес, че немецтерни,— 
сағына тартхан, хызычағы амыраан туста, — че анда парза, 
магаа іӌем тоғаспас, а кӧк киптіг, автоматтығ немецтер учу- 
рирлар. Сыыраттарзар парып, ічемнің сӧӧгін дее кӧріп 
аларӌых».

Аалзар чағдап парып, кизек ағастарны толғирынац, ал- 
ныларында таныс чазычах кӧрінген. Анда Галя нозы ӧс- 
кірген сад.

— Амох яблоко чирбіс, палам!— теем Галя хызыӌагына.

24.
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— Яблак... немецтер пирер бе, мама?
— Чох, позыбыс аларбыс.
— A-а, позыбыс аларбыс ноо, кӧ-ӧп аларбыс, я, мама!
— Я, кӧ-ӧп...
Іди чоохтаза сад хыринча парчатсалар, сыннаң даа чол- 

даң ырах ағастарда яблоколар кӧрінглепче. Галя, Зойка хы- 
зыдахты холынац тартып, чолдац хыйа пасхам. Сад арали 
парып, пірде nip ағастаң яблоколар тӱзіріп,, хызыцаана пир- 
четкен. Анзы, ӧріне, ічезі яблоко пирзӧк, хысхырча:

— О-ой, хайдағ чоон яблак, кӧ-ӧп яблак.
Аиа ол туста, ағастарға колене, оларзар автоматтығ не

мецтер чағдапчатханнар. Галя, оларпы кӧрзе дее, кӧрбеечік 
полып, хызыӌағын чидіне, анзынаң чоохтазып ала, пазох чол- 
зар нас сыххан. Ур дее полбаанда, оларныц алныларында 
ӱс немец турыбысхан.

— Фрау, партизянь? — сыыхтаан оларныц пірсі.
— Чох, не-не, партизан нимес, — иандырған Галя, олар

зар удур кӱлімзіреп, — піс чаадаң тискебіс.
— Фрау партизянь нимес, не-не, фрау гут! — теен паза 

пірсі.
Галя оларныц холларынзар яблоко суратхлабысхан. Аида 

немецтер позынзар удур тутхан автоматтарын хыйа алғлаан- 
нар. Автоматтарын иңнілерінзер арта тастағлап, сад арали 
яблоколар теер чӧре халғаннар.

— Кемдір ол, мама?
— Немецтер.
— Немецтер? Пісті ӧдірділер я, мама, — сырайын чыыра 

тутхан Зойка.
— Чох, ӧдірбееннер.
— Ноға ӧдірбееннер, мама?
— ӧдірбееннер, хызычаам, олар чахсы немецтер...
— Э-э, чахсы немецтер, ӧдірбееннер, — пулбырапчатхаи 

хызычах, ол немецтер парған сад аразынзар хылчаңнап 
ала, — чахсы немецтер!

Тӱрче ле парарыиац, олар аал аразына, кірғеннер. Аалда 
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пӱдін дее иб ас кӧрінген, позының туразы ідӧк хойрал пар- 
ған турған. Пӱдін туралар хыринда чабых машиналар тур- 
глааннар. Аал хазында чир иблер кӧрінглеепнер. Прайзы пис 
иб полған. Алты ба, читі бе машина. Галя, самағлап, ундут- 
пасха хатагі-хатап адағлапчатхаи. Хайди за, аны пеер пар- 
тизаннар командирі Василь Михеич Добрынко аалда кӧп 
немец пе, хайдағ тиріглерін піл килерге ысхан. Пу кӱннерде 
партизаннар ол аалны позыдарға кирек...

Галя, хызычағын чидініп алып, аал арали парчатса, пір 
тура хыринда часовой турча, аныц хыринда — пулемет. Паза 
пір пулемет чир иблер хыринда турған. Пу иблерде прайзы 
хырыхча кізі полар...

Ол нимелерні кӧрглеп ала, аал аразынзар парчатхан- 
нарында, кистілерінде кізі тапсабысхан. Кӧрзелер ле, соола- 
рынаң автоматтығ немец ойлап одыр.

— Фрау, штэн!— тапсаан ол, хыриларынзар чағдап 
киліп.

Галя турарынаң, Зойка аныц идеензер чапсыра туры- 
бысхан.

— Фрау, комм! Штаб... (иараац штабсар!).
Галя аныц тілін піл полбип турыбысханда, ол немец аны, 

ниянец хаан, тартхан. Орныиац хыймырап, пір хаалағ даа 
пасхалахта, немец аны нітке пастыра алнынзар сасхан. 1 аля, 
сала андарылбии, ііделеиіп, пас сыххан. Зойка хы.іычах, ыл- 
ғирға сӱркӱңнеп ала, ол немецсер тоғыр кі>j> салып, пасчат- 
хан. Іцезі аны сала ацдара тартпии еӧӧртеп парчатхан.

Штабсар чидерлерінец, ізік азып, немец Галины ибзер 
кире сасхан. Анзы, иркінге сӱрнӱгіп, тӧрт пахханни пар тӱс- 
кен. Аида Зойка хызычах, хорых парып, хысхырыбысхан. 
Галя, сах андох тура хон киліп, хызыӌағын хаап, кӧксінзер 
чаба тудыбысхан. Позы стол кисгінде одырғаи офицерзер 
хази кӧрібіскен. Зойка хызыцах, андарох кӧре, хысхырған;

— ӧдірче, мама!
— Чох, ӧдірбес,.. офицер гут! — теен амыр ӱинең, ол 

офицерге чалахай хылынып.
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Галя, андар харах сығып, кӱлімзіреен.
Фрау гут, офицер гут! — кӱлімзіребӧк ала тур килген 

стол кистінец ол немец. — О-о, кічіг пала гут!
Іди тіп ала, немец офицер Зойка хызыцахтыц пазын сый- 

бирга иткен. Зойка, немец позынзар, чагдапчатханда, тыц на 
хысхырып, ылгабысхан. Галя аиы кӧксінзер уламох чаба 
тутхан.

— Немец гут, ылгаба, ылғаба! — амілратхан Галя хызы- 
чагын.

— Партизянь, разведчик? Не-е? — сурған немец, Галязар 
кнзе кӧріп.

— Не-е, чаадац тис чӧргебіс, ам Минсксер парчабыс,— 
тееп Галя, иемецтерніц алнында чалахай хылынып.

— Партизянь ползац, мына вешать! — холынац ээк ал- 
тынца киині ,кизе тартып, чоохтанған немец.

— Не, не-е! Партизан пимес. Чаадац тис чӧргебіс,— 
чоохтанып, Галя, немецті тарындырбасха полып, чалбырада 
кӱлінген.

— Не-е, партизянь нимес, — айланған пазох немец.
— Чох, чох, аарда партизан нимес, — киртіндірген пазох 

Г аля.
Немец сах андох, ӱнін алыстыра, чалахай чоохтанган:
— Фрау гут. Фрау хоросо.
Немец сіліг ипчінің алнында, часхы хар чіли, хайылчат- 

хап. Іди чоохтанып ала, чағын пас киліп, Галяның тӧбін тут 
салган пазын ээктең тудып кӧдірібіскеи. Олар удур-тӧдір 
кӧріс турганнар. Че Галя хайди даа чалахай поларға хынза, 
кӧксіндегі чӱрегі тастынзар сығара сабарға харасчатхан. 
Хайди за! Аныц алнында — немец, фашист.

Аның даа ӱчӱн аныц кӱлінізі сын кӱлініс осхас нимес, 
че арған кӱлініс полған. Немец офицернең харахтаң харах- 
ха удур-тӧдір кӧріс турғаннарында, хыриларында Зойка 
хызычахтың табызы истілген:

— ӧдірді, мама, м а ,1 ат!
Галя, хызычаанзар кӧрібізіп, позы даа хахап парған: ан- 

зы хойнындағы пистолетті немецсер улап салып турған.
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Ічезі позыизар кӧрерінең, хызыӌах пазох тапсаан:
— Ма, мама, ат! Мына немец атчаң пуска.
Пала іди тирінең, немец кӧрізін андарох айландырған.
Пистолет улап салғаи хызычахты кӧр салып, сах андох, 

ала парыс аң чіли сегіріп, хыйа чачыраан. Хызыӌахтың хо- 
лындагы пистолетті суура тартыя, абағырған:

— Партизяньнар, нартизяньнар...
Аныц табызына часовой ізік аза тартхан. Часонойиы 

кӧре, ол офицер пазох хысхырған:
— Фрау партизянь,.. кӱчӱгес — партизянь!
Галя, хызычағын хаап алып, хучаанзар кӧдіргеп. Часовой 

солдат, кире ле хонып, кічіг паланы ічезшіц холынаң суура 
тартхан. Хызычах, азахтарын тепкленіп, тыцылғаан. Нинче 
пар кӱзінең немецтің холынаң суура толғанып, тілленчеткен:

— Ӧдірді, мама, ат аны! Ат мама!
Немец, паланың ахсын чаба тудып, ікі азағын салбацна- 

да, тасхар сығар париған. Галя, аны ла кӧрерінең, пір ле 
сегіріп, ол солдаттың холындагы палаа чарбаныбысхан.

— Сал, айна, паланы! — тапсаан, харахтарын улуғ 
кӧрібізіп.

Галя палазын пыласчатханда, офицер, аны хаап алып, 
чирзер аңдара тастаан. Галя табырах ла тура сегірген. Анац, 
хазырлан киліп, тапсаан:

— Кізі ӧдірчеңнер, хан чічеңнер!
Ana ол туста Зойка хызычахтыц табызы ізік кистінде 

чіт парған. Сах андох автомат тадыри гӱскен. Аны ла исте, 
Галя хыринда турған пистолеттіг офицерзер удур пасхан. 
Аиыц харахтарыныц сузы немецтіц кӧксін ӧтіре нарчатхан 
осхас полған. Мылтыхтығ ыырчыны чалаас холнац на чоо 
тудыбызар кӱзі кӧрінген. Аныц іди тарынғанын кӧре, ол 
офицер тӧдір пасчатхан.

— Паланы ӧдірдер, адайлар. Кічіг паланы, ат мині, 
хапға тоспас айна!

Офицер, Галяны ацдара сазып, азахиац типсеп сыххан.
— Чоохта, хайда партизяньнар? — хысхырчатхан ол.
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— Пілбинчем, чоохтабаспын, — нандырчатхан Галя, ол 
офицер хайди даа итсе, пір дее ниме чоохтабин.

Немец хайди даа саапчатса, Галя, пір дее йоғырбин, тізін 
не ызырыныбысхаи. Галя тапсабин, стол алтынзар чызынчат- 
ханда, гестапо офицері аны, хаап алып, пазох пол ортызын- 
зар тастаан. Тӱңдере тӱс парған кізіні азахнаң типсеп сыххан.

— Партизянь хайда? — хысхырған ол пазох.
— ГІІлбинчем, чоохтабаспын, — тапсаан Галя тістерін 

ӧтіре, пазын ол немецсер кӧдіріп, — ӧдірерге бе, хан чіцең
пӱӱрі

Немец, паза ла чоох ал полбин, ізік ӧтіре ноо-да кізее 
тапсаан. Ур дее полбаанда, кӧк киптіг солдаттар, автомат- 
тарын тудына, кире хонғлап килгеннер. Сах андох, пӱӱр чіли 
пыласхли, Галяа тыынғлааннар. Пазох азахнаң теепчелер, 
холнаң саапчалар. Анзы аарда ла тапсабинчатханда, немец 
офицер солдаттарға позының тілінең ноо-да ниме тіп тап
саан. Олары паза хол кӧдірбин турғлабысханнар.

— Фрау, партизянь! — айланған ол, полда чада, ханға 
пурлухчатхаи хыс палазар чағын полый. — Немецтер гут, 
чоохта, тының артызарбыс...

— Немецтер гут тідің ме? Гутта поға кізіні тіріге кисклеп- 
чезер? Ноға кічіг паланы автоматнаң атчазар?.. Хайдағ не
мецтер гуттыр? Сірер позыңарны гут тіп турзар ба? Чох, 
сірер гут нимессер, а сірер хан ісчең аңнарзар...,

Галя андаі сӧстер сырайына тастирынаң, ол офицер па
зох ноо-да ниме тіп абагырған. Солдаттар пазох, Г'аляны 
хаап, ӧдір сыхханнар. Офицер оларға «чалаастаңар» теен по- 
лар чи. Солдаттар амды Галяның кискен кип-азағын ӱзе-чара 
тартхланчатханнар. Фуфайказыи суура тартып, тӱцдере чат- 
хан кізініц кӧгенегін мойдыриинаң хаап, сунғар тали тарт- 
ханнар. Хыс кізі, уйат парып, чалаае идін чазьірарға полып, 
пір хыринзар айлапыбысхан, Ідп айланарынац, талалых кӧ- 
генегінің чыртығынаң чібек хурның нір пазы сых килген, 
узун чачахтары чирзер чайылыза тӱскеннер.

Ол нпме полцаан піл полбин, немецтер ностары даа хай-
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хаан осхас полғаннар: удур-тӧдір кӧрізе тӱскеннер. Офицер, 
тура хонып, чібек хурға чапсынған.

— Знямя партизянь, знямя! — хысхырған ол харлаас 
ӱннең.

Галя, сах андох нинце пар кӱзінең сіреніп, холына тайана, 
кӧдірінген. Аида ол немец, тарта-тарта субалдыра чібек 
хурны, партизан хыстың кӧксінең азыра тартхан.

— Знямя! — чоохтанып ала, nip пазын солдаттыц холын- 
зар суна пирген. — Знямя, торғы...

Ікі пазынаң тудып, чаза тартханнарында, чібек хурныц 
узуны торге сала чит парбаан.

Паза ла пылас полбаста, Галя аннац андар ол хурны 
хайди идерлерін кӧріп одырған. Ол туста позы сала тын 
хабынчатхан.

— Знамя нимес, чібек хур! — теен ол чазығ ӱннең. — 
Чібек хур, мына пеер хурчанцаң,— пилінзер кӧзіткен.

— Фрау, тапсаба!— хысхырған немец, андар мунзурух 
кизеніп, — Знямя, знямя, партизянь знямя!

Іди чоохтанғлап, пазох позыныи тілінең сӧлдаттарына 
тапсаан.

Оларнын пірсі, кинетін айлана тӱзіп, сығара ойлабысхан.
— Хур, — теен немец, — Европада прай полғам, пір дее 

чирде, пір' дее кізіде андағ хур кӧрбеем. Франца, Польша, 
Латвия, Литова, Белорусь, — йене. Хур, не-е!

— Ол национальнай,.. Европада нимес — хакастарнн! — 
теен Галя.

— Шнайн, о-о, кавказтарни? Амох кӧзідем мин кавказ- 
тарннн, Шнайн, — чоохтанып, хычан турған немец.

Сьпара ойлааи солдат палты тудына кір килген. Аны ла 
кӧреріиец, Галя тӱгдереп парған пазына ікі холнаң тыынған. 
Ахсын улуг азынып, хысхырыбысхан.

— 0-ой, хайдн идерге?.. Ол знамя ннмес, чібвк хур! 
Паскирніц хуры! Паскирни!

Офицер, палты хаап, чібек хурпы иркінге салып, кнзе 
сапхлап сыххан. Галя, пар-чох кӱзінсң сіреніп, тура сегірген.
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Офиңерніц кистіне чарбаныбысхаи, холындағы палтыны пы- 
ласчатханда, немец солдаттар пазох аны, пыласхли, ацдара 
нол ортызынзар тастааннар. Анзы чирге тӱзерінең, иазох 
азахнаң тепклепчеткеннер. Офицер, чібек хурның ӱзіктерін 
ал киліп, ээзінің ӱстӱнзер тастағлаан. Анзы, аны ла кӧрері- 
нең, хурның чурухтарын теерглеп, піріктіре тудып, кӧксінзер, 
чӱреензер чаба пазыбысхан. «Пу Паскирнің хуры, — сағына 
тартхан. Чӱрегі пазох сыстап сыххан, — хайди ит салдылар 
олар чібек хурны?»

— Знямя чоғыл ам, фрау, чоохта, хайдадыр партизянь- 
нар? — сурған, талалых киптіг хыс кізізер хази кӧріп. — 
Оберлейтенант Штром, русь оол Борка паза оларнаң хада 
читои солдат, фюрернің иң чахсы солдаттары, хайдадыр?

— Пілбинчем, кӧрбеем, — нандырчатхан партизан хыс.
— Русьтар прай андағ адайлар! — хысхырған немец. — 

амох кӧзідербін «пілбинчем». Мойныцда пағлығ ағаста сал- 
баңнап турарзың.

— Орыстарны прай мондыр полбассар. Мині ӧдірзер, пас- 
хазы халар! — теен Галя, тың на ӧкпеленіп.

— Тапсаба, айна! — абағырып, немец пазох аның ӱстӱне 
сегірген.

Кӧксінең ікі, ӱс хати тееп, солдаттарына хысхырған. Ола- 
ры йоғырып, толғалчатхан хыс паланың хол-азахтарын чаба 
палғағлабысханнар. Пазох позының тілінең ноо-да ниме тап- 
саан офицер. Пір солдат, Галяның ӱстӱне одырып алып, пал- 
ғап салған холының тырғағының алтынзар іңе кире сасхан. 
Холыныц узы, ізіг кӧс тутхан чіли, ачыза тӱскен. Пола-пола, 
прай иді ачызып, чӱрее сысти тӱскен. Галя, холларыныц агы- 
риин сыдап полбин, пазох йоғырған, позы аар-пеер ле хабы- 
рахтан сыххан.

— Чоохтирзың ма, хайдадыр партизяньнар? — хырлаан 
ол офицер пазох, Галяның илепчеткеніне морсына. — Чоохта, 
хайдадыр оберлейтенант Штром паза апнаң хада парған 
читон солдат.
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— Олар прайзы ӧл оймахта чызыпчалар, — тееи Галя, 
кинетін пазын кӧдіріп, — сірер дее ідӧк чызирзар!

Партизан хыстың ӱнінде ыырчыны кӧр сыдабас хазыр ӱн 
истілген.

— Хайдағ оймахта, фрау партизянь? Чоохта, тіріг халар- 
зың! — чойырхап арах, амыр ӱннең, харахтарын чідіре кӧріп, 
чоохтаиған немец.

— Хайдағ оймахта полар, чир оймахта чи!
— Партизянь полчатхан чирде бе?
— Паза хайда полар.
— Ой, ой, хайран оберлейтенант Штром! Хайран Штром! 

Фюрернің солдаттары... Ам хайда ол партизяньнар?
Партизан хыс амды йоғырбин даа, чоохтанмин даа чат- 

ханда, офицер арғыстарына ноо-да ииме тіп тапсаан. Олары 
сах андох ізік пылаза парғаннар. Солдаттар сығарынаң, офи
цер, пас парып, столда турған лампаны узырыбысхан. Аны 
ла кӧрерінең, Галя кинетін тітіри тӱскен. Хол-азағы пағлығ 
даа полза, орған алтынзар чызын сыххан. Немец хан пол 
парған хыс кізі чатхап орынзар наплада тӱскен.

— Фрау гут! Партизянь гут! — чоохтанар даа ниме тап- 
пин, ноо даа ниме тізе. «гут» ла иде, харасхы чирде сыбы- 
ранчатхан.

Чатчатхан хысты таппин халыи, полда харбастан чӧрген 
туста, тасхар пулемет тадыри тӱскен, автоматтар тырласхан- 
нар. Анда-мында мылтыхтар атылчатханы истілген.

— Ана тасхар партизаннар! — хысхырған Галя.
Немец, сах апдох тура сегіріп, стол ӱстӱнде ноо-да ниме

тілеен. Тӱрче поларынаң, фонарьычахтыц кӧк оды иб істінде 
аар-пеер ойлап чӧрген. Орған алтындағы кізі от чариина ор
та поларынаң, офицер аны ікі-ӱс хати пистолетнең атхан. 
Позы, фонарьычаан даа узырбин, ізіктең сыға хонған.

Немец пастабох атарынаң, Галяның иңні ікі чирдең ачи 
гӱскен. Ноға-да чир ӱстӱ' сарғалып, харахтарының алтында 
хара с.еектер кӧп учуххлааннар. Тура істі уламох харасхы 
пол парған.
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Партизаннар командирі Михе
ич позының полысчызы Миколканаң хада, радиоприемник 
тыхтап, наа ла чоохтандырчатханнар.

— Москваны тут, Москваны! — маңзыратчатхан Михеич 
полысчызын.

Микола илееде толғағлирынаң, радиола чарых ӱн истіл- 
ген: «...Кичее пістің Армиябыс немецтерніц фронтын тали 
сапхан. Амды немецтерні кидер алдыра с.ӱр парчалар...».

— Москва! — хысхырған Михеич.
Ана ол туста кем-де, тасхар сығара ойлап, хысхырчатхан.
— Радио... Москва! Москва!
«фіырчы, тириин тасти, табырах тисче...».
Чир ибзер партизаннар кӧп кірген туста, ізік хыринда 

пазох табыс истілген.
— Дядь Михеич, дядь Михеич! — хысхырған nip оол, чир 

ибзер кире ойлап киліп. — Піс кӧрдібіс, Мацкевичті немецтер 
іудып алғаннар. Хызычағынан хада туразар кир парыбыс- 
ханнар. Добрынко аалда алты чабых машина, ікі пулемет...

— Тимненіңер! — чахааи партизаннар командирі. 
Аалны чаанан аларбыстар.

Кӱн хонып, аал ӱстӱне пӱрӱнкӱ тартылчатхан туста, пар
тизаннар аалны ибірс ікі сархында турган ағагтлр арали 
чағдапчатханнар. Харасхы поларынан, сад ӧтіре тарн пір 
группа килчеткен. Полгаи на партизан, ырах нимес ойлап 
парып, чада тӱсчсткеп, пірсі чатсох, паза пірсі тура хонып 
чӱгӱрчс. Ідн олар аалзар чағдап килерлерінен, немецтер, кбр 
салып, чогар ракета атханнар. Ракета чаринна аал хазында- 
ғы чазы прай кӧріне тӱскси, анда немецтер ат сыхханнар. 
Ікі пулемет, автоматтар аидар алдыра ла атчатхлннар. Че 
партизаннар командирі ол туста аалнын пір хыринча килчет- 
ксп группаны аалға читіре ал килген. Олар кннетін аалнын. 
пір хыринан ат сыхханнарында, немецтер алох парғаннар: 
хайдар ла полза, оорли атчлтханнар. Оттығ ухтар аал ара 
зында, харпығ пораан чіли, ойнал сыхханнар. Ра кета ны пір-
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сі-пірсінің соонац тигірзер алдыра ат турғаннар. Че аал ара- 
зына кіріп, ыырнынаң пірігіп алып, чааласчатхан партизан- 
нарға учухчатхан оттығ ухтарны хоостыра пілерге чахсы 
полған. Ол ухтар немецтер хайдазыи кӧзітчеткеннер. Хазыр 
чаалас аразында Михеич найаағы Галины кир парған тура- 
ның алнынзар ойлап парған, тасхар часовой полып турған 
немец полған полар чи: пір солдат, тура пулиина кӧленіп 
алып, аар алдыра атчатхан. Анзын партизаннар командирі 
нистолетнен атыбысхан. Олар тура алнынзар пазарларынан, 
турадаң, фонарьычағын тудына, немец сығара ойлап килген. 
Анзын Микола андох тӱзіре атыбысхан. Туразар кире ойлап 
парын, Соколовский тапсаан:

— Галя, тірігзің ме?
Аныц табызына пір дее кізі напдырбааи. Мпхснч сах 

андох, ізебінең фоиарьыцах сығара тартып, иб істін чарыды- 
бысхан. Пол ортызында хан кӧлбейе чатханын кӧр салған. 
Ол ханға хайдағ-да чурухтар, ӧтік парып, чатхлааннар. Ан- 
чаға хайзы полза иартизапнар командирніц соонаң кірглеп 
килгеннер.

— Ораны кӧріңер, ӧдіріп, андар кире тастабысхан полар- 
лар! - тапсаан Михеич.

Кем-де ора ізігін асчатхан. Ол туста партизаннар коман- 
дирініц пымысха чӧрчее — Мнкола оол, фонарьычағох тамы- 
зын, стол алтын, сірее алтын кӧрглеп чӧрген. Орған алтынзар 
чарыдып ла, арғыстарына тапсабысхан:

— Мына Галя! Мында ӧдір салтырлар!..
Анын. ӱнін истсрінецӧк, Михеич фонарьычағынын, чаринн 

аидарох айландыркан. Галины ла кӧр салып, тізін ызырын 
килін, холын мунзурухтн тудып, чоохтан салған:

— Адайлар! Мацнанганиар!..
Аделя, ӧӧрезін кбр салып, ылғабысхан.
Аделя, орғанпы хыйа тартып, Галяныц сӧӧгін андартын 

орган ӱстӱнзер кӧдіргеи. Михеич, ӧліг кізініц сырайын чары
дып, фонарьычагыныц чариин пазох ползар иозытхан. Чирде 
хан по.т нарған чурухтарзар кӧре, чоохтапған:
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— Мынзы нимелер полчан?
Галяның алнында пӧріктерін суурып алый турғлаан пар- 

тизаннар кӧрістерін андар айландырғлааннар. Аида Микола, 
чібек хурның чачахтыг ӱзиии кӧдіріп ле, хысхырыбысхан:

— Командир арғыс! Ол — чібек хур, Галяның хуры... 
Москвадаң ағылғам теен. Позының кӧксіне ораап алып ал 
чӧрген. Мин аны кбргем...

Аның чооғын прайлары ситкіп искеннер. Михеич, тізен, 
амды ол хурнын чурухтарын, мбкейіп, позы теерглеичеткен.

— Хайдағ-да хахас оол пирген теен, — ӱскӱр киліп, маң- 
зырап чоохтанчатхан Микола, холын хамағынзар салып, 
ноо-да ниме сағысха кир полбипчатхан, — паза,., паза,., ниме 
тіӌік?.. Э-э, іди теен:

Чібек хуры пилімде,
Чарых омазы чӱреемде.

Ана ол туста харасхы чирде Галяның чазығ ӱні истілген:
— Йо, хайди полим?
Прайлары аның хыринзар ойласхан чіли пазысхлааинар.
— Тіріг! — ӧріне тӱскен Аделя.
— Суғ пиріңер! — чахаан командир.
Микола сах андох, фонарьычах тудына, кухнязар ойлаан. 

S'P дее полбаанда, суғлығ чірче читірген. Галяның ахсынзар 
суғ позыдарынаң, ікі хати хортлада азыргам. Харағын азыгі 
ла, алнында чарыичатхан фонарьычахтың кӧк одын кӧр 
салып, хысхырыбысхан:

— Э-эх, адайлар!.. Мин партизанмын, че хайди даа итсе- 
ңер, чоохтабасгшн, кискленер минің идімні, тіріге кисклеңер. 
ханға тоспас пӱӱрлер...

Галя, іди ле тапсап, кӧдіре тутхан пазын пазох тӱзірген, 
харахтарын чаабысхан.

— Піспіс, Галя! Піс,.. — маңзыраан тапсирға Аделя, арса, 
ӱнін танир тіп сағына.1

— Піспіс, оцарын, Галя! — чоон ӱннең тапсаан Михеич.
Галя, харағын пазох кӧрібізіп, чахсы пілін полбипчатхан.

Ол ла харағын кӧрерінең, командир пазох тапсаан'
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— Че мында ікіче кізі халзын, немецтер ам даа аал- 
далар...

Анынаң хада полған партизаннар соонаң сығара ойлас- 
хлааннар. Паза пулемет табызы истілбинчеткен. Аал хырин- 
дағы чир ибде ле автоматтар тадырасчатханы истілчеткен. 
Анда аалның пір хыринаң килген партизаннар чааласчат- 
ханнар. Андар чағдирынаң, командир чахығ пирген:

— Чир иблерзер гранаталар!
Ур дее полбаанда, гранаталар пірсі пірсінің соонаң чара 

чачырап нызырасчатханнар. Пістіңнер анчаға чир иблерге, 
окоптарға кире сегірглееинер, анда чаалас парчатханнар. 
Пола-пола, немецтернің атханнары улам на ас истілчеткен. 
Пастағы туста оттығ ухтар аал аразында, хазыр пораан чіли, 
хайнааи полза, амды кӧрінмин, улам на амырапчатханнар.

. Че ӱр дее полбаанда, анда-мында алынча атыстар ла истіл- 
глеен, немецтер удурлазарын тохтатханнар. Тіріғ халғаннары 
аалдаң тизібіскеннер.

Аалны прай алған соонда, партизаннар трофейлерін 
чыыпчатханнар. Трофейлері, тізең, алты чабых машина. Анда 
полған: азых-тӱлӱк, патроннар, пис пулемет, отысча автомат 
паза гранаталар...

Галяның палиин чаба палғирынаң, сағызы кіріп иастаан. 
Сағызы кірерінеңӧк, ол сурыбысхан:

— Зойка хайдадыр?.. Чібек хурым чи пӱдіи ме?
Зойка хызычахты Галяныңох чооғынаң' тасхар час харда

тӱңдере чатханын тапханнар. Немецтер аны, ізіктең сығара 
тастап, тӱңдере тӱскен чиріндӧк автоматнаң атыбыстырлар. 
Зойканың сӧӧгіи ибге кир килгеннер, Галя хайди полза па- 
зын кӧдірген, хызычағының, лӧн киндір осхас, сарығ гіазын- 
дағы, кип-азағындағы ханны кӧр салып, пазох пілбеске кір 
парған. Аделя аның сырайына суғ пӱргӱріп оңарындыр- 
чатхан.

Дивизиядаң чахығ килгенче, Добрынко аалны хайди даа 
тударға кирек полған. Аның даа ӱчӱн Мнхеич ағас аразын- 
дағы тураларзар палығлығ кізілерні ле, чічец нимеліг маши-
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наларны ла ысчатхан. Алған тирігні прай мында ал халған. 
Улуғ чол аалзар кірчеткен чирлерде — аал пазында, аал 
азағында — пик хадарығ турғысхлаан. Пазох улуғ чааға 
тимнендірчеткен.

Уреен партизаннарның санында Михеич позының нымыс- 
ха чӧрчее — Миколаны, чохсынған.

...Дивизияда иртен искіргеннер: дивизия командирі Батько 
Гордей, Добрынко аалны алғаи ӱчӱн, партизаннарны ізіғ 
алғыстапча, че олох туста чахыпча, чаа улуғ даа иолар пол- 
за, ол аалны паза немецтерге нирбеске. Ол аалда Совет 
ӱлгӱзі ползын, партийнай паза комсомольскай организация- 
лар тоғынзыннар. Полызығ кнрек полза, кізілер ызарбыс.

ГІартизаннар, постарының аалын холға алғапда, пастағы 
кӱн, чаа чох туста, ибдегі чіли тудынғаннар. Мының алнын- 
да аал Соведі полған турада, хайда кичее ле немец офицер, 
Галяны иреелеп, сурағ итчеткен, ол тураның хыринда пазох 
хызыл флагыцах танға чалбыраіт турған. Анда пазох аал 
Соведі тоғынып иастаан.

26,

Нанго, имнег турадох чатча- 
дып, паланы азырирға ағылғаннарында, палазын кӧр салып, 
позы даа хахап парған: палазының ӱстӱндсгі ирні чірік, кӧ- 
міскелері тӱгдӱр, хап-хара полған.

«ӧйанның палазы, танып, чӱреғін хайдағ-да кӧрінмес 
ниме кимір сыххан, — ноға іди пол парды? Ойаңнаң даа пас
ха кӧп кізі хондырғам, ноға аниаң на пала иол парған? Am 
чн чои харағын хайдн кӧрем?»

ІДи сағына, азырирға ағылзалар, палазыныц ахсына им- 
чекті суғаачых ла полып, азырабиндаачатхан. Хачан оңдай- 
ланғанда, андох палазын, пір дее кизіртчең кип чох, ах сӱбӱ- 
рекке паза чабал чоріанахха ла орааи пиргеннер. Нанго, хыс 
кізі, иалалығ пол парғанына уйатханынаң, аалдаң табырах 
ла сыххан. Аалдаң сыхханча, палазыныц сырайын аспин, пір
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Дее чирде тудылбин парған. Аалдан, сала ыраанда ла пала- 
зының сӱбӱрегін аза тартхан, кӧрзе, ӧӧн не Ойаң. Аны ла 
кӧре, палазын чазыда даа тастап парыбызар кӧңні пар пол- 
ган. Че андағ даа полза, постың палазы посха айастығ. Па- 
зох чаап алып, соох таа полза, чазағ чолча пас сыххан. Ал- 
нында Кирбі тағ турған.

Іди парчадып, Нанго кӧп нимелер сағынчатхан. Пазын- 
дағы сағыстары, чол хазында ӧскен от, чол парчатсаң, хайди 
пірсі пірсінің соонаң алызып одырадыр, ідӧк алысчатханнар.

«Я, мин ӧкіс ӧскем, іӌемні сала-сула ла пілчем. Іӌем 
ӱреен соонда, пабам ибге дее айланмачаң, араға ла іс чӧрчең, 
ибде полза, изірік, полар полбас ниме ӱчӱн мағаа хысхыр- 
чац, уучамны сохчаң. Пола-пола, арағаа кӧйіп, ӱреп парған. 
ІІабамиы чыып салғабыс. Пабам хомай даа полза, ӱреенде, 
мин дее, уучам даа тың ылғаабыс. Чуртирға сидік полған, че 
андағ даа полза, чуртаабыс, мин ӧскем. Постығ пол таа пар- 
ганда, уучам ӱреен, мин чалғыс пос халғам. Школаны даа 
тастирға киліскен, кӧп ӱгренмеем: алты классты ла тоозары- 
наң, ӱгренмин чӧрібіскем. Эк, хайдағ алығ полғам, ноға ӱг- 
ренмеем школада? Ноға мин, пір дее ниме сағынмин, олған- 
нарны ла хооп чӱгӱр чӧрӌеңмін. Улуғ ӧскенде чи! Бригадада 
чічең ниме ндіп тоғынчаңмын, харным астабаан. Мин сағын- 
чаңмын: «Хыста тосханча' чӧріп аларға». Ам чи, тосхан пол- 
баспын ма за? Харыннығ полғам, аар чӧргем, кемнең харын- 
нығ пол парғанымны позым даа пілбеем, ам кӧрзем, Ойаң 
над аар пол партырбым. Нинче кізінең чӧргем, ноға пасхала- 
рынаң харыннабаам, ол ла айнадаң... Хараа килііі, хойныма 
кір парчаң, хас чӧргенін дее пілбеем, ам чн хайди чон хара- 
ғын кӧрем? Уйат, уйат».

Ідн сағына, Нанго тоң чолча Кирбі тағның ӱстӱне сых 
парған. Хырға сығарынаң, аның алнында хачаннаң таныс ча 
зы хазар чадыбысхан. Позының аалындағы тураларныд тӱ 
дӱннері пурласхлапча. Тағ ӱстӱнеңӧк ол полған на тураны 
танаан. Позының тураэы аал ортызында кӧрінчеткен. Аныд 
тӱнӱгінең тӱдӱн сыхпинчатхан. «Ам чн, ол нб соох полар,
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одыц даа чох полар, — сағына тартхаи ол, позыныц нбін 
кӧрерінең, — ам минің килчеткенім кӧр салзалар, прай хон- 
чыхтар чыыл килерлер, паланы кӧрерге идерлер, кӧрзӧк, 
Ойаңның палазын танирлар, мағаа кӱлерлер. Чох, кӱйӧрте 
парарга чарабас»...

Нанго арығзар кӧрген, анда аиың отаа, агастар кӧп 
кӧрінчелер.

— Иирге читіре анда полый алим, кӱнӧрте ларарға 
уйат, — тееи ол позының алиынча.

Аныц сӧстерін сыгырып, чил хат.апчатхан чіли истілген:
— Я, уйат, уйат!
Нанго, чолдаң сығып, арығзар пае сыххаи. Хар сах андох 

аның ботиикаларыиа тол паргаи, азахтарына ічігей пілдір- 
ген. Че андағ даа полза, Нанго, пазын тӧбін не тут еалып, 
пасчаан на пасчатхан. «Арығда парза, от одынып алам,— 
сағынчатхан ол, — иирге читіре ӱр нимес...».

Кискен кибі чуға даа полза, Нанго сӱргекке орааған па
лазын, хойнынзар чаба тудып, чылытчатхан. Ол арығзар 
чағдирынаң, чил улам на тыыдыбысхан. Ӱр дее парбин, Нанго 
ағас аразынзар читкен. Хойыг сӧӧттер тӧзінде палазын чатыр 
салып, тымых чирде от одыиарға иткен. Оох ыдырбаннарны 
сыы тутхлап, спичке тартсох, чил сах андох узыра саапчат- 
хан. Пӱргеп салған паланың ылғааны истілзе дее, Нанго, 
позы даа соохха тооп парған кізі, от ла тамызып аларға 
харасхан. Пола-пола, позының даа холлары пілеклебіскен, 
азахтары тын, на сыстасчатханнар, спичке дее тоозылчатхан. 
Паза ла от одынӌаа чохта, ол, палазын на хаап, ибзер алды- 
ра тирең харча чӱгӱр сыххан. Че хайди даа чӱгӱрзе, хучах- 
тығ чол айныт полбинчатхан: пірде кӧртікке путтарынча пат 
парча, пірде тоңха тӱсче. ӧдігіне толдыра хар, андох хайы- 
лып, азағын тоңдырча.

Кӱн тағ кистінзер кірчеткенін дее Нанго кӧрерге маңнан- 
маан, че чир ӱстӱ нога-да пӱрӱңкӱ пол сыххан. Чил улам на 
хазыр улуп сыххан.

Че андаг даа полза, Нанго, палазын хойнынзар улам на 
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чаба пик тудып, аңдарылып ала, арығдац на сығып аларга 
маңзырапчатхан. Хайди даа маңзыраза, тирен хар аның аза- 
ғын пик тутчатхан. Аар пасча, пеер пасча, чол ла чогыл — 
ирай ла хар. Ол хар, позын кӧдірбин, азах алтында чайыл- 
чатхан. I

Тың харасхы полыбысханда, Нангоның чӱрее улам тын. 
кӱрсӱлеп сыххан. «Мындағ чилліг харасхы хараада пӱӱрлер 
учурап парза чи», — сагына, уламох хорыхчатхан ол.

Пола-пола чил улам на тыытчатханы пілдірген: агас 
салааларын пірееде сыы толғағлап сыхча. Аида агастар ӧң- 
пасха ӱннең сығырыс сыхчалар. Порааннығ хар кізі сырайы- 
па чахталча. Андағ даа полза, Нанго чилге ле удур пасчат- 
хан. Ол пілче, аал — чоғар. «Че арығдаң на табырах сығып 
аларға, анда, арса, аал кӧрінер, чарытхылар ла кӧрінзе, ас- 
тыхпаспын», — сағынчатхан ол пазох.

Хайдағ даа соох полза, алнынзар ла парчатхан. Палазы 
пастағы туста тың ылғапчатхан, че ирееде аны даа часхир- 
ға маң чох полған. Аның ӱнін искенде, хойнындағы час пала 
даа арғыс полған. Пола-пола, аның ӱні чіт парған, анда 
уламох хомай пілдірген.

Ана іди ол хайди полза арығдаң сыхчатхан осхас полған. 
Аида чил уламох хазырланған. Нангоны палазынаң хада 
ацдара хаапчатхаи. Че анда хар сала чуға пілдірген. Пірее 
оймахха ла орта полза, харға пат парчатхан, пазох тоңха 
гӱсче.

— Ноға ла кӱнӧрте, аалзар парбин, арығзар парғам? 
Мындағ кӱн\ поларын ноо ниме пілді ни? — позы позына ис- 
тілдіре чоохтанған. — Уйадыбох, Клашазар парбин, улуғ 
аалдағы больницазар гіарғам, ам, ибге ле чидіп алзам, паза 
nip дее іди полбасчыхпын... Я, алығзым, — нандырчатхан 
позының сӧстеріне сағызы, — хачан ирлернең чӧрчеткенде, 
арығда чайғы туста порчолар ӱс чӧрген чіли пілдірген, амды 
хайдағ?»

Іди сағына, ол арығдан сых парған. Чилге удур айланза, 
хар пазох харахха сылалча, ниме дее кӧрчее чох пол парча.
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Ур дее полбаанда, чоғар хайда-да от чарааны корінген. Че 
андар чидерге кӱзі читпезін Нанго позы даа пілінген. «Ол 
пасха аал полар, пістің аал мында чағын», — сагына тарт- 
хан ол.

Анда уламох маңзырап пасчатхан, позы соохха даа тоңа- 
нын пілінминчеткен. Сырайы, путтары, холлары паза азах- 
тары тың ачысчатханнар.

Пола-пола, азахтары, паза ээлбин дее, сӧзірілчеткеннер. 
Ур дее парбаанда, оймах чирде Нанго пазох тоңха тӱскен. 
'Іурарға ӱменіп, паза азағына кӧдірін полбаан. Холға тайа- 
нып, турарға итсе, хойнында пала. Саарсых холынаң, харға 
тайанып, сіренген, холы час харға тооза кір парған, палазын 
хыйа салып, ікі холынаң тайаиып турарға иткен, анда даа 
кӱзі албаан. Пазох ла палазын хойнынзар алып, нымзах 
соох харға киптелдіре кире одырыбысхан. Паза ла полчаа 
чохта, ікі, ӱс хати хысхырған:

— A-у, a-у, полызыңар!
Че нандырыға ол чилнің не кӱӱлепчеткеніп искен. Ур дее 

полбаанда, позына чылығ ла пілдірібіскен, пола-пола, ізіғ 
полып, тӧзіи аза тартхан. Апда, уйғузы киліп, хыйын чады- 
бысхан. Аныц чатханын кӧр салып, хазыр чил, тыц хатхырып 
ала, ӱстӱнзер хар кӱренчеткен.

27.

Паскирнец Нальчик, госші- 
тальдаң айлапып, поездтец тӱзерлерінең, оларны пазох еоох 
хысхы удурлаап. Азах алтында хатығ хар хыдырапчатхан. 
Хулахтарыпа сах андох таныс музыка — пушкалар табызы, 
истілген. Анзынаң сығара пілдістіг полған: чаа полчатхан 
чир ырах нимес. Олар, чолға кіріп, ырах нимес ле пазарла- 
рынаң, чолӌа чабых машина ойлап кнлгеи. Ол машина, чӱк 
тенчіктіг, чазағ кізілернің хырина ла киліп, кинетін туры - 
бысхан.

— Фронтсар ба, чаачылар?! — тапсаан, кабннадаң орты

208



кбгісче сых киліп, пір азағын машина ханадына' тееп салып, 
хайдағ-да командир.

— Я, 257 чазы почтазы хайдадыр, пілчезер бе? — сур- 
ран Паскир ол командирдең, холын пӧриинің кӱреезінзер 
кӧдіріп, хайдағ пастых полчатханын даа пілбин.

— Пілчем. Аида хайда-да... Че одырыңар, апар саларбыс!
Паскирнең Нильчик машиназар сала маңзыри пахханнар,

толдыра ниме таарлаан машинаның соонзар одырып алған- 
нар. Ур дее парбаанда, машина, тың на чайхал парғаннаң, 
кинетін турыбысхан.

— Сығыңар, самолеттар! — тапсаан пайаагы кабинада 
одырған офицер.

Сах андох, тигірде самолеттарның хазыр кӱӱлескені нс- 
тілген. Ырах нимес бомбалар чара чачырапчатхаинар. Ма- 
шинадаң тӱзе сегірзелер, олар парчатхап машина ағас ал- 
тында турыбыстыр. Тигірде кии чаазы парча: пістің тохпах 
тумзухтығ «яктар» бомба тастацаң «юнкерстерні» тобыл- 
дырчалар. Кииде он азыра бомбардировщик полған. Пістің 
«чабылғайлар» хайзы-пірсінің хузурухтарында салбаңнас- 
хлап чӧрғениер. Аның даа ӱчӱн чолча фронтсар парчатхан 
машиналарға бомба тастирға килчеткен самолеттар, бомба- 
ларын хайдар полза ла тастағлап, тисчеткеннер.

Самолеттар парарларынаң, пайаағы командир тапсаан:
— Одырыцар, парааңар!
Машина пазох тас чолӌа, пір дее сілікпин, ойлап пар

чатхан. Іди париғаннаң, сыылап париған машина тохта- 
бысхан.

— Чнт килдібіс! — тееп пазох ол командир.
Паскирнең Нильчик сыхсалар, агасха чалбах чардыӌах

хазап, чол хазында турғыс салтырлар. Аида «257 чазы поч
тазы» пазыл партыр.

Пістіц ооллар ол офицерней паза шофернаң анымӌохта- 
зарларынан, машина пазох, орнынаң хыймырап, чолда сыыли 
халған.

Машина хыйа парарынаң, стрелка кӧзіткен чирзер азыр 
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чолча агас арали пазыс сыхханнар. Сурагли, сурағли, пос- 
тарыныц полктарын улуг иимес аалда турғанын тапханнар.

— Хап-орта килдіңер, аарда кирек туста! — теен, оларны 
ікізіи дее хучахтап, полк командирі майор Захаров. — Амғы 
туста сірер осхас чаачылар іііске киректер. Амды сірерге 
танк ӧртечең тиріг пар...

Майор, пас парып, пулуңда турған ағазы чох тимір 
мылтыхты хаап килген.

— Мындағ мылтых кӧргезер бе? — сурған ол, мылтыхты 
стол ӱстӱнде азахтп турғысчадыгі.

Хыйлаан аза тартханда, Паскнр істін пахлабысхан, харо- 
лын кӧстеп, махтаан:

— Чахсы мылтых полтыр!
— Искезер бе, пу кӱпнерде Паифиловтың дивизиязында 

пу мылтыхтариап. немецтер танктарып хырғаннарын? — 
чоохха араласхан комиссар Горбунов.

— Чох, исиеебіс! — nip ӱиге иамдырғаииар Паскирнең 
НильчИк.

— Ол дивизияның пір участогыида иемецтер атакаа чи- 
тонча таик ыстырлар. Анда Панфиловтың солдаттары, чи- 
біргі сигіс кізі, хырых артығох таик ӧртегі, ікі батальон ыыр- 
чыпы унаттырлар. Че* постары даа тіріг халбааниар. Немец
тер олариы, кӧп кӱс тастап, тоостырлар, — чоохтапчатхан 
комиссар, — анда политрук Клочков хығырығ тастаан: «Паза 
тисчең чир чоғыл, сообыста — Москва!»

— Пілістіг холда пу мылтых — тың улуғ кӱс! — теен полк 
командирі. — Че позыңар ротазынзар парзар, чоохтирзар, 
сірерге мындағ мылтыхтар пирзіннер.

Ротазар килгенде, оларны арғыстары паза ианчылары 
пазох, чылығ удурлааинар. Сержант Сайгафаров, ахсын тут- 
пас кізі, чоохтапчатхан:

— Тӱнее немецтер пісті сӱргеннер, амды піс оларны 
сӱрербістер.

Амды Паскир танк атчац мылтыхтар отделениезінің ко
мандирі полған. Нильчик, тізец, аныңох отделениезіиде на-
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ізодчик поларга турғьізылғам. Мылтыхтарны аларынаңох, 
Паскирнің отделениезіндегі солдаттар ол мылтыхтарнаң 
атарға манат ӱгренчеткеннер...

ГІір хараа рота командирі лейтенант Цветков Гіаскирнің 
отделениезіне чахығ ппрген: «Хараа харасхыда иемецтерге
чағын ңде парып алып, оларға кӧрінмин, танк атчаң мыл
тыхтарны чазыт турғысхлап аларға...».

Паскнрніц отделеинезі ӱс мылтыхты улуғ чол хаетада, 
танк килер чирлерде турғысхан. Поетары, тирен кӧртіктіг 
чирлерде хазынып, чазынғаннар. Хараағызы соох таа полза, 
нір дее кізі «соохха тоопчам» тібееп.

Иртен, тан наа ла чарып, чирнін ӱстӱне чарых тартыл- 
чатхаи. Тигірнің тӧзі хазарғаннаң хазарын пастирынан, іс- 
керкі чылтыстар усхлапчатханнар. Ана ол туста пістіңі окоп- 
тарныц он саринда «Катюша» балалайка ойнабысхан (ідн 
тидірлер солдаттар «Катюшаның» атызын). Окоптарда чат- 
хан чаачыларның ӱстӱлерінче, соонаң соона сӱрісклеп пар- 
чатхан сосха палалары чіли, хызар парған миналар учух- 
хлааннар. Немецтер полчатхан аалға сала читпин, огород- 
тарда тӱсклеп, чара чачырасчатханнар. Анзына чир ӱстӱ 
илеңни тӱскен чіли пілдірген. Немецтер, прай туралардаң 
сыға хонғлап, окоптарзар кире сегірглееннер. Оларның хай- 
зы-пірсі чалаас, істіне кисчең не киптіг, полғлааннар. ГІас- 
кнрпің отделениезіндегілер, оларға чағын полып, анзыи 
чахсы кӧргеннер.

Артиллерия ат сыххан. Ана ол туста пістің окоптар ӱстӱн- 
де хызыл ракеталар учуххлааннар. Прай окоптардаң ыыр- 
чының чазыпчатхан чирін ат сыхханнар. Аалны ибіре ағас- 
тар хазынаң, алнындағы окоптардаң пістіңнер чӧр сыххан
нар. Аны ла кӧрерінен, немеңтер, нинче пар тиріглерін туза- 
ланып, ат сыхханнар. Пулеметтар паза автоматтар таді.ірас- 
ча, миномегтар паза пушкалар кӱзӱресче.

Нементер тың ат сыхсаларох, пістіңнер чадыбысчатхан- 
нар. Че чатса даа, пастарын харзар салып, алиынзар ла чы- 
зынчалар. Ур дее полбаанда, аалның ибіре хыриндағы чазы- 
Чйхха іди чызынчатхан кізі тол парған. Командирлер дее,
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пастарын кӧдірбин, харча чызын чӧре, команда пирчеткеннер. 
Ух тенен кізілер, чызын париғаннаңох, тоңха тӱс парчатхан- 
нар. Че іди дее полза, пістіңнер аалзар чағдааннаң чағдап- 
чатханнар. Ыырчының окоптары ырах халбиныбысхан пол- 
ған. Ана ол туста аалзартын хара крестіг танк сыға салған, 
аның соонаң паза пірсі... Танк атчаң пістің ооллар харбах- 
таныза тӱскеннер. Амды оларға тоғыс пар. Олар аалға ча- 
ғын полғаннар, аның даа ӱчӱн танктарны ырах ниместең 
атарға киліскен.

— Танктарзар от!— Паскир тапсирға маңнанған.
Аннаң андар олар, танктарны постары кӧріп, команда даа 

чох атчатханнар. ПТР-лар ӱстӱ ӱстӱне тазылас турғаннар. 
Алнындағы танк, пастабох атарынаң, турыбысхан. Тӱрче ле 
иоларынаң, хара тӱдӱн чабынған. Аның соондағызына чахсы 
теңминчеткеи полар чи, пушканаң паза пулеметнаң атып 
ала, улам на чағдапчатхан. Паскирнің отделениезінең ікі 
мылтых ат сыххан. Атсалар, тимірінең оттығ чалын сығара 
сабылча, че ідӧк харча чӱс чӧрче. Азых чазычахча чызып 
килчеткен кізілернің ӱстӱлерінзер париғанда, пір мылтыхтаң 
атчатхан оолға ух тееп парғап. Ол Паскирніц нанчызы Ва
силий Нильчик полған. Мылтииның ӱстӱнзерӧк пазын тоңха 
тӱзірген. Паскир, арғызын хыйа идіп, аның орнына позы чат- 
хан. Узун мылтыхты кӧстеп килігі, танктыд гусеницазынац 
атхан. Танк сах андох хойбаңни тӱскен паза пар полбины- 
бысхан. ІТазох ікі-ӱс хати атарынаң, танк істінең ыс пурли 
тӱскен. Танктаң сыға хонған немецтерні танкка чағын чат- 
хан кізілер тӱзіре атхлааннар.

Паскир, мылтиип айландырып кӧре нолза, алнындағы 
танктар прай кӧйглепчелер. Пӱдін халғаннары нандыра пар- 
чалар. Пістіц ооллар амды оларныц сооларынаң атчалар. Че 
танк аар айланза, ух аны хайдаң на полза ӧтіре саапча. 
Танк атчан мылтыхтарға ол улуі таңма! Аның 'даа ӱчӱң тис 
парчатхан танктарны ух читчеткен. Танктар ла нандыра чы- 
ғырынарларынаң, окоптағы немецтер атыстарын сала сир- 
гіннеткеннер. Хазыр «ура-а!» истілген: чол хыринца чызын

212



парчатхан автоматчиктер ыырчының окоптарынзар кире се- 
гірглееннер. Чазыда чатханнар, прайох тура хонып, окоптар- 
зар ойласханнар. Кииде пазох хазыр «ура-а!» кӧдірілген. 
Харбас амды окоп істінде пасталыбысхан. Аны ла кӧрерінең, 
немецтер, окоптардаң сыға хонып, аал аразынзар ойласхлап 
пастааннар. Пістін артиллерия амды одын аал аразынзар, 
аалның тігі саринзар, апарган. Немецтер аалда, полған на 
гура пулиин тузаланып, чаалас парчатханнар. Полған на 
тура, полған на сарай ӱчӱн хазыр харбас парған. Ур дее пол- 
баанда, немецтер, аалдаң сығып, Рогачев городсар алдыра 
тис сыхханнар. Аида ол чолға чағын турған кавалеристтер 
ағас аразынаң сыга салғаннар. Чол хазындағы чазыцахтар- 
да иртенгі кӱн- сузына хылыс чалтырасханы, сағып чіли, ой- 
цал сыххап. Тис париған немецтерні, сооларынаң чидіп, хы- 
лыснаң тоғырапчатханнар. Ур дее полбаанда, сағам на ах 
хар чатхан чазыцахтар хап-хара пол парғаннар.

Паскир, чалацнарны кӧргенде, чӱрес кӧӧри тӱскен. Ырах- 
тын даа полза, оларға холын пулғап ала ласчатхан. Хайди 
аның чӱрее кӧӧребес, хачаи полған на кавалеристтіц алтын- 
дағы ат, аныц колхозынац килгсн, позы хадарған, позы ӧс- 
кірген малға тӧӧй полғанда.

Ана ол кӱн — 6 декабрь пилган. Пістін армия ол кӱн 
немецтернің иц чахсы дивизияларын, Москваны аларға ыс- 
хан тістеріне чнтіре тирігліг армиязын, унада сапхан. Ол 
кӱинең сығара псмецтерні позыбыс чирінең тискіргебіс. Фю
рер паза аныц ғенераллары, Москваны 7 ноябрь ӱлӱкӱнге 
алып, солдаттарын чылығ квартираларда хыстадарға ізсн- 
дірген полғаннар. Аныц орнына хысхы соохта чайғы киптіг 
Москвадац тизерге киліскен.

ГІістің армия немецтсрніц махталған армиязынаң, прай 
Европаны чаалап алған армиядаң, кӱстіғ полчатханы аида 
кӧрінген. ІІіс немецтерні тӧдір алдыра сӱр сыххабыс. Ыыр- 
чы хатығ даа удурласса, пістіцнер оларны эӌектеріне паза 
сӱр парчатханнар. Ыырчының чабалы апда уламох іле кӧ- 
рінген; тисчедіп, олар аалларда пір дее тура артыспин op-
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тепчеткеннер; айда халған апсах-инейлерні, палалығ ипчі- 
лерні турада пиктеп алып, от суғыбысчатханнар; чииттерні 
нрай хада сӱр парыбысчатханнар. Полған па аалны позыт- 
салар, анда прай ла хырылған чон, прай ла моондырған 
кізілер учурапчатханнар.

Андағ пимені кӧрзе, Паскирнің чӱрее улам на тың сыс- 
тапчатхан: «Арса, Галины ідӧк ит салдылар?» — удаа са-
ғынчатхан ол.

Че немецтер тисчеткенде, хараа-кӱнӧрте андар ла — ки- 
дер алдыра — парчатханда, аның чӱреене истіғ пілдірчеткен. 
Анда — Белоруссия. Анда — Галя.

28.

Суғ, хайди тулғорларны пірее 
ле чирдең чіре хазып алза, аниаң андар гірай тулғорны та
ли саан, хазыр хайнап ағадыр, чолында парчан нимені сай- 
бап парча. Пістіңнер ідӧк полғаннар: чалбах фронтты Рога
чев город хыриндағы Васильевка аалдан тали саап гіастааН  ̂
наң, Москва алтында немецтернің обороназын прай сай- 
бабысханнар. Улуғ кӱстің сабызын сыдабин, ыырчы чаалас- 
хан чазыларда кӧп тиріглерін: пушкалар, пулеметтар, мино- 
меттар, автомашиналар паза ух-тарларын — тасти тисчеткен.

Пушкалар табызы кӱннең кӱнге Москвадан, ырах ла ис- 
тіл парчатхан. Іди чаалас парчатхан дивизияларның кӧбі- 
зі Сибирьдең парған полғаннар. Олардаң немецтер, кӱгӱрт- 
тең хорыххан чіли, хорыхчаңнар.

Майор Захаров устап парчатхап полк сыбыра даа алнын- 
да парған. Ржев городсар чағдап таа париганда, Паскир ар^ 
гыстарынаң, полк комиссары Горбунов палығладыбысхап, 
полксар наа комиссар килген тіп, искен.

— Паа комиссар nip дее нимедең хорыхпас кізі тееннер, 
позы Сибирьдеңӧк килген кізі, че солдаттарның тыны,.. чаа- 
да алнында ла чӧрче.

Аны искеп соонда Волга суғныц хазында Паскир чаалас 
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парчатхан полктыц батальоннары пір аалны хазыр харба- 
зығнаң алчатханнар. Ол туста хырых ікі чыл пасталчатхаи 
полған. Аал арали чаалас париғанында, Паскир танк атчаң 
мылтыхтарның пір расчедынаң, пір тураны алза, паза nip 
гураның хыринзар ойлап парчатхан. Пір тураның тӧзіне чи- 
діп, мылтыхтарын турғысчатханнарында, ол тураның хырин- 
да пулемет тадыри тӱскен. Кӧрзелер ле, сооларынӌа килчет- 
кеннер прай чадыбыстырлар, тура хырының алтында пуле
мет тимірі сырайча. Паскир сах андох, хурына хысхан гра- 
патаны суура тартып, андар тастирға кизен париған. Ана ол 
туста кем-де кистінең аның холына тыыныбысхан, тапсаан:

— Хайа, мин тастим?!
Паскир хылчаңнабысса, кисгінде хайдағ-да улуғ коман

дир тур салтыр. Пазын кӧдіре, тура ӱстӱнзер хази кӧрче, 
холын позынзар сунча. Анзы холындағы гранатаны андар 
туда пирген. Позы пазох пір гранатазын суура тартхан. Сах 
андох ікі граната ӱстӱ-ӱстӱне тура хырының алтынДа чара 
чачырааннар. Тура хырының чардылары, ырах учуххлап иа- 
рып, тӱсклееннер. Пір немец андартын тоңха тӱс килген. Пас
кир ол немецсер кӧрчеткенде, пайаағы офицер аны позынзар 
айландыра тартыбысхан. Паскирзер кизе кӧріп, тапсаап:

■— Хакас палазы ба, таң?
— Я, андағ полар! — теен Паскир сала маңзыри.
— Паскир! — хысхырған анзы.
— Гоша, Гошка!..
Комиссар, Сартыковты хуӌахтап алып, охсан турған. Па

лазы чіли, паарсах охсанып алып, пазох Паскирніц сырайын- 
зар кизе кӧрген.

— Чааласчазың я, Паскирка? Молодец! Сиинеңер полк- 
та чахсы чоох парча. Андағ поларға кирек...

Ол туста немецтер сарайдаң аг сыхханнар. Аны ла кӧре, 
комиссар тапсаан:

— Алныпзар!
Паскир позынаң чара тура пулиин толгап париганда, 

Бугаев ағаа соонаң тапсап халған;

215



— Арачылан, Паскир!
Аалны позыдып, ӱр дее полбаанда, рота командирінің 

нымысха чӧрчее Тимка Морозов сержант Сартыковты тілеп 
чӧрген. Анда танк атчан, мылтыхтар улуғ чолзар харағлап 
салған турғаннар.

— Чахсы кӧріңер! — солдаттарына чахып, Паскир Моро- 
зовтың соонан, пас сыххан.

Улицада сала харасхы полыбысхан полған. Аал пазында 
ракеталар, пірсі гіірсінің соонаң учуххлап, чазыны чарыт- 
чатханнар.

Рота командирінең комиссар немецтерденӧк алған чир 
ибде одырғаннар. Стол ӱстӱнде патроннан иткен чарытхы 
кӧйчеткен.

Паскир, кір киліп, холын пӧриинің кӱреезінзер тудып, чіке 
турыбысхан.

— Чидер, чидер сағаа козырлирға, одыр! — комиссар 
позынаң хости орын кӧзіткен Паскирге.

Анзы одырарынаң, комиссар, холыи аның иңнінзер сал 
салып, рота командирінзер айланып, чоохтан пастаан:

— Піс Саргыковнаң нір чирдеңміс... Ол Кирбі тағның 
кистінде колхозта чуртаан, а мин — Ағбанда. Выставкаа ха- 
дох чӧргебіс... Ол колхозта чылғы хадарган. Тыц манат 
гоғыпган. Саблығ кізі иолган.

— Ам даа чахсы чааласча, — ӱскен комиссарның чооғын 
улуғ лейтенант Цветков, — псмецтср пісті пастағызын кірӧске 
хадох тӱзірібіскепнер.

— Синіц ӱчӱн мин дее ӧрінчсм, Паскир. Че кӧрерзін, син- 
неңер пазох пазып, «Советская Хакасия» газетазар ыза 
пирем. Молодец, Паскир!

Тӱрче чоохтасхан соонда, ІЗугаен тсен:
— ІІІлчезіц ме, нимес мин сині хығыртхам?
— Чох, пілбиичем.
— Че паза пасха кізсе чоохтаба! Сагам Ворошиловтың 

Армиязынзар прай полктардац иц чахсы чаачыларны ыс- 
хланчалар. Ол Армия дссантнац ыырчы полчатхап чнрлер-
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зер парча... Тис парчатхан немецтернің чолларын тулғирга 
кирек...

Позы, улуғ лейтенант испезін тіп, андар кӧріп ала, Пас- 
кирнің хулағына сыбыранған:

— Чібек хурың анда нооза.
Паскирні холтых алтынаң сазып, позы тура салған.
— Че, улуғ лейтенант арғыс, сағамох сержант Сарты- 

ковха пічік идіңер, азых-тӱлӱк алып алзын... Полксар ызар- 
зар, хайдар парарын анда чоохтирбыс.

— Я, айастығ мындағ чаадыны ызарға, — хомзынчатхан 
рота командирі.

— Ол осхас чааӌылар анда даа тың киректер. Андағлар- 
ны таллан ысчабыс, — теен комиссар Бугаев.

...Часхы харасхы хараада кӧп кізі одыртхан самолет 
кндер алдыра учуххан. Самолетта одырғаннарның арғала- 
рында чӱктенчікгері: хаптығ парашют, азых-тӱлӱк полған.
Оларнын пірдеезі тапсабин, тирең сағысха. кір парған одыр- 
ғлааниар. Че оларның аразында ГІаскир ачых-чарых хылын- 
чатхан. Нимее ол ӧрінчеткснін, пір дее кізі пілбеен полар.

Іди парғаннаң, самолет, фронтты иртіп, улам на ырапчат- 
хан. Ас на, ӱр бс парғанпар, ооллар постары даа пілбееннер.

— Тимненіңер, — табыс истілген, — пункт «Б».
Самолеттың ізігі кинетін хазыра азылған. Прайлары чо-

чаңназа тӱскеннер. Ізік азыларынаң, алтыларында тӱбі чох 
харасхы оймах кӧрінген. Ол оймахсар кире сегірерге кирек. 
Ус пс, торг не лс кізі ол ізіксер чағдаан.

— Сегіріцер! — пазох команда истілген.
Ол турған ооллар пірсі пірсінің соонаң сегірглеп сыххан- 

нар. Ізіктен не сыхса, хай парчалар, хай килчелср, учух па- 
риған хубаған чіли, чалбастама халчалар. Олар сегірген 
соонда, ізік чабылын, ӱр дсе полбаанда, назох команда ис- 
тілген:

— Тимненінер, пункт «А».
Пазох ол сип кізі азахха турған. Ізік ле азыларыиаң, 

олары команда даа чох атыххлан сыхханнар.
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— Пункт «К», — теен пазох ол кӧрінминчеткен командир- 
нік ӱні.

Амды халған кізілер прайлары азах ӱстӱнде полғаннар. 
• ГІаскир ӱзінді кізінің соонаң сегірген. Пастап тас чіли учух 

париған узынаң, кинетін ӱстӱнде парашют чаза тартылып, 
кииде салбаңнап турыбысхан. Анда, чирзер парбин, харасхы 
тигірде иоо-да иимее хаап парып, салбаңнап турчатхап ос- 
хас полған. Парча ба, чох па, анзын пілерғе чирзер кӧрзе, 
хап ла хара кӧрінче, тигірзер кӧрзе, чылтыстар ла хойығ 
пызыңнасчалар. Іди ниме піл полбин, ас па, ӱр, бе салбаң- 
наан, ноға-да алтыидағы харасхы ӱстӱпзер — тигірзер — сых 
париған чіли пілдірген. Ол арада азағы ноо-да нимее тееп, 
ол ниме позын азаанаң пазына читіре сыйбап ирт парған. 
Парашюттыц пағларын чыы тутхаи. Азағының узын чаза 
салғаи. Сах андох азағының узы хатығ нимее теңен. Холын- 
дағы парашют пағлары позығлап парғаинар. Анда ла Пас- 
кир, азағы чирге теңенін піліп, турарға идіп, ойда тӱскен. 
Парашюттың торғызы прайох позының ӱстӱне килген. Сах 
андох тура хонған. Кӧрзе, ағас аразы чир. Ибіре-сибіре кӧр- 
ген, хап-харасхы ла. Тыңиаан, ідӧк пір дее ниме истілбеен.

Табырағынӌа парашюдын, тӱріп, хойшғ ағастар аразын- 
зар анарып, пір чоон ағас тӧзінде салып, ӱстӱне ағас сабалы 
тастағлабысхан. Хараа, паза ла ниме кӧрчее чохта, парып, 
позы хойығ ағастар аразында сабал тӧзене чадыбысхан. 
Агас салааларын ӧтіре тигірдегі чылтыстарны кӧрчеткеннец 
узубысхан.

Чылығ киптігде ол соохха тоңмин узупчатхан. Ас па, ӱр 
бе узаан, ноо-да нимее чочып парып, харахтарыи азыбысхан. 
Кӧрзе ле, ағас аразы прай азыл партыр. Чап-чарых. Хыйын 
айланып, пазын кӧдірзе, нозынаң ырах пимес ачых хазында 
мал осхас ниме турча. Азахтары узун, хулахтары халбах, 
пазында азыр-азыр чалбах мӱӱстер. Позынзар, хылчаңнап 
салып, кӧр турча. Пазын позынзар айландырғанда, мойны- 
ның алтындағы узун хара тӱктері сагал чіли кӧрінгеннер. 
«Пулан»,— сағыи салған Паскир. Че ол позы амга читіре
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тіріг пуланны кӧрбеен полған, сомда ла кӧрчең. «Аньт атып 
алза, ит поларчых», — пазох сағын салған ол, — че чарабас, 
мылтых табызына немецтер дее ойлас килерлер».

Пулам, кізі сағбазым піл салып, хулахтарын пірде пір хы- 
ринзар айландырып, пурнынаң киидегі чысты тартына тур- 
ған. Чӱғӱрерге азахтарының сиирлері тартылысхлапчлтхан- 
нар. Че ол аң, кӧрерге ӧкер дее полза, Паскир пеер ӧкер 
ашіар кӧрерге килбееи, таң чараанда, чӧрерге кирек, пар- 
тизанмарны тілирге.

ф Ахсына сығыртос суғып, сала тапсадыбысхаи. Аң кизін 
азағына сіреніп сегірген, сах андох хойығ ағас аразынзар 
кире ойлаан. Паскирнін. аң хорғыдып сығырчатханьша ағас 
аразьміаң пір сығыртос нандырған. Паскир пазох сығыртхап. 
Амды анзы, чахсы танып, ағырин намдырған. Паскир, арғы- 
зыизар удур парбим, орнында чада сығыртчатхан. Тӱрче пол- 
ганда, сығыртос чағын тапсаан. Паскир уламох ағырин сы- 
ғыртып нандырған. Ур дее полбаанда, пулан ойлаан ағастар 
хыринаң кізі сых килген. Чағын килгенде, кӧрзе, позьшың 
элнында самолеттаң сегірген оол Кибряков.

— Хайдағ чағым полғабыс, — теен ол, Паскирнін, хырин- 
зар пае киліп, — пір дее чобағ чох учуразып алдыбыс.

— Чағын поларға кирек, соонаң соона сегіргебіс хайза,— 
иандырған Паскир, кӱлініп арах.

— Мипі тілеп, ӱр чӧрдің ме? Нинче хати сыгыртхазың?
— Мин пір ле хати сығыртхам. Анда даа пулан хор- 

ғытхам.
— Э-э, ол пулам ма? Сала ӱстӱме сегірбеді. Хайдағ 

чоон аң.
Ікӧлең, турып алып, аар-пеер кӧріп ала, ағас арали пазыс 

сыхханнар. Агас аразы хараагох осхас сымзырых полган. 
Хайдар даа пар, прай ла харағай, клӧн, сыбы паза парбах 
дуб ағастар. Пара-пара, чолға сых парғаннар.

— Чолча парарга чарабас, немецтер чӧрче поларлар,— 
теен Паскир.

— Парза, чол хоостыра ла парарға кирек, пірее чирде 
аал полар ла, — хосхан Кибряков.
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— Аал даа полза, піс піл полбаепыс, ноо аалдыр, параац 
ағас аразынзар, анда пірее кізі урунар ла, — чоохтаан 
Паскир пазох.

Чолдаң хыйа пазып, пазох хойығ ағас аразынзар кірген- 
нер, кӱн, сығып, сузын пеер тастирынаң, ағас аразында мала
хай часхы полған: хар анда-мында ла кӧрінген, ағастардац 
чух чыстанчатхан, хусхачахтар табызы чайылчатхан. Ам даа 
ах хозаннар ағас алтында похгіайғлап алған полчалар, кізі 
кӧр салып, ағас аразынзар ойласчатханнар.

Іди чӧре-чӧре, Паскирнең Кибряков пірде хойығ ағастар* 
аразына кір парчалар, пірде кизек ачыхтарға сых парчалар. 
Анда пазох ағастығ чирзер кірчелер. Пірее чирдс одырып, 
хаптарынаң азих сығарып, азыранып алчалар, анац пазох 
чӧр сыхчалар. Суғ урунза, суғ ізіп алчалар. Че хайди даа 
чӧрзелер, кізі учурабинчатхан.

Иирзер, чӧрс-чӧре майых парып, чооіі дуб ағас тӧзінде 
одырчатханнар. Мыпдох хонарға тимнснібіскен полғаннар. 
Артынчахтарын сал салып, тӧзенчец сабал тимненчеткеннер. 
Ол туста алныларында мылтыхтығ ікі кізі турыбысхан.

— Холыңар кӧдіріңср! — тапсаан иірсі.
Паскирнең Кибрякоіі холларын кӧдірібіскеннер. Анда 

олар партизаннарны кискен киптеріиең дее танааннар.
— ІІІсті гіартизаннарзар ысхапнар, — теен Кибряков,— 

иіс ыырӌы пимеспіс..,
— Анзын сурбиичабыс, алыцар нимелеріңер, чӧріңер! — 

теен пазох ол кізілернің пірсі.
Паскирнен Кибряков табыс таа чох, холларын кӧдір 

салған, алныларыида пасчатханнар.
Штаб полчатхаи чир ибзср килғеннерінде, олар партизан- 

нарзар килгеннеріне чіғлснмсенпср. Чӱректсрі амырапчатхан.
— Хара немецті ам на кӧрдім, — теен пір узун сағаллығ 

Ир кізі, стол кистінең тур киліп, — че чоохтаңар, немецтер, 
партизаннарох тілеп чӧрзер бе?

— Піс немец нимесиіс, піс Совет Армиязының чаадыла- 
рыбые, — теен Паскир.
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— ПістІ пеер партизаннарға полызарға ысханнар,— 
чоохтанарға маңзыраан Кибряков, — Ворошиловтың Армия- 
зынаң.

— Анзын киречілечең нимеңер пардыр? — сурған ол кізі 
пазох.

— Пічіктерібіс, — пір ӱнге пандырғаннар ооллар.
Сах андох Паскир маймағын суурыбысхан. Маймах істі- 

нің хыбын чырта тартып, маймах тӱрейінең пічіктер сығар- 
ғлаан. Маймаам даа киспин, ол пічіктерні партизаниар ко- 
мандирінің алнынзар салғлап пирген. Анзы, ізебінең очки 
сығара тартып, чир иб кӧзенегінзер айлана, Паскир пирген 
пічіктерні чаза тудып кӧрглепчеткен. Ол туста Кибряков по- 
зының пічіктерін, ултурухтар алтынаң сығарғлап, стол ӱс- 
тӱнзерӧк салғлаан. Ол пічіктерні кӧрглеенӌе, пістің ооллар, 
тонанып алып, стол алнында турғапнар. Нарда чатхлаан кі- 
зілер, прайлары турғлап киліп, оларзар хази кӧрглепчеткен- 
нер. Паскирніц кӧксіндегі ордеині кӧр салып, оларның пірсі, 
кӧйіркеп, сыбыранған:

— Анзы нимедір?
— Орден, — нандырған хончығы сыбыраныбох.
Партизаннар командирі очкизінің ӱстӱнче кӧрізін пазох

оларзар тастаан.
— Пічіктеріцер чахсы иолтыр, позыцар чаада хайдағ по- 

ларзар ни?.. Сірер хайда полчатханыцарны пілчезер бе?
— «К» пунктта, — нандырарға маңзыраан Кибряков.
— Піске ол пунктта прай партизаннар тіп чоохтааннар.
_ Анзы сын, — теен командир, очкизін хыйа алып, —

сірер орта килтірзер. Че пункт «К» хайдағ чирдезін піл
чезер бе?

— Белоруссияда, — нандырған Паскир.
— Анзы сынох... Мында — Белоруссия. Минск ырах ни- 

мес. Мында чағып ааллар пар: Волма, Впленка, Добрынко,— 
адағлапчатхан командир.

Добрынко теенде, Паскириід чӱрее ӧріне тӱскен: «Галя 
чуртаан аал», — сағын салған ол.
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— Сірер чи хачан тӱстер? — суриин узаратчатхаи ко
мандир.

— Піс ирткен хараа тӱскебіс, пу нупктта прайзы тӧрт 
кізі.

— Тӧрт кізі? Пасхаларыңар хайдалардыр за?
— Пілбинчебіс, учураспаабыс.
— ІІіліңер, ооллар, ам даа ікі кізі! — арғыстарынзар 

айланған.
Нарда одырганнар прайлары кӧрістерін андар айлан- 

дырғаннар.
— ГІу хараа тӱскебіс тіпчезер бе?
— Я, — пазох нір ӱннең нандырғаішар Паскирнең Киб

риков.
— Пӱӱн, пӱӱн, командир аргыс, — алнына кнре атыххап 

Кибряков.
— Че пістің мыида командир тир чоғыллар, сірер ол 

сӧсті ундубызыңар. Мині — «Гордей аға» тидірлер, кирек 
полза, сірер дее ідӧк тіп турыңар. Сірерге дее сола пирі- 
лерӧк.

— Пірсін «Черпявай» адирбыс, — сыбыранган ӱстӱнде 
одырғанмарның иірсі, хыс па, ипчі бе.

— А пірсін «Курчавай» тирбіс, — хосхан назох ол хыс.
— Одырыңар,' аалч,ы полыңар! — теен Гордей аға.
Ооллар сіреезер одырыбысханпар.
— Фронттаң пӱӱн не килдібіс тіпчезер бе? Че тілге хай- 

зыңар чітігдір, чоохтап пиріңердек, анда кирек хайди парча.
Паскирнең Кибряков удур-тӧдір кӧріс салғаннар. Анац 

Паскир чоохтап сыххан:
— Немецтерні піс Москвадаң ырах сӱрібіскебіс. Амды 

чаа прай фронттарда хазыр парча... Пістіңнер ыырчыны, 
пірее чирде хапха киріп алып, унадыбысчалар. Чаа полғап 
чирде ыырчы прай тириин тасти ойлапча...

— Оларны хапха кирерде партизаннар чи хайди иолысча- 
лар? — Паскирнің чооғын ӱзе тартхан Гордей аға.

— Чахсы полысчалар... Че андағ даа полза, ыырчының

222



кӱзі ам даа улуғ, иемецтер хатығ удурласчалар. Главкомның 
чахни пар: прай фронттарда немецтерні сӱрерге...

Паскир чооғын тоосхан соонда, Гордей аға чоохтаиып 
пастаан:

— Пістің Белоруссияда партизаннар кӧп. Хайзы, ааллар- 
ны немецтерге пирбин, амға читіре тутчалар. Ол аалларда 
Совет ӱлгӱзі турча. Аал Советтері тоғынғлапча, партийна» 
паза комсомольский организациялар парлар.

...Галя, наа ла чазылып, пб істінде, тасхар нас чӧрчеткен. 
Че андағ даа полза, Аделя, чааға чӧрбпп, апы ла кӧрчеткен. 
Пір кӱн Галя, кӧӧ-саа чох ла гіолып, чир ибде чатчатхан. 
Уреен ічезін, хызычағын паза Паскирні сағынып, тың чох- 
сынчатхан. Хызычағын пемецтер ат салғаннарында, ол па- 
зох чир чалғыс халған осхас. полғаи. Ол іди сағысха тӱс на
рыл чатхан туста, чир ибзер кире ойлап килігі, Аделя сыбы- 
ранған:

— Галка, Галяӌах... Піссер политрук па, комиссар ба 
килтір, хап-хара састығ, кӧпі пуруннығ, ортымах арах 
сыниығ кізі.

Аделя іди тееиде, Галяның сағызында Паскирнің омазы 
чари тӱскен. Аны ла кӧр салғаи чіли пілдіре тӱскен. Чӱрее 
иазох тын, на ныырап сыххан. Апзын сыдап полбин, Галя 
ӧӧрезіне тапсаан:

— Тохта, тапсаба, айпадах! А то чӱреем, бомба чіли, чара 
чачырап парар. Аида миннеңӧк хада ӧлерзің!

— Позым харағымнаң кӧрғем, Галка, сіліг оол. Дядь 
Михеичтің чир ибінделер. Анынаң хада nip ибірілӌек састығ 
оол. Харазының кӧксінде орден.

— Сип, Зинка чіли, шпионнарны кӧрді ниң. Че, тілге пыс- 
ханча, Зойкачахтың сӧӧгінзер пар килеең, ол ырах пимес 
пооза, мин анда матап ылғап алам...

Тӱгенці сӧстерні читіре чоохтанғалахтох, аның харахта- 
рынаң час урылған.

— Ылғазаң, апарбаспын! — тарынып чоохтанған Аделя.
— Апар, Аделя, ылғабаспын, апар, ӧӧречеем! — алданған 

Галя.
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Ӱр дее полбаанда, олар, чидінізіп алып, ііартизаннарны 
чыған сӧӧктерзер чағдапчатханнар. Чолами наа ла ӧскен 
порчочахтар ӱсклеп алғаннар. Ағас аразында амыр ла, ап- 
арығ кии кізі кӧксіне кире тартылчатхан. Андар килерінең, 
партизаннар чыған кӱргенні кӧргеннер, кӱрген ӱстӱнде пічік 
пае салған чалбах тас чатхан. Ол таста пазылған кізілерніц 
аразында иң не чиит, кічіг пала — Зойка Мацкевич полғаи. 
Позының хызычағының адын на хығырарынаң, Галя сыыла- 
да сыхтабысхан. Анзы ылғирынаң, Аделяның харахтарынац 
час урылыза тӱскен. Хайди олар ылғабастар, анда оларның 
иң не чағыннары — пір аалдаң килген партизаннар пол- 
ғаннар.

Чидер иде ылғазып алып, ікі ӧӧре чир иблерінзер айлан- 
чатханнар. Андар чидіп тее одырғаннарында, ікі' кізі суғ ха- 
зында чуунчатханнар. Оларны ла кӧрерінең, Аделя сыбы- 
ранған:

— Тігіне ол политрук!
Галя андарох кӧре пасчатхан. Сала чағын иде пае кил- 

генде, паза пас полбин, азахтары постары турыбысханиар. 
Суғзар тоцха полып чуунчатхан кізілерзер хыстар ситкіп 
кӧрчеткеннер. Паскир пазын кӧдірерінец, Галяның ахсынаң 
истілбес ӱн, пілчее чох сӧстер сыхчатхаинар. Ол сӧстернің 
аразында Аделяның хулаана «ол, ол» тееп сӧстері іле 
истілген.

Паскир кӧрізін поетарынзар айландырарынан, Галя, Аде- 
лянын, холын салып, хысхырыбысхан:

— Паска, Паскир!
Аның табызын ис салып, Паскир дее чызынчагын тӱзірі- 

біскен. Галязар удур суғ кизіре сегірген. Галя, андар удур 
пір-ікі ле хаалап, тоцха тӱс парған.

Аделя, аны кӧдірчедіп, чоохтанчатхан:
— Хайди полдың, Галячах?
Паскир пір-ікі ле сеғіріп, Галяны хуӌаана кӧдірген.
— Галя, Галячах,.. — чоохтанып ала, кӧгер парган ирнін 

охсанчатхан.
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Охсанып ала, кічіг пала чіли, чайхап пас чӧрген. Оларны 
кӧргем кізілер хахағлап парып турғлааннар.

— Имӌі пар ба мында? — тапсаан Паскир.
Анчада Аделя, чир ибзер ойлап парып, нашатырнай спирт 

ал килғен. Аны чыстадып, чыхчозына сӱртерінен, Галя хара- 
ғын кӧрібіскен. Паскирнің сырайын позынинаң сала хыйа 
идіп, пазох андар хази кӧрген. Чахсаан кӧріп алып, чоох- 
танған:

— Синзің ме, Паска?
— Минмін, Галя, минмін! — нандырған Паскир.
Амды Галя, Паскирнің холынзар позы сегіріп, мойным 

арта хучахтап, охсан сыххаи.
— 'Гоғастыбыс, тоғастыбыс,.. — чоохтанып ала, охсан- 

чатхан.
Ол туста Паскир аиы пазох позының хучаанда ал чӧрғен.
Іди охсанысчатханнарында, кем-де тапсаап:
— Салотка.
— Чібек хурың пилімде, Паскир, мына мында! — тіп, Галя 

Паскирнің холынаң тӱзіре сегірген.
Сах андох, кӧгенеғініц мархаларын систе тартхлап, тӧзіи- 

зертін кӧксіне ораан чібек хурны субалдыра сығарчатхан. 
Аида прай партизаннар танааннар, Галя разведкаа парғаида, 
пемецтер палтынан, тоғырааи чібек хурмы. Амды ол пазох иаа 
осхас нӱдін полған. Галянаң Аделя ол хурны, мааннап, та- 
ғыраан полғаннар. Анда ла ол тоғазығ хайдағ тогазығ пол- 
чатханыи чахсы піліп, партизаннарның полғаны ла, аозы 
кӧӧленгеніне іди тоғасчатхан чіли, істілері кӧӧреп, чӱректері 
хайнап, харахтарының чазыи тут полбин, Паскирнец Галинаң 
хада ылғасчатханпар.

Галя, тӱрче ылғап алып, чібек хурны Паскирнің пиліне 
хурчаан. Аиыц тӧзінзер чапсыра чадып, харағының чазын 
ӧтіре чоохтангаи:

— Кӧӧленізімні, чібек хурмы, чалыннығ от тобыра ал 
чӧрдім, мыпнан, андар, хайди хынзаң, іди ит — мин синибін...

Ол сӧстерні искенде, партизаннар, холларын кӧдіріп, айа-
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ларын сапханнар. Михеич, Паскирге, Галяа'хол тудып, теен:
— Чуртыңар часкалығ ползын, палаларым! Ыырчаа хырт 

полыңар! Атхан угыңар тик парбип турзын! Че таңдох, аал 
Соведінзер парып, пічікке кір салыңар, тойны, чаа тоозылза, 
идербістер. Тың пай, улуғ той полар!

Михеич чооғын тоосханда, полғаны ла, оларны алғыстап, 
хучахтап охсан турғаннар.

Чібек хур Паскир хурчанғанда, пазох тигір хуры чіли, 
ӧң-пасха хоостала чалтырабысхаи. Чачахтары, кӱн сузы чіли, 
ээзінің наннарында чайылысчатханиар. Галянаң Паскир, ол 
хурның ӧӧнде удур-тӧдір кӧрізе, чарых кӱлініскеннер. Ол 
кӱліністер сағам на харахтарына час толчатхан кізілернің 
чӱректеріне ӧрініс чайғаннар. Ол кӱлініс ізіг чӱректең сых- 
чатхан, ӧріністіг, алтын ырыстығ кӱлініс полған.

— Ана сағаа чібек хур! — тееннер ибіре турған кізілер, 
ГІаскирнең Галяның тоғазыгларын кӧре. — Москвада алыс- 
хан чібек хур!



э п и л о г ы
Тана, иртеп палты тудыпып, тасхар еых парган. Аар кор, 

пеер кӧр, чара сабар аі ас чагын чох полған. Хазааның тӱген- 
чі столбазып кичее тооза чарған. Арығзар одыца нарарға ит- 
се — ат чоғыл. Тана, пае парып, чуртапчатхан туразының 
пулпин чара сапхаи. Flip хучахха чидер иде чарып алып, иб- 
зер кірген. Ур дее полбаанда, тимір пестсгі одын, тычырап 
ала кӧйчеткеп. Пб істі чылыбысхан.

— Туран, прай чарып одын салзаң, паза миме одынар- 
зың? — чоохтанып ала кірчеткен Клаша.

ІІастап пілін нӧЛбин, Гана сағыиа тартхан: «Сыннаң даа, 
ниме одынам?» Аның соонда, сагыс хабынып, чоохтанған:

— Тураны тооза одынза, анда одың кирек чох полар...
— Хайда чуртирзың за?
— Анӌаға ирге парыбызам.
— Позың туразын тооза одынып, аның соонаң иріңнии 

одынып пастирзың, я?
— Андархызы кӧрінер.
Анчада Арако кір килген. Аны ла кӧрерінең, Клаша тап- 

саан:
— Че, ам пазох прайзыбыс хадабыс... Паскирнең Чнос ла 

чоғыллар. Паскирнің похорон килбееп ме?
— Чох, килбеен. Ідӧк ле чіт парған. Мынӌаға ол кізі ті- 

ріғ полар ба? Максимнін ипчізі ӱреен, амды мині худалапча, 
таң парыбысчан ма? — чоохтан салған Тана.

— Худаланча нолза, нар э-эй, Тана, Максим хомай кізі 
нимес. Ахсах ла. Кӧ|>чезер, чааға нарын, мин дее хол чох 
айландым...

— Я, чаа кізінің чахсызын сурбинча. Чнос таа хайдағ 
кізі полған! — теен Тана.
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Тана іди теенде, Арако пазох улуғ тын салған. Чностыц 
паарсах омазы аның сағызына чӱгӱре кірген.

— Ирге дее парарға итсең, Таня, чуртаан ибіңні одынма, 
хайди пір цыган, одыңа парып, позы одырған салааны кизе 
торып, ағастаң аңдарылған ӱчӱн нымахха кірген, син дее 
ідӧк кірерзің. Чон чоохтазар, нимее чарабас кізі тирлер. Че 
пос туразын чарып одынғанча, тоғыс соонда арығзар чӧріп, 
одыңны чӱктеніп ағыл турааң, кізілер іди ағылчалар нооза... 
Алай ба Канон, ағаа соорычах итіріп алааң! — теен Клаша.

Олох кӱн Клаша, Тана паза Арако — ӱс ӧӧре — одыц 
артына арығзартын сыхчатханнар. Тынанарға одырза, кӧр- 
челср: арығзартын одың артына кӧп кізі сыхча, хайзылары 
соорычахха таарлаан одыңны сӧӧртеп килчелер.

Хырых ікі чылдох чааның аары аалдағы чонға урунғаш 
малға азырал читпечең, ас чохта, халас итиин, колхозта то- 
ңасты чарбаа ӱлечеңнер, пола-пола, ас тоозылыбох, чарбаа 
и роса пирчеңнер. Анзы тоозылғанда, пирчсц дсс ниме чох 
иолған. Чон, чічең нимені' хайдаң на полза таап, азырапчаң. 
Кӧп палалығ кізілер, кӧні чоохтаза, тын хызыхханнар,

«Хызыл чылтыс» колхозтыц даа чонына ідн ирееленерге 
кӧп киліскен. Хоханах аға, ағыриина салдырып, пазох мал 
хадарарга парыбысхан. Амды колхоз кнезінің орынӌызы 
Анфиза Каблукова полған. Парторг Максимӧк полған. Ип- 
чізі ӱреи, ӱр дсе полбаанда, ол Тананы ал салған.

Фронтта улуг алызығлар полғлаан: иістіц Армия пемец- 
терні Ленипградтаң хыйа тастаан, амды Лснинградсар чол 
пос полган. Немецтериіц иң чахсы дивизиялары Сталинград- 
та хаптатырганнар. Отыс азыра дивизия ас нимес! Пола-пола, 
андағ хаптар Иргі Русс, Орша, Минск городтар хыринда 
полглааннар. Орловско-Курскай тӱгее тіп адалғаи, немецтер 
ні апда упатхан чир. Орелдаң Курск городтар хыринда хы- 
рых ікі чылда немецтер улуғ чӧрімге тимненгеннер. Пістіннер, 
анзып азынада піліп алып, удур чаа тимнеениер. Хаӌан не- 
мецтернің кӧп кӱзі піссер алдыра кір сыхханда, пістіниер 
оларпы, анда унада саап, постары чӧр сыхханнар.

Тис парчатхан немецтерні ибіріп алып, хапха кирерде 
улуғ кӱс полғаииар партизаннар. Анзынаң тыц сабланғаннар 
белорус нартизаннар. Пістіңнер хыс паризалар, пемецтср ти- 
зіи ойлас сыхчалар, анда партизаннар олар тис парчатхаи 
чолны тулғабысчатхапнар. Немецтер, парчаң чир чох, агас 
аразынзар кірчелер, че андар кірзелерӧк — «хап». Хапха 
кірзслерӧк, унаттырчалар.
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Паскир Галянаң тоғасхан соонда, чааға хада ла чӧрчең- 
нср. Паскир, чааиы иастағыдаңох сығара кӧрген кізі, позы 
командир, партиэаннарны улуғ операцияларға ал чӧрчең. 
Минск хыриндағы «хапты» ибірерде, Гордей ағаның дивизия- 
зы, ӧӧнінде Михеичтің отряды, тоғынған. Паскир хайдағ даа 
чаада полза, чібек хуры пилінде ле полчаң. Че аның кӧӧлен- 
гені Галя хада ла... Чаа, Белоруссияны иртіп, Польша, Че
хословакия паза пасха даа чирлерзер кірчеткен туста, пар- 
тизаннар иблеріне айланғлапчатханнар. Паскирпең Галя 
Добрынко аалзар айланғаннар. Ол аалда Совет ӱлгӱзі пар 
даа нолған полза, колхоз чох полған. Пазох Василь Михеич- 
тіц устааиаи колхоз тӧстееннер. Пілдістіг, колхоз тӧстелері- 
псң, Галя иозыныц садынзар парғаи. Паскпрнің полызиинац 
мемецтер хыр салғаи ағастарнын орнына иаа ағастар 
одыртхан.

Дна ол туста Чирнің ӱстӱне ӧріністіі хабар тарпан: ністін 
армияа чаа ордызы Берлинні аларынац, иемецтер хол кӧдірі 
біскеииер. ГІушкалар табызы тохтағапиар. Чаа яңызы наза 
истілбеен. Тигірде самолсттар даа паза іди кӧп тадырас- 
пааниар. ІІрай ла чирде чоп ӧріпче, прав ла салют пирілче... 
Хайди за! Амға читірс чир мыпдағ улуғ чааны кӧрбеен иол- 
ғам. Уғаа Илбек чаа полған!

...9 май, 1945 чыл. Чааға уғзал парғаи Минск городтык 
улицалары ан-арығ чатханнар. Улицанын ікі сархында тур- 
ған сіліі' алты-ӱстӱиде тураларныц орнына унах кіринстср 
ле чатхлааннар, нес трубалары ла сорайысхлан турғаинар. 
Че анзы улуғ ӱлӱкӱн — Чпціс кӱпін — пайрамнирға харьп 
иолбаан, иӱӱн улуғ Парад иртірілчеткен.

Улицаларда ирай ла чоп, хатхы-кӱлкі, ыр-кӧг чайылча, 
музыка ойнапча. Город халын уйғудаң усхупчатхан осхас 
полған. ГІу ӧріпіс пайрам пеер сіліг часхыиан хада кнлгеи 
чіли нілдірғеи. ГІрай ла арығ кии, порчо чызы чайылчатхан.

Улуғ улицада чаачылариың Парады пасталгаи. Алиында 
піріктіре турған оркестр ойпап ала килчеткен. Апың соонаң 
колонналар изерістіре килчеткеннер. Олариыц пірсі — Ар- 
мияиың чаачылары, паза nip колонназы — партизапнар.

Партизаннар колониазыиың ип. не алиында сабға сых- 
хап иартизанпар, Совет Союзыиыц Геройлары знамя тудына 
пазысчатхаинар. Оларныц аразында иң не чиит партизап- 
иарныц пірсі полғаи. Пастагы колонпалар иртерінең, трибу
на хыринзар Михеичтің отрядының колонназы чағдапчатхан. 
Пц алныида саблығ партизан Михеич позы пасчатхан. Аиың
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соонна Паскир отрядтың змамязын апарчатхаи. Анынац 
хости Галя полғап. Паскирнің пиліндегі чібек хур Галяның 
ап-арығ ах торғы кӧгенегінің ӧӧнде хурчала ӧңненчеткен. 
Трибуна хыринча иртерде, Галя, чӧріс пазындох систіп, Пас- 
кирнің пиліндегі чібек хурны nip пазынаң тудып, чоғар кӧ- 
дірген. Чоғар кӧдірерінеңӧк, ол хур, колонна ӱстӱнче сӧӧ 
тартылып, часхы танға ойнал парчатхан. Галя, чібек хурмы 
кӧдіріп, теен осхас полған: «Мына, кӧріңер, мип кӧӧлеиген 
манӌымның чібек хурын прай чааны тобыра ал чӧрғем. Мин, 
аны хайраллап, хынызымны хайраллаам».

Парад тоозылған соонда, улуғ сыйлас молган. ()л улуғ 
ӱлӱкӱииі Михеич, Галянац Паскир тоғасчатханда, теси полар:

— Тойпы, чаа тоозылза, идербістер, той улуг, пай полар!
...Парадтаң айлапғанда, ГІаскир Кирбі тағның кистінзер,

тӧреен, ӧскен чирі Хакасиязар, телеграмма ысхан. Олох 
кӱиисрде Галяиан хада парарға тимненібіскеинер. Оларны 
ӱдесчедіп, Добрынко аалда халчатхаи чои оларға яблоко 
ағазынын хорбызын ағыл пирғеннер.

— ӧссін Белоруссия яблокозы ыраххы Сибнрьде, Хакас 
чиріиде. Сим аны, Галя, мааннан ӧскір. Ол яблоко ағазы ха- 
кастар белорусстарнаң туған паза харындас полчатханнарын 
киречілезін!

...Амды пір хорбы ағастан Кирбі кистіндегі колхозтын, 
еадында чӱзер ағастар ӧс парганнар. Паскирнін чоны Бело- 
руссиядағы туғаннарыизар ааллап удаа чӧрчелер, Галяның 
чағыниары пеер ааллап кил парчалар.

Піс - совет кізілері — ана андаг туғаинас паза ынархас 
ӱчӱн Илбек Отечествениай чаада хазыр харбас апарғабыс, 
тӧреен Чир-суубысты арачылаабыс!
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ХЫЗЫЛЧАР КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВОЗЫНЫН, 
ХАКАСИЯДАҒЫ ПӦЛІГІ 

1989 ЧЫЛДА СЫҒАРАРҒА МЫНДАҒ 
КНИГАЛАРНЫ ТИМНЕПЧЕ:

Хан Орба. Алыптығ нымахгы ысхан сағамғы тустар- 
дағы саблығ хайчы С. И. Шулбаев, пічікке тимнеен 
А. К. Майтакова.

Пу нымахта Хан Орба хыс, чон ӱчӱн инелзе инеліп, 
чобалза чобалып, чабал ыырчыларнаң улуғ кӱрезіг 
апарча. Нымах уғаа хоос, пай тілліг.

Кічіг туңмачахтарға. Книгада аймах чылларда кічіг- 
лерге пасхан хакас писательлернің стихтары, чоохтары 
ніріктіріл парған. Чыып, тимнеен Танеева Т. Г.

Книга чапсыстығ хоос ӧңніг. Мында, амғы тустарда 
ундудыл таа парған, чоннын иргідегі хысхачах, кӱл- 
кістіг табырах чоохтаныстары, аң-хустарның тілленіс- 
тері паза даа пасха кӧп ойынчы чоохтары урунча.

Ах тасхыл. 37-чі № литература альмаиағы. Мында 
араласчатхан хакас писательлерінін тоғыстары паа 
чапсых жанрларда кӧзіділ парған. Ӧӧнінде альманах 
Чирсуубыста парчатхан алызығларға теелче.
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