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Аерылганны аю ашар, бүленгəнне бүре
ашар
Күз күреме җитмəслек, очына-кырыена чыгып бетмəслек бик зур
бер болында күкрəшеп үлəннəр үскəннəр. Чалгы белəн чабарлык
булып өлгергəннəр. Төрле төстəге матур чəчəклəр анда хуш ислəр
таратканнар. Кош-кортлар үзлəренең матур сайраулары белəн
болынны яңгыратканнар.
Менə шундый матур болында ат көтүе йөргəн. Дугадай муенлы,
стакан тояклы аргамаклар болын үлəнен ашаганнар. Туйганчы
салкын чишмə суын эчкəннəр.
Бу атларның көтүчелəре булмаган. Бары тик үз араларыннан иң
сылу, йөгерек, иң җитез Җирəн Кашка гына көтүче хезмəтен үти икəн.
Ул, муенындагы кыңгыравын шалтыратып, башкаларны үз артыннан
ияртə, барысын бергə туплап йөртə икəн.
Җирəн Кашка беркөнне бик арыган, кичен аның йокысы калган
булган. Ул ятып бераз хəл җыйнарга, йоклап алырга уйлаган.
Иптəшлəренең барысын бергə -җыйнаган да əйткəн:
— Аерылсагыз, айга җитмəссез, бүленсəгез, бүген бетəрсез, бергə
йөрсəгез, рəхəт көн итəрсез,— дигəн.
Атлар башта гел бергə йөргəннəр. Кичкə таба берничəсе бик
начар иткəн, көтүдəн аерылып киткəн. Алар Җирəн Кашканың
сүзлəрен онытканнар. Аның файдалы киңəшен тотмаганнар.
Аерылып киткəннəре килбəтсез зур бер аюга очраганнар,
куркуларыннан һушсыз була язганнар, бик тиз кайту юлына
борылганнар. Лəкин аю алар артыннан калмаган. Əй куган, əй куган,
хəер, тота алмаган. Əй йөгергəннəр, əй йөгергəннəр атлар, юлларында
тау очраган — йөгереп менгəннəр, урман очраган — ерып чыкканнар,
чокырдан сикерергə уйлаганнар — булдыра алмаганнар. Тирəн чокыр

эченə егылганнар. Аякларын сындырганнар.
Тагын өчесе көтүдəн бүленеп киткəн булган. Күп үтмəгəн, алар
да Җирəн Кашканың туры сүзлəрен ислəренə төшергəннəр, үзлəренең
бүленеп китүлəренə үкенгəннəр, лəкин инде соң булган.
Каршыларына тешлəрен шакырдатып, күзлəрен акайтып бер соры
бүре килеп чыккан. Алар, бу явыз дошманны күргəч, каушап
калганнар,
үзлəрен-үзлəре
белештерми,
ярсып,
кайсы-кая
таралганнар. Бүре шунда ук бер атның бугазына ябышкан, буып алган,
егып та салган. Калганнары качып котылганнар. Җирəн Кашка
муенындагы кыңгыравының матур шалтыравын ишеткəннəр һəм туптуры шунда карап киткəннəр.
Барысы да Җирəн Кашкага үз башларыннан үткəн хəллəрне
сөйлəп биргəннəр, аның туры сүзен тотмауларына бик үкенгəннəр. Ə
Җирəн Кашка башын чайкаган, көчле итеп бер шалтыраткан — көтү
бергə җыелган, тагын бер шалтыраткан да сөйлəргə тотынган:
— Күрдегезме сүземнең дөреслеген: аерылганнар аюдан өркеп
һəлак булдылар, бүленгəннəр бүрегə очрадылар,— дигəн дə
кыңгыравын өченче мəртəбə шалтыраткан һəм барлык аргамакларын
болынга җыйган. Эчтəлеккə

кайтарга

Бал корты һəм шөпшə
Чəчəклəр башлыгы бик зур ярыш үткəрергə булган. Шул турыда
төрле якка хəбəр дə салган:
- Кем дə кем бал салырга яхшы савыт əзерлəсə, ул савытта бал бер
дə бозылмаса, əчемəсə, барлык чəчəктəге балны шуңа бирəчəкмен,дигəн. Бөҗəклəр көнне-төнне белмəгəннəр, бар да тырышып савыт
эшлəгəннəр.
Күп тə үтмəгəн, бөҗəклəр төрле яклап очып килгəннəр. Бар да
үзлəре эшлəгəн савытларны чəчəк башлыгына китергəннəр.
- Менə дигəн савыт, балны кара салып,- дигəннəр.
Чəчəклəр башлыгы барысын да борып җибəргəн.
- Ашыккансыз, ашыккансыз, бик начар ясагансыз. Мондый
савытлар миңа кирəкми. Шуңа күрə бал да сезгə элəкми,- дигəн.
Шөпшə белəн Бал корты иң соңгылар булып эшкə керешкəннəр,
беренчелекне алырга өмет иткəннəр.
Бал корты көне буе бертуктамый эшли дə эшли икəн: ерак-ерак
җирлəргə очып бара, аллы-гөлле чəчəклəрдəн бал суырып ала, аны,
алып кайтып, үзе əзерлəгəн матур күзəнəклəргə сала икəн.
Шөпшə дə чəчəклəрдəн бал җыйган. Лəкин ул бик-бик ялкау
булган. Иртəн əзрəк кенə əшли икəн дə, кояш кыздыра баш-лагач,
оясына кереп йоклый икəн.
Көннəрнең берендə Шөпшə Бал кортына очраган һем аны
өзелеп-өзелеп кунакка чакырган:
- Кил əле, кил, мин əзерлəгəн бал савытын да күрен китəрсең,
кайбер җирлəрен төзəткəлисе бардыр, бераз ярдəм дə итəрсең,- дигəн.
- Ярый,- дигəн Бал корты,- барсам барырмын, лəкин бүген миңа
кереп чыгыйк, бераз күңел ачып утырыйк,- дип, Шөпшəне үз өене
алып киткəн һем бик шəплəп кунак иткəн.

Шөпшə Бал корты эшлəгəн савытны кат-кат караган һем аны
бик-бик мактаган.
- Осталарның да остасы икəнсең, мондый шəп савытны ничек
ясый алдың? - дигəн.
- Серемне əйтсəм əйтим, дус кеше бит, сиңа белгертим инде,дигəн Бал корты,- көне-төне тырышып эшлəгəч, бүгенгə эш торып
торсын, ял итим əле димəгəч, бар авырлыкларны да җиңеп була икəн, дигəн.
Көннəр үткəн дə үткəн. Бал кортының Шөпшəге кунакка барыр
вакыты да килеп җиткəн.
Эштəн кайтышлый Бал корты Шөпшəнең өенə кергəн, дустының
хəлен белгəн.
- Исəнме, Шөпшə дус, эштəн соң ятып бераз ял итəсеңме? Əллə
юкса авырып торасыңмы? Бал савытларын илтер көн дə җитə бит, бик
тырышып əзерлəник, - дигəн.
Шөпшə чалкан яткан, күзлəрен акайткан. Аякларын югары
сузган, мыекларын түбəн салындырган. Ул:
- Сəламеңне дə алыр хəлем юк, дустым, - ди икəн.
Кунакны сыйларлык түгəл, туйганчы үзе ашарлык та балы юк
икəн. Ярты көн бал җыйса, ул аны ашап бетерə дə барган. Башын
шундый ялкаулыкка салган. Шуңа күрə бал савытын да эшли алмаган.
Ярыш көне килеп җиткəн.
Бал корты балавыздан эшлəнгəн матур күзəнəкле бал савытын
күтəреп очып киткəн. Шөпшə дə үзенең аннан-моннан эшлəнгəн
кəрəзен алып килгəн.
Чəчəклəр башлыгы кəрəзлəргə бал салып караган. Шөпшə
кəрəзендə бал тормаган, ə Бал кортының кəрəзе акмаган.
- Тырышканнар, күп көч куйганнар, менə дигəн кəрəз эшлəп
чыгарганнар. Шуңа күрə, телəсə нинди чəчəктəн, телəсə никадəр бал
җыярга Бал кортларына рөхсəт бирəм,- дигəн чəчəклəр башлыгы.

Шул көннəн башлап бал кортлары чəчəклəрдəн бал ташый
башлаганнар, ə шөпшəлəр, ялкаулыклары аркасында, хурлыкка
калганнар. Эчтəлеккə

кайтарга

Койрыклар
(АФРИКА ƏКИЯТЕ)
Борын-борын
заманда
юаш
хайваннарның,
ерткыч
җанварларның койрыклары бөтенлəй булмаган. Кешнəүче ат та,
мөгрəүче сыер да койрыгы белəн чебен кумаган. Шаян тиен дə,
чиклəвеклəр ашап, ботактан ботакка сикереп уйнамаган.
Хəйлəкəррəк ерткычлар җыелганнар барысы да бергə, койрык
алып калу турында киңəшергə. Ак түшле саесканнарны чакырганнар,
аларга да зур йомыш тапшырганнар.
— Сез, ак түшле саесканнар, туры юлдан адашканнар, очыгыз да
китегез, еракларга җитегез: биек-биек тауларга, шаулап торган
урманнарга, ям-яшел болыннарга, җырлап аккан суларга безнең сүзне
илтегез,— дигəннəр.— Юаш хайваннарны, ерткыч җанварларны
чакырыгыз: үткəргəч караңгы төнне, менə фəлəн көнне, томан беткəч
тə, кояш күтəрелгəч тə, карт имəн янында əлəшəчəклəр диегез
койрык, менə сезгə шул безнең боерык,— дигəннəр.
Саесканнар төрлесе-төрле якка карап очканнар, үзлəре белəн
зур-зур быргыларны кычкыртып барганнар:
— Əй сез, куе урманнарда, киң кырларда, яшел болыннарда,
диңгез-океаннарда яшəүче ерткычлар,— дигəннəр алар.— Томан
беткəч тə, кояш күтəрелгəч тə, бөтенегез дə карт имəн янына барыгыз,
койрык əлəшəчəклəр, килеп алыгыз,— дигəннəр.
Усал ерткычлар, бишəү-унау, яудырганнар берьюлы сорау:
— Бу нинди боерык? Нəрсə соң ул койрык? Ул нигə кирəк?

Əйтегез əле тизрəк? — дигəннəр.
Хəйлəкəр төлке (серне белгəч, аңа көлке):
— Əлəшəлəр икəн — барып алыйк, яраклылармы икəн— үлчəп
карыйк, нəрсəгə кирəк икəнен соңыннан белербез, бəлки, күбебез
сөенербез,— дигəн.
Үткəргəч караңгы төнне, шул билгелəнгəн беркөнне ерткычлар
койрык алырга карт имəн янына барырга юлга чыкканнар, кайсы
үрмəлəгəн, кайсы йөгергəн, кайсы чапкан.
Кыр куяны үзенең тунын чистарткан, тəпилəре белəн битен
юган, ул да карт имəн янына барырга җыенган. Чыгам дип, оясының
ишеген ачкан, лəкин көчле яуган яңгырга чыдамаган, кире оясына
кереп качкан.
Оясында озак утырмаган зур колак куян, дөп тə дөп басып килгəн
аяк тавышын ишеткəн, карамыйча яңгырга, йөгереп тышка чыккан.
Агач куышына кереп утырган да ерактан килүчене карарга тотынган.
Агачлар
куркышып
чатнаганнар.
Үлəннəр
үкерешеп
шаулаганнар. «Кулына тотып таяк, килəдер теге кəкре аяк»,— дип
уйлаган куян, чыннан да шулай булып чыккан.
Куян килүчегə сүз кушкан:
— Аю бабай, башкалардан артка калмыйсыңдыр, үзеңə койрык
сайлыйсыңдыр, шунда миңа да, нинди генə булса да, бер койрык алып
кайта алмассыңмы икəн? — дигəн.
— Əгəр дə онытмасам, алып кайтырмын, авыр эшмени ул,—
дигəн аю.
— Ярарын ярар, шулай да аңа ышанып булмый,— дигəн куян.—
Аю бабай инде картайган, зиһене дə таралган. Онытыр вəгьдəсен,
аннан табар хəйлəсен, тагы кемнəн дə булса башка берəүдəн үтенергə
кирəк,— дигəн куян.
Тагы тып-тып бер тавыш килə, вак чыбыкларны чыжылдатып,
кем соң ул йөгерə? Ə, бүре килə.

— Бүре абый, карт имəн янына барасыңдыр, үзеңə койрык
аласыңдыр, шунда миңа да, нинди дə булса берəр койрык алып кайта
алмассыңмы икəн?— ди куян.
— Барысына да җитəрлек булса, берəрсе артып та калса, алып
кайтырмын,— дип, бүре үтеп китə.
— Юкка əрəм иттем моңа сүз, бүре бит ул туймас күз, сайлап
бетерерлəр, берəү дə калмас, артып калса да, ул алмас, миңа бирмəс,
бозар вəгьдəсен, табар хəйлəсен. Кемне дə булса тугрыракны, бу эш
өчен хубракны табарга кирəк,— ди куян.
Тагы кемдер дөп тə дөп итеп басып килə. Үлəн өз генə селкенə,
төлке йөгереп килə.
— Бу эш түгел көлке, апакаем төлке, үзем бара алмадым, ахры,
инде койрыксыз калдым. Карт имəнгə барасыңдыр, үзеңə койрык
аласыңдыр. Сиңа бу зур үтенечем, боерык дип уйлама, алып
кайтмассыңмы икəн миңа бер койрык.
— Ярый, ярый, һич хафаланма, берəүгə дə зарланма. Куян дустым
сорады диярмен, койрыкның менə дигəнен алып кайтып бүлəк
итəрмен. Туның белəн бертөсле булыр, əллə кайдан ук күренеп торыр.
Төлке барысыннан да соң юлга чыкса да, куян янында шактый
тукталып торса да, иң туры юллар табып, бар көченə чабып, карт имəн
янына иң алдан барып җитə.
Койрыклар белəн карт имəннең ботаклары тулган, һəр ботак
саен бер койрык асылынган: йонлач озыннары да, йонсыз
ялангачлары да, җеп шикеллелəре дə, алтын йон белəн
капланганнары да, кара һəм аклары да, кəкрелəре дə, турылары да —
бар да бар. Җыелган ерткычлар, аларны күреп, хəйран калалар,
башларын кыңгыр салалар, көтмичə бернинди боерыкны, беренче
булып төлке сайлый койрыкны:
— Миңа менə шушысын, мамыклысын, йонлысын,— ди.
Башкалар йоклап кала, ə ул үзенə менə дигəн бер койрыкны сайлап

ала. Төлке өйлəнə дə тулгана, койрыгы да бергə болгана.
Стакан тояклары белəн тыпыр-тыпыр басып, үзен үзе
белештерми ярсып, ат килеп тə җитə, себерке шикелле кыл койрыкны
алып та китə. Үзе айкала да чайкала, кыл койрыгы белəн мактана:
— Борыныма кадəр барып җитə, димəк, чебеннəргə моннан соң
көн бетə,— ди.
Сыерның да койрыгы яхшы, бүренең дə начар түгел. Тиен дə
койрыктан уңган, сикерсə, пружинадай булган, йокласа — юрган. Фил
һаман бер урында тапталып йөргəн, күплəрнең тəпилəрен изгəн. Ул
селкенгəнче, килеп җиткəнче, иң кыска койрыклар гына калган
булган. Фил үз язмышына үзе үпкəлəгəн, борынын түбəн салган.
Шуннан бирле аның борыны салынкы булып калган.
Аю юлда умарталыкка очраган, туйганчы бал ашаган, шуңа күрə
койрык алырга да соңга калган, шулай да бернəрсə тапкан, тире
кисəген койрык итеп таккан.
Койрык өлəшеп бетергəч, таралырга вакыт җиткəч:
— Барыгыз да койрыклымы инде?— дип, бер-берсеннəн
сорашалар ерткычлар.
— Юк əле, юк, туктап торыгыз, мин алмый калдым,—дип
мыгырдый дуңгыз.
Сазда аунаганнар, кояшта кызынганнар, пычрак ерганнар, шуңа
күрə койрык алырга да соңга калганнар.
Барып җиткəч сорасалар, күз төшереп карасалар, бары тик
бармак буйлыгы койрыклар гына калган булган. Дуңгызның
балалары уникесе унике яктан чинарга тотынганнар:
— Кирəкми, андый койрыкны алмыйбыз, хурланмыйча аны
койрык итеп тагып та йөрмибез,— дигəннəр. Лəкин сайларлык башка
койрык булмаган, ана дуңгыз бик аптыраган, шул койрыкны тагып
алган да кəкрəйтеп салган. Шул көннəн алып барлык дуңгызларның
да койрыклары ыргакланып калган.

Кыр куяны койрык алып кайтучыларны көткəн, оясында ятып та
аптырап беткəн, ахыр чиктə түзмəгəн, кайсын булса да берсен
очратырмын диеп, юлга чыгып киткəн.
Əнə еракта алпан-тилпəн кайтучы аю күренгəн. Куян, шатланып,
əйтерсең канатланып, аюга каршы йөгергəн.
— Аю бабай, онытмадыңмы? Менə дигəнен алып кайттыңмы?—
дигəн.
— Кит əле моннан, ялкау куян! Үзең бармагач, армагач -талмагач,
кыршылмагач, сугышмагач, тик утырып кына койрыклы булып
буламы соң, юлəр, мин менə йөгерə-йөгерə барып та, үлə язганчы арып
та, менə шушындый кыска койрык кына элəктерə алдым,— дигəн аю
куянга.
Аю мескен куянны тиргəгəн дə киткəн, ə куян башкаларны
көткəн.
Күп тə үтмəгəн, бүре күренгəн, куян аңа каршы йөгергəн.
— Бүре абый, бүре абый, миңа дигəн, менə дигəн койрыкны бир,
абый,— дигəн.
— Кая əле сиңа дигəн койрык, үземə дə көчкə генə берне
элəктердем,— дигəн бүре.
Бүре шулай дигəн дə киткəн, ə куян төлкене өзелеп көткəн.
«Төлке апакай, багалмакай, ул гына алдамаса алдамас, əгəр койрык
алып кайтса, китереп алдыма салса, бүлəк итəм бер каз»,—дип уйлаган
куян. Тау битенə ныклабрак күз салса, төлке килə лəбаса. Куян
чакырганны көтмəгəн-нитмəгəн, аның каршысына барып баскан:
— Апакаем, багалмакаем, миңа дигəн койрыкны биреп калдыр,
мине шатландыр,— дигəн.
— Син генə идең минем башымда, əллə нинди җайсызлыклар
чыкты каршыма. Син менə күз сал əле, кызыгып кал əле: йомшак кына,
мамык кына, үземə менə дигəнне элəктердем, хəер, шуның аркасында
күп мал бетердем,— дигəн төлке.

Шул сүзлəрне əйтеп, күз уйнатып, куян борыны янында
койрыгын болгап, төлке көлеп торган.
Куян койрык көтеп бик зарыккан булган. Мескеннең күңеле
тулган. «Менə кирəк булса, туганнар барысы да мине онытканнар»,—
дип, елап ук җибəргəн.
Күңелсезлəнеп утырганда, тирə-ягын күз яше белəн тутырганда,
ишеткəн куян: «Вау да вау, мырау да мырау». Борылып карый, карый
да: «Менə монысы ярый». Эт белəн мəче ду килеп сугышалар икəн.
Эт: «Минем койрык иң яхшы!»—дигəн. Мəче аркылы төшкəн:
«Минеке ише дөньяда да юк!»—дигəн. Тартышканнар да
тартышканнар. Əүмəклəнə торгач, сугышның очы чыга... Мəченең
койрык очы өзелеп чыга. Мескенем куркуыннан агач башына ук
менеп китə. Өзелгəн койрыкны җил, тəгəрəтеп, куян оясына илтə.
Куян аны үзенə койрык итə. Шул көннəн башлап мəче белəн эт
арасындагы бу ызгыш мəңгелеккə китə.
Əкият тə шуның белəн бетə. Эчтəлеккə
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Каз белəн аккош
Очы-кырые күренмəгəн болын уртасында зур бер күл булган.
Тирəлəре аның яшел кыяклар, шаулап торган камышлар белəн
капланган икəн.
Бу күл буена кеше аягы бер дə басмаган, ул тирəлəрдə
аучыларның мылтыклары да шартламаган.
Шул тыныч күлдə аккош белəн каз яшəгəннəр. Балык ашаганнар,
су эчкəннəр, йомырка салганнар, бала чыгарганнар.
Җəйнең матур бер көнендə бу ике күрше узлəренең балалары
турында сөйлəшкəннəр. Киек каз əйткəн:
- Улым ашны аз ашый, суны гына күп эчə! - дигəн. Аккош əйткəн:
- Минем балам бик яхшы ашый, зур үсə,- дигəн. Каз үзенең
бəбкəсен төрлечə сыйлап карый икəн: тəмле-тəмле балык-лар, яшел
бакалар, татлы кыслалар тотып китерə икəн. Баласы, үзе зур булса да,
кулына кашык тотып ашамаган, əнисенең ашатуын көткəн. Ашау аңа
бик зур эш булган. Ашарга-эчəргə тотынса, ул темам йөдəп беткəн. Ə
дуга муен-аккош баласы кыстатып та тормый, кашыкны үзе тотып,
азыкны кат-кат чəйнəп, тəмле итеп ашый икəн. Вакытында йоклый,
вакытында һавага чыга, уйный, шуңа күрə алма кебек кызарып, матур
булып үсə икəн.
Көннəрдəн беркөнне киек каз белəн аккошның балалары
əнилəренə килгəннəр дə:
- Əни, безгə велосипед алыйкчы! - дип үтенгəннəр.
- Ярый, барсак барыйк, алсак алыйк, - дигəннəр əнилəре.
Улларын иярткəннəр дə велосипед сатыла торган кибеткə киткəннəр.
Анда барып кергəннəр дə, əнилəре:
- Иптəшлəр, безнең сөекле улларыбызга велосипед бирсəгезче! -

дигəннəр. Шунда сатучылар йөгереп килгəннəр дə:
- Рəхим итегез, рəхим итегез! - дип, көмеш төсле ялтырап торган,
ике тəгəрмəче əйлəнеп торган велосипедлар китереп биргəннəр.
Шунда аккошның улына:
- Телəгенеңне сайлап ал, акыллым! - дигəннəр.
Аккош бəбкəсе велосипедка менеп атланган да йөгерткəн дə
киткəн. Аңа карап сатучылар:
- Менə егет икəн бу малай, тамагына шəп ашый, ахры,- дигəннəр,
ə аккош үз баласының булдыклылыгын күреп, елмаеп, кəефлəнеп
карап тора икəн.
Киек каз бəбкəсенə дə чират җиткəн. Ул аккош бəбкəсе белəн бер
яшьтə булса да, аңа караганда бик ябык, буйга да бик кечкенə икəн.
Аңа да велосипедның көмеш төслесен биргəннəр:
- Йə əле, акыллы, син дə йөгереп кара! - дигəннəр. Каз бəбкəсе бер
атланып караган - булдыра алмаган, икенче атланырга уйлаган егыла язган, өченче тапкыр атланырга телəгəн икəн - егылып ук
киткəн, əйлəндермəгəч, велосипед та китмəгəн. Кибеттə эшлəүче
абыйлар шунда ук йөгереп килеп җиткəннəр, киек каз бəбкəсенə менə
шушы сүзлəрне əйткəннəр:
- Син, акыллы, ашны аз ашыйсың, вакытында йокламыйсың,
һавада уйнамыйсың, ахры, шуңа күрə син ябык, буең да кечкенə, шуңа
күре велосипедка аягың да җитми, хəзергə өеңе кайтып тор, зур үскəч
килерсең,- дигəннəр һəм велосипедны да алып киткəннəр.
Каз бəбкəсе бик куңелсезлəнеп кайтып киткəн, ə аккош бəбкəсе
велосипедына атланып җилдергəн.
Хəзер инде: "Велосипедка аягым җитсен",- дип, каз бəбкəсе
азыкны да күп ашый, вакытында йоклый да, саф һавада да уйный
икəн. Эчтəлеккə
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Капкорсак патша
=I=
Əүвəл заманда, кəҗə команда, үгез адмирал, бүре генерал,
саескан сотник, төлке шутник, үрдəк үрəтник булган заманнарда бер
патша яшəгəн, ди. Аты — Капкорсак, кушаматы Бушборчак булган,
ди, бу патшаның. Кеше төсле үзе, үгезнеке төсле күзе, бүренеке
кебек тешлəре, нəкъ ерткычныкы кебек булган, ди, кылган эшлəре.
Ул үзе Канкояр патшаның зур улы иде, ди.
Канкояр патша үлгəч, аның урынына өлкəн улы Капкорсак —
Бушборчакны патша иттелəр, ди. Патша булам, башыма таҗ киям,
тəхеткə менəм дигəн көнне, Капкорсак патша барлык сарай
хезмəткəрлəрен җыеп, рəттəн тезеп, дер селкетеп тиргəп алды, ди:
— Минем өчен дөньяда тиңе булмаган, əлегə кадəр бер патша
да кимəгəн, бер мəмлəкəт тə белмəгəн, бер патшаның да күзе
күрмəгəн, иң кыйммəтле, иң матур, иң яхшы таҗ ясагыз, — дип
боерды, ди, ул министрларына. - - Сезгə ун тəүлек вакыт бирəм, шул
вакытка таҗ өлгергəн булсын. Əгəр дə мəгəр мин əйткəн вакытка
таҗ өлгермəсə, барыгызны да тончыктырачакмын, — дип əйтте, ди,
Капкорсак патша.
Көн уйладылар, ди, министрлар, төн уйладылар, ди. Уйлыйуйлый башлары авыртты, татлы йокылары качты. Тамакларына аш
үтмəде, эчлəренə эчемлек җитмəде, ди. Бер көн үтте, ике көн үтте, өч
көн үтте, ди. Таҗ өлгертергə билгелəнгəн көн якынлашканнанякынлашты, ди. «Дөньяда тиңе булмаган, моңа кадəр бер патша да
кимəгəн, иң матур, иң зур, иң яхшы, иң кыйммəтле таҗны нəрсəдəн
ясарга кирəк икəн?» — дип уйладылар, ди, алар.
— Көмештəн ясасак — андыйны министрлар да кия,
мəрҗəннəн эшлəсəк — андыйларны бөтен дөнья белə, алтын таҗны

һəр патша да кия дигəн фикергə килделəр, ди. Алар уйлый тордылар,
ə көннəр бер-бер артлы үттелəр дə үттелəр, ди. Таҗны вакытында
өлгертмəгəч, Капкорсак патша буран куптарып, көзге җил күк əче
сызгырып ачуланырга тотынды, ди. Хəлвə китерделəр — ашамый,
ди, конфет-шоколадка карамый, ди. Таҗны даулап кызып китте, ди,
тəмам үлəр чиккə җитте, ди.
— Минем тагын бер телəгем бар: монысын инде һич кичекми
үтəргə, тирəн елгалар кичəргə, барлык авырлыкларга чыдарга,
минем илемне əйлəнеп чыгарга һəм эзлəргə шундый кешене, — дип
əйтте, ди. — Кем дə кем минем атамның фəрманнарына каршы
килгəн, аңа булган дошманлыгын эчендə яшереп йөргəн, тиеш
булмаганны ишеткəн, сөйлəргə ярамаганны сөйлəгəн, күрергə
кирəк түгелне күргəн — əнə шундыйларны монда китерегез, — дип
əйтте, ди. Фəрман өстенə фəрман чыккач, аптырадылар-йөдəде-лəр,
ди, патшаның министрлары. Уйлап-уйлап та эшлəре алга китмəгəч,
уйлау өчен үзлəренең генə башлары җитмəгəч, алар күрше
патшадагы данлыклы бер таҗ ясаучы останы чакырырга карар
кылдылар, ди. Хат барып җитмəслек күгелҗем диңгез артыннан,
алтын кояшны күмгəн таулар сыртыннан, кош очып җитмəслек
иллəрдəн, кеше аягы басмаган җирлəрдəн, кара болытлар
арасындагы шəһəрдəн чакырттылар, ди, алар шул останы. Останың
исеме — Бикзирəк, кушаматы — Сакалы сирəк, андыйлар Капкорсак
патшага бик кирəк иде, ди. Ак болытлар астыннан, түбəлəре зəңгəр
күккə тигəн таулар башыннан, югарыда янган йолдызларны
күзəтеп, түбəндəге күгелҗем диңгез өстеннəн җилдəй үтеп, корычканат дигəн кошка атланып очты, ди, Бикзирəк Капкорсак патша
җиренə. Көн очты, ди, төн очты, ди, ай дигəндə, Капкорсак патша
хакимлек иткəн илгə килеп җитте, ди.
Бикзирəк-Сакалы сирəк килгəн көнне үк Капкорсак патшаны
очратты да мондый сүзлəрне əйтте, ди:

— Йə, падишаһым-солтаным, иске чабата олтаным! Сезгə, —
дип əйтте, ди, — ашаган тормау сырхавы элəккəн икəн, — дип əйтте,
ди. — Мондый чүп-чарга карамый (карарга да ярамый), мин үземнең
төп эшемə, сезнең фəрманыгызны вакытында үтəргə, юлдагы
барлык киртəлəрне сүтəргə, сез телəгəн телəккə җитəргə юллар
сызам, — дип əйтте, ди. Шул минут эчендə үк Бикзирəк-Сакалы
сирəк ашап-эчеп туеп, дөнья сүзен куеп, бил буып, кереште, ди, үз
эшенə. Үгез адмиралны, бүре генералны, саескан сотникны, төлке
шутникны, үрдəк үрəтникны — барысын да бергə җыеп, солдатлар
кебек тезеп, болай дип əйтте, ди, баш министры Капкорсак
патшаның:
— Кем дə кем патшага каршы барса, аңа зарар салса, теле белəн
патшага каршы сөйлəсə, тиеш булмаганны күрсə, ишетергə
ярамаганны ишетсə, барырга ярамаган җиргə барса, алырга
ярамаганны алса, аларны монда китерегез, — дип əйтте, ди.
«Барыгыз, бишегез дə хəзер үк юлга чыгып китегез!» — дип озатты,
ди, ул Капкорсак патшаның министрларын. Биш министр да
бүленеп, барысы да начар киемнəр киенеп, үзлəре белəн унар солдат
алып таралдылар, ди, илнең төрле ягына: кайсы — алланып торган
кояш чыгышына, кайсы — давыллы кояш баешына, кайсы —
күгелҗем диңгез артына, кайсы җып-җылы мич башына юлга
чыктылар, ди.
Капкорсак патша буран уйната, Бикзирəкне дə ара-тирə тиргəп
елата, ди. Калган министрлар эчлəреннəн авыр сулыйлар: «Ни
булыр, ни булыр икəн?» — дип, бер-берсеннəн сорыйлар, төрлечə
уйлыйлар, ди. Ə юлда-гылары, озын яллы, стакан тояклы
аргамакларын, тимердəн үргəн камчылар белəн кыздырып, һаман
алга таба чабалар да чабалар, ди...
=II=
Зəңгəр күккə башлары тигəн таулар уң якта, шомлы кара

урманнар сул якта, көмеш тавышлы чишмəлəр, юл буйлап елан төсле
боргалана-боргалана, чылтыр-чылтыр агып калдылар, ди.
Берзаман карасалар, министр һəм солдатлар ни күрсеннəр, таптакыр юлдан таза һəм матур, күрер күзгə батыр бер кеше бара, ди.
Үзе җилкəсе аркылы боргаланып-боргаланып беткəн бер быргы
таккан, ди. Быргысына ул бер өрсə, əлегə беркайда да ишетелмəгəн,
əлегə беркем дə белмəгəн моңлы һəм дəртле көйне уйнап җибəрə, ди.
Агачлар башларын җиргə тидергəнче бөгелеп тыңлыйлар,
яфракларын селки-селки рəхмəт укыйлар, ди. Таулар да бу көйне
яраталар, аның тавышын, радио кебек, җирнең бар почмагына да
тараталар, ди. Батыр егет уйнаган көйне бер генə ишетсəң дə истə
кала, ди, аны бер җырлау да күңелгə бетмəс-төкəнмəс көч сала, ди.
Батыр егет янына җитүгə, солдатлар атларыннан төштелəр, ди,
ə министр, ат өстендə килеш, уйнаучыга сүз кушты, ди:
— Əй, егет, кая барасың, ул нинди уен коралы, син нинди көчле
көй уйныйсың, Канкояр белəн Капкорсак патшалардан зарлана
торган сүзлəрең юкмы? — дип сорады, ди.
— Дөньяда туры юл эзлим, җиңүемнəн өмет өзмим,
подвалларда яшəүчелəрнең, ашсызларның, җирсез-сусыз-ларның
йөрəк моңын җыеп шул көйне тудырдым. Ул безне рухландыра,
канатландыра, шатландыра, — дип əйтте, ди, батыр егет. —
Фабрика-заводларда кул көчемне бик арзан саттым. Минем кул
көчем аркасында күп капкорсаклар туенып ятты. Менə бу канечкеч
патшалар, безнең канны сөлек кебек суыручы байлар, бүре кебек
ерткыч министрлар булмаса, сез дə, мин дə бу хəлгə калмас идек, —
дип əйтте, ди, ул, тегелəрнең киемнəренə карап. — Эшлидер идем
заводта, чыдап ачлыкка, инде аннан да кудылар. Хəзер мин эшсез,
йортсыз, киемсез, бары суксам тимер өзəрлек кул көчем генə бар, —
дип, йодрыкларын зəңгəр һавада селекте, ди, батыр егет. Аның
куллары корыч төсле нык, йодрыклары берсе-берсе бишəр потлы

герлəр хəтле иде, ди. Ул кулларын селкегəндə, министр һəм
солдатлар: «Менə суга, менə суга!» — дип шүрлəп тордылар, ди.
Батыр егет сүзен сузды, ди:
— Канечкечлəргə: патшаларга, байларга, министрларга каршы
көрəшергə, əйдəгез минем белəн киңəшергə, — дип, биек бер тау
янына алып китте, ди, тегелəрне.
Атларын үсеп утырган агачларга бəйлəп, Капкорсак ялчылары
батыр егет алып барган урынга киттелəр, ди.
Тау итəгенə килеп җиткəч, батыр егет җиргə утырды да тагын
сүз бантлады, ди:
— Карагыз əле, егетлəр, тауга! — дип əйтте, ди. — Ул нинди
текə һəм биек, ул нинди югары... Җиңүгə булган өметебез дə шушы
тау сыман, ул нинди югары, ул нинди биек, җанга рəхəт бирүче,
йөрəккə көч кертүче ул җиңү өмете. Шул җиңү өчен барыбызга да
берлəшергə, безне буучы ерткычлар белəн ныклап көрəшергə кирəк,
— диде дə, ди, сүзен бетереп: — Кая, егетлəр, дусларча бер көйрəтеп
алыйк, — дип, тегелəрдəн тəмəке сорады, ди. Министр һəм солдатлар
бары да берьюлы кесəлəренə тыгылдылар, ди. Кайсы алтын
савытларга салынган сигара, кайсы көмеш тартмалардан бармак
юанлыгы калын папирос, кайсы атлас янчыклардан мунчала төсле
чəбəлəнеп беткəн тəмəке чыгарып суздылар, ди, батыр егеткə. Ул
берсен дə алмады, ди, тик тирəн итеп, бик тирəн итеп шиклəнеп
карады, ди... Үз юлына таба кинəт борылып киткəн иде, ди, һап!
элəктереп алдылар, ди, аны министрның солдатлары...
=III=
Давылланып торган кояш баешына карап киткəн министр һəм
солдатлар алтыннан ясалган егерме көпчəкле атсыз арбада таш
юлны ду китереп, тузан туздырып, һава бозып кайтучы байны
туктаттылар, ди. Ал арның сəлəмə киемнəрен күреп, болар
юлбасарлардыр дип белеп, үзенең җитмеш җиде тапкыр ата торган

мылтыгын кулына тотып сүзгə кереште, ди, бай:
— Əй, юлбасарлар, миннəн сезгə ни кирəк? Алтын сорасагыз,
телəгəнчə бирəм, көмеш дисəгез, күмелгəнче китерəм, — дигəч, сүз
башлады, ди, министр:
— Безгə алтының кирəкми — үзебезнеке дə күп. Көмешең дə
хаҗəт түгел — анысы да җитəрлек. Тик менə син əйт: Конкояр белəн
Капкорсак патшадан берəр төрле зарар күрмəдеңме? — дип сорады,
ди.
— Нинди зарар күрим? Капкорсак патшаның атасы миңа завод
салырга җир бирде. Баеган өстенə баетты. Минем кесəмне
калынайтты. Минем рəхмəтемне җиткерегез ул Капкорсак патшага,
— дип сүзен бетерде, ди, бай. Үзе егерме көпчəкле атсыз арбага
кырын ятып, министр һəм солдатлардан шүрлəп, күзлəрен уйнатып,
алтын стаканнарга кып-кызыл эчемлеклəр салып бирде, ди, аларга.
Йотылып-йотылып эчтелəр дə, үзлəренең кемлеклəрен белдерделəр
дə алга чаптылар, ди, алар.
Көн киттелəр, төн киттелəр, ай киттелəр, ел киттелəр, инə буе
җир киттелəр, ди.
=IV=
Күгелҗем диңгез артына китүчелəр дə ике кешене очраттылар,
ди. Боларның берсе — ятьмə белəн күбəлəк тотучы бер бай малае,
икенчесе — сука артыннан бил бөгүче бабай иде, ди.
Күбəлəк тотып йөрүче малай болай дип җавап кайтарды, ди,
министрга:
— Падишабыз безнең җир-суыбызны да, урман-болыннарыбызны да мул итте, гомере дə озын булсын аның, — дип əйтте
дə, ди, үзен карый торган асрау янына йөгерде, ди.
Министр һəм солдатлар: «Безгə кирəкле кеше түгел бу!» — дип,
күп вакыт уздырмыйча, тузан туздырмыйча, салмак кына атлап, алга
юл тоттылар, ди. Бераз баргач, еракта-еракта күлəгə кебек кенə

бөкре бер шəүлəне шəйлəделəр, ди, алар. Барып җитсəлəр, ак сакалы
тезенə җиткəн, чəчлəре көмешлəнеп беткəн, аркасы бөкрəйгəн,
куллары кəкрəйгəн бер бабайны очраттылар, ди, алар.
— Үз эшлəгəнең үзеңə булмагач, рəхəтлəнеп икмəк белəн суга
да туймагач, шулмы инде тормыш! Безгə дигəн шомырт күк кара
туфраклы җирлəрне, хуш ислəр аңкытып чəчəк ата торган
болыннарны, кара куе урманнарны Капкорсак патша үз кешелəренə
өлəшеп бетерде. Ашъяулык кадəрле шушы җиремдə төртсəм аварга
тора торган атым белəн, эчемдə янган ачу белəн безне изүчелəргə
каргыш-лəгънəтлəр яудырам. Җир астында күмер чабучылар,
тауларны актарып тимер табучылар, зур-зур йортлар салучылар,
барысы бергə оешып, Капкорсак патшага каршы кузгалырга
җыйналалар дип ишеттек, шуларга кушылырга сүз беркеттек, — дип
əйтеп тə бетерə алмады, ди, бабай, аяк-кулларын бəйлəп, үзлəре
белəн алып киттелəр, ди, аны Капкорсак патшаның ялчылары.
=V=
Таң беленер-беленмəс вакытта, җиде юл чатында, ярлы
гаилəнең җиденче улы — җитез егетне очраттылар, ди, министр һəм
солдатлар.
Җитез егет, таңның матурлыгына, сандугачларның чут-чут
сайравына исе китмичə, болын, кырларда бил бөгеп, тир түгеп
эшлəүчелəр тыңласыннар дип җырлап йөри иде, ди. Аның җырының
түбəндəге кисəген генə ишетеп кала алдылар, ди, теге явызлар:
Ал нурларын чəчеп, таң туа,
Туганкайлар, сез дə күрегез,
Давыл кубар тиздəн, көчле давыл,
Хакыгызны даулый белегез.
Озын яллы, стакан тояклы аргамагын туктатты, ди, министр:
- Син нинди егет, таң беленер-беленмəс борын нишлəп болай
җырлап йөрисең? — дип сорады, ди, җитез егеттəн.

— Күз алмам — əтием — доктор иде, ул үз гомерендə төрлетөрле дарулар ясады, күп кешелəрне үлемнəн коткарды. Лəкин
дөньядагы сугыш дигəн чиргə каршы бертөрле дə дару таба алмады.
Үзе дə, мескенем, шунда һəлак булды. Җанкисəгем — əнием —
ачлыктан үлде. Инде мин дə, җиде ят кулына калып каңгырып
йөргəнче дип шушы биек күпердə шушы төпсез елгага ташланыйм
дип барганда, бернəрсəгə төшендем, — дип əйтте, ди, җитез егет.
Министр белəн солдатлар бар да берьюлы хор белəн:
— Нəрсəгə төшендең? — дип сорадылар, ди. Аларның
сорауларын көтмичə үк, пуля артыннан пуля
яудырган кебек, сүз артыннан сүзне яудырып торды, ди, җитез
егет.
— Канкояр патша үлгəн дигəч, шатланган идек. Аның урынына
өлкəн улы Капкорсак патша булды. Патша урынына патша бетəме
соң, — дип əйтте, ди, җитез егет.
Озын яллы аргамакларын хəтфə кебек болынлыкка җибəреп,
хəерче булып киенгəн киемнəрен төзəтеп тыңладылар, ди, аны
министр һəм солдатлар.
— Минем бу хəлгə калуыма патшалар, байлар, министрлар
гаепле. Болай гына үлмəскə, алар белəн көрəшергə кирəклеккə
төшендем мин, — дип əйтте, ди, ул. Лəкин инде соңгы сүзлəр
министрның чыдамлыгын тəмам бетерде, ди. Ул инде: «Ни карап
торасыз?» — дип элəктерергə кушты, ди, җитез егетне.
=VI=
Алланып торган кояш чыгышына карап китүчелəр дə бик озын
юл үттелəр, ди, ничəмə-ничə диңгез төсле зур күллəрне, олы
чүллəрне кичтелəр һəм ап-ак кар белəн капланган җиргə җиткəч,
очраттылар, ди, бер юлчыны. «Кирəкле кешебезне таптык!» — дип
шатланып, үзлəренең уңганлыкларыннан мактанып, бу юлчыны
туктаттылар да, ди, һəм сорадылар, ди:

—

Əй,

юлчы,

кайдан

кайтасың? Капкорсак

патшаның

атасыннан яки үзеннəн зарланмыйсыңмы? — дип сорадылар, ди.
Артлы чанага кырын яткан, төлке толыпка кереп баткан юлчы
ак кəгазьдəй агарынып китте, ди. «Болар юлбасарлардыр, никадəр
малым, никадəр байлыгым əрəм була бит» дип уйлап, башлады, ди,
сүзен юлчы:
— Без дин кешелəрен җирдəге гади эшлəр бер дə
кызыксындырмый, — дип суфыйланган иде, ди, юлчы, «Ан-сын
яхшы белəбез» дигəч, — əй өлкəн кешелəр, Капкорсак патшага
нинди яктан тел тидерим, ничек аны артка чигерим! Патшалар
барысы да диннең зур таянычы алар, Канкояр патша дин өчен
онытылмаслык хезмəтлəр калдырды, бик күп итеп чиркəүлəр,
мəчетлəр салдырды. Шулай булгач, ничек аны яманлыйм сезгə?
Капкорсак патшаның да атасы юлыннан баруын телибез, — дип
сүзен бетерде, ди, ул. Үзе. «Алай-болай итмəсеннəр, мине талап
китмəсеннəр!» дип, министр белəн солдатларның кулларына хəергə
килгəн алтын акчалар сузды, ди. «Акчаң булса, төрле җəфалардан да
котылып була!» дип уйлап, үз юлына тизрəк сызды, ди. Министр һəм
аның солдатлары, рəхмəт əйтеп, баш иеп, «Безгə кирəкле кеше түгел
бу!» дип, атларын искəн җилдəй җилдереп алга чаптылар, ди. Көн
киттелəр, төн киттелəр, ай киттелəр, ел киттелəр, инə буе җир
киттелəр, ди.
=VII=
Хəерчелеккə баткан, күз яшьлəренə чыланган, аһ-зар белəн
тулган ил елый. Күз яшьлəре елга булып ага. Капкорсак ялчылары
аны күрмəмешкə салыналар. Аһ-зарлар йөрəклəрдəн сөрем булып
күтəрелə — алар күрмəгəн булалар, теллəр туктаусыз хəсрəт
сүзлəрен сөйлилəр — алар ишетмəгəн булып кыланалар. Зəңгəр
күктə янган йолдызлар да бу илгə тирəн кайгыру белəн карыйлар,
офтаналар, офыктан күтəрелгəн кара болытлар да яумыйча

таралалар. Җил дə əкрен генə исми — давыл булып котыра; яңгыр
да, яварга тотынса, бөтен җирне су белəн тутыра. Давыллы кояш
баешыннан батыр егетне, күгелҗем диңгез артыннан бөкре
бабайны, алланып торган кояш чыгышыннан җитез егетне
китерделəр, ди, теге явызлар Капкорсак патшага. Ишəк акырган
кебек ямьсез тавыш белəн, эчендə янган ачу белəн, күзеннəн төтен
пыскытып, авызыннан төкерек чəчеп, башлады, ди, сүз КапкорсакТуймас күз:
— Кош очып җитмəслек иллəрдəн, кеше аягы басмаган
җирлəрдəн, җиде диңгез үтеп, шарлавыклар кичеп, минем илемə —
Капкорсак патша җиренə килгəн осталар остасы Бикзирəк, минем
сезгə сүзем бар əзрəк, — дип əйтте, ди, Капкорсак патша. Шул
сүзлəрне əйтеп, буе матча чаклы Капкорсак патша идəн буенча бер
атлаган иде, идəн сыгылды, ди, икенче атлаган иде, үз аягына үзе
абынып егылды, ди. Шуннан авызы тыгылды, ди. Йөгереп килделəр,
ди, караучылары, суздылар, ди, кулларын, алып салдылар, ди, алар
Капкорсак патшаны алтын тəхетенə. Күп җиллəр искəч, күктəге кара
болытлар күчкəч, биялəй кадəрле килбəтсез күз кабагын ачып,
чүмеч кебек зур күзлəреннəн төтен пыскытып, чөгендер төсле
кызыл борыныннан пар пошкырып, илəктəй зур авызы белəн көзге
җил күк сызгырып:
— Өлгерəме таҗ минем башка? — дип сорады, ди, Капкорсак
патша. Бикзирəк-Сакалы сирəк:
— Икенче фəрманыгыз кичекми үтəлде, гаепле кешелəр
китерелде. Көтəлəр, күрəмсез, нинди җəза бирəсез? — дип, сүзне
икенчегə борып, таҗ турында дəшми торып, тəрəзəгə таба бармагы
белəн күрсəтте, ди. Бик күп халык җыйналган мəйданга батыр егет
һəм аның иптəшлəре китерелгəннəр иде, ди. Алтын тəхете белəн
күтəреп алып чыктылар, ди, Капкорсак патшаны җəза көтүчелəр
янына. Кала уртасындагы зур мəйданга чыжлап торган тал чыбыгы

ташый башладылар, ди. Капкорсак патшаның болыннардагы читəн
үрергə яраклы барлык таллар бөтенлəй киселеп беткəннəр иде, ди.
Капкорсак патшаның атасы Канкоярның шул таллардан чыжлап
торган камчылар ясатып, үзенə каршы килүчелəрне шулар белəн
шыр ялангач килеш кыйнатып күңел ачу гадəте бар иде, ди.
Капкорсак патшаның бу ерткычлыгын да атасыннан калган бер
гадəт кенə дип карадылар, ди, кайберəүлəр. Мəйданның бер
почмагында дегет төсле кара төтен зəңгəр һавага үрелеп, аның
астында кызыл теллəрен сузган ялкыннар күренеп тора, ди. Кеше
күтəрə алмаслык зур кадакны шул ялкыннарда кып-кызыл иттереп
кыздырырга тотындылар, ди, явыз кешелəр. Давылга бай кояш
баешыннан китерелгəн батыр егетнең телен шул кыздырылган зур
кадак белəн юан баганага кадаклап куйдылар, ди. «Менə сиңа
сөйлəргə ярамаган сүзлəрне сөйлəвеңнең җəзасы!» — дип əйттелəр,
ди, ерткыч кешелəр. Алланып торган кояш чыгышыннан
китерелгəн җитез егетнең шомырт кебек кара күзлəренə кылдан
нечкə итеп очланган инəлəр кададылар, ди. «Менə сиңа күрергə
ярамаган əйберлəрне күрүеңнең җəзасы!» — дип шаркылдадылар,
ди, җəзалаучылар. Күгелҗем диңгез артыннан китерелгəн бөкре
бабайның колак яфракларын кисеп ташладылар, ди. «Менə сиңа
ишетергə ярамаган сүзлəрне ишетүеңнең җəзасы!» — дип авыз
ердылар, ди, явыз кешелəр. Шушындый бер əрнү вакытында батыр
егет үзенең уен коралында уйнарга телəде, ди. Җитез егет җырларга
сорады, ди. Бөкре бабай, моңлы итеп, бик моңлы итеп карап, башын
чайкады, ди. Көлеп караган кояш чыраен сытты, ди. Əкрен генə
искəн җилдəн давыл купты, ди. Офыктан болытлар күтəрелделəр,
ди. Яңгыр китте, ди, янган утны сүндереп үтте, ди.
— Ал арга бу җəза гына аз! — дип, Капкорсак бу өч бəхетсезне
дар агачына китерергə кушты, ди. Үзе, алтын тəхетенə утырып, шул
өч мескеннең дарга асылган килеш тыпырчынып-тыпырчынып җан

бирүлəрен, рəхəтлəнеп, эче катканчы көлеп карап торды, ди.
Өчесенең дə кайнар йөрəк каннарын алтын стаканнарга салып эчте,
ди. Батыр егетнең иптəшлəре мəйданның иң аргы читенə генə
җыелганнар иде, ди. Алар, батыр егет башлаган эшне дəвам итəргə
ант итеп, эчлəреннəн янып, бу мескеннəр өчен сызланып торсалар
да, кузгала да алмадылар, ди. Ялангач кылычларын җилкəлəренə
салган гаскəрлəре Капкорсак патшаны саклап тордылар, ди.
Канкояр патша җəзалап үтерткəн кешелəрнең сөяклəрен җыеп, бу
өч бəхетсезнекен дə шуңа кушып, үзенə торыр өчен сарай салдырды,
ди, Капкорсак патша.
Алтын белəн тоташтырып, кеше сөяклəрен берлəштереп, укаефəклəр, ахак-бриллиантлар белəн бизəп бер таҗ эшлəде, ди,
Бикзирəк Капкорсак патшага. Кош очып җитмəслек алсу кояш
баешыннан, кеше аягы барып җитə алмаслык кояш чыгышыннан,
күктəн дə күгрəк күгелҗем диңгез артыннан искəн җиллəр бу сарай
нигезендəге сөяклəрнең моңын тараттылар, ди, бар илгə. Җир
тетрəгəн, күк күкрəгəн, диңгез ташыган кебек көчле ташкын булып,
бу илнең батыр егетлəре, ярлылары, бил бөгүчелəре, җитез
егетлəре, уңган кызлары күтəрелделəр, ди, Капкорсак патшага
каршы. Аларның барысын бергə җыеп, аңламаганнарын аңлатып,
күрмə-гəннəрен күрсəтеп, җитəклəде, ди, аларны акыллылар-ның иң
акыллысы. Бер кулында шəһитлəр канына буялган кызыл байрак,
ди. Анда утлы сүзлəр белəн: «Илнең ярлылары, җирсезлəре,
сусызлары,
хокуксызлары,
изелүчелəре,
интегүчелəре,
капкорсакларга каршы ут ачыйк, ачыйк!» — дип язылган, ди.
Икенче кулына ул корыч мылтыгын кысып тоткан, ди. Изелгəн
илнең барлык почмакларыннан күтəрелеп, корыч ташкын шикелле
алга омтылып, килеп җиттелəр, ди, алар Капкорсак патша сараена:
- Сезме безнең энелəребезнең йөрəк итен кимерүче?
— Сезме безнең кардəшлəребезнең йөрəк канын алтын

стаканнарга салып эчүче?
— Сезме безнең туганнарыбызның асыл сөяклəреннəн
үзегезгə сарайлар салдыручы? — дип барып ябыштылар, ди, алар
Капкорсак патшаның һəм министрларның бугазына. Капкорсак
патшаның министрлары, сакчылары, солдатлары тукталыптукталып, хəл җыеп сугышып караганнар иде дə, булдыра алмый
кайсы кая качып беттелəр, Ди. Капкорсак патшаны юк итеп, аның
барлык министрларын куып, яңа ил төзи башлаганнар иде, ди, яңа
хуҗалар.
Лəкин егерме көпчəкле автомобильдə йөрүче бай, шомырт
төсле кара туфраклы җирлəрне билəп торучы алпавыт, дин
богауларын өлəшүче козгын — барысы бергə җыелып, тагын баш
булмакчылар иде, ди, бу яңа хуҗаларга. Бөек көрəштə корбан
булучыларның каннары буялган байракны җилфердəтеп алгы
җиңүлəргə өндəде, ди, яңа хуҗаларның зирəк юлбашчысы. Бер
селкенделəр — богаулар коелды, ди. Көч җыеп икенче селкенделəр дошманнар чигенделəр, ди. Егерме көпчəкле автомобильдə
йөрүчене, берүзе җиде йөз җитмеш дисəтинə җир билəүчене, дин
богавы өлəшүчене, бишкə алганны унбишкə сатучыны — барчасын
күгелҗем диңгезгə батырганчыга кадəр кудылар, ди, яңа хуҗалар.
Бикзирəк-Сакалы сирəкне исəн-сау калдырдылар, ди.
— Таҗлар урынына безгə пөхтəлəп зур машиналар ясарсың! —
дигəн бурыч тапшырдылар, ди, аңа.
Тынычланып калды, иркен сулыш алды, ди, бу ил. Бу илдə инде
эшче канын имүче сөлеклəр дə, сука артыннан бил бөгүчелəрне
изүчелəр дə бөтенлəй калмадылар, ди. Хəзер заводлар, фабрикалар
батыр егетнең балаларына бирелгəн, алар шатланып, рəхəтлəнеп
үзлəре өчен үзлəре эшлилəр, ди. Кара туфраклы җирлəр, чəчəк атып
хуш ис аңкып торган болыннар бил бөгүче бабайның малайларына
тапшырылганнар, алар сөенə-сөенə ул җирлəрдə иген игəлəр, ди.

Җитез егетнең балалары да бу илне сөялəр, аңа үзлəренең акыл
көчлəрен кызганмый бирəлəр, ди. Бернинди дə патша юк, ди, алар
илендə. Алар үз ил -лəренə үзлəре баш булып яшилəр, ди. Яшəгəн
саен яшисе килə, һəр кичнең иртəсен, һəр төннең таңын күргəн саен
күрəсе килə, ди, алар илендə. Гөлгə төренгəн ил, дөньяда иң бəхетле,
иң матур ил — алар иле, ди.
1934

Эчтəлеккə кайтарга

Кем көчле
Кышын да үзенең яшеллеген җуймый торган нарат агачы
астында түмгəк сыман бер өй калкып тора. Белəсезме сез, аньң эчендə
берничə йөз мең халык тора. Өйлəренең ишеклəрен алар көндезлəрен
ачык тоталар, ə төннəрен биклилəр, карак керүдəн шиклəнəлəр, кичке
салкын керүдəн шүрлилəр. Төне буе чүп-чар җылысында җылынып
яталар да, кояш елмаеп карауга, ишеклəрен тагын тутырып ачалар.
Бүген алар яңа өйгə күченү көнен шатланып бəйрəм итəлəр. Кичə
уздыралар, дусишлəрен сыйлыйлар, тəмле-тəмле ашамлыклар
ашыйлар, балдан татлы эчемлеклəр эчəлəр, ду килеп биилəр.
Зур өстəл тирəли кунаклар тезелешеп утырганнар. Һəрбер
кунакка үзе яраткан сый хəзерлəнгəн, өстəл өсте аллы-гөлле чəчəклəр
белəн бизəлгəн.
Чикерткə-кунакның кəефе бик килгəн, аңа урынның менə дигəне
тигəн. Əнə, ничек ул озын мыекларын болгап утыра, күп тə үтми, оста
җыры белəн хуҗалар һем кунакларның күңеллəрен тапмакчы була.
Суалчан-оялчан да тик кенə утырмый, оста биюче төсле
боргалана да сыргалана, хуҗалар һəм кунакларга ошарга тырышып
кылана.
Чебен дə канатларын кага, узенчə, бу күңел ачу кичəсен
алкышлап кул чаба.
Агач иясе-яфрак көясе дə кукраеп утыра, күп тə үтми,
кичəдəгелəрнең карашын үзенə таба бора. Һəрберсе үзенең һəнəрен
күрсəтə башлаган, ул да түзми, йонлач гəүдəсе белəн өстəлгə менеп
бии. Хуҗалар һəм кунакларның кəефе килсен дип, кичə күңелле үтсен

дип,

бертуктамый

сикерə

дə

сикерə,

кайбер

кунакларның

эчемлеклəрен дə түгеп бетерə.
Күбəлəк-түгəрəк бу кичəгə бөтенлəй чакырылмаган да булган,
янган ут яктысын ерактан күргəн дə тиз генə очкан да килгəн. Əрсез
кунак, канатларын җилпеп, җил туздыра, мəҗлестəгелəргə яраурак
булсын өчен тырыша.
Сезгə таныш булган Нечкəбил дə мондый зур кичəдəн калмаган,
тырыш бал корты түргə менеп утырып алган да эшлəпəсен кыңгыр
салган.
Үрмəкүч тə урмəлəп килеп җиткəн: "Мондый күңелле кичə
бездəн башка гына үтмəсен əле",- дигəн.
Менə хуҗаларның берсе күтəрелде һем кичəне ачык дип
белдердə:
- Кадерле кунаклар,-диде ул,-сез бүген кырмыскалар өендə,
безнең яңа өйгə күчү хөрмəтенə үткəрелə торган кичəдə утырасыз,диде.- Без бу йортны күп айлар буе төзедек һəм үзебезнең телəгебезгə
ирештек. Тир түгүлəребез бушка китмəде, уңышлар җиңел генə
бирелмəде,- дип сөйлəп китте ул.
Бу сүзлəр кунакларга нык тəэсир итте, суалчан-оялчанның хəтта
йөрəгенə үк барып җитте. Ул инде чыдап кала алмады, хуҗаларының
уңганлыкларын, булдыклылыкларын мактады. Башкалар да аңа
кушылдылар, хуҗаларны котлап "урра" кычкырдылар, кул чаптылар,
алкышладылар.
Кичəнең бу өлешен шуньң белəн туктатып тордылар, чүпчарлардан, яфрак-үлəннəрдəн, чыбык-чабыклардан төзелгəн өйне
карарга тотындылар. Борылмалы-сырылмалы юлларны үттелəр һəм

сырлы-сырлы баскычлар аша түбəнге катка төшеп киттелəр.
Төшсəлəр, ни күрсеннəр, бу катта кырмыскалар бөтенлəй
диярлек күренмилəр, монда тик тлəлəр генə урмəлəп йөрилəр. Моны
күреп, кунаклар бары да хəйран калдылар, берьюлы сорау бирделəр:
- Болар соң сезгə кемнəр? Нишлəп монда буталып йөрилəр?
Хуҗаларның берсе кунакларга эшне төшендерде. Лəкин җавап
кайтарганчы бал корты Нечкəбилгə бер сорау бирде:
- Нечкəбил, сез татлы гына бал ашадыгызмы?-диде ул.
Бал корты башын иде дə менə болай диде:
- Гаҗəп тəмле булды балыгыз, инде үзегез кунак булып безгə
барыгыз. - Менə шул тлəлəр безгə ул балны бирəлəр. Без аларны савым
сыеры итеп тотабыз, салкын көннəрне аларны оялары-бызда
җылытабыз. Кояшлы көннəрне һавага чыгарып йөртəбез, кич белəн
кире өебезгə куып кертəбез. Алар чəчəклəр балын бик яратып
суыралар, кытыклый башласаң, эчлəрендəге шул балны безгə бирəлəр
алар,- ди кырмыска.
Кунаклар башларын селкеп хəйран кал-дылар. Сүз беткəч
кузгалдылар, борылмалы-сырылмалы юллар белəн алга таба
атладылар.
Өченче катта инде алар ап-ак йомырка-ларны очраттылар, нəрсə
икəнен белгəнгə сорап тормадылар, алга юл тоттылар.
Кырмыскалар йортын кунаклар җентеклəп йөреп чыктылар,
аның һэр почмагы белəн таныштылар. Моннан соң тагын өскə
кутəрелделəр, баягыдан да күңеллерəк итеп кичəне дəвам иттерделəр;
күп тə үтмəде, кунаклар инде яхшы ук кызып җиттелəр, бер-берсе

белəн кызу-кызу сөйлəшеп киттелəр. Күбесенең авызы сөйлəгəнен
колагы ишетми баш лады, сүзлəре чуала, фикерлəре бутала, теллəре
бəйлəнə, баш лары əйлəнə башлады. Шулчак баягы кырмыска тагын
күтəрелде, ахры, үзлəре турында кунаклардан мактау сүзлəре ишетəсе
килде, шул телəк белəн, ул аларга шушы сорауны бирде:
- Куе урманнардан, киң кырлардан, яшел болыннардан, тирəн
сулардан килгəн кадерле кунаклар, əйтегез əле, көчледəн көчле
кемнəр алар?- диде ул. Билгеле, аның: "Һичшиксез, кырмыскалар,
дөньяда тиңе булмаган батырлар алар",- дигəн җавапны ишетəсе
килде.
Нəкъ шулчак нидер бик каты шап итте, өй эче тетрəп китте.
Сүзчəн кырмыска каядыр югалды, кунаклар кайсы кая таралды.
- Кадерле кунаклар, каушамагыз, таралмагыз. Кичəнең ямен
бозучы, кунакларның кəефен бозучы дошман тотылды,- диде əлеге
кырмыска, лəкин кунаклар аның сүзен тыңламадылар, ничек булса да
бу өйдəн тизрəк сызу ягын карадылар... Бары берьюлы тышка
йөгерделəр һем өйнең тышкы ягында коточкыч хəлне күрделəр. Зур
башлы, кызыл билле кырмыскалар нəрсəнедер сырып алганнар,
үзлəренең үткен келəшчəлəрен аңа батырганнар. Канатлы
кырмыскалар: "Бирегез шул явызньң кирəген!"- дип кычкырып
торалар, əйтерсең тегелəрнең көчлəрен арттыралар.
Шундый каты көрəшне күргəн чебен таңга калды, суалчан
шуышуыннан тукталды, яфрак көясе тынын да көчкə генə алды. Бал
корты, очып китəргə дип, канатларын җайлады; чикерткə, сикерергə
дип, җайлы урын сайлады.
Үлəн арасыннан мыштым гына, берəүгə дə сиздерми, тын гына
үрмəли торган кара елан үрле-кырлы сикерде. Зəһəрле телен чыгарып,

агуын чəчеп карады, кыр-мыскаларны чагарга уйлады. Кырмыскалар
еланны аның саен катырак тешлəделəр, үзлəрендəге кислотаны елан
тəненə җибəрделəр.
Елан, булдыра алмагач, каршы торуын ташлады һем мескен
тавыш белəн генə ялвара баш лады:
- Зинһар, тимəгез, зинһар, җибəрегез. Үзегезгə түгел,
кунакларыгызга да тимəм, өй яныгыздан да үтмəм. Бер юл га инде
кичерегез, азапламагыз, котылдырыгыз.
Ул шундый йомшак сүзлəр белəн кырмыскаларның күңелен
йомшартмакчы, бераз гына хəл җыймакчы һем аннан тагын көрəшне
башламакчы иде. Тегелəр дə бик сизгерлəр, хəйлəнə тиз сизделəр,
җəзалауларын дəвам иттерделəр:
- Нигə өебез аша үтеп йөрисең, монда кырмыскалар торганны
əллə күрмисец? Менə дигəн кичəбезнең ямен китəрдең, кадерле
кунакларыбызның
кəефен
җибəрдең.
Шуңа
күрə
сине
җибəрмəячəкбез, хəзер үк итеңне ашап бетерəчəкбез,-диделəр.
- Мин бит агач башына гына менгəн идем,- диде елан.- Шуннан
ялгыш кына егылып төштем,- диде елан. Ялвару да файдасызга булды,
елау да бушка чыкты. Кырмыскалар аның итен бик тиз ашап
бетерделəр. Кунаклар бар да, таңга калып, шул хəлне күзəтеп
тордылар. Кырмыскаларның батырлыкларын мактадылар:
- Нинди усал дошманны да менə нишлəттелəр, көчлелеклəрен эш
белəн күрсəттелəр,- диделəр.
Батыр кырмыскалар еланны юк иткəч, кунаклар тагын бер җиргə
җыелдылар, урманның саф һавасында, агач ышыгында тагы бераз
күңел ачмакчы булдылар.

Лəкин баягы кырмыска үзенең соравын тагын кабатлады, җавап
көтеп кунакларга карады:
- Куе урманнардан, киң кырлардан, яшел болыннардан, тирəн
сулардан килүче кадерле кунаклар, безнең арабызда көчле бөҗəклəр
кемнəр алар?- диде ул.
Елан белəн оста көрəшүлəрен дə күргəч, шундый матур өй
төзүлəрен дə белгəч, ул кунаклардан шушы бер генə җавапны көтте:
- Билгеле, кырмыскалар, дөньяда тиңе юк батырлар алар!
Лəкин кунаклар җавап бирергə ашыкмадылар. Һəркайсы
үзлəренең һөнəрлəрен һəм үз батырлыклары турында сөйлəргə
тотындылар.
Чикерткə-микерткə җилəк яфрагына менеп утырды, озын
аякларын җайларга тотынды. Бөтен кунаклар аңа карадылар, нишли
инде бу?- дип көтеп тордылар. Ул озын аяклары белəн бер кечкенə
яфракны этте, очкыч шикелле очып та китте. Кунаклар аның һөнəрен
бик мактадылар, шулкадəрле ерак сикерə алуына таң калдылар.
Чикерткə сикерүне шунда туктатты һəм кунакларны тагын үзенə
тартты. Яфрак өстенə баскан килеш кычкырып сөйлəп китте.
Кунакларның барысына да ишете-лерлек итте: чикерткəлəр, имештер,
əле җырга да бик оста булалар, сайраулары белəн, имеш,
сандугачларны уздыралар, ə сикерсəлəр инде, уктай атылалар. Имештер, чикерткə инде иң көчле бөҗəк, бер метрга сикерү өчен, белəмсез,
никадəр көч кирəк? Дөрес, ул чикерткəлəрнең кырмыскалардан күп
җəфа күрүен, күплəренең алар тарафыннан үтерелүен дə сөйлəмəкче
иде. Лəкин шунда ук ул кырмыскаларда кунакта булуын хəтерлəде,
мондый сүзлəр өчен үзен юк итəрлəр дип шүрлəде, шуңа күрə бу хакта
лəм-мим димəде.

Күп

тə

үтмəде,

икенче

кунак

кузгалды:

суалчан-оялчан

боргаланды да сыргаланды, ул да суалчаннарның зур хезмəте турында
сөйлəргə уйлады. Берəүгə дə күренмичə шуышып килде һəм улəн
сабагына үрмəлəп менде.
- Без, суалчаннар, җир балалары, - диде суалчан. - Көнебезне һəм
төнебезне хезмəт белəн үткəрəбез, сабан төсле, туфракны күтəрəбез,
өске катын аска төшерəбез, аскы катын өскə менгерəбез. Яңгыр
соңыннан җирдəге вак тишеклəргə һəм нəни өемнəргə күзегезне
салыгыз, бер генə минутка карай алыгыз. Болар бары да безнең
хезмəтлəр.
Əнə шул тишеклəр аркылы туфрак эченə һава үтə ала. Ул һава
белəн үсемлеклəрнең тамырлары сулу ала. Без туфракның уңыш
бирүчəнлеген күтəрəбез, без агротехника чараларын үткəрергə
кешелəргə ярдəм итəбез. Əгəр без булмасак, җир өстендəге
үсемлеклəр хəзергедəй гөрлəп тормаслар иде. Һəм уңышны да
хəзергедəй мул бирмəслəр иде. Ə инде ул вакыт Нечкəбил белəн
чикерткəсенə, шулай ук яфрак көясенə, күбəлəгенə һəм кырмыскалар
армиясенə хəзерге төсле яхшы булмас иде,- диде ул.
Кунаклар аны тыныч кына тыңладылар, һəр сүзе дөрес
икəнлеген белсəлəр дə, кул чапмадылар. Берсенең дə суалчанны иң
көчле итəсе килмəде. Суалчан туктамады, сүзне сүзгə ялгады:
- Безнең төсле үсемлеклəр өчен кайсыгыз тагы зур файда китерə?
Тагы кайсыгызның кулыннан шундый эш килə, шу-шындый файдалы
эшне кайсыгыз тагы башкара ала? Суалчанның иң көчле бөҗəк
икəнен хəзер инде аңлагансыздыр, аларның тиңсез хезмəтлəрен
үзегезнеке белəн чагыштырып карагансыздыр.
Билгеле, аның əле бик күп сөйли торган сүзлəре калды, ни

өчендер, ул суалчан ашаучы копхлардан, сукыр тычканнардан, энəле
керпедəн, төрле коңгызлардан, кармак очына куючы шаян
балыкчылардан бер дə зарланмады; кырмыскаларга да кагылып
үтмəде.
Ул туктагач, бераз гына тын алгач, агач башыннан бер тавыш
ишетелде, кемдер: "Яфрак көясеннəн дə файдалы бөҗəк бармы
икəн?"- дигəн сорауны бирде. Барысы да əйлəнеп агач башына
карадылар, яшел яфрак өстендəге йонлач көяне күреп алдылар. Көя
пəрəвез сузарга да, үрмəлəргə дə - барысына да җитеште, ямь-яшел
матур яфракларны минут эчендə тиште. Лəкин кунаклар аның
мондый оятсызлыгына түзеп кала алмадылар, төрле яклап кычкырына башладылар:
- Тузга язмаганны сөйлисең!
- Күзгə каран алдалыйсың!
- Яфрак көясеннəн дə файдалы бөҗəк бармы икəн дисең, кемнең
кем икəнен безне əллə белми дисең?- диештелəр. Кунаклар бераз
тынычлангач, яфрак көясе тагы дəвам итте, ялганын тезеп китте.
Имештер, əй, кыен эш соң калын яфракларны кимерү, ихтимал,
җиңелрəктер тау-ташларны җимерү. Яфракларны үтəли кисү - күп көч
сорый торган эш, шулай булгач, билгеледер инде кемдə күп көч.
Имештер, бернəрсəгə дə зарар китермибез, бернəрсəгə дə тимибез.
Күбəлəк-тугəрəк
аның
сүзлəренə
чыдамады,
чəчəк
урындыгыннан кузгалды. Пыр-пыр итте дə агач башыннан очып
килеп җитте.
- Ничек инде зарар китермисез?- диде ул. Якындагы бер агачка
күрсəтте һəм өстəп əйтте:

- Сез яшəгəн агачлар əнə ничек шыр ялангач булып, яфраксыз
калалар, агачлар, үсемлеклəр бары да сездəн зарланалар. Яшел
яфракны əрəм итəргə, матур үсемлеклəрнең ямен бетерергə күпме көч
кирəк, əйтегез əле тизрəк? Ялганлыйсың, йөзеңне дə чытмыйсың,
шушы кадəр бөҗəклəр алдында берəүгə дə зарар китермибез.
Яфрак көясе елмаеп кына күбəлəкнең сүзлəрен тыңлап торды.
Сүз ахырында һөҗүмен күбəлəклəргə таба да борды:
- Син, кубəлəк-тугəрəк, үз туганыңа каршы чыгасың, əллə шуның
белəн яхшы ат казанасыңмы? Сез бит күбəлəк булган-чы башта үзегез
дə көя буласыз, яфрак ашап симереп "курчак"ка əйлəнəсез, аннан гына
кубəлəк төсенə керəсез, хəзер чəчəк иснəп йөргəч кенə бик акыллы
баш булгансыз, үткəндəге эшлəрегезне бөтенлəй оныткансыз.
Күбəлəкнең авызын каплагач, көя агач башыннан җиргə төште.
Кунакларның аны юньлəп тыңламауларын: "Бу ярык барабан сүзен
кайчан бетерер икəн?"- дип торганнарын сизенде. Аның əле байтак
сөйлисе сүзлəре калды, ул тут агачы яфрагын ашап ефəк бирүче
көялəргə бер дə тукталмады. Аларның файдалы хезмəтлəрен, кешегə
ярдəм итүлəрен, ефəк бирүлəрен əйтмəде. Яңгырның көялəрне агач
ботагыннан юып төшерүлəрен, кошларның аларны чүплəп
бетерүлəрен, кырмыскаларның җəзалап үтерүлəрен сөйлəмəде,
хуҗаларның кəефен җибəрергə телəмəде. Чəчəктəн чəчəккə
сикергəлəп очып килеп җитте кубəлəк. Ул чəчəклəрнең хуш исле
булуларын, кубəлəклəрнең чəчəк сөюлəрен, көне буе тукта-мый очып
йөрүлəрен, табигатьне матур итеп бизəүлəрен сөйлəде.
Тукранбаш чəчəгендə нидер тавышланды. Кунаклар шунда
борылдылар һəм чəчəктəн бал суырып ятучы Нечкəбилне күрделəр.
Ул кунакларның аңа таба борылуларын гына көтте, вакыттан

файдаланып сөйлəп тə китте:
- Чəчəклəрдəге бал, без булмасак, əрəм булыр иде, без булмасак,
уңыш та түбəн булыр иде. Чəчəк əченə яшеренгəн балны суыруның
никадəр көч сораганын, балавыз сузуга күпме көч түгелгəнен белəсез,
əгəр шуларны сез үзегез эшлəсəгез, бал кортлары иң көчле бөҗəклəр,
дияр идегез, - диде ул. Лəкин кунаклар юньлəп тыңламагач, аңа
дошманнарына да тукталып калырга мөмкинлек булмады.
Ерак та түгел, корыган яфраклар кыштырдады, чыбык-чабыклар
шартлады, җирне тетрəтеп, кемдер атлады. Кайсыдыр бөҗəк: - Кеше
килə! - дип кычкырды. Кунаклар сафында буталыш башланды:
чикерткə бер читкə сикерде, суалчан җиргə сенде, бал корты чəчəккə
яшеренде, күбəлəк һавага күтəрелде, яфрак көясе яфракка сыенды,
чебеннең коты очты, кая да кузгала алмады, ə үрмəкүч бу хəлдəн нык
файда-ланды.
Урмандагы барлык агачларның, андагы усал ерткычларның
хуҗасы атлады. Ерткычларның көчлесе арслан да аңа баш иде,
кошларның иң үткене каракош та аны сəламлəп калды, бөҗəклəр дə
аны олыладылар - бары да үзлəренчə сайрарга тотындылар. Ташкын
елгаларны авызлык-лаучы, киң болыннарны, куе урманнарны үз
эшенə файдаланучы, бөтен табигатьне үзенə баш идерүче кеше һаман
атлый бирде.
Күп тə үтмəде, урманны яңгыратып пычкы чыжылдады, җирне
тетрəтеп, зур агач ауды...
Шулай итеп, чебен белəн үрмəкүч сөйли алмый калдылар. Алар
качучы кунаклар белəн бергə кузгалдылар. Эх, əрəм калды бит, əрəм
калды. Үрмəкүч үзенең сүзлəрен күңеленнəн ятлаган иде, кунакка
барыр алдыннан гына көзге алдына басып, берничə тапкыр

кабатлаган да иде. Эх, сөйлəргə булмады бит, сөйлəргə булмады. Əгəр
ул сөйлəгəн булса, үрмəкүчтəн дə көчле бөҗəк юк икəнне кунаклар
белеп киткəн булырлар иде һəм үрмəкүчлəрне мəңге олыларлар иде.
Чебен дə сөйли алмый калуына бик көрсенде, ашыгыч булса да,
баягы сүзчəн кырмысканы күрде, кичə əгəр яңадан җыйналса, беренче
итеп аңа сүз бирүен үтенде.
Урман тынгач, бөҗəклəр яңадан урыннарыннан тордылар,
барысы да бергə җыйналдылар, күп булдылар. Чебен белəн үрмəкүч
кенə күренмəде, кунакларның кай-берлəре ишеттелəр: кайдадыр
нидер безелдəде. Эзлəргə тотынгач таптылар, күреп шаккаттылар.
Кунаклар качып торган арада, үрмəкүч пəрəвезен сузган, чебенне
шунда элəктереп алган һəм канын эчəргə тотынган. Теге, мескен,
безелдəп ярдəм сораган, берəү дə ишетүче булмаган. Бу эше өчен
үрмəкүчне бик каты тиргəделəр, чебенне пəрəвез богаулардан азат
иттелəр. Чебен Шакшиевның шакшылык дусты икəнлеген күплəр
белəлəр, үрмəкүчнең дə кемлеген инде сизенəлəр. Пəрəвездəн тукып
оялар коручы, кайда өй җыештырылмый - шуның почмакларында
торучы...
Барлык кунаклар инде зур дəрт белəн соңгы бөҗəкне тыңларга
җыйналалар. "Батырларның-батыры, көчлелəрнең-көчлесе, билгеле,
алар!"- дип, үзара пышылдадылар. Əрекмəн яфрагына таба канатлы
кырмыска якыная, бары да йотылып карыйлар аңа. Култыгына
илəмсез зур портфель кыстырган, портфеленə сыймаган кəгазьлəрне
зур башлы сакчы кырмыскага тоттырган, баягы сүзчəн кырмыска
тагы сөйлəп китте:
- Хəзер кырмыскалар иленең аналарыннан берсе сөйлəячəк,
бөтен сөйлəгəн сүзлəргə бəя бирəчəк һəм арабызда кемнең көчле һəм

иң файдалы икəнен күрсəтəчəк,- диде.
Əгəр кырмыскалар анасы сөйлəгəн булса иде, кунаклар анны
тыңлый-тыңлый арырлар, йə татлы йокыга талырлар, йə кичəне
ташлап таралырлар иде. Əгəр сөйлəнгəн булса, ул речь бик озын
булыр иде. Анда кырмыскаларның үзе кадəр əйберне күтəрə алуы да,
ата кырмыскаларның зур походларга баруы да, канлы сугышларда
катнашулары да, урман корткычларына каршы көрəшүлəре дə, шуның
белен үсемлеклəргə ярдəм итүлəре дə - бар да бар иде.
Кызганычка каршы, ул речь сөйлəнмəде. Ана кырмыска авызын
ачкан килеш катын калды, колакларны ярырлык булып, урман əче
тетрəп алды. Агачлар шаула-шырга, үлəннəр үкерешергə тотындылар.
Урман эчен караңгылык басты. Бөҗəклер булачак хəлне алдан ук
сизенделəр. Шуңа күрə кайсы кая посарга дип йөгерделəр. Караңгы
урманны ялтыратып, яшен уйнады. Һем кинəт кенə көчле яңгыр да
коя башлады. Шуның аркасында "Кем көчле?" дигəн бəхəс бетмичə
калды. Сез, бəлкем, аны үзегез белерсез, кем көчле икəнен əйтеп
бирерсез? Эчтəлеккə

кайтарга

Куян кызы
Бер соры куянның үзе төсле зур колаклы, бик иркə, бик кадерле
бер кызы булган. Ул аны бик-бик ярата икəн.
Көннəрдəн бер көнне куян иркə кызына өр-яңа киез итеклəр
алып кайтып биргəн.
- Мə, бəбкəм, аякларың туңмасын, сызламасын,- дигəн.
Кызы бу бүлəкне бик шатланып алган. Əнисенə рəхмəтлəр
укыган. Хəзер инде ул яңа киез итеклəрне киеп, рəхəтлəнеп йөри икəн.
Лəкин куян кызы җылы итеклəргə өйрəнмəгəн булган, ул алардан бик
тиз туйган, салып ташлаган. Əнием тапмасын дип, аларны яшереп
куйган. Əнисе аларны эзлəп табып баласына кигезə, ə ул салып
ташлый икəн. Əнисе кигезсə - ул салган, əнисе тагын кигезгəн, ə ул
тагын салып ташлаган.
Кар өстеннəн дə, боз өстеннəн дə яланаяк йөгерэ икэн. Бер көн
буе шулай йөгергəн, икенче көнне дə шулай яланаяк йөргəн, өченче
көнне инде аксый-аксый əнисе янына килгəн.
- Əни, əни, минем аягым бик авырта! - дигəн. Əнисе аның
аякларына караган да аптырап калган.
- Кызым, кызым, якты йолдызым, синең аягың шешкəн ич,дигəн.
"Инде ни эшлəргə?" - дип уйга баткан куян. "Бу бал аны кая алып
барырга, ничек дəваларга?"- дип кайгырган.
Шул вакыт нəрсəдер кычкырган. Куян агач башына күтəрелеп
караган икəн- тиенне кургəн. Ул куянга болай дигəн:
- Кайгырма, туганкай, йомшак куянкай, кызыңның аягын бик тиз
төзəтеп була. Моның өчен "доктор Айболит"ка барырга, аңардан
киңəш сорарга кирəк,- дигəн.
Куянга чын-чынлап булышырга тотынган, "доктор Айболит"ның

өенə узе илтергə булган.
Куян кызын күтəргəн дə "Айболит доктор "га киткəн, тиен,
агачтан агачка сикереп, аңа юл өйрəткəн.
Барып җитсəлəр, "доктор Айболит "ның эше бик күп икəн, аңа
урманның төрле ерткычлары дəваланырга килгəннəр икəн.
"Балаларны чиратсыз карыйм мин",- дигəн "доктор Айболит". Куян
кызын доктор бүлмəсенə алып кергəннəр, нəрсə белəн авыруын
сөйлəп биргəннəр. "Доктор Айболит" куян кызының аягына дарулар
сөрткəн һəм шул вакытта куян кызына əйткəн:
- Аягың төзəлгəч, киез итеклəрне инде салкын көннəрдə бер дə
салма, сүзне тыңла, тагын начар хəлгə калма,- дигəн.
"Доктор Айболит"ка алар бик зур рəхмəтлəр əйткəннəр,
саубуллашып өйлəренə кайтып киткəннəр. Өч көн дигəндə, куян
баласының аягы төзəлгəн. Ул инде хəзер киез итеген бер дə салмый
киеп йөри икəн. Эчтəлеккə

кайтарга

Нечкəбил
1
Каршыгызда, менə күрəсезме, нəрсə соң ул, белəсезме?
Шашка шакмаклары төсле тезелеп киткəн йортлар. Ул йортларда
яшилəр кортлар.
Кортлар? Нинди кортлар?
Татлыдан татлы бал җыялар, шəмгə яраклы балавыз коялар.
Ерак-ерак җирлəргə очып китəлəр. Укларын кадасалар, еларга итəлəр.
Аларның йортларын мəк чəчəге кебек кызылга, үлəн төсле
яшелгə, ком сыман сарыга, күк төсле зəңгəргə, төрле-төрле матур
төслəргə буяганнар.
Əнə зəп-зəңгəр офык читеннəн, көлө-көлө, алтын кояш та
күтəрелə. Аның шаян нурлары, җиз уклары умарта өйлəренең
стеналарына тиялəр дə:
— Торыгыз, торыгыз, эшкə тотыныгыз,— диялəр.
Башта сирəк-мирəк кенə, берəмлəп кенə, бал кортлары ояларыннан
чыгалар. Кояш югары менеп киткəч, һава җылынып җиткəч, көтүлəре
белəн бергəлəшеп, җиң сызганып, күмəклəшеп эшкə ашыгалар.
Зың-зың... Еракка-еракка, бакчаларга, кырларга, урманнарга,
болыннарга...
2
Менə бу зəңгəр ояның хуҗалары бик күп аның. Кулыңдагы
бармакларыңны мең тапкыр санасаң яки күктəге йолдызларның
санын исəплəп карасаң, бəлки, аларның очына чыгарсың.
Барысыннан да алдан торып, «соңга калам, ахры» дип, бар көченə
йөгереп, менə шушы зəңгəр йортның ишегеннəн, сөйгəн өе эченнəн
Нечкəбил тышкы якка чыкты.
Алмагач биеклеге күтəрелгəч тə, зəңгəр өйнең кайдалы-гын

билгелəде Нечкəбил: «Усаллар, килеп, өйне алмаштырмасыннар,
Нечкəбилне саташтырмасыннар». Шуңа күрə ул өйнең төсен
җентеклəп карады. Өйнең төсе күк төсле зəңгəр. «Сау бул, өйкəем,
матур гөлкəем»,— диде Нечкəбил, өе өстендə бер-ике мəртəбə əйлəнде
дə ук шикелле туп-туры очты да китте.
3
Озак, бик озак очты Нечкəбил.
Өлгергəн арыш, үзенең башакларын селкеп, аны сəламлəп калды,
чəчəклəргə төренгəн кыр алкышлап каршы алды.
Нечкəбил, кечкенə очкыч моделе төсле əйлəнə-əйлəнə, чəчəккə
килеп төште... Тирə-ягы тулы чəчəклəр: ап-аклар, сап-сарылар, зəпзəңгəрлəр, кып-кызыллар. Йомшак кына искəн җил белəн селкенəлəр,
йөрəкне җилкендерəлəр. Тирə-якка хуш ис чəчəлəр, əйтерсең ислемай
сөрткəннəр.
Бер чəчəктəн — икенчесенə, икенчесеннəн өченчесенə күчə
Нечкəбил.
Бер чəчəктəн икенчесенə куна-куна, чəчəк тузанына буялып
бетə. Ул тузанны, бер чəчəктəн алып, икенчесенə калдырып китə.
Шулай итеп уңышны күтəрүдə ярдəм итə.
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Чəчəктəн чəчəккə күчкəндə, аларның татлы суларын эчкəндə,
Нечкəбилгə бер саранча очрый. Җитмəсə:
— Əй йонтач!— дип, Нечкəбилгə эндəшə.
— Минем исемем Нечкəбил, сүзең булса, якын кил,—ди
Нечкəбил.
Саранча якынрак килə дə Нечкəбилнең ни эшлəп йөрүен сораша,
аннан үзе турында да сүз ача: «Минем бабаларым бу илгə ачлык елны
Иран якларыннан очып килгəннəр. Күрəсең, монда тормыш шəбрəк

дип белгəннəр. Лəкин кешелəр алар-ны агулап үтергəннəр, канаулар
казып күмеп бетергəннəр. Шомырт түшле сыерчыкларга кадəр безне
берəмлəп чүплəгəннəр».
Нечкəбил каршы җавап кайтара. Җавапны тыңлаган саранчаның
күзлəре акая.
— Үзлəренə файда китерсəң, кешелəр агулап та үтермилəр, күмеп
тə бетермилəр. Җылы өй ясап үрчетəлəр, тəмле ширбəт эчертеп
үстерəлəр. Игеннəрнең башларын коеп йөргəч, нигə үтермəсеннəр,—
дип, Нечкəбил сүзен бетерə. Нəкь шул вакыт һавада сыерчыклар көтүе
күренə. Арадан берсе, артык тересе, чем-кара түшлесе, теге саранчаны
тота да йота.
Саранча турында сүз дə шуның белəн бетə. Ə безнең Нечкəбил
алга таба очып китə.
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Чəчəктəн чəчəккə күчкəндə, баллы сулар эчкəндə, Нечкəбилгə
тагын кемдер эндəшə, үзе янына дəшə:
— Чага торган кортчык, минем яныма килеп чык,— ди.
Нечкəбилнең исе китми, аның янына бармый-нитми:
— Минем исемем Нечкəбил, булса сүзең, үзең кил,— ди. Бусы да
кешелəрдəн, хайваннардан зарлана: «Кайсы кулы белəн бəреп үтерə,
кайсы койрыгы белəн сыпырып бетерə,— ди.— Кояш нурларыннан
куркам, шуңа күрə яфрак астында посып утырам, ауга да көндезен
сирəк чыгам»,— ди.
Нечкəбил саранчага биргəн сабакны, аңа əйткəн туры җавапны
моңа да əйтə:
— Кан эчəбез дип, кеше борчыйсыз, бизгəк авыруы таратып
йөрисез!
Кичтəн ач калган озынборын, Нечкəбилнең үткен сүзлəрен
тыңламый-нитми, чүп утаучыга таба: «Җизни, җизни, күңелем синнəн

бизми!» — дип безелди-безелди кан эчəргə оча. Утаучы да аның
кунганын гына көтə, озынборынны шунда ук юк итə.
Аның турында да сүз шуның белəн бетə.
Ə безнең Нечкəбил башка чəчəккə күчə.
6
Чəчəктəн чəчəккə очканда, мəк чəчəгендə бал суырып ятканда,
калын тавыш белəн тагын кемдер эндəшə:
— Бал корты, бал корты! — ди.
— Минем исемем Нечкəбил, сүзең булса, монда кил! Үлəн
арасыннын выжылдау ишетелə, ике канатлы, алты аяклы, яшел
башлы, күгелҗем кашлы кигəвен килə. Кигəвен Нечкəбил янына
килеп җитə. Аннан үзара исəнлек-саулык сорашу башланып китə.
Кигəвен Нечкəбил янына чəчəк урындыкка утыра да елларның
«авырлыгыннан» зарланырга тотына:
— Печəн чабу вакытын без өзелеп көтəбез, хəер, аннан соң үзебез
дə үлеп бетəбез. Шул вакыт безнең өчен азык күп була. Атлар, тайлар,
кешелəр белəн бөтен болын тула. Ə бу елларда атлар, печəн
чабучылар урынына ниндидер машина килə. Үзенə тагылган
машинасы-чалгысы белəн бер-ике көндə бөтен болынны чабып та
китə. Ул машина үзе һаман пошкыра, тирə-юнне бик тəмсез ис белəн
тутыра. Шул машинаның сыртына да кунасың, үзеңчə татлы итеп
тешлəгəн дə буласың, һич тə рəт чыкмый.
Нечкəбил авызын ерып көлə дə, бер-бер артлы тезеп, сөйлəп тə
китə:
— Ул болыннар элек алпавыт болыны иде. Хəзер аны совхоз
болыны дилəр. Тəмсез ис чыгара торган машинаны трактор дип
атыйлар. Аңа керəчин ягалар, ə артына чабу машинасы тагалар.
Нечкəбил аңа үзенчə аңлаткан була, җиренə җиткереп сөйлəп
тора, ə ул, явыз, тир исен сизə дə сыза, Нечкəбилнең кəефен боза.

Нечкəбил артына əйлəнеп караса: такыр гына юлдан атын куакуа, юлчы бара.
Нечкəбил аның дугасына күзен сала, теге, хəерсез кигəвен, шул
дугага кунып бара, аннан ат ботына куна, һəм ат аны койрыгы белəн
җиргə бөреп төшерə.
Кигəвен турында да сүз шуның белəн бетə.
Ə безнең Нечкəбил исəн-сау очып китə.
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Оча-оча шактый кителгəн, ун километр ераклыктагы урман
артына барып җигелгəн. Өенə кайтырга чыккач, Нечкəбилне дулап
искəн җил каршы ала. Җитмəсə, көньягыннан күк күкрəп болыт та
кузгала. Җил котырып исə, очучы чыпчыкларны да, кечкенə
кошчыкларны да үзе белəн ияртеп алып китə. Җил бит ул менə нинди
тиле, Нечкəбилне дə əллə кая алып китəргə тели. Нечкəбил карыша,
җил белəн тартыша.
Мескен Нечкəбил бик арыган була, җитмəсə, кайтып җитəм
дигəндə генə, яңгыр астында кала.
— Инде нишлəргə?
Нечкəбил аптырамый, ул шунда ук таба яхшы юл — əрекмəн
яфрагы астына керə, шулай итеп яңгырдан яшеренə.
Үкереп искəн җил болытларны куа... Бераздан яңгыр да тына,
ялтырап кояш та чыга. Аннан Нечкəбил дə кайтырга чыга.
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Алып кайткан балын, ашый торган азыгын кəрəз күзəнəгенə
салыйм дисə, ни күрсен Нечкəбил: ятьмəдəн эшлəнгəн битлек кигəн
бабай, шундый ук битлекле бер малай Нечкəбиллəр өенə төтен
өрделəр, ə умарта кортлары, төтеннəн куркып, тышка йөгерəлəр.
Карышучыларны һəм рамда калучыларны йомшак канат белəн

себерəлəр. Бал тулы рамнарны бал суыртучыларга илтеп бирəлəр.
Əнə анда ак калайдан эшлəнгəн бал суырту машинасы əйлəнə.
Күзəнəклəрдəге сыек бал, суырту көченə каршы тора алмыйча,
машина стенасына сибəли.
Аннан соң татлы бал такта чилəккə су кебек агып төшə. Тирəякка бал исе сибелə, сизгер бал кортына гына түгел, бу ис безгə дə
сизелə.
Ə нигə соң бал кортлары килмилəр. Савыт тирəли выжылдап
очып, йөдəтеп йөрмилəр. Чөнки моннан башка чəчəклəрдə дə бал күп,
барлык умарта кортлары да тук. Ə менə син, табыш беткəч, бал исе
чыгарып кара, ничек чыдарсың, бичара! Умарта кортлары савытыңны
сырып алырлар, кайсылары, балга батып, чыга алмый да калырлар.
Булышырга шөпшəлəр дə килеп җитəр, чилəк эчендəге балың минут
эчендə бетəр.
Əлеге җан тыныч, һич юк куркыныч. Агач чилəккə бал ага, кəрəз
күзəнəклəре бушап кала.
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Ə аннан соң тагын кызу эш башлана. Күмəк хезмəтчелəр барысы
да кəрəзгə ташлана. Кəрəзнең күзəнəклəрен төзəтергə, яш балаларны
тəрбиялəп күзəтергə, күзəнəктə төренеп яткан бал кортларын
җылытырга, өй эчен чиста тотарга...
Балавыз төсле соры, озынча гəүдəле, кыска канатлы, бөтен ояда
бердəнбер булган ана корт кəрəз күзəнəге саен йомырка салып йөри.
Юан сорыкортлар, симереп, эшче кортлар ташыган балны ашап,
кикереп яталар.
Бөтен эш эшче кортлар җилкəсендə: алар бал җыялар, балавыз
сузалар, бала тəрбиялилəр, йорт эшен дə эшлилəр. Үзлəре бик көчле
булалар, дошманга каршы да торалар.
Безнең Нечкəбил дə — эшче корт, аның да җилкəсендə зəңгəр

йорт.
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Көннəрнең берендə калынаеп кына, авыраеп кына Нечкəбил
эштəн кайтса, хəйранга кала: зəп-зəңгəр өйлəренең ишегеннəн бал
кортлары бертуктаусыз атылып чыгып торалар, көтүлəре белəн
очалар, сорыкортлар выжылдыйлар.
Очалар да очалар кортлар, ояларына кире кайтмыйлар, кояшны
кечкенə генə болыт кебек каплыйлар.
— Ни булган?
— Кем тия?
— Нигə бодай бал кортлары тузгыйлар?
Бал суырткан бабай белəн əлеге малай шатланып йөрилəр:
— Умарта аера,— дилəр.
Алмагач ботагына, беренче булып, ана корт куна.^ Шул урынга ук
эшче кортлар да куналар, бары да бергə җыйналалар, күп булалар. Ион
йомгагы төсле булып, корт иле алмагач ботагына сара.
Əлеге бабай белəн шаян малай илнең сарып бетүен генə көтəлəр,
кабыктан эшлəнгəн тубал алып килəлəр, һəйбəтлəп аңа лимон мае
сөртəлəр. Бабай туз кашык белəн җайлап кына кортларны тубалга
соса башлый. Бик күп сандагы башка кортлар белəн бергə таныш
булган Нечкəбилне дə тубал эченə
ташлый.
Тубал эчендə жулау башлангач, яртысыннан артык ил тубалга
туплангач, бал кортлары үзлəре үк тубалга керə башлыйлар.
Бал кортлары кереп беткəч, бабай тубалның авызын бəйлəп куя.
«Тубалны, улым, син салкынча урынга куй»,— дип, аны малайга
тапшыра, үзе яңа семья өчен яңа йорт хəзерлəргə керешə.
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Еш шулай булган да булыр иде. Лəкин бабай белəн теге шаян
малай аны көтеп тормадылар, хəйлəлерəк юлны сайладылар. (Мин
генə сезгə шулай язып үттем, сезне дə өз генə алдалап киттем.) Зəңгəр
өй урынына шуның төсле үк өйне китереп куйдылар, ə тегесен күздəн
җуйдылар. Умарталыкның теге башына илттелəр дə үзлəре тыныч
кына кайтып
киттелəр.
Берни булмаган төсле эшче кортлар бал эчəргə ашыгып очтылар,
тик инде төп йортка кайтмадылар, шиклəнсəлəр дə, яңа куелган өйгə
кереп тулдылар. Төп йорт зəгыйфлəнебрəк калды, яңа йорт үсə
башлады. Ятим иделəр, ана чакырдылар, менə дигəн итеп тора
башладылар.
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Лəкин яңа өйдə əле ярлылык.
Рамнарның əле тирəн күзəнəкле кəрəзлəре юк. Яңа өйдə əле бер
тамчы да бал юк. Ясалма кəрəзлəрне бал салырга яраклы итеп, тартыпсузып эшлисе бар.
һичнигə карамый яңа хуҗалар үзлəренчə^ җан-фəрман тырышкан
булалар: бал ташыйлар, кəрəз ясыйлар.
Зур дəрт белəн эшлəгəч, көчеңне кызганмагач, яңа йорт та аякка
баса.
Лəкин...
Кышка бал хəзерлəнеп җитте, инде баштан кайгы китте дигəндə
генə, əлеге бабай белəн теге шаян малай, килеп, баллы кəрəзлəрне
кистелəр дə алып киттелəр. Суыртылган балны кешелəргə —
колхозчыларга бирделəр.
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Менə кортлар өчен күңелсез көз дə җитте. Кырда, болыннарда

чəчəклəр күптəн бетте. Суык җиллəр исə башлады. Нечкəбил дə хəзер
бал алып кайтмады.
Көннəрнең дə яме китте, кышка җыенырга вакыт җитте.
Сорыкортлар үзлəре бал җыймыйлар, бик юашлар, чага да
белмилəр, ə бит менə кышка дигəн азыкны ашап йөрилəр. Семьядагы
шулкадəр сорыкортны кышлатсаң, азык күп китə, эшчелəрнең
азыклары үзлəренə генə җитə, шуңа күрə сорыкортларны бүгеннəн үк
үлем көтə.
Сорыкортларга — əрəмтамакларга каршы сугыш башлана.
Нечкəбил бер симез сорыкортның җилкəсенə менеп атлана. Сугышасугыша очып барышлый, əрəмтамакның билен кыеп ташлый.
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Нечкəбил бүген ишек янында, бернинди корал юк кулында,
лəкин үзе сакта тора. Җəй көне бер корт та сакламады ишекне, өй
эченə кертə торган тишекне, ə көз булгач, саклау нигə кирəк?
Кайсыгыз зирəк? Əйтегез əле тизрəк.
— Əнə күрəсезме, кара гына, шома гына бер эшче корт өй
тирəсендə əйлəнə: өйгə керергə исəбе, белə ул кая яшерелгəн бал
кисмəге. Балны урлап ашарга да җəһəт кенə качарга...
Умартачы бабай зəңгəр йортның ишеген кыса төшкəн, моның
белəн Нечкəбилгə бик зур ярдəм иткəн. Саклау өчен эш җиңеллəшкəн.
Шуңа күрə ул постында нык тора, килгəн каракларның барысын да
кире бора.
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Беркөнне умартачы бабай белəн əлеге малай умарталарны
кышлыкка хəзерлəп йөрилəр иде.
Яңа семья йортының эчке катын бөтенлəй алып ташладылар.
Җылырак булсын өчен, аскы катны да кыса башладылар.

Болай актарынуга Нечкəбил иптəшенең бик ачуы килде. «Ахры,
соңгы балыбызны да алырга килгəннəр»,—диде дə əлеге шаян
малайның борын очына гына үзенең угын кадады.
Малай үрле-кырлы сикерде, түзə алмагач, елап ук җибəрде. Ак
сакаллы бабай җитди төс алып:
— Əйттем бит мин сиңа көз көне бал кортлары ачулы булалар,
дидем, ə син битлек кимəдең, карыштың,—дип, малайны орышты.
Бал кортының агулы угы малайның борынында утырып калган
иде. Угы белəн бергə аның эчəгелəре дə чыкты. Ул башта очып киткəн
булды, лəкин озак оча алмады, үлде.
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Яфраклар коелып беткəч, кошлар җылы якка киткəч, бал
кортларының ояларын җылы урынга кышларга күчерделəр.
Нечкəбилнең зəп-зəңгəр өен башка бик күп өйлəр белəн
кышларга керттелəр.
Əкият тə шуның белəн бетте. Эчтəлеккə

кайтарга

Сертотмас үрдəк
Борын заманда башы бүрекле, аягы төкле бер үрдəк булган. Ул
үзе, сайрый белмəсə дə, күргəн бер кошына, хайванына, ерткычына
озак-озак итеп яңа хəбəрлəр сөйлəргə ярата икəн. Тегелəр аның
сүзлəрен тыңлый-тыңлый арып бетəлəр, я бөтенлəй тыңламый
ташлап китəлəр икəн. «Ишеттеңме бер яңа хəбəр? Сиңа гына сер итеп
сөйлим»,— дип башлап китə торган булган ул сүзен.
Бердəнбер көнне йорт хуҗасы үзенең этен иярткəн, корыч
балтасын биленə кыстырган да урманга киткəн. Йортындагы һəрбер
кош-кортына:
«Өйдə юклыгымны берəүгə дə белдермəс булыгыз!» — дигəн.
«Нигə белдермəскə кушты икəн?»— дип, үрдəк йөдəп чыккан,
лəкин ни өчен икəнен һич төшенə алмаган.
Кош-кортлар хуҗаларыннан башка бер кич кунганнар, берни
булмаган. «Ыкенче көнне дə кайтмас бу»,—дип, алар хуҗаны чакырып
кайтырга берəрсен җибəрергə булганнар. «Син очасың да, син йөзəсең
дə, син йөгерəсең дə, син бар!» — дигəннəр алар үрдəккə. «Лəкин
берүк нишлəп йөрүеңне берəүгə дə белгертəсе булма!»—дигəннəр.
Үрдəк күнгəн: «Ярар, сезнең хакыгыз өчен генə барсам барырмын
инде»,—дигəн.
Иртə торгач та үрдəк, уйлап-нитеп тормаган, тамагын туйдырган
да юлга чыккан. Башта ул канатларын кагып очкан, оча-оча бер елгага
барып төшкəн. Ишкəклəре — тəпилəре— үзендə булганга
аптырамаган, йөзеп тə киткəн. Елга буйлап озак йөзгəч, корыга чыгып,
тəпи-тəпи дə йөгергəн...

Бара-бара куе бер урманга барып җиткəн. Төрле тəмле җилəклəр,
симез бөҗəклəр ашый-ашый, урманга кереп тə киткəн.
Үрдəк күбəлəк куып йөргəндə, аның каршысына бер керпе килеп
чыккан һəм аңа сүз дə кушкан:
— Кая барасың болай?— дигəн.
Үрдəккə инде шул гына кирəк тə. Юл буе берəү дə очрамаганга,
берəү белəн дə җəелеп сөйлəшергə туры килмəгəнгə, аның бик эче
пошкан булган, иптəшлəренең əйткəннəрен дə оныткан, сүз артыннан
сүзне тезəргə тотынган:
— Урманда утын кисүче хуҗабызны эзлим. Җитмəсə, этебез дə аңа
ияреп киткəн иде. Хəзер йорт-җирне саклаучы берəү дə юк. Аларны
чакырып кайтырга иптəшлəрем мине җибəрделəр,— дигəн.
— Синең өең эракмы соң? — дигəн керпе. — Анда симез
тычканнар, усал еланнар юкмы? — дип сораган. Аның үз хəле хəл, бик
нык ашыйсы килə икəн.
— Менə шушы сукмак безнең өйгə туп-туры алып бара, бер
кешегə дə əйтмə, кара! — дигəн үрдəк. Өйлəрендə еланнарның
бөтенлəй юклыгын, тычканнарга көн бирмəүче мəченең шуклыгын да
сөйлəп биргəн.
— Мин инде андый усалларның берсе дə түгел, синең серлəреңне
белсəм дə, каян килүеңне күрсəм дə, сиңа зарарлы эш эшлəмəм. Шулай
да син саграк бул. Очраган берəүгə серлəреңне сөйлəмə. Серең эчендə
торса, йортың тыныч булыр, җимерелмəслек нык булыр,— дигəн.
Керпенең бу акыллы киңəшенə үрдəк һич колак салмаган,
ашыга-ашыга урман эченəрəк атлаган.

Бара-бара үрдəккə озын колаклы бер куян очраган, һəм ул да
аңардан сораган:
— Өй, бүрекле үрдəк, көзге төсле матур, кыр төсле зур күл
булганда, ни эшлəп урманда буталып йөрисең?
— Хуҗабыз белəн этебез урманга утын кисəргə киткəннəр иде,
өебез ялгыз калды,— дигəн үрдəк, керпегə сөйлəгəнне моңа да сөйлəп
биргəн. — Куян эченнəн генə: «Алай булгач, хуҗаның алмагачларын
кимерергə барырга бик җайлы вакыт икəн»,— дигəн. Үрдəктəн
өйлəренең кайдалыгын сорашкан, теге юлəр моңа да серен ачкан.
— Хуҗаңны күргəнем юк,— дигəн дə куян куаклык эченə кереп
югалган.
Үрдəк тагын алга киткəн. Бара-бара бер аланлыкка барып
җиткəн. Анда бер зур соры аю мышный-мышный йоклап ята икəн.
Үрдəк аны да уяткан. Керпе белəн куянга сөйлəгəн сүзне аңа да сөйлəп
биргəн. Сүз ахырында аюдан сораган:
— Эт иярткəн, кулына балта тоткан кешене күрмəдеңме? Аю:
— Күрмəдем,— дип җавап биргəн. Үрдəкнең кайгысын
уртаклашкандай булып кыланган.— Урман эченəрəк керсəң, һичшиксез табарсың,— дип, юл өйрəтеп җибəргəн. Ə үзе эченнəн генə:
«Хуҗаның умартасын ватып, бал ашап кайтырга бик җайлы вакыт
икəн»,—дип, ашыга-ашыга китеп тə барган.
Үрдəк һаман хуҗаны эзлəвен дəвам иттергəн. Аның саен
урманның эченəрəк керə барган. Бара торгач, аның каршына бүре
килеп чыккан һəм аңа сүз кушкан:
— Əй, бүрекле баш, шушындый куе урманда япа-ялгызың гына

курыкмыйча батырланып ничек йөрисең? — дигəн. Теге дə үзенең ник
йөрүен сөйлəп биргəн. Хуҗаның өйдə юклыгын, этнең дə аның белəн
бергə ияреп китүен бүрегə дə əйткəн. Усал бүре тешлəрен
шыгырдаткан, үз-үзенə: «Боларның сарыкларын барып ашап
кайтырга бик җайлы чак икəн», — дигəн, ə үрдəккə: «Андый кешене
күргəнем юк!»—дигəн дə үзе куаклар арасына кереп югалган.
Үрдəк һаман туктамаган. Хуҗасын эзлəүне һаман дəвам иткəн.
Күргəн бер коштан, төрле ерткычтан, хəтта нəни бөҗəклəрдəн дə бу
турыда сорашып бара икəн.
Бара-бара аның каршысына көлтəдəй койрыклы бер төлке килеп
чыккан. Теге дə ахмак бит, моңа да сүз кушкан:
— Багалмакай, матур апакай, минем хуҗамны күрмəдеңме?—
дигəн.—Янында эте, кулында балтасы бар иде,— дип өстəгəн. Хуҗасыз
һəм этсез өйдəге хайваннарның тынычсызлануларын, алардан башка
куркуларын да сөйлəп биргəн.
— Чибəрлəрнең чибəре, гəүһəрлəрнең гəүһəре, күрдем мин аны!
— дигəн төлке.— Янында кəкре койрыклы эте дə, билендə корыч
балтасы да бар иде,—дип өстəгəн. Үрдəкне үзе белəн ияртеп киткəн.
Алар бик озак барганнар һəм куак белəн капланган елга буена килеп
туктаганнар. Шунда төлкенең оясы буенда балалары уйнап йөрилəр
икəн.
Алар:
— Əни, безгə азык алып кайттыңмы? — дип, аның тирə-юнен
сырып алганнар, ə ул, авызын ерган килеш, үрдəккə күрсəткəн...
— Менə, бəбкəлəрем, сезгə тəмле үрдəк ите,— дигəн һəм шул
минут, үрдəкне буып, балаларына бүлеп тə биргəн. «Үрдəк ите бигрəк

тəмле була икəн!» — дип, алар, авызларын ялый-ялый, аны ашап та
ташлаганнар, лəкин туймаганнар, аналарыннан тагын да сораганнар.
— Хəзер, бəбкəлəрем, авылга барам, берьюлы берничə үрдəк
алып кайтам,— дигəн төлке. Балаларын калдырып, авылга киткəн.
Бер Сертотмас үрдəк аркасында бу хуҗалык тəмам туздырылган
булыр иде, лəкин хуҗа уяу кеше булган, дошманнарына каршы һəр
җирдə киртə куйган. Куян рəшəткə арасыннан үтə алмаган, кире
борылган. Аю бəрəңге базына төшкəн. Бүрегə дə сарыклар элəкмəгəн,
хуҗалык абзарына ул бөтенлəй керə алмаган. Төлке хəйлəкəр булса да,
сыза алмый калган, үрдəк ите ашыйм дигəндə генə, капкынга элəккəн,
ə хуҗа кайткач инде, аның кирəген биргəн... «Тагын берничəне тоткач,
толып тектерермен»,— дигəн һəм тиресен киптерергə амбарга элгəн.
Хайваннар эшнең нидəлеген хуҗага сөйлəп биргəннəр, Сертотмасны шундый зур эшкə кушуларына алар да бик нык үкенгəннəр.

Эчтəлеккə кайтарга

Чукмар белəн Тукмар
Бер əбинең ике əтəче булган. Бу əтəчлəрнең берсе ак, берсе кара
икəн. Ул аларның икесен дə бер-тигез ярата икəн. Əтəчлəр күп
вакытларын сугышып уткəрəлəр, сугышырга тотынсалар, канга батып
бетəлəр икəн.
Ак əтəчне əби Чукмар дип кушкан, карасын Тукмар дип атаган.
Чукмар чукырга бик оста, ə Тукмар бик оста тукый икəн.
Əби ашатырга тотынса, "Җимне миңа əзрəк бирдең", "Ник минем
өлешемə кердең?"- дип кычкырыша башлыйлар икəн əтəчлəр.
Əйтешеп-əйтешеп кенə калмыйлар икəн, шунда ук сугыша да башлыйлар икəн. Чукмары канга батырганчы чукырга, Тукмары күгəрткəнче
тукмарга тотына икəн.
Бер дə бер көнне бу əтəчлəр шулай бик каты кычкырышканнар
һəм канга батканчы сугышканнар. Əбинең моны күреп бик ачуы
килгəн. "Боларны ни эшлəтим икəн?"- дигəн. Тегелəрне бик каты
орышкан, сугышмаска кушкан. Тегелəр əби алдында бераз
тынычланып торганнар, əби аларның күзлəреннəн югалгач, тагын
сугышырга тотынганнар.
Əби килеп житсə, Чукмар исемле ак əтəч йөгереп килеп:
- Əби, əби, кара əле, Тукмарың тукмый-тукмый башымны
күгəртеп бетерде,- дип əлəкли икəн. Тукмар исемле кара əтəч тə
энесеннəн калышмый:
- Башымны кара əле, əби, Чукмарың чукый-чукый канатып
бетерде,- ди икəн.
Əби аларның əлəклəүлəреннəн дə туйган. Ул бер сүз дə əйтмəгəн,
Тукмарны култыгына кыстырган да каядыр күтəреп киткəн. "Суярга
алып китə, ахры, мине",- дип курыккан Тукмар. Лəкин əби аны
күршелəргə генə кертеп торган. Ул əтəч шунда өч кич кунган.
Ялгыз калгач, Чукмарга бик күңелсез булган, аның күңеле

тулган. Юньлəп ашый да, эчə дə алмаган. Əбигə ул: "Тукмарны алып
кайтсана, инде бер дə сугышмас идек",- ди икəн. "Ярый,- дигəн əби,алып кайтсам кайтыйм, əгəр тагын сугыша торган булсагыз, ул вакыт
тотам да берегезне бөтенлəй юк итəм",- дип куркытып куйган һəм
күршедəге Тукмарны алып кайткан.
Тукмар да Чукмарны бик сагынган булган, ал ар, күптəннəн
бирле күрешмəгəн туганнар төсле, кочаклашып исəнлəшкəннəр һəм
килəчəктə бер дə сугышмаска сүз бирешкəннəр.
Хəзер инде алар бик тату яшилəр икəн, тик аларга кушылган
исемнəр генə аларның электəге шуклыкларын күрсəтеп, ислəренə
төшереп тора икəн. Эчтəлеккə

кайтарга

Эт үзенə ничек хуҗа эзлəгəн
(Менгрел халык əкияте)
Элек заманда этнең хуҗасы булмаган, берəү дə аның тормышы
өчен кайгырмаган. Ул ялгызы гына яшəгəн, берəү дə аңа: "Минем этем
син!"- дип дəшмəгəн. Тора-бара эт болай яшəүнең җайсыз икəнлеген
төшенгəн, үз-үзенə: "Дөньяда иң көчле берəүгə хезмəт итəргə кирəк!" дигəн. Үзенə хуҗа эзлəргə керешкəн, шул телəк белəн юлга чыгып
киткəн.
Ай киткəн, ел киткəн, бара-бара, бер куе урманга барып җиткəн.
Урманда аңа көрəн бүре очраган. Үзен берəүгə дə җəберлəргə ирек
бирмəүче усал бүре эттəн сораган:
- Кая барасың болай?- дигəн.
- Менə үземə хуҗа эзлим, рөхсəт итсəң, синең хезмəтчең булыйм,дигəн.
Бүре риза булган. Бергəлəп, алар алга таба киткəннəр. Бара
торгач, бүре кинəт туктаган, тын калган, борынын күтəреп иснəнергə
тотынган. Йонлач койрыгын аяклары арасына кыстырган да
аланлыкны читлəтеп кенə качарга тотынган.
- Хуҗам, нəрсəдəн болай курыктың син?- дип сораган эт.
- Аланлык уртасында кемнеңдер бал ашап утырганын елле
курмисецме? Аның кем икенен де əллə белмисеңме? Аю бабаң тотса,
икебезне дə хур итсə! Əйдə, сызыйк моннан, ул безнең өчен бик хəтəр,диген буре.
- Ə, алай икəн, аю синнəн көчлерəк икəн. Алай булгач, сау бул,
усал бүре, син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмəтче түгел,- дигəн эт, үз
юлына киткəн, аларның дуслыклары шуның белəн беткəн.
Аю янына барган да эт үзен хезмəтче итеп алуын үтенгəн, аю
күнгəн:
- Ярый, мин синең хуҗаң булырмын, син минем хезмəтчем

булырсың! - дигəн.- Тик хəзер минем бик ашыйсым килə, əйдə,
икəүлəп, умарталыкка барыйк, рəхəтлəнеп, бер туйганчы бал ашыйк! дигəн, этне үзе белəн ияртеп киткəн.
Алар, бара-бара, бер көтүгə очраганнар, лəкин ниндидер тавыш
ишеткəннəр дə туктаганнар, шул тавышны ныклап тыңларга
керешкəннəр. Көтү тузгыган: сыерлар мөгрилəр, атлар кешнилəр,
барысы да койрыкларын чəнчеп чабып йөрилəр. Лəкин аю агач
артына гына посып караган да кире урманга таба борылган, ə эткə бу
хəл гаҗəбрəк булып тоелган, ул түзмəгəн, карт аюдан сорап куйган:
- Хуҗам нəрсəдəн курыктың син?- дигəн.
- Күрмисеңмени, анда арыслан хуҗалык итə, ишетмисеңмени,
ничек бөтен дөньяны дер селкетə,- дигəн аю.
- Ə кем соң ул арыслан?- дин сораган эт.
- Аннан да көчле, аннан да куркыныч ерткыч бөтен дөньяда да
юк,- дигəн аю.
- Алайса, сау бул, син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмəтче түгел,дигəн дə эт аюны ташлап киткəн, аларның дуслыклары шуның белəн
беткəн. Эт арыслан янына килгəн, аңа узенең йомышын сөйлəп
биргəн. Арыслан да аны якты чырай белəн кабул иткəн, этнең əйткəне
белəн килешкəн.
Эт арысланга күп еллар буе хезмəт иткəн. Аңардан көчле берəүне
дə курмəгəн, арыслан этне берəүгə дə рəнлҗетергə ирек бирмəгəн. Бер
дə беркөнне алар, бергəлəп, ауга чыкканнар. Күп көч куймыйча,
шəплəп туйганнар. Кайтырга чыккач кына, арыслан кинəт туктаган,
коточкыч көчле итеп үкереп җибəргəн: таулар дер селке-неп
киткəннəр, һавадагы кошлар җиргə төшкəннəр, башка ерткычлар
кайсы кая качып беткəннəр. Арыслан тырнагы белəн җирне тырныйтырный арып беткəн, аннан кире борылып киткəн.
- Хуҗам, нəрсəдəн болай курыктың?- дигəн эт.
- Əнə, курмисеңмени, зур адымнар белəн атлап кеше килə.

Аңардан да көчле дөньяда берəү дə юк, безгə тизрəк моннан китəргə
кирəк,- дигəн арыслан.
- Ə, алай икəн, синнəн дə көчлерəк зат бар икəн, мин шуны белми
йөрим икəн. Алайса, сау бул, бүгеннəн син миңа хуҗа түгел, мин сиңа
хезмəтче түгел, - дигəн дə эт киткəн, алар арасында дуслык менə
шулай беткəн.
Шул көннəн башлап, эт кешенең хезмəтчесе булып киткəн, ул аңа
инде күптəн, бик күптəннəн бирле тугры хезмəт иткəн, дөньяда
кешедəн дə көчлерəкне əле дə булса күргəне юк икəн. Эчтəлеккə
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