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теЛКЕ БЕлан КЬ/СЛА

____ :;.J

Мин сине монда куптан кетеп торам инде,- ди.

Телке кыслага айта:
- айда чабышабыз!-ди. ~- i
_ айда чабышабыз! - ди кысла да. ~:)';': .'1.~.;~Я
Чабышып киталар. j _•.. -- и-"~ ---

Телке алдан чабып кита, а кысла аныц койрыгына ябыша.
Телке билгеланган урынга барып )l\ита да борылып карый,

койрыгын селкеп куя, а кысла койрыктан ычкынып теша да телкега
айта:



теЛКЕ БЕлан К8РТЛЕК

Телке, урман уйлап чабып барышлый, агач башында утырган
кертлекне кура да даша:

- Кертлек, кертлек! Мин калада булдым.
- Корт, корт, корт! Булсац ни, булсац ни.
- Кертлек, кертлек! Мин указ курдем.
- Корт, корт, корт! Курсац ни, курсац ни.
- Указда, кертлеклар агач башында утырмасыннар, а яшел

тугайда йерсеннар, дип аЙJелган.
- Корт, корт, корт! Иерерга икан, йерибез, йерибез!
- Кертлек, кертлек! Кем кила анда?
- Корт, корт, корт! Бер агаЙ.
- Кертлек, кертлек! Агай артыннан кем чаба?
- Корт, корт, корт! Бер колын.
- Кертлек, кертлек! е койрыгы нинди аныц?
- Какре.
- Алайса, хуш, кертлек, минем ейда эшем куп.



теЛКЕ БЕлан ТОРНА
Телке белан торна дуелашып киталар.
Мена беркенне торна дуетын кунакка чакырып еыйламакчы

була. Барып чакыра бу:
- Херматле кодам, мица рахим ит але! Бик айбатлап еыйлар-

га булдым узецне,-ДИ.
Торна кунакка бара. Телке еыек кына итеп манный боткаеы

пешера да, талинка тебена еалып, торна алдына куя. Узе кыетарга
тотына:

- Ашале, аша, кода :щаным, узем пешердем,- ди.
Торна борыны белан талинка тебен тук-тук чукый да чукый,

лакин купме чукыеа да еыек ботканы элактера алмыЙ.
е телке узе ботканы ялый да ялый, ялый торга ч, ашап та

бетера. Ашап бетергач, айта бу:
- Гаеп итма.инде, кодакаем! Бутан еыйлар нареам юк,-ДИ.
- Моныеы ечен да рахмат, кода! Иртага узец мица кунакка

кил,- ди торна.



Икенче кенне телке торнага кунакка бара. Торна, тар гына
авызлы чулмакка борчак еалып, телке алдына куя.

- Рахим ит але, кода! Минем бутан еыйлар нареам да юк
инде,-ДИ.

Телке чулмак тираеенда айлангалап Йери. Алай да чамалап
карый, болай да чамалап карый, ялап та ала чулмакне, иенап та
куя, амма борчакка жита алмый,- башы еыймый моныц чулмакка.

е шул арада торна узе чулмактаге борчакны ашыкмыйча гына
чупли да чупли, чупли торгач, ашап та бетера. Бетера да:

- Гаеп итма инде, кода! Бутан еыем юк,- ди.
Телкенец бик хатере кала моца. Атна буена тук торырлык итеп

еыйланырмын дип килган идем, буш кореак белан кайтып китам
инде, дип уйлый ул. Кунак ашы-кара-каршы мена шул икан инде
ул!

Шуннан еоц телке белан торна араеында дуелык беткан, ди.



НИЧЕК ИТЕП теЛКЕ
ОЧАРГА еЙРдНд

Торна белан телке очрашалар.
Телке, син оча беласецме?

- Юк, белмим.
- Атлан минем еска, еЙратам.
Телке иплап кена торна естена атлана. е торна аны бик биекка

алып менеп кита.
Я, телке, жирне курасецме?

- Азрак шайлим: жир сарык тиресе хатле гена булып курена
икан!

Торна телкене селкеп, естеннан тешереп жибара. Телке печан
чумаласе естене килеп теша. Торна аныц янына кила да:

- Я, оча беласецме инде, телке? - дип сорыЙ.
- Оча белуен белам, тик мена жирга тешуе гена читен икан!
- ..- Яле, тагын атлан, ейратим але узецне.
Телке торна естена атлана. Торна аны тагы да биеккарак алып

мена да селкеп тешереп жибара. Шуннан телке бер сазлыкка килеп
теша да еч сажин тиранлекка батып кита. Шулай итеп, таки очарга
ейрана алмыйча кала телке.



сАрыI,' теЛКЕ ЬдМ БУРЕ

Бер агайныц сарыгы качып кита.
Сарыкка телке очрый:
- Кая барасыц, сарык? I\ая юл тотасыц?
- Их, телке сецелкаш! Тора идем мин бер агайда, тик кен

бетте мица анда. Така тилереп берар шуклык эшлап ташласа да
миннан куралар, бетенесе ечен да мин гаепле ... Ахырда тузмадем,
чыгып киттем.

- Минем халем да шулайрак бит!-ди телке.-Ху)!\аныц
тавыгын тилган типса да, карчыга алса да, тоталар да мица
сылтыЙлар ... Киттек, булмаса, бергалап!



Юлда боларга ач буре очрый:
ай сез, телке белан сарык, кая китеп барасыз болай?

- Куз караган якка! - ди телке анд.
- айдагез, берга киттек!
8чаулашеп киталар. Бераз баргач, буре сарыкка 8йта:
- Карале, сарык, синец естецдаге тун минеке бит,-ди. Телке

моны ишетуга элеп ала:
Чынлап та, буре агай, синец туныцмыни ул?-ди.
Ышан тугры сузема, минеке!
алла ант та итасецме?
Ник итмаСК8, итам! - ди буре.
Алайса, ант итеп жир уп!

Телке бер агайныц капкын куйган жирен бела икан. Бурене
шунда илта да айта бу:

- Мена уп шул жирне!-ди.
Буре, аны-моны шайлаМИЧ8, жирга борынын тертуе була-

капкын шап иттереп ЭЛ8ктерепта ала.
а телке белан сарык исан-имин килеш уз юллары белан китеп

баралар.



маЧЕ БЕлан теЛКЕ

Бер агайныц бик азгын мачесе бар икан. Тецкасен корытып
бетера бу маче агаЙныц... Бик озак баш ватканнан соц, агай мачене
капчыкка сала да урманга илтеп ташлыЙ. айда, адашып калсын
шунда!

Маче йери, йери, йери торгач, бер ейга барып кера. Чардакка
мена да, яланып ята шунда. Ашыйсы килса, тешеп урманга кита,
вак кошлар, тычканнар тота, а тамагы туйгач, кайтып, тагын
чардакка менеп ята. Исе да китми!

Мена беркенне маче урманда йерганда телкега очрыЙ. «Ур-
манда купме торып, моныц кебек ж;анлекне курганем юк иде але»,
дип уйлый телке, гаж:апланеп.

Аннары баш иеп исанлаша да мвчедан сорый:
- айтче, чибар егет, син кем буласыц? Ничек син монда килеп

элактец, исемец ничек синец?- ди.
Маче, сыртын кабартып, айта моца:
- Мин Мыяветдин абзац булырмын, Себер урманнарыннан

сезга баш итеп ж:ибарделар мине,- ди.
- Ах, Мыяветдин абзый!-ди телке.-Сине курганем да,

белгвнем да юк иде моцарчы. айда, алайса, мица кунакка киттек.
Маче телкега ияреп кита. Телке аны еена ал.ып кайтып, терле

кош итларе белан сыйлый, а узе haMaH сораша:







-.- hай, бик та усал нарса ул! Берауга ачуы килса, тота да
ашый! Син аца, кучтанач итеп, берар така китер, тик, такацне ачык
ж;ирга куй да, узец яшерен, югыйса, Мыяветдин куреп калса, эшец
яман булыр!

Буре така эзлап кита, а телке еена чаба. Мена аца аю очрый:
- ай, телке, урдакне кемга илтасец? Бир але мица!
- Син, аю агай, исан чагыцда сыпырт але моннан. Мыявет-

дин абзыйга айтсам, башыцны ашар!
- а кем соц ул Мыяветдин абзый диганец?
- Себер урманнарыннан безга башлык булып килган бер

маче. Элек мин ялгыз тора идем бит, а хазер шуныц хатыны
булдым.

- Алай икан. а куреп булмасмы икан узен, Телкебика?
- hай, минем Мыяветдинем бик та усал шул! Ачуланса, тота

да ашыЙ. Бар, аца кучтанач итеп, бер угез китер. Тик узец аныц
кузена куренасе булма, берар кая яшерен!

Аю угез эзлап кита, а телке еена чаба.
Мена бер заман буре така сейрап китера, тиресен тунап ала да,

инде нишларгв дип, уйланып тора. Шул чакта, ни курсен, аю да
угез кутареп кила.

Исанме, аю агай!
Исан гена але, буре туган! Я, телкенец ирен KypдeЦM~инде?

- Юк шул, аю агай, мена кетеп торам.
- а син бар, чакыр узларен,- ди аю бурега.
- Юк инде, аю агай, булмый миннан. Чаба алмыйм бит мин.

Булмаса, узец гена барып кил.
- Юк, буре туган, мин да бара алмыЙм. Аякларым чалыш

минем, узем йонлач, кая инде ул мица!
Кинат болар бер куянныц чабып барганын куреп алалар. Шун-

да ук моца кычкыралар:
- ай син, кылый, кил але монда!
Куян шып туктый, колакларын яткыза.

. - Син, куян, бик ж;итезсец да, бик йегерексец да, бар але,
телкега айт: аю белан буре така белан угез китерганнар, бик
куптаннан бирле синец Мыяветдин абзый белан бергалап килуецне
кетеп торалар, диген.

Куян ж:ан-фарманга чабып кита, а аю белан буре, кая гына
яшереник икан дип, уйлана башлыЙлар.

Аю айта:
- Мин нарат башына менам,-ДИ.



Буре айта:
- а мин нишлим?-ди.-Мин бит агачка мена алмыЙм.

Яшер мине кая да булса.
Аю бурене куак арасына яшера, корыган яфраклар белан

естеннан кумеп куя, а узе наратныц иц очына менеп кита haM
шуннан телке белан Мыяветдин абзыйныц килганен карап тора
башлыЙ. .

Шул арада куян телкенец еена барып кера:
- Аю агай белан буре куптан сезне кетеп торалар, кучтанач

итеп сезга така белан угез китерганнар,- ди.
- Бар айт, кылый, без хазер барып ж;итарбез.
Мена маче белан телке юлга чыгалар ..Аю, аларны югарыдан

куреп ала да, бурега айта:
- Нинди башлык булсын бу Мыяветдин, бик кечкена ич!-

ди.
Маче шунда ук угезга ташлана, сыртын кабартып, теше-тыр-

нагы белан угезне йолкырга тотына, а узе, яман ачуланып, мырау-
лый:

- Мяу, мяу! ..
Аю бурега айта:
- Кара, кечкена булса да бик убыр икан! - ди.- Без дур-

таулап ашап бетера алмас идек, аул берузе ашап бетермакче була.
Болай булгач, бу безга да ж;итешер!

Буренец да Мыяветдинга карыйсы кила, лакин яфрак астыннан
берни да кура алмыЙ. Шуннан бу акрын гына яфракларны тузгыта
башлыЙ. Маче яфракларныц кыштырдап селкенганен кура да, тыч-
кан бар дип, туп-туры шунда сикера haM уткен тырнакларын
буренец борынына батыра.

Буре; коты алынып, сикереп тора да, алдын-артын карамыйча,
тизрак сыздыра. Маче узе да, бу халда н куркып, аю утырган агач
башына менеп кита.

- Харап эш! Мине да куреп алды бит!-ди аю.
Мачега каршы тешеп булмый бит инде, шуннан аю тота да

шап итеп ж;ирга сикера, кузена утлар курена моныц, аннан тора да
чаба.

е телке алар артыннан кычкырып кала:
- Качыгыз тизрак, качыгыз, Мыяветдин артыгыздан ж;итеп,

элактереп ала курмасен! - ди.
Шушы халда н соц бетен урман ерткычлары мачедан курка

башлыЙлар. е маче белан телке кыш чыкканчы ж;итарлек ит
азерлап, рахатланеп яши биралар. еле да булса яшилар, ди, алар.
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