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I
Башта шуны əйтик: бу куянның исеме Җəк булса да, аны
һəрвакыт Чаптар Җəк дип йөртəлəр иде.
Шəһəрчектə менə шушы Чаптар Җəк белмəгəн-күрмəгəн этлəр
бар иде микəн? Бигрəк тə ул зур гəүдəле коңгырт йонлы этне яхшы
белə. Бу этнең аны күп мəртəбəлəр куып барганы бар. Чаптар аңардан
һəрвакыт койма ярыгына кереп кача торган иде. Аннары ул бик елдам
бер көчекне дə белə. Монысыннан инде койма ярыгына кереп кенə
качып булмый, чөнки ул үзе дə бу ярыктан кереп-чыгып йөри ала.
Аның каравы бу эт кəмəшеннəн текə ярлы, кызу агымлы канау аша
сикереп котылып була. Шушы канауга килеп җитү белəн, көчек шып
туктый. Ул канау аша сикерергə курка, сикерсə, анда тончыгып үлəчəк
иде. Канауның бу урынын малайлар шушы көнгə хəтле «Чаптар Җəк
кичүе» дип атыйлар. Шəһəрчектə сикерү буенча Җəкне уза алырлык
җитез бер бурзай бар. Ул Җəк артыннан койма ярыгы аша чыга алмаса
да, аның каравы ул койманың үзе аша җиңел генə сикерə ала.
Чаптарның канына байтак кына тоз салып йөрде ул. Лəкин чая Җəк
аңардан бик тиз ычкына, койма урынына утыртылган чəнечкеле
куаклар арасына елт кына кереп кача. Бурзай энəлəргə кадалудан бик
шүрли, куянны шундук күзеннəн югалта торган иде.
Менə шушы өч дошманыннан тыш, шəһəрчектə янə дə бəйлəнчек
этлəр көтүе бар, лəкин ул авыр аяклар аның өчен бер дə куркыныч
түгел.
Болар өстенə шəһəр читендə дə этлəр бик күп, тик аларның берсе
генə чын-чынлап Җəкнең йөрəген өшетерлек. Бу озын сыйраклы бик

усал урам эте шундый кызу чаба ки, Чаптар Җəкнең җаны
кайвакытларын чак-чак кына эленеп кала торган иде.
Шəһəр мəчелəре Җəкне куркытмый, аннары аларның аңа һөҗүм
иткəннəре дə юк диярлек. Хəер, бер айлы кичтə ниндидер мəче
актыгы аны бимазалап караган иде каравын. Җəк чирəм чемчеп йөри
торган аланга, үзенең бихисап күп җиңүлəре белəн кəпренəйгəн
кыяфəттə, зур гына мəче килеп чыккан иде. Җəк күзлəреннəн ут
көлтəлəре бөркегəн бу кара җанварны шундук күреп алды. Кара
җанвар Җəкнең өстенə сикереп өлгергəнче, ул үзе аңа таба борылды
да, арт аягына басып, колакларын торгызып: «Чрр-чрр!»—дип
кычкырып җибəрде һəм, теге исенə килгəнче, аның өстенə сикереп,
үткен тырнакларын башына батырды. Карт мəче галəмəт зур булып
күренгəн бу тиле җанвардан уттан качкандай качып китте. Җəк əлеге
алымын бик еш кулланды, лəкин шуны да əйтергə кирəк, аның белəн
ул үзе дə ике мəртəбə хур була язды. Беренче мəртəбə бу хəл үзенең
кармактай тырнакларын күрсəткəн бик усал мəче белəн булды — ул
чагында Җəк аңардан чак кына качып котыла алды. Икенчесе — ала
көзəн белəн булды, Җəк, аның өстенə сикергəн чагында, үтə дə
саксызлык күрсəтте.
Лəкин шулай да əлеге бурзай аның кан дошманы булып калды.
Җəкнең бəхете булмаса, ул күптəн аның үткен тешенə элəгəсе иде
инде.
Чаптарның гадəте шундый — ул төнлə белəн генə ашарга чыга:
караңгыда дошманнар да азрак була, яшеренергə дə ансатрак. Лəкин
бервакыт кыш аенда Җəк печəн кибəне янында озаграк тоткарланып
калды. Озак диюебез шуңа — чөнки таң беленеп килə иде инде. Болын
аша үзенең оясына кайтып барганда, бəхетсезлегенə каршы, ул шəһəр
читендə арлы-бирле иснəнеп йөргəн бурзайны очратты. Ак кар
яктысы белəн таң яктысында берничек тə качып булмый иде. Йомшак

кар өстеннəн бөтен көчеңə сыпыртырга гына кала. Ə бит бурзай кар
өстеннəн куянга караганда да тизрəк чаба.
Менə шуннан ике чапкын бер-берсен шундый куышып китте ки
— син күр дə мин күр. Алар сикерə-сикерə һəм, сикергəн саен, аяк
асларыннан кар өермəлəрен туздырып чаптылар. Əле уңга, əле сулга
тайчандылар. Этнең чабар өчен бөтен җае бар: аның, беренчедəн,
ашказаны буш; икенчедəй, көне салкын; өченчедəн, йомшак кар аяк
табанын авырттырмый иДе. Куян исə əле яңа гына, корсагы
ярылганчы, тукранбаш печəнен ашады. Əле шулай була торып та,
аның тəпилəре җитез элдерə, хəтта һавага ак болыттай кар тузаннары
очырта иде. Бурзай куянны ачыклыктан куып барды. Җəк, кереп
качарлык чəнечкеле куак ише нəрсəне таба алмыйча, тəмам йөдəп
бетте, ə койма буена аны бурзай якын җибəрми иде. Җəкнең
колаклары инде шəлберəя дə башлаган — бу исə аның талчыгу,
хəлсезлəнү билгесе иде. Кинəт аның шəлберəйгəн колаклары шəм
кебек үрə тордылар. Тəн ягында бер киртə чагылып киткəндəй булды.
Лəкин Чаптар ул киртəгə барып җитү өчен түгел, ə ачык тигезлекне
көн чыгышына таба кисеп чыгу өчен, ягъни əлегə күренмəгəн
фермаларга барып җитү өчен тырыша иде. Бурзай да көн чыгышына
таба аның артыннан элдертте. Куян, илле адым чамасы узганнан соң,
явыз дошманына тоттырмаска телəп, кисəк кенə бер читкə каерылды,
аннан янə дə көн чыгышына таба чабып китте. Əнə шулай бер алга
талпынып, бер читкə каерылып, ул дошманнан да кача, шул ук
вакытта биек такта коймалы фермага да якыная бара. Койманың
тавыклар кереп-чыгып йөри торган бер тишеге бар, ə койма артында
аның икенче усал дошманы — бик зур кара эт яши иде. Шулай да бу
койма бурзайны бер мəлгə тоткарлап калды, Җəк, бу уңайдан
файдаланып, əлеге койма тишегеннəн ферма ишегалдына үтеп керде
дə шундук аның аулак бер почмагына барып посты. Бурзай биек

койманың тəбəнəгрəк ян капкасына атылды, чабып килгəн шəпкə
капканы сикереп чыкты. Лəкин ул, аны-моны абайламый, нəкъ
тавыклар өстенə сикереп төшкəн иде. Тавыклар, дөнья
җимерелгəндəй тавыш кубарып, як-якка ташландылар. Сискəнгəн
сарыклар да, ду кубынып, бəэлдəргə кереш-' телəр. Ə инде
сарыкларның тугры сакчысы, əлеге зур гəүдəле кара эт, шундук аларга
ярдəмгə ашыкты. Чаптар, бу форсаттан файдаланып, койма
тишегеннəн күлəгəдəй шуып кына чыгып китте. Койма артында
ырылдашып, чинашып ике эт талашып калды, бу тавышларга
кешелəрнең кычкырган авазлары килеп кушылды. Этлəрнең талашуы
ни белəн беткəндер, Җəк моны белмəде һəм белергə дə телəмəде.
Лəкин бурзай моннан сон аның артыннан бервакытта да куып
йөрмəде.

II
Соңгы елларда Каскадо штатындагы куяннар бик күп яңалыкка
тап булдылар. Элек заманда алар ерткыч җанварлар, кошлар белəн
беррəттəн челлə кызулары, зəмһəрир суыклары, шулай ук төрле үлəт
һəм йогышлы авыру таратучы бөҗəклəр белəн дə туктаусыз көрəшеп
килгəннəр һəм, əйтергə кирəк, үзлəренең токымнарын саклап
калганнар иде. Лəкин штат җирлəренə төрле яктан фермерлар килеп
төплəнə башлагач, куяннарның хəллəре кырт кына үзгəреп китте.
Эт һəм мылтык эшкə керешкəч, койот, төлке, бүре, бурсык ише
җанварлар һəм куяннарның ата дошманнары карчыгалар бердəн
кимеп китте. Шуннан куяннар берничə ел эчендə исəпсез-хисапсыз
булып үрчеделəр. -Лəкин тиздəн үлəт зəхмəте башланды, куяннарны
менəрлəп-меңəрлəп кырып салды. Аларның иң таза һəм иң əрсез
дигəннəре генə исəн калды. Берара аларны бармак белəн дə санарга
була иде. Бу вакыт эчендə тагын бер яңалык булып алды: фермерлар
үзлəренең йорт-кураларын, ихаталарын, хəтта барлык билəмəлəрен
чəнечкеле куаклар белəн əйлəндереп алдылар. Бу чəнечкеле киртəлəр
куяннарның дошманнары өчен дə киртə булды. Хəзер инде нинди дə
булса җəнлек тарафыннан эзəрлеклəнгəн куян җитез аягыннан башка
тагын үзенең үткен акылына да ышана ала һəм аларның аеруча
зирəклəре, үзлəрен этме, койотмы куган чагында, якын-тирəдəге
чəнечкеле киртə арасыннан елт кына икенче якка чыгып кача торган
иде. Лəкин койотларны да җүлəр димə. Алар да тиздəн куяннарның бу
хəйлəсен белеп алдылар, парлап-парлап аулый башладылар. Берсе
киртəнең бер ягына чыгып басса, икенче иптəше киртəнең икенче
ягында кала; киртə аша чабып чыккан куянны һəр ике якта да
дошманы көтеп тора иде. Мондый чакта куянның бер генə котылу
чарасы була: ул, киртəнең икенче ягында койот сагалап торганын

шəйлəп алганнан соң, киртə аша чыгып тормый, əлеге беренче
дошманына койрыгын гына күрсəтеп, кыр буйлап элдертə бирə.
Əлбəттə, мондый чакта ул бары тик үзенең йөгерек аягына гына
ышана.
Үлəт зəхмəте узганнан соң, куяннар тагын күплəп үрчи башлады.
Шундый зур афəттəн котылгач, ата-баба-лары бер ай эчендə
кəнкəерлек җирлəрдə дə алар рəхəт гомер кичерделəр. Куяннар киң
ачык болыннарны, зур фермаларны яратмыйлар, аларга күбрəк
киртəлəнеп алынган кечкенə фермаларның борылмалы-сырылмалы
болын-кырлары ошый, алар бер-берсенə шундый якын, кайчак зур
авыллар сымак тоташып китə язалар иде.
Шундый поселокларның берсе Ньючузен чуен юлы станциясе
тирəсендə барлыкка килде. Бу поселокның тирə-юнендə яңа əйбəт
токымлы куяннар күплəп үрчеде. Алар арасында җемелдəвек күзлəре
өчен Энҗекүз дип аталган бəлəкəй генə бер ана куян да яши. Энҗекүз,
гаять җитез булып, койотларны хəйран алдый белə иде. Ул үзенə оя
ясау өчен прериянең əле чирəме дə кузгатылмаган ап-ачык көтүлек
җирен сайлап алды. Монда аның берсеннəн-берсе бəлəкəй балалары
туып үсте. Бер баласы үзенең җете күзе, соргылт-көмеш туны белəн
тач əнисе иде, тик менə холкы белəн генə аңардан аерылып тора иде.
Ə менə Энҗекүзнең икенче улына яңа асыл токымлы əнисенең
барлык күркəмлеге до күчкəн булып чыкты.
Без белгəн куян Энҗекүзкəйнең шушы улы инде. Бу куянның
батырлыгы һəм бигрəк тə җитезлеге аңа тирə-якта дан китерде,
шуның өчен дə аңа Чаптар кушаматы бирелде. Дошманнарын кəкре
каенга терəтерлек качу ысулларын шул куян үзе уйлап чыгарган иде
инде.
Əле бəлəкəй чагында ук ул Каскадо штатының ни акыллы куяны

да үзенең башына китерə алмаслык бер хəйлə тапкан иде. Бервакыт
аның артыннан бик явыз бер җирəн эт куып барды. Куян киртəлəр һəм
фермалар арасыннан никадəр генə борыла-сарыла чабып йөрмəсен,
əмма бөтен тырышлыклары да заяга гына иде. Киртəлəр һəм
фермалар койот эзəрлəгəндə генə таяныч була ала, чөнки фермерлар
белəн этлəр, койотларга һөҗүм итеп, үзлəре дə искəрмəстəн, куянга
ярдəм күрсəтəлəр. Хəзер исə куянның хəле бик мөшкел иде, ник
дигəндə, ул үтеп чыккан киртə арасыннан əлеге җирəн эт тə үтеп
чыккан, һəм Чаптар Җəк, эле бəлəкəй сабый бала гына, арып əлсери дə
башлаган иде инде. Аның колаклары хəзер гадəттəгечə басып тормый,
очлары кырт кына сынган кебек, хəтта вакыт-вакыт шəлберəеп үк
төшəлəр иде. Нəкъ менə шул мизгелдə ул тагы бер чəнечкеле
киртəнең кечкенə генə тишегеннəн елдам гына шуып узды, лəкин теге
юньсез эт тə аның артыннан җитез генə атылып чыккан иде.
Аланда кечерəк кенə бер сыер көтүе утлап йөри, яннарында бер
бозау да бар иде.
Мəгълүм булганча, киек җəнлеклəр бик куркыныч минутларда
кемгə дə булса сыенырга тырышалар. Алар үзлəре артыннан əҗəл куа
килгəнен бик яхшы белəлəр. Ə бит мондый чакта җиде ятның да
дусларча ярдəм кулы сузуына аз гына булса да өмет итəсең. Безнең
Җəкне дə менə шундый кысыр өмет дип əйтикме — соңгы чиккə
этəрде, ул туп-туры сыерлар янына чабып китте.
Əлеге эзəрлəү һəм дошманлык бары куянга гына кагылса,
сыерларның əллə ни ислəре дə китмəс, алар үзлəренең капкан
үлəннəрен гамьсез генə чəйнəүлəрендə булырлар иде. Лəкин сыер
халкы да бит эт затын күралмый, шуның өчен дə каршыларында
җирəн йонлы эт пəйда булгач, аларның танаулары белəн койрыклары
бердəн күккə чөелде. Сыерлар, усал гына пошкырынып, бер сафка
тезелделəр дə бозау əнкəсе җитəкчелегендə эт өстенə ябырылып килə

башладылар. (Җəк бу вакытта тəбəнəк кенə күгəн куагы төбенə
поскан иде.) Эт бер читкə тайпылды. Карт сыер аны бозауга һөҗүм итə
дип уйлады булса кирəк — эт артыннан шундый чатыр чабып китте,
тегенең күлəгəсе дə күренми калды, мин сиңа əйтим.
Җəкнең əлеге качу алымы искитмəле булып чыкты. Күрəсең, бу
алым сыер белəн үгезлəрнең бабалары əле бизон булган, этлəрнең исə
элгəрлəре əле койот булган бик борынгы чорлардан ук килгəндер.
Җəк бу вакыйганы гомере буе онытмады һəм үзенең əлеге хəйлəсен
соңыннан да кат-кат кабатлады.
Чаптар, зирəк булуы өстенə, үзенең төсе белəн дə бүтəн
куяннардан аерылып тора иде.
Җəнлеклəрнең
төслəре
аларга,
тирə-юнь
шартларына
яраклашып, күз яздырырга ярдəм итсə, бу «саклагыч төс» дип атала,
əгəр инде, киресенчə, əйлəнə-тирəдə күзгə бəрелеп торсалар, алары
«белгерткеч төслəр» дип йөртелə. Куяннарның төсе шул яклары белəн
яхшы, алар куянны саклый да, кирəк чакта «мин монда» дип
кычкырып та тора. Үзлəренең өннəрендə, соргылт куаклар һəм
түмгəклəр арасында утырган чакларында куяннарның колак, баш,
сырт һəм янтыкларының соры йоннары гына күренə. Болар һəммəсе
бергə кушылып җир төсенə керə, һəм бик якын килеп карамыйча,
аларны аерып та булмый. Лəкин дошманы якынлашып, үзен тəгаен
күреп алачагын белсə, куян шундук сикереп торып качып китəчəк.
Аның соры төсе мизгел эчендə юкка чыга, əйтерсең ул үзенең соры
төстəге чикмəнен салып ата. Тиз арада бүтəн төскə керə ул: колагы
акка əйлəнə, очлары гына каралып тора; аякларына да ул ак оек киеп
куйгандай була; койрыгы исə ак җирлектəге кара тапка охшап кала. Бу
соры куян түгел инде, ə аклы-каралы куян. Ул хəзер белгерткеч төскə
керде. Ничек шулай килеп чыкты соң əле бу? Монда бер дə
гаҗəплəнерлек нəрсə юк. Колакларының тышкы йоны соры булса да,

эчке йоны аклы-каралы бит. Куян ак төпле кара койрыгын да,
тəпилəрен дə утырып торган чагында җиргə кыскан була. Гүя ул
өстендəге соры чикмəненең мамыклы чабулары белəн бөтен җирен
каплап утыра. Ə инде сикереп торгач, аның ала-кола төслəре шундук
калкып чыга. Элек аның төслəре: «Мин түмгəк...»— дип пышылдап
торган булса, хəзер исə алар: «Мин куян!»— дип кычкырып торалар.
Бу аңа нəрсə өчен кирəк? — дип уйлыйсыз инде сез. Чынлап та,
барлык котылу чаралары җитез аякларында булган бу кыюсыз җан
иясе яшеренəсе урынга нишлəп əле үзен бөтен дөньяга белгертə?
Моның бик мөһим сəбəбе булырга тиеш. Хикмəт менə нəрсəдə икəн.
Əгəр аны бүтəн бер куян куркытса, ягъни бу ялган өркү генə булып
чыкса, ул шундук əүвəлге халəтенə кайта, үзенең табигый төсендə
кала. Киресенчə, əгəр куянны койот, төлке яисə эт-мазар куркытса,
алар аны шундук күреп алачаклар һəм куян куу ул җил куу белəн бер
дигəн нəтиҗəгə килəчəклəр. Дөрестəн дə, алар: «Бу куян бит, мин аны
ачык яланда барыбер тота алмыйм»,— дип уйлап куялар. Бу —
куяннарны йөгереп йөрү кебек артык мəшəкатьтəн коткара.
Куяннарның
аклы-каралы
таплары
аларның
гаскəри
мундирлары да, милли байраклары да. Авыру, зəгыйфь куяннарның ак
һəм кара таплары беленми дə диярлек, əмма куəтле, таза куяннарның
ул таплары ярылып ята. Оясында соры түмгəк булып утырган Чаптар
да, койоттан яисə төлкедəн качып барган чагында, аларны юри
үчеклəгəн төсле була: башта ул ала куян булып чабып китə, нəкъ менə
ак кар өстендəге чем-кара күмер кебек җем-җем килə; шуннан соң ул
ап-ак йомгакка əйлəнə, ниһаять, иң азактан, үтə күренмəле кош
мамыгына əверелеп, күздəн югала, эреп юкка чыга.
Фермерларның күп кенə этлəре соры куянны əле тотып була дип
уйласалар да, ала куянны исə тотып булмасына тəмам төшенеп
җиткəннəр иде. Əлбəттə, алар, кайвакыт ау хиреслегенə бирелеп, ала

куян артыннан да: куалар, лəкин бусы инде бер кызык өчен генə була.
Чаптар да, үз көченə нык ышанганлыктан, алар белəн бик хəтəр
уеннар уйнап ташлый иде.
Бүтəн җəнлеклəр кебек, безнең Җəк тə үзен билгеле бер
төбəкнең хуҗасы итеп саный һəм бу төбəкнең чиген бик сирəк
очракларда гына үтеп чыга. Аның билəмəсендə оялары атлаган саен
диярлек, җирле халык телендə бу ояларны «куян түшəклəре» дип тə
атыйлар. Түшəклəр сай табак хəтле генə иңкүлəнеп тора, бу
иңкүлеклəр төбенə кипкəн яфрак түшəлə. Кайчак оялар куак я үлəн
арасында ясала, һəр оя да, шартына карап, бик ипле итеп корыла. Бер
оя, əйтик, эссе көн өчен билгелəнə, ул барыннан бигрəк кояштан
саклану өчен хезмəт итə; мондый оялар һəрвакыт тəн ягына
карыйлар. Кышкы торак тирəнрəк казылып, анысының авызы,
киресенчə, көн ягына каратыла. Ə инде юеш, сүрəн көннəр өчен печəн
ышыгында махсус куыш корыла, һəм анысының «капкасы» көн
батышы тарафына карап тора. Куян, əйтик, көнне берəр оясында
үткəргəннəн соң, төнгə каршы агай-энелəре белəн бергə тукланырга
чыга ди. Алар, ашап туйганнан соң, ай яктысында көчеклəр кебек
əүмəклəшеп уйныйлар-уйныйлар да таң алдыннан гына нəкъ көннең
шартына туры килерлек берəр өйгə кайтып керəлəр.
Фермалар арасындагы көтүлеклəр куяннар өчен иң ышанычлы
урыннар иде. Үткен энəле куак-киртəлəр һəм чəнечкеле тимер
чыбыклар белəн əйлəндереп алынганлыктан, бу көтүлеклəрдə
дошман тəпиенə элəгү куркынычы булмый. Лəкин азыкның да иң-иң
тəмлесе кешелəр торган җирлəрдə була, тик биредə аларны бүре белəн
төлкедəн дə куркынычрак булган кешелəр һəм аларның мылтыклары
белəн этлəре сагалый, аннары андагы коймалар да кереп-чыгып
йөрергə комачаулый иде. Менə шушындый хəвеф-хəтəрлəр янавына
да карамастан, Чаптар үзенең бер оясын яшелчə бакчасы уртасындагы

кавын түтəленə терəп үк диярлек ясап куйган, һəм Чаптарның
акылын-фигылен белгəн кешелəр, аның шулкадəр дə шашкын
тəвəккəллек күрсəтүе турында ишеткəч, моңа бер дə ислəре китмəде.
Əйе, аның өчен бакча — бик хəтəр урын, лəкин шул ук вакытта ул
биредə җəннəт рəхəтлегенə тиенə бит. Аннары ул монда койманың
утеп-сүтеп йөрерлек күп кенə тишек-тошыкларын да белə, ə инде
коймадан чыкканнан соң, ул үзенең күп кенə хəйлəле алымнарын
куллана ала.

III
Ньючузен Көнбатыш Америка шəһəрчеклəренə хас бер шəһəрчек
иде. Анда бөтен нəрсə илəмсез. Урамнар урынына туп-туры юллар
сузылып киткəн, күз ялы өчен ичмаса бер генə борылыш та юк.
Йортлар йорт түгел, ə начар такталар белəн сумалалы кəгазьлəрдəн,
ягъни тольдəн корыштырган корылмалар гына. Шушы бичара
алачыклар, үзлəренең гариплеген һич аңламыйча, без дə йортлар
санында бит дип, кукраешып утыралар. Аларның һəрберсе, үзенчə,
башкалардан өстенрəк күренергə тырыша. Берсе, əйтик, ике катлы
йортка охшарга өметсенеп, алгы яктан ясалма фасад белəн бизəлгəн.
Икенчесенə кирпеч сымак шакмаклап буялган такталар какканнар. Ə
өченчесе зиннəтле мəрмəр сарай булып күренмəкче.
Болар дөньяның иң шыксыз йортлары булып, үз хуҗаларының
яшертен уйларын белгертеп торалар, ягъни мəсəлəн: «Бу йортларның
кирəге шулкадəр генə, бер-икс ел түзсəк, моннан бүтəн җирлəргə
китеп олагырбыз»,— дип əйтеп торалар кебек иде.
Шəһəрчекнең бөтен бизəге — матурлык өчен дип тə түгел, ə
азмы-күпме күлəгəсе булсын дип утыртылган агачлар, тик боларнын
да кəүсəлəре акка буялган, очлары кыркылып гариплəндерелгəн.
Шəһəрчектə күңелгə ятышлы бердəнбер бина бар, ул да булса
икмəк элеваторы. Ул грек гыйбадəтханəлəренə дə, швейцариялелəр
дачасына да охшарга тырышмый, тупасрак булса да, үзен, бар
булганыңча, ягъни бик зур һəм бик намуслы икмəк элеваторы итеп
күрсəтə.
Шəһəр урамнарының иң очында прерия манзарасы ачыла.
Биредə анда-санда ферма утарлары, су. чыгара торган җил тирмəннəре
һəм рəт-рəт булып сузылып киткəн чəнечкеле куаклар күзгə ташлана.
Монда инде чынлап та хозурланырга була. Киртə урынына куе итеп

утыртылган күгəн агачлары биек булып һавага ашып утыралар.
Алтынсу җимешлəренең күплегеннəн аларның каты нык ботаклары
да чыдамаган, сыгылып төшкəн. Бу җимешлəр ашарга яраксыз булса
да, алар биредə ком чүлендəге яңгырдай бик тансык, чөнки алар бик
матур булып салынып-салынып торалар һəм шəһəр төмсəлегеннəн
арган күзлəргə рəхəтлек бирəлəр.
Əлегедəй шəһəрчеккə барып элəксəң, аннан ничек булса да
чыгып таю ягын карыйсың. Кыш ахырындарак бу шəһəрчектə ике
көнгə тоткарланып калган бер юлчыбыз тəгаен менə шулай уйлый
иде. Ул башта шəһəрчекнең тарихи истəлек булырлык нəрсəлəре
белəн танышты. Лəкин трактирда пыяла капкач астында сакланган ак
җофар карачкысы да, кырык ел элек кызыл тəнлелəр тарафыннан баш
тиресе салдырылган Бэкки Буллин -карт та, шулай ук заманында Кит
Карсон тəмəке тарткан трубкə дə аны кызыксындырмады, шуңа күрə
ул тизрəк кар юрганы белəн капланган прериягə ашыкты.
Прериягə чыгуга, эт эзлəре белəн чуарланган ак кар өстендə эреэре куян эзлəрен күреп алды. Бер узгынчы кешедəн, бу шəһəрчектə
куяннар бармы-юкмы дип, сорашып торды һəм:
— Бер генə куян да күргəнем булмады,— дигəн җавапны алды.
Тегермəн эшчесе дə шул ук сүзне əйтте. Лəкин газеталар төргəге
күтəргəн бер малай башка фикердə булып чыкты:
— Алар болында бетəсемə түгел,— диде ул.— Кайвакыт шəһəргə
дə килəлəр. Калба дигəн берəүнең яшелчə бакчасына да зур бер куян
оялаган. Аның йоны бик кызык, шахмат тактасы кебек чуп-чуар.
Малайның бик зур куян дигəне Чаптар Җəк иде, əлбəттə. Лəкин
ул Калба бакчасында яшəми, анда əллə нигə бер кунакка гына кереп
чыккалый. Ул көнне Чаптар «капка»сы көнбатышка карап торган
оясында утыра, чөнки ул көнне көнчыгыштан дымлы җил исə иде.

Аның бу өе Медисон-авенюның көнчыгыш очында урнашкан. Əлеге
мосафир да шунда таба китеп барды, куян исə аны ерактан ук күзəтеп
торды. Кеше юлдан килгəн чагында, аның күңеле тыныч иде əле,
лəкин кеше, төньякка борылган юл буенча китмичə, кыр аша туры
гына атлап килə башлагач, куянны кинəт курку алды. Кеше аның
сукмагына аяк басу белəн, Җəк оясыннан сикереп чыкты да болын
буйлап көнчыгышка таба йөгереп китте.
Дошманыннан качып барган куянның һəр сикергəн адымы,
гадəттə, сигез-ун футка җитə. Биш-алты адым узган саен, ул, разведка
ясау өчен, һавага да сикереп куя — куралар һəм куаклардан да биегрəк
күтəрелеп, тирə-юненə ялт кына карап ала. Тəҗрибəсез куян өскə дүрт
адым саен сикерə һəм, шулай ешлый торгач, бик күп вакытын сарыф
итə. Акыллы куян сигез-тугыз адымга бер сикерүдəн дə канəгать,
чөнки күзəткəлəү өчен шунысы да җиткəн. Чаптар исə һавага унике
адым саен гына ыргыла, шунда да, бөтен ягына ялт-йолт каранып,
үзенə кирəген белеп өлгерə. Аның сикереп атлаган адымнары да
башкаларныкыннан зуррак була: ун-унике футка җитə. Үз артыннан
калдырган эзлəре менə тагын кай ягы белəн аерыла: бүтəн токымлы
йорт куяннары да, кыр куяннары да койрыкларын, карга тидермичə,
югары күтəреп чаба; төньякта яшəүче зур куяннар койрыкларын
салындырып чабалар; кайберлəренең койрыгы, түбəн үк төшеп, тəпи
эзлəре артыннан карны сызгалап бара; Чаптарның җемелдек-кара
койрыгы куян кардəшлəренең һəммəсенекеннəн дə озынрак иде, бу
озын койрыкка һəм аның кар өстендə озын-озын сызыклар
калдыруына карап, аны, ягъни Чаптарны, шундук танып була. Аның
эзлəре бүтəннəрнеке арасында үзалдына аерылып ята иде.
Куяннарның күбесе этсез кешедəн курыкмый. Лəкин Чаптар
бервакыт сыртын пешереп алган мылтык ядрəсен бик нык хəтерли,
һəм менə хəзер дə ул, əлеге мосафирның үзенə якынаеп килүен күргəч,

җиргə сырыша язып диярлек, коймага таба чабып китте. Койманың
теге ягына чыккач, канатын җəеп җиргə тияр-тимəс очкан
карчыгадай, алга томырылды, бер миль үткəннəн соң, башта һавага
сикереп, сак кына тирə-ягына каранып алды, аннары үзенең иң
яшертен ояларының берсенə кереп ятты.
Лəкин аңа озаклап ял итəргə туры килмəде. Егерме минут үтү
белəн, аның колаклары шыгыр-шыгыр иткəн тавышка елт итеп торып
бастылар — ул мосафирның кар шыгырдатып килүен аерым ачык
ишетте. Җəк сикереп торганда, ялтыравык таяк тоткан кеше аның
янына килеп җитə иде инде.
Аякларында күпме көч булса, барын җигеп, Чаптар яңадан койма
ягына элдертте. Чəнечкеле тимер чыбыклар белəн колгалардан
ясалган киртəгə җитми торып, дошманын күрү өчен ул бер генə
мəртəбə дə сикереп карамады — хəер, бу саклылыкның кирəге дə юк
иде, чөнки кеше аны абайламый да калган, тик эзлəренə генə күз
салгалап килə иде.
Шулай да Җəк, түше белəн җиргə тия язып һəм бүтəн дошман да
күренми микəн дип як-ягына карана-карана, һаман əле алга табан
чабуында булды. Хəзер инде ул мосафирның аның эзеннəн килгəнен
белə, шуңа күрə сасы көзəннəр белəн көрəшүдəн калган күптəнге
саклык тойгысы аңа элмəк ясарга куша иде. Җəк, ерактагы коймага
җиткəнче, туры гына йөгерде, койманың теге ягына чыккач та, илле
адымлап йөгереп барды, аннары, əле генə узган эзеннəн кире кайтып,
бүтəн оясына таба бөтенлəй икенче якка чабып китте. Җəк тəнне бу
оясында аяк өсте торып кына үткəрде. Менə кояш та чыкты. Аңа кояш
җылысында рəхəтлəнеп кенə ятасы иде югыйсə. Лəкин əнə бит кар
шыгырдый, димəк, дошманы тагын якынаеп килə. Шуннан Җəк, əле
рəтлəп җылынып та җитмəгəн килеш, яңадан да бик еракка чабып
китте.

Ярты миль чапканнан соң, ул, бер калку җиргə туктап, кешенең
һаман əле үз артыннан килүен белде һəм эзлəрен тырышып-тырышып
бутарга кереште. Аннары Җəк үзенең бик яраткан оясы яныннан
узды, бөтенлəй кире яктан урап килеп, дошманын адаштыруына
тəмам ышанганнан соң, шул яраткан оясына ял итəргə кереп ятты.
Баягы кебек бик үк тиз ишетелмəсə дə, берникадəр вакыттан соң
кар яңадан шыгырдый башлады. Җəк, бик хəйлəкəр дошманга тап
булуың төшенеп, аңа каршы яңа алым табарга булды һəм үзенең
посып яткан урыныннан елдам гына сикереп чыкты. Мосафир да, куян
да бу вакыт Чаптар билəмəсен зур түгəрəк ясап əйлəнеп чыкканнар
һəм бик олы гəүдəле кара эт яшəгəн фермага килеп җитə язганнар иде.
Нəкъ менə шушы ферманың такта коймасында тавыклар кереп-чыгып
йөри торган бик җайлы бер тишек бар иде. Куян бу тишекне искə
төшергəч шатланып бетə алмады: бу койма ярдəмендə ул никадəр
җиңүлəргə иреште, бурзай хəтле бурзайны төпсез чуманга утыртты!
Чаптар, хəзер инде үзен күреп калуларыннан да курыкмыйча,
ачык ялан буйлап əнə шул коймага таба чабып китте.
Лəкин коймадагы тишек томаланган булып чыкты. Куян,
аптырашка калып, бүтəн ярыкларны эзлəргə кереште, таба алмый
йөдəп бетте. Ул, чатны борылгач, кинəт төбенə тикле ачып куелган ян
капканы күреп алды. Ишегалдында əрдəнəлəп өелгəн такталар
өстендə тəмлəп кенə кара эт йоклап ята иде. Тагы да түрдəрəк, ышык
почмакта, бер-берсенə елышып, тавыклар җылынып утыра. Əнə
амбардан бер мəче чыгып килə, ул, салкын карга тəпилəре белəн
чирканып кына баса-баса, кухняга таба узды. Чаптар, капка каршында
туктап, боларның һəммəсен дə карап торды.
Тигез ак кар өстендə аны эзəрлəүче мосафирның кара шəүлəсе
селкенгəли иде. Җəк, акрын гына сикерə-сикерə, ишегалдына керде.

Озын сыйраклы əтəч, үз эше белəн шөгыльлəнəсе урынга, каты гына
кыткылдап куйды — ул куянны күреп калган иде. Шуннан кояшта
гамьсез генə яткан эт капыл гына башын күтəрде, аннары торып ук
басты. Җəккə үлем куркынычы яный иде. Озак уйлап тормастан, ул
җиргə чүкте дə соргылт бер түмгəккə əйлəнде. Моны гаҗəеп осталык
белəн эшлəсə дə, əгəр əлеге мəче булмаса, ул дөнья белəн мəңгегə
саубуллашасы иде. Мəченең аны коткару телəге юк иде югын, шулай
да ул аны коткарып калды. Ишегалдында əле куян барын искəрмəгəн
эт капкага таба атлап килде һəм куянның чигенү юлын кисеп куйды.
Лəкин нəкъ шул чакны өй чатыннан мəче килеп чыгып, өйнең нигез
туфрагына сикереп менде дə андагы гөл чүлмəген бəреп төшерде. Бу
саксызлык эт белəн мəченең битараф булып кылануларына чик
куйды. Мəче куркуыннан амбарга таба чабып китте. Мəче чаба торып
та, əтиең моңа котырыгы килмəсə, аның эт дигəн аты корысын. Менə
эт белəн мəче куяннан утыз фут ераклыкта гына, пыр тузынып, чабып
уздылар. Алар күздəн югалмас борын ук əле, Җəк капкага таба
борылды, хəтта: «Рəхмəт сиңа, пескəй!»— дип əйтеп тə тормыйча,
ишегалдыннан атылып чыкты да таныш сукмагыннан өермə кебек
чабып китте.
Əлбəттə, хуҗа хатын мəчене эттəн аралап алды, шуннан соң эт
янə такта өеме өстенə менеп сузылып ятты. Күп тə үтмəде,
ишегалдына куянны эзлəүче əлеге мосафир килеп керде. Аның
мылтыгы юк, кулында нибары калын таяк кына иде, шуңа күрə эт ана
тияргə батырчылык итмəде.
Шулай итеп, куянның эзе шушы йортта өзелеп калды. Бу хəйлə
куянның башына алдан ук килгəн иде микəн, юк иде микəн — əмма
ничек кенə булмасын, аның бу əмəле тантаналы җиңү белəн
тəмамланды, Җəк бəйлəнчек дошманнан котылып калды.
Ят кеше икенче көнне дə Җəкне эзлəргə чыкты, лəкин аның

эзлəрен генə тапты. Аның эзен ул койрык сызыкларыннан, зур-зур
адымнарыннан һəм кар өстенə нык басып һавага чөелүлəреннəн
танып алды. Шул ук вакытта тегелəре белəн янəшə бүтəн бер кечерəк
куян эзе дə ярылып ята иде. Менə алар биредəрəк очрашкан
булганнар, əнə тегендəрəк исə бер-берсен куышып уйнаганнар кебек,
чөнки калдырган эзлəре бер дə сугышканга охшамый; ə менə монда
кояшта бергəлəп тамак туйдырган һəм ял иткəннəр булса кирəк;
арырак парла-шып йөгергəннəр; тукта, чү, бер-берсен кочаклашып та
уйнаганнар түгелме соң? Ят кеше, кар өстенə карап торганнан соң,
һəммəсен дə аңлады. Бу — җəнлеклəрнең туй вакытлары булып,
аларның һəрберсе дə хəзер гаилə кору ягын кайгырта. Əлеге эзлəр дə
Чаптар белəн сөйгəн ярының эзлəре булырга тиеш иде.

IV
Җəй ае да килеп җитте. Җəй куяннарга зур куанычлар алып
килде. Штатта уйлап җиткерелмəгəн бер закон чыкты. Бу закон
буенча үтерелгəн һəр карчыга белəн ябалак башыннан бүлəк бирелə
иде. Шуннан даланың бу канатлы сакчыларын бөтенлəй кырып
бетерə яздылар. Куяннар исə шулкадəр күп үрчеде, инде моннан сон.
да түзеп торырга ярамый, чөнки аларның илне бөлгенлеккə
төшерүлəре мөмкин иде.
Үзлəре үк əлеге законны уйлап чыгарган һəм үзлəре үк аңардан
күп зыян күргəн фермерлар бер уйга килделəр, куяннарны меңəрлəпмеңəрлəп тотарга булдылар. Фəлəн көнне иртəнге фəлəн сəгатьтə
җирле халыкның һəммəсе дə графлыкның төньяк юлына җыенырга
һəм, җилгə каршы торып, бөтен өлкəне əйлəнеп чыгарга, куяннарны
тимер чыбыклы челтəр белəн камап алынган утарга куып кертергə
тиешлəр иде. Этлəрне ауга катнаштырмадылар, чөнки аларның
боерыкны тыңламаулары да бик ихтимал иде. Ауга мылтык та
алмадылар, халык күп булган җирдə мылтык белəн эш итү куркыныч
иде. Аның каравы ир-ат белəн малай-шалайлар берəр пар озын таяк
белəн букча-букча таш алып чыктылар. Ат менгəн яки арбага утырган
хатын-кыз алар артыннан ияреп барды. Аларның күбесе такылдавык,
ау быргысы һəм калайлар белəн коралланган иде. Кайбер арбаларның
көпчəклəре турысына иске чилəклəр, тотам-тотам дранчалар бəйлəп
куелган, алар тəгəрмəч кигилəренə тиеп киткəн саен, шалтыр-шолтыр
иткəн, шотыр-потыр килгəн авазлар чыга иде. Ə бит куянның колагы
бик сизгер, кеше була торып кешене миңгерəйткəн бу тавышлар
аларның тəмам һушларын алырга тиеш иде.
Көн аяз, күк йөзендə бер генə болыт əсəре дə юк. Иртəнге сигездə
сигнал бирелгəннəн соң, аучыларның һəммəсе берьюлы кузгалып

китте. Башта биш миль киңлегендə боҗра ясап бардылар. Утыз-кырык
адым саен бер кеше куелган иде. Олаулар белəн ат менгəннəргə юл
буенча гына барырга туры килде, лəкин куянкуарлар кыр аша гына
атладылар. Актарасы, тарап чыгасы җирне, əйтик, дүрткел итеп күз
алдына китерсəк, алар шуның өч ягына да урнашканнар иде. һəрберсе
иптəшен узып кычкырырга тырыша, таягы белəн куак төплəрен
чəшкелəп ала иде. Менə бер заман төрле яктан куяннар атылып чыга
башлады. Аларның кайберлəре туп-туры аучылар өстенə килə, лəкин
тегелəре аларны таш яңгыры белəн каршылап, күбесен үтерə баралар.
Бу илəк аша бик сирəге генə исəн-сау үтеп чыга ала иде.
Аучылар камалган куяннарны, себерке белəн себергəндəй, бер
урынга җыя башладылар. Алар тиздəн куак төбе саен мыжгып торалар
иде инде. Өч сəгать дигəндə, куяннар тəмам камалып бетте, бу
мəхлукларны бер якка кысып китерəсе генə калды. Аучыларның сафы
хəзер бик тыгызланды, ун фут саен бер кеше туры килде. Алар тозакка
төшкəн куяннарны, əнə шул тыгыз җəтмə белəн сөзə-сөзə, əлеге утар
ягына куарга тотындылар. Куяннарның бик якын чабып килгəннəре
шундук үтерелə торды. Җир өсте инде аларның гəүдəлəре белəн
чуарланып беткəн булса да, тере куян арткапнан-арта бара кебек иде.
Тимер челтəрле утар капкасы турысына килеп җиткəч, бер гектарлы
мəйданда алар əле һавага сикереп, əле атылып-бəрелеп, тəмам
чуалышып беттелəр. Алар чыгып качарлык урын эзлилəр, лəкин камап
алган боҗра кысыла барган саен, акыручы-бакыручы кешелəр
төркеме дə икелəтə, өчлəтə арта гына бара, шуннан куяннарга бер
генə юл кала — алар ташкын булып утар эченə атылып керəлəр иде.
Хəзер инде алар тəмам йончып һəм исəнгерəп беткəннəр, шуңа күрə
кайберлəре аңгыра кебек җирдə утырып торсалар, кайберəүлəре исə
челтəр койма тирəли шашынып-шашынып чабалар, ə бер ишлəре
аулаграк почмакка елышырга, хəтта бер-берсенең астына кереп

качарга тырышалар иде.
Ə безнең Чаптарыбыз камалыш вакытында кайда иде соң?
Бичара куяннар ташкыны аны да үзе белəн өереп алган, һəм ул
беренчелəрдəн булып утар эченə атылып кергəн иде.
Лəкин куянкуарларның максаты куяннарны үтереп , бетерү генə
түгел, алар иң əйбəт дигəннəрен сайлап алып калырга тиешлəр, əлеге
тозакны шуның өчен дə оештырганнар иде.
Көчле һəм акыллы куяннардан башкалары бу утарда, əлбəттə, юк
ителəчəк иде. Көч-хəл белəн генə җан асрап йөргəн яраксыз куяннар
монда чынлап та бик күп булып чыкты. Киек җəнлеклəр дөньясын һəр
яктан җитеш һəм камил дип уйлаучы адəмнəр үзлəре дə мондагы
гарип-горəбə куяннарны күреп шаккаттырлар иде.
Борынгы Римда зур җиңүлəрдəн соң əсирлəр арасыннан
гладиатор сайлаган кебек, көчсезлəр юк ителергə, көчлелəр,
гайрəтлелəр тамаша өчем сайлап калдырылырга тиеш. Нинди тамаша
өчен дисезме? Җəнлеклəрне узыштыру өчен, Ярыш клубы өчен иде бу.
Утар эчендə алдан ук биш йөзгə якын бəлəкəй əрҗə əзерлəп
куелган, алар рəшəткə буенча тезелеп киткəннəр. Аларның һəрберсенə
берəр куян салынырга тиеш иде.
Беренче булып утарга иң җитез куяннар чабып керде.
Җитезлəрнең дə əле акылга саераклары була. Андыйлары, утарга
килеп керү белəн, кая барып бəрелергə белми чабып йөри башлады. Ə
кайберлəре җитез дə, мəнле дə булып чыкты: алары əрҗəлəрне
файдалы күреп, тиз генə шулар эченə кереп посты. Күз ачып
йомганчы, əрҗəлəр куяннар белəн тулды. Бу ысул бик үк хатасыз
булмаса да, ул артык мəшəкатьтəн коткарды, тиз арада җиңел аяклы
һəм бик акыллы куяннарны сайлап алырга ярдəм итте. Биш йөз куян
бурзайларга сабак өйрəтергə билгелəнде, ə калганнары — дүрт

меңнəн артыгы аяусыз рəвештə кырылды.
Елтыр күзле биш йөз куян салынган əрҗəлəрне шул көнне үк
поездга төяделəр. Алар арасында Чаптар да бар иде.

V
Əлеге давыллы тозактан соң тоткыннарның йөрəклəре алынгандыр
дип уйлый күрмəгез: куяннар бик сабыр алар, үзлəренең
язмышларына тыныч кына буйсына белəлəр. Алар, зур каланың ярыш
кырына китерелеп əрҗəлəрдəн чыгарылганнан соң, əллə ни
зарланырлык нəрсə күрмəделəр. Куяннар алдында киң генə утар
җəйрəп ята, татлыдан-татлы азыкларны телəсəң нихəтле аша, аннан
җаның да тыныч, чөнки дошманның əсəре дə юк иде.
Алар икенче көнне иртə белəн үк күнекмəлəр ясарга керештелəр.
Ярыш кыры утар белəн янəшə генə икəн. Утар капкаларын ачуга,
шунда килəсең дə чыгасың.
Куяннар əнə шул кырга чыгарылып, кайсы кая таралышып та
өлгермəде, каяндыр малайлар килеп чыгып аларны куаларга
керештелəр. Алар куяннарны Пристань дип аталган баягы утарларына
куып керттелəр. Менə шундый күнекмəлəр берничə көнгə сузылды.
Куяннар, ниһаять, бары Пристаньга чабып кереп кенə котылып
буласын төшенеп алдылар.
Шуннан соң икенче дəрес башланды. Кырый капканы ачтылар да
куян көтүен ярыш кырын əйлəнеп үтүче һəм каршы яктагы бүтəн
утарга илтүче озын гына юлга куып чыгардылар. Малайлар башта əнə
шул каршы яктагы утарның капкасын ачып, куяннарны шунда
керттелəр, аннары аларны кыр буйлап этлəр белəн куарга
тотындылар. Яшь куяннарның кайберлəре, əүвəлге гадəт белəн,
разведка сикерешлəре ясап алдылар. Куяннар, ташкын кебек, алга
чабып киттелəр, ə бөтен өер алдыннан, түше белəн җиргə тия язып,
аклы-каралы бик һəйбəт бер куян җилдерə, аның зифа буе белəн
уйнак күзлəренə кешелəр утарда чакта ук игътибар иткəннəр иде
инде. Хəзер ул, кырга чыгарылганнан соң, бөтен куян гаскəрен үз

артыннан ияртеп барды, югыйсə аның гаскəре əллə кайда артта ук
аерылып калган иде.
Куяннарны караучы ирланд кешесе:
— Күрегез əле моны, Чаптарны, пешерə генə бу! — дип
кычкырып җибəрде һəм Жакнең данлы исемен тагы да ныгыта төште.
Ярты кырны узганнан соң, куяннар кинəт Пристаньны ислəренə
төшереп, кар сырындылары өстеннəн йөгергəн җəяүле буран кебек,
шунда таба атылдылар.
Икенче дəреснең мəгънəсе дə шул — капкадан чыгу белəн,
Пристаньга таба чабу иде. Барлык куяннар да бу дəресне бер атна
эчендə өйрəнеп беттелəр, шулай итеп алар Ярыш клубының
тантаналы бəйгесенə əзерлəнеп җиткəннəр иде инде.
Чаптарны хəзер стадион эшчелəреннəн тыш тамашачылар да
яхшы белə. Җəк үзенең чуарлыгы белəн дə бүтəннəр арасында
аерылып тора. Аннары озын колаклар көтүе аны күптəн инде үзенең
башы итеп таный. Клуб хезмəткəрлəре хəзер аларны куучы этлəр
белəн бергə Җəк башыннан да акча куеп бəхəслəшəлəр иде инде.
— Шунысы кызык, Дигнам карт быел үзенең «Минки»сын
ярышка катнаштырыр микəн?
— Катнаштырса, кул сугып бəхəслəшəм, Чаптар «Минки»ны да,
аның иптəшен дə уза.
— Минем Җейен сезнең Чаптарыгызны Зур трибунага җиткəнче
үк каптырып алачак. Əгəр ышанмыйсыз икəн, əйдə бəхəслəшəбез,
бергə каршы өчне куям.
— Хуп! — дип, шундук чəчрəп чыкты ирландияле Мики.—
Мондагы этлəрнең ичмаса берсе Чаптарны юлыннан кире
бордырсамы! Үземнең айлык хезмəт хакымны түлим!

Чаптар тирəсендə менə шундый юраулар һəм бəхəслəшүлəр
башланып китте, аның чиксез сəлəтенə ышанучылар көннəн-көн арта
торды.

VI
Ярышларны бик матур кояшлы көнне иртə белəн башлап
җибəрделəр. Шəһəр халкы ярышка шулхəтле күп килгəн, Зур
трибунада энə төртерлек тə урый калмаган иде. Этчелəр бурзайларны
берəмлəп тə, парлап га чыгардылар. Бурзайлар өстенə бизəкле
чапраклар ябылган булса да, аларның мускуллы нык аяклары,
еландай бөгелгəн муеннары, озынча танаулы бик нəфис башлары
белəн елтыр сары күзлəре əллə каян күренеп тора иде. Алар, табигать
белəн кеше хəйлəкəрлегенең җимеше булып, гүя чабу өчен генə
яратылганнар. Этчелəр аларны күз карасыдай саклыйлар, балаларны
баккандай багалар, аларга кешедəн калган бернинди ризыкны
ашатмыйлар, ят нəрсəлəрне иснəттермилəр, бигрəк тə алар янына ят
кешелəрне җибəрмилəр иде. Пари тотучылар бу этлəргə бик күп акча
куеп бəхəслəшəлəр. Лəкин шундый хəллəр дə булгалый, этлəргə бик
мəкерле
җимнəрне,
махсус
хəзерлəнгəн
ит
кисəклəрен
ыргыткалыйлар яки ярамаган берəр нəрсəне иснəтеп этлəрнең хəлен
алалар. Шуннан карыйсын, менə дигəн чабышкы этлəр дə төнтек бер
ялкауга əйлəнə һəм үзлəренең хуҗаларын банкротка чыгара.
Этлəрне икешəрлəп чаптыралар, чөнки бəйге булгач, аларның
үзара узышулары да кирəк əле. Беренче чабышны откан этлəрне янə
парлап-парлап бүлеп куялар. Куяннарны исə һəр узыш саен берəмлəп
чыгаралар. Аларны бəйдəге көндəш этлəр көтеп тора. Куян
билгелəнгəн җиргə барып җитүгə, стартер, ягъни этлəрне ярышка
озатып торучы, аларның икесен дə сызыкка тигезлəп бастыра да
шундук бəйлəреннəн ычкындырып җибəрə. Куян белəн этлəрне
кырда, атка атланып, кызыл костюм кигəн судья көтеп тора. Ул атын
этлəр артыннан чаптыра башлый. Дəреслəрдə сабак алган куян кыр
аша, ягъни Зур трибуна алдыннан, Пристаньга таба йөгереп китə.

Этлəр аны куарга керешəлəр. Əгəр берəрсе аны куып җитсə, озын
колак анарга тоттырмас өчен як-якка атыла башлый. Куян əнə шулай
туры юлдан тайчанган саен, эткə очко языла бара. Ə инде эт аны куып
җитеп басып алса, бу инде тулы җиңүгə санала.
Кузгалу сызыгыннан, ягъни старттан, дəррəү кубып киткəн эт
кайчакта йөз адымнан ук куянның башына җитə. Алай тиз тоттырган
куян бик начар булып чыга инде. Ə болай этлəр куяннарны күбесенчə
Зур трибуна алдында куып җитəлəр. Бик сирəк очракта гына куян,
эткə тоттырмыйча, Пристаньга кереп кача ала.
Ярышның дүрт чишелеше булуы мөмкин. Аның берсе — эт
куянны тиз генə куып җитə дə аны шундук башкарып ташлый.
Икенчесе — куян, үзен тоттырмыйча, Пристаньга кереп кача.
Өченчесе — кызу кояш астында куян артыннан чабып əлсерəп беткəн
этлəрне алышырырга мəҗбүр булалар, чөнки мондый чакта этлəрнең
йөрəге ярылуы мөмкин. Ниһаять, иң соңгы чишелеш менə нинди була:
əгəр куян, Пристаньга кайтмыйча, бөтерелə-бөтерелə, эттəн качып
йөри икəн, ул чагында аны корылган мылтык көтеп тора.
Ярыш вакытында да хəрəмлəшүлəр булган кебек, куяннар
салынган əрҗəлəр тирəсендə дə алдашулар, төрле хəйлə корулар
булуы мөмкин. Шуңа күрə куяннарны əрҗəлəрдəн алып торучы һəм
ярышка озатучы судья белəн стартерлар да бик намуслы булырга
тиешлəр.
Чираттагы ярыш алдыннан ирландияле Мики янына бармагына
җəүһəр кашлы йөзек кигəн бер кеше килде. Бу «очраклы гына» очрашу
иде.
Микины бик затлы сигара белəн сыйладылар. Сыйлаганның ни гаебе
бар? Лəкин сигара яшел кəгазьгə төрелгəн, бу кəгазьнең чите чак
кына кайтарыла да төшкəн иде. Шуннан ике арада тəкəллефсез генə

сөйлəшү булып алды:
— Сез иртəгə старт янына бассагыз ничек булыр иде икəн, ə? Мин
əйтəм, Дигнам əфəнденең «Минки»е оттырса, мин сезгə тагын бер
сигара өстəп бирер идем.
— Əгəр мин стартка куелсаммы! Эшне шундый майлап куярмын,
Минки бер генə очко да ала алмас. Хəер, приз аның көндəшенə дə
тəтемəс.
— Шулаймыни? — дип, Микиның əңгəмəдəше кинəт кенə
кызыксына калды.— Соң бик əйбəт алайса. Нəкъ үзегез уйлаганча
эшлəгез. Əҗере — ике сигара.
Стартчы Слайменның моңарчы бер генə дə үз эшенə тап
төшергəне булмады, аның «эчне тишми торган» күц кенə
тəкъдимнəрне кире каккан намуслы кеше икəнең һəммəсе дə белəлəр
иде. Аның эшеннəн беркем дə шиклəнми дияр идек тə, тик менə аяк
астыннан гына бер-ике канəгатьсезе табылып куйды. Аларның берсе
алтын сəгать чылбырлары һəм асыл ташлар белəн бизəлгəн бик
купшы бер əфəнде иде. Ул Слаймен өстенə җитди гаеплəр ташлаган,
моны үзенең дəлиллəре белəн дə беркеткəн иде. Шуннан ярыш
җитəкчесе Слайменны вакытлыча үз бурычын үтəүдəн читлəштерергə
мəҗбүр булды, аның урынына көтмəгəндə əлеге ирландияле Мики
Дуны билгелəп куйдылар.
Мики, ярлы булса да, бер дə төшеп калганнардан түгел. Ана бер
минутта бер еллык хезмəт хакын сугып алу җае чыгып тора, өстəвенə
ул ни эткə, ни куянга зыян китермəскə уйлап куйган иде. Мəгълүм ки,
куяннар килеш-кыяфəтлəре белəн бер-берсеннəп əллə ни
аерылмыйлар. Хикмəт монда аларны сайлап ала белүдə.
Инде беренче ярышлар узган. Əрҗəлəрдəн илле куян
чыгарылып, аларның һəммəсе дə эт авызына элəккəн яки атып

үтерелгəн иде. Мики үзенең вазифаларын сүз тигермəслек птеп үтəде,
этлəр парлап-парлап җибəрелгəн чагында, бер генə кагыйдə дə
бозылмады. Шуннан Мики Ду стартчы булып ныгып калды.
Хəзер тамашачыларны алда кубок өчен соңгы чабышлар, зур
акчалы уеннар көтə иде.

VII
Зифа буйлы чибəр бурзайлар узышны сабырсызланып көтеп
торалар. «Минки» кушаматлы бурзай белəн аның көндəше беренче
пар булып чабарга тиешлəр. Моңарчы эшлəр бик гадел алып барылды,
шуннан соң да хəрəмлəшүлəр булыр дип кемнең генə башына килер
иде икəн? Микиның ярышка телəсə кайсы куянны чыгарырга хакы
бар лабаса!
— Өченче номерлымы! — дип кычкырды ул үзенең ярдəмчесенə.
Əрҗəдəн чуар колаклы Чаптар атылып килеп чыкты. Аның һəр адымы
биш фут булыр. Өстəвенə ул шау-шулы халыкны күргəч аптырап
киткəн һəм, биниһая биеклеккə сикереп, разведка да ясап алган иде.
Стартчы:
— һоп!— дип кычкырды, ə аның ярдəмчесе таягы белəн
рəшəткəгə барабан сугып алды.
Чаптарның сикереп чайкап адымнары хəзер инде сигез-тугыз футка
җитə яза иде.
— һоп! һоп!—дип дəртлəндергəч, ул хəтта үзенең адымнарын
унике футка җиткерде.
Чаптар утыз адым чамасы чабып китү белəн, зарыккан бурзайларны
бəйдəн ычкындырдылар, бернинди тот-карлыксыз икесен берьюлы
ычкындырып җибəрделəр. «Куянны егерме адымнан кудырту да
ярыйсы булган икəн»,— дигəн сүзлəр колакка чалынып калды.
— һоп! һоп! — дигəн тавышлар ишетелде.
Шуннан Чаптар, җитез балыктай, ундүрт футлы адымнар белəн алга
таба йөзеп китте һəм разведка ясау өчен бер генə мəртəбə дə һавага
ыргылмады,

— һоп лə!
Нинди гүзəл этлəр! Кыр буйлап йөгерүлəре үзе генə дə ни тора! Лəкин
бурзайлар алдыннан, аларны хəтсез генə артта калдырып, ак болыт
булып, алай гына да түгел, җитез акчарлак булып, Чаптар очып бара.
Инде хəзер ул Зур трибунага җитеп килə иде. Этлəр куянга аз гына да
якыная аямадылармыни соң? Юк, киресенчə, алар калыша гына
баралар иде! Аклы-каралы көнҗəлəнең Пристаньга ничек очып
кергəнен язып та, сөйлəп тə бетерерлек түгел иде. Əйтерсең лə
Пристань капкасы Чаптар өчен тавыклар кереп-чыгып йөри торган
теге бик игелекле койма ярыгы иде. Бурзайлар килə-килешкə капка
алдында туктап калгач, трибунада утыручылар шаркылдап көлеп
җибəрделəр. Халык аягүрə басып Чаптарга «ура!» кычкырды. Стартер
Мики да эчен тотып көлə иде. Дигнам əфəнде исə пыр тузып сүгенə.
Репортерлар баш күтəрми калəм уйната иде...
Икенче көнне барлык газеталар да үзлəренең укучы-ларына
шундый хəбəрне җиткерделəр:
Куянның искитмəле нəтиҗəсе. Чаптар кушаматлы куян спорт
дөньясының иң шөһрəтле ике этен хур итте!
Ике этнең дə хуҗасы: «Минем эт җиңде!»— «Юк, минеке!»— дип,
ярсына-ярсына бəхəслəшергə керештелəр. Дөресендə икесенең дə
нəтиҗəсе бертигез иде. Шуннан соң этлəрне икенче мəртəбə
узыштырырга булдылар. Лəкин алар бик алҗыган иде инде, шул
сəбəпле бик акрын йөгерделəр.
Ярышның икенче көнендə Мики җəүһəр кашлы йөзек кигəн
əфəнде белəн кабат очрашты. «Очраклы гына» очрашты, əлбəттə.
— Мики, сез сигара тартырга телəмисезме?
— Рəхмəт сезгə, сэр. Сезнең сигара бик əйбəт бит, ничек аңардан
баш тартасың инде. Рəхмəт яусын, сэр, рəхмəт яусын!

VIII
Шул көннəн алып Чаптар ирланд кешесенең мактанычына
əйлəнде. Стартчы Слайменның үз дəрəҗəсен үзенə хөрмəт белəн кире
кайтардылар. Мики əүвəлгечə үк куяннарны əрҗəлəрдəн чыгарып
тора башлады. Лəкин аңарда Оер үзгəреш барлыкка килде, этлəрдəн
бигрəк куяннарга күңел сала башлады ул. Барысына да түгел, əлбəттə.
Камап тотылган биш йөз куянның да иң мактаулы Чаптарын ул өзелеп
яратты. Куяннар арасында ярышка кабат-кабат катнашканнары,
шулай ук Пристаньга барып җиткəннəре аз түгел. Лəкин туры юлдан
һич тайпылмыйча кыр буйлап узганы бары берəү генə, ул да булса
Чаптар Җəк иде. Ярышлар атнага ике мəртəбə уздырыла, һəрберендə
кырык-илле куянга кадəр һəлак була. Биш йөз тоткыннан хəзер исəн
калганнары бармак белəн генə санарлык иде.
Чаптарның моңача ярышка катнашмый калганы юк һəм,
катнашкан саен, ул Пристаньга барып җитə. Мики үзенең җан
сөйгəнен күклəргə чөеп мактый, аны дөньяның иң талантлы куяны,
ди. Ул озын сыйраклы җитез дустын ихластан ярата, бу бик җилле
куяннан җиңелү этлəр өчен зур мəртəбə генə ул дип, һəркемне
ышандырырга тырыша иде.
Куяннар бик сирəк очракта гына кырны йөгереп узалар. Ə инде
Чаптар шул ук кырны, туры юлдан язмыйча, алты мəртəбə узгач,
газеталар менə болай дип язып чыктылар:
Чаптар тагын, юлыннан бер генə мəртəбə дə тайпылмыйча,
Пристаньга кереп кача алды. Картлар сөйлəвенə караганда, җир
йөзендə инде хəзер аны тотарлык асыл этлəр калмаган.
Чаптар
алтынчы
мəртəбə
җиңгəннəн
соң,
куян
тəрбиялəүчелəрнең һəммəсе дə аңа сокланып карады, аларның өлкəн
командирлары Мики исə куанычыннан шашар дəрəҗəгə җитте:

— Шайтан алгыры! Аны иреккə җибəрергə кирəк, ул моңа бик
лаек! — диде ул өзəлəнеп. Мики ярышлар җитəкчесенең, ягъни
санаулы гына калып барган куяннар хуҗасының, патриотик хислəрен
нечкəртергə өметлəнеп өстəп куйды: — һəрбер американ кебек, аның
да азатлыкка хакы бар лабаса!
Ярышлар җитəкчесе моңа каршы:
— Бик хуп, Мики. Унөч мəртəбə җиңгəннəн соң, син аны туган
иленə үзең үк озатып куярсың,— дип җавап бирде.
— Сэр! Хəзер җибəрсəгез икəн сез аны!
— Юк, юк, җибəрə алмыйм. Ул миңа бер-ике яңа эткə сабак бирер
өчен кирəк.
— Алайса бирегез кулыгызны, сэр: ул, димəк, унөч мəртəбə
җиңгəннəн соң азат ителəчəк!
Шул көннəрдə генə куяннарның өр-яңа төркемнəре кайтарылды.
Шулар арасыннан берсе, Чаптар кебек үк бик җитез булмаса да, төсе
белəн аңа охшаган иде. Мики, аларны бутамау өчен Чаптарны əрҗəгə
утыртып, контролердан алып торган кыскыч белəн аның колагына
тамга салмакчы булды. Менə ул кыскыч белəн баскач, колак яфрагына
ап-ачык йолдызчык сурəте төште һəм Мики шатлыгыннан:
— Син ярыш саен бер йолдызчык алырсың! — дин кычкырып
җибəрде.
Мики куянның уң колагына, үткəндəге җиңүлəрең əчеп дип,
барлыгы алты йолдызчык тезеп чыкты.
— Бик əйбəт булды əле бу, Чаптар. Инде унөченче йолдызны да
алсаң, син азат куяннарның да иң азаты булачаксың. Без азатлык
яулап алганда, безнең байракны да унөч йолдыз бизəгəн бит .
Моннан соңгы атнада да Чаптар яңа бурзайларны җиңде. Уң

колакта хəзер йолдызлар куяр өчен урын да калмады, шуңа күрə алар
аның сул колагына күчə башладылар. Ə инде тагын бер атна үткəч,
Чаптарның колагында унөченче йолдызчык та пəйда булды.
Йолдызчыклар уң колагында — җидəү, сул колагында алтау иде.
Аның уңышларын барлык газеталар күтəреп алдылар. Мики тантана
итте:
— Чаптаркаем! Син бүгенге көннəн азат! Унөч бəхетле сан ул! Бу
санның мине бервакытта да алдаганы юк əле!

IX
— Əйе, белəм, вəгъдə иткəн идем шул, иткəн идем, тик минем
аны яңадан бəйгегə чыгарасым килə. Яна этлəрнең берсенə каршы
мин бик зур акча куйган идем. Монда Чаптар өчен бернинди
куркыныч юк, ул с::ы бик тиз түндерəчəк. Кирелəнмə, Мики,
кирелəнмə! Əнə этлəр көненə икешəр, өчəр мəртəбə чабалар əле.
Шулай булгач, нигə əле куянга да кабат чабып карамаска?
— Сэр, этлəрнең язмышы кыл өстендə тормый бит!
— Əйттем, бетте! — дип кырт кисте хуҗа.
Киртə эчендə яңа китерелгəн куяннар бик күп, алар арасында эрелəре
дə, ваклары да, холыклары белəн бик тыныч булганнары да,
сугышырга ярата торганнары да бар. Зур гəүдəле бер ата куян артык
вəхшилəрчə кылана иде. Иртə белəн ул Җəкнең, аягын җиргə дə
тигезмичə, Пристаньга кайтып керүен күргəч, аның аруыннан
файдаланып, аңа һөҗүм итəргə булды.
Бүтəн вакыт булса, əле яшьрəк чагында теге мəчене мəсхəрə
иткəн кебек, Чаптар аның башына бер генə сугар иде, һəм тегесе
шундук җиргə сеңəр иде. Хəзер исə сугыш озакка сузылды. Бу хəл
чираттагы узыш алдыннан булды. Тəненең тырналып кыйналып
бетүе аның җитезлеген бик күпкə киметте.
Узышның баш өлеше моңа чаклы үткəрелгəн узышлардан бер
ягы белəн дə аерылмады. Колакларын югары күтəргəн Чаптар җир
өстеннəн шуып диярлек кызу-кызу чабып китте. Аның йолдызлы
колакларында җил сызгырды. Чаптарны Минки кушаматлы эт белəн
Фанго кушаматлы яңа эт куалап бардылар. Стартчыларның
гаҗəплəнүенə каршы, этлəр куянга акрынлап якыная бардылар.
Чаптарның адымнары сүлпəнəя төште һəм Зур трибуна алдыннан

гына тəҗрибəле Минки аны туры юлдан беренче мəртəбə тайпылырга
мəҗбүр итте. Тамашачылар бу чапкыннарны таныйлар иде, шуңа күрə
аларны шау-гөр килеп каршыладылар. Илле адым үткəч, яңа эт Фанго
да, үз нəүбəтендə, куянны туры юлдан яздырды, шуннан узышчылар
кире стартка кайтырга чыктылар. Аида Слаймен белəн Мики басып
тора. Чаптар, тегендə-монда талпынып, этлəрдəн качып йөри, шулай
да этлəр аны кысрыклый башлаганнар иде инде.
Үлем тырнагы каптырып алам дигəндə генə, Чаптар бер заман
Мики өстенə сикерде. Мики аны куллары белəн тотып алды да
аяклары белəн котырган этлəргə тибенергə кереште.
Мики аның дусты икəнлеген Җəк белə иде микəн? һəрхəлдə, ул бу
мəлне борыннан ук килгəн инстинктка буйсынды, кан дошманына
тоттырмас өчен, миһербанлы кешенең куенына кереп качты. Хəер, бу
очракта ул бүтəнчə эшли дə алмый иде. Халык сөекле куянын күтəргəн
Микины шатлыклы авазлар оелəн каршы алды. Лəкин эт иялəре: «Бу
дөрес түгел! Ярышны ахырына кадəр җиткерергə кирəк!»— дип
протест белдерделəр һəм үзлəренең дəгъвалары белəн ярыш
җитəкчесенə мөрəҗəгать иттелəр. Ярыш җитəкчесе Җəкне Фангога
каршы куеп отыш ясамакчы иде. Хəзер инде менə уңышсызлыктан
гайрəте чикте. Шулай да ул Чаптарны яңадан узыштырырга дигəн
карарга килде.
Мики бик гозерлəп сораганнан соң, куянга бер сəгать ял
бирделəр. Шуннан Җəк белəн Фанго кабат куышып киттелəр, Минки
исə аларның үкчəлəренə басып барды. Җəк хəзер элеккесеннəн
яхшырак чапты. Лəкин трибунаны узгач, аны əүвəле Фанго, аннары
Минки туры юлдан тайпылырга мəҗбүр иттелəр. Җəк əле уңга, əле
сулга сикерə, як-якка томылып дошманнарыннан көч-хəл белəн генə
котылып кала иде. Əнə шулай əҗəл белəн уйнау бер минут чамасы
дəвам итте. Мики дускаеның колаклары салына баруын күрде. Менə эт

Җəк өстенə сикерде. Куян аның корсак астыннан диярлек шуып
чыкты, ул да түгел икенче эттəн дə бөтерелеп бер читкə ташланды.
Лəкин аның ике колагы да бу вакыт җилкəсенə яткан иде инде.
Бəхетенə каршы, этлəр дə арый башлаган, теллəре салынып төшкəн.
Аларның ыржайган авызлары да, еш-еш калкынган янтыклары да
күбеккə манчылган иде. Шуннан бер заман Чаптарның колаклары
шомраеп бастылар. Этлəрнең йончуы əйтерсең аңа дəрман өстəде. Ул
туры Пристаньга таба элдертте. Лəкин этлəргə, як-якка атылгалап
йөгерүгə караганда, туры юлдан йөгерүе ансатрак иде, шуңа күрə Җəк
тагын үзенең хəтəр уенын уйнарга — борыла-сарыла чабарга
кереште. Эт иялəре, алҗыган бурзайларны яндырудан куркып, өстəмə
көч итеп, ике яңа бурзайны чыгардылар. Болары инде, əлбəттə,
куянның башына җитəчəк иде. Чаптар иң соңгы көчен эшкə кушты. Ул
Минки белəн Фангоны еракта ук калдырып Пристаньга якынаеп
килгəндə генə, аны əлеге яңа этлəр куып җитте.
Хəзер инде атылгалап йөрмəсəң, баш бетə дə бетə. Җəкнең
колаклары бердəн шəлперəйде, йөрəге кабыргаларына тук-тук
сугылып типте, лəкин аның рухы нык иде əле. Ул, əйлəнмəлəр ясап,
яшен ташыдай чабып йөрде. Этлəр, аны элəктереп алганда гына, берберсенə килеп бəрелəлəр иде. Шулай да аларның берсе Җəкнең
койрык очыннан кара йонын йолкып ала алды, ярый əле Җəк елдам
гына борылып үзен тоттырмый калды. Лəкин аның хəзер Пристаньга
барып җитə алмаслыгы күренеп тора иде. Бəхете аңа бу юлы хыянəт
итте. Менə ул чарасыз калып Зур трибуна каршына килеп чыкты. Аны
анда зиннəтле күлмəклəр кигəн меңнəрчə ханымнар күзəтеп утыра.
Инде чабыш вакыты бетеп тə килə иде.
Яна этлəрнең дə хəле чамалы гына калып барганда, кинəт кырга
Мики йөгереп чыкты да, акылдан язгандай кычкыра-кычкыра, алар
каршына килə башлады:

— Əй сез, эт тəганəлəре! Кабих җаннар! Шуннан Мики бурзайлар
өстенə ташланды.
Төрле яктан хезмəткəрлəр йөгереп чыгып Микины сөйрəп алып
китə башладылар. Əмма Мики, тыела алмыйча, һаман əле кешелəр
белəн этлəр өстенə ачы тиргəү сүзлəрен яудыра бирде.
— «Гадел» уен, имеш! Менə нинди икəн ул сезнең гадел уеныгыз!
Сез барыгыз да ялганчылар, мəкерле алдакчылар, канечкеч куркак
җаннар!
Аны узыш кырыннан сөйрəп алып чыктылар. Бер əйлəнеп
карагай чагында, аның күзенə шундый күренеш чалынып калды:
алҗыган этлəр, əлсерəп беткəн куянны эзəрли-эзəрли, инде
кысрыклап килəлəр, ə атта чабучы судья, мылтыклы кешегə
ишарəлəп, сигнал биреп ята иде. Микины кырдан куып чыгардылар да
капканы шартлатып ябып куйдылар. Ул ике мəртəбə мылтык
гөрселдəгəн тавышны, кешелəрнең шаулашуын, этлəрнең чинап
куюларын ишетеп калды, һəм Чаптарның язмышы дүртенче номерлы
чишелеш белəн төгəллəнүен аңлады.
Микины инде хəзер узыш кырына кертмəячəклəр. Шуңа күрə ул,
аны-моны уйламастан, туп-туры Пристаньга йөгерде. Анда колагы
яртылаш салынган Җəкнең Пристаньга таба аксый-аксый чабып
килүен күреп алды. Мики мəргəннең, куянга тигезəсе урынга, кыек
атып этлəргə тигезүен аңлады. Чынлап та, бурзайчын берсен кырдан
күтəреп чыгып баралар, ə икенчесе янында җəнлеклəр докторы
кайнаша иде.
Мики артына карап алды да тиз генə Пристань почмагына бер
əрҗə китереп куйды. Аннары ана саклык белəн генə əлсерəп беткəн
куянны куып кертте. Мики, əрҗə капкачын япканнан соң, аны
култыгына кыстырды, стадион хезмəткəрлəренең ыгы-зыгы килеп

йөрүеннəн файдаланып, тиз генə койма аша төшеп качты.
Аны барыбер эшеннəн куарлар иде! Мики, шəһəрдəн чыгып, иң
якын станциягə җəяүлəп кенə китте. Шуннан ул, поездга утырып,
берничə сəгатьтəн куяннар иленə — далага килеп төште.
Кояш инде күптəн баткан, тигез ялан өстен төн караңгысы
каплап алган, лəкин күк йөзендə биниһая күп йолдызлар балкып яна
иде. Мики əрҗəне сак кына ачты да Чаптарны чəнечкеле куаклар
белəн киртəлəнгəн ферма җирлəренə хəтфə чирəмгə җибəрде. Аннары:
— Борынгы Ирландия ничəнче мəртəбə инде унөч йолдызны
иреккə чыгара! — дип, үзалдына гына əйтеп куйды.
Чаптар, җиргə баскач, əүвəл аптыраулы күзлəре белəн як-ягына
карап алды, аннан киң-киң атлап өч-дүрт адым сикереп киткəннəн
соң, кинəт кенə һавага чөелде — тирə-юненə күз салып алды. Шуннан
ул, почетлы йолдызчыклар сибелгəн колакларын аера төшеп, үзендə
янə дə көч һəм рух күтəренкелеген сизеп, кыенлык белəн генə яулап
алынган азатлыгына таба чабып китте һəм туган ягының
караңгылыгы эченə кереп күздəн югалды.
Шуннан соң аны Каскадо штатында еш кына күргəлəделəр.
Штатта камап куян тотулар моннан соң да булды. Əллə инде безнең
Җəк кешелəрдəн котылуның яңа əмəлен уйлап тапкангамы, меңлəп
үтерелгəн һəм тотылган куяннар арасында колаклары йолдызчыклар
белəн бизəлгəн куянны бүтəн бервакытта да күрə алмадылар. Аны
Чаптар Җəк дип атаулары да юкка гына түгел иде шул.

