
Энҗе чәчтем – энҗе җыям 
 
 
 
 
 
 
 

Яшәгән, ди, 
булган, ди 

 
 

Әкиятләр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЗАН 
“МӘГАРИФ” НӘШРИЯТЫ 

2000 



2 

 

 
УДК 398 
ББК 82.3 (2 Рос=Тат)-6 
Я96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редколлегия: 
К.М. Миңнуллин (сериянең баш редакторы), 

Җ.X. Кәлимуллин, Ф.И. Урманче 
 

Төзүче, кереш мәкалә һәм искәрмәләр авторы 
Л.Ш. Җамалетдин 

 
Рәссамы Л.С. Золондинова 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 5-7761-0451-3   © «Мәгариф» нәшрияты, 2000 



 3 

Эчтәлек 
ӘКИЯТ СӨЙЛИМ, ТЫҢЛАГЫЗ ........................................................................................................................................... 4 
I БҮЛЕК ....................................................................................................................................................................................... 5 

Төлке, төлке-төләйман ...................................................................................................................................... 5 

ӘТӘЧ БЕЛӘН ТӨЛКЕ ........................................................................................................................................ 6 

ТОРНА БЕЛӘН ТӨЛКЕ ...................................................................................................................................... 6 

АРЫСЛАН, БҮРЕ, ТӨЛКЕ ................................................................................................................................. 7 

ТӨЛКЕ БЕЛӘН БҮРЕ ......................................................................................................................................... 7 

САЛАМ ТОРХАН ҺӘМ ТӨЛКЕ .......................................................................................................................... 8 

АЮ, БАБАЙ, ТӨЛКЕ ........................................................................................................................................11 

ШӘРӘ БҮРЕ .....................................................................................................................................................12 

КӘҖӘ БЕЛӘН БҮРЕ ........................................................................................................................................15 

АЮ БЕЛӘН ХАТЫН .........................................................................................................................................17 

АЮ ХЕЗМӘТЕ ..................................................................................................................................................17 

МӘЧЕ БЕЛӘН АЮ ...........................................................................................................................................17 

КӘҖӘ БЕЛӘН САРЫК ....................................................................................................................................17 

МӘЧЕ, ЮЛБАРЫС ҺӘМ КЕШЕ.......................................................................................................................18 

МАЧЫ БАШЛЫ ЯБАЛАК ..................................................................................................................................19 

АЙ БЕЛӘН КОЯШ ............................................................................................................................................19 
II БҮЛЕК ................................................................................................................................................................................... 20 

Борын-борын заманда ....................................................................................................................................20 

ЕЛАН ПАТШАСЫ ШАҺМАРА ..........................................................................................................................22 

ЗӨҺРӘ ..............................................................................................................................................................25 

ГӨЛЧӘЧӘК .......................................................................................................................................................28 

ҮГИ КЫЗ ............................................................................................................................................................30 

ӨЧ КЫЗ ТУГАН ................................................................................................................................................33 

ТАҢБАТЫР .......................................................................................................................................................34 

КАМЫР БАТЫР ................................................................................................................................................47 

АК БҮРЕ ............................................................................................................................................................49 

ЧӘЧӘК КҮЛМӘК ...............................................................................................................................................64 
Ill БҮЛЕК .................................................................................................................................................................................. 71 
Байлар һәм Шомбайлар.......................................................................................................................................................... 71 

ЗИРӘК КАРТ ....................................................................................................................................................72 

ВАСЫЯТЬ .........................................................................................................................................................74 

ӨЧ СОРАУ ........................................................................................................................................................75 

МӘГЪНӘЛЕ КЫЗ .............................................................................................................................................76 

ҖИДЕ БАҖАНЫ БЕР БҮРЕ АШАГАН ............................................................................................................77 

ТУРЫ СӨЙЛӘГӘН КОТЫЛГАН, ЯЛГАНЛАГАН ТОТЫЛГАН ........................................................................77 

ҺӨНӘРЛЕ ҮЛМИ, ҺӨНӘРСЕЗ КӨН КҮРМИ ..................................................................................................78 

ДИЮЛӘРНЕ ҖИҢГӘН ....................................................................................................................................81 

ШҮРӘЛЕ ...........................................................................................................................................................82 

КҮКЕ КЫЧКЫРГАЧ, КӨТҮЧЕ ХЕЗМӘТ ХАКЫ АЛА .......................................................................................83 

ШОМБАЙ ..........................................................................................................................................................84 

ТАПКЫР КЫЗ ...................................................................................................................................................85 

ХОЛЫКСЫЗ ХАТЫН ........................................................................................................................................87 

КАРТ БЕЛӘН ЯЛКАУ ЕГЕТ .............................................................................................................................89 

МУЛЛА ҺӘМ АНЫҢ МӨРИТЕ .........................................................................................................................90 

КЕМГӘ ЧИТЕНРӘК? ........................................................................................................................................90 

СОЛДАТ БАЛТАСЫ .........................................................................................................................................91 

КЫЙНЫЙЛАР ДА КЫЙНЫЙЛАР .....................................................................................................................92 

АЛДАКЧЫ БЕЛӘН КҮПЕР ...............................................................................................................................93 

ИКЕ ЯЛГАНЧЫ .................................................................................................................................................94 

СӘЯХӘТЧЕ КЫЗ ..............................................................................................................................................95 

ХИКМӘТЛЕ УСАК ............................................................................................................................................96 

ЯРАТМАСАҢ ТЫҢЛАМА, ЯЛГАНЛАРГА КОМАЧАУЛАМА ..........................................................................96 
ИСКӘРМӘЛӘР ........................................................................................................................................................................ 98 
БҮГЕН БАРДЫМ, КИЧӘ КАЙТТЫМ .............................................................................................................................. 100 

 



4 

 

ӘКИЯТ СӨЙЛИМ, ТЫҢЛАГЫЗ 

Хөрмәтле укучылар! 
«Әкият сөйлә»,— дип, әби-бабасын, йә булмаса әти-әнисен тинтерәтеп бетерүче 

балаларны очратканыгыз бардыр. Бу күренеш олылар тарафыннан гадәти һәм үтә гади 
хәл буларак кабул ителә. Әмма галимнәрнең, педагогларның әлеге мәсьәләгә 
карашлары җитдирәк. Бактың исә, баланың әкият яратуы табигый ихтыяҗ икән. Атаклы 
балалар язучысы Корней Чуковский үзенең «От двух до пяти» дигән китабында: 
«Әкият — җиде-сигез яшькә кадәрге һәр нормаль бала өчен иң кирәкле азык, тәмле-
томлы нәрсә генә түгел, бәлки, бик мөһим һәм гаять туклыклы икмәк»,— ди. Әкиятнең 
тәрбияви зарурлыгы бик күптәннән билгеле. XVIII гасырда яшәгән немец философы 
һәм мәгърифәтчесе Гердер: «Әгәр сабыйга беркайчан да әкият сөйләмәгән булсалар, 
аның күңелендә эшкәртелмәгән кыр кала, һәм шуннан соңгы елларда инде бу кырны 
эшкәртү мөмкин булмаячак», — дигән. 

Әкиятне сабыйга аның теле ачылуга ук сөйли башлыйлар. Әкият ярдәмендә 
(биредә, беренче чиратта, халык әкиятләре күздә тотыла) бала яхшылык һәм явызлык 
төшенчәләре белән таныша, ә гаделлекнең тантана итүе аның пакь күңелендә 
канәгатьлек һәм шатлык тойгылары уята. Сабый барысын да җиңел аңлый, чөнки 
әкияттә бары тик ак һәм кара буяулар гына өстенлек итә. 

Татар халкының бөек шагыйре Г. Тукай балаларга атап язган «Кышкы кич» 
шигырендә болай ди: 

Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә 
Әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә. 

Гаиләдә әкият сөйләү гадәте шагыйрьнең «Туган тел» шигырендә дә чагыла: 
Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән,— 

дип яза ул. 
Өлкән яшьтәге кешеләр арасында әкиятне хикәят дип атаучылар әле хәзер дә 

очрый. Хикәят — гарәп сүзе, сөйләп бирү, хикәяләү мәгънәсендә. Әкият әнә шул хикәят 
дигән сүзнең фонетик яктан үзгәрүе нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Ләкин атамалар 
саны әле болар белән генә дә чикләнми. Әйтик, керәшен татарлары әкиятне мәсәл яки 
мәсәлә дип йөртәләр. Мәсәл исә мисал, үрнәк дигән мәгънәне белдерә. Шул нигездә 
халык иҗатының (соңрак язма әдәбиятның да) бер жанры (әдәп, әхлак өйрәтү өчен 
читләтеп-сөйләнгән хикәяләр) мәсәл дип аталган. 

Себер татарлары исә әкияткә йомак диләр. Йомак өю, йомак ишү әкият сөйләүне 
аңлата. Ә йомак әйтү — табышмак әйтү. Бүгенге көндә бер-берсеннән бик нык 
аерылып торган бу ике жанрның, әкият белән табышмакның, әнә шулай исемнәре 
тәңгәл килү аларның кайчандыр бер тамырдан булуларына ишарәли. Аларның уртак 
исеме — йомак — фольклорның бик борынгы чордагы синкретик хәлен, ягъни 
җанрларның аерымланып җитмәгән чорын чагылдыра. 

Шулай итеп, йомак — әкиятнең беренче һәм бүгенгәчә сакланып калган иң 
борынгы исеме. Мәсәл — мәсәлә, хикәят дигән атамалар исә әкиятнең соңгырак 
дәвердәге исемнәре. Ә әкият — иң соңгы, яңа исем. Бу сүз беренче мәртәбә А. 
Троянскийның 1833—1835 елларда нәшер ителгән сүзлегендә очрый, һәм аңа «басня, 
сказка, небыль, небылица, пустошь, вздор» дигән аңлатма бирелгән1. 

Әкиятләрнең күптөрле булуы күзгә ташлана. Әйтик, алар арасында хайваннар 
турындагы гыйбрәтле хикәяләр дә, геройның келәмгә утырып очуы сурәтләнгән 
тылсымлы әсәрләр дә, юлбасарлар турындагы маҗаралы повестьлар да, эчең 
катканчы көлдерә торган сатирик мәзәкләр дә бар. Әйе, әсәрләр төрле, әмма аларның 
барысы өчен дә уртак бер үзенчәлек ачык сизелә: һәркай- сында уйдырма бар. Ягъни 

                                            
1
 Тр о я н с к и й  А. Словарь татарского языка и некоторых употребительных в нем речений арабских и 

персидских.— Т. 1— Казань, 1833.— С. 58. 
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әкиятләрдә тормыш хәлләре сурәтләнсә дә, вакыйгалар нәкъ тормыштагыча түгел: 
хайваннар кешечә сөйләшә; герой чикмән кия дә кеше күзенә күренмәс була; йә ул, 
саран байга салам ашатып, аңа нужаның нәрсә икәнен төшендерә һ.б. Нәкъ менә шул 
уйдырма әлеге әсәрләрне әкият итә дә инде. 

Ә хәзер «Нәрсә соң ул әкият?» дигән сорауга җавап бирергә тырышып карыйк. 
Әкият ул — халык авыз иҗатының төп жанрларыннан берсе булып, уйдырмага 

нигезләнгән тылсымлы, маҗаралы яисә көнкүреш характерындагы эпик сәнгать әсәре. 
Әкиятләр кешелек тарихының бик борынгы заманнарында, әле җәмгыять 

сыйныфларга бүленмәгән дәвердә үк барлыкка килгән һәм күп гасырлар дәвамында 
зур үзгәрешләр кичергән, һәр дәвер аларда үзенең эзен калдырган. 

Әлеге әсәрләр, нигездә, өч төргә бүлеп карала: хайваннар турындагы әкиятләр, 
тылсымлы әкиятләр һәм көнкүреш әкиятләре2. Бу китап та әнә шуларга багышланган 
өч бүлектән тора. 

I БҮЛЕК 

Төлке, төлке-төләйман 

 
Татар халык әкиятләре арасында хайваннар турындагылары бик аз. Аларның 

күләмнәре дә зур түгел. Төп геройлары — кыргый җанварлар, йорт терлекләре һәм 
җәнлекләре, кошлар һ. б. 

Халык арасында «Салам-Торхан һәм Төлке», «Аю, бабай, Төлке», «Шәрә Бүре», 
«Торна белән Төлке», «Кәҗә белән Сарык» әкиятләрендәге сюжетлар аеруча киң 
таралган. 

Хайваннар турындагы әкиятләр әкият жанрының гына түгел, бәлки, гомумән 
фольклорның иң борынгы күренешләреннән санала. 

Борынгы кешенең фикерләвендә хайваннар белән бәйлелек зур урын тоткан. Ул 
үзендәге сыйфатларның хайваннарда да булуына ихлас күңелдән ышанган. 
Хайваннарны ул үзе кебек үк сөйләшә һәм фикерли ала дип исәпләгән 
(антропоморфизм), хәтта үзен алар белән туганлык мөнәсәбәтендә тора дип уйлаган. 

Хайваннар белән туганлык мөнәсәбәтенә ышану борынгы община строенда һәр 
ыруның ниндидер берәр хайванны үзенең нәсел башы итеп санавына китергән 
(тотемизм). Бу хайванны, ягъни тотемны, үтерергә ярамаган: ул әлеге ыруны яклаучы 
һәм саклаучы дип ышанганнар. Әмма татар халкының хайваннар турындагы 
әкиятләрендә тотемистик мотивлар бик аз сакланган. 

Хайваннар турындагы әкиятләрдә иң популяр киек — төлке. Ул барлык 
әкиятләрнең яртысыннан артыгында бар. Ә яртысына якынында аю һәм бүре катнаша. 
Калган кыргый җанварлар һәм кошлар (куян, арыслан, юлбарыс, бурсык, кабан 
дуңгызы, сукыр тычкан, гөберле бака, торна, тукран, бүдәнә, ябалак, чыпчык, песнәк, 
күке, ала карга һ. б.) берничә мәртәбә генә очрый. 

Төлке барлык әкиятләрдә диярлек хәйләкәр, алдакчы, ялагай итеп сурәтләнә. 
Күпчелек очракта ул үзенең максатына ирешә, хәтта аю һәм бүре кебек көчле 
ерткычларны да алдый, хурлыкка калдыра, кайвакыт һәлакәткә илтә. Ә менә арыслан 
кебек көчле җанвар алдында баш ияргә, ялагайланырга, үз мәнфәгате өчен 
башкаларны әләкләргә мәҗбүр була һәм бәла-казадан имин кала («Арыслан, Бүре, 
Төлке»). 

Ләкин төлке, йорт хайваннары белән каршылыкка керсә, һичшиксез җиңелә 
(«Әтәч белән Төлке»), 

«Салам-Торхан һәм Төлке» дигән әкияттә исә төлке, акылы, тапкырлыгы белән 

                                            
2
 Китаптагы әкиятләр төрле чыганаклардан, төрле урыннарда яшәүче кешеләрдән язып алынганга күрә, 

кайбер сүзләрнең язылышында да төрлелек очрый. 
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патшаны алдап, ярлы егетне шул патшаның кызына өйләндерә. 
Аю һәм бүре, киресенчә, тупас, ахмак, хәтта куркак итеп күрсәтеләләр; алар еш 

кына алданалар, куркып качалар яки үтереләләр. 
Арыслан һәм юлбарыс әкиятләрдә иң көчле хайваннар буларак күренәләр һәм 

рәхимсез тиран образын гәүдәләндерәләр. Алар барлык хайваннар өстеннән хакимлек 
итәләр. Ә менә кешене алар да җиңә алмыйлар. 

Мондый сюжетларда кешенең табигать көчләре өстеннән хакимлек урнаштыруы 
чагыла («Аю, Бабай, Төлке», «Шәрә Бүре», «Мәче, Юлбарыс һәм Кеше»), Андый 
әкиятләрнең кайберләрендә көчле хайванга каршы карт кешенең (ягъни физик яктан 
йомшак, ләкин акылы һәм зирәклеге белән көчле зат) куелуы моны тагын да ачык 
күрсәтә. Әлеге әкиятләрдә аю, бүре, юлбарыс кебек көчле хайваннар кеше 
тарафыннан алданалар, җиңеләләр. 

Төп персонажлары йорт хайваннары булган әкиятләрнең күбесе үзләренең килеп 
чыгышы белән соңгырак чорга карый. Андый әсәрләрдә бер якта аю, бүре, төлке, 
арыслан, юлбарыс кебек көчле ерткычлар торса, икенче якта без ат, сыер, сарык, кәҗә, 
эт, мәче, әтәч кебек йорт хайваннарын күрәбез. Файдалы булганга күрә, йорт 
хайваннары мондый әкиятләрдә уңай яктан сурәтләнә, алар кыргый хайваннар белән 
көрәштә һәрвакыт җиңеп чыгалар. Әгәр көрәш кыргый хайваннарның үз араларында 
барса, җиңү, кагыйдә буларак, көчсез хайван ягында була. 

Хайваннар турындагы әкиятләрнең тагын бер мөһим сыйфаты бар: аларда 
аллегория аша, ягъни читләтеп әйтү юлы белән, кешеләргә хас гомуми кимчелекләр дә 
тәнкыйтҺ ителә. Бу очракта хайваннарның гадәтләре, йөреш-кыланышлары кешеләрдә 
очрый торган тискәре сыйфатларны күрсәтү өчен файдаланыла. Андый әкиятләр 
халыкның әхлакый нормаларын раслыйлар. 

ӘТӘЧ БЕЛӘН ТӨЛКЕ 

Төлке бервакытны агач яныннан үткәндә күрде: агач башында бер Әтәч утыра. 
Әтәчкә әйтте: 

— Әй, дус, агач башыннан төшмисеңме, җәмәгать булып, бергә намаз укыр 
идек,— диде. 

Әтәч әйтте: 
— Әле хәзер дә имам агач артында йоклап ята, имамны уят! — диде. 
Төлке карады, күрде: агач артында бер эт ята. Курыкты, качып китә башлады. 
Әтәч әйтте: 
— Кая барасың, җәмәгать булып, намаз укырбыз,— диде. 
Төлке әйтте: 
— Тукта, сабыр ит, тәһарәтем бозылды, тәһарәт яңартып килим,— диде дә 

койрыгын күтәреп сызды. 

ТОРНА БЕЛӘН ТӨЛКЕ 

Торна белән Төлке дус булдылар, ди, ашка дәшештеләр, ди. Әүвәле Төлке 
дәште, ди. Тары боткасы пешерде, ди. Тары боткасын карбыз турый торган сай гына 
табакка состы, ди. Торнаны дәшеп килде, ди. 

— Аша, кунак,— дип әйтте, ди, Төлке. 
Торна «тук» иттереп чукый, ди, бер ярма да эләкми, ди. Төлке үзе ялап кына ала 

икән. Шуннан Торна әйтте, ди: 
— Төлке дус, син сыйладың, инде мин сыйлармын. Чакыргач, барырсың,— дип 

әйтте, ди. 
Торна пешерде, ди, сөтле чумар. Аны состы, ди, гөбегә. Килеп дәште, ди, 

Төлкене кунакка. Төлке китте, ди, кунакка. Ашарга утырдылар, ди. Төлкенең авызы 
шулпага гына җитте, чумарга җитми, ди. Торна үзе «тук» иттереп чумарын гына 
эләктереп ала, ди. Шуннан әйтте, ди: 
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— Төлке дус, син дә сыйладың, мин дә сыйладым, бик рәхмәт,— дип әйтте, ди. 

АРЫСЛАН, БҮРЕ, ТӨЛКЕ 

Бервакытны Арысланга сырхау тиде. Барча ерткыч хайваннар Арысланның 
хәлен сорарга килделәр. Ләкин Төлке килмәгән иде. Бүре барып Арысланга Төлкене 
яманлады. Арыслан Бүрегә әйтте: 

— Төлке килсә, син миңа хәбәр бир! — диде. 
Ул арада Төлке килеп җитте. Бүре тиз үк Арысланга барып әйтте. 
Икенче ерткыч хайваннар моны Төлкегә белдерделәр: 
— Бүре сине Арысланга барып яманлады,— диделәр. 
Арыслан Төлкене чакырып китерде, әйтте: 
— Син кайда идең, күренмәдең? — диде. 
Төлке әйтте: 
— Синең авырганыңны ишетеп, сиңа дару эзләргә бардым,— диде. 
Арыслан әйтте: 
— Соң ничек, дару таптыңмы? — диде. 
Төлке әйтте: 
— Һичбер дару табып китермәдем, ләкин шуны әйттеләр: «Бүренең арт 

аягындагы сеңерен алып, шул Бүре сеңере белән дару итсәң, шаятҺ, терелер идең»,— 
диде. 

Арыслан Бүрене тотты, арт аягын ярды да сеңерен өзеп алды. Бүренең аягы 
канап китте. Төлке кычкырды: 

— Кая барасың, кызыл ыштан?! — диде. 

ТӨЛКЕ БЕЛӘН БҮРЕ 

Бер Төлке авыл буйлап ага торган инеш буенда йөри икән. Вакыт — яңа гына 
караңгы төшеп килә торган кичнең башы. 

Бу Төлкенең бик карыны ачып: «Ашарга берәр нәрсә табып булмасмы икән»,— 
дип, тавыклар кунаклый торган куначага таба киткән икән — бәке тишеп салынган 
мурданың (мурда — чыбыктан үреп ясалган балык тоту җайланмасы) таягына күзе 
төшкән. «Тукта, карап карыйм әле»,— дип, мурдага таба барса, чыннан да, кояш 
баеган вакытларда гына хуҗасы карап киткән булган икән, бәкенең өсте дә катмаган. 
Төлке ал аяклары һәм авызы белән тарткалап мурданы судан чыгарса, ни күрсен: 
балыклар тулган бит. Төлке, мурданы аннан-моннан ваткалап, балыкларны алган да, 
ерак түгел бер печән кибәне өстенә менеп ятып, бик тәмләп кенә балык ите ашарга 
керешкән, ди. 

Шул тирәдә генә бер ачыккан Бүре дә: «Берәр нәрсә туры килмәсме»,— дип, 
иснәнеп йөри икән. Кинәт Бүренең сизгер борынына балык ите исе килеп бәрелгән. 
Балык исе белән иснәнеп килә икән, Төлкенең кибән түбәсендә ашап ятканын күргән. 

Бүре юаш кына, дусларча гына: 
— Нихәл, дус кеше? — дигән. 
Төлке, авызына балык тутырып чәйнәгән хәлдә: 
— Б-б-бик ш-шәп кенә. Б-б-бер дә и-инде, ч-чамасыз һ-һ һәйбәт! — дип җавап 

кайтарды, ди. 
— Нәрсәдер бик тәмле әйбер ашыйсың бугай, исләре бөтен дөнҺяга таралган,— 

дигән дә соры Бүре, авызына җыйналган селәгәйләрен голт итеп йотып, телләрен 
суырып ялманып куйган, ди. 

— Минме? Мин балык бәлеше ашыйм,— дигән Төлке. 
— Кайдан, ничек итеп алдың соң син аны? Төшә кешеләр кулына мал,— дигән 

Бүре. 
Аның күзләре усал яна башлаган. Балык ашап яткан Төлкене бөтен көе йотасы 

килде, ди. 
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— Ала да, таба да белә ул абыең. Мә әле син дә авыз итеп кара,— ди Төлке. 
Төлке, Бүрене юатыр өчен, аны хәйләләп кармакка эләктерү өчен, Бүрегә бераз 

балык сөякләре ыргытты, ди. Ач Бүре сөякләрне бөтенләй чәйнәмичә генә йотты, ди, 
әз генә телен йотып җибәрмәде, ди. Шуннан соң Бүре: 

— Миңа да өйрәтчәле, мин дә барып алыйм әле шуны,— дип, Төлкегә ялына-
ялвара башлады, ди. 

— Тыңлап тор яхшылап, өйрәтәм,— ди Төлке.— Әнә тегендәрәк кенә бер бәке 
булыр. Ул бәке катмаган булыр. Әгәр дә әз-мәз геңә катса, аякларың белән бозны 
ваткала да су эченә койрыгыңны төбенә хәтле чумдырып тык та утыр. Үзең бер дә 
кыймылдама. Кыймылдасаң, балыкларны куркытырсың, эләкмәсләр, ди. Шулай тик 
кенә утырсаң, синең койрыгыңның һәр бөртек йоны саен бер балык ияреп чыгар,— ди. 

Бүре, Төлке өйрәткәнчә, бәке кырына бара, су өстенә юка гына булып каткан 
бозны ал аяклары белән ваткалап, койрыгын төбенә хәтле суга тыгып, бер дә 
кузгалмый утыра. Бераз утыргач, сынамак өчен генә, бик әз генә койрыгын тарткандай 
иткән иде, нәрсәдер койрыгының авырая башлавын сизеп: «Ай, харап эш, балыклар 
куркып качмасалар гына ярар иде»,— дип, тагын тыныч кына утыра башлый. Озак кына 
утыргач, бервакыт койрыгын судан тартып алмакчы булган иде, һич тә урыныннан 
кузгала алмады, ди. «Бәй, озаграк тордым микәнни соң, балыклар чамадан тыш күп 
эләктеме әллә?» —дип тарткалана-йолкына башлагач, эшнең нәрсәдә икәнен сизенеп, 
Бүренең исе китте, ди. Койрык бөтенләй бозга каткан, ди. 

Таң аткач, апалар бәкегә су алырга төшә башладылар, ди. Су буена төшсәләр, 
бәкедә Бүре утыра. Тиз генә ирләргә хәбәр итеп, берничә ир килеп, кайсысы көянтә 
белән, кайсысы күсәк белән Бүрене кыйнарга тотынганнар икән, ул арада балыкчы да 
килеп чыгып, кулындагы боз вата торган бөреше (бөреш — боз чаба торган корал) 
белән 

Бүренең маңгаена бер-ике мәртәбә сугудан Бүре җансыз гәүдәгә әйләнгән, ди. 
Бүренең тиресен тунап, базарга чыгарып саттылар, ди. 

Ә Төлке Бүрегә бу хәл килгәнне кибән түбәсеннән күзәтеп кенә ятып, бу 
вакыйгадан ул әле булса көлеп йөри икән, ди. 

САЛАМ ТОРХАН ҺӘМ ТӨЛКЕ 

Булган, ди, шулай бер Салам-Торхан. Бик ярлы булган, җәй көне кырда йоклый 
икән. Килә беркөнне моның янына Төлке: 

— Әй Салам-Торхан,— ди,— үтте гомерең, өйләнмәдең дә,— ди.— 
Өйләндерәем мин сине,— ди Төлке.— Алып чык бер тавык,— ди,— шушы авылдан, 
мин сине өйләндерермен,— ди. 

Тавыкны алып чыкты Салам-Торхан, Төлке ашады. Шуннан Төлке торды да бер 
шәһәрнең баена китте. Байга керде барып, исән-саулык сорашты. 

— Бир әле син бер подаука (подаука (урысча: пудовка) — бер пот иген сыешлы 
агач яки калай савыт),— ди Төлке.— Салам-Тор ханның бакыр акчаларын амбардан-
амбарга авыштырырга кирәк,.— ди,— яңа амбар салдыра, искеләрнең өрлекләре 
сынган,— ди. 

Ала да кич белән подауканы илтеп бирә бу. Иртәгесен тагын бара. 
— Салам-Торхан көмеш тәңкәләрен күчерә,— ди,— бир әле подаукаңны,— ди. 
Бай әйтә: 
— Миннән дә бай кеше бар икән, агай, ә! — ди. 
Өченче көнне тагын барып сорый Төлке: 
— Бир әле тимер подаукаңны, алтыннарын авыштыра Салам-Торхан,— ди. 
Бай тагын аптырый: «Миннән дә бай кеше бар икән»,— дип уйлый. 
Төлке илткән саен подауканың читләренә берәр тәңкә кыстырып илтә. Бай 

аларны кире бирмәкче була. Төлке әйтә: 
— Һәй, аңар чут түгел ул,— ди,— калсын үзеңдә,— ди. 
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Шулай подауканы өченче тапкыр илткәч, бай Төлкене 
өенә кыстый. 
— Минем вакытым юк,— ди Төлке.— Иртәгә минем кодага барасым бар,— ди,— 

мин ул егетне өйләндерәм хәзер, аның җәмәгате юк,— ди. 
Бай, моны ишеткәч, бигрәк кыстый башлый. Байның кызы бар икән. 
— Бик күп тотмасаң, кереп чыгармын чыксам,— ди Төлке. 
— Күп тотмам,— ди бай.— Төлке дус, менә минем кызым бар, шуны димләргә 

кирәк аңар,— ди.— Мин сине буш итмәм,—ди бай. 
— Ярар, әйтеп карармын,— ди Төлке,— миңа түгел бит,— ди,— аның күңеле 

әллә кемдә булуы бар,— ди.— Риза булса, димләрмен,— ди. 
Төлке кайтып китә дә сөйли Салам-Торханга: 
— Егет, эш була,— ди,— хәзер теге байның кызын алабыз сиңа,— ди. 
Салам-Торхан әйтә: 
— Сөйләмә юкны,— ди,— кем килсен миңа,— ди.— Өскә кияргә күлмәк-ыштан 

булмасын, минем ише хәерчегә кем килсен,— ди. 
Төлке әйтә: 
— Кайгырма,— ди. 
Иртә белән тагын барып җитә. 
— Ну, Шакир бай,— ди Төлке,— мин тегене бордым,— ди.— Аклашырга (аклашу 

— өйләнешкәнче кыз ягы белән егет ягының вәгъдәләшүе) килдем, эшне бетереп 
кайтырга була,— ди. 

— Бик рәхмәт, бик яхшы эш,— ди бай. 
— Күпме сорыйсың акча, күпме кием-салым, әйт шушында,— ди Төлке. 
— Безгә бернәрсә дә кирәкми,— ди бай.— Кияү үзебезнеке, безнең бар нәрсәкәй 

дә бар,— ди бай. 
— Ну, алайса кияү үзеңнеке,— ди Төлке.— Яхшы,— ди.— Туйны ни вакытка 

куябыз? — ди Төлке. 
Бер көн билгелиләр. Егет шунда килә дә кызны да алып китәргә тиеш була. 

Җәмәгате юк бит. Шунда ук Төлке әйтә: 
— Без киләсе күперләрегез начаррак икән,— ди,— аны ныгыттырырга кирәк,— 

ди. 
Кода әйтә: 
— Аннан күп атлар, күп йөкләр йөри,— ди,— ватылмас, нык ул күпер,— ди. 
— Ярый алайса, ватылмаса,— ди Төлке,— әмма безнең атлар бик зур, арбалар 

бик авыр, чыдар микән? — ди. 
Төлке кайтып китте хәзер Салам-Торхан янына сөенеч алырга. 
— Ну, Салам-Торхан дус, эш булды,— ди Төлке,— менә фәлән числога туйга 

барырга, җәмәгатьне дә алып кайтырга,— ди. 
— Юкка йөрисең,— ди Салам-Торхан,— мин аны алып кая куйыйм, миңа нигә 

килсен соң ул,— ди мескен. 
— Булгач була инде, булдырабыз,— ди Төлке. 
Көне килеп җиткәч, киттеләр болар икесе, җәяүләп. 
Соң мин анда ничек барып керим шушы кием-салым белән,— ди егет,— ул бит 

бай кеше икән,— ди. 
Төлке әйтә: 
— Кайгырма, керербез,— ди. 
Хәзер күпергә барып җиттеләр болар. Төлкенең киңәше буенча, күперне сүтеп 

агызып җибәрделәр. Салам-Торханны чишендерде дә Төлке, суга кертеп, бер зиреккә 
ябыштырып куйды. Төлке тегендә үзе генә барып җитте хәзер. 

— Кода, әйттем бит мин сиңа, күперләреңне төзәттер, дип әйтеп,— ди.— Менә 
монда килгәндә, күпер җимерелеп, кияү суга төште хәзер, белмим, исәнме, юкмы,— ди 
Төлке.— Мин үзем генә коткара алмагач, монда чыгып чаптым,— ди. 
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Байның кешеләре хәзер чыгып чаптылар күпер янына. 
— Салам-Торхан! — дип кычкыралар. 
Тегендә Салам-Торхан аваз бирә түбәндәрәк. Салам-Торханны судан алып, 

арбага салып, төрештереп алып кайттылар хәзер йортка, киендерделәр, ашка-суга 
утырттылар. Аккан мал өчен бер дә кайгырмыйлар болар. 

Төлке әйтә: 
— Безнең бетәрлек түгел,— ди. 
Кияү бер дә ашамый, гел киеменә карап кына утыра, сы пыргалап. Бабасы 

сорый: 
— Нигә ул кияү бер дә ашамый, — ди,— гел киеменә генә карап утыра? — ди. 
— Ул ашар иде дә, аның кием-салымы нинди иде,— ди Төлке.— Ул шуны 

юксына,— ди. 
Ә Салам-Торханга аулакта гына әйтә: 
— Син киемең белән генә булышма инде,— ди,— азрак аша,— ди.— Сиздерәсең 

бит,— ди. 
Аннары Салам-Торхан ашарга ябыша. «Алай икән»,— ди. 
Мәҗлесләр үтте, туй бетте, хәзер Төлке кайтып китә алдан, Салам-Торхан белән 

сөйләшеп: 
— Син фәлән авылдагы фәлән карчыкка кайт,— ди,— мин фатирны шунда 

алырмын,— ди Төлке. 
— Ярар,— ди Салам-Торхан. 
Төлке юлдан кайтканда ат көтүчеләренә очрый. Аларга әйтә: 
— Иртәгә моннан зур түрәләр үтә,— ди.— «Кем көтүе?» дип сорасалар, «Салам-

Торханныкы» дип әйтегез, алар сезгә күп бүләкләр бирерләр,— ди. 
Аннан соң, сыер көтүчеләрен очратып та шул ук сүзләрне әйтә. 
Аннан сарык көтүчеләрен күреп тә шул ук сүзләрне әйтә. 
Аннары теге авылдагы карчыкка барып керә. Ул бөтен тирә-якта атаклы бай 

сәүдәгәр карчык булган икән. 
— Ну, әби, нишлибез? — ди Төлке.— Яу килә, өер килә, нишләрсең, кая 

барырсың икән? — ди.— Сине бетереп китәрләр бит алар,— ди.— Булмаса син, әби, 
алар киткәнче коега төшеп тор,— ди,— алар киткәч, мин сине алырмын,— ди. 

Карчык риза була. Төлке аны, чиләккә утыртып, коега төшерә дә бу вакытта 
арканны да кисеп җибәрә. Карчык кое төбенә китә. 

Шуннан соң Салам-Торханнар тегеннән төялеп чыктылар кыз белән. Әллә ничә 
ат байлык, ата-анасы, туганнары, якыннары юл тутырып киләләр. Килеп җитәләр юл 
тирәсендә йөргән ат көтүенә. Сорыйлар: 

— Кемнеке бу көтү? — диләр. 
— Салам-Торханныкы,— ди көтүчеләр. 
— Һәй, хатын,— ди бай,— бар икән кияүнең байлыгы,— ди.— Безнең көтүчеләр 

икән,— ди,— бүләк ташлыйк,— ди. 
Боларга күп кенә бүләкләр биреп алга китәләр. Бераз баргач, сыер көтүе очрый. 
— Кем көтүе бу? 
— Салам-Торханныкы. 
— Ай, хатын,— ди,— бар икән кияүнең байлыгы,— ди бай. 
Тагын күчтәнәчләр биреп китәләр. Барып җитәләр сарык 
көтүенә. 
— Кем көтүе бу? 
— Салам-Торханныкы. 
— Менә, хатын,— ди,— без бай дип әйтәбез, бездән дә әллә ничә рәт бай икән 

безнең бу кияү,— ди бай. 
Тагын бүләкләр чәчеп узып китәләр. 
Хәзер Салам-Торхан йорты дип, теге карчык өенә барып керделәр. Шуннан соң 
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өйгә бөтен нәрсәләрне урнаштырып, ашка-суга тотындылар. Ә анда аш пешерүчеләр 
бөтенесен әзерләп торганнар икән. 

Хәзер кунак булып, өч-дүрт кич кунып, кода белән кодагый кайтып киттеләр. 
Болар хәзер эшне бик яхшы алып баралар. Төлке дә шунда бик рәхәт тора. Салам-
Торхан Төлкене бик кадерли: «Үлсәң, мин сине алтын әрҗә белән күмдерермен»,— ди. 

Төлке беркөнне авырый башлый. Карасалар — иртә беләнгә үлгән. Салам-
Торхан хезмәтчеләрен чакыртып кертте дә: 

— Төлке үлгән икән,— ди,— шул тау башындагы чокырга илтеп ташлагыз,— ди. 
Алып киттеләр моны чуманга (чуман — үреп ясалган әрҗә) салып, өстенә салам 

төяп. 
Бара торгач берсе әйтә: 
— Пычагың бармы,— ди,— төлкене тунарбыз,— ди. 
Төлке бик курка, бик каушый. 
Икенчесе әйтә: 
— Әй-й,— ди,— аның белән пычранып йөргәнче,— ди,— беткәнмени безнең 

келәттә Төлке тиресе,— ди. 
Шулай диләр дә чуманны чокырга аударып җибәрәләр. 
Төлке тиз генә чабып кайта: 
— Ну, Салам-Торхан,— ди,— булдырдың,— ди,— сүзеңдә тордың, күмдең алтын 

әрҗә белән! — ди. 
Салам-Торхан бик оялды. 
Берничә елдан Төлке чыннан да үлде, ышанмыйча аны өч көн күммичә 

тордылар, шуннан соң гына бик дәүләп күмделәр. Йортка үзләре хуҗа булып 
калдылар. 

Мин дә кунак булдым. Бүген барып, төнәген (төнәген —кичә) кайттым, баш 
авыртып, махмыр булдым. 

АЮ, БАБАЙ, ТӨЛКЕ 

Борын заманда бер карт яшәгән, ди. Көннәрдән бер көнне шалкан чәчеп 
торганда карт янына Аю килеп чыга, ди. 

— Нишлисең? — ди Аю. 
— Шалкан чәчәм,— ди карт. 
— Әйдә, уртагына чәчик,— ди. 
— Әйдә,— ди карт. 
Бергәләп шалкан чәчәргә тотыналар, ди, болар. Карт агач төбен казып тора. Аю 

каерып алып тора. Шулай итеп тиз генә җирне әрчеп, шалканны чәчеп тә куялар, ди. 
Шалкан җитешкәч, Аюга әйтә карт: 
— Ничек бүләбез? Син төбен аласыңмы, сабагынмы? — ди. 
— Мин сабагын алам,— ди Аю. 
Ярар, Аюга шалканның яфракларын кисеп бирә дә бу үзе, унбиш ат йөгенә төяп, 

шалканны алып кайтып китә. 
Бер заманны, шалканны төяп базарга китеп барганда, Аю очрый моңа. 
— Кая барасың? — ди Аю. 
— Базарга шалкан сатарга барам,— ди дә Аюга ике шалкан ыргыта. 
Аю, шалканны ашап карагач, әйтә: 
— Ай-һай, бабай, мине алдагансың бит син,— ди.— Икенче уртакка эшли калсам, 

төбен алам инде,— ди. 
Икенче ел килеп җитә. Карт кырга барган икән, әлеге Аю тагын моның янына 

килеп җитә. 
— Бабай, нишлисең? — ди Аю. 
— Бодай чәчәм,— ди. 
— Әйдә уртакка эшлик,— ди Аю. 
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— Әйдә,— ди карт. 
Шуннан тотыналар болар бодай чәчәргә. Карт чәчеп тора, Аю койрыгы белән 

себереп кенә тора. 
Бодай өлгерә, урып алыр вакыт та килеп җитә. Аю җәй буена бодай кырын 

саклап яткан була. Карт бөтен гаиләсе белән урак урырга китә. Шул вакытны Аю да 
моның янына килә. 

— Син нишлисең, Аю дус, астын аласыңмы, сабагын аласыңмы? — ди карт. 
— Мин быел астын алам инде,— ди Аю. 
— Ярый,— ди карт,— син астын алсаң, мин сабагын алырмын,— ди. 
Карт бодайны урып, сугып, тегермәндә он ясап, күмәчен дә ашап карый. 
Бервакытны, он төяп базарга барганда, Аю очрый моңа. Карт: 
— Мә, сиңа бергә иккән игеннең күмәче,— дип, ярты күмәч тоттырып китә. 
Күмәчне ашап карагач, Аюның тагын да ачуы килә. Ачудан Аю: «Алдаган өчен 

мин хәзер бу картны үтерәм»,— ди. Аюның бу сүзен Төлке ишетә дә картка килеп әйтә, 
«Аю шулай-шулай дип әйтә» дип. Аннан Төлке әйтә: 

— Бу хәбәрне белдергән өчен, син миңа нәрсә бирәсең? — ди. 
— Тавык бирермен,— ди карт.— Ну,— ди,— элек безгә Аюның үзен үтерергә 

кирәк, шуның хәйләсен табыйк,— ди. 
Төлке: 
— Мин Аюның кайда ятканын белеп килим,— ди,— аннан соң ничек үтерү 

турында уйлашырбыз,— ди. 
Берничә вакыттан соң Төлке, Аюның оясын белеп, картка килеп әйтә. 
Карт аучыларны җыя да Аюның оясына алып бара. Шулай итеп алар Аюны атып 

үтерәләр. Шуннан соң озак та үтми, Төлке яңадан карт янына килеп җитә. 
— Ну, бабай,— ди,— мин сиңа Аюны үтерергә ярдәм иттем, моның өчен син 

миңа нәрсә бирәсең? — ди. 
— Тавык,— ди карт. 
— Соң ул тавыкны каян алабыз? — ди. 
— Әйдә, минем белән арбага утыр да безгә бар, тавыкны биреп җибәрермен,— 

ди. 
— Юк,— ди Төлке,— авылга кайтсам, мине этләр күреп харап итәрләр,— ди. 
— Мин этләргә харап итәргә бирмәм, арбага чыбыклар салып, мин сине 

чыбыклар астына яшереп алып кайтырмын,— ди. 
Болай дигәч, Төлке дә риза була. Шуннан соң карт Төлкене арбадагы чыбыклар 

астына яшереп, өйгә алып кайтып китә. Ишегалдына килеп керүгә, атны туктатып, 
чылбырдагы этне ычкындырып, арбаны аударып җибәрүгә, чыбык астыннан Төлке 
килеп чыга. Эт Төлкене күреп тотына куарга. Әй куа, әй куа, куа торгач Төлке, койма 
аркылы сикереп, урманга кача. Урманга барып җитеп, үзенең куышына кереп яткач, 
алгы аякларыннан сорый икән: «Эттән качканда, сез нишләдегез?»—дип. Алгы 
аяклары әйтәләр икән: «Без колактан уздырыйк дип сикердек»,— диләр икән. Арт 
аякларыннан сорый икән: «Сез нишләдегез?»—дип. «Без алгы аяклардан уздырыйк 
дип сикердек», — диләр икән. Койрыгыннан сорый: «Син нишләдең?» —дип. Койрык: 
«Мин этләр тотсын дип селкендем»,— ди икән. Ул арада куып килгән эт, Төлке 
артыннан килеп җитеп, койрыкның селкенгәнен күреп, Төлкене тотып та ала, шуның 
белән әкият тә бетә. 

 

ШӘРӘ БҮРЕ 

Соры Бүре бик күп йөргән, ары чапкан, бире чапкан, бер дә ашар нәрсә 
тапмаган. Йөри торгач, ул яланда бер бик шәп Айгырга очраган. Бүре Айгырга әйткән: 

— Айгыр, мин сине ашыйм, минем хәзер өч көннән бирле бернәрсә дә ашаганым 
юк,— дигән. 
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Айгыр әйткән: 
— Ашасаң ашарсың, тик синнән минем бер үтенечем генә бар, шуны гына 

тыңлый күр,— дигән. 
Бүре: 
— Нинди йомыш ул, тыңлап карыйк, сөйлә,— дигән. 
Айгыр әйткән: 
— Минем койрык очында бик кыйммәтле алтын кыл бар, шул кылны йолкып ала 

күрсәнә, аннан соң ашарсың,— дигән. 
Бүре ипләп кенә, әлеге кыйммәтле кылны йолкырга дип, аның койрыгына барып 

тотынган икән, Айгыр кушаяклап Бүрегә тибеп җибәргән. Бүре әйләнә-әйләнә барып 
төшкән, ә Айгыр авылга торып чапкан. Бүре бик озак һушыннан китеп ятканнан соң 
торган да: «У-у... у... ач калдым... атның койрыгында алтын кыл булганын кайчан 
күргәнең бар!..» — дип улап җибәргән. Бүре тагын, акрын гына атлап, су буена төшеп 
киткән. Йөри торгач анда бер зур Үгезне очраткан. Бүре Үгезгә: 

— Яхшы хайван, яхшы очрадың, бик симез дә икәнсең, мин сине ашыйм,— 
дигән. 

Үгез каушап калмаган: 
— Бүре абзый, ашасаң ашарсың, мин каршы килмим. Менә минем колагымда 

бер сәгать бар, шуны элек читкә алып куй, ватылып әрәм булмасын, аннан соң 
ашарсың,— дигән. 

Бүре каршы килмәгән. Сәгатне алып куйыйм дип, Үгезнең колак янына килә 
башлаган. Үгез чамалап кына торган да, мөгезләре белән эләктереп, Бүрене баш 
аркылы чөеп җибәргән. Бүре бөтерелә-бөтерелә барып төшкән. Үгез койрыгын селти-
селти чапкан. Бүре бераз яткач торган да улап җибәргән: «У-у... у... ач калдым... 
Үгезнең колагында сәгать булганын каян күргәнең бар!..» —дигән. 

Шуннан соң Бүре, салмак кына атлап, авылга таба киткән. 
Авылда инде халык йоклаган булган. Бүре авыл башындагы бер кешенең 

абзарына барып кергән. Ул абзарда, бер Кәҗәдән башка, бернәрсә дә очрата алмаган. 
Бүре Кәҗәгә: 

— Кәҗә сеңлем, мин сине ашарга килдем,— дигән. 
Кәҗә, сакалларын селкеп, бераз уйлап торган да: 
— Бүре абзый, ашасаң ашарсың, мин һич тә каршы килә алмыйм. Үзең беләсең, 

мин юаш хайван, тик син ашаганчы мин үземнең бер эшемне генә үтәп калыйм, аннан 
соң ашарсың,— дигән. 

Бүре аңарга ачуланып кына: 
— Нинди эш ул тагын? — дип, кәҗәгә җикеренгән. 
Кәҗә мескенләнеп кенә болай дигән: 
— Безнең авылның мәзине үлде. Мин шуның урынында калдым. Мин тиз генә 

абзар түбәсенә менеп, азан әйтеп төшим. Аннан соң ашарсың,— дигән. 
Бүре каршы килмәгән. Кәҗә абзар түбәсенә менгән дә: «Мул-ла-га-ли-и... Мул-

ла-га-ли-и...»,—дип, бар тавышы белән кычкыра башлаган. Кәҗәнең хуҗасы Муллагали 
исемле икән. Ул тиз генә өеннән тимер сәнәк алып чыккан да Бүрене куып алып киткән. 
Бүре кая керергә урын тапмыйча урманга чапкан. 

Бүре, аптырап йөри торгач, яңадан авыл очындагы тегермәнгә кайтып кергән. 
Тегермәндә ул бер кеше дә очратмаган. Анда бары тик хәйләкәр Төлке генә булган. 
Бүре Төлкегә әйткән: 

— Төлке туган, бик яхшы очрадың. Өч көннән бирле инде тамагыма бернәрсә дә 
капканым юк. Хәзер нәрсә туры килсә, шуны ашыйм, дигән сүзем бар. Без синең белән 
бер урманда торсак та, мин сине бүген барыбер ашыйм инде,— дигән. 

Төлке хәйләгә аптырап калмаган, Бүрегә әйткән: 
— Әй, Бүре абзый, син бит урмандагы җәнлекләрнең патшасы. Матурларның 

матуры, акыллыларның акыллысы. Синең сүзгә каршы килү мөмкинме соң?! Тик менә 
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шунысы бар: мин бит монда хәзер укытучы булып эшлим. Күп кенә җәнлекләрнең 
балаларын укытам. Әгәр дә син мине ашасаң, ул вакытта минем укучыларым надан 
калалар бит. Мин сиңа бик яхшы бер киңәш бирәм. Син ач булсаң, мин синең 
тамагыңны туйдырырмын. Менә синең дә балаларың бар. Алар укымыйча надан 
калмасыннар. Син ал арны миңа китер. Мин аларны укырга-язарга өйрәтермен. 
Картайган көнеңдә үзең миңа рәхмәт әйтерсең,— дигән. Бүрегә он салып биргән, Бүре 
онны ялап туйган да, шунда ук кайтып китеп, балаларын Төлкегә укытырга китергән. 

Бүре кайтып киткәч, Төлке, ашыйсы килгән саен, Бүренең балаларын берәм-
берәм тотып ашаган. Бераз вакыт үткәч, балаларының хәлен белү өчен, Бүре Төлке 
янына тегермәнгә килгән. Төлке аны бик ялагайланып кына каршы алган. Бүре Төлкегә: 

— Балаларымның хәлен белеп кайтыйм әле дип килдем. Ничек укыйлар, бик 
шаярмыйлармы? — дип, Төлкедән сораштыра башлаган. 

Хәйләкәр Төлке бер дә җавапка аптырап тормаган: 
— Бик хуш килдең, Бүре дус. Ай-һай, балаларың бик зирәк булып чыктылар, бик 

шәп укыйлар. Хәзер укырга да, язарга да өйрәнеп киләләр. Үзләре хәзер генә су буена 
уйнарга, гимнастика дәресенә киттеләр. Мин аларны хәзер алып кайтырмын, син менә 
монда он ялый тор,— дип, тргермән 

ташы өстенә он салып биргән. 
Бүре тыныч кына он яларга тотынган. Ул арада хәйләкәр Төлке ипләп кенә 

чыккан да тегермәннең арыгын ачып җибәргән. Тегермән ходка киткән, һәм тегермән 
ташы бик кызу әйләнә башлаган. Аның өстендә он ялап торучы Бүре бер заман 
бөтерелә-бөтерелә тегермән стенасына барып бәрелгән. Ул арада Төлке инде үз 
юлына сызган. Бүре бик озак һушсыз булып ятканнан соң торган да, тегермән 
янындагы тау башына менеп: «У... у-у... ач та калдым... балаларсыз да калдым... 
дөньяда Төлкенең укытучы булганын каян күргәнең бар»,— дип сузып сузып улаган да, 
үзен үзе тирги-тирги, урманга таба киткән. 

Ач Бүре, аптырап йөри торгач, тагын Төлкене очраткан. Төлке бер печән кибәне 
төбендә бик тәмләп кенә ит ашап утыра икән. Бүре, Төлкене күрү белән үк: 

— Әһә, алдакчы, эләктеңме? Хәзер инде хәйләләп котыла алмассың,— дип, 
Төлкегә таба килә башлаган. 

Төлке тагын Бүре янында ялагайлана, үзенең хәйләләрен кора башлаган: 
— Әй, Бүре абзыкаем! Мин синең сүзләреңә бервакыт та каршы килмим. Ләкин 

син мине ашап кына тамагың туймас. Чөнки минем үземә дә синең кебек күп вакыт ач 
йөрергә туры килә. Итемнең дә бер дә тәме булмас, коры сөяк кенә булыр. Син минем 
итемне ашаганчы, сарык ите аша,— дип, кибән астыннан азрак сарык ите чыгарып 
биргән.— Әгәр аз дип әйтсәң, теләсәң әнә теге сарыкларны кибән янына куып китерәм. 
Теләгәнең үзең тотып ашарсың,— дип, тау буенда ашап йөри торган сарык көтүен 
күрсәткән. 

Сарыкларны күргәч, Бүренең күзләре кызган. Һәм Төлкенең тәкъдименә риза 
булган. 

Төлке, тагын Бүрене үзенең тозагына эләктерүен сизеп: 
— Ул вакытта син, шушы кибән башына менеп, печәнгә күмелеп утыр, юкса 

алар, сине күрсәләр, куркып монда килмәсләр. Ә мин аларны монда кибән янына куып 
алып килим. Алар, кибән янына килеп, печән ашарга тотынгач та, син кибән өстеннән 
төшәрсең дә теләгәнеңне тотып ашарсың,— дигән. 

Бүре шатлана-шатлана кибән башына менеп яшеренгән. Ул арада Төлке, печән 
кибәнен әйләндереп, ут төртеп җибәргән. Печән кибәне чатыр-чотыр яна башлаган. 
Бүре, кибән янган тавышны ишетеп, үз-үзенә: «Әнә киләләр, аяк тавышлары ишетелә. 
Менә тамак туя!» —дип шатланып печән кибәне өстендә утырган вакытта, ут Бүрене дә 
камап алган. Бүре ут эченнән көчкә генә котылып чыккан. Ләкин бер генә бөртек тә 
йоны калмыйча көеп беткән. Шәрә Бүре, артына карый-карый, урманга чапкан. Шәрә 
Бүре, ашарга эзләп арлы бирле йөргәндә, күрше авылдан кайтып килүче бер тегүчене 
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очраткан. Бүре тегүчегә: 
— Яхшы кеше, яхшы очрадың. Менә бер атналап бар инде, тамагыма бернәрсә 

дә капканым юк. Мин сине хәзер ашыйм,— дигән. 
Тегүче бер дә аптырап тормаган: 
— Ашасаң ашарсың, сиңа каршы килеп булмас. Тик менә сиңа карап торам да, 

йоның бер дә калмаган, озакламый салкын буранлы кыш җитә. Ул вакытларда сиңа 
болай шәрә килеш яшәве бик кыен булыр. Мин үзем — бик оста тегүче. Мин сиңа 
шушы билбавымнан бик яхшы бер бишмәт тегеп бирим. Аннан соң ашасаң ашарсың. 
Тамагың да туяр, өстең дә бөтәер,— дип, Бүрегә бишмәт үлчәргә керешкән. 

Бүре каршы килмәгән. Тегүче Бүренең койрыгын урап тоткан да, кулындагы 
тимер аршыны белән: 

— Бер аршын... ике аршын...— дип, Бүренең сырт буеннан бик әйбәтләп кенә 
сыза, кабыргаларын саный башлаган. 

Бүре, кабыргалары авыртуына түзә алмыйча: 
— Йә, җитәр инде, тегүче абзый. Бик озын булмасын, мин бит бик күп җирләрдә 

йөрим. Артык озын булса, итәкләре пычранып әрәм булыр,— дип, тегүчегә ялына 
башлаган. 

Тегүче аның ялынуына карамаган, Бүренең кабыргаларын санауда дәвам иткән. 
Шуннан соң шәрә Бүре хәлдән таеп егылган һәм шунда җан биргән. 

Тегүче, көлә-көлә, үз юлына киткән. 

КӘҖӘ БЕЛӘН БҮРЕ 

Борын-борын заманда булган, ди, дәү сакаллы, бик акыллы бер Кәҗә. Аның 
булган, ди, өч бәтие. Тагын булган, ди, бу Кәҗәнең бер куышы. Кәҗә өч бәтие белән 
шул куышта рәхәт рәхәт тора икән, ди. Көндезләрен Кәҗә яшел болыннарда, киң 
тугайларда ашап-эчеп йөри икән дә, кич булгач, җырлый җырлый балалары янына 
кайта икән: 

Таудан тауга йөримен — 
Тау җимеше җыямын. 
Кырдан кырга йөримен — 
Кыр җимеше җыямын. 
Бер имиемә сөт җыям, 
Бер имиемә май җыям. 

— Ачыгыз, балакайларым! — дип, ишек төбенә килә икән, ди. 
Кәҗә бәтиләре өйнең ишеген ачып җибәрәләр икән, ди. Кәҗә өенә керә дә, 

бәтиләрен имезеп, тамакларын туйдыра икән, ди. 
Шулай итеп көн артыннан көн үтә, таң ата да кич була, кич артыннан төн җитә. 

Иртә торгач, Кәҗә тагын яшел болыннарга, киң тугайларга чыгып китә, ди, кичен тагын 
шулай җырлый-җырлый кайта, ди. Боларга яңгыр үтми, җил тими, тамаклары тук, 
өсләре бөтен, ди. 

Бервакытны соры Бүре боларны сагалап йөри башлаган. Кәҗәнең кичен шулай 
җырлап кайтканын ишеткән дә аның җырларын отып калган, ди. 

Менә беркөнне, Кәҗә өеннән чыгып киткәч, Бүре, Кәҗә булып җырлый-җырлый, 
ишек төбенә килгән: 

Таудан тауга йөримен — 
Тау җимеше җыямын. 
Кырдан кырга йөримен — 
Кыр җимеше җыямын. 
Бер имиемә сөт җыям, 
Бер имиемә май җыям. 

— Ачыгыз, балакайларым! — дип кычкырган, ди. 
Кәҗә бәтиләре ишекне ачмаганнар, ди. 



16 

 

— Син безнең әни түгел, синең тавышың бик ямьсез,— дип әйткәннәр, ди.— 
Аннары безнең әни бу вакытта кайтмый. Ул кич булгач кына кайта,— дип әйткәннәр, ди. 

Бүренең бик ачуы килгән, ди, ул, телен таптатып, тавышын нечкәртер өчен, туп-
туры тимерчегә киткән, ди. 

Су буенда алачыкта Аю тимер суга икән. 
— Исәнмесез, Аю дус! — дип әйткән, ди, Бүре. 
— Бик һәйбәт әле, Бүре дус! — дип әйткән, ди, Аю. 
Бүре, исәнлек-саулык сорашканнан соң, Аюга әйткән, ди: 
— Аю дус, минем телемне юкартып бирсәнә,— дип әйткән, ди. 
Аю Бүренең телен юкартырга риза булган, ди. 
— Без барыбер шул эш белән кәсепләнәбез,— дип әйткән, ди,— эш хакы бер 

сарык булыр, ул булмаса ике бәрән китерсәң дә ярар,— дип әйткән, ди. 
Бүре сарык китермәкче булган. Шуннан соң болар эшкә тотынганнар. Бүре телен 

чыгарган да сандалга китереп салган, ди; Аю, җиң сызганып, аны чүкергә тотынган, ди. 
Бүре башта чинап җибәргән, аннары, чыдый алмыйча, улап җибәргән. Шулай да түзгән, 
ди. Шуннан соң аның теле юп-юка булып калган, ди. 

Хәзер Бүре, нәкъ Кәҗә шикелле, нечкә тавыш белән җырлый-җырлый, ишек 
төбенә киткән, ди. 

Таудан тауга йөримен — 
Тау җимеше җыямын. 
Кырдан кырга йөримен — 
Кыр җимеше җыямын. 
Бер имиемә сөт җыям, 
Бер имиемә май җыям. 

Кәҗә бәтиләре, Бүрене әниләре дип белеп, ишекне ачып җибәргәннәр иде, ди, 
ач Бүре аларны берәм-берәм йоткан да урманга кереп киткән, ди. 

Кич булгач, Кәҗә әүвәлгечә җырлый-җырлый өенә кайтса, өйнең ишеге төбенә 
чаклы ачык калган, бәтиләре юк булган, ди. 

— Мики-ки-ки, мики-ки-ки, балакайларым, сез кайда? — дип кычкырган, ди. Аңа 
җавап бирүче булмаган, ди. 

Шуннан соң Кәҗә, бик кайгырып, Бүре эзеннән туп-туры урманга чапкан. Бүре 
урман буенда, кояшта корсагын җылытып ята, имеш. Кәҗәнең чабып килүе булган, 
Бүренең корсагын мөгезе белән актарып ташлавы булган, Кәҗә бәтиләре өчесе дә 
Бүре корсагыннан чабышып килеп чыкканнар, ди. Кәҗә, өч бәтиен ияртеп, сөенә-сөенә 
өенә кайтып киткән, ди. 

Алар тагын элеккечә рәхәт тормыш итә башлаганнар. Шулай да, Бүре тагын 
килер дип, бәтиләремне тагын ашап китәр дип, Кәҗә гел кайгырып йөри икән, ди. 

Беркөнне Кәҗә, өч бәтие белән, бер тар гына тирән чокыр казыганнар, ди, 
чокырның өстенә ялганчы гына итеп чыбык чабык түшәгәннәр дә чокыр кырыена күп 
итеп салам өйгәннәр, ди. 

Йөри торгач Бүре бик ачыккан да, ди, Кәҗә бәтиләрен ашап булмасмы икән дип, 
тагын юлга чыккан, ди. Ярты юлда Кәҗәне очраткан да, ди, алдашырга тотынган, ди. 

— Мин сине кунакка дәшергә дип киләдер идем, Кәҗә дус,— дип әйткән, ди. 
Кәҗә аңа әйткән: 
— Әйдә, алайса, Бүре дус, элек миңа кереп чәй эчеп чыгыйк, аннары сиңа да 

җитешербез,— дип әйткән, ди. 
Киләләр-киләләр, ди, болар. Кәҗә Бүрене туп-туры әлеге хәйләле чокырга таба 

алып килгән, ди. Кәҗә үзе чокырны сиздермичә генә сикереп чыккан, ди, Бүре чокыр 
төбенә мәтәлеп барып төшкән, ди. 

Кәҗә балаларына дәшкән, ди: 
— Мики-ки-ки, мики-ки-ки, балакайларым, шырпы кая? Ут төртегез, янсын Бүре, 

йөзе кара! — дип кычкырган икән, ди. 
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Кәҗә бәтиләре салам өстенә ут төртеп, аны чокырга ишеп төшергәннәр, ди. 
Чокыр төбендә чатыр-чотыр яна башлагач, Бүре ялынырга тотынган, ди: 
— Кәҗәкәем, колагым пешә, тартып ал! 
Кәҗә аңа өстән кычкырган, ди: 
— Балаларымны ашаганда бик шәп иде, кычкыра-кычкыра ян! 
Бераздан Бүре тагын кычкырып җибәргән, ди: 
— Кәҗәкәем, башым пешә, тартып ал! 
Кәҗә аңа өстән тагын кычкырган, ди: 
— Балаларымны ашаганда бик шәп иде, кычкыра-кычкыра ян! 
Бүре шунда янып үлгән, ди. Кәҗә өч бәтие белән, җырлый-җырлый, Бүрене шул 

чокырга күмеп куйганнар, ди. Аннан соң тагын элеккечә рәхәт-рәхәт гомер итә 
башлаганнар, ди. 

АЮ БЕЛӘН ХАТЫН 

Әүвәле заманда бер Хатын урак урырга баласы белән барган, ди. Ул ура 
башлагач ук, аның янына бер Аю килгән, ди. Ул Аюның аягына шырпы кадалган икән, 
ди. Ул Хатынга аягын күрсәтеп килгән, ди. Хатын аның аягыннан шырпысын алган, ди. 
Шуның өчен Аю Хатынга бер умарта бал китереп биргән, ди. 

АЮ ХЕЗМӘТЕ 

Әүвәле бер Мужик белән Аю дуслашканнар да, ди, икесе бергә урманга 
барганнар, ди. Урманда Мужикның йоклыйсы килгән дә, ди, ятып йоклаган, ди. 
Йоклагач, Аю каравыллап тора икән, ди. Мужикка бер чебен кунган, ди. Аю аны 
тырнагы белән куган, ди. Куып китмәгәч, Аю кешегә, аягы белән күтәреп, таш алып 
бәргән, ди, кеше шунда яньчелеп үлеп калган, ди. 

МӘЧЕ БЕЛӘН АЮ 

Бер Аю имән башына бал куйган икән. Аны Мәче сизгән дә имән башына менгән. 
Мәче бал ашап торган чакта Аю килгән дә: 

— Монда нишлисең? — дигән. 
Мәче әйткән: 
— Менә аюларны, бүреләрне себер җибәрергә язу язамын, мин — Мәскәүски 

писер,— дигән. 
Аю, бу сүзләрне ишеткәч, артына әйләнеп, имән башыннан төшкән дә качкан. 

Мәче дә, Аюдан куркып, икенче якка качкан. 

КӘҖӘ БЕЛӘН САРЫК 

Элекке заманда булган икән, ди, бер карт белән карчык. Аларның булган бер 
атлары, бер үгезләре. Вак малдан бер Кәҗә белән бер Сарыклары булган, ди. 

Карт бик әрсез, бертуктаусыз эшкә йөри торган бер кеше булган, ди. Ул көне-
төне Үгезне эшкә җигә икән, бер дә ял юк Үгезгә. Үгез, эшкә йөрүдән гаҗиз булып, 
авырая башлаган. 

Тота да Үгезне суя карт. Үгезне суйгач, Ат та уйлый башлый: “Миңа да чират 
җитәр, ахры”, — дип. Элекке заманда крестьянның тормышы авыр бит инде. Бу картны 
да ярлылык басканнан-баса бара. Акча кирәк була да, Атны да сата бу. 

Инде моның кала хәзер бер Кәҗәсе белән бер Сарыгы гына. Карт белән карчык 
үзара киңәш итәләр: 

— Үгезне суйдык, Атны саттык, терлек асрап торып булмас, ахры, Кәҗә белән 
Сарыкны суярга кирәк, — диделәр. 

Кәҗә белән Сарык бу сүзләрне ишетәләр дә үзара сөйләшәләр: 
— Безгә дә чират җитәр, ахры, Үгезне суйды, Атны сатты, әйдә без качыйк 
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булмаса, — диләр. 
Иртә белән, хуҗалары йокыдан торганчы, чыгып сызалар болар. Кәҗә, мөгезенә 

эләктереп, бер капчык та алып чыгып киткән, ди. 
Баралар-баралар болар, бара торгач, көн кичкә таба әйләнеп, караңгы да төшә 

башлый. 
Бик калын бер урман була. Урман буенда куак төбеннән бер бүре башы табалар 

да: “Кирәк булыр әле!” — дип, бүре башын капчыкка салып алып китәләр болар. 
Урман буйлап бара торгач, болар бер ут яктысы күрәләр. Китәләр болар шул ут 

яктысына таба. Ут янына барсалар, анда ун Бүре утыра. Бу Бүреләр күп итеп ботка 
пешергәннәр дә, шуңа май салып, aшап утыралар икән, ди. Кәҗә белән Сарыкны 
күргәч, Бүреләрнең күзләре кыза. Бер Бүре торып әйтә: 

— Безгә ризык та үз аягы белән килде, бу Кәҗә белән Сарыкны боткадан соң 
тотып ашарбыз, — ди. 

Кәҗә эшнең кай тирәдә йөргәнен шунда ук аңлап ала да, әче  тавыш белән 
кычкырып та җибәрә: 

— Ики-ки, мики-ки, капчыктагы бүре башы бит уники! — дип. 
Шуннан соң Кәҗә капчыктагы бүре башын чыгарып саный башлый: 
— Бер бүре башы, ике бүре башы, өч бүре башы, — дип, шул бер бүре башын 

әйләндерә дә саный, әйләндерә дә саный. 
Бүреләр бик каты куркуга төшәләр. Шуннан соң араларындагы бер зурраклары, 

әкрен генә торып, читкә сыза. Аны көтәләр-көтәләр дә, ул кайтмагач, икенчесе, 
өченчесе... Шулай акрын гына таялар болар. Шулай итеп, Бүреләр бер-бер артлы 
барысы да китеп югала, ди. Кәҗә белән Сарык, туйганчы ботка ашап, ут янында ятып 
йоклыйлар, ди. Иртә белән торып: “Болай качып йөреп булмас, безне генә асрарлар 
әле”, — дип уйлап, хуҗалары янына кайталар. Әле һаман шулай бергә яшиләр икән, 
ди, болар. 

МӘЧЕ, ЮЛБАРЫС ҺӘМ КЕШЕ 

Беркөнне Мәче белән Юлбарыс очрашалар. Юлбарыс Мәчедән сорый: 
— И энем, ни булды сиңа, ник болай бәләкәй калдың син? — ди. 
Мәче әйтә: 
— И абый-абыкай, минем хуҗам шундый усал, шундый көчле, — ди, — мине ул 

шулай бәләкәй калдырды,— ди. 
Юлбарыс әйтә: 
— Чыннан да шулай көчлемени ул, әллә миннән дә көчлерәкме? — ди. 
— Көчле, синнән дә көчлерәк,— ди Мәче. 
— Бар алайса, чакыр тизрәк, көчебезне сынашабыз без аның белән,— ди 

Юлбарыс. 
Мәче Кешене чакырып килә. Кеше килгәч, Юлбарыс сорый: 
— Синме моның хуҗасы? — ди. 
— Әйе, мин,— ди Кеше. 
— Сине бик көчле диләр, әйдә сынашабыз, кем көчлерәк икән? — ди Юлбарыс. 
Кеше әйтә: 
— Бик сынашыр идем дә, көчемне өйдә калдырганмын шул,— ди. 
— Бар, тизрәк алып кил,— ди Юлбарыс. 
— Барып алып килер идем дә, син качарсың, дип куркам,— ди Кеше. 
— Ник качарга? Юк, юк, качасым юк,— ди Юлбарыс. 
— Мин сиңа ышанмыйм шул,— ди Кеше.— Кая, аяк кулларыңны бәйләп 

калдырыйм алайса,— ди. 
— Бәйләсәң бәйләрсең,— ди теге. 
Кеше кесәсеннән бау ала да бик әйбәтләп кенә Юлбарысның аякларын бәйләп 

ташлый. Шуннан, якындагы урманга кереп, бик шәп күсәк алып чыга. Күсәк алып чыга 
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да Юлбарыска бирепме-бирә: «Кай төшең кычыта!» Кыйный торгач, Юлбарысның җаны 
кыл өстендә генә кала. Шунда ул Мәчене күрә дә әйтә: 

— Кара әле, энекәш, хуҗаңнан сора әле: мине дә синең кебек калганчы 
кыйнармы ул, әллә үтерерме? — ди. 

— Белмим шул,— ди Мәче. 
Кеше, шулай итеп, мактанчык Юлбарысны кыйнап үтерә. 

МАЧЫ БАШЛЫ ЯБАЛАК 

Бер заман кошлар патшасы җыя кошларны. Сораша: 
— Мин сезне ни өчен җыйдым? — ди кошлар патшасы. Тегеләр әйтә: 
— Без белмибез, әйтсәң, белербез. 
— Менә шуны беләсем килә минем, дөньяда коры агач күпме, чи агач күпме? 

Ирләр күпме дә хатыннар күпме? Шуны беләсем килгәнгә сезне җыйдым. 
Берсе дә әйтәлми. Күплеген дә, азлыгын да. 
— Берәр кош калмаганмы? — ди. 
Берәү әйтә: 
— Мачы башлы ябалак килмәгән,— ди,— ул тычкан саклап калды,— ди. 
— Алай булгач, рәхим итеп барып китерегез әле,— ди,— бәлки, ул әйтер,— ди. 
Хәзер тегене селкеттеләр, китерделәр. 
— Нишләп килмәдең? — ди. 
— Соң, вакытым булмады, ашасым килә иде, мин ашамаган идем,— ди,— менә 

хәзер килдем,— ди. 
— Сине шуның өчен чакырттым,— ди,— менә шулкадәрле халык әйтәлмиләр,— 

ди,— бәлки, син әйтерсең,— ди,— менә шул сүзем,— ди.— Дөньяда коры агач күпме, 
чи агач күпме?— ди. 

— Коры агач күп,— ди. 
— Нишләп? Минемчә, чи агач күп булырга тиеш,— ди. 
— Юк, коры агач. Менә мин шуны саныйм,— ди,— нинди генә чи агачта коры 

ботак бар,— ди,— аны мин саныйм корыга,— ди. Менә шуңа коры күп,— ди. 
— Ну анысы ярый,— ди.— Риза. Менә син әйт әле,— ди,— дөньяда хатыннар 

күпме, ирләр күпме? — ди. 
— Бит монда уйлыйсы да юк,— ди.— Әлбәттә, хатыннар күп,— ди. 
Патша: 
— Минемчә бит, ирләр күп булырга тиеш. 
— Ә мин бит күп ирне хатыннарга саныйм,— ди. 
— Нишләп? 
— Хатыннар сүзе белән йөргән ирне мин хатынга саныйм,— ди. 
— Дөрес,— ди,— димәк, хатыннар күп,— ди. 
Шуннан соң кошлар патшасы Мачы башлы ябалакны зирәклеге өчен үзенең 

вәзире иткән, ди. 

АЙ БЕЛӘН КОЯШ 

Ай белән Кояш элек заманда гел бер җирдә генә тормакчы булганнар. Шуннан 
соң, бөтен кошларны җыеп, шул турыда җыелыш ясаганнар. Бөтен кошлар, боларның 
бер җирдә торуларына риза булып, шуңар кул куйганнар. 

Болар арасында бары бер генә кош кул куймыйча калган, ди. Ул булган Ярканат. 
Бүтән кошлар Ярканаттан сораганнар: 

— Бөтен кошлар кул куйганда, нилектән син генә кул куймадың? — дигәннәр. 
— Кулны мин,— дигән Ярканат,— шул сәбәпле куймадым, дигән: Кояш белән Ай 

бер җирдә генә торсалар, җил бер генә яктан исәр, агачлар кәкре булып үсәрләр, 
игеннәр дә Кояш төшкән җирдә генә үсәр. Кояш төшмәгән җирдә үсмәс,— дигән. 

Шуннан соң бүтән кошлар әйткәннәр: 



20 

 

— Дөрес әйтә шул, Кояш төшмәгән җирдә иген үсми инде ул,— дигәннәр. 
Ай белән Кояшка икесенә дә, бер җирдә тормаска, әйләнеп йөрергә, дип, карар 

чыгарганнар, ди. 
Шуннан соң Кояш әйткән Ярканатка: 
— Мин сине үземнең яктылыгымда йөртмәм,— дигән. 
Шунлыктан Ярканат көн яктысына чыгып йөри алмый икән. 
Аңа Ай сүз әйтмәгән, шуңа күрә ул Ай яктысында бик әйбәт йөри, ди. 
Ай белән Кояшның болай әйләнеп йөрүен бөтен кош- кортлар, бөтен халыклар 

бик дөрес дип кабул иткәннәр, ди. Шуннан соң игеннәр дә яхшы була башлаган, ди. 

II БҮЛЕК 

Борын-борын заманда 

Әнә шулай, «борын-борын заманда» дип, гадәттә, тылсымлы әкиятләр 
башланып китә. Чыннан да, бу төр әкиятләрдә сурәтләнгән вакыйгаларның безнең 
заманда булуы һич мөмкин түгел. Хәтта борын заманнарда булуы да шик тудыра. 
Әйтик, Каф тавы артында яисә җир астындагы биләмәсендә хакимлек итүче коточкыч 
диюләр, кешеләрне йотарга әзер торучы күп башлы аждаһалар, күз ачып йомганчы 
теләгән җиреңә илтеп куючы сәмруг кошлар, оча торган паласлар, күпме теләсәң, 
шулкадәр гаскәр чыгара торган мөгезләр... 

Кыскасы, тылсымлы әкиятләрдә серләр тулып ята, һәм без әлеге серләргә 
төшенергә тырышып карыйк. 

Бу әкиятләрнең күбесенә түбәндәге сюжет хас: булачак герой, үсеп җиткәч, ил 
гизәргә чыгып китә, төрле маҗараларга очрый, патша кызын аждаһа яки диюләрдән 
коткара, яисә патша йөкләгән авыр бурычларны үти һәм, нәтиҗәдә, әлеге патша 
кызына өйләнеп, үзе патша булып кала. 

Кыскача гына әйткәндә, үсмернең җәфалар күреп башлаган мөстәкыйль 
тормышы ахыр чиктә аның уңышлы өйләнүе һәм дәрәҗәгә ирешүе белән тәмамлана. 

Галимнәр тылсымлы әкиятләрдә сурәтләнгән гайре табигый хәлләрне борынгы 
заманда реаль тормышта яшәгән балигълык йоласының чагылышы дип саныйлар. 

Балигълык, ягъни үсмерләрне олы кешеләр сафына кабул итү йоласы, барлык 
халыкларда да булган һәм бар. Хәзер инде ул паспорт алу вакыйгасы белән генә 
билгеләнә. Борын-борын заманнарда исә паспорт та, белем турында таныклык та 
булмаган. Ә тереклек итү, мөстәкыйль тормыш юлына басу өчен яшь кеше ай-һай күп 
нәрсәне белергә, күп нәрсәне эшли алырга тиеш булган. Яшәү өчен әле, беренче 
чиратта, оста аучы булу таләп ителгән. 

Балигълык йоласы (фәндә ул инициация дип атала) үзенең кырыслыгы белән 
аерылып торган. Иң элек үсмерләрне, махсус йортка җыйнап (мондый йорт яшәү 
урыныннан читтә, күбесенчә урман эчендә булган), айлар буе җаваплы сынауга 
әзерләгәннәр: ыруның серләрен ачканнар, изге мифларын сөйләгәннәр, йоланы үтәү 
тәртипләренә һәм төрле һөнәрләргә өйрәткәннәр. Хатын-кызларга һәм балаларга бу 
йортка керү катгый тыелган. 

Үсмер бу йортны үзе эзләп табарга тиеш булган. Әкиятләрдә ул түбәндәгечә 
чагыла: егет, ата-анасының фатихасын алып, дөнья гизәргә чыгып китә, бара-бара 
карурманга барып җитә, тирә-юнь караңгылана, шуннан соң, ут күреп, бер йортка 
барып керә. Әмма бу йорт куркыныч урын булып чыга, анда егет убырлы карчыкка яисә 
ниндидер хайванга, йә булмаса юлбасарларга тап була. 

Ирләр йортында әзерлек чоры үткәч, тантаналы шартларда егетләрнең берәр 
тешен сугып төшергәннәр, шуннан соң аларны мифик зат яки ыруның тотемы 
рәвешендә төзелгән корылмага кертеп чыгарганнар, сөннәтләгәннәр һәм берәр 
бармагын кисеп алганнар. 

Яшәү чыганагы нигездә аучылык булган заманда кешенең киекләрне кулга 
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төшерү осталыгы гаять мөһим булган. Ә тотем хайванның ашказаныннан чыккан кеше, 
сихри сәләткә ия булып, беренче чиратта нәкъ менә киекләр өстеннән хакимлек итә 
ала, дип ышанылган. Шуңа күрә, йола үтәлгәннән соң, үсмерләр олылар рәтенә күчкән, 
дип саналган һәм аларга өйләнергә рөхсәт ителгән. 

Тәхет варислыгы бик күп илләрдә борынгы община җәмгыятенә хас тәртипләргә 
нигезләнгән булган. Кагыйдәләрнең берсе шул: ирләр бары тик чит ырудагы хатын-
кызга гына өйләнә алганнар. Үз ыруындагы хатын-кызга өйләнү катгый тыелган. Янә дә 
ир кеше, үзе туып-үскән гаиләне яисә ыруны ташлап, яшәү өчен хатыны туып- үскән 
гаиләгә киткән. Болар мәҗбүри кагыйдә саналган. Кешенең чыгышы да ата ягыннан 
түгел, ана ягыннан исәпләнгән. Шуңа күрә патша власте да аның үз улына түгел, бәлки, 
киявенә күчкән. Шулай итеп, теләсә нинди чит-ят кеше, патшаның кызына өйләнү 
белән бергә, соңыннан патшалыкка да ия булып калган. Әкияттә әнә шулар да чагыла. 

Тылсымлы әкиятнең үзәгендә идеаль герой образы тора. Күп очракта ул — кече 
туган. Төп герой итеп олы туган сурәтләнгән әкиятләр бик сирәк очрый. Кече туган 
абыйлары тарафыннан җәберләнә, аңа бернинди дә өмет багланмый, ул хәтта җүләр 
яки таз дип кимсетелә. Тик ахыр чиктә җиңү барыбер кече туган ягында була, максатка 
ул ирешә. 

Тылсымлы әкият герое башлыча мифик персонажлар белән көрәшә. Шулардай 
иң күп очрый торганы — дию. 

Дию — иран мифологиясеннән кергән персонаж. Ул, кагыйдә буларак, 
кешеләрдән еракта, Каф тавы артында яисә җир астында яши һәм, гадәттә, патша 
кызларын яки аның мал-туарын урлап китә. Дию патшалыгы кешеләр яши торган 
җирдән үзенең күренеше белән дә нык аерыла. Әкиятләрдә дию яши торган урынга 
карата «ат килсә, тоягы көя, кош килсә, канаты көя торган җир» («Ак бүре») диелә. 
Аның биләмәсенә беркемнең дә керергә хакы юк. Анда бик күп кеше сөякләре аунап 
ята. Мондый күренешләр диюнең үлеләр дөньясы хакиме булуын раслый. 

Ләкин дию нинди генә куркыныч зат булмасын, әкият герое — баһадир егет, 
юлда очраган теләсә нинди кыенлыкларны җиңеп, аның биләмәсенә керә һәм, аны 
үтереп, кызны да, башка тоткыннарны да азат итә. 

Шулай итеп, кеше бик борынгы заманнарда ук үлемсезлеккә омтылган, 
хыялында гына булса да үлеләр дөньясы хакимен тар-мар итеп, аның кулындагы 
кешеләрне яңадан тереләр дөньясына кайтарган. 

Күп кенә тылсымлы әкиятләрдә геройның дошманы сыйфатында убырлы карчык 
персонажы сурәтләнә. Кайберләрендә ул җалмавыз, сихерче карчык яисә бер карчык 
дип кенә йөртелә. Ләкин асылда бу исемнәр бер үк затны белдерәләр. 

Күбесенчә урмандагы кечкенә өйдә яшәүче убырлы карчык (җалмавыз) усал һәм 
рәхимсез. Ул кешеләрне йота яисә аларның канын эчә («Таңбатыр»). Ләкин мәҗбүр 
иткәндә, карчык йоткан кешеләрне сау-сәламәт рәвештә кире дә чыгара. Өстәвенә, 
йотылган кешеләрнең физик кимчелекләре бетә: сукыр — күзле, кулсыз — куллы, 
аяксыз аяклы була. 

Әмма әкиятләрнең кайберләрендә карчыкның кешеләргә ярдәм итүе турындагы 
борынгы сюжетлар да сакланган. Мәсәлән, «Үги кыз» әкиятендә әлеге карчык 
кешеләргә игелек күрсәтә, бары әхлаксызларга карата гына рәхимсез булып кала. 

Шулай итеп, убырлы карчык персонажы үзенең үсешендә ике этап кичергән: 
башта ул, йолага аваздаш рәвештә, кешеләргә ярдәм итүче, бүләк бирүче буларак 
гәүдәләнсә, соңрак, матриархаль тәртипләр беткәннән соң, явыз итеп сурәтләнә 
башлаган. Менә аның сере нәрсәдә! 

Балигълык йоласы һәм үлеләр дөньясына бәйле янә бер персонажны әйтеп 
үтәргә кирәк. Ул — әкиятләрдә еш очрый торган елан персонажы. Бу урында шуны да 
игътибарга алыйк: елан образы күп очракта иран мифологиясеннән кергән аждаһа 
образы белән кушылган. Шуңа күрә кайбер әкиятләрдә бу персонаж аждаһа-елан дигән 
кушма исем белән дә йөртелә. 
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Халыкта еланның, йөз ел яшәгәч, аждаһага әверелүе турында ышану бар. Ә 
аждаһа, янәсе, дөньяда мең ел яши һәм, үз чиратында, юхага әверелә. 

Аждаһа — геройның дошманы. Ул күбесенчә берничә башлы итеп сурәтләнә 
(ике, өч, дүрт, алты, җиде, тугыз, унике башлылары очрый). Аждаһа, гадәттә, диңгездә 
яисә елга буенда яши һәм кешеләргә бер тамчы да су бирми. Су алыр өчен кешеләр 
аңа кызларын корбан итәргә мәҗбүр. Чират патша кызына җиткәндә, әкият герое, 
аждаһа белән сугышып, аны үтерә һәм кызларны афәттән коткарып кала. Кагыйдә 
буларак, егет үзе коткарган кызга өйләнә дә. 

Аждаһа әкиятләрдә бары тик дошман персонаж итеп сурәтләнсә, елан һәм уңай, 
һәм тискәре тип булырга мөмкин. Уңай тип еланнар күбрәк очрый, һәм алар башлыча 
бүләк бирүче, ярдәм итүче буларак сурәтләнә («Елан патшасы Шаһмара»), Әкиятләрдә 
бу рольне еш кына Ак елан үти. Аның нигезе тотемистик ышануларга кайтып кала. 
Геройга кайвакыт еланнар белән сугышырга туры килсә дә, гомумән алганда, еланнар 
белән сугышу татар әкиятләренә хас түгел. 

Юха да — кешенең дошманы. Ләкин ул аждаһа кебек ачыктан-ачык хәрәкәт 
итми, бәлки, матур егет яисә матур кызга әверелеп, башта кеше белән никах 
мөнәсәбәтенә керә, шуннан соң әлеге кеше әкренләп сула башлый. 

Юха дошманын соңгы чиккәчә эзәрлекли, мәгәр кайчак беркатлылык та күрсәтә: 
мәсәлән, геройның сүзен үтәп, аның сөякләрен ашамый, нәтиҗәдә юха ашаган ирне 
терелтәләр, һәм хәлиткеч җиңү герой ягында була («Чәчәк күлмәк»). 

Бу затлардан тыш, тылсымлы әкиятләрдә, геройның дошманнары буларак, үзе 
бер карыш, сакалы биш карыш карт, гыйфрит, җен, пәри һ. б. мифологик персонажлар 
да очрый. 

Тылсымлы ат, күгәрчен, алтын балык, ак бүре, сәмруг кош һ. б. персонажлар, 
гадәттә, уңай образлар итеп сурәтләнәләр, алар әкият героена ярдәм итәләр. 

Тагын шуны да әйтергә кирәк: алда сөйләнгән сюжет бары тик батырлар 
турындагы әкиятләргә һәм «саф» тылсымлы әкиятләргә генә карый. Бу ике төркемнән 
тыш әле тылсымлы әкиятләр рәтендә йөртелә торган һәм шартлы рәвештә архаик 
әкиятләр дип атарга мөмкин булган кечерәк күләмле әсәрләр дә бар («Елан патшасы 
Шаһмара», «Зөһрә», «Гөлчәчәк», «Үги кыз», «Өч кыз туган»), Аларның бер өлешен, 
мәсәлән, нахакка рәнҗетелгән кыз яисә үги кыз турындагы әкиятләр тәшкил итә. 
Тылсымлы әкиятләр белән танышуны әнә шул төркемдәге әсәрләрдән башлыйк. 

ЕЛАН ПАТШАСЫ ШАҺМАРА 

Әүвәл заманда бер фәкыйрь урманнан утын күтәреп алып кайтып сата икән дә 
шуның белән көн итә икән. Ул бер дә алып кайта, ике дә алып кайта. Шулай ташый 
торгач, бу бер көнне юан агач төбенә утыра. Ярлы кеше бик уйлана бит ул. Уйланып 
утыра. Туфракны алай да казый, болай да казый. Көн күрмеше авыр, шулай уйланып 
утыра. Шулай уйланып, туфрак казып утырган чагында моның кулына бер тимер тоткыч 
очрый. Уйлый: «Бу нинди тимер?» —ди, ипләбрәк карый. Казый-казый бу зур капкач 
булып чыга. «Бу,— ди,— караклар малыдыр, ахры, моны караклар куйгандыр»,— ди. 
Таш белән, агач белән каера-каера ача бу капкачны. Ача да бер таяк тыгып җибәрә. 
Таяк йомшак кына бер нәрсәгә тия. Шуны алып карый. «Бу,— ди,— бал кебек нәрсә 
икән»,— ди. Таякка бармагын тидерә дә бармагын ялап карый. Бал булып чыга бу. 
Капкачны ябадыр да өенә кайтып китә. 

Өенә кайта. Бер чиләк ала. Урманга барып, шул чиләккә бал тутырып, янә 
капкачны ябып куя. Бер авылга барып, балны сата, яхшы гына файда күрә. Утын 
сатмый инде хәзер. Шулай бал сатып йөри-йөри ара бу. Аннары күршесенә кереп әйтә: 

— Бер нәрсә таптым, бер кешегә дә әйтмә. Әйдә киттек,— ди. 
Күәс чиләкләре алалар, чүлмәкләр алалар да китәләр. 
Барып җитәләр. Теге күршесенең ике күзе дүрт була. Балны чыгаралар гына. 

Төяп, өйгә кайтып китәләр. Балны кая куярга да урын юк инде. Балны кырып алып 
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кайттылар. Тегендә тәмам бетте. Шуннан күршесе дә туктады, үзе дә туктады. 
Ярлының тагын акчасы бетте. Балы булмаса да шунда барасы кйлә ярлының: 

«Тагын булмасмы?» — ди. Бер көнне тагын чыгып китте. Ярар, барып җитте. 
Тәвәккәлләп төпкә төште. «Бер хикмәт бардыр анда»,—  ди. Төшсә, кулына кырыйда 
ишек тоткасы кебек бер тотка очрады. Тоткычны тапкач, бу уйлый: «Монда ни булса да 
бардыр»,— ди. Тәвәккәлләп ачты. Ачса, ни күрсен: дөнья кебек якты җир. Шунда тәвә-
тәвә еланнар яткан. Еланнар уртасында, карават кебек нәрсәдә ак җәймә. Шуның 
өстендә бер Ак елан. Еланнар теге кешене йотарга башларын калкыталар. Шул 
вакытта Ак елан: «Тик торыгыз!» — дигән кебек, койрыгын бутап куя. Шул карават кебек 
нәрсә янында бер ак таш бар. Ялтырап тора, бик әйбәт. Еланнар шул ташны барып 
ялыйлар. 

Теге кешенең карыны бик ачыкты. Карыны ачыкканга һич тәкать тота алмый 
инде. Ничә көннәр ач ятты. Ак елан койрыгын болгый теге кешегә, шунда таба килергә. 
Бу кыймылдарга куркып утыра: «Кыймылдасам, еланнар йотар»,— дип. Шул чагында 
Ак елан телгә килә: 

— Егет, — ди, — минем ашарга дигән балымны алып саттың, файда иттең. 
Тагын монда кердең, — ди. — Җәмәгатең бардыр, балаларың бардыр, сагынырлар, — 
ди. — Инде син моннан кайта алмыйсың, шушында безнең белән гомер итәрсең,— ди. 

Теге елап җибәрде. Ак елан әйтә: 
—  Курыкма, мин сиңа тидертмәм,— ди.— Карының ачса, шушы ташны килеп 

яла. Ашыйсың да килмәс, эчәсең дә килмәс,— ди. 
Аптырагач, бу курыкса да барып ялый инде. Ялагач, моның эчәсе дә килми, 

тамагы да тук. 
Бу беркөнне хатынын, балаларын искә төшереп елый. Ак елан моны жәлли. Шул 

чагында егет Ак еланга әйтә: 
— Син,— ди,— кем буласың соң, бу еланнардан бер дә курыкмыйсың? — ди. 

Телгә килгәч, сөйләшергә була бит инде. 
Ак елан әйтә: 
— Мин аларның патшасы,— ди.— Минем исемем Шаһмара,— ди. 
Егет әйтә: 
— Миңа моннан чыгарга булмасмы? Зинһар, тыңласана сүземне,— ди. 
Шаһмара әйтә: 
— Мин сине чыгарыр идем, син минем гомерем кыскаруга сәбәп буласың. Син 

мине кешегә сөйләрсең. Кешегә сөйләвең — минем үлүем,— ди. 
Теге егет әйтә: 
— Әйтмим,— ди, ант эчә, каргана.— Шушында ничек күрдем, шулай калыр,— ди. 
Шулай дигәч, Шаһмара бер еланга кушты: «Бар, чыгар моны»,— ди, койрыгы 

белән изен ясый (изен ясау — ишарә итү) үзенчә. Тагын әйтә егеткә: 
— Кешегә әйтсәң, минем гомерем бетә. Әйтәсе булма, рәнҗермен,— ди. 
— Әйтмәм,— диде егет, карганды, елады. 
Шуннан егет елан койрыгына ябышты да, елан үзен өскә алып чыкты. Аннары 

елан кире эчкә кереп китте. Егет өенә кайтып керде. Җәмәгатьләре елаштылар, 
куаныштылар. Ничә айлар югалып торган кеше кайткач, бик шатлык булды. 

Шул шәһәрнең патшасына авыру тия. Патша сихерчеләрне дәштерә. Дәштерә 
дә, сихерчеләр: 

— Бу авырудан тергезү өчен Шаһмараны күргән кеше кирәк,— диләр. 
Патша әйтә: 
— Нәрсә соң ул Шаһмара? Мин аны белмим,— ди. 
Бер сихерче әйтә: 
— Шаһмара ул — Ак елан, еланнар патшасы,— ди. 
Патша әйтә: 
— Аны күргән кеше күп булыр, аны каян белербез соң? — ди. 
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— Аны үзебез белербез. Ясат бер мунча. Бөтен кешене шунда керт. Аны шуннан 
белербез. Шаһмараны күргән кешенең тәне ала булыр,— диләр сихерчеләр. 

Патша мунча салдыра, яктыра. Тәмам булгач, кешеләрне тиген генә (т и г е н — 
түләүсез, бушлай) чабынырга өнди. Булган кеше керә. Тиген мунчага теләп керәләр 
инде. Мунчага кергән һәммә кешенең исемен язалар. Соңыннан: «Син мунча 
кердеңме?» —дип, эзләп кертә башлыйлар. Шаһмараны күргән фәкыйрьне дә китереп 
тоталар: 

— Син мунча кердеңме? — дип сорыйлар. 
— Кердем,— ди. 
Кенәгәдән карыйлар: 
— Исемең ничек? — диләр. 
— Фәлән,— ди. 
Кенәгәдә исеме юк. Моны көчләп мунчага алып керделәр. Салды күлмәкне. 

Каралы-аклы буй-буй тәнле бу. Белделәр моны сихерчеләр, шулай да сорыйлар: 
— Синең тәнең ник болай? — диләр. 
— Мин кечкенәдән шулай,— ди теге. 
Сихерче әйтә: 
— Юк, синең тәнең кечкенәдән үк болай түгел. Син еланнар патшасы 

Шаһмараны күргәнсең, тәнең шунлыктан ала,— ди. 
— Юк, елан патшасы түгел, еланны да күргәнем юк минем,— ди. Еланнар 

патшасын үтерәсе килми, ялганлый бу. 
Әйтмәгән өчен патша моны төрмәгә яптырды. Бу кеше төрмәдә өч көн ач ятты. 

Көн саен килеп сорыйлар: 
— Күргән булсаң, әйт син,— диләр. 
Теге әйтми. Болай булмады, моны төрмәдән чыгардылар. 
Сихерче әйтә: 
— Тәненә берне-берне генә энә кадарга кирәк, әйтер ул,— ди. 
Алып килделәр. Бер энә кададылар. Бик каты кычкырды бу. Икене кададылар. 

Тагын бик каты кычкырды бу. Әйтми әле үзе. Өченчене кадаганда әйтте: 
— Күрдем,— диде. 
— Ник әлегә хәтле әйтмәдең? — ди сихерче.— Нихәтле көннәр үткәрдең, әллә 

кайчан әйтү кирәк иде. Кай төштә күрдең? — ди. 
Теге әйтә: 
— Урманда күргән идем дә качты бит ул, патша икәнен дә белмәдем,— ди. 
Сихерче сораша: 
— Кайсы урманда, кайсы төштә? — ди. 
Теге әйтә: 
— Белмим, кай төштәдер, бик күптәннән инде,— ди. 
Сихерче әйтә: 
— Алай булса, әйтмәсәң, машина белән кулыңны кысабыз, машина белән 

тырнакларыңны суырып алабыз,— ди. 
Теге әйтми. Машинага утырттылар. Кулын кыстылар. Машина бер кулының 

тырнакларын суырып-суырып алды. Теге әйтмәде. Икенче кулын кыстырдылар. Егет 
чәнчә бармагын суырып алганда әйтте: 

— Шушылай-шушылай, шушында күрдем, ләкин кеше алып бармыйм, үзем генә 
алып киләм,— ди. 

Алтын тәлинкә алды да хуплап алырга китте бу. Урманга барып җиткәч, капкачны 
ачты. Түбән төшми инде, өстән генә кычкырды бик каты: 

— Шаһмара! — дип. 
Шаһмара, моның тавышын ишетеп, су аккан кебек акрын гына чыгып килә: 
— Әй, егет, гаһдең (гаһед — вәгъдә, ант), каргануың шушымы? — ди.— Әле 

гомер итә идек. Сиңа ышанып гомерем бетте менә,— ди. 
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Шаһмараны күргәч, егет елады: 
— Бер дә әйтми идем. Өч көн төрмәдә яттым. Тәнемә энәләр кададылар. Бер 

кулымның тырнакларын суырганда да әйтмәгән идем. Үлем әчесе авыр икән, 
икенчесенекен суырганда, түзә алмадым, әйттем инде,— ди. 

Шаһмара әйтте: 
— Ярар инде, минем гомерем беткәнгә сәбәптер,— ди.— Рәнҗемим, минем өчен 

бик зур җәфалар күргәнсең икән,— ди. Шуннан Шаһмара егеткә акыл өйрәтә башлады: 
— Менә син,— ди,— мине пешерергә алып китәсең. Пешерергә сиңа кушалар,— ди.— 
Кайткач, мине,— ди,— өч кисәккә бүл. Әүвәле кайнаган суын аерым куярга кушарлар, 
әүвәле үзең эч, дип әйтерләр,— ди.— Икенче кат кайнаганын тагын аерып куярга 
кушарлар,— ди.— Өченче кат кайнаганын тагын аерып куярга кушарлар,— ди.— Шулай 
аерып-аерып куярсың. Ләкин,— ди,— әүвәл кайнаганы белән актыктан кайнаганын 
алмаштырып куй. Актыктан кайнаганын әүвәле кайнады, дип әйт,— ди. 

Егет Шаһмараны алып кайтты. Аңарга Шаһмараны пешерергә куштылар. Егет 
Шаһмараны өчкә кисте. Моңарга өч савыт бирделәр. Өч рәт кайнатырга куштылар. Егет 
беренче кайнаганын да алып куйды, икенче кайнаганын да алып куйды, өченче 
кайнаганын да алып куйды. Шуннан тиз генә беренче кайнаганы белән өченче 
кайнаганының урыннарын алыштырып куйды. 

Килде теге сихерче: 
— Кайнаттыңмы? — ди. 
— Кайнаттым,— ди. 
— Әүвәле кайнаганы кайсы? — ди. 
— Менә,— дип күрсәтте. 
— Икенче кайнаганы кайсы? — ди. 
— Менә,— дип күрсәтте, уртада инде анысы. 
— Өченче кайнаганы кайсы? — ди. 
— Менә монысы,— ди. 
Егет аларның урыннарын елан әйткәнчә алыштырып куйган иде. Үзе ни өчен 

икәнен дә белми әле. 
— Менә монысын мин эчәм, монысын син эчәрсең,— ди сихерче. 
Сихерчегә, өченчесе дип, беренчене эчерде бу. Сихерченең шунда ук корсагы 

шартлады. Бу үзе өченче тапкыр кайнаганын эчте дә казанда кайный торган Шаһмара 
кисәкләренең сүзләрен аңлый башлады. 

Казанда Шаһмара кисәкләре сөйләшә, ди. Баш кисәге әйтә, ди: 
— Мине ашаса, патшаның башы төзәлер,— дип әйтә, ди. 
Корсак кисәге әйтә, ди: 
— Мине ашаса, эче төзәлер,— дип әйтә, ди. 
Койрык кисәге: 
— Мине ашаса, аяклары төзәлер,— дип әйтә, ди. 
Атларның, сыерларның, бөтен хайваннарның телен белер өчен, сихерче шул 

өченче кайнаганны эчмәкче булган икән, каһәр. Хәзер теге фәкыйрь бөтен хайваннар 
телен аңлый инде. 

Әүвәле Шаһмараның башын ашатканнар патшага, аның башы төзәлгән. Аннары 
урта кисәген ашатканнар, аның эче төзәлгән. Койрыгын ашатканнар, аның аягы 
сәламәтләнгән. Элеккедән дә тазара төшкән патша. 

Актык чиге, шул фәкыйрь үзе табиб булып калган. Бөтен авыруларны дәвалый 
белгән, хайваннар телен дә белгән. 

ЗӨҺРӘ 

Борын заманда бер әби белән бабай булган, ди. 
Боларның туган бер балалары үлә барган, ди. Шуннан, бервакыт әби бер кыз 

китергән. Исемен Зөһрә дип кушканнар. Бик тә чибәр булган, ди, бу кыз бала. Күз 
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тимәсен, дип, аны урамга да чыгармаганнар, кешегә дә күрсәтмәгәннәр. Алай да халык 
белгән боларның кызлары барлыгын. Моңа ундүрт яшь тула. Бер дә беркөнне күрше 
кызлары керәләр дә: 

— Әби, кабәм, Зөһрәне безнең белән юынырга җибәрче,— диләр. 
Әби әйтә: 
— Ни сөйлисез, безнең кызыбыз юк ич,— ди. 
Тегеләр: 
— Юк, бар, без беләбез,— диләр. 
Әби үзенекендә тора, җибәрми. 
Өч көн керәләр күрше кызлары. Ахырда әби җибәрә. Зөһрәне киендереп, 

бизәндереп чыгаралар. 
— Кара аны, югалып әллә кайларда йөрмә, тиз кил (кил — кайт)! — ди. 
Шаккаткыч чибәр булган шул кызлары. Баралар кызлар авыл читендәге күлгә. 

Тиз-тиз чишенәләр дә чумалар күлгә. Киемнәре ярда кала. Менә бер заман юынып 
туйгач, кызлар чыга башлыйлар, киенәләр. Зөһрә дә чыга, чыкса, киемнәре өстендә 
бастырык буе елан ята. Кызлар барчасы куркып качалар. Бу да курка, якын килми, 
үксеп-үксеп елый. Качып китәр иде, киемнәр кирәк, ятсына кеше күзеннән. Шулчак елан 
телгә килә: 

— Син елама, Зөһрә,— ди,— мин сиңа тимәм, киемеңне дә алырсың,— ди,— тик 
әйт син, миңа кияүгә чыгарсыңмы? —ди. 

Зөһрәнең коты алына: 
— Абау, ни сөйлисең? — ди. 
— Әйтәсе сүзем шул,— ди кара елан,— сиңа унсигез яшь тулу белән сине килеп 

алырмын, әзерләнеп тор,— ди. 
Елан шул сүзләрне әйтә дә күлгә чума. Кыз аптырап, куркып кала. Өйгә кайткач, 

әнисе сорый: 
— Кызым, сиңа ни булды? Ак мамык төсе кергән үзеңә,—ди. 
Зөһрә барчасын бәйнә-бәйнә сөйләп бирә. 
— Кара еланга кияүгә чыгасым юк, коткарыгыз, әнием,—ди. 
— Кайгырма, балам, күз нурым,— ди анасы.— Сине еланга бирер өчен 

тудырмадым, әмәлен табарбыз,— ди. 
Зөһрә тынычлана инде. 
Көн артыннан көн үтә, кыз үсә, унсигез яшькә җитә. Болар йортларын, елан 

кермәслек итеп, чуен койма белән койдыралар. Беркөнне Зөһрә йөгереп керә дә, коты 
чыгып: 

— Әнкәй, елан килә,— дип кычкыра. 
Чыксалар, бөтен күк йөзе караңгыланып килә, дөньяның асты өскә әйләнә. 

Аждаһалар, пәриләр, җеннәр, еланнар — берсе дә калмаганнар. Болар тиз генә йортка 
кереп бикләнәләр. Еланнар килеп тә җитә. Кара елан тыштан әйтә: 

— Син, Зөһрә, сүзеңдә тормадың, әзерләнеп көтмәгәнсең. Чыгасыңмы, юкмы, 
мин килдем,— ди. 

Зөһрә әйтә: 
— Юк, сиңа чыгасым юк, килгән юлыңнан кире кит,— ди. 
— Мин синнән башка китәргә килмәдем, вакытым кыска, чыгасыңмы? 
— Юк, чыкмыйм,— ди Зөһрә. 
Елан: 
— Алайса, көч белән алырмын,— ди. 
Шуннан өй почмагы күтәрелә башлый. Әби дә, бабай да бик куркышалар. Зөһрә, 

язмышым шулдыр инде, дип әйтә тегеңә: 
— Чыгам, кара елан, чыгам,— ди. 
Өй шундук үз урынына утыра. Зөһрәне урамга чыгаралар. Каршысында теге кара 

елан бөтерелә. Бөтен тирә-якта пәриләр, җеннәр, еланнар сызгыра, ыжылдый. Кара 
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елан бер селтәнә — барчасы югала. 
Елан әйтә: 
— Әйдә, киттек, кабәм (кабәм — иркәләп, яратып эндәшү сүзе), вакыт җитә,— 

ди. 
Кыз әйтә: 
— Әйдә,— ди. 
Китәләр болар, парлап. Елан шуышып яннан бара. Зөһрә атлап бара. Күлгә 

җиттеләр. 
Елан әйтә: 
— Мин сиңа уралырмын да күлгә чумарман, син курыкма,— ди. 
— Курыкмыйм,— ди Зөһрә. 
Кызның куркуы беткән инде. 
Елан урала да, күлгә чумалар. Су төбеннән барып, бер ишеккә җитәләр. Елан 

ишекне ача да башта үзе төшә. Аннары Зөһрәне төшерә. Түбәндә алтын баскыч икән. 
Кара елан шул баскычка бер орына, ике орына да искиткеч матур егеткә әверелә. 
Шунда әйтә кызга: 

— Син курыкма миннән, мин үзем дә адәм баласы. Бала чагымда җеннәр 
урлаган мине. Хәзер бөтен гыйлемлекләрен отып алдым да патша булдым үзләренә,— 
ди. 

Шулай дигәч, Зөһрәгә җан керә. Егеткә шул ук минутта гашыйк була. 
Патша егет шәһәрне күрсәтә. Ни генә юк монда! Барчасы алтыннан, көмештән. 

Болар тиздән өйләнешәләр дә тора башлыйлар. Егет җеннәрне бик каты эшләтә икән. 
Адәмнәргә һич тидертми икән үзләрен. 

Өч елдан боларның өч балалары була, берсеннән-берсе матурлар, пешкән алма 
кебекләр. Тора торгач, Зөһрә әти-әнисен, туган илен сагына башлый. 

Беркөнне әйтә бу иренә: 
— Син мине туган йортыма ике атнага җибәрче, балаларымны да күрсәтер 

идем,— ди. 
Патша каршы түгел. 
— Яхшы, барырсың,— ди,— күчтәнәчкә алтынын, көмешен — күпме кирәк ал, 

әби белән бабайга гомерлек булсын,— ди. 
Хатыны күп итеп алтын, көмеш тутыра. Өч баласын үзе белән ала. Патша хәзер 

озата бара инде боларны. Алтын баскычка җиткәч, өч тапкыр орынган иде, кара елан 
булды тагын. Боларны, урап, күл читенә чыгарып куйды. Шунда хатыны саубуллашып 
китәргә иткәндә: 

— Син ничек кайтырсың соң, беләсеңме? — дип сорый. 
— Белмим,— ди хатын. 
— Син әйтерсең: «Диюләр патшасы, бире чык!» — диярсең, мин чыгармын,— ди 

егет.— Тик беркемгә дә әйтмә, әйтсәң, мин үләрмен,— ди. 
Хатын китә. Кайткач, елашып күрешәләр, әти-әнисенә гомерлек байлык бирә, 

балаларын күрсәтә. Ял итәләр болар рәхәтләнеп, китәргә бер көн калгач, хатын 
җыена, әзерләнә башлый. Ирен, диюләр патшасын, бик яман сагына хәзер, тизрәк 
кайтасы килә. Шунда әнисе бик каты сораша торгач, Зөһрә серне ача: шулай-шулай 
дигәч, ирем елан булып чыга,— ди. 

Бу балалары белән йокларга яткач, әнисе әйтә: «Юк, еланга кире җибәрмим, 
үземдә калдырам»,— ди. 

Төнлә, сәгать уникедә, кулына кылыч алып, үзе күл янына килә. 
— Диюләр патшасы, бире чык,— ди. 
Озак тормый, күл төбеннән кара елан чыга. Кара еланның чыгуы була, кылыч 

белән аның башын чабып та өзә. Кара елан бөтерелеп кала шунда. Әби үзе тиз-тиз 
кайтып китә дә ятып йоклый. 

Иртән кызы торып китәргә җыена, әнисе аңа: 
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— Ашыкма, кызым, барыбер кайтырсың,— ди. 
— Юк, юк, әни, кире кайтмам, бәхил булыгыз,— дип, Зөһрә балалары белән күл 

буена чыгып китә. Ул ирен бик тә сагынган шул. 
Бара күл буена. 
— Диюләр патшасы, бире чык! — дип кычкыра. 
Беркем чыкмый. Бераз торгач, тагын кычкыра, тагын кычкыра, әмма елан 

чыкмый. Аптырап кала хәзер бу. Күл өстен кара томан каплаган, тып-тын. Бакса шунда, 
аяк астында башы ята. Үкереп елап җибәрә, башын коча-коча елый. Эшне, әнисенең 
хыянәтен аңлап ала бу. Эзли торгач, еланның гәүдәсен таба. Балалары белән елаша-
елаша чокыр казып, елан патшаны күмәләр. Шуннан соң Зөһрә олы баласын ала да 
елый-елый һавага ыргыта. 

— Бар, кабәм, син сандугач бул, иртә-кич адәмнәрнең күңелен юат,— ди. Олы 
баласы сандугач булып очып китә. 

Икенче баласын да кулына ала. 
— Син, балам, күз нурым, карлыгач бул, җитезлегең белән адәмнәрне 

сокландыр,— ди. Бусы карлыгач булып очып китә. 
Өченче баласын алып, озак-озак үксеп тора да: 
— Ә син, алтыным, сыерчык бул, барча телләрне белүче кошкай бул,— ди. 
Бу бала сыерчык булып очып киткәч, Зөһрә бер тилпенә, ике тилпенә, өч 

тилпенә дә күгәрченкәй кошка әверелә. 
Сандугач, карлыгач, сыерчык, күгәрчен кошкайлар әнә шулай дөньяга килгәннәр, 

ди. 

ГӨЛЧӘЧӘК 

Борын-борын заманда, зур карурман эчендә бер убырлы карчык торган, ди, аның 
бер улы белән Гөлчәчәк атлы бер килене булган, ди. Карчык бик явыз икән, ди, гомер-
гомергә яхшы кешеләрне аздырып, батырларны юлдан яздырып йөргән, ди. Карчыкның 
улы, анасының явызлыгына түзә алмыйча, дөнья гизәргә, бәхет эзләргә чыгып киткән. 

Гөлчәчәк әниләрен бик сагына икән, тик аны каенанасы — убырлы карчык — бер 
җиргә дә чыгармый икән, үзе төннәрен яхшы кешеләрне аздырырга, батырларны 
юлдан яздырырга чыгып киткәндә дә киленен өендә бикләп калдыра икән, ди. 

Төннәрдән бер төнне убырлы карчык, ниндидер явызлык эшләргә чыгып 
киткәндә, ишеккә йозак салырга оныткан, ди. Көлгә салган күмәчләрен дә калдырып 
киткән, ди. 

Аның чыгып китүе булган, ишекнең ачык калуын белгәч тә, Гөлчәчәк әниләренә 
китәргә җыена башлаган, ди. 

Урман эче бик якты, 
Күктә айлар калыкты, 
Көлдән күмәч аламын, 
Әниләргә барамын, 
Әниләргә барамын, — 

дип җырлый-җырлый, кулына төче күмәч кыстырган да, ди, әниләренә кунакка чыгып 
киткән, ди. 

Төн киткән, көн киткән, бара торгач, байтак җир киткән. Ул арада убырлы карчык 
кире әйләнеп кайткан да килене артыннан куа чыккан. Соры бүре төсенә кергән дә, ди, 
җирне исни-исни чабып киткән, ди; чаба торгач, киленен куып җиткән, ди. Гөлчәчәкнең 
каршысына төшкән дә, ди, калын тавыш белән улап җибәргән, ди: 
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Көлтә-көлтә койрыгым 
Болгый-болгый улаем. 
Күмәчләремне бирмәсәң, 
Калҗа-калҗа тураем, 
Калҗа-калҗа тураем. 

Гөлчәчәк бик курыккан, күмәч биреп кенә котылыр иде дә, ул вакытта инде аның 
күмәче калмаган. Ары караган, ди, бире караган, ди, якында гына тузгак башлы, куыш 
эчле зур бер карама күргән, ди, шул карамага ялына башлаган, ди: 

Әйләнмәле карама, 
Бәйләнмәле карама, 
Соры бүре куып җитте, 
Яшерсәнә, карама, 
Яшерсәнә, карама. 

Әйләнмәле карама Гөлчәчәкне бик кызганган, ди, тиеннәр чикләвек җыеп, 
ярканатлар көн уздырып чыга торган кечкенә куышының ишеген ачып җибәргән иде, 
ди, Гөлчәчәк куышка кергән дә качкан, ди. 

Соры бүре карама төбен тырный-тырный улаган да, ди, Гөлчәчәкне чыгара 
алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән, ди. 

Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган. Гөлчәчәк, карамага рәхмәт әйтеп, 
тагын үз юлына чыгып киткән. Бара торгач, кич булган. Соры бүре, килененең эзеннән 
исни-исни барып, тагын куып җиткән. Гөлчәчәкнең алдына төшеп, тагын улап җибәргән, 
ди: 

Көлтә-көлтә койрыгым 
Болгый-болгый улаем. 
Күмәчләремне бирмәсәң, 
Калҗа-калҗа тураем, 
Калҗа-калҗа тураем. 

Гөлчәчәк бик курыккан, ди. Ары караган, ди, бире караган, ди, түгәрәк аланда бик 
матур бер күл бар икән, Гөлчәчәк шул күлгә ялына башлаган, ди: 

Түгәрәк алан, көмеш күл, 
Көмеш күлнең суы мул. 
Соры бүре куып җитте, 
Яшерсәнә, көмеш күл, 
Яшерсәнә, көмеш күл! 

Көмеш күл Гөлчәчәкне бик кызганган, ди, тирән суын айкалдырып, дулкыннарын 
чайкалдырып, Гөлчәчәк басып торган җирне тирән су белән урап алган, Соры бүре күл 
читендә бүленеп калган, ди. 

Соры бүре, күл читен тырный-тырный, төн буе улаган да, Гөлчәчәк янына керә 
алмагач, таң алдыннан тагын өенә кайтып киткән, ди. 

Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган. Гөлчәчәк, көмеш күлгә рәхмәт 
әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Барган, ди, барган, ди, иртә киткән, кич киткән, 
китә торгач урманның кырыена ук чыгып җиткән. Инде әниләренең өй түбәләре дә 
күренә башлаган, ди. Тик шул урында Соры бүре тагын куып җиткән дә, бу юлы бигрәк 
тә каты ачуланып, улап җибәргән, ди: 

Көлтә-көлтә койрыгым 
Болгый-болгый улаем. 
Күмәчеңне ашатмасаң, 
Калҗа-калҗа тураем, 
Калҗа-калҗа тураем. 

Гөлчәчәк бик курыккан. Ары караган, бире караган да басу кырыенда үсеп 
утырган кушкаенга менеп киткән, ди. Соры бүре кушкаенның тамырларын казый 
башлаган, ди. 
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Гөлчәчәк бик курка икән, ди. «Инде монда кайтып җиткәч тә, әниләрне күрмичә 
үләрмен микәнни соң?» — дип әйтеп, бик елап утыра икән, шунда кушкаен башына бер 
сыерчык килеп кунган, ди. Гөлчәчәк сыерчыкка ялына башлаган: 

Ала муен сыерчык, 
Кола муен сыерчык, 
Чәч бөртегем — әманәтем, 
Илтеп бирче, сыерчык, 
Илтеп бирче, сыерчык. 

Гөлчәчәк сыерчыкка бер-ике чәч бөртеген алып биргән, ди, сыерчык аны алып 
Гөлчәчәкләрнең әниләренә очып киткән дә, ди, чәч бөртеген аларның капкаларына 
элеп куйган, ди. 

Гөлчәчәкнең абыйсы капка төбенә чыккан икән, чәч бөртекләрен күргән, «Әһә, 
кара юргам кашынып торганда ял бөртекләре калган икән»,— дип әйтеп, чәч бөртеген 
алып кереп, думбрага кыл итеп тарткан, ди. 

Гөлчәчәкнең җиңгәсе думбраны аяк тибеп бии-бии уйный башлаган икән, думбра 
кылы Гөлчәчәк булып җырлап җибәргән: 

Бии-бии уйнама, 
Билгенәем авырта, 
Тибә-тибә уйнама, 
Түбәләрем авырта... 

Моңар җиңгәсенең исе киткән: «Әбәү, бу думбрага ни булган?» — дип әйтеп, 
думбраны иренә биргән. Ире чиртеп-чиртеп уйный башлаган икән, думбра тагын 
җырларга тотынган: 

Басма-басма, абыем, 
Башкынаем авырта, 
Чиртмә-чиртмә, абыем, 
Чәчкенәем авырта. 
Урман буе кушкаен, 
Кушкаенда сеңлең бар. 
Кушкаенның төбендә 
Каенанам — убыр бар. 
Думбраңны куй, абый! 
Кушкаенга кил, абый! 

Шуннан соң абыйсы: «Карасана, Гөлчәчәк сеңлем харап була язган бит»,— дип, 
чукмарын алган да, ди, бүре тибә торган атына атланып, урман буена чапкан, ди. Ул 
барып җиткәндә, Соры бүре кушкаенның тамырларын актарып бетерә язган иде, ди, 
кушкаен, менә авам, менә авам, дип кенә торадыр иде, ди. 

Гөлчәчәкнең абыйсы Соры бүрене бәреп үтергән дә, ди, Гөлчәчәкне өйләренә 
алып кайткан, ди. 

Шуннан бирле Гөлчәчәк бик әйбәт гомер итә башлаган, ди. 
Бүген барып, кичә кайттым, мин дә булдым аларда. Сый-хөрмәт бик дан булды, 

ашатканнары май, эчергәннәре бал булды. Ике мичкә, бер чүмеч, теләсәң күпме эч. 
Тик авызга эләкми, мыек кына чылана. 

ҮГИ КЫЗ 

Борын-борын заманда бер кешенең ике кызы, бер улы булган. Кызларның берсе 
үги булганга, аны бер дә яратмаганнар. Беркөн киңәш иткәннәр дә ул үги кызны 
урманга илтеп адаштырмакчы булганнар. Бу үги кызга агасы әйткән: 

— Әйдә, минем белән урманга. Син җиләк җыярсың, мин утын кисәрмен,— 
дигән. 

Бу үги кыз йомгак белән чиләген ала да агасы белән урманга китә. 
Урманга барып, байтак эчкәре кергәч, бер җиргә туктыйлар. Агасы атын тугарып 
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ашарга җибәрә дә үги кызга әйтә: 
— Бар, син җиләк җый. Минем балта тавышы ишетелми башлагач, килерсең,— 

ди. 
Үги кыз, чиләген алып, җиләк җыярга китә. Аннан соң агасы бер зур агачка утын 

тукмагы асып куя да, атын җигеп, өенә кайтып китә. Үги кыз урманда җиләк җыеп кала. 
Бу үги кыз бервакыт җиләк җыя да тыңлап карый. Тыңласа, агачка асып куйган 

әлеге тукмак, җил белән селкенеп, тук-тук агачка бәрелә, үги кызга балта тавышы кебек 
ишетелә. 

«Агай әле һаман утын кисә икән»,— дип, ул җиләкне җыя да җыя. 
Җыя торгач, чиләге тула. Ул арада кич тә була. Җил дә басыла. 
«Инде агай утын кисеп бетергән икән»,— дип, килеп караса, агасы юк, аннан 

җилләр искән. 
«Инде нишләргә?» — дип, үги кыз елый-елый урман буйлап китә. Бара торгач, 

кырга барып чыга. Анда аңа бер юл очрый. Юлга чыгып елый-елый бара бу мескенчәк. 
Бераз бара да: 

— Тәгәри китте йомгагым, күрмәдегезме, агайлар? — ди. 
Бу сүзне әйтә дә елый, әйтә дә елый. Шулай бара торгач, бер ат көтүенә барып 

җитә бу. Көтүчегә әйтә: 
— Тәгәри китте йомгагым, күрмәдеңме, көтүче? — ди. 
Көтүче әйтә: 
— Күрдем йомгагыңны, миңа бер көн көтү көтсәң, сиңа бер ат бирермен,— ди. 
Бу кыз, ярар, дип, бер көн көтү көтеп, аннан бер ат алып, көтүче өйрәткән юл 

белән тагын китә. 
Байтак җир баргач, сыер көтүенә барып җитә бу. Сыер көтүчесенә бер көн көтү 

көтеп, аннан сыер ала. Бара торгач, сарык көтүенә җитә. Шул рәвешчә, аннан да бер 
сарык ала. Кәҗә көтүенә җитә, янә аннан бер кәҗә ала. Шулай итеп, бара торгач, 
беркөнне кич була. Күз бәйләнә башлый. Бик курка инде бу. «Инде нишләрмен?» — 
дип, баягы сүзне тагын кат-кат әйтеп елый. 

Менә ул еракта бер кечкенә генә ут шәүләсе күрә. 
«Монда авыл бар икән»,— дип, бик сөенә, атын тагын да юырттырыбрак китә. Ул 

ут авылның читендә генә бер кечкенә өйдә икән, шунда барып керә. Керсә, өйдә бер 
карчык утыра. Ул убырлы карчык, имеш. Шунда баягы сүзләрен тагын әйтә: 

— Тәгәри китте йомгагым, күрмәдеңме, әбекәй? — ди. 
Убырлы карчык әйтә: 
— Кызым, син ерактан килгәнсең икән, инде минем кызым булырсың,— ди. 
Иртәгесен торгач, убырлы карчык бу кызны мунча ягарга җибәрә. Кыз мунча ягып 

булдыра да, карчык янына килеп: 
— Әби, инде мунча булды. Әйдә, мунчага,— ди. 
Убырлы карчык әйтә: 
— Ярар, кызым,— ди.— Мин болай гына бара алмыйм. Син минем кулымнан тот, 

артыма тип, мине мунчага шулай итеп алып бар,— ди. 
Кыз әйтә: 
— Юк, әби, алай ярамас бит. Син карчык кеше инде, рәнҗерсең,— ди. 
Кыз карчыкны мунчага күтәреп алып бара. 
Мунчага баргач, убырлы карчык әйтә: 
— Кызым, минем чәчемнән тотып, ләүкәгә сөйрәп мендер,— ди. 
Кыз әйтә: 
— Юк, әби, алай ярамас, син рәнҗерсең,— дип, карчыкны ләүкәгә күтәреп 

мендерә. 
Шуннан карчык тагын әйтә: 
— Кызым, син минем аркамны чап, тик себеркенең очыннан тотып, сабы белән 

чабарсың,— ди. 
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Кыз әйтә: 
— Әби, алай ярамас бит,— ди. 
Карчыкның аркасын йомшак кына итеп чабарга тотына. Аннан соң мунчадан 

карчыкны күтәреп кайта да йомшак урынга яткыра. Моннан соң убырлы карчык әйтә: 
— Кызым, башым бик кычыта, азрак башымны тарасана,— ди. 
Бу кыз, тарак алып, карчыкның башын тарарга дип барса, ни күзе белән күрсен, 

карчыкның чәч бөртеге саен алтын- көмеш, энҗе-мәрҗән, асылташлар — туп-тулы! 
Башын тарап бетергәч, карчык моңарга әйтә: 

— Инде, кызым, бер биеп кара, синең биегәнеңне күрәсем килә,— ди. 
Кыз бии, әмма һич андый-мондый нәрсә коелмый. 
Аннан соң карчык тагын әйтә: 
— Кызым, бар, мунчага барып карачы, мин кулаша (кулаша (колаша) — агачтан 

чокып ясалган сай улак) белән мунчага салат күтәргән идем, кипмәдеме икән? — ди. 
Кыз мунчага барса, анда кулаша тулы алтын-көмеш, энҗе- мәрҗән, кыйммәтле 

ташлар. Кыз мунчадан кайткач, карчык аңардан сорый: 
— Кипкәнме, кызым? — ди. 
Кыз әйтә: 
— Кипкән, әби,— ди. 
Карчык: 
— Яхшы, кызым, алайса тагын бер биеп кара әле,— дигәч, кыз тагын бии. Тик 

андый-мондый бернәрсә дә булмый. 
Аннан соң бу убырлы карчык, кызның тугрылыгын белеп, аңа әйтә: 
— Инде, кызым, өеңә кайтасың килсә, бар, кайт,— ди. 
Кыз әйтә: 
— Әби, мин юл белмим шул, бик кайтыр идем кана,— ди. 
Карчык әйтә: 
Юл белмәсәң, мин сиңа юлны күрсәтермен. Бу яшел сандыкны алып китәрсең, 

ул сиңа минем бүләгем булсын. Тик син аны өеңә кайтып җитмичә ачып карама,— ди. 
Кыз, сандыкны алып, атына атланып, сыерны җитәкләп, сарыкларын, кәҗәләрен 

ияртеп, әбигә рәхмәт әйтә-әйтә, юлга чыгып китә. 
Көн китә бу, төн китә, бара торгач, байтак җир китә. Инде авылга да якынлашып 

килә. Менә агасының этләре: 
— Үләргә киткән түтекәй баеп кайта, ләң-ләң,— дип өрә башлыйлар. 
Бу кызның агалары, җиңгәләре: 
— Бу этләргә ни булган, болар котырганнар, ахры,— дип, этләрне таяк белән 

кыйныйлар. 
Алай да булмый, этләр аның саен: 
— Үләргә киткән түтекәй баеп кайта, ләң-ләң! — диләр. 
Ул ара да булмый, үги кыз үзе кайтып җитә. Өенә кайткач, 
сандыкны ачып карый. Ни күзе белән күрсен, сандык эче туп- тулы алтын-көмеш, 

энҗе-мәрҗән, кыйммәтле ташлар. Кыз шуннан баеп китә. Моны күргәч, агалары, 
җиңгәләре бик көнләшәләр. Үзләренең кызларын да шулай ук җибәреп баетып 
кайтармакчы булалар. 

Бу кыз да, йомгагын алып, агасы белән урманга китә. Урманга барып җитә, агасы 
атын тугарып җибәрә. Үзе китә утын кисәргә, ә кыз, чиләген алып, җиләк җыярга китә. 
Ул арада агасы, баягы рәвешчә, бер агачка утын тукмагы асып куя да үзе өенә кайтып 
китә. Бу кыз, тукмак тавышы ишетелмәс булгач, агасы янына дип килсә, аннан җилләр 
искән. Агасы кайтып киткән була. Аннан соң бу кыз урман буйлап китә. 

— Тәгәри китте йомгагым, күрмәдегезме, агайлар? — дип әйтә-әйтә бара торгач, 
бер көтүгә барып җитә. 

Көтүчегә әйтә: 
— Тәгәри китте йомгагым, күрмәдегезме, агайлар? — ди. 
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— Күрдем. Миңа бер көн көтү көтсәң, бер ат бирермен,— ди. 
— Миңа ат кирәкмәс,— дип, кыз аннан узып китә. 
Сыер көтүенә җитә, сарык көтүенә барып чыга, кәҗә көтүенә килә — берсенә дә 

көтү көтми. 
Бара торгач, баягы үги кыз кебек, убырлы карчык өенә барып җитә. 
— Тәгәри китте йомгагым, күрмәдеңме, әбекәй? — дип, карчыкның өенә керә. 
— Күрдем. Инде бар, кызым, мунча як! — дип, ул кызны мунча ягарга җибәрә. 
Аннан соң убырлы карчык әйтә: 
— Инде, кызым, мунчага барыйк. Син минем кулымнан тот, артыма тип, мине 

мунчага шулай итеп алып бар,— ди. 
— Ярар, әби,— дип, бу кыз, карчык әйткән рәвешчә, аны кулыннан тотып, артына 

тибә-тибә алып бара. 
Карчык әйтә: 
— Кызым, аркамны чапсана, себеркенең очыннан тот, аркама сабы белән сук,— 

ди. 
Бу кыз себерке сабы белән карчыкның аркасына дөп-дөп итеп ора да ора. 

Карчык ни әйтсә дә, ул әйткәнчә эшли бирә. Аннан соң карчык моңарга: 
— Кызым, минем башымны тарасана азрак,— ди. 
Кыз карчыкның башын караса, чәч бөртеге саен алтын да көмеш, кыйммәтле 

ташлар. Бу кыз, карчыкның башыннан алып-алып, алтын-көмешне кесәсенә дә тутыра, 
куенына да тутыра. Шуннан соң карчык әйтә: 

— Кызым, инде син биеп кара, биегәнеңне күрәсем килә,— ди. 
Менә кыз бии башлый. Кыз биегән саен, аннан чылтыр- чылтыр алтын-көмеш 

коела башлый. Карчык кызны мунчага җибәрә: 
— Карачы, кызым, мунчага салат күтәргән идем, кипмәдеме икән? — ди. 
Кыз, мунчага барса, ни күзе белән күрсен, монда да баягы кебек кулаша тулы 

алтын-көмеш. Кыз тагын да алтын- көмешне кесәсенә, куенына тутыра. «Түти шулай 
итеп баеган икән»,— дип уйлый. Карчык кызга янә биергә куша. Кыз бии башлагач, 
баягыча алтын-көмеш янә чылтырап идәнгә коела башлый. 

Шулай итеп, карчык, бу кызны сынап бетергәч, әйтә: 
— Бар, кызым, кайтып кит инде,— ди.— Әнә фәләнчә юлдан кайтырсың,— дип, 

юл да күрсәтә.— Менә, кызым, бу кара сандыкны алып кит,— дип, бер кара сандык та 
биреп җибәрә.— Өеңә кайтып җитмичә, ачып карама,— дип, бик каты кисәтә. 

Кыз, сөенеп, сандыкны күтәреп, тәпи-тәпи өенә таба китә. Байтак җир китеп, 
үзенең авылына якынлашкач, агасының этләре баягыча тагын өрә башлыйлар: 

— Баерга киткән түтекәй үлеп кайта түгелме, ләң-ләң! — диләр. 
Агалары: 
— Безнең бу этләр тилергән, ахрысы,— дип, таяк белән аннан да, моннан да 

ыргыталар. 
Этләр аның саен: 
— Баерга киткән түтекәй үлеп кайта түгелме,— дип, ләң- ләң итеп өрәләр. 
Этләрне тагын кыйныйлар. 
— Баерга киткән түтекәй баеп кайта, ләң-ләң, дип әйтегез! — диләр. 
Ул арада кыз үзе дә кайтып җитә. Кайтып керүгә, кара сандыкны ачып та җибәрә, 

сандык эченнән бер кара елан сикереп чыга да, кызның муенына чорналып, шунда ук 
буып та үтерә. 

ӨЧ КЫЗ ТУГАН 

Борын-борын заманда булган, ди, бер хатын. Аның булган, ди, өч кызы. Бу 
хатын, кызларымның өсте бөтен, тамаклары тук булсын, ди-ди, көне-төне эшләгән, ди. 

Менә кызлар буйга да җиткәннәр. Алар берсе-берсеннән матур, ди, бер битләре 
ай, бер битләре кояш, ди, буй-сыннары карлыгачтай сылу, ди. Өч кыз туган бер-бер 
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артлы кияүгә чыгып, берсе артыннан берсе китеп тә барганнар. 
Менә бер ел үткән, ике ел, өч ел үткән. Шулай матур гына тереклек иткәндә, 

әниләре авырып киткән. Күрше урманда тиен-дусты бар икән, шуны дәшеп әйткән: 
— Тиен-дустым, барсана, кызларыма әйтсәнә, хәлемне белергә килсеннәрче,— 

дигән. 
Тиен шундук чыгып чапкан. Тиен барып тәрәзә какканда, олы кызы җиз ләгәннәр 

тазартып торадыр иде, ди. 
— Һай,— дип әйткән, ди, олы кыз,— бик барыр идем дә бит, аңарчы менә шушы 

ләгәннәрне тазартып бетерәсем бар иде шул,— дигән, ди. 
Тиен моңар бик ачуланган да әйткән: 
— Алайса, син шушы ләгәннәреңнән мәңгегә аерылма! — дигән. 
Тиеннең шулай дип әйтүе булган, ике ләгән кызны ике яктан китереп тә 

кысканнар. Олы кыз егылган да шунда ук ташбакага әверелгән. 
Тиен уртанчы кызга чыгып чапкан. Уртанчы кыз, бу кайгылы хәбәрне ишеткәндә, 

киндер суга икән. Тиенгә әйткән: 
— Һай,— дигән,— әнием янына хәзер үк чыгып йөгерер идем дә бит, менә 

ярминкәгә киндер сугып өлгертәсем бар иде шул,— дигән. 
Тиен бик ачуланган да әйткән: 
— Алайса, син гомерең буе киндер сугып кына тор! — дигән. 
Уртанчы кыз шундук үрмәкүчкә әверелгән. 
Тиен тәрәзәсен какканда, кече кызның камыр баскан чагы икән. Ул бер сүз дә 

әйтмәгән, камырлы кулларын да сөртеп тормаган, чыккан да әнисе янына йөгергән. 
Тиен кече кызга әйткән: 
— И сөекле бала,— дигән,— гомер буе игелек күр, кешеләрне бәхетле ит, аларга 

куаныч та, юаныч та бул. Кешеләр дә сине сөярләр, синең яхшылыгыңны мәңге 
онытмаслар,— дигән. 

Кече кыз чыннан да бик рәхәт гомер кичергән, халык аны бик яраткан, ди. 

ТАҢБАТЫР 

Борын-борын заманда булган икән, ди, бер патша. Бу патшаның булган, ди, өч 
кызы. Патша кызлары берсеннән-берсе матур булганнар, ди. Көннәрдән бер көнне бу 
өч кыз болынлыкка йөрергә дип чыкканнар. Болар болынлыкта йөргән вакытта гына бик 
каты җил-давыл чыга да кызларның өчесен дә күтәреп алып китә. Патша, үзенең 
кызларының югалганын белеп, бик зур кайгыга төшә. Көн эзләтә патша бу кызларны, 
төн эзләтә, үз патшалыгында урманы, су буйлары калмый моның, бөтен җирдән 
эзләтеп карыйлар, кызларны таба алмыйлар. 

Шул патша торган шәһәрнең читендәге кечкенә генә бер йортта яшәгәннәр икән, 
ди, бер ир белән бер хатын. Болар бик фәкыйрь булганнар. Боларның булган икән, ди, 
өч уллары. Олы улларын Кичбатыр дип, уртанчысын — Төнбатыр дип, ә иң кечесен 
Таңбатыр дип йөрткәннәр, ди. Бу егетләр, ай үсәсен көн үсеп, ел үсәсен ай үсеп 
дигәндәй, бик тиз вакыт эчендә дәү булып җиткәннәр, ди. 

Үсеп җитү белән болар урамга уйнарга чыгалар. Яшьләр арасында болардан да 
көчле берәү дә булмый. Уйнаган вакытларында кешенең кай җиреннән генә тотсалар 
да умыралар да алалар, ди, болар. Кәшәкә шаралый (кәшәкә шаралый — шарлы 
кәшәкә (туплы хоккей)) уйнаганда да болардан оста уйнаучы юк, көрәшә башласалар 
да кешене имгәтми калдырмыйлар, ди, болар. 

Бу өч туганның көчләрен кая куярга белми йөргәннәрен күреп, бер карт кына 
кеше әйткән, ди, боларга: 

— Сез,— ди,— анда-монда сугылып, урынсызга кеше имгәтеп йөргәнче, әнә 
патша кызларын табып алып кайтып бирер идегез, менә шунда күренер иде сезнең 
батырлыгыгыз,— дип. 

Шуннан соң болар, өйләренә кайтып, ата-аналарыннан рөхсәт сорыйлар: 
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— Әти,— диләр,— патша кызлары югалган, дип әйтәләр, без шул кызларны 
алып кайтып бирик микән әллә? — диләр. 

Ата-аналарының боларны бер дә җибәрәселәре килми, ризалык бирмиләр икән, 
ди. 

— Әй, улларым, без сезне теләп кенә алдык бит инде, сез чыгып киткәч, безне 
кем карар, кем туйдырыр?— ди әтиләре. 

Малайлары әйтә: 
— Әй, әти, без патша эше белән йөргәч, сезне патша тәрбияләр әле,— диләр. 
— Юк инде, безгә патшадан бер рәхим дә, бернинди ярдәм дә буласы юк,— дип, 

әти-әниләре елашалар. 
Бу өч батыр әти-әниләреннән бик инәлеп сорыйлар да, рөхсәт алып, патшага 

барып әйтәләр: 
— Менә без синең кызларыңны эзләргә чыгарга уйлыйбыз, безнең үзебез белән 

алып чыгарга бернәрсәбез дә юк; әти- әниләр дә бик фәкыйрь тора,— диләр. 
Патша боларга ашарга-эчәргә бераз азык бирергә була. 
Әти-әниләре белән саубуллашып, өч егет чыгып китәләр юлга. Баралар-баралар 

болар, атна китәләр, ай китәләр, бара торгач, барып керәләр бер урманга. Урманның 
эченәрәк керә барган саен, болар бара торган юл тарайганнан-тарая барып, соңыннан 
тар гына бер сукмакка калган, ди. Шул тар сукмак белән бара торгач, болар барып 
чыккан, ди, бик матур бер күл янына. Ул вакытта инде ашарларына беткән була. 
Таңбатыр «юлда кирәк булыр» дип, әнисе биреп җибәргән энәсен ала да, ут ягып, шул 
энәне утта кыздырып, бик шәп бер кармак ясый. Шуннан соң, су буена төшеп, балык 
тота башлый. Кичкә хәтле бер-ике пот балык тота да бу, шул балыкларын пешереп, 
абыйларын туйганчы ашата. Хәзер тамак кайгысы бетте инде боларның. Таңбатыр 
әйтә абыйларына: 

— Безнең өйдән чыгып киткәнгә бик күп вакыт үтте, — ди,— без кай җирләрдә 
йөргәнебезне дә белмибез, бернәрсә дә күргәнебез юк әле безнең,— ди. 

Абыйлары бер җавап та бирмәгән моңа. Шуннан соң бу, бик биек бер агач 
башына менеп, тирә-якны карый башлый. Таңбатырның агач башына менеп утыруы 
гына була, кузгала җил-давыл, кузгала җил-давыл, бу давыл шулхәтле көчле була, 
юлына туры килгән калын-калын агачларның башларын кыеп кына алып китә икән, ди. 
Таңбатыр бу җил- давылның котырганын карап тора да: «Әллә бу теге патша кызларын 
күтәреп алып киткән җил-давыл микән?» — дип уйлый. Озак та үтми, әлеге җил-давыл 
бер җирдә бөтерелеп, котчыккыч булып өерелеп-өерелеп тора да бер биек тау башына 
барып туктый. Тау башында бик яман бөтерелеп тора- тора да бик ямьсез 
бернәрсәгә — дию пәриенә әверелә. Дию пәриенә әверелә дә бу, тау кырыена төшеп, 
шундагы бер зур тишеккә кереп китә. 

Таңбатыр, тиз генә агач башыннан төшеп, дию кергән тишекне эзләп таба. Бик 
зур тишек икән, ди, бу. Шуннан соң Таңбатыр, зур гына бер таш алып килеп, әлеге 
тишекнең авызын томалап куя да тиз генә барып абыйларын уята. Абыйлары бер дә 
ашыкмый торган кешеләр булалар. Әкрен генә торып, Таңбатыр хәзерләп куйган 
балыкны пешереп, туйганчы ашап-эчкәннән соң гына теге тау тишеге янына китәләр. 

— Менә ул шушы тишеккә кереп югалды, без аның артыннан төшәргә уйласак, 
башта менә шушы ташны алып ташлыйк,— ди Таңбатыр. 

Кичбатыр ташка барып тотына — кузгата алмый. Төнба- тыр барып тотына — 
аннан да бернәрсә дә чыкмый. Шуннан соң Таңбатыр ташны күтәреп алып, селтәп кенә 
җибәрә — таш тау астына тәгәрәп төшеп китә. Таңбатыр әйтә абыйларына: 

— Безнең беребезгә, менә шушы тишектән төшеп, теге диюне эзләп табарга 
кирәк,— ди,— патша кызларын шул урламадымы икән? — ди. 

Өч туган бергәләп киңәшәләр дә урманга кереп кочак-кочак юкә суеп алып 
чыгалар. Шул юкәләрдән бик калын итеп аркан ишә башлыйлар. Өч көн, өч төн буена 
бик нык, бик озын итеп ишәләр болар арканны. Шул арканның бер очын Кичбатырның 
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биленә бәйләп, аны тау тишегенә төшереп җибәрәләр. Төшеп китә бу. Кич булды 
дигәндә генә, арканны селкетә Кичбатыр: «Тартып чыгарыгыз»,— дип. Энеләре тартып 
чыгаралар. 

— Төбенә җитә алмадым, аркан кыска булды,— ди Кичбатыр. 
Шуннан соң болар тагын бер тәүлек аркан ишәләр. Хәзер инде шул арканга 

бәйләп, Төнбатырны төшереп җибәрәләр. Көтәләр-көтәләр болар, тегеннән бер хәбәр 
дә юк. Бер көн, бер төн үтте дигәндә, арканны селкетә теге. Моны да тартып 
чыгаралар. 

— Бик тирән икән, төбенә җитеп булмады, аркан җитмәде,— ди Төнбатыр. 
Шуннан соң болар тагын ике төн, ике көн буена утырып аркан ишәләр. Арканны 

тагын да озын итеп ишеп, аның бер очын Таңбатырның биленә бәйлиләр. Тау тишегенә 
төшәр алдыннан Таңбатыр әйтә абыйларына: 

— Тиз генә чыга алмасам, сез мине нәкъ бер ел көтегез,— ди.— Бер ел тулды 
дигәндә чыгып җитмәсәм, көтеп тормагыз, үз юлыгызны карагыз,— ди. 

Шулай ди дә бу Таңбатыр, абыйлары белән саубуллашып, тау тишегенә төшеп 
китә. 

Ярар, Таңбатырның абыйлары шунда калып торсыннар. Без хәзер Таңбатыр 
белән аска төшик. 

Төшә-төшә Таңбатыр, нихәтле вакыт төшеп тә, тау тишегенең төбенә җитә 
алмый, арканы тагын да кыска була моның. Кире чыгасы килмичә, кылычын алып, 
арканны кисеп җибәрә бу. Бик озак очканнан соң, барып бәрелә бу бик каты нәрсәгә. 
Шунда ук һушыннан китеп, өч тәүлек аңына килә алмыйча ята, ди, бу. Шуннан соң, 
әкрен генә торып, тагын да китә бу. Бара-бара бу, шулай итеп бара торгач, моңа бер 
тычкан очрый. Бу тычкан бер генә мәртәбә селкенә дә кеше була. 

— Нихәл, Таңбатыр, нишләп йөрисең монда? — ди. 
— Менә,— ди егет,— бер дию пәриен эзләп төшкән идем дә, монда китәргә урын 

юк, чыгарга җай юк,— ди. 
Тычкан әйтә: 
— Ул дию пәрие сезне алдады бит,— ди,— сезнең элекке арканыгыз да тау 

тишеге төбенә җиткән иде, дию, сезне алдап, чокырның төбен аскарак төшереп 
җибәрде,— ди.— Хәзер син бик тирәндә инде, мин булышмыйча моннан чыга 
алмассың,— ди. 

Егет нәрсә эшләргә дә белмичә аптырап торганда, тычкан әйтә: 
— Менә мин сиңа дүрт полк тычкан солдаты бирим,— ди,— алар җирне казып 

торырлар, ә син таптап менеп кенә торырсың,— ди.— Шулай итеп, алар сине менгереп 
җиткерерләр бер сукмакка хәтле,— ди.— Шул сукмак белән җиде көн, җиде төн буена 
бернәрсә күрмичә караңгыда барырга туры килер, курыкма,—ди.— Шул юл белән бара 
торгач, сиңа очрар җиде кат чуен капка,— ди,— шул капкаларны ватып чыга алсаң, 
якты дөньяга чыгарсың, вата алмасаң, сиңа бик авырга килер,— ди.— Якты дөньяга 
чыгу белән янә бер сукмак булыр, син шул сукмак белән китәрсең. Шул сукмак белән 
җиде тәүлек барганнан соң, күренер сиңа бер сарай,— ди. 

Шулай ди дә бу, яңадан бер генә мәртәбә селкенү белән тычкан сурәтенә кереп, 
күздән югала. 

Егет, дүрт полк тычкан солдатлары казыган юл белән бик күп вакытлар 
барганнан соң, барып җитә теге җиде чуен капка янына. Барып җитү белән, үзенең 
чукмарын алып, капкага бик каты итеп сугып җибәрә, чуен капка таралып китә. Шулай 
итеп, бу җиде капканы да бәреп үтеп китә. Бара- бара бу, барган саен дөнья 
яктырганнан-яктыра бара, ди. Җиде тәүлек юл киткәч, моңа зур кирпечкә охшаган бер 
кызыл нәрсә күренә. Барып җитә бу, янына барып карый: зур бер кирпеч икән бу. 
Кирпеч өстендә бакыр атка атланган, бакырдан коелган кием кигән бер каравылчы тора 
икән, ди. 

— Әй, адәм заты,— ди каравылчы,— бу тирәдән кит җәтрәк,— ди.— Син бу 
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тирәгә ялгышып кына килеп кергәнсеңдер, дию патша кайтып керсә, тотып ашар 
үзеңне,— ди. 

Егет әйтә: 
— Әллә ул ашар, әллә мин аның башына җитәрмен, анысын белеп булмый 

әле,— ди.— Хәзергә минем бик каты ашыйсым килә, китер әле берәр нәрсә ашарга,— 
ди. 

— Сиңа ашатырлык бернәрсәм дә юк шул,— ди,— менә хуҗам кайткач 
ашатырмын дип хәзерләп куйган бер түшкә үгез ите, бер мич ипием, бер мичкә әче 
суым бар, шуннан башка бернәрсәм дә юк,— ди. 

Егет әйтә: 
— Ярар,— ди,— хәзергә миңа шулар да җитеп торыр, ә хуҗаңа ашап-эчеп 

торырга туры да килмәс,— ди. 
Шуннан соң теге кеше, атыннан төшеп, бакыр киемен сала да Таңбатырга 

ашарга хәзерләп бирә. Бу солдат киеме кигән кыз кеше икән. Егет бу кыз 
китергәннәрнең барын ашап бетерә дә йокларга ятарга җыена. Ятар алдыннан сораша 
инде бу кыздан: 

— Ул дию пәрие кайчан кайтыр икән? — ди. 
— Ул иртәгә иртә белән менә шушы бакыр күпер өстеннән кайтыр,— ди кыз. 
Егет әйтә: 
— Менә сиңа бер без,— ди,— дию кайта башлагач, шушы без белән минем 

чигәмә чәнчеп уятырсың,— ди. 
Шулай ди дә йокларга ята бу. 
Диюнең кайтыр вакыты җитү белән теге кыз моны уятырга тотына, уята алмый. 

Без белән чәнчергә кызгана, уятмый калдырсам да яхшы түгел, дип уйлый. Шулай да 
бик каты итеп уята башлагач, Таңбатыр сикереп тора: 

— Әй,— ди,— мине без белән чәнчеп уятырга кирәк иде, ул вакытта мин тагын 
да зәһәрләнебрәк китәр идем,— ди. 

Таңбатыр теге кыз әйткән бакыр күпер астына кереп ята. Бервакытны, җил-
давыл куптарып, дию бакыр күпергә якынлаша башлый. Күпер янына иң элек моның 
эте килеп җитә. Диюнең эте күпер янына килеп җитә дә, күпергә кермичә, шыңшып, 
хуҗасы янына кире китә. Дию аңа камчысы белән генә селтәп, атына атланган килеш 
күпергә барып керә. Күпергә барып керү белән моның аты да шып туктый. Диюнең ачуы 
килеп, атына сугып җибәрә: 

— Һәй,— ди,— нигә куркасың? Әллә монда Таңбатыр килеп яткан дип 
уйлыйсыңмы,— ди,— әле ул монда килү түгел, анадан да тумагандыр,— ди. 

Диюнең шулай дип әйтеп кенә бетерүе була, бакыр күпер астыннан «тып» итеп 
Таңбатыр килеп чыга. Килеп чыга да: 

— Таңбатыр анадан да туган, килеп тә җиткән,— дип, дию пәрие каршысына 
килеп баса. 

— Килсәң,— ди, дию әйтә,— әллә ни олы гәүдәле түгел икәнсең әле,— ди,— ике 
кабып бер йотарга гына җитәрсең,— ди. 

Таңбатыр әйтә: 
— Гәүдәсе чуклы булыр, алай тиз генә йота алмассың,— ди. 
Дию әйтә: 
— Күп сөйләшеп торма,— ди,— алыш бармы, көрәш бармы? — ди. 
— Алыш агаң башына булыр, әйдә көрәшик,— ди. 
Шуннан көрәшергә тотыналар да алыша алмыйча шулкадәр озак йөриләр болар, 

шул тирәләр бөтенләй казылып чокырга әйләнеп бетә. Йөри торгач, диюнең хәле бетә 
башлый. Шул вакытта Таңбатыр моны күтәреп сала да, кылычын суырып алып, диюне 
тураклап, әрдәнә итеп өеп куя. Шуннан соң бу, диюнең атына атланып, аның сараена 
китә. Диюнең әлеге каравылчысы моңа каршы йөгереп чыга: 

— Хәзер куркыр кешем юк, әйтергә ярый,— ди,— мин фәлән патшаның олы кызы 
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идем, мине бу дию пәрие урлап алып киткән иде, зинһар, мине монда калдыра күрмә, 
алып кына кайта күр үзең белән,— ди. 

Таңбатыр әйтә: 
— Без өч агай-эне сезне эзләргә дип чыккан кешеләр,— ди. 
Патша биргән язуны кесәсеннән чыгарып күрсәтә. 
Патша кызы шатлыгыннан нишләргә белми. Таңбатыр әйтә: 
— Атаңның вәгъдәсе буенча син минем олы абыйга булырга тиешсең, хәзергә 

шушы бакыр сарайда торып тор, кайтышлый мин сине кереп алырмын,— ди. 
Өч көн ял иткәннән соң, юлга чыгар алдыннан, Таңбатыр сорый теге кыздан: 
— Синең сеңелләрең кая, аларны ничек эзләп табарга? — ди. 
Кыз әйтә: 
— Дию пәрие мине бик каты тотты, беркая да чыгармады. Минем барып күргәнем 

юк, уртанчысына хәтле җиде тәүлек юл булырга тиеш,— ди. 
Таңбатыр, кызга исәнлек-саулык теләп, юлга чыгып китә. Тау-ташлар үтеп, җиде 

тәүлек киттем дигәндә, барып җитә бу бер көмеш сарайга. Көмеш сарай кояшта ялт 
итеп тора икән, ди. Барып керү белән, көмеш атка атланган, көмештән койган киемнәр 
кигән бер солдат каршылый моны. Туктата. Таңбатыр янына килеп әйтә бу: 

— Әй адәми зат,— ди,— син монда ялгышып кына килеп кергәнсеңдер, исән-сау 
чакта чыгып кит моннан, хуҗам кайтса, ашар сине, бер генә йотар,— ди. 

Таңбатыр әйтә: 
— Хуҗаң тизрәк кайтсын иде әле,— ди,— әллә ул ашар, әллә мин аның башына 

җитәрмен,— ди.— Менә минем җиде тәүлек буена рәтләп ашаганым юк, иң элек син 
миңа ашарга китер,— ди. 

— Сиңа ашатырлык бернәрсәм дә юк, хуҗама дип әзерләп куйган ике түшкә үгез 
итем, ике мич ипием, ике мичкә әче суым гына бар,— ди. 

— Ярар, хәзергә җитеп торыр, китер әле шуларны,— ди. 
— Хуҗама ничек дип җавап бирермен икән соң? — ди. 
— Курыкма,— ди,— хуҗаңа ашап-эчеп торырга да туры килмәс,— ди егет. 
Шуннан соң теге көмеш киемле солдат Таңбатырга ашарга- эчәргә китереп бирә. 

Таңбатыр, туйганчы ашап-эчкәннән соң, яхшылап кына сораша бу солдаттан: 
— Хуҗаң кайчан кайта? — ди. 
— Ул иртәгәләргә кайтып җитәргә тиеш,— ди. 
— Кайсы яктан кайта ул? — ди. 
— Менә шушы сарай артыннан ага торган елга аркылы бер көмеш күпер 

булыр,— ди,— һәрвакытта шул көмеш күпер аркылы кайта ул,— ди. 
— Мин хәзер ял итәргә ятам, хуҗаң кайтып җитәрәк мине уятырсың,— ди,— әгәр 

дә бик каты йоклап китсәм, менә шушы без белән чигәмә кадарсың,— дип, солдатка 
бер без чыгарып бирә дә йокларга ята бу. 

Таңбатыр бер көн, бер төн йоклаганнан соң дию пәриенең кайтыр вакыты җитә. 
Дию пәриенең якынлаша башлавын сизеп, теге каравылчы солдат уята башлый. 
Уянмый гына бит теге. Уята алмый аптырагач, утырып елый бу моның янында. Без 
белән чәнчер иде, кызгана, башкача уята алмый. «Инде без белән чәнчеп уятыйм» дип 
кенә торганда Таңбатыр, моның елавын ишетеп, уянып китә. 

Солдат әйтә: 
— Тизрәк тор,— ди,— югыйсә, дию пәрие кайтып җитә инде, кайтып керсә, 

икебезне дә харап итәр,— ди. 
Таңбатыр тиз генә тора да, кылычын алып, теге көмеш күпер астына барып ята. 

Күп тә үтми, җил-давыллар чыгарып, дию пәрие кайтып та җитә. Иң элек моның эте 
күпергә килеп керә. Бер ике генә атлый да эт шыңшып хуҗасына таба кире чаба. Дию 
пәриенең моңа бик каты ачуы килеп, камчысын селти дә көмеш күпергә чабып кереп 
китә. Күпер уртасына җитүгә ат «шып» туктый. Дию атына тагын бер сугып җибәрә, аты 
урыныннан да кузгалмый моның. 
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— Их, син,— ди, дию әйтә,— котың чыккан икән,— ди,— әллә син монда 
Таңбатыр килеп җитәр дип уйлыйсыңмы? Таңбатыр анадан да тумаган әле,— ди. 

Диюнең шулай әйтеп бетерүе генә була, Таңбатыр көмеш күпер астыннан килеп 
тә чыга. 

— Таңбатыр анадан да туган, килеп тә җиткән,— ди. 
— Килсәң, бик шәп булган,— ди дию,— мин сине ике кабармын, бер йотармын,— 

ди. 
— Йота алмассың, сөягем каты булыр,— ди. 
— Ярар, алай булса, алыштанмы, көрәштәнме? — ди. 
— Алыш агаң башына булыр, әйдә көрәшәбез,— ди Таңбатыр. 
Шуннан болар көрәшергә тотыналар. Таңбатыр диюне күтәреп ала да җиргә 

китереп бәрә, тегенең сөякләре өзгәлә неп-өзгәләнеп китә. Шуннан соң Таңбатыр 
моның сөякләрен әрдәнә итеп өеп куя да диюнең атына атланып, солдат янына кайта. 

Солдат әйтә: 
— Әй, абый,— ди,— зинһар, син мине монда калдыра күрмә,— ди,— мин солдат 

түгел, шулай киендем генә, мин фәлән патшаның уртанчы кызы идем, син мине үзең 
белән алып кайта күр,— ди. 

— Ярар,— ди егет,— минем уртанчы агама булырсың,— ди. Моңарга да патша 
биргән язуны чыгарып күрсәтә.— Син шушы көмеш сарайда торып тор,— ди,— мин 
сине кайтышлый кереп алып китәрмен, хәзер синең сеңлеңне эзләргә китәм,— ди.— Ул 
кайсы якта, моннан еракмы? — ди. 

— Шушы көмеш атка атланып барсаң, моннан җиде тәүлек юл ул,— ди кыз. 
Егет көмеш атка атланып китә. Җиде тәүлек дигәндә, теге алтын сарайга барып 

җитә. Алтын сарай калын стена белән әйләндереп алынган. Алтын капка төбендә 
алтын кием кигән, алтын атка атланган бер сакчы йөреп тора икән, ди. Таңбатыр килеп 
җитү белән, теге сакчы әйтә: 

— Әй, адәми зат, монда нишләп йөрисең, сине бит дию ашар,— ди. 
Егет әйтә: 
— Әллә ул ашар, әллә мин аның башына җитәрмен, хәзергә минем бик нык 

ашыйсым килә, тамагымны туйдыр әле син,— ди. 
Сакчы әйтә: 
— Минем хуҗам өчен хәзерләп куйган өч мичкә әче суым, өч мич ипием, өч 

түшкә үгез итеннән башка бернәрсәм дә юк,— ди. 
— Миңа шушылар җитәр,— ди егет. 
— Алай булса,— ди сакчы,— әнә тегендә чуен капка булыр, шул капканы ачып 

керә алсаң, ашарыңа бирермен,— ди. 
Шуннан егет чуен капканы сугып вата да сарайның эченә кереп китә. Сакчы 

моның көченә шакката. Бу сакчы Таңбатырны бер бүлмәгә алып кереп ашата да 
эчертә. Ашап- эчкәч, егет сораша бу сакчыдан: 

— Хуҗаң кайчан кайта, кая таба китте? — ди. 
— Әнә теге калын урман ягыннан кайта,— ди.— Анда бер алтын күпер булыр,— 

ди.— Дию пәрие, алтын атка атланып, әнә шул күпердән кайтыр, үзенең этен иярткән 
булыр,— ди. 

Егет әйтә: 
— Мин хәзер ял итәргә ятам. Хуҗаң кайтыр вакыт җитү белән мине уятырсың, 

уянмасам, менә шушы без белән чәнчерсең,— дип, сакчыга бер без бирә. 
Егет яту белән йокыга китә. Бер көн, бер төн үтте дигәндә теге диюнең кайтыр 

вакыты җитә. Егетне уятып карый сакчы, кая ул, теге кузгалып та карамый. Шуннаң 
срң,сакчы бу егет биргән безне алып, бот итенә чәнчеп җибәңә. Егет: 

— Ай рәхмәт, бик вакытлы уяттың әле,— дип, сикереп тора. 
Сакчы шунда торган бер мичкәдән чүмеч белән су алып бирә: 
— Менә бу суны эчеп кит, көч кертә торган су бу,— ди. 
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Егет суны эчә. Шуннан соң сакчы, Таңбатырны тагын бер бүлмәгә алып кереп, 
әйтә тегеңәр: 

— Диюнең үзенә килгән кешене өйгә алып кайта торган гадәте бар. Менә монда 
ике мичкә бар, аның берсендә көч кертә торган су, икенчесендә хәл бетерә торган су,— 
ди,— син шуларның урыннарын алыштырып куй,— ди. 

Егет, мичкәләрнең урыннарын алыштырып куйганнан соң, сакчы белән 
саубуллашып чыгып китә дә теге алтын күпер астына кереп ята. 

Бер дә бер вакытны дию алтын атына атланып, этен ияртеп, күпергә кайтып 
җитә. Диюнең эте күпергә кермичә, койрыгын бот арасына кыстырып, кире хуҗасы 
янына чабып, елаган сыман итә. Диюнең моңа бик каты ачуы килә. Бик нык камчы 
белән сугып җибәрә дә күпер өстенә кереп китә бу. Ат күпер уртасына килеп җитү 
белән «шып» туктый. Дию атын сугып (сугу — кыйнау) та карый, ат бер генә адым да 
алга атламый, ди. Шуннан соң дию, атына бик каты ачуланып: 

— Нәрсә син, әллә монда Таңбатыр килер дип куркасыңмы, Таңбатыр анасыннан 
да тумагандыр әле,— ди. 

Дию пәриенең шулай дип әйтүе генә була, Таңбатыр күпер астыннан килеп тә 
чыга: 

— Таңбатыр анасыннан да туган, килеп тә җиткән,— ди. 
Дию пәрие әйтә: 
— Мин сине бик олы гәүдәлеме дип уйлаган идем, син бик бәләкәй икәнсең. 

Сине ике кабарга, бер йотарга була икән,— ди. 
— Ашыкма, тамагыңа торыр,— ди. 
Шуннан соң дию әйтә: 
— Алай булгач, көрәштәнме, алыштанмы? — ди. 
— Алыш атаң башына булсын, көрәш синең башыңа булсын, мин синең 

агаларыңны үтереп бетердем инде,— ди. 
Шуннан тотыналар болар көрәшергә. Көрәшәләр-көрә- шәләр, бер-берсен җиңә 

алмыйлар. Көчкә көч туры килә инде боларның. Бик озак йөри торгач, Таңбатыр тегене 
арыта. Шуннан соң дию пәрие сизенә башлый. «Тукта,— ди,— бу минем хәлне бетереп 
үтерә күрмәсен, өйгә кайтып, ял итим әле мин»,— дип уйлый. Әйтә Таңбатырга: 

— Өйгә кайтып бераз ашап-эчик,— ди.— Аннан соң яңадан көрәшергә 
тотынырбыз,— ди. 

Дию пәрие сараена кайтып ашыйлар-эчәләр болар. Дию пәрие мичкәләрнең 
алыштырылуын белмичә, көч кертә торган су урынына, көч бетерә торган мичкәдәге 
суны эчә. Таңбатырга көч кертә торган суны бирә. Шуннан соң болар китәләр яңадан 
теге күпер янына. Барып җитәләр. 

Дию әйтә: 
— Алыштанмы, сугыштанмы? — ди. 
— Алышудан курыксаң, сугышырга да була, әйдә сугышабыз,— ди. 
Күпер янындагы аланга төшәләр. Шуннан шобага салалар — кемгә алдан 

сугарга. Дию пәриенә алдан сугарга килеп чыга. Иң элек дию пәрие китереп бәрә 
Таңбатырга. Таңбатыр тубыгыннан җиргә кереп бата. Аягын җирдән тартып алып, 
Таңбатыр сугып җибәрә тегеңәргә — дию пәриенең аягы тезеннән җиргә бата. Дию 
пәрие торып сугып җибәрә, Таңбатыр тезеннән бата. Таңбатыр яңадан сугып җибәрә, 
дию пәрие биленнән бата. Дию пәрие кабалана-кабалана чыгц да Таңбатырга китереп 
суга, Таңбатыр биленнән бата, чыгарга тырышып карый, чыга алмый. 

Дию әйтә: 
— Чык-чык, борча,— ди,— нишләп ятасың туфракта? — ди. 
— Кайгырма,— ди,— борча чыгар ул, менә син ничек чыгарсың икән! — ди. 
Шулай ди дә, бөтен көче белән бер селкенеп җибәрүе була, сикереп чыга бу. 

Дию каршысына килеп баса да кизәнеп диюгә сугып җибәрә, дию муеныннан җиргә 
бата. Шуннан Таңбатыр әйтә: 
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— Чык, күсәк,— ди,— нишләп ятасың анда? — ди. 
Дию пәрие тәмам хәлдән тая. Таңбатыр, кылычын алып, дию пәриенең башын 

өзеп төшерә, гәүдәсен, өстерәп чыгарып, вак-вак итеп тураклый да әрдәнә итеп өеп 
куя. 

Таңбатыр, диюнең атына атланып, алтын сарайга кайтып китә. Моны теге сакчы 
бик шатланып каршы ала: 

— Әй, егет,— ди,— мин сакчы солдат түгел бит, мине шулай киендерделәр генә, 
мин фәлән патшаның кече кызы бит,— ди,— мине дә алып кайт, үзеңнән калдырма,— 
ди. 

Таңбатыр моңа патша язуын бирә дә әйтә: 
— Мин сезнең апаларыгызны да коткардым инде,— ди.— Апаларың абыйларыма 

чыкмакчы булдылар, риза булсаң, син минем җәмәгатем булырсың,— ди. 
Риза булышалар да үзләренчә шунда ук туй да ясап алалар. Берничә көн кунак 

булып ял иткәч, туталары янына кайтырга хәзерләнәләр. Юлга чыгар алдыннан егет 
әйтә: 

— Әй, бу алтын йортлар әрәм булып калалар бит,— ди. 
Кыз әйтә: 
— Син алар өчен кайгырма, җае табылыр,— ди. 
Шуннан соң болар, юл кирәкләрен алып, атка атланып 
чыгып китләр. Бераз киткәч, кыз, алтын сарайга таба әйләнеп, кулъяулыгын 

селтәгән иде, алтын сарай алтын күкәй булып тәгәрәп килеп керде кызның кулына. Кыз 
бу алтын күкәйне яулыкка төрә дә егеткә бирә: 

— Мә, син, сакла инде моны,— ди. 
Баралар-баралар болар, җиде тәүлек үтте дигәндә, барып җитәләр теге көмеш 

сарайга. Патша кызлары елашып күрешәләр. Өч көн, өч төн көмеш сарайда кунак 
булганнан соң, хәзерләнеп, юлга чыгып китәләр. Бераз җир баргач, патша кызы, көмеш 
сарайга борылып, кулъяулыгын селкеп җибәргән иде, көмеш сарай, көмеш күкәйгә 
әверелеп, моның кулына тәгәрәп килеп керә. Патша кызы, көмеш күкәйне яулыгына 
төреп, егеткә бирә дә әйтә: 

— Мә,— ди,— бусын да син сакла инде,— ди. 
Баралар-баралар, ди, болар, җиде тәүлек киткәч, барып 
җитәләр теге бакыр сарайга. Барып керәләр. Апалары белән елаша-елаша 

күрешәләр. Апалары сый-хөрмәт күрсәтә боларга. Бу сарайда өч көн, өч төн кунгач, 
болар, хәзерлеген күреп, юлга чыгып китәләр. Бераз җир киткәч, кече сеңелләре бакыр 
сарайга таба карап кулъяулыгын селкеп җибәрә. Теге сарай бакыр күкәй булып 
йомарлана да тәгәрәп килеп керә кызның кулына. Патша кызы, бакыр күкәйне 
яулыгына төреп, егеткә бирә: 

— Мә,— ди,— син сакла инде моны,— ди. 
Таңбатыр бакыр күкәйне дә алып кесәсенә салып куя. 
Ярар. Китәләр болар. Бара-бара барып җитәләр теге кое төбенә. Кое төбенә 

җитү белән, Таңбатыр арканның очыннан тотып селкетә инде, «тартып чыгарыгыз 
безне» дип белдерә. Иң элек олы апалары арканга тотына. Аны тартып чыгаралар. Ул 
килеп чыгу белән, Таңбатырның абыйлары үзара сугыша башлыйлар: «Бу миңа да, бу 
миңа»,— дип. 

Патша кызы әйтә: 
— Мин олы апалары, иң олыгызга булырмын, без өч кыз, өчебез өчегезгә 

булырбыз, сугышмагыз,— ди. Боларга арканны төшерергә куша. 
Арканны төшереп, уртанчы кызны тартып чыгаралар. Уртанчы кыз чыккач, болар 

тагын сугышырга тотыналар. Уртанчы кыз апасыннан матуррак икән. 
Кызлар әйтәләр: 
— Сез алай сугышмагыз, әле анда безне табып, дию кулыннан коткарган энегез 

бар. Безнең сеңлебез бар, аларны кое төбеннән тартып чыгарыгыз,— диләр. 
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Сугышып аргач, тегеләр арканны төшереп җибәрәләр. Аркан төшү белән, кыз 
әйтә: 

— Башта сине тартып алсыннар,— ди,— үзең чыккач, син мине тартып 
чыгарырсың, югыйсә алар сине тартып чыгармаслар,— ди. 

Егет әйтә: 
— Юк,— ди,— мин синең үзеңне генә монда җир астында калдыра алмыйм, 

башта син чык, аннан соң гына минем чыгу турында уйларга булыр,— ди. 
Егет аркан очын элмәкләп бәйләп, кызны шуңа утыртып чыгарып җибәрә. Кызны 

тартып алалар да, матурлыгын күреп, яңадан сугыша башлыйлар болар. 
Кыз әйтә: 
— Мин барыбер сезгә булмыйм,— ди,— сезнең энегез Таңбатыр белән сүз 

куештык бергә булырга,— ди. 
Кызлар өчәүләп тегеләрне кыстыйлар. Таңбатырны тартып чыгарырга. Ярар, 

тегеләр арканны төшереп җибәрәләр. Таңбатыр арканга ябышып чыгып җитәм генә 
дигәндә, абыйлары арканны кисеп җибәрәләр. Таңбатыр кое төбенә төшеп китә. 
Кызлар елашып калалар. Таңбатырның агалары юлга чыгарга җыена башлыйлар. 

Ярар, инде без Таңбатырга килик. Таңбатыр, кое төбенә килеп төшкәч, бик озак 
вакытлар һушына килә алмый ята. Өч көн, өч төн ятканнан соң, бу әкрен генә кузгалып 
торып китә. Йөри-йөри бу, йөри торгач, тагын теге тычканга очрый. Тычкан моңың 
каршысына килеп чыгып тилпенеп җибәрә дә кеше сурәтенә керә: 

— Нихәл, Таңбатыр, тагын да бу хәлгә төшкәнсең икән син,— ди. 
Таңбатыр әйтә: 
— Шулай булды шул,— ди,— җир өстенә чыгарга юл эзләп йөрим дә, бер дә җай 

юк әле,— ди. 
— Сиңа моннан чыгарга бу тирәдә бер хәйлә дә табып булмас,— ди тычкан.— 

Теге соңгы дию белән сугышкан җирдән узып китәргә тырышып кара, шул тирәдән узып 
китә алсаң, бер-бер хәл булыр,— ди.— Шул алтын күперне узгач, булыр бер биек тау, 
шул тауда йөрер ике кәҗә тәкәсе,— ди.— Ул кыр кәҗәләренең берсе — ак, берсе кара 
булыр. Алар бик йөгерек булырлар,— ди.— Менә шул ак кәҗә тәкәсен тотып атлана 
алсаң, ул сине җир өстенә чыгарып куяр,— ди.— Ә кара кәҗә тәкәсен тотсаң, ул сине 
йә үтерер, йә тагын да тирәнгәрәк алып төшеп китәр,— ди.— Аны тота күрмә,— ди. 

Шуннан Таңбатыр, тычканга рәхмәтләр әйтеп, әлеге юл белән китә. Атна китә, ай 
китә. Бара торгач барып җитә, ди, бу теге тауга. Кәҗә тәкәләрен эзләп табып, 
шуларның агын куып йөри башлый бу. Артыннан җитеп тотып алыйм дигәндә, кара 
кәҗә тәкәсе арага килә дә керә, тотарга җайсызлый. Күп йөри торгач, ак тәкәне 
эләктереп ала. Тотылгач, тәкә сорый инде моннан: 

— Йә, егет, син мине тотарга тырыштың инде,— ди,— нинди теләгең бар иде 
соң? — ди. 

— Теләгем шул, мин якты дөньяга чыгарга телим,— ди. 
Ак кәҗә тәкәсе әйтә: 
— Мин сине якты дөньяга чыгарып җиткерә алмам анысы, шулай да чыгу юлына 

төшереп җибәрермен, теге ягын синең үзеңә эзләп табарга туры килер,— ди. 
— Озак барырга туры килерме соң безгә? — ди егет. 
— Байтак җир барасы булыр,— ди,— син менә миңа атлан,—ди,— йом күзеңне, 

мин әйтмичә ачма,— ди. 
Шулай ди дә кыр кәҗәсе җилеп китә, ди, егет көчкә генә тотынып утыра, ди, 

моның өстендә. 
Азмы-күпме вакыт үткәндер, теге кәҗә тәкәсе Таңбатырга әйтә: 
— Ач күзеңне,— ди. 
Күзен ачып җибәрсә, егет күрә: тирә-як яп-якты. Бик шатлана бу. Ак кәҗә тәкәсе 

әйтә егеткә: 
— Вакытыңны үткәрмә,— ди,— әнә тау битеннән бер юл китәр, шул юл белән 
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барсаң югалмассың,— ди. Шулай ди дә күздән дә югала. 
Ярар, Таңбатыр китә шул юл белән. Бара-бара бу, бара торгач барып чыга бер 

ут ягылган урынга. Килеп көлне актарып карый, көл астыннан бер бөтен ипи чыга. Ипи 
өстенә “Таңбатыр” дип язылган була. Шуннан соң бу: «Әһә, мин болар артыннан 
төшкәнмен икән, өйгә таба кайтам икән»,— дип уйлый. Ипине алып ашый да шул 
урында ятып ял итеп ала. Торып китә бу, бара торгач янә килеп җитә бу ут ягылган 
урынга. Көлне актарып карый, моннан да бер бөтен ипи килеп чыга. Ипи пешәр-пешмәс 
кенә булып, җылы гына булып ята, ди. Ипине алып ашый да, ял итеп тә тормыйча, юлга 
чыга бу. Бара торгач, барып җитә кешеләр туктап, утлар ягып, ашлар пешереп утырган 
бер җиргә. Көлне актарып карый, моннан бер чи ипи чыга. Әле ипи диярлек тә түгел, 
камыр көе генә, пешеп тә җитмәгән. «Әһә,— ди,— боларның артыннан җитеп киләм, 
ахры»,— ди. Китә бу, ару-талуны да белми. Бара торгач, барып җитә урман буендагы 
аланлыкка. Бу барып җиткәндә, абыйлары ял итәргә туктап, шалашлар корып кына 
торалар икән. Бу килеп җитү белән абыйлары аптырашта калалар; кызлар, елаша-
елаша Таңбатырны каршы алып, аңа сый-хөрмәт күрсәтәләр. Кич җитү белән өч агай-
эне җиргә йокларга яталар. Таңбатыр йокыга китү белән агалары үзара киңәшләшә, 
сөйләшә башлыйлар, ди. 

Олы абыйсы әйтә: 
— Без моңа бик күп зыян эшләдек, ул барыбер бездән үчен алмый калмас,— ди. 
Уртанчы абыйсы әйтә: 
— Яхшылык көтмә инде син аннан,— ди,— ничек кенә итеп булса да котылырга 

кирәк,— ди. 
Сөйләшеп сүз беркетәләр дә Таңбатыр яткан шалашның ишегенә аркылыга 

кылыч куялар, үткен ягы белән палаткага каратып. Төн уртасы җиткәч, болар: 
— Харап итәләр, талыйлар! — дип, яман тавыш белән акыра башлыйлар. 
Таңбатыр йокысыннан уянып палаткадан йөгереп чыгыйм дигәндә үткен кылычка 

килеп бәрелә дә ике аягын да өздерә. Инде бу кузгала да алмый, шып итеп утыра 
шунда. Агалары әйберләрен алай-болай җыештыралар да кызларны алып кайтып 
китәләр. Таңбатырның хатыны инәлеп-инәлеп сорый абыйларыннан: «Мине аның 
янында калдырыгыз»,— дип. Тегеләр, кызның ай-ваена карамыйча, аны көчләп алып 
кайтып китәләр. 

Ярар, тегеләр өйләренә кайта торсыннар, без Таңбатыр янында калыйк. 
Таңбатыр ята тегеләрдән янып калган ут янында. Шуыша- шуыша йөреп, аннан-

моннан утын-фәлән китерә бу, утны сүндерми тота, юкса эш начар бит. 
Көннәрдән бер көнне, моннан ерак түгел генә бер җирдә бер кеше күренә. Бу 

кеше киекләр артыннан куып җитә, тик тота алмый, ә үзе тегермән ташы бәйләгән. 
Таңбатыр моны үзе янына чакырып ала. 

Сорый моннан: 
— Син монда нишләп йөрисең? — ди. 
— Мин — сукыр кеше, — ди, — минем йөгереклектән көнләшеп, агаларым минем 

ике күземне сукырайттылар да шушы җирләргә китереп калдырып киттеләр,— ди. 
— Аягыңа нәрсә бәйләдең соң син? — ди Таңбатыр. 
— Күрәсең ич, бәйләмәсәм йөгерүем чамасызга китә,— ди. 
Болар шулай сөйләшә-сөйләшә танышалар да икесе бергәләп көн итәргә 

булалар. 
Ике-өч көннән соң болар янына өченче берәү килеп чыга. Бу кулсыз бер кеше 

икән, ди. Бу да абыйларыннан зыян күргән яшь егет икән, үзе чиксез-чамасыз көчле 
икән. 

Яши башлыйлар болар өчәүләп бик дус булып. Сукыр белән кулсыз ашарга 
китерә, ә Таңбатыр ашны хәзерләп тора. 

Көннәрдән бер көнне болар үзара сөйләшәләр: 
— Безгә аш пешерүче табарга кирәк,— диләр. 
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Китәләр болар шәһәр эзләп, аяксыз сукырга атлана, сукыр аргач, аяксызны 
кулсыз күтәреп йөртә. Шулай итеп, бик озак вакытлар йөри торгач, бер шәһәргә барып 
керәләр. Бөтен шәһәр халкы боларны карарга чыга. Шул халык арасында патша кызы 
да бар икән, ди. Ул ара да булмый, болар шул патша кызын эләктереп алып та 
китәләр, ди. Куалар болар артыннан, кая ул теге йөгерек артыннан җитү, тегеләрне син 
күр дә мин күр! 

Кайтып җитә бу өч батыр үзләре торган җиргә. Кызга әйтәләр: 
— Без сине үзебезнең сеңлебез кебек кенә тотарбыз. Син безгә аш хәзерләрсең, 

тик утны гына сүндермә,— диләр.— Бүтән эш юк сиңа,— диләр. 
Болар һәр көнне өчесе дә җәнлек ауларга чыгып китәләр, кыз өйдә кала. 

Беркөнне шулай кыз ничектер йокыга китә дә, уты сүнә. Уянып китә бу, утның 
сүнгәнлеген күреп, куркуга төшә: «Агаларым ачуланырлар инде мине»,— ди. Йөгереп 
чыга да, бер биек агач башына менеп, тирә-якларны карый. Еракта-еракта, елтыр-
елтыр итеп, тычкан күзе хәтле генә бер ут күренә. Шул утны эзләп китә бу кыз. Бара 
торгач, килеп җитә бу кечкенә генә бер җир өйгә. Бәләкәй генә ишеген ачып керә. Аның 
эчендә бер карчык утыра икән, ди. Бу убырлы карчык икән. Кыз килеп керү белән, 
убырлы карчык сорый кыздан: 

— Йә, кызым, килдеңме,— ди,— нәрсә эзләп йөрисең? — ди. 
— И әби,— ди,— утым сүнде, ут эзләргә чыккан идем,— ди. 
— Ярар, кызым, мин сиңа ут бирермен, минем бер кешем дә юк, миңа бик 

күңелсез, иртәгә мин сиңа кунакка барырмын, икәү иркенләп кенә сөйләшеп 
утырырбыз,— ди. 

— Ярар, әби,— ди кыз,— тик син ничек табарсың икән безне,— ди. 
— Менә мин сиңа бер чиләк көл бирәм,— ди,— шул көлне үзең кайта торган 

юлның ике ягына сибә барырсың, мин шул юлдан, шәт, сезнең янга барып чыгармын,— 
ди карчык. 

Кыз, карчык биргән утны өенә алып кайтып, абыйлары кайтканчы аш-суны 
хәзерләп куя. Тегеләр, ашап-эчеп, ятып йоклыйлар да икенче көнне тагын да ауга 
чыгып китәләр. 

Абыйлары чыгып китү белән, теге карчык килеп керә кыз янына. Бераз 
утырганнан соң, карчык әйтә: 

— Балакаем,— ди,— син минем башымны кара әле,— ди. 
Кызның алдына ята, кыз моның башын караган вакытта, карчык кызның 

ботыннан канын суыра икән, ди. Бу карчык кызның канын суыра-суыра да торып кайтып 
китә. Шуннан соң карчык, кызның абыйлары юкта килеп, һәр көнне кызның канын 
суырып китә торган булган. Кыз көннән-көн ябыга, кибә барып, тора-бара коры сөяккә 
генә калган, ди. Абыйлары, кызның ябыкканнан-ябыга баруын күреп: 

— Сеңлем, соң син нигә болай ябыгасың, сагынасыңмы, чирлисеңме? — дип 
сорыйлар кыздан. 

Кыз әйтә: 
— Сагынмыйм да, чирләмим дә, тик болай гына ябыгам,— ди, яшерә инде 

болардан. 
Тора-бара кыз бөтенләй йөри алмый башлый, аяксыз кала. Шуннан соң гына кыз 

әйтә абыйларына: 
— Менә шулай-шулай,— ди,— утым сүнгәч, мин бер карчыктан ут алып кайткан 

идем,— ди,— шул карчык миңа ияләнде, һәр көнне килеп минем канымны суыра,— ди. 
Абыйлары, үзара сөйләшеп, бу карчыкны тотып үтерергә булдылар. Шулай 

сөйләштеләр дә кыз янында сукырны калдырып киттеләр. Сукыр мич башына менеп 
утыра. Озак та үтми, карчык килеп керә дә, мич башында утырган сукырны күреп: 

— Ә, бу сукыр мине сакларга калдымыни? — дип, сукырны мич башыннан 
өстерәп төшерә, аның аягын-кулын чәче белән бәйләп, үзе кызның канын суыра-суыра 
да чыгып китә. 
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Икенче көнне кыз янында калдыралар кулсызны. Карчык аны да шулай чәче 
белән бәйләп сала да, кызның алдына ятып, канын суырып китә. 

Өченче көнне кыз янында Таңбатыр үзе кала. Кызга әйтә: 
— Мин сәке астына кереп ятам, карчык бүген кайсысы калды дип сораса, алар 

бүген гел кайтмаслар, синнән курыктылар, калмадылар дип әйт,— ди.— Карчык, 
алдыңа ятып, каныңны суыра башлагач кына, аның чәчен сәке ярыгыннан төшер,— ди. 

Бер заманны карчык килеп керә, бер дә шикләнмичә, кыз алдына ятып, аның 
канын суыра башлый. Кыз карчыкның чәчен ярыктан сәке астына төшереп җибәрә. 
Таңбатыр, карчыкның чәчен тартып алып, сәке астындагы аркылы агачка бәйләп куя 
да, үзе, сәке астыннан килеп чыгып, карчыкны ярырга тотына — кай җирең кычыта! 
Шул арада моның иптәшләре дә кайтып керәләр. Кулсыз тотына карчыкны типкәләргә, 
ә сукыр кай җиренә эләксә, шунда суга, ди. Карчык бөтенләй эштән чыга. Ялына 
башлый, ди, боларга: 

— Кыйнамагыз,— ди,— күзсезне — күзле, аяксызны — аяклы, кулсызны куллы 
итәм,— ди. 

Шуннан болар карчыкны ант иттерәләр. Карчык ант итә. Иң элек йоттыралар, ди, 
болар кызны. Кызны йотып җибәрә дә китереп чыгара авызыннан, элеккедән дә матур, 
элеккедән дә чибәр кыз булып чыга, ди бу. Аннан соң сукырны йоттыралар. Сукыр да 
ике күзле булып килеп чыга, ди. Аннары кулсызны йотып җибәрә, ди. Кулсыз ике куллы 
булып килеп чыга. Таңбатыр әйтә: 

— Карагыз, сак булыгыз,— ди,— ул мине йотуын-йотар, кире чыгармас,— ди.— 
Мине чыгармыйча җибәрмәгез сез аны,— ди. 

Теге убырлы карчык Таңбатырны да йотып җибәрә. Көтәләр моны, көтәләр, 
килеп чыгар дип, карчык космый гына бит. Карчыкны кыйнап та карыйлар, чыгармый. 
Шуннан соң теге сукырдан күзле булган батыр кылычын ала да карчыкны тураклый 
башлый. Кискәләп бетерәләр моны, ә Таңбатыр юк. Карыйлар, бу карчыкның бер баш 
бармагы юк. Баш бармагын эзли башлыйлар, бу баш бармак карчыкның өенә таба 
китеп бара икән. Тотып алып ярып җибәрәләр — Таңбатыр килеп чыга, элеккедән дә 
матур, таза булып. 

Бу өч батыр, бик шатланышып, берничә көн бергә торалар да үз илләренә 
кайтырга булалар. Таңбатыр әйтә: 

— Без сеңелкәйне үз иленә илтеп куйыйк башта,— ди. 
Бу кызга бик күп бүләкләр бирәләр дә, саубуллашып, теге бик шәп йөгерә торган 

батыр, кызны үзенә атландырып, бик тиз генә илтеп куя. Кызны илтеп кую белән, өч 
батыр дусларча саубуллашып, бергә-бергә торган чакларын онытмаска сүзләр куешып, 
һәрберсе үз илләренә кайтып китәләр. 

Ярар. Таңбатыр, бик күп илләр үтеп, бик күп сулар кичеп, кайтып җитә үз иленә. 
Патша тора торган шәһәр читендәге бер карт белән карчыкка килеп керә. Таңбатыр 
әкрен-әкрен генә сораштыра башлый: 

— Патшаның батырлары кайттымы, нәрсәләр алып кайттылар, патша кызларын 
таба алганнармы? — ди. 

— Патша кызларын табып алып кайттылар,— ди карт,— тик батырларның берсе 
үлеп калган бугай,— ди. 

— Туйлары булдымы соң? — ди. 
— Юк әле,— ди,— менә бер көннән булырга тиеш,— ди. 
Шул сүзне ишетү белән, бу тиз генә бер белдерү чыгарып кадаклый: «Мин, 

фәлән-фәлән итекче, патша кызлары туйда киярлек читек тегеп бирә алам»,— дип яза. 
Патша кызлары, моны ишетеп, теге картны эзләп китәләр дә өй алдына чакыртып 
чыгаралар. 

— Бабай, син шулай-шулай дип әйткәнсең икән, син безгә иртәгә иртә беләнгә 
берәр пар читек тегеп җитештер,— диләр. 

— Фәлән хак бирерсез, вакытына җитештерербез,— дип ышандырып алып кала. 
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Патша кызлары китү белән, теге карт эшләргә утырмакчы була. Ә егет уйлап та 
карамый. Карт өлгермәм дип курка башлый. 

Егет әйтә: 
— Ят та йокла син, бабай, үзем тегеп куярмын,— ди. 
Карт белән карчык ятып йоклый. Төн уртасы килеп җитү белән, егет, урамга 

чыгып, өч күкәйне тәгәрәтеп җибәрә, өчесеннән өч пар читек килә дә чыга. Егет 
боларны алып кайтып өстәл өстенә кертеп куя. Иртәнчәк карт тора. 

Егет әйтә: 
— Менә, бабай,— ди,— мин читекләрне тектем,— ди,— алырга килсәләр, үзем 

тектем, дип әйтерсең. Никадәр сорасалар да, мин теккәнне әйтмә,— ди. 
Иртә белән тегеләр килеп җитәләр. Картны чакырып чыгаралар. 
— Бабай, тектеңме? — диләр. 
— Тектем,— ди. 
— Йә, чыгар әле,— диләр. 
Карт читекләрне чыгарып бирә. 
— Менә карап карагыз, ошыймы сезгә? — ди. 
Кызлар читекләрне алалар, бик ошый боларга. 
— Моны кем текте? — дип сорыйлар. 
— Үзем тектем,— ди карт. 
Картка акчаны күп кенә итеп бирәләр. Шуннан соң тагын кайтарып сорыйлар 

болар: 
— Йә, бабай, дөресен әйт, кем текте боларны? — диләр, моны кысалар инде. 
Теге һаман: 
— Үзем тектем,— ди. 
Патша кызлары картка ышанмыйлар. Картка әйтәләр: 
— Ярар, бабай, без әти белән сөйләшеп туйны чигерәбез, син андый һөнәрле 

оста булгач, безнең өчебезгә өч җөйсез күлмәк тегеп бир, күлмәкләр иртәгә өлгергән 
булсын,— диләр. 

Карт тагын ышандырып алып кала инде. Алып калмас иде, Таңбатыр, ни эшләргә 
кушсалар да, алып кал, дип өйрәткән. Карт, бу күлмәкләрне ничек кенә өлгертербез 
икән, дип чабалана. Егет әйтә: 

— Син кайгырма, ят та йокла, бабай,— ди. 
Төн уртасы җитү белән, шәһәр читенә чыга да теге өч күкәйне тәгәрәтеп җибәрә. 

Өч күкәйдән өч күлмәк килеп чыга. Алып кайтып элеп куя бу күлмәкләрне. Иртә белән 
тегеләр килеп җитәләр. Карт күлмәкләрне чыгарып бирә. Патша кызлары шаккатып 
карап торалар да: 

— Бу күлмәкләрне кем текте? — дип сорыйлар, шикләнәләр инде болар. 
Карт әйтә: 
— Үзем тектем,— ди. 
Патша кызлары картка тиешле хакын бирәләр дә: 
— Менә без сиңа тагын бер эш кушабыз, болай һөнәрле кеше булгач, син бу 

эшне дә эшләрсең,— диләр. 
Карт нишләсен, теләсә-теләмәсә дә: 
— Ярар, әйтеп карагыз,— ди. 
Патшаның олы кызы әйтә: 
— Иртә белән шәһәр читендә бер бакыр сарай салынган булсын,— ди. 
Уртанчы кызы әйтә: 
— Көмеш сарай да салынган булсын,— ди. 
Кече кыз әйтә: 
— Ике апама ике төрле сарай салынгач, минем өчен алтын сарай салынган 

булсын,— ди. 
Карт каушап кала да соңыннан, теге егеткә ышанып: 
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— Ярар, тырышып карамын,— ди. 
Кызлар кайтып китү белән, карт өйгә кереп әйтә: 
— Бетте баш, патша кызлары безгә шундый-шундый эшләр кушып киттеләр,— 

ди. Үзе калтырана, күзләреннән яшьләр килә.— Нишләрбез икән инде, безнең 
бетүебез шушыдыр,— ди. 

Егет әйтә: 
— Кайгырма, бабай,— ди,— син ят та йокла,— ди,— мин үзем башкарып 

чыгармын,— ди. 
Таңбатыр төн уртасында чыгып, күкәйнең өчесен өч җиргә тәгәрәтеп җибәрә, өч 

җирдә өч сарай калкып чыга. 
Иртә белән егет бабайны уята: 
— Кара әле, бабай,— ди,— өч җиргә өч сарай салдырып куйдым,— ди. 
Бабай бик шатлана, патшаның җәзасыннан котылабыз икән, ди. 
Иртә белән патша кызлары иртүк бабай янына килеп җитәләр. Берсеннән-берсе 

матур өч сарайны күрү белән, болар Таңбатырның кайтуын беләләр. Картны чакыртып 
чыгаралар да әйтәләр: 

— Нихәл, бабай, без кушканны эшләдеңме? — диләр. 
Бабай әйтә: 
— Күрмисезмени? — ди. 
— Үзең эшләдеңме, бабай? — диләр. 
— Үзем булмыйча,— ди карт, һаман теге егетнең барлыгын сиздерәсе килми, 

әйтмәм дип, сүз биргән бит. 
Кызлар, ышанмыйча, көлешә-көлешә бабайның сакалларын тарткалап 

карыйлар. Юк, йолкынмый. Аннары үзара сөйләшеп алалар да: 
— Ярар инде, бабай, без сине гаепләмибез, син безгә бу сарайларны салдыручы 

егетнең үзен күрсәт инде, — диләр. 
Бабай, теләсә-теләмәсә дә, егетне чакырып чыгара. Патша кызлары Таңбатыр 

белән елаша-елаша күрешәләр. 
Таңбатырның кайту хәбәре патшага да ишетелә. Патша егетне үз янына 

чакыртып ала. Кызлар әйтәләр әтиләренә: 
— Безне дию кулыннан коткаручы менә шушы егет, агалары аңа бик каты зыян 

иттеләр, — диләр. 
Шуннан соң патша, Таңбатырның көченнән куркып, кече кызын, теләсә-теләмәсә 

дә, аңа бирергә мәҗбүр була. 
— Агаларыңны теләсәң нишләт, үзең хөкем ит,— ди. 
Таңбатыр агаларын үз янына чакыртып ала да әйтә: 
— Сез миңа зур зыян эшләдегез, шулай да астырмыйм, кистермим мин сезне, 

тик бу шәһәрдән чыгып китегез, күземә күренмәгез,— ди. 
Тегеләр башларын иеп чыгып китәләр. Таңбатыр, патшаның кече кызын 

хатынлыкка алып, кырык көн уен итеп, кырык көн туен иткәннән соң, үзенең әти-
әниләре янына кайтып тора башлый. 

Хәзер дә бик шәп яшиләр икән, ди, болар. Кичә бардым, бүген кайттым. 

КАМЫР БАТЫР 

Борын-борын заманда, кәҗә команда, әби-бабай тумас борын, әти белән икәү 
генә торган чагында, бар иде бер карт белән карчык. Аларның балалары юк иде, шуңар 
кайгылары бик зур иде. 

Бер заман болар исәпләделәр, уйладылар да камырдан бер бала сыны ясап 
куйдылар. Әби чыгып китте сыер савырга, бабай чыгып китте утын ярырга. 

Керсәләр, исләре китте, акыллары таралды: камыр сыны, малай булып, КӘҖӘ 
бәтиләре белән уйнап йөри. 

Камыр малай төн үсә, көн үсә, ай үсәсен көн үсә, ел үсәсен ай үсә. Бабай ясап 
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бирде, ди, моңа шартаяк. Малай бер таянган иде, ди, шартаяк шарт итеп сынды, ди. 
Бабай төшеп китте, ди, тимерчегә, ясатты, ди, моңа тимер шартаяк. Малай бер көнне 
урамга чыга — бер малайның аягын сындырып керә, икенче көнне чыга — икенче 
малайның муенын сындырып керә, ди. 

Шуннан соң авыл халкы җыелып бабайга әйтәләр: 
— Малаең малай төсле түгел, балаларны имгәтеп бетерә, теләсәң кая куй! — 

диләр. 
Чыгып китә малай дөнья гизәргә. Көн китә, атна китә, ай китә, ел китә, бер 

саплам җир китә. Барып керә, ди, бу бер карурманга. Очрый, ди, моңа аягын 
тышаулаган бер кеше. 

Камыр батыр сорый моңардан: 
— Нишләп тышауладың бу аягыңны? — ди. 
Теге кеше әйтә: 
— Миңа болай да таманга туры килә әле,— ди,— аягымны ычкындырсам, мин 

күккә очам, минем арттан кош-корт та очып җитә алмый,— ди. 
Камыр батыр моны үзе белән ияртеп китә, ди. 
Баралар-баралар, ди, бара торгач, очрый, ди, боларга борын тишеген бармагы 

белән кысып утырган бер кеше. 
Камыр батыр сорый моңардан: 
— Нишләп болай борын тишегеңне кысып утырасың? — ди. 
Теге кеше әйтә: 
— Миңа болай да таманга туры килә әле,— ди.— Югыйсә, дөньяда зилзилә куба, 

бер борын тишеге белән өрдереп тә биш ташлы тегермән әйләндерәм мин,— ди. 
Камыр батыр моны да үзе белән ияртеп алып китә. 
Баралар-баралар, ди, болар. Очрый, ди, боларга эшләпәсен кырын гына салган 

ак сакаллы бер бабай. 
Камыр батыр сорый моңардан: 
— Нишләп болай эшләпәңне кырын гына салдың? — ди. 
Теге бабай әйтә: 
— Миңа болай да таманга килә әле,— ди.— Мин эшләпәмне турыга кисәм, күз 

ачмаслык буран чыга, басып кисәм, җир йөзенә ике илле боз ката,— ди. 
Камыр батыр монысын да үзе белән ияртеп китә, ди. 
Баралар-баралар, ди, болар, очрый, ди, боларга ук төзәп торучы тагын бер кеше. 
Камыр батыр сорый моңардан: 
— Нәрсә атасың син болай? — ди. 
Ук төзәп торучы әйтә: 
— Ә-ә-ә-әнә күрәсеңме, теге тауның кабыргасында, моннан алтмыш чакрым 

җирдә бер чебен утыра. Шул чебеннең сул күзен атып чыгараем,— ди. 
Камыр батыр моны да үзе белән ияртеп китә, ди. 
Тагын китәләр, ди. Беравык баргач, очрый, ди, боларга туфрак белән уйнап 

торган сакаллы бер кеше. 
Камыр батыр сорый моңардан: 
— Нишләп болай уйныйсың? — ди. 
Сакаллы кеше әйтә: 
— Бу яктан сугам — бу якка тау өям, бу яктан сугам — бу якка тау өям,— ди. 
Камыр батыр монысын да үзе белән ияртеп китә. 
Барып җитәләр болар бер байга, сорыйлар моның кызын. 
Бай бик кире була, төрле хәйләләр кора. 
— Минем кызым бай кызы, патша кызыннан ким түгел, синдәйләргә тиң түгел,— 

ди.— Әйдә миннән булсын яхшылык,— ди,— йөгерешчемне узсаң, бирсәм бирермен 
инде,— ди. 

Китәләр йөгерешкә. Аягын тышаулаган егет алтмыш чакрым җирне бер-ике 
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сикерүдә барып җитә дә, бай йөгерешчесе килеп җиткәнче дип, тау өстендә йоклап 
китә. Байның йөгерешчесе йөгереп мәйданга якынлашып килгәндә теге һаман йоклаган 
була, ди, әле. 

Камыр батыр әйтә: 
— Ай-һай,— ди,— бай малае җиңә бит,— ди.— Ат әле тегеңәр,— ди. 
Алтмыш чакрымнан чебеннең сыңар күзен атып алучы кеше атып җибәрә, 

йөгерешченең колак яфрагын чеметтереп ала. Йөгерешче уянып китә дә мәйданга бай 
йөгерешчесеннән алда килеп җитә, ди. 

Хәзер бай алай итә, болай итә, боларны алдап чуен мунчага яба, ди. Әрдәнә-
әрдәнә утын өйдерә, ут төртә — боларны яндырып үтермәкче була. Болар мунча 
эчендә пешә башлыйлар, ди. Камыр батыр бабайның эшләпәсен туры кидерә — мунча 
эчендә күз ачмаслык буран кузгала, ди. Алай да пешә башлыйлар, ди. Камыр батыр 
бабайның эшләпәсен бастырып кидертә — мунча стенасына ике илле боз ката, ди. 

Икенче көнне бай мунча ишеген ачып җибәрсә, шаккатып ботын чаба: болар 
барысы да исән! 

Камыр батыр әйтә бу байга: 
— Башымны катырма син минем,— ди.— Алыштанмы, салыштанмы? — ди. 
— Алыштан да булыр,— ди, бай әйтә,— салыштан да булыр. Минем сиңа бирә 

торган кызым юк, көчең җитсә алырсың, — ди. 
Китте алыш, китте егып салыш. Шундый алыштылар, шундый салыштылар — 

тигез җирләр түмгәк булды, түмгәк җирләр тигезләнде. Көн сугыштылар, төн 
сугыштылар, кич сугыштылар, бик озак сугыштылар. Бер борын тишеге белән өрдереп 
биш ташлы тегермән тарттыручы кеше борын тишеген сызгырттырып җибәрә — 
байның егерме кешесе очып китә. Туфрак белән уйнаучы бер яктан сугып җибәрә — 
утыз кеше күмелә, икенче яктан сугып җибәрә — утыз кеше күмелә. Камыр батыр 
күсәге белән бер селтәнә — утыз-кырык кеше кырылып бетә, ди. 

Бай түзә алмаган, кызын бирергә булган, ди. Кызны Камыр батырга биргәннән 
соң, утыз көн уен итеп, кырык көн туен итеп, тумаган ала биянең итен пешереп, бик 
каты сыйланганнар, ди. 

Туйларында мин дә булдым, аш-суның чиге юк, бәлешләренең төбе юк, мичкә-
мичкә бал куйганнар, үзләре чүмеч белән чумыралар, миңа сабы белән генә эләкте. 

АК БҮРЕ 

Борынгы заманда бар иде бер патша. Аның дүрт улы бар иде. Бу патшаның 
хатыны беренче дәрәҗәдә чибәр иде. Бер заманда патша, хатыны белән икәү, яхшы 
атлар, яхшы арбалар җигеп, ялан-япан сахрага чыктылар. Сахрада яткан 
вакытларында, төннең бер мизгелләрендә, боларның чатырларын бик каты җил исеп 
күтәреп ташлады. Шул ук вакыт һавадан бер дию патшасы пәйда булып, моның 
куенындагы хатынын күтәреп алып китте. Шул сәгать патша уянып, куенындагы 
хатынының юклыгын белеп, тиз генә кучерын уятып, икәүләп эзләргә киттеләр. Болар 
шул төнне эзләп, хатынны таба алмыйча, таң аткач үзләренең шәһәренә кайттылар. 
Патша, ат җиткән җиргә ат җибәреп, хат җиткән җиргә хат җибәреп, төрле якка 
эзләүчеләр җибәреп, хатынны эзләргә тотынды. 

Хатынның югалганына тәмам бер ел булган вакытта пат- шның өлкән улы, укуын 
бетереп, атасы янына кайтты һәм атасына әйтте: 

— Инде, әти, мин укуның чигенә чыктым. Син инде миңа әнине эзләргә рөхсәт 
бир бер елга,— дип. 

Атасы моңардан сорады: 
— Рөхсәт иттем, сиңа ниләр бирим? — дип. 
Атасыннан үзенә юлдашка бер йөз солдат алып, бер елга җитәрлек акча, азык-

төлек алып, анасын эзләргә чыгып китте. Киткәннән киттеләр. Ай китеп, ел китеп, 
әйләнгән җирдә әйләнмә үсеп, тулганган җирдә кызыл тубылгылар үсеп, ташка тары 
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үскәндә, бозга бодай үскәндә, аны шатор-шотыр урып ятканда, болар барып җиттеләр 
бик куе бер урманның эченә. Шул урманның эче белән, беләк буе трубканың куышы 
белән барып яткан вакытта килеп җиттеләр бер суның буена — сахралык җиргә. 

Шунда патшаның улы уйлады: «Без шунда берәр көн ял итеп, атларыбызны 
ашатып китәрбез»,— диде. Иптәшләре, атларыннан төшеп, куышларын корып, шул ук 
сәгать су эзләргә киттеләр. Суны алып килеп, ашларын пешереп, ашап утырган чакта 
патша улының чатырына бер Ак бүре килеп сәлам бирде һәм әйтте: 

— Әй, ахмаклар, кем рөхсәте белән минем урманыма кереп, үләннәрне таптап 
йөрисез? Рөхсәтем юк, хәзер чыгып китегез,— диде. 

Патша улы: 
— Син үзең кайдан килдең, шунда кит. Менә минем йөз солдатым бар, хәзер 

аттырырмын да үтерермен,— диде. 
Бу сүзләргә Ак бүренең ачуы килеп, һаман да боларга моннан чыгарга кушты һәм 

куды. Куган саен чыкмагачтын, Ак бүренең ачуы килеп боларга карап бер дога укып 
өргән иде, бар да тораташ булып каттылар. 

Инде без килик патшаның үзенә. Биш айдан бирле улыннан хәбәр көтте, алты ай 
көтте — улыннан һичбер хәбәр-хәтер юк. Бер елдан соң укый торган ике уртанчы улы 
укудан кайттылар. Исәнлек-саулык сорашканнан соң, болар да аталарыннан рөхсәт 
сорадылар. 

— Без дә әнине эзләргә чыгыйк,— диделәр. 
Патша, боларга таба карап: 
— Олы абзагызның киткәненә инде бер ел булды, һичбер хәбәр-хәтере юк. Инде 

мин, сездән дә аерылып, берүзем нишләрмен? — диде. 
Болар, аталарының ай-ваена карамыйча, һәр көнне рөхсәт сорыйлар иде. 
Бер дә бер көнне боларның аталары, бик күп сорый тор- гачтын, боларга да бер 

елга рөхсәт бирде. 
— Ләкин бер елдан артык йөрергә рөхсәт юк,— диде. 
Һәм болар да аталарыннан йөзәр атлы солдат алып, бер елга акча, азык-

төлекләр алып, агай-эне, аталары белән исәнләшеп, ике йөз дә ике кеше булып, юлга 
чыгып киттеләр. Шул чыгып китүдән ич киттеләр, вич киттеләр, иртә киттеләр, кич 
киттеләр, арт итәкләре җирдән китте, төкерекләре билдән китте, ат өстенә ятып, агач 
мылтыклар атып, муеннары аладай булган чакта, битләре турадай булган чакта барып 
җиттеләр баягы урманның бер як читенә. 

Боларга да бик яхшы су, үләнлек очрап, ял итәргә туктадылар. Һәм атларыннан 
төшеп, чатырларын корып, су эзләп алып килеп, аш пешереп ашарга утырган чакта, 
баягы Ак бүре килеп җитеп, баягыча: 

— Кем рөхсәте белән килеп, бу чаклы солдат, атлар белән урмандагы үләннәрне 
таптап килеп кердегез? — диде.— Һич рөхсәтем юк,— дип, боларны да куа башлады. 

Бу патшаның улы, ике йөз атлы гаскәренә таянып, Бүредән алайрак ачуланып: 
— Син үзең кайдан килдең, шунда кит,— диде. 
Боларга яхшылык белән берничә әйткәннән соң да тыңламагач, Ак бүре баягыча 

бер әфсүн укып өргән иде — болар да тораташ булып каттылар. 
Инде без тагын патшаның үзенә килик. Иң өлкән улына ике ел, уртанчыларына 

бер ел булган чакта төпчек улы мәдрәсәдән укудан кайтты. Кайтып керүгә атасыннан 
исәнлек-саулык һәм абыйларын сорашып, хәбәр-хәтердән соң патша моңарга: 

— Менә иң өлкән абыеңның китүенә ике ел, уртанчыларына бер ел булды, 
һичбер хәбәр-хәтерләре юк,— диде. 

Моны ишеткәч төпчек улы: 
— Инде алар кайтмады, берәр хәл булгандыр. Миңа рөхсәт бир дә, мин дә 

китим,— диде. 
Патша: 
— Мин синнән дә аерылгач кемгә карап торырмын, югалганнар югала торсын, 



 51 

әмма сиңа һич рөхсәтем юк,— диде. 
Бу атасына көн-төн ирек бирмичә сорый торгач, атасы моңа рөхсәт бирсә дә 

бирде, бирмәсә дә бирде. Атасы моңа рөхсәт бирмәскә теләгәч, ул: 
— Әти, мин сине гаскәр сорап, азык сорап борчымыйм бит, миңа бары бер елга, 

кая барсам да җитәрлек итеп, акча гына бир,— диде. 
Моңа каршы атасы, җитәрлек акча бирде. Бер бик яхшы атка яхшы ияр салып, 

Аллага тапшырып, юлга чыгып китте. Шул көннән соң, күп айлар, күп көннәр, сәгатьләр, 
күп минутлар киткәннән соң, әлеге абзалары яткан урманның читенә бу да ялгызы 
барып җитте. Бу да, урманны үтәргә теләп барганда, юл буенда бер бик һәйбәт аланга 
очрады. Ьәм: «Бик күп көннәрдән бирле атымны ял иттергәнем юк, тукта, монда бераз 
туктап ашатыйм»,— дип, атыннан төшеп, бер зур тирәкнең ботагына атның башын 
югары күтәртеп бәйләп куйды. Муенындагы мылтыгын корып, үзенә ашарга берәр кош 
атып килә алмаммы икән дип, урманның эченә кереп китте. Бер ун адым гына киткән 
иде, баягы Ак бүре килеп очрады һәм әйтте: 

— И егет, син монда нишләп йөрисең, кая барасың, кайдан килдең? Монда 
минем рөхсәтемнән башка үләннәрне таптавың җитмәгән, тагы урмандагы кошларны 
атарга барасың,— диде. 

Егет бүрегә: 
— Әнә ул күренә торган кошны атып алып, үземә ит пешереп ашарга уйлаган 

идем. Бик арыдым, талдым. Бик ерак җирдән килдем. Инде алай булгач синең 
рөхсәтеңнән башка мин монда бер эш тә эшләмим, кошыңны да атмыйм, атымны да 
ашатмыйм. Әнә күрәсең, атымның башын югары күтәреп бәйләп куйдым. Чыгам да 
китәм,— диде. 

Бүре аңа каршы: 
— Инде, егет, мин сине күрәм, үзең күркәм, сүзең тәмле, һичбер каршы килгән 

җирең юк. Алай булгач, мин сиңа бөтен урманымда йөрергә, атыңны ашатырга, 
кошларымны атарга рөхсәт иттем. Теләгәнеңне эшлә. Тик менә бу күренгән кошны 
атма син. Әнә теге зур тирәкнең артында бер зур кош бар, тирәкнең башында утыра. 
Бар да шуның күкрәгенә төзәп ат. Бер атуда егылыр да төшәр. Аннан соң алып кайт та 
тазартып пешер. Аш ашарга мин дә килермен,— дип әйтте дә үз юлына китте. 

Егет бүренең сүзен тыңлап, тирәккә якын барып, кошны күреп, күкрәгенә төзәп 
мылтыгының чакмасын сугып җибәргән иде, кошның нәкъ күкрәгенә барып тиде дә 
әйләнеп төште. Соңра егет, аты янына алып кайтып, арчып куйды. Үзенең чатырын 
корып, аш хәзерләп, атын үләнгә җибәреп, әлеге Ак бүрене көтеп калды. Моның 
чатыры янына искәрмәстән генә бер яктан бер яшь кенә егет килеп чыкты да моңа 
сәлам бирде. Егет тә, якты чырай белән каршы алып, хәзер булган ашны куеп, чатырга 
моны да ашарга чакырды. Кунак егет тә, сүзне тыңлап, чатырга кереп утырып, ашый 
башладылар. Карыннары бик ач булганга күрә, хәзерләнгән ашны тәмам ашап бетерә 
яздылар. Шул чакта келт итеп патша улының исенә Ак бүре килеп төште, һәм: «Аңа 
куярга инде ашым азайды; бетеп үк бара, килә калса, ни куярмын»,— дип йөрәгенә 
курку төште. 

Кунак егет моның уйлаганын күреп: 
— И дустым, яхшы гына, күңелле генә утырган чакта әллә ни күңелсезләнеп 

киттең. Нәрсә уйлыйсың, ник эчең поша? — дип сорагач, егет кош атуын, Ак бүренең 
очраганын, аның белән бергә ашарга вәгъдә куюларын — барын да аермачык иттереп 
баштанаяк сөйләп: 

— Инде хәзер шул Ак бүре килсә, ни ашатырмын икән дип уйлый башладым,— 
диде. 

Кунак егет аңа каршы: 
— Әй, егет, син аның өчен бер дә кайгырма. Ул бүре булып күренгән нәрсә мин 

идем. Минем җитмеш төрле һөнәрем бар, җитмеш төрле сурәткә керә алам,— диде. 
Шуннан соң егетнең кайгысы бетеп, башка нәрсәләр сөйләргә тотынып, үзенең 
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каян, ни өчен юлга чыгуын, анасының югалуын, агаларының аны эзләргә китеп тә юлда 
югалып калуларын — барын да баштанаяк сөйләп бирде. 

Аңа каршы Ак бүре: 
— Йә, егет, син ул агаларыңны хәзерге көндә исән-сау дип уйлыйсыңмы? — 

диде. 
Егет аңа каршы: 
— Мин, әлбәттә, аларны исәннәр дип уйлыйм. Чөнки алар бер бозык юлга, яман 

уй белән'киткән кешеләр түгел, өч агам өчесе дә йөзәр атлы солдат белән, акча һәм 
азык белә» чыгып киткәннәр,— диде. 

Ак бүре моңа каршы: 
— Соң син ул агаларыңны хәзер күрсәң таныр идеңме? Әйдә әле монда, мин 

сине бер җиргә алып барыйм,— дип, иң олы агасының тораташ булып каткан җиренә 
алып китте. Алып барып, өстенә күкле-яшелле мүк үсеп беткән таш янына китереп: 

— Менә бу нәрсә, син таныйсыңмы? — дип күрсәтте.— Алай булгач, син 
белмәсәң, мин әйтим: менә бусы — синең өлкән агаң, әнә янында яткан ташлар — 
аның батыр солдатлары. Алар минем сүземә каршы килделәр дә, мин аларны менә бу 
сурәткә керттем,— диде. 

Егет, бу ташларның агасы һәм гаскәрләре икәнен белгәч, күңеле нечкәреп елап 
җибәреп, Ак бүредән аларны яңадан әүвәлге кыяфәтләренә кайтаруын сорап ялына 
башлады. 

Ак бүре егеткә: 
— Ярый, мин, синең сүзеңне тыңлап, аларны әүвәлге кыяфәтләренә кайтарыйм. 

Мәгәр синең бу агаң һәм аның гаскәрләре синең эшкә вә сиңа юлдаш булырга ярый 
торган кешеләр түгел. Терелгәч тә син аларны тиз генә шәһәрегезгә кайтарып җибәр,— 
диде. 

Шуннан соң Ак бүре, тискәре якка карап, озын бер дога укып, ташларның 
өсләренә өргән иде, бар да сикереп торып, үзләренең иске кыяфәтләренә кереп, кайсы 
мылтыгын тота, кайсы атын иярли, кайсы тәмәке төрергә башладылар. Боларны күреп, 
патша улы: 

— И егетләр, тизрәк булыгыз. Без бик озак йоклаган икәнбез. Тизрәк үз 
юлыбызга китик,— дип кычкырган иде, бу ике егет килеп, сәлам биреп, бик һәйбәтләп 
күрештеләр. Патшаның өлкән улы, әлбәттә, боларны танымады. Энесе, агасына 
үзенең кем булганын сөйләп: 

— И агай, мин синең иң кечкенә энең булам. Сез, мин укыган чакта, әнине 
эзләргә дип чыгып киткәнсез, һәм ничә еллардан бирле әти сезне көтсә дә, сездән 
һичбер хәбәр булмагач, елый-елый күзсез калган. Инде мин дә сезнең арттан, әтидән 
рөхсәт сорап, әнине эзләргә дип чыктым. Бу урманга килеп шушы бүрегә очрадым. Сез, 
аңарга карышып, үзегезне үзегез һәлак иткәнсез. Әмма мин, аның белән дуслашып, 
сорашып, сезнең монда икәнегезне белдем һәм аңардан сезне әүвәлге сурәтегезгә 
кайтаруын үтендем. Ул да, мине кызганып, сезне аякка торгызды. Инде сез сау-сәламәт 
көенчә кире өйгә кайтып китегез, — диде. 

Бу сүзләрне ишетеп, агасы гаскәрләре белән үз шәһәренә кайтып китте. 
Соңра уртанчы агалары янына барып, аларны да әүвәлге сурәтләренә 

кайтаруын Ак бүредән үтенде. Ак бүре тыңласа да, болардан һичберсен үзенә юлдаш 
итеп алырга ярама- ганлыгын белдерде: 

— Бик кирәк булса, үзең теләсәң, бары үзеңнән бер яшь зур агаңны гына алып 
калырсың. Башкалары синең эшкә ярамаслар, алар кайтып китсеннәр,— диде. 

Бүре, баягы кебек бер дога укып, боларны да тергезде һәм болары да, олы агасы 
кебек саубуллашып, үз шәһәрләренә кайтып киттеләр. Әмма егет үзеннән бер яшькә 
олы агасын үзенә юлдаш итеп алып калды. 

Соңра бу егет, агасы һәм Ак бүре белән өчәүләп, чатырларына кайтып киттеләр. 
Чатырга кайтканнан соң бу егет Ак бүрегә 
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— Йә инде, Ак бүре, мин юл кешесе, юл кешесенең юлда булуы яхшы, син мине 
тотма, урманыңнан чыгып китәргә рөхсәт бир,— диде. 

Ак бүре аңарга каршы: 
— Ярый, мин сезгә рөхсәт бирәм. Мәгәр мин сезне, бу урманнан чыгып киткәнче, 

үзем озатып җибәрим. Аның өчен бу урманда бик зур ерткыч җанварлар бар, алар 
сезгә зарар китерерләр дип куркам,— диде. 

Соңра чатырларын бозып, атларына атланып, үз юлларына өчәүләп йөри 
бирделәр. Юлда барганда Ак бүре егеткә: 

— Йә, егет, син озак юл кешесе, мин белгәнем кадәр юлларыңны өйрәтим, 
бәлки, минем әйткәннәрем сиңа файда булып төшәр. Менә бу минем урманым. Шул 
җирдән өч көн, өч төнлек юл. Шул минем урманымнан чыгып, өч көн, өч төн киткәннән 
соң, дию патшасының җиренә барып чыгарсыз. Ул дию җиреннән өч көн, өч төн 
барганнан соң, бер алтмыш колач юанлыгы алтын тирәккә очрарсыз. Ул алтын 
тирәкнең астында бер кечкенә генә күл булыр. Ул күлгә җиткәч, аның янына бер 
землянка казып, абзаңны шул землянкада калдырырсың. Үзең, тирәкнең бер ягына баз 
казып, үзеңне үзең күмәрсең, тик ике күзең генә калсын. Берничә сәгатьләр үткәннән 
соң, бу күлгә бер көтү елкы килеп су эчәр. Алар менеп киткәч, бер сәгатьләрдән соң, 
күк күкрәтеп, җир дөбердәтеп, өермәләр өереп, алтмыш чакрымнан аяк тавышлары 
ишетелеп, бер алтмыш колачлы ала айгыр килер дә алтмыш колачлы алтын тирәкнең 
бер ягына ялын ышкый башлар. Ышкып арганнан соң, бик сусап, әлеге күлнең суын 
бөтенләй эчеп бетерер дә, әлеге агачка килеп, икенче як ялын ышкырга тотыныр. Шул 
вакытта, күлдә су беткәнлектән, күлнең төбендә булган балыклар барысы да 
җыелышып калырлар, агаң шуларны үзенең базына ташып куйсын. Алар аңарга азык 
булыр. Айгыр озак ышкына торгач, әлеге алтмыш колачлы алтын тирәкне сындырыр. 
Аның шатыр-шотыр ауган тавышына син базыңнан сикереп чык та бик тиз генә әлеге 
алтмыш колачлы ала айгырга атланырга тырыш. Атлана алмасаң, ялына ябышырга, 
ялына ябыша алмасаң, койрыгына ябышырга тырыш. Әгәр дә, син, аңарга эләгә алсаң, 
бәлки, анаңны таба алырсың. Инде бер аңарга эләксәң, ул утка керсә — утка кер, суга 
керсә — суга кер, ябышкан җиреңнән кулыңны ычкындыра күрмә. Әгәр дә 
ычкындырсаң, шул вакыт һәлак булырсың. Шушы михнәтләргә түзә алсаң, анаңны 
табарсың, чыдамасаң, анаңны таба алмассың,— диде. 

Егет: 
— Инде мин, ни күрсәм дә чыдарга, анамның юлында корбан булырга җиттем, 

һәммәсенә түзәчәкмен,— диде. 
Ак бүре аңа каршы: 
— Ярый, егет, мин синең анаңны табуыңа да ышанамын. Анаңны табып, 

шәһәрегезгә кире кайтканда, минем яныма керми китә күрмә. Урманымның теләсә кай 
җирендә туктап, атыңны ял иттереп, үзең теләгәнне аша. Әмма миндә кунак булмыйча 
китәргә һич рөхсәтем юк. Инде бер килеп урманыма төшкәч, кайда туктасаң да, мин 
сине үзем табармын,— диде. 

Егет, Ак бүре белән исәнләшеп, аның урманыннан чыгып китте. 
Бүре әйткәнчә өч көн, өч төн барганнан соң, дию патшасының җиренә килеп 

кереп, әлеге әйтелгән алтын тирәкнең янына барып җиттеләр. Икәүләп, тиз генә күл 
буена берәр баз казып, җир өстендә күзләрен генә елтыратып калдырып, үзләрен 
күмеп куйдылар. Азмы-күпме ятканнан соң, бер көтү елкы килеп, бүре әйткәнчә, су 
эчеп, үлән ашарга менеп киттеләр. Бер сәгать үткәннән соң, зилзилә кубарып, күкне 
күккә орып, җирне җиргә орып, өермәләр өердереп, алтмыш колачлы ала айгыр, алтын 
тирәкнең төбенә килеп, ялын ышкып, су эчәргә төшеп, күлдәге бар суны эчеп бетереп, 
янәдән икенче як ялын ышкырга тотынды. Шул заманда, бик каты ышкуга чыдый 
алмыйча, алтмыш колачлы алтын тирәк шартлап төбеннән сынды. Тиз заман егет, үзен 
үзе баздан атып ташлап, ала айгырның ялына ябышты. Бик биек булганлыктан, өстенә 
менеп утыра алмады. Шул ук заман айгыр, ялына адәм заты ябышканын белеп, 
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җилтерәтеп, бер җиргә, бер күккә, бер тауга, бер ташка орып алып китеп, җиттеләр ут 
тавына. Ала айгыр, ут тавының янына туктап, егеткә: 

И егет, инде син миннән кулыңны ычкындыр. Мин хәзер бу ут тавының аргы 
ягына чыгачакмын. Аның аркылы чыккан вакытта синең һәммә җирең көеп, янып 
бетәр,— диде. 

Егет аңа каршы: 
— И айгыр, мин янган-көйгән җирдә син дә исән калмассың. Синнән кулымны 

ычкындырмыйм,— дип, кулын ычкындырмады. 
Ала айгыр шул сәгать егетне өстерәп утка алып кереп китте. Ут эчендә егетне өч 

сәгатьләп бутап йөрткәннән соң, аргы ягына барып чыктылар. Егетнең тәннәре пеште, 
куырылды һәм бик әрнеде.Соңра егет артына әйләнеп караса, әлеге ут тавы беткән, 
бер нәрсә дә калмаган. Егет үз-үзенә: «Бу атның сөйләгәне рас түгел икән, бу бер 
шәһәр генә икән»,— дип, курыкмыйча, атның ялына тагын да катырак ябышып алды. 

Алтмыш колачлы ала айгыр егеткә янә: 
— И егет, инде кулыңны миннән ычкындыр,— диде. 
Егет: 
— Юк, минем синнән ычкындыра торган кулым юк, теләсәң кая бар, мин дә 

шунда барам,— диде. 
Шулай итеп низаглашып, болар бер диңгезгә барып җиттеләр. 
Ала айгыр: 
— Инде, егет, кулыңны ычкындыр, син ут тавыннан котылсаң да, бу диңгездән 

котыла алмассың. Авызыңа, борыныңа су тулып, шунда гарык булырсың, мин аның 
аръягына чыгачакмын,— диде. 

Егет: 
— Инде минем синнән аерыласым юк. Син кая барсаң, мин дә шунда барырмын. 

Минем авызыма, борыныма су тулганда, синекенә дә тулар. Үлсәк, бергә үләрбез,— 
диде. 

Ат, ачуланып китеп, егетне диңгезгә алып кереп китте. 
Өч көн, өч төн йөзгәннән соң, ат белән егет диңгезнең аръягына чыктылар. 

Чыккан вакытта ат егетне, үлсен дип, башын суга тигезеп, болгап чыгарды. Ләкин 
егеткә һичбер зарар килмәде. 

Бераз коры җир белән барганнан соң, бер бик куе урманга җиттеләр. Бу урман 
аша чыпчык үтәрлек тә юл юк иде. 

Алтмыш колачлы ала айгыр егеткә: 
— Әнә күрәсең, нинди кара урман. Мин шул урманны ватып-җимереп, аръягына 

чыгачакмын, инде син, исән вакытыңда, миннән кулыңны җибәр. Син аннан чыкканчы 
җибәрмәсәң, бары ялыма ябышып кулларың гына калыр. Башка һичбер җирең 
калмас,— диде. 

Егет: 
— Ычкындырасым юк, үлсәм үләрмен, һич ычкындырмыйм, мин ботарланган 

җирдә син дә коры калмассың,— дигәч, ала айгыр ачуы килеп, егетне урманга алып 
кереп китте. Урманның куе агачлы бер җирендә егетне арлы-бирле агачларга сугып 
харап итмәкче булды. Әмма егеткә һичбер зарар килмәде. 

Өч көн, өч төн үткәннән соң, мең мәшәкать белән болар урманның аргы ягына 
барып чыктылар. Азмы-күпме киткәннәр иде, бер бик биек тау-таш араларына килеп 
җиттеләр. 

Ала айгыр: 
— Йә инде, егет, хәзер кулыңны миннән ычкындырып, шул җирдә кал,— диде. 
Әмма егет: 
— Үлсәм үләрмен, һичбер ычкындырасым юк,— дигәч, ала айгыр ачуланып, 

моны бер тауга, бер ташка орып, өч көн, өч төн киткәчтен, бер ялан җиргә барып 
чыктылар. 
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Ала айгыр: 
— Инде, егет, син хәзер күп нәрсәләр күрдең. Бу сулар, утлар, таулар, ташлар, 

бар да дию патшалыгыннан адәм үтмәсен өчен эшләнгән эшләр иде. Инде афәттән 
котылдың, өстемә менеп утыр да, мин сине бара торган җиремә кадәр алып барыйм,— 
диде. 

Шуннан соң ала айгыр, егетне атландырып, өч көн, өч төн барганнан соң, күп 
япан җирләр үтеп, бер бик зур ком тавына килеп җиттеләр. Шунда җиткәннән соң, ат, 
егеткә таба карап: 

— И минем дустым, юлдашым, инде мин өстемнән бурычымны төшердем. Миңа 
моннан ары барырга рөхсәт юк. Син инде минем өстемнән төш тә бу ком тавының аргы 
ягына чыгарга тырыш. Ул ком тавының артында Каф тавы. Каф тавының аръягында 
яман диюләр, усал арысланнар, аждаһалар яталар. Алар янына чыга алсаң, анаңны 
табарсың,— диде. 

Егет моңарга күп рәхмәтләр укып, өстеннән төшеп, тау итәгендә калды. Алтмыш 
колачлы айгыр үз юлына китте. 

Бу егет, шул ук сәгать азрак тамагын туйдырып, тауның өстенә чыгарга теләп 
тауга менә башлады. Бераз менгән иде, ком ишелеп янә түбән төште. Никадәр менәргә 
тырышса да, ком ишелеп, һичбер менә алмады. Бик арып-талып, күңеле тулып, анасы 
исенә төшеп, аптырап елап утырганда, һавадан бер кара болыт кисәге төшеп килгәнен 
күрде дә куркып китте. Карап торды, болыт һаман төшә дә төшә. Төшеп җитә башлагач, 
егет күрде — бу бер кош, пырылдап әйләнеп, моның янына килеп төште дә: 

— И егет, әйдә минем өстемә менеп утыр. Мин сине бер җиргә алып китим,— 
диде. 

Егет утырырга да, утырмаска да белмәде. «Утырсаң да һәлак итәр, утырмасаң 
да һәлак итәр»,— дип шикләнеп, Аллага тапшырып, менеп утырган иде, шул сәгать бу 
кош күз күреме җиргә алып менеп китте. 

Егет һавага менгәннән соң курка башлагач, кош: 
— И егет, син куркасыңмы? — дип сорады. 
Егет билгеле: 
— Мин куркам,— диде. 
Кош моңа: 
— И дустым, син мин барында курыкма. Син үзеңнең егетлегең аркасында әллә 

нинди куркынычлардан котылдың. Инде мин сине: «Ала айгыр белән бу ком тавына 
кадәр килгәндер дә, анда менә алмый торгандыр»,— дип кызганып, сәмруг кош 
сурәтенә кереп килдем. Мин — күптәнге дустың Ак бүре. Мин сине хәзер Каф тавының 
башына илтеп куярмын, аннан ары барырга миңа рөхсәт юк. Үзең ничек булса да 
чыгарсың да анаңны табарсың,— диде. 

Шулай итеп, сәмруг кош егетне Каф тавы башына китерде дә: 
— Инде миңа монда озак торырга ярамый. Тизрәк үз юлыма китим. Сау бул, 

Алла ак юл бирсен,— дип, саубуллашып, үз юлына очып кире китте. 
Егет тау башында бик күп ат вб адәм сөякләре күреп хәйран-вәйран булып 

торганнан соң, ике кулына ике ат сөяге алып, таяк итеп таянып, тауның бер ягына таба 
төшеп китте. Өч ай дигәндә тауның аргы ягына төшеп җитте. Бераз бара башлагач, бер 
көтү арыслан чыгып, бу егеткә ыргылдылар.Тәмам ашарга дигәндә генә, араларыннан 
берсе чыгып, боларга: «Ашамагыз!» — дигән кебек итеп, барын да егеттән куып 
җибәрде. 

Шулай итеп, бу бәлаләрдән азмы-күпме котылып ятканда, янә бер кечкенәрәк 
кенә тауга очрады. Тауның башына менеп караса, ерактан бер ялтыраган нәрсә күреп: 
«Бу нәрсә икән?» — дип, шул ялтыраган нәрсәгә карап китте. Ялтыраган нәрсәнең 
янына килеп җитсә, дөнья зурлыгында эшләнгән бер бакыр сарай булып чыкты. Бакыр 
сарайның бер тәрәзәсеннән караса, ни күрсен: кырык бер кол кыз, озын өстәлгә салып, 
адәм итләре юып яталар иде. Бу егет шуларны күреп, күңеле нечкәреп, куркып: 
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«Минем итемне дә шул кызлар бу өстәлгә салып юарлар, йин дә бу җирдә харап 
булырмын»,— дип кычкырып елап җибәрде. Елый торгач: «Елаудан файда булмас»,— 
дип, егет, гайрәткә килеп, батырланып ишек янына килеп, сәлам бирде. 

Шул минутта бер бик сылу, матур, кызыл битле, кара кашлы бер кыз, ишекне 
ачып, егетнең сәламен алды: 

— И егет, син адәми затмы, пәри затмы? — диде. 
Егет аңа каршы: 
— Адәми затмын,— диде. 
Кыз егеткә: 
— Ат килсә, тоягы көя, кош килсә, канаты көя торган җиргә син, адәми зат булып, 

ничек килеп җиттең? — диде. 
Егет аңа каршы: 
— Минем күп заманнан бирле ашаганым юк, бик ачмын, мине сарайга алып 

кереп, бераз ашарга бир, тамагым туйдыр,— диде. 
Кыз моңа каршы: 
— Алай булса, син бераз туктап тор. Минем абыстам адәми заттан — диюнең 

хатыны. Мин аңардан рөхсәт сорап чыгыйм. Ул ни әйтсә — мин шуны эшләрмен,— дип 
кереп китте. һ.әм абыстасына барып: 

— И җаным-солтаным, ишек төбенә бер адәми зат килгән. «Кертеп бераз 
ашатыгыз»,— дип ялынадыр. Кертергә рөхсәт итәсезме? — дип сорады. 

Абыстай: 
— Адәми зат булса — керт, ашат, рөхсәт,— диде. 
Кыз моны ишеткәч, ишеккә барып егетне кертеп, абыстай янына алып килде. 

Егет, сәлам биреп, абыстай белән күреште. Шуннан соң абыстай, бер урынга утырып, 
кызга ашарга китерергә кушты. Кыз шул заман, төрле кош итләре куырып китереп, 
егетне сый-хөрмәт итте. Егет ашаганнан соң абыстай янына килеп: 

— И егет, син кайдагы кеше буласың, ни җирлек? — дип сорады. 
Егет: 
— Мин — фәлән җирнең бер патша улымын. Мин укуда вакыт анам югалган иде, 

мин, атамнан рөхсәт алып, анамны эзләргә дип чыгып китеп, бу җиргә килеп җиттем. 
Инде моннан соң кая барасымны үзем дә белмим,— диде. 

Абыстай аңа каршы: 
— Инде, егет, ерак җирләрдән күп михнәтләр күреп килгән икәнсең. Әгәр дә 

анаңны табып кайта калсаң, минем сараема кереп кунак булмый китмә. Бу сарайның 
иясе җиде башлы дию тугыз айлык юлга китте. Әгәр дә тиз көннән кайта калсаң, һич 
курыкма, минем сараема сугылмый китмә,— диде. 

Егет тә керергә вәгъдә кылды. 
Абыстай янә: 
— Мин синең коры сүзеңә ышанмыйм. Син анаңны тапкан шатлыгыңнан мине 

онытырсың. Син онытмасаң шуны онытмассың — менә мин сиңа шул үзеңә ишек ачкан 
кызны никахлап бирим дә, ул монда калсын. Син дә аны исеңә төшереп, минем яныма 
керерсең, —диде. 

Егет тә, шунда разый булып, агасы исенә килеп төште дә: 
— Мин монда рәхәттә ятам, минем агамның ашый торган азыгы бетеп, аптырап 

ята торгандыр. Инде мин бара торган җиремә барып җитим,— дип, абыстайдан рөхсәт 
сорап, юлга азыклар алып, бикәсе белән исәнләшеп, юлга чыгып китте. 

Бу бакыр сарай буйлап өч көн, өч төн барганнан соң, бер көмеш сарайга килеп 
чыкты. Көмеш сарайның тәрәзәсеннән караган иде: баягы кебек, кырык бер кол кызның 
өстәлләргә салып, адәм итләре юып торганын күрде. «Минем дә итләремне, шул 
өстәлләр өстенә салып, шул кызлар юарлар микән?» — дип куркып китте. 

Янә гайрәткә килеп, ишеккә барып сәлам бирде. 
Баягыдан да матур бер кыз чыгып, моның сәламен алып: 
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— Адәми затмы син, пәри затмы син? — дип сорады. 
— И кардәш, адәми затмын. Бик күптәннән бирле юлда йөреп, ачыгып киттем. 

Кертеп бераз ашатсана,— диде. 
Кыз моңа каршы: 
— Минем өлкән абыстам бар. Аңардан кереп сорыйм,— дип кереп китте. Һәм 

абыстасына барып: «Юлдан арып бер адәми зат килгән, кертеп бераз ашатырга 
сорыйдыр»,— диде. 

Кыз да, абыстасының сүзен тыңлап, егетне кертеп, баягы кебек хәл-әхвәл 
сорашып, егет боларга анасын эзләргә чыкканын, патша баласы икәнен сөйләгәч, 
абыстай: 

— Бик яхшы,— дип сыйлап,— кайтканда курыкмый- нитми минем сараема кер, 
керми китмә,— диде.— Син болай гына онытырсың. Менә мин үзеңә каршы чыккан 
кызны никахлап бирим, аны исеңә төшереп керерсең,— диде. 

Абыстай кызны никахлап бирде. 
Егет янә өченче кич кунганда, агасы исенә төшеп: «Бу җирдә озак торырга 

ярамас»,— дип, янә кәләше белән исәнләшеп, үз юлына китте. 
Көмеш сарай буйлап өч көн, өч төн үткәннән соң күрде: бер бик зур алтын сарай 

янына бик зур вә матур итеп бакчалар корылган. Егет бераз карап, хәйран булып торды 
һәм алтын сарайның тәрәзәсеннән килеп караса, баягы кебек кырык бер кол кызның, 
өстәлгә салып, адәм ите юганын күрде. Баягы кебек янә, ишеккә барып, сәлам биргән 
иде, баягыдан да матур, сылу, бер бите ай, икенче бите кояш кебек бер бик матур кыз 
килеп моның сәламен алды һәм: 

— Адәми затмы, пәри затмы? — дип сорады. 
Егет, кызның матурлыгына хәйран калып, бераз карап- карап торды да, исенә 

килгәч, адәми зат икәнен белдерткәч, бу кыз да, абыстайдан рөхсәт сорап, егетне 
сарайга, туры абыс- тасы янына алып керде. 

Абыстай белән күрешеп, күрсәткән урынга утырып, китергән кош итләрен ашап, 
китергән эчемлекләрне эчкәч егет, абыстайга карап: 

— И абыстай, син кайсы шәһәрдән буласың? — дип сорады. 
Абыстай моңа: 
— Мин фәлән патшаның хатыны, фәлән шәһәрдән идем, мине урлап шушы дию 

бу җиргә алып килде. Инде минем югалганыма фәләнчә ел булды. Минем дүрт улым 
бар иде. Инде алар да үсеп, синең кадәр була торганнардыр,— диде. 

Егет аңа каршы: 
— Соң улларыңнан берсе синең яныңа килсә, син аны таныр идеңме? — диде. 
— Әлбәттә, таныр идем, кеше үз баласын танымыймы,— диде. 
— Соң алай булгач, мин кем булам? — диде. 
Абыстай: 
— Белмим,— диде. 
Егет: 
— Алай булса, мин синең улың булам. Мин фәләнчә айлардан бирле сине эзләп 

монда килеп җиттем. Аллага шөкер, синең нурлы йөзеңне күрдем,— дип, муенына 
барып асылынды. Сорашып, Шатлыкларыннан елаштылар. 

Атасының исәнлеген, ике агасының юлдан кайтып киткәнлеген, үзеннән бер генә 
яшькә олы абзасының күл буенда базда калганын — барын да аермачык сөйләп бирде. 
Сүзләре тәмам булгач, абыстай, улын алып чыгып, бер сарайның ишеге төбенә алып 
килде дә, сарайның ишеген ачып, алдан улын кертеп җибәрде. Сарай ачылгачтын, егет 
сарайның уртасында биш йөз пот авырлыгында бер шар күрде. Анасы шул шарны 
егеткә алып чыгарга кушты. Егет шарны алып чыгыйм дип барып тотынып караган иде, 
урыныннан да кузгата алмады. Шуннан соң анасы улына: 

— Синең кавырсының да катмаган икән. Диюебез унике айлык юлга киткән иде. 
Киткәненә инде ике ай булды. Тагын ун айсыз кайтмаячак. Ул дөньяда адәм итләре 
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ашап кинәнә, өйгә дә алып кайтадыр. Диюнең шундый бер баг бакчасы һәм бер күле 
бар. Шул бакчадагы алма агачының алмасын ашап, күленнән су эчкән кеше дөнья 
йөзендә беренче батыр булачак. Син өч ай иркенләп шул алмагачтан алма ашап, 
күленнән су эч. Шуннан соң мин сине яңадан теге шарны күтәртеп сынап карармын. Бу 
көйгә син батыр түгел әле. Сиңа ышанып юлга чыгарга ярамый,— диде. 

Егет, анасының сүзен тыңлап, өч ай шунда ашап-эчеп ятканнан соң янәдән килеп 
кергәч, анасы моңа шарны яңадан күтәреп карарга кушты һәм диде: 

— Диюнең һөнәре шул иде, буш вакытларында шул шарны алып чыгып, менә 
шул биек тауның башына ыргытып җибәреп, шар төшкән чагында яңадан бер кулы 
белән тотып алып, һавага ыргытып җибәрә иде. 

Егет анасыннан ишеткән сүзләргә гарьләнеп, шарны ачу белән алып, тау 
башына ыргытып җибәреп, тәгәрәп төшкәндә, тотып алыйм дигәндә генә, шарны тота 
алмыйча, шар егетне бәреп егып, тагын да үз юлына китеп, тау итәгенә барып төште. 

Анасы, бу хәлне күреп: 
— Балакаем, инде кавырсының яңа гына ката башлаган икән, тагын берничә 

айлар ирек алсаң, үзеңә бераз көч керер,— диде. 
Егет, яңадан алма ашап, бакчада тора башлады. Егет шунда ай ярым торганнан 

соң, анасы: 
— И балакаем, инде тагын бер сынап карыйм, вакытлар кыскарып бара,— дип, 

егеткә яңадан шарны ыргытырга кушты. Егет, анасының сүзен тыңлап, әлеге шарны 
ыргытып җибәреп, шар төшкән вакытта бер кулы белән генә тотып, яңадан биек тауның 
башына сыңар кулы белән ыргытып җибәрде. Икенче кат тагын тотып алып, ыргытып 
җибәрде. Шулай итеп уйнаганнан соң, анасы улына: 

— Инде хәзер көчең диюнеке белән тигезләнде. Дию аңсыздан кайтып керсә дә, 
көрәшерлек көчең бар,— диде. 

Анасы, улын җитәкләп өйгә алып кереп: 
— Йә инде, улым, җитәр, кыз куеныннан чык, аңсыздан дию кайтып керсә яисә 

туганнарыннан берсе килсә, харап булырбыз,— диде. 
Шуннан соң анасы, тагын бер сарайга алып барып, ишеген ачып, икәүләшеп 

шунда булган, һавада очып йөри торган, бер зур иске машинаны алып чыгып, ватылган 
җирләрен төзәтеп, тузаннарын кагып, юлга китәргә әзерләп куйдылар. Кереп, ашап-
эчеп туйганнан соң сарайдан кырык бер кызны да, кәләшен дә үзләре янына утыртып, 
югарыга күтәрелеп киттеләр. 

Киткән чакта егетнең анасы бер әфсүн укып, алтын сарайларны һәм бакчаларны 
юк итеп, бер алтын күкәй итеп йомарлап, кесәсенә салды. Алтын сарайларның, 
бакчаларның беленмәслек булып бәгъзе урыннары гына калды. Шул машина белән 
иртәдән кичкә хәтле генә очканнар иде, килгәндә очрап кунак булып киткән көмеш 
сарайның турысына килеп җиттеләр. Егет, анасына карап: 

— Әни, без бераз монда туктыйк әле. Син машинаның телен бор. Монда минем 
тагын бер кәләшем бар. Аны да алып чыгарбыз,— диде. 

Анасы егетне тыңлап, машинаны борып, көмеш сарайга килеп төштеләр. Анда 
боларны бик тансыклап көтеп торалар иде. Каршы алып, ашап-эчеп, ял итеп, кунак 
булып бу сарайны, алтын сарайлар кебек, көмеш йомырка ясап, кесәләренә салып, 
эчендәге кырык бер кол кызны һәм үзенең хатынын алып, тагын алга таба очып 
киттеләр. 

Шунда чак кына очып барганнар иде, бакыр сарай турысына килеп җиттеләр. Бу 
чакта бакыр сарайның диюе кайткан иде. Болар килеп төшкәннән соң, каршы һичкем 
чыгып алмады. Анасы, егеткә карап: 

— Улым, без моннан китик. Күрәсең, монда безне каршы чыгып алучы юк. 
Боларның диюләре кайткандыр. Әгәр дә кереп китсәң, ул вакыт безгә зыян 
китерерләр,— диде. 

Егет, анасына карап: 
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— Әни, монда кермичә китәргә һич ярамый. Монда минем өченче хатыным бар. 
Шулкадәр алмалар ашап, сулар эчеп, инде бу диюдән куркып торыр хәл юк,— дип, 
машинадан төшеп, бакыр сарайның ишегеннән кереп китте. 

Ни күзе белән күрсен, монда диюнең хатыны һәм кол кызлары үкереп елап 
каршы алдылар һәм егеткә: 

— Бәхетебез юк икән, диюебез кайтты. Җир астында фәлән сарайда йоклап ята. 
Тора калса сине дә, безне дә үтерер,— диделәр. 

Егет, диюнең хатынына карап: 
— Кайсы подвалда йоклый? — дип сорап, подвалның ишеген ачып кереп китте. 

Керсә, ни күрсен, тугыз башын тугыз якка салып, бернәрсә белмичә, җәйрәп йоклап 
ята. Керүгә, алмас кылычын чыгарып, бер башын кисеп төшерим дигәндә исенә килеп: 
«Тукта әле, йоклаган кешене кем дә үтерә. Мин моны уятыйм да көчемне сынап, 
сугышып карыйм. Үлсәм, хак үлем булыр»,— дип, диюнең баш очына килеп, бераз 
утырды. Дию һаман уянмады. 

Соңра сарайга кереп, диюнең хатынына: 
— Бар, диюегезне уят. Мин аның белән көрәшеп, сугышып, көчемне сынап карар 

идем,— диде. 
Диюнең хатыны: 
— Адәми зат килгәндә, аны уята торган бер без бар. Син шул безне ал да табан 

астына кертеп бетереп бута. Шуны сизеп, ул уяныр. Уянгач та сиңа тәмле сүзләр сөйли 
башлар. Әмма син, аның алай йомшак сөйләвенә карап, алданма. Ул бик хәйләкәр. 
Йомшак торган саен, син каты тор. Юкса ул алдар. Кара, алданырга тырышма! — диде. 

Егет безне алып диюнең бер табанына тыгып бутаган иде, дию бернәрсә дә 
сизмәде. Икенче табанына ныграк тыгып бутаган иде, дию сизеп уянды да, хатынына 
кычкырып: 

— Кая, адәми зат килгән икән. Нигә кунак итмисез? — диде. 
Егет аңа каршы: 
— Мин ач түгелмен. Мин бары синең каныңа сусап кына килдем. Кая, тор, әйдә 

чыгып алышыйк, — диде. 
Дию егетнең бу сүзләренә гарьләнеп, урыныннан сикереп торып, шул ук сәгать 

мәйданга чыгып, алышырга тотындылар. Шулкадәр алыштылар ки, тигез җирләр 
түмгәккә, түмгәкле җирләр карашакка әйләнеп беттеләр. Озак алыша торганнан соң 
егет диюне күтәреп алып ыргытып җибәргән иде, дию килеп тезенә кадәр җиргә батты. 
Диюнең ачуы килеп, сикереп торып, егетне тотып җиргә күтәреп бәргән иде, биленә 
кадәр җиргә батты. Соңра егетнең ачуы килеп: 

— Юк, бездә алай бәрмиләр, менә болай бәрәләр,— дип, диюне, күтәреп алып, 
җиргә бәргән иде, бил кадәр җиргә батты. 

Шулай итеп, нихәтле алышсалар да, берсен-берсе җиңә алмады. Соңра дию: 
— И егет, инде без никадәр алыштык, бер-беребезне җиңә алмадык. Мин бик 

ачыктым, бераз ашап чыгыйм!— диде. 
Егет диюгә: 
— Оятсыз, үзең генә ашарга оят түгелме? Мин дә арыдым, хәлем бетте. Мине дә 

алып кер,— диде. 
Дию, разый булып, егетне дә өйгә алып керде. 
Диюнең өендә ике өстәл бар иде. Берсенә үзе генә утырып ашыйдыр иде. 

Икенчесенә килгән кунакларны утыртадыр иде. Дию хатыныннан ашарга аш, эчәргә су 
сорады. Диюнең ике төрле суы бар иде — берсе хәл кертә торган, икенчесе хәл китәрә 
торган. 

Диюнең хатыны эшне аңлап, диюгә хәл китәрә торган суны, егеткә хәл кертә 
торган суны салып биргән иде, дию эчүгә бөгелеп төште. Әмма егет гайрәтләнеп, 
батырланып китте. Шул ук сәгать дию эшне сизеп, хатынына карап: 

— Сез мине бүген харап итәсез икән,— диде. Үтерергә теләсә дә, егеттән 
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куркып, хатынын үтерергә кыймады. 
Соңра дию белән егет, сахрага чыгып, тагын алыша башладылар. Егет диюне 

күтәреп бер ыргытып бәргән иде, дию башларына кадәр җиргә батты. Шул вакыт егет, 
алмас кылычын чыгарып, диюнең тугыз башын тугыз җиргә кисеп ташлады да үзе 
сарайга керде. Хатын һәм кызлар, бу хәлне күреп, егеткә күп рәхмәтләр укып: 

— Бу көнне дә күрәсебез бар икән,— дип, бик шатландылар. 
Соңра егет: 
— Әйдәгез инде моннан китик, —диде. 
Аңа каршы хатыны: 
— Тукта, монда тагын безнең кардәшләребез бар, аларны да коткарыйк,— диде. 
Егеткә ачкычларны биреп, сарайларны тикшерергә киттеләр. Бер сарайны ачып 

җибәргәннәр иде, күрделәр: сарай тулы картлар икән. Бу картләр диюнең гадәтен 
белеп: «Симезебезне тотып ашар инде»,— дип, куркытып кача башладылар. Егет, 
боларның курыкканын күреп: 

— И картлар, сез миннән курыкмагыз. Мин дә сезнең кебек адәми затмын. Мин 
сезне диюнең кулыннан коткарам. Әйдәгез, чыгыгыз! — диде. 

Соңра тагын бер сарайны барып ачкан иде, анда карчыклар яталар икән. Алар 
да куркышып: «Монысы симез, монысы симез»,— дип, берсен-берсе күрсәтә 
башладылар. 

Аларга егет: 
— Курыкмагыз, әйдәгез чыгыгыз, мин сезне коткарам,— диде. 
Аннан соң бакыр сарайның каршысында янә бер зур сарай бар иде. 
Хатын егеткә: 
— Инде, егет, диюнең үләксәсен шул сарайга илтеп куйыйк. Ул сарай диюнең 

тегермәне иде. Ул, шул тегермәндә әлегә хәтле ничә меңнәрчә адәмнәрне тарттырып, 
азык итеп ашады. Хәзер инде үзе җәзасын күрсен,— диде. 

Егет күтәреп киткәннән соң, хатын тегермәнне кузгатып җибәргән иде, бераздан 
соң өстәлләргә кырык табак белән тулы төйгән итләр, ашарга яраклы булып, суганы, 
борычы сибелеп, килеп тезелделәр. Хатын, тегермәнне туктатып: 

— Менә инде күрәсез, бу дию ничә еллардан бирле никадәр кешенең башына 
җитте. Ул болай булыр дип гомерендә бер мәртәбә уйлаганы юк иде,— дип, сарайга 
кереп ашарга утырдылар. 

Ашап туйганнан соң егет, үзенең кош ата торган мылтыгын алып, ерак та түгел 
бер куе урманга кошлар атарга дип, ауга китте. Ләкин егетнең киткәнен берсе дә сизми 
калдылар. 

Егетнең анасы: 
— Монда инде бик озак тордык,— дип, тизрәк ашыктырып, кызларны утыртып, 

машина белән югары күтәрелеп киттеләр. Өч хатыннан берсе дә егетнең кайда 
калганын белмәделәр. 

Бу сарайда берәү дә калмады. Ике көн киткәннән соң һава көймәсен тикшереп 
карасалар, күрәләр: егет көймәдә юк. Болар кире кайтырлар иде, диюнең нәселеннән 
берәрсе очрап һәлак итәр дип куркып алга таба йөрделәр дә, бер зур шәһәргә 
җиткәнче берничә чакрым җиргә туктап, алтын вә көмеш сарайларын җәеп, егетне шул 
җирдә көтеп калдылар. 

Егет урманда бераз йөреп, төрле кошлар атып, кесә һәм кәләпүшләренә 
җиләкләр җыеп кайткач, «хатыннарыма булыр» дип шатланып бакыр сарайга кайтып 
керсә, ни күзе белән күрсен, бакыр сарайның эчендә һичкем калмаган. 

Ашыйсы килеп, бүлмәләрне карап йөргән чакта, бер кечкенә генә бүлмәгә туры 
килде. Аның уртасында бер кечкенә генә өстәл торадыр иде. Аның өстендә зәңгәр күк 
белән бер генә карыш буйлыгында бер чыбык ятадыр иде. Егет барып, аптырап 
чыбыкны кулына алып: «Бу ни эшкә ярый икән?»—дип, күккә бәреп караган иде, моның 
каршы- сына бер гыйфрит, килеп: 
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— Ни кушасыз? — диде. 
Егет шул ук вакыт, чыбык белән күктә хикмәт барлыгын сизеп, гыйфриткә карап: 
— Минем аналарым моннан киткәннәр икән. Мин берүзем калганмын. Инде мине 

күпме вакытта аналарым артыннан илтеп җиткерерсең? — диюенә каршы, гыйфрит: 
— Өч көндә илтеп җиткерермен,— диде. 
Егет, моны озаксынып, чыбык белән күккә яңадан суккан иде, гыйфритнең 

икенчесе, моннан да шәбрәге килеп чыкты да: 
— Ни боерасыз? — диде. 
Егет моңа да: 
— Мине аналарым артыннан күпмедә илтеп җиткерерсең? — диде. 
Гыйфрит аңарга: 
— Бер көндә,— дигән иде, егет тагын озаксынып бер сукты. 
Өченче гыйфрит, килеп: 
— Ике сәгать эчендә җиткерермен,— диде. 
Егет, шатланып, моның өстенә менеп утырды да, гыйфрит шул ук вакыт китереп 

җиткерде. 
Егет: «Инде мин туры сарайга барып керсәм, килешмәс. Алар мине кызык 

иттеләр, тукта мин дә аларны кызык итим»,— дип: 
— Инде син мине туры сарайга илтмә, шәһәрнең читенә илт,— диде. 
Гыйфрит, егетнең сүзен тыңлап, шәһәрнең читенә илтеп ташлады да үзе шунда 

ук юк булды. 
Егет шуннан җәяүләп шәһәргә кереп китте дә бер картның артыннан барып 

җитте. «Карт кая барыр икән?» — дип, артыннан сынап карады. 
Карт бер өйгә барып керде. Егет тә аның артыннан керде. Карт кергәч тә бер 

шешә эчемлек алып эчте дә чыгып китте. Картның артыннан күрә-күрә егет тә китте. 
Карт тагын каранып, калган акчасын алып, яңадан кереп эчеп чыкты. Соңра бер өйгә 
барып керде. Аның артыннан егет барып керсә, күрде — карт бер итекче икән. Егет, 
картка карап: 

— И бабай, син бер яхшы итекче икәнсең. Моннан соң син болай хезмәт итеп 
тереклек итмәссең. Тик минем бер сүзем бар. Шуны эшләсәң, мин сиңа бер мең тәңкә 
акча бирермен,— диде. 

Карт: 
— Кулымнан килерлек булса, мөмкин,— ди. 
Шуннан соң егет картка: 
— Беләсеңме, шәһәрнең читендә ике сарай бар. Шунда минем күреп гашыйк 

булган бер кызым бар. Син шуңарга яучы бул,— диде. 
Карт, егетнең сүзен тыңлап, шәһәрнең читенә чыгып, сарайга туры китте. Кыз да, 

бүген үзенә бер кеше киләсен төшендә күреп, сизеп торадыр иде. Шул арада сарайга 
килә торган картны күреп, аны каршы чыгып алып керде. Карт та, егет әйткән кыз шул 
булырга кирәк дип: 

— И кызым, миндә бер кунак егет бар. Ул сине күреп гашыйк булган һәм мине 
сезгә яучыга җибәрде. Инде сез ни дип әйтәсез? — диде. 

Кыз картка: 
— Ярый. Тик минем калымым бик зур бит. Адәм кулыннан килә торган эш түгел. 

Әгәр дә булдыра алса, мин аныкы, ул минеке,— диде.— Калымым шул: бер ефәк 
күлмәк. Аның һичбер җөе булмасын, өстемә таман гына да булсын. Нечкәлектә 
бармактагы балдактан үтәрдәй булсын. Кечкенәлектә йомарлагач учка сыярлык 
булсын. Тагын бер калуш. Аның һичбер кадагы булмасын. Аягыма тап-таман булсын,— 
диде. Нәм үз-үзенә: «Әгәр дә боларны эшли алса, ул минем ирем булыр»,— дип 
уйлады. 

Карт: 
— Бик яхшы,— дип, кайтып егеткә әйтте. 
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Егет картка: 
— Ярый, син шунда торып тор, мин барып алып килим,— дип, сахрага, эт 

тавышы ишетелмәслек җиргә китеп, кесәсеннән тылсымлы таякны алып, күккә суккан 
иде, бер гыйфрит килеп җитте: 

— И хәзрәт, ни боерасыз? — диде. 
Егет тә гыйфриткә: 
— Әлеге күлмәк белән калушны ничә сәгатьтә табып китерерсең? — диде. 
Гыйфрит: 
— Өч сәгатьтә табып китерермен,— диде. 
Өч сәгать көтүе озак булыр дип, егет икенче кат суккан иде, икенче гыйфрит, 

килеп: 
— Бер сәгатьтә китереп җиткерермен,— диде. 
Егет, моңа да риза булмыйча, өченчесен чакырган иде, анысы: 
— Ярты сәгатьтә китереп алдыңа куярмын,— диде. 
Егет: 
— Мин урынымда көтеп торырмын,— дип, гыйфритне эзләргә җибәрде. 
Гыйфрит урыныннан торып, алтын сарайга кереп, кызның янына килеп, буен-

иңен үлчәп, кушылган буенча табып китерде. Егет шул заманда чокырда көтеп 
утырганда, гыйфрит килеп егеткә күрсәтте. Егет карап, бик ошатып, бик күп рәхмәтләр 
укып, күлмәк белән калушны алып кайтып, картка китереп тоттырды. 

Карт алып, сарайга илтеп, кызга китереп бирде. Кыз алып киеп, үлчәп караган 
иде, үзе әйткәнчә тап-таман булып чыккан. Бик яратып: «Бу эшләрне дию 
мәмләкәтендә булмаган бер кеше эшли ала торган түгел, шул минем киявем икән дип, 
кичкә килсен»,— дип, картка вәгъдә биреп җибәрде. 

Кич булгач, егет карт белән икәү сарайга килеп керделәр. Боларны кол кызлар, 
анасы чыгып каршы алдылар. Егет күреп, анасы белән күрешеп, бик куанышып, шул 
минутта ашап-эчеп, алтын-көмеш сарайларны бер йомырка ясап кесәгә салып, үзләре 
шарларына утырып, картка бирәсе акчасын биреп, анасы киленнәренә: 

— Инде улым һәркемнән алда менеп утырсын,— дип, әмер бирде. Ьәм егетне 
алдан утыртып, барысы бергә очып киттеләр. 

Бераз көннәр яланда очып килгәннәр иде, агасының калган чокырына килеп 
җиттеләр. Агасы боларның килгәнен күрде, тик кем килгәнен генә белмәде. Болар 
килеп төшкәннән соң, агасы боларны каршы алып, сөйләшеп, шул ук вакыт аны да шул 
шарга утыртып, шәһәрләренә таба кузгалып киттеләр. 

Тагын бераз килгәннән соң, Ак бүренең урманына килеп җиттеләр дә бер бик 
әйбәт аланга килеп төштеләр. Болар шардан төшеп ашап-эчеп утырганда Ак бүре, 
боларның килгәннәрен белеп, ул да болар янына килеп җитте. Бик матур егет сурәтенә 
кереп, болар белән килеп күрешкән иде, бөтен кызларның күзләре ут шикелле янып, 
аңардан күзләрен алмадылар. Шуннан соң егет, моның Ак бүре икәнен белеп, 
танышып-күрешеп, бик ныклап сыйлап, эчереп, Ак бүрегә карап: 

— И дустым Ак бүре, менә сиңа сүзем шулдыр: (өч кызны күрсәтеп) менә болар 
минем хатыннарым (янә өчне күрсәтеп), боларын агаларыма багышладым. Шул алты 
кыздан кал- ганнарыннан үзегезгә ошаган берсен сайлап алыгыз,— диде. 

Бүре сайлап алганнан соң, кыз да: «Бигрәк матур егеткә туры килдем»,— дип, 
бик шатланды. 

Соңра болар, саубуллашып, янә үзләренең шәһәрләренә очып киттеләр. 
Ничә көннәр очып киткәннән соң, бер зур шәһәргә туры килеп, шул зур шәһәрне 

көмеш сарайның хуҗасы — унике башлы диюнең хатыны: 
— Бу минем шәһәрем,— дип, егеткә күп рәхмәтләр укып, үз шәһәренә төшеп 

калды. Бу хатын шул шәһәрнең патша хатыны иде. Кайтып керүгә үз патшасы белән 
күрешеп, бик шатланып үз йортларында рәхәтләнеп тора башладылар. 

Янә аз гына очып барганнар иде, тагын бер зур шәһәрнең турына килеп 
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җиттеләр. Тугыз башлы диюнең хатыны бу шәһәрне: 
— Бу минем шәһәрем,— дип, егеттән рөхсәт сорап, күп рәхмәтләр укып, төшеп 

калды. 
Егет шулай үзенең хатыннарыннан һәм агаларына атаган кызлардан башкасын, 

үзләренең теләүләре буенча, барысын да азат итеп, бу шәһәрдә калдырды. 
Бу шәһәрдән озак бармадылар, үзләренең шәһәрләренә кайтып җиттеләр. 

Шәһәргә биш чакрым кадәр калганда, көн кич булгач, инде иртә белән керербез, дип, 
шунда туктап калдылар. Егетнең анасы кесәсенә йомырка ясап салган сарайларны, 
бакчаларны чыгарып, нәкъ дию шәһәрендәге кебек итеп корды. Шуннан соң хатынның 
ике улы, үзләренең бүлмәләренә хатыннарын алып кереп, ятып йокладылар. 

Шуннан соң егетләрнең анасы тышка чыгып, диюдән алып кайткан балдагын 
бармагыннан алып, сызгыртып җибәргән иде,— җирдәге чүпкә сан бар, гыйфриткә сан 
юк,— шулкадәр күп гыйфритләр килеп моның катына җыелдылар. 

— Ләббәйкә, хәзрәт, ни боерасыз? — диделәр. 
Хатын боларга: 
— Менә бу сарайдан шәһәргә хәтле таң атканчы бер алтын күпер эшләгез. Ул 

алтын күпернең ике ягыннан ике елга — берсе анда, берсе монда агып торсын. Ул 
елгалар өстендә күз күрмәгән, колак ишетмәгән үрдәкләр, казлар йөзеп, бакылдашып, 
каңгылдашып торсыннар. Елганың ике читендә алма агачлары үсеп торсын. Алмалары 
пешеп, суга өзелеп төшеп торсын. Аны йөзеп йөри торган кошлар ашап торсын. Ул 
күпернең өстендә җигүле пар ат булсын. Арбасының көпчәкләре алтыннан булсын. 
Өстенә утырган чакта селкенерлек булмасын. Ул атларның дилбегәләрен тоткан кеше 
куркырлык — чуеннан да кара бер зур мыеклы гыйфрит булсын. Шуларны таң атканчы 
тәмам итегез,— диде дә үзе йокларга ятты. 

Хатын берничә сәгатьләр генә яткан иде, гыйфритләр килеп моның ишеген 
кактылар. Чыгып караган иде, бар да 

үзе дигәнчә тәмам булган. Соңра, гыйфритләрне үз юлларына җибәреп, бераз 
торган иде, таң да атты. 

Таң атып яктыргачтын патша, урыныннан торып, ишектән чыккан иде, ишек 
төбеннән сузылып киткән алтын күперне күреп: 

— Ах, харап булганбыз икән — ишек төбенә кадәр су баскан,— дип, йөгереп 
кереп китте дә вәзирләренә: «Әйдәгез, тизрәк чыгыгыз»,— диде. 

Вәзирләр чыгып карасалар: 
— И падишаһым, ялгышкансыз. Бу — су түгел. Озакламый бер хәбәр булыр. Йә 

хатының, йә балаларың кайткандыр,— дип, патшаны сөендерделәр. 
Патша шатланып, үзенең киемнәрен киеп, тәхеткә утырып көтеп торганда 

патшаның хатыны хат язып, гыйфрит аны патшага китереп тапшырды. Хатта болай 
язылган иде: «Хөрмәтле патша хәзрәтләре, сезгә сәламнәрем бәгъдендә үтенечем 
шулдыр: Аллага шөкер, без исән-сау кайтып җиттек; сәгать унда шушы күпернең 
башында кардәш-кабилә, мулла-мәзин- нәр белән көтеп торыгыз. Шушы гыйфрит 
сезне безгә кунаклый алып килер». 

Сәгать унга кадәр патша, агай-энеләрен җыеп, яхшы киемнәрен киеп көтеп тора 
иде, гыйфрит килеп болар янына туктады да: 

— Әйдәгез, утырыгыз,— дип, боларны утыртты һәм шул ук минут әлеге алтын 
сарайга китереп җиткерде. 

Патшаның уллары һәм киленнәре, боларны каршы алып, бик зурлап, ашатып-
эчереп, аш тәмам булганнан соң, килгән кунакларга кайтырга рөхсәт бирелеп, алар 
өйләренә гыйфрит арбасына утырып кайтып киттеләр. Монда патша бары мулла- 
мәзиннәр, уллары белән үзе калып, патшаның кечкенә улы атасына анасын сау-
сәламәт алып кайтканын әйтеп һәм аны яңадан никахлап алуын үтенеп, аңа патша да 
разый булып, шул ук сәгать никах укытып, ун көн уен ясап, тугыз көн туен ясап, тумаган 
туры бияне суеп, кисәр карасы юк, шаңгырдаган бер сөяген патша үзенең хатыны 
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белән көн дә тотып кимерә иде, ди. 
Шуннан соң патша хатынын үзенең өенә алып кайтып, бергә тора башладылар. 

Егет янә агаларына дигән кызларына да аларны никахландырып, утыз көн уен ясап, 
кырык көн туен ясадылар. Агалары да хатыннарын үз өйләренә алып кайтып тора 
башладылар. Әмма егет үзенең хатыны белән шул алтын сарайда утырып калды. 
Тыныч кына торган вакытта тугыз башлы диюнең һәм унике башлы диюнең хатыны, 
егеткә хат язып, хатыннары белән кунаклый килүен үтенделәр. Шул ук сәгать егет, өч 
хатыны белән боларга кунакка барып, алар да егетне бик зурлап каршы алып, бик күп 
бүләкләр биреп, кадерләп кире сараена озатып җибәрделәр. 

Егет үзенең сараена кайтып, өч хатыны белән үз сараенда әле дә булса 
рәхәтләнеп торалар, ди. 

ЧӘЧӘК КҮЛМӘК 

Борын заманда була бер патша. Бер баласы да булмый моның. 
Бу бер дә бер көнне чыгып китә үзенең шәһәренә йөрергә. Шунда ул ике яшьлек 

бер баланы күрә, урамда туфрак арасында уйнап йөри торган. 
Бу бала, моны күргәч тә, өенә кереп кача. Патша моның артыннан керә. «Бу 

нинди эш,— ди,— нишләп минем патшалыкта тәрбиясез балалар булырга тиеш?» — 
ди. 

Керә. Керсә, пич башында утыра бер кортка, үзе патшадан курка, үзе шатыр-
шотыр йонын йолка, ди. 

Патша исәнлек-саулык сораша. 
— Әби,— ди,— нишләп ул балаңны азрак тәрбияләмисең?— ди. 
— И улым,— ди,— үзем картайдым,— ди,— хәзер аның артыннан йөреп булмый 

инде,— ди. 
— Әби, алайса сат миңа,— ди,— мин үзеңне дә карармын үлгәнче,— ди,— 

балаңны да тәрбияләрмен, укытырмын,— ди. 
Карчык риза була да малайны биреп җибәрә. 
Хәзер бу патша карчыкны үз янына ала. Аның үзенә ясата бер йорт. Асраулар 

куеп, теге карчыкны караттыра инде. 
Ярар. Хәзер бу малайны бер чуен подвал ясатып, бер укытучы биреп, унбиш ел 

укырга куя, беркая чыгармыйча. Малайга Биктимер дигән исем бирә, үлмәсен дип инде, 
патшаның малае булмый бит. 

Теге Биктимер хәзер үсә. Китаптан карап рәсемнәр ясый: яшелчәләр, агачлар, 
үсемлекләр. Укытучы әйтә: 

— Болар барысы да дөньяда бар, дөрес,— ди. 
Ярар. Унбиш ел укып чыга бу малай. Ул унҗиде яшьлек егет була хәзер. 
— Әти,— ди инде хәзер патшага,— каланы күреп йөрисем килә минем,— ди,— 

нинди кала бу безнең,— ди.— Минем күргәнем юк бит әле,— ди. 
Чыннан да күргәне юк, беркая да бармагач. 
— Ярый, бар, улым,— ди,— йөреп кайт,— ди. 
— Юк, әти,— ди,— ат җигеп бирсеннәр дә миңа, мин үзем йөрим,— ди. 
— Ярар, алайса бар, йөр. 
Биреп чыгаралар моңа ат, үзе тотып йөри инде хәзер атны. Шәһәрне бер 

әйләнеп чыга да китә шәһәр читенә чыгып. 
Бара-бара юл белән, кичкә калынды, аты да арыды инде. Моның аты юл буенда 

үләннәр ашый. «Кара,— ди,— нинди чүп ашый бу ат»,— ди, белми инде нәрсә 
ашаганын да атның. 

Ярар, атны хәзер тугарырга кирәк бит инде. Тугара белми. Кесәсендә пычагы 
була, сбруйны барысын да кискәләп тугара бу. Камытларын, ыңгырчакларын куя бер 
җиргә дә үзе арбасына менеп ята. 

Караңгы төшә хәзер. Моның тәгәрмәченә уралды бер җылан. 



 65 

Бу теге җыланнан куркып җылады-җылады да тагын ятып йоклады. Бер нәрсә 
күргән бала түгел бит, егет булса да. 

Ярар. Хәзер моның төшенә бер кыз керә. «Менә сиңа бер китап,— ди,— шуны 
укырсың,— ди,— аннан менә шул юл беткәнче бар,— ди,— болынга килеп чыгарсың. 
Шул болында минем өем булыр, керерсең минем янга»,— ди, кыз өйрәтә тегене. 

Уянып китә, чыннан да күкрәгендә китап. Алып укый тегене. Укырга һәвәс инде 
бу. Тора, ат юк, ат киткән каядыр. Хәзер атта кайгысы юк, арбадан төшеп, китә бу юл 
белән. Бара-бара сукмакка әйләнә бу юл. Урман арасына кереп китте. Урманны чыкты: 
болын, шундый су буе — әйбәт. Күрә теге — ике генә өй тора. Барып керә, теге кыз 
өйрәткәнчә, өйгә. 

— Йә, егет, килдеңме? — ди. 
— Килдем. 
— Ярар, килсәң,— ди.— Менә ашарга әзерләнгән,— ди.— Ашыйк-эчик тә ял итик 

бүген,— ди. 
Тегене ашата-эчертә әйбәтләп. Ял итә хәзер теге егет. 
— Иртән бабаң янына керерсең,— ди. 
Анда бер карт була, кызның атасы буламы инде, белмим анысын. Чабата ясап 

утыра инде бу. 
Малай иртән керә: 
— Кердеңме, улым? 
— Кердем,— ди. 
— Ну, әйдә эшкә, мин сиңа эш өйрәтәм,— ди. 
Чабатасын ыргытып бәрә дә бу, малай белән чыгып китәләр. Көне буе икесенә 

бер алма төбе өяләр болар. 
— Ярар, җитте, улым,— ди.— Бүген бик каты эшләдек, болай эшләсәк, елына 

365 көн, без никадәр алма төбе өябез,— ди.— Әйдә, улым,— ди,— бүгенге эш көнеңә 
хак күрсәтәм,— ди,— хезмәт көне,— ди. 

Зур ат абзарына алып керә тегене: бер җөгән тора — безнең атларга эшлиягә дә 
зур ул. 

— Менә шушы җөгән булыр сиңа эш хакы,— ди карт.— Бар бүген кереп ял ит 
инде, теге тутаң янына,— ди,— иртән тагын керерсең,— ди. 

Егет теге кыз янына керә. Ашарга-эчәргә әзерләгән кыз. Бу ашый-эчә дә ял итә 
инде. Йоклый. 

Иртән тагы керә. Карт тагын чабатасын ыргытып бәрә дә: 
— Әйдә, улым, чыгып киттек,— ди. 
Тагы бер алма төбе өяләр болар. 
— Җитте, улым,— ди,— әйдә керик,— ди.— Бүген тагын эшләгәнеңә хезмәт көне 

бирәм,— ди. 
Ияр күрсәтә бу моңарга. Теге малай селкетә дә алмый иярне, кая анда күтәреп 

ат сыртына салырга. 
— Ярар, улым,— ди,— хәзер бар кереп ял ит,— ди,— күтәрә алсаң да, алмасаң 

да бу синеке булыр,— ди. 
Теге малай керә хәзер. Кыз ашарга-эчәргә хәзерләгән. Ашый-эчә, ял итә. 
Өченче көнне тора да тагын кереп китә бу карт янына. Карт тукып утырган 

чабатасын ыргытып бәрә тагын. 
— Әйдә, улым,— ди. 
Чыгалар болар, бер алма төбе өяләр тагы. 
— Әйдә, улым,— ди,— хезмәт көне күрсәтәм инде бүген эшләгәнеңә,— ди. 
Бер абзарны ачып җибәрә — айгыр тора анда. Пошкырып җибәрә — бу малай 

әллә кая чыгып оча, бер илле метр читкә. 
— Булды-булды, бабай, яп,— ди.— Мин моның янына якын килә алмыйм,— ди. 
— Юк, юк,— ди, атка әйтә карт,— син моңа тимә, бу синең хуҗаң булыр алдагы 
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көндә,— ди.— Кил, улым, хәзер ат тимәс сиңа,— ди. 
Килә. Атын сыпыра теге. Буе да җитми аның атка. 
— Менә шушы булыр сиңа миннән,— ди.— Хәзер кайт, ял ит, иртәгә теләсәң 

нишлә, минем эшем бетте инде,— ди. 
Ярар, кайта бу теге кыз янына. Кыз ашата-эчертә моны. 
— Инде, егет, әйдә, иртәгә сахрага чыгабыз синең белән,— ди.— Хәзер эшең 

бетте синең,— ди. 
Йоклыйлар болар. Иртән торып, ат җиктерә теге малайдан, икенче атны инде. 

Икесе утыралар да чыгып китәләр. Мылтык та алдыра бу малайдан. 
— Син,— ди,— үрдәк атып йөрерсең,— ди,— мин чәчәк җыярмын,— ди. 
Чыгып китәләр, барып җитәләр су буена. Чәчәк болыны шундый матур, әйбәт. 
Бу малай йөри хәзер мылтык тотып. Бер-ике үрдәк атып алды инде. Ә кыз чәчәк 

җыйган да моңарга шул чәчәктән бәйләгән ыштан, күлмәк, пута, биленә буарга. 
— Менә бу ыштанны киеп карале,— ди, кыз әйтә. 
Малай ыштанны киеп карый. 
— Ничек хис итәсең үзеңне? — ди кыз. 
— Мин,— ди,— тоткасы булса, шушы диңгезне күтәреп алыр идем хәзер,— ди. 
Шундый көч кергән шикелле булды инде. 
— Инде менә бу күлмәкне киеп җибәр,— ди. 
Күлмәген киеп җибәрә. 
— Хәзер ничек хис итәсең үзеңне? 
— Менә җир белән күкнең тоткасы булса,— ди,— икесен бергә ябыштырыр 

идем,— ди. 
— Менә бу путаны буып кара хәзер,— ди. 
Путаны буа. 
— Хәзер,— ди,— бөтен дөньяны учка сыйдырып бетерер идем,— ди.— Шундый 

көч керде хәзер,— ди. 
— Путаң артыграк булыр,— ди кыз.— Монысын кесәңә тык,— ди.— Кайчак көчең 

җитми, шул вакыт буарсың,— ди. 
Кайтып керәләр болар. Малайны кич кундыра. Иртән әйтә кыз: 
— Менә миннән сиңа бүләк шушылар булыр,— ди.— Бу әйберләр турында син 

гомерең буена хатын-кызга сөйләмә,— ди.— Өйләнерсең,— ди,— хатының белән 
мунча кермә,— ди,— бу чәчәк күлмәкләрең турында аңа да сөйләмә.— Әгәр дә 
хатыныңа сөйләп тегеләй-болай уңайсыз хәлгә төшсәң,— ди,— бу нәрсәләр яңадан 
булмас,— ди. 

Ярар. Малай теге карт белән чыга хәзер. Карт җөгәнне бирә. Бу малай атны 
җөгәнли, иярли, менеп атлана, өч тапкыр ишегалдын урый да чыгып чаба ат белән. 

Бу хәзер кая барганын да белми, бер юлга төшә дә сыпыра шуның белән. Барып 
җитә бер шәһәргә. Бу шәһәрдә кара байрак асылган була. 

Шәһәр башында бер карчыкка керә бу фатир сорап. Карчык берүзе генә тора. 
— Кер, улым,— ди,— өем иркен, мин берүзем генә,— ди. 
Ярар. Теге малай керә, атын җибәрә. Аты аңа бер йөзек 
бирә. Малай шул йөзек белән генә сызгыра — ат килеп җитә кирәк вакытта. 
Ярар. Керә, ял итә. 
— Әби,— ди,— ашарга пешерсәң иде син,— ди. 
— Әй, улым,— ди,— ашарга бик пешерер идем дә,— ди,— бездә,— ди,— җиде 

башлы аждаһа ята суда,— ди,— беркемгә дә су бирми,— ди,— төнлә бер чиләк 
бирә,— ди,— артыгын бирми,— ди. 

— Кайда тора соң ул, әби? Бир әле чиләкләреңне, мин барып килим суга,— ди. 
Ике чиләк ала да бу бара суга. Теге аждаһа чыга инде. 

— Нишләп ике чиләк тотып килдең? — ди. 
— Мин,— ди,— кунак, читтән килгән кеше,— ди,— эчәсем килә, ашыйсым килә 
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минем, ач мин,— ди. 
— Ярый, кунак булсаң, ал ике чиләк. 
Ике чиләк су апкайта. Бу әби хәзер бер чиләген шунда ук эчеп бетерә, бер чиләк 

суы кала моның. 
Ярар. Бу малайны ашата-эчертә инде хәзер. 
— Әби, нишләп,— ди,— кара байрак асылган сездә?—ди. 
— Асылынмыйча, — ди, — ул аждаһа чиратлап кеше ашый,— ди.— Ансыз бер 

тамчы да су бирми ул,— ди.— Бүген патша кызына чират, шуңа кара байрак асылган, 
кайгылы көне патшаның,— ди. 

Ярар. Бу малай кич белән китә аждаһа янына. Үзе белән кылычын ала. Бара. Су 
буенда махсус бер йорт бар. Шунда китереп куялар кешене, шуннан гына ашый инде 
аждаһа, судан чыгып. Шул өйдә патша кызы җылап утыра. 

— Ник җылыйсың, кызый? — ди бу малай. 
— Җыламыйча,— ди,— бүген азаккы көннәрем, азаккы минутларым. Аждаһа 

йота мине. Бар, егет,— ди,—каян килдең, шунда кит, югыйсә икебезне дә йота ул,— ди. 
— Ярый, йотмас әле,— ди.— Мин юлдан арып килгән кеше, әзрәк йоклап 

алыйм,— ди. 
— Йоклап китсәң, мин сине ничек уятырмын соң? — ди. 
— Менә сиңа без бирәм,— ди,— әгәр дә, аждаһа-фәлән килеп чыкса, уята 

алмасаң, төртерсең шуның белән тәнемә,— ди. 
Ярар. Хәзер бу йоклап китте. Күпме-әзме гомер үтмәде — аждаһа чыгып җитте 

дә ишекне ачты. 
— Патша,— ди,— берне сорап, икене җибәргән,— ди. 
Кыз җылый инде хәзер. Теге без белән төртергә жәлли 
егеткә. 
Ярар, күп вакыт үтмәде — кызның кайнар яше тама тегенең битенә — малай 

уяна бит. 
— Фу,— ди,— соңга калганмын,— ди,— нишләп иртәрәк уятмадың? — ди. 
Аждаһа тагын: 
— Патша, берне сорап, икене җибәргән миңа йотарга,— ди. 
Малай әйтә: 
— Берсе белән дә тыгылырсың, берсе дә үтә алмас әле,— ди. 
Шулай дигәч, йотып җибәрим дигән иде аждаһа, егет 
кылычын тотты да, тегенең авызына кереп, урталай ярып ук чыкты. Аждаһа 

селкенгән иде — урталай ярылды. 
Ярар. Хәзер бу аждаһаның башларын чапкалый да таш астына кыстырып куя 

инде, зур таш астына. 
Кыз әйтә: 
— Әйдә безгә,— ди,— әти сине бүләкләр,— ди. 
— Юк, мин бармыйм,— ди,— мин читтән килгән юлаучы кереп тормыйм,— ди. 
— Алайса, менә минем төсем итеп тотарсың,— ди, кулъяулыгын бирә патша 

кызы. 
Кулъяулыгын алып кесәсенә тыга да кайтып китә инде бу хәзер теге әбигә. Ике 

чиләк су апкайта кайтышлый. Әби суга туйды хәзер. 
— Бар, әби, барып ал су, аждаһа бетте,— ди. 
— Юк, улым, алар чиратлашып чыгалар,— ди.— Бүген җиде башлысы иде,— 

ди,— хәзер аның тугыз башлысы чыга,—ди.— Бүген патшаның икенче кызына чират,— 
ди.— Өч кызын да ашый хәзер, өч аждаһа,— ди. 

Егет көне буе йоклый да кич белән тагын китә су буена. Бара. Кыз елап утыра 
инде. Кыз белән утыралар сөйләшеп. Ярты төннәрдә теге аждаһа чыга. Килә. 

— Фу,— ди,— патша, берне сорап, икене җибәргән,— ди. 
— Ярар-ярар,— ди,— берсе дә тамагыңа утырыр синең,— ди. 



68 

 

— Алыш бармы,— ди,— көрәш бармы,— ди, аждаһа әйтә,— давай көрәшәбез 
алайса, бик көчле булсаң,— ди. 

— Давай,— ди теге егет.— Була көрәшергә,— ди. 
Болар тотыналар көрәшергә. Аждаһаны җиңә теге малай. Үтерә. Тугыз башын да 

чаба да таш астына кыстырып куя. Гәүдәсен тураклап суга ыргыта. 
Ярар. Кыз хәзер ялына инде: 
— Әйдә, — ди, — безгә кайтыйк, — ди, — әти сине бүләкләр, — ди. 
Егет әйтә: 
— Юк, мин барып йөрмим, мосафир кеше мин, юл кешесе,— ди,— кайтып ял 

итәргә кирәк,— ди. 
— Алайса, ярар, кайтмасаң. Менә минем исемле балдагым бар, шуны бүләк 

итәм сиңа,— ди. 
Егет балдакны кесәсенә алып тыга да, ике чиләк су алып, әбигә юнәлә. 
Бу хәзер кайтарып әбигә ике чиләк суны бирә. Әби сөенә инде, суга туйды. 

Ашарга-эчәргә әйбәтләп әзерли. Малайны ашата, егет ятып ял итә көне буена, бүген 
инде азаккысына барырмын, ниһаять, дип. 

Кич белән тора, ашый-эчә дә китә тагын кыз янына. Хәзер инде монда патшаның 
кече кызы елап утыра. 

— Менә хәзер,— ди,— унике башлы аждаһа мине ашарга тиеш,— ди. 
Бу кыз белән утыралар сөйләшеп, аждаһа килеп җитә ярты төннәрдә. 
— Фу, патша,— ди,— берне сорап, икене җибәргән,— ди. 
— Берсе дә тамагыңа утырыр,— ди. 
— Йә, әйдә сугышабыз. 
Тотыналар сугышырга. Бу егет тәмам арыгач, башларын чабып өзә башлый. 

Унбер башын чаба, берсе калгач, аждаһа ялына хәзер: 
— Калдыр мине, зинһар,— ди,— мин сиңа тимәм,— ди,— сиңа тегеләй-болай сүз 

салмам,— ди,— хәзер кая Куйсаң, шунда куярсың,— ди.— Нишләтсәң эшләтерсең, тик 
бер башымны калдыр,— ди. 

Бу жәлли инде, бер башын калдыра. Аждаһаны патшага алып бара. Чуен подвал 
ясатып, шул подвалга ябып куялар моны. 

Патша кече кызына өйләндерә малайны, Чәчәк күлмәкне. Туй ясый. Туенда мин 
дә булдым, иләкләп тә чиләкләп эчтек. 

Болар тора башлыйлар хәзер кыз белән. Яхшы гына гомер итәләр. 
Бер дә бер көнне кыз теге подвалны карыйсы итә бит. Караса, теге аждаһа 

шундый да матур егеткә әйләнгән. Аның кебек егет дөньяда юк, шундый матур. Теге 
кызның күзе кызыга бит моңарга. 

— Эх, син, шуның белән торасыңмы? — ди, аждаһа әйтә.— Аның чәчәк күлмәк 
белән чәчәк ыштаны гына бар,— ди,— шуның белән генә көчле булып йөри ул,— ди.— 
Аның болай һич тә көче юк,— ди.— Менә син миңа барсаң,— ди,— минем үземнең 
көчем ичмаса,— ди. 

— Ә ничек барырга соң сиңа? — ди, кыз әйтә.— Ничек аны үтерергә, аны җиңеп 
булмый бит,— ди. 

— Чәчәк күлмәген ал син аның,— ди. 
— Аны ничек алырга? — ди, кыз әйтә. 
Аждаһа аңа: 
— Мунча кергәне юк бит аның синең белән,— ди. 
— Юк,— ди. 
— Менә яктыр мунча,— ди,— барыгыз мунчага,— ди,— үпкәләгән бул,— ди,— 

мине яратмыйсың, тегеләй-болай, минем белән мунча кермисең, әллә кемнәр белән 
кереп йөрисеңдер син мунча, дип, үпкәләгән бул,— ди. 

Кыз кайта да мунча яктыра. Ире эштән кайта инде, теге хатын: 
— Бүген мунча яктым мин, мунча керербез,— ди. 



 69 

— Юк,— ди,— мин гомеремдә дә мунча кергәнем юк,— ди. 
— Нишләп,— ди,— мунча кермичә кеше торамыни,— ди,— син икенчеләрне 

тапкан булырсың,— ди.— Шулар белән кереп йөрисеңдер мунча,— ди,— мине 
яратмыйсың син,— ди,— минем белән кермисең шуңа күрә,— ди. 

— Юк,— ди,— мин кермим,— ди. 
Хатыны тагын үпкәләгән була инде. Шулай итә торгач, егет риза була. Баралар 

мунчага. Бу хәзер күлмәкләрен салды, чәчәк күлмәген салмый. 
— Сал моны да, нигә салмыйсың моны? — ди хатыны. 
— Юк,— ди,— моны салырга ярамый,— ди. 
— Алайса, мин тотып торыйм өй алдыңда,— ди,— син сал, кер, юынып чык,— 

ди,— аннан мин кереп чыгармын мунча,— ди. 
Салып бирә хатынына чәчәк күлмәген, ыштанын, үзе керә юынырга. Теге кереп 

киткәч тә, хатыны күлмәкне илтә дә бирә аждаһага подвал тәрәзәсеннән генә. Аждаһа 
— юха егет киеп ала күлмәк-ыштанны да, бер генә селкенә — подвалны ватып та чыга. 
Тагын да көчлеләнә бу. 

Ярар. Хәзер инде аждаһа моның янына мунчага килде, ишеккә башын салды: 
— Менә хәзер мин сине тотам,— ди,— теге вакытны булмаган иде,— ди.— Хәзер 

мин сине ашыйм,— ди,— азаккы минутларың. Синең чәчәк күлмәкләрең миндә инде,— 
ди. 

Теге егет нәрсә эшләсен инде, бу көенә бернәрсә дә эшли алмый инде. 
— Ярар,— ди,— ашасаң ашарсың,— ди,— хәзер юынып бетәм инде мин,— ди. 
Егет чыга мунчадан. Аждаһага әйтә: 
— Минем йөзегем бар кесәмдә,— ди,— шуны сызгыртыгыз,— ди,— минем 

айгырым килер,— ди.— Айгырның ияр астында сумка бар,— ди,— шул сумкага 
сөякләремне салырсың,— ди. 

Ярар. Аждаһа егетне ашый, сөяген ашарга кушмады инде, сөяген ашамады. 
Йөзеген алып сызгыртуга айгыр килеп тә җитә. Бу айгырны тотарга карый — айгыр 
тоттырмый тегеңәрдән, башын бирми. Аждаһа атның ияр астындагы сумкага егетнең 
сөякләрен сала да, айгыр шунда ук чыгып та чаба. 

Хәзер тегеләр икесе тора башлыйлар инде, юха егет белән бу хатын. Айгыр 
кешнәп-җылап кайтып керә теге йортка, чыгып киткән иде бит әле кызлардан, шунда 
кайтып керә хәзер бу. 

— Эх,— ди,— нәрсә булса да булды егеткә,— ди кыз, йөгереп чыга. 
Кыз егетнең сөякләрен тезеп сала. Белгәннәрен укый торгачтын, егетне кире 

терелтә бу. 
— Фу,— ди— озак йоклаганмын,— ди егет. 
— Йоклагансың менә,— ди, теге кыз әйтә,— мин сиңа әйттем бит,— ди,— 

хатының белән мунча кермә, хатыныңа сөйләмә, нәрсә булса да эшләтерләр үзеңне, 
дип,— ди.— Менә үтергәннәр үзеңне,— ди.— Хәзер көч юк инде синдә,— ди.— Хәзер 
мин сиңа бүтән нәрсәкәй бирә алам. Менә сиңа өч чәчәк бирәм,— ди. 

Ак, кызыл, яшел чәчәк бирә инде тегеңәргә. 
— Кайтканда очрар җыланнар,— ди,— яшел җылан очрар,— ди,— менә бу яшел 

чәчәкне кабып чык,— ди.— Аннан кызыл җыланнар килерләр сиңа уралырга,— ди.— 
Кызыл чәчәкне капсаң, алар сиңа тимәс,— ди.— Ак җыланнар чыкса, ак чәчәк 
кабарсың,— ди.— Айгыр юк хәзер сиңа,—ди,— айгырны тота алмыйсың син хәзер, — 
ди, — көчең юк синең,— ди. 

Ярар. Егет чәчәкне ала да кайтып китә. Чыннан да, юлда яшел җыланнар очрый 
моңа. Киләләр инде моны ашарга дип. Бу теге яшел чәчәкне каба авызына да яшел 
җылан патшасы булып чыгып китә араларыннан. 

Кайта-кайта, хәзер кызыл җыланнар киләләр моны йотарга. Бу теге кызыл 
чәчәкне каба да кызыл җылан патшасы булып чыгып китә араларыннан. 

Хәзер кайта-кайта, ак җыланнар очрый инде моңа. Бик күпләр, йотарга киләләр. 
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Бу ак чәчәкне каба да чыгып китә ак җылан патшасы булып. 
Ярар, тагын китә бу юл белән. Бара-бара, барып керә бер шәһәргә. Бер карттан 

квартир сорап, квартирга керә. Моңа теге кыз әйткән иде: «Шул чәчәкләрне авызыңа 
капсаң, нәрсә буласың килсә, шул булырсың»,— дип. Хәзер бу картка әйтә: 

— Бабай,— ди,— бар, син кибеттәнме, базарданмы, апкайт бер яхшы гына 
җөгән,— ди,— мин яхшы айгырга әйләнермен,— ди.— Мине сатарсың,— ди,— патша 
алыр инде, бүтән кеше ала алмас,— ди,— бүтән кешенең көче җитмәс, бик кыйбатлы 
айгыр булырмын мин,— ди. 

Карт базарга чыга да яхшы гына җөгән алып кайта. 
— Бабай,— ди,— сатканда син җөгәнне кулыңнан җибәрмә, җөгән үзем 

булырмын,— ди.— Күпме акча бирсәләр дә, җөгәнне бирмә,— ди. 
Бy хәзер айгыр булды. Алтын яллы, көмеш койрыклы шундый матур айгыр инде, 

кәртинкә кебек. Карт базарга апчыгып китә тегене. Бара. Байлар да кызыгалар, 
акчалары җитми. Бик кыйбат сорый бу — илле мең тәңкә. 

Юха килә хатыны белән, кызыгалар моңарга. Хатыны инде бигрәк тә кызыга. 
— Шундый да матур,— ди,— нәрсә тора,— ди,— бер утырып йөрсәң дә,— ди. 
Алалар илле меңгә. 
Карт әйтә: 
— Мин җөгәнне сатмыйм, минем үземнең шундый ук айгырым бар, бер генә 

җөгән минем икесенә,— ди,— җөгәнне күпме сорасаң да бирмим,— ди. 
Ә теге юха җөгәне белән аласы килә: ул белә кем икәнен моның, айгырның. 
Ә хатын әйтә: 
— Кирәкмәс җөгән белән,— ди,— без табарбыз әле, әллә кайлардан ясатып 

алырбыз заказ белән,— ди. 
— Юк,— ди, юха әйтә,— мин алам җөгәне белән,— ди.— Күпме сорыйсың, 

бабай,— ди,— менә бер капчык акча бирәм мин сиңа,— ди. 
Бабай кызыга бер капчык акчага да җөгәнне дә биреп җибәрә тегеңә. 
Ярар. Болар хәзер кайтып китәләр. Айгырны да бәйләп куялар. Керәләр өйгә. 
— Менә син шулай дип әйтәсең,— ди, хатынына теге юха әйтә,— бу бит теге 

Чәчәк күлмәк егет,— ди.— Бу безнең башка җитәргә йөри. Моны үтерергә кирәк,— ди. 
— Ничек үтерергә соң моны? 
— Ничек кенә булса да, ул егетне юк итәргә кирәк,— ди. 
Боларның була бер хезмәтче кызлары. Шул кыз күрә дә: 
— Эх,— ди,— Чәчәк күлмәк, сине бит әрәм итәләр хәзер,— ди, айгырга барып 

сөйли инде теге кыз. 
— Мине жәлләсәң,— ди, айгыр әйтә,— тешемне төшергәндә,— ди,— бер 

тешемне ничек булса да эләктереп ал да өй артына күмеп куй, тәрәзә турына,— ди. 
Ярар. Шуннан ары соң тегенең тешләрен хәзер сугып коялар. Кыз моның бер 

тешен эләктерә дә, шунда булышкан булып йөреп, күмеп куя өй артына. Хәзер юха 
моның гәүдәсен яндырта. 

Иртән торуларына теге күмелгән теш матур чәчәк булып үсеп утыра өй артында. 
— Эх, карт,— ди,— кара әле, без теге егетне бетергәч, безнең икәү кавышулыкка 

шундый да матур чәчәк үскән бит, өй артына,— ди, хатын әйтә. 
— Әй, бу,— ди,— теге Чәчәк күлмәк,— ди.— Аның нәрсәседер төшеп калган 

булган, шуннан чәчәк үсеп чыккан, — ди.— Аны хәзер тамыры белән төпләп алып 
керергә дә пичкә ыргытырга, яндырырга кирәк,— ди. 

Теге кыз чыга тагы тегенең янына. 
— Эх,— ди,— Чәчәк күлмәк, тагын бетерәләр сине,— ди. 
— Әгәр мине жәлләсәң,— ди,— бер яфрагымны ал да суга ташла,— ди тегеңә. 
Алардан ерак түгел генә зур су була. Кыз ала да бер яфракны суга ыргыта. 
Юха чыга, чәчәкне төпләп ала да пичкә ыргыта. Бетте хәзер бу. 
— Ах, карчык,— ди,— чәчәкне казып алганда пычрандым,— ди,— су кереп 
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алырга кирәк,— ди. 
Ярар. Бу китә су буена. Теге Чәчәк күлмәк егетнең кылычын кадап куя, чәчәк 

күлмәк-ыштаннарын салып куя да су керергә төшә инде хәзер. 
Төште бу суга. Теге кыз ташлаган яфрак хәзер әйләнде үрдәккә, канаты сынган 

үрдәк булып, суда йөзеп йөри. 
Юха күрә: 
— Әһә,— ди,— теге Чәчәк күлмәк һаман калган икән,— ди,— тукта, мин тотып 

үтерим әле аны,— ди. 
Юха тота алмый. Ул кергән саен, үрдәк суның уртасынарак китә. Шуннан теге 

үрдәк очып чыга да кылычка бәрелә — кеше була. Чәчәк күлмәк белән чәчәк ыштанны 
кия кылычны эләктереп ала да: 

— Иә, хәзер чык монда,— ди. 
Теге чыкмый. Чыкмагач, суда көенә чабып өзә башын юханың. 
Хатыны моның чардактан карап тора икән. Егет юханы бетергәч, куркудан, ике 

катлы чардактан үзен үзе ыргытып, башын бетерә. 
Тегеләр беткәч, бу керә дә хезмәтче кызны ала үзенә җәмәгатькә, чәчәк 

күлмәкне киеп, батыр патша булып, әле дә булса гомер итәләр, ди. 

Ill БҮЛЕК 

Байлар һәм Шомбайлар 

Көнкүреш әкиятләре башка төрдәге әкиятләрдән реаль чынбарлыкка гаять якын 
торулары белән аерылалар. Бу әсәрләр сыйнфый яисә әхлакый конфликтка корылган, 
һәм аларның күбесе элеккеге авыл тормышын чагылдыра («Шомбай», «Кемгә 
читенрәк?» һ. б). Бу әкиятләрдәге образлар гадәти, әмма алар әкият законнары буенча 
гадәттән тыш хәлләргә куелалар. 

Килеп чыгышы белән көнкүреш әкияте башка төрдәге әкиятләр кебек үк 
борынгы; әмма ул, чынбарлыкка аеруча якын булганлыктан, тормышка ныграк 
яраклашкан, тормыш белән бергә үскән, бергә үзгәргән. 

Бу төрдәге әкиятләр үзләренең тематикасы ягыннан шактый чуар. Алар 
арасында зирәк кешеләр, җитез караклар, хыянәтче һәм тугры хатыннар, бай һәм 
хезмәтчеләр, дин әһелләре, хәтта аңгыра җеннәр турындагы әсәрләр бар. 

Татар көнкүреш әкиятләрендә жанр үзенчәлекләре җәһәтеннән дүрт төркем 
аерымлана: гыйбрәтле әкиятләр, маҗаралы әкиятләр, юмористик әкиятләр, сатирик 
әкиятләр. 

Гыйбрәтле дигән атама биредә сәеррәк яңгырый шикелле. Чөнки гомумән 
алганда барлык әкиятләр дә гыйбрәтле. Арада үгет-нәсыйхәт аеруча калку күрсәтелгән 
әсәрләр дә бар. Алар, морале алдан билгеләнеп, сюжетлары шуңа иллюстрация 
рәвешеңдә иҗат ителгәнгә охшыйлар. Гыйбрәтле әкиятләр дип без әнә шундыйларны 
саныйбыз. 

Гыйбрәтле әкиятләрдә халыкның бик күп буыннары тарафыннан тупланган 
тормыш тәҗрибәсе, акылы һәм зирәклеге чагыла. Алар арасында зирәклек темасына 
багышланганнары аеруча күп («Зирәк карт», «Васыять», «Өч сорау» һ. б.). 

Атаның улларына васыятьләре күбесенчә кинаяле формада әйтелә. Мәсәлән, 
«Васыять» дигән әкияттә аталары үлем алдыннан өч улына авыл саен йорт салырга, 
тәмле аш кына ашарга, ешрак өйләнергә киңәш бирә. Әмма уллары, нәкъ аталары 
әйткәнчә, эшләп, һич бәхеткә ирешә алмыйлар. Ниһаять, бер карт очрап, әлеге 
васыятьләрнең асылын аңлатып бирә: авыл саен йорт салу — авыл саен дус- иш 
булдыру; тәмле аш ашау — эшләп ашау; еш өйләнү — эш артыннан йөреп, хатыныңны 
сагынып кайту икән. 

Гыйбрәтле әкиятләрнең бер өлешен кечкенә күләмле гыйбрәтле хикәяләр 
(русча: притча) тәшкил итә. Мондый әсәрләрнең кайберләре мәкаль яки канатлы 
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сүзнең эчтәлеген ача яисә дөреслеген раслый. Аларны халык телендәгечә гыйбрәтләр 
дип атарга мөмкин булыр иде («Җиде баҗаны бер бүре ашаган»). 

Маҗаралы әкиятләр төркеменә башлыча караклар һәм юлбасарлар, яла ягылган 
хатын-кызлар, шулай ук тугры хатыннар турындагы әкиятләр керә. Мондый әкиятләрдә 
хатын-кыз персонажлар тылсымлы әкиятләрдәге кебек пассив түгел, бәлки, кыю һәм 
тәвәккәл кешеләр («һөнәрле үлми, һөнәрсез көн күрми»). Бигрәк тә тугрылык темасына 
караган әсәрләрдә хатын-кыз акыллы, батыр һәм зирәк итеп күрсәтелә. 

Көнкүреш әкиятләренең иң зур өлешен юмористик һәм сатирик әсәрләр тәшкил 
итә. Формасы ягыннан аларны бер-берсеннән аеру мөмкин түгел. Көлүнең характеры 
буенча бу әсәрләр икегә бүленә: юмористик әсәрләрдә көлү ироник һәм миһербанлы 
булса, сатирик әсәрләрдә ул — зәһәр көлү. 

Юмористик әкиятләрдә кешеләргә хас гомуми кимчелекләр тәнкыйть 
ителгәнлектән, аларның персонажлары да шул кимчелекләргә ия булган шәхесләр: 
ялкау, саран, куркак, тәкәббер, икейөзле, мактанчык, булдыксыз, ялганчы һ. б. («Карт 
белән ялкау егет», «Кемгә читенрәк?», «Алдакчы белән күпер» һ. б.). 

Дөрес, сатирик әкиятләрдә дә шул ук кимчелекләрнең тәнкыйтьләнүе ихтимал. 
Тик анда инде әлеге сыйфатларның иясе күп очракта өстен сыйныф вәкиле була, һәм 
күрсәтелгән кимчелекләр ике капма-каршы сыйныфка караган персонажларның 
бәрелеше, көрәше фонында ачыла («Шомбай», «Тапкыр кыз» һ. б.). 

Сатирик әкиятләр сыйнфый көрәшне чагылдырулары җәһәтеннән аерым 
игътибарга лаек. Мәсәлән, «Күке кычкыргач, көтүче хезмәт хакы ала» дигән әкияттә 
саран бай көтүче егеткә хезмәт хакын күке кычкыргач түләргә вәгъдә итә. Ләкин 
байның хатыны агачка кунып кычкырырга теләгән күкеләрне куа икән. Егет, моны 
күреп, хатынны камчы белән сугып үтерә. Күкеләр кычкыра башлагач, бай, егеттән 
котылырга теләп, мунча ташына агу сала. Егет, бу эшне сизгәч, юынганда мунча 
ташларын алыштыра. Чыкканда ул агулы ташларны кире урыннарына куя, һәм бай үзе 
салган агуга үзе тончыгып үлә. 

Тормышта мондый хәлләр булмый. Әкияттә халыкның хыялы чагыла. Ул хыялда 
гына булса да байны җиңә, аңардан үч ала, гаделлек урнаштыра. 

Социаль конфликтка корылган әкиятләрдән тыш, сатирик әкиятләр арасында 
гаилә-көнкүреш конфликтына корылганнары да шактый. Аларда көнче, коткы таратучы, 
хыянәтче, лыгырдык, киребеткән, «пешмәгән» һ. б. шундый типлардан юмористик 
әкиятләрдәгегә караганда көчлерәк, зәһәррәк итеп көленә. Хыянәтче хатыннар 
турындагы әкиятләрдә икейөзлелек, хаинлек һәм бозыклык фаш ителә. 

Сатирик һәм юмористик әкиятләрнең бер төркеме буларак, көлдергеч әкиятләр 
беркадәр аерылып тора («Ике ялганчы», «Яратмасаң тыңлама, ялганларга 
комачаулама»). Мондый әсәрләр әкияткә пародия рәвешендә иҗат ителгән кебек 
тәэсир калдыра, чөнки анда аек акыл кабул итми торган хәлләр сурәтләнә. Мәсәлән, 
«Ике ялганчы» әкиятендә тавыкларның, тау башына менеп, күктән йолдыз чүпләүләре, 
әтәчләрнең исә айны тартып төшереп, урам буенча өстерәп йөрүләре тасвирлана. 

Юмористик һәм сатирик әсәрләр арасында хәйләкәрләр турындагы әкиятләр 
аеруча күп. Аларда көлүнең ысулы бердәй: герой (Алдар, Таз, хезмәтче һ. б.) үзенең 
антиподын «төп башына утырта». 

Бу типка аңгыра җен (шайтан, дию, шүрәле, пәри һ. б.) турындагы әкиятләр дә 
керә. Аларның барысында да кеше үзенең хәйләсе белән мифологик персонажларны 
көлкегә калдыра («Диюләрне җиңгән», «Шүрәле»), 

Инде, әйдәгез, көнкүреш әкиятләре белән дә танышыйк. 

ЗИРӘК КАРТ 

Элек заманда буладыр бер патша. Ул җитмеш яшькә җиткән кешеләрне, 
барыбер эшкә ярамыйлар дип, үтертә торган була. Бер егетнең була җитмеш яшьлек 
атасы. Бу егет, атасын үтертәсе килмичә, аны байтак вакытлар яшереп асрый. 
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Егет, урамнан йөреп кайткан саен, атасы янына керә икән. Атасы моннан сорый: 
— Нихәл, улым, дөньяда ниләр бар?— ди. 
Егет күргәнен-ишеткәнен барын да сөйләп бирә икән. 
Шулай беркөнне егет кайта, кайта да әтисе янына керә. 
— Нәрсәләр күрдең, улым, ниләр ишеттең?— ди әтисе. 
— Әти,— ди егет,— патша үзенең вәзирләре белән су буена төшкән,— ди.— Су 

төбендә яп-якты ялтырап торган гәүһәр күренә икән. Шуны су төбенә төшеп эзлиләр — 
юк, менгәч карыйлар, тагын су төбендә ялт итеп тора,— ди.— Шуңарга бик 
аптыраганнар. Патшаның вәзирләре дә моның хикмәтен белми икән,— ди. 

Карт әйтә: 
— Әй, улым,— ди,— анда берәр агач бармы, су буенда?— ди. 
— Нәкъ шул агач тирәсендә эзлиләр,— ди егет. 
— Ул агач башында кош оясы бармы?— ди карт. 
— Бар. 
— Алайса, ул гәүһәр су төбендә түгел, кош оясында булырга кирәк. Суга шуның 

шәүләсе төшкән булыр,— ди карт. 
Иртәгесен торып, патша кешеләре яңадан барып карыйлар. Күрәләр, гәүһәр су 

төбендә ялтырап ята, суга чумалар — тагын юк. Таба алмыйча, тагын аптырап кайтып 
китәләр. Болар таба алмагач, егет патша янына бара да әйтә: 

— Падишаһым-солтаным, бер сүз сөйләр идем мин сиңа,— ди.— Бу гәүһәр су 
төбендә түгелдер, су буенда агач бар, агач башында оя бар, шул ояда булырга кирәк. 
Шуны менеп карыйк әле,— ди. 

Ярый, патшаның менүчеләре күп була, тиз генә агач башына менеп китәләр дә 
каз йомыркасы кадәр гәүһәрне алып та төшәләр. Патшаның исе китә моңарга. 
Вәзирләрен бик орыша бу: 

— Үзегез барыгыз да укыган кешеләр, шул авыл малае кадәр дә акылыгыз юк,— 
ди. 

Патша егеттән сорый: 
— Моны сиңа кем өйрәтте?— ди. 
— Үзем белдем,— ди егет. 
Вәзирләрнең бу егеткә бик ачулары килә. Егет үзләреннән өстен чыкты бит инде. 

Хәзер вәзирләр, егет өстеннән патшага әләкләп, аны ничек булса да үтертмәкче 
булалар. Патшага барып әйтәләр: 

— Ул,— диләр,— миңа нәрсә күрсәтсәләр дә беләм, дип әйтә,— диләр. — Без 
аңа ике айгыр күрсәтик,— диләр. — Икесе дә бертөсле, бертигез булсын, авызын да 
ачып карамасын, янына да килмәсен, кайсы карт, кайсы яшь икәнлеген читтән торып 
кына белсен,— диләр. 

— Ярый,— ди патша, егетне чакыртып ала да әйтә: — Иртәгә килерсең, без сиңа 
шундый-шундый ике айгыр күрсәтербез, син шуларның кайсы карт, кайсы яшь 
икәнлеген белерсең,— ди. 

Егет бик кайгырып, «ярар» дип кайтып китә. Кайткач, атасы янына керә. 
— Улым, нихәл?— ди атасы. 
Әти,— ди,— гәүһәр син әйткәнчә, кош оясында булды,— ди.— Тик патша миңа 

бүген тагын шундый-шундый мәсьәлә бирде әле,— ди. 
— Әй, улым,— ди атасы,— аның өчен хәсрәтләнмә, ул берни түгел,— ди.— 

Иртәгә барырсың, ике айгыр китерерләр. Аның картын-яшен шуннан белерсең: яшь 
айгыр ерактан ук тузгып, уйнаклап килер, карт айгыр башын борып, яшь айгырга юл 
биреп китәр,— ди. 

Ярар. Егет иртә торып барды. Вәзирләре белән патша да килде. Килде дә ике 
айгыр китертте, икесе дә бертөсле, икесе дә бертигез. 

— Моның кайсы карт, кайсы яшь?— диләр егеткә. 
Ике айгыр ике яктан кара-каршы киләләр. Яшь айгыр әллә каян тузгып килә, карт 
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айгыр башын иеп кенә уза. Егет әйтә: 
— Менә бусы карт айгыр, бусы яшь айгыр,— ди. 
Бу егет моны да белде бит инде. Икенче көнгә тагын моңарга йомыш 

хәстәрлиләр. Багана кебек ике агач, берәр сажинлы. Икесе дә шоп-шома итеп 
юнылган. 

— Шушы агачларның кайсы башы оч, кайсы башы төп була, шуны бел,— диләр. 
Егет бик хәсрәтләнеп кенә кайтып китә. Кайткач, тагын әтисе янына керә. 
— Улым,— ди карт,— бүген ниләр күрдең? 
Айгырны белдем, әти, син әйткәнчә булды,— ди.— Миңа тагын мәсьәлә биреп 

җибәрделәр. Бертигез юнган ике агач, тышыннан бернәрсә дә беленми, шуның кайсы 
башы оч, кайсы башы төп икәнен белергә,— ди. 

— Әй, улым,— ди атасы,— аның өчен кайгырма син,— ди.— Син ул агачны суга 
салырга куш,— ди.— Суга салгач, оч башы өскә калкыбрак, төп башы төпкә батыбрак 
торыр,— ди. 

Ярар. Иртәгесен егет торып китте. Барып керде. Моңарга шоп-шома итеп, ике 
агач юнып куйганнар. 

— Менә сиңа ике агач, юнып та карама, күтәрмә дә, кайсы башы оч, кайсы башы 
төп икәнен болай гына бел,— диләр. 

Егет: 
— Суга салып карагыз әле,— ди. 
Суга салсалар, агачның бер башы бата, бер башы өскә калка. 
Егет әйтә: 
— Менә бу башы очы, бусы төп була,— ди. 
Тагын белде бит бу, алай да булмады. Патша бик гаҗәпләнде. Ул егеттән сорый: 
— Моны сиңа кем өйрәтте?— ди. 
Егет әйтә: 
— Үзем белдем,— ди. 
— Юк, син әле моны белерлек түгел, яхшылык белән әйтмәсәң, мин сине 

астырам,— ди. 
Егет әйтмичә булдыра алмый: 
— Минем җитмеш яшьлек әтием бар, мин аны үтертмичә яшереп асрыйм, миңа 

шул акыл бирә,— ди. 
Шуннан соң патша әйтә: 
— Яхшы, дөньяда картлар да кирәк икән, картлардан башка дөнья бармый икән. 

Моннан соң картларга тимәскә,— ди. 

ВАСЫЯТЬ 

Борын заманда булган икән, ди, бер карт. Аның булган, ди, өч улы. Үләр 
алдыннан карт иң элек үзенең олы улын чакырып алып әйткән: 

— Син, улым,— дигән,— хәлеңнән килсә, авыл саен йорт сал,— дигән. 
Шуннан соң уртанчы улын чакырып алган: 
— Син, улым,— дигән аңа,— гел тәмле аш кына ашап тор,— дигән. 
Карт кече улына әйткән: 
— Син,— дигән,— ешрак өйләнергә кара,— дигән. 
Ярар. Карт үлеп китә. Аталары үлгәч, уллары: «Әти әйткән васыятьне ничек кенә 

итеп үтәрбез икән?»— дип, баш ватып йөри башлыйлар. 
Олы улы: «Ничек кенә итеп авыл саен йорт салдырырмын икән?»— дип, баш 

вата, уртанчы улы дөньяда нинди тәмле ризык бар, шуны эзләргә дип чыгып китә, ә 
кече уллары ешрак өйләнү турында хыялланып йөри башлый. 

Көннәрдән бер көнне боларга бер карт килеп керә. Исәнлек-саулык сораша, 
тормышлары белән кызыксына бу боларның. 

— Тормыш бик шәптән түгел әле, бабай,— ди олы уллары. — Менә әти үлгән 
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вакытта: «Авыл саен йорт салдыр»,— дип әйтеп киткән иде, әле әтинең васыятен үти 
алганым юк,— ди. 

Уртанчысы әйтә: 
— Миңа әти:«Тәмле аш кына ашап тор»,— дип әйткән иде,— ди. 
Иң кечеләре дә сүзгә катнашып әйтә: 
— Әти миңа: «Ешрак өйләнергә кара, улым»,— дип әйткән иде. Мин дә әти 

васыятен үтәргә тырышып карыйм да, барып чыкмый,— ди. 
Карт боларның сүзләрен тыңлап-тыңлап тора да болай ди: 
— Әй, улларым, сез атагызның васыятен ялгыш аңлагансыз икән,— ди.— Ул 

сезгә менә болай дип әйткән,— ди,— «авыл саен йорт сал» диюе «авыл саен дус-иш 
булдыр, дөньяда дуслар белән яшәве җиңелрәк була» дип әйтүе булган; «тәмле ашлар 
ашап кына яшә» диюе «эшләп ашасаң, кара икмәк тә бик тәмле булыр» дип әйтүе 
аның; «ешрак өйлән» дип әйтүе, «эш артыннан йөреп, хатыныңны сагыныбрак кайтсаң, 
көн дә өйләнгән кебек булыр» дип әйтүе ул,— ди.— Атагыз сезне эшләп көн итәргә 
өндәгән»,— ди. 

Шулай дип әйтә дә карт чыгып китә. Шуннан соң болар әтиләренең 
васыятьләрен ул кушканча үти башлыйлар. 

ӨЧ СОРАУ 

Борын-борын заманда бар иде, ди, ятим генә үскән бер егет. Бу егет ач иде, тук 
иде, яланбаш иде, ялангач иде. Бар иде, ди, бу егетнең ике өе, аның берсе кешенеке, 
икенчесе күршенеке, ди, ә өенең миче галанский, өй түбәсе саламский, салам белән 
мүкләгән, мүк белән терәткән иде, ди, аның өен. 

Көннәрдән бер көнне менә шушы егет эш эзләргә дип читкә чыгып китә, ди. Көн 
китә, ди, бу, төн китә, ди. Шулай бара торгач, барып җитә, ди, бу ашлык чәчеп йөри 
торган бер кеше янына. Егет әйтә: 

— Эшләрең уң булсын, уңышларың мул булсын, абзый кеше,— ди. 
— Шулай булсын, улым,— ди теге кеше. 
Ашлык чәчүче юлчы егеттән сораша башлый: 
— Каян киләсең, кай җирләргә барасың?— ди. 
Егет: 
— Эш эзләргә чыктым, абзый кеше,— ди. 
Шуннан соң ашлык чәчүче кеше әйтә: 
— Ярар, егет,— ди,— эш кешесенең эштә, юл кешесенең юлда булуы яхшы,— 

ди.— Уйлана-уйлана барсаң, юлың кыскарак булыр, мин сиңа бер-ике хикмәтле сүз 
әйтим, җавабын уйлап таба алсаң, килеп әйтерсең,— ди. 

— Ярар, абзый,— ди теге егет,— әйтеп кара,— ди. 
Теге кеше, тубалын асып, ашлык чәчәргә тотына. Уч тутырып ашлык ала да 

чәчеп җибәрә: 
— Менә бер тапкыр чәчтем, бусы бурычымны түләргә булыр,— ди. 
Икенче мәртәбә сибеп җибәрә дә: 
— Менә монысы бурычка биреп торуым,— ди. 
Шуннан өченче тапкыр чәчеп җибәрә дә: 
— Монысы кадерле кунакларым өчен,— ди. 
Егет уйга кала: «Бу нәрсә булыр икән?»— дип. 
— Ярар, абзый,— ди егет,— син миңа бераз гына уйларга бир,— ди. 
— Уйла-уйла, улым,— ди. 
Шулай ди дә бу кеше ашлыгын чәчеп китә. Озак та үтми, әйләнеп килеп җитә бу 

теге егет янына. 
— Йә, нихәл, улым,— ди,— берәр нәрсә чыгамы?— ди. 
— Абзый кеше,— ди теге егет,— синең соң әти-әниләрең бармы?— ди. 
— Бар,— ди теге. 
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— Син яшь вакытта алар сине тәрбияләгәндер бит?— ди. 
— Тәрбияләделәр,— ди. 
— Алайса, беренче чәчкәнең аларны тәрбияләү өчен булды. 
— Дөрес әйтәсең, улым, беренчесен шулай бурычымны түләр өчен чәчтем. 
— Синең ир балаларың бармы?— ди егет. 
— Бар,— ди теге кеше. 
— Алай булгач, икенче тапкыр чәчкәнең чыннан да бурычка биреп тору була, 

хәзергә син балаларыңны тәрбиялисең, ашатасың-эчертәсең, алар сиңа бурычлы 
булып калалар,— ди. 

— Бусын да бик дөрес әйттең,— ди теге кеше. 
— Синең кызларың бармы? — ди. 
— Бар,— ди ашлык чәчүче. 
— Алар синең кадерле кунакларың кебек кенә бит, үсеп җитү белән, синнән 

китәләр бит алар,— ди.— Өченче тапкыр чәчкәнең әнә шул кадерле кунакларың өчен 
булды,— ди. 

— Бик дөрес әйтәсең, тапкыр егет икәнсең,— ди ашлык чәчүче кеше, егетне бик 
мактады. 

МӘГЪНӘЛЕ КЫЗ 

Булган, ди, бер егет. Моны өйләндерергә вакыт җиткән. 
Беркөнне әтисе әйткән бу егеткә: 
— Фәлән кешенең кызын бик акыллы дип сөйлиләр, бар, сынап-күреп кайт әле, 

хак сүзме икән?— дип. 
Ярый, егет атка атланып киткән кыз катына. Кыз ишегалдында икән. 
— Исәнме? 
— Саумы? 
— Әти-әниең өйдәме? 
— Юк. Әни бурычка җыларга китте. Әти йөз тәңкәне биш тиенгә алмаштырырга 

йөри. 
Егет кызның җавабыннан берни аңламаса да, сер бирмәгән булып күренергә 

тырыша. 
— Мин атымны кая бәйлим?— дип сорый ул. 
Кыз моны тагын аптырашта калдыра: 
— Теләсәң, җәйгә бәйлә, теләсәң, кышка бәйлә,— ди. 
Ярый. Болар өйгә керәләр. Кыз тиз генә коймак пешерә, 
чәй өлгертә. Егет юлда килгәндә ачыккан, күрәсең, коймакны икешәрләп-

икешәрләп тотып ашый икән. Ашап туйгач, бу кулларын тез өстенә куеп, өй эчен күзәтә 
башлый. Ни дә булса сөйләргә кирәк бит: 

— Ай-яй матчагыз бик юан икән, моны ничәшәрләп тотып мендердегез?— дип 
сораган, ди, бу. 

— Икешәрләп мендердек, икешәрләп,— ди моңа кыз. 
Шуннан егет өенә кайтып китә. 
— И-и, әти, шыр тиле бер кыз икән ул,— ди. 
— Ни өчен? 
— Менә шулай-шулай,— ди, сөйләп бирә бу ишеткән-күргәннәрен. 
Тыңлап бетергәч, әтисе әйтә моңа: 
— Юк, улым, син ялгышасың. Ул чынында бик акыллы кыз икән,— ди. — Бурычка 

җыларга китү — үлек өстендә елау ул, яки ата-ана каберенә бару; йөз тәңкәне биш 
тиенгә алыштыру — кызның әтисе ауга киткән дигән сүз, ягъни йөз тәңкәлек айгырга 
атланып биш тиенлек куян артыннан куа-куа атны яндырып харап итәргә мөмкин. 
Атыңны кышка яки җәйгә бәйләү — ишегалдындагы арба яисә чанага бәйләү була. 
«Матчага икешәрләп мендердек» дип, кыз синең әдәпсезлегеңнән — коймакны 
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икешәрләп ашавыңнан көлгән. 
Карт шул көнне үк кызга яучы җибәртә. 

ҖИДЕ БАҖАНЫ БЕР БҮРЕ АШАГАН 

Әүвәлге заманда бер кешенең җиде кызы бар икән. Ул җиде кызын җиде кияүгә 
биргән. 

Беркөн кызларын кияүләре белән бергә кунакка чакырып, барысына да тигез сый 
вә хөрмәтләр куйган. Алай булса да кияүләрнең һәркайсы каенатасы белән 
каенанасына баҗаларыннан артыграк сөекле буласы килгән, ди. Шулай берничә көн 
сыйланып, өйләренә кайтып киткәннәр. 

Бара торгач, юлда боларга бер ач бүре очрап, җиде баҗаның берсенә ташланып 
ашый башлый. Калган баҗалары бергәләп аны бүредән коткару түгел, бәлки, һәркайсы 
эчләреннән әйтәләр, имеш: «Ашый бирсен, каенатабыз аны бигрәк сыйлаган иде, ул 
булмаса, мин сөеклерәк булырмын»,— дип. Аннан соң бүре икенчесенә ябышканда, 
калган биш кияве шулай ук: «Ашый бирсен, ул булмаса, мин сөеклерәк булырмын» — 
дип, эчләреннән әйткәннәр, имеш. 

Әлхасил, озын сүзнең кыскасы шул кем, бүре бу җиде баҗаның һәммәсен дә 
берәм-берәм ашап бетергән, имеш. 

ТУРЫ СӨЙЛӘГӘН КОТЫЛГАН, ЯЛГАНЛАГАН ТОТЫЛГАН 

Бер патшаның патшалыгында бик куркынычлы кешеләр булган. Бу кешеләр 
халыкка бик күп зыян китереп йөргәннәр. Әмма ул кешеләрнең берсен дә күрә 
алмаганнар, ди. 

Беркөнне патша, начар гына кием киеп, үзе шул кешеләрне эзләргә чыккан, ди. 
Бара-бара сахрага җиткәч, бер тау тишегеннән ут күргән, ди, бу. Ул утның нәрсә икәнен 
беләсе килеп, патша шул ут ягына таба киткән, ди. Ут янына барып җиткәч, анда өч 
кеше күрә. Барып җитә дә, исәнлек-саулык сорашып, сүз башлый. Патша алардан: 

— Сез кем буласыз?— дип сорый. 
Өч кеше патшадан: 
— Син үзең кем буласың соң?— дип сорыйлар. 
Патша: 
— Мин элек сорадым, сез җавап бирергә тиешсез,— ди. Өч кеше: 
— Син әйт, аннан соң без әйтербез,— диләр. 
Шулай тарткалашып утырганнан соң, өч кеше алдан әйтергә риза булалар. 

Беренче кеше: 
— Без — караклар. Алай булсак та, өчебезгә өч төрле һөнәр беләбез,— ди.— 

Мин эт телен аңлыйм, этләрнең нәрсә сөйләшкәнен беләм,— ди. 
Икенче кеше: 
— Мин сарай янындагы балчыкны иснәп, ул сарай эчендә нәрсәләр бар икәнен 

беләм,— ди. 
Өченче кеше: 
— Мин төнлә күргән кешемне көндез күрсәм таныйм,— ди. 
Алар үзләренең һөнәрләре турында сөйләп бетергәч, патшага үзенең һөнәрен 

күрсәтергә кирәк була. Патша: 
— Без берәр патша кулына төшсәк, патшага күз кысу белән, ул безне иреккә 

җибәрер,— дип җавап бирә. 
Караклар, шатланышып: 
— Алай булса, хәзердән үк патшаның сараена китәбез,— диләр. 
Алар туры патшаның сараена китәләр. Болар капкадан кергәч үк, эт җылый-

җылый өрә башлый, ди. Беренче кеше: 
— Ул эт, «Сарайның хуҗасы сезнең белән бергә»,— дип өрә,— ди. 
Патша: 
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— Кит, мин нинди сарай хуҗасы булыйм,— ди. 
Патша аларны элек он сараена алып бара. Икенче кеше сарай янындагы 

балчыкны алып исни дә: 
— Бу он сарае икән, башкасына барырга кирәк,— ди. 
Патша: 
— Әйдә, алайса, икенче сарайга,— ди. 
Караклар да: 
— Әйдә, киттек,— диләр. 
Патша каракларны алтын сараена алып бара, икенче кеше сарай янындагы 

балчыкны алып иснәп карый: 
— Әһә, бусы алтын сарае икән,— ди. 
Өч карак белән патша, алтын сарае эченә кереп, дүрт капчык алтынны урлап 

качалар. 
Икенче көнне патша, хәйлә табып, үзенең сараена кайтып китә дә тәхетенә 

менеп утыра. Алтын сараеның сакчылары, патшага килеп: 
— Сигез капчык алтын урланган,— дип әйтәләр. 
Патша барлык гаскәрләренә алтынны урлаган кешеләрне табып, сарайга алып 

килергә куша. Гаскәрләр алтынны урлаган кешеләрне нихәтле эзләсәләр дә табып 
китерә алмыйлар. Алтын урлаучыларны таба алмагач, аларның кайда икәнен патша 
үзе әйтеп бирә дә сарайга алып килергә куша. 

Бик күп гаскәрләр җыелып, патша әйткәнчә барып, өч кешене тотып алып 
киләләр. Бу кешеләрне берәм-берәм генә кертеп, патша боларны хөкем итәргә була. 
Элек беренче кешене кертеп сорыйлар. Ул: 

— Без дүрт капчык кына урладык,— дип җавап бирә. 
Беренче кешене чыгарып, икенче кешене кертәләр. Патша аңардан: 
— Ничә капчык урладыгыз?— дип сорый. Икенче кеше: 
— Без дүрт капчык алтын урладык,— дип җавап бирә. 
Икенче кешене чыгарып, өченче кешене кертми торалар. 
Патшаның битенә маска кигертәләр дә, өченче кешене кертәләр. Өченче кеше 

«кич күргән кешене көндез күрсәм таныйм» дигән иде бит. Патша: 
— Минем сараемнан ничә капчык алтын урладыгыз?— дип сорый. 
Өченче карак карап-карап тора да: 
— Дүрт капчык бит, үзең дә бар идең,— дип җавап бирә. 
Патша шакката, нихәтле танытмаска тырышса да, өченче карак моны таныды 

бит. 
Патша алтын сараеның сакчыларын, ялганлаган өчен, үтерткән, туры сөйләгән 

өчен, каракларны үзенең вәзирләре иттереп куйган, ди. 

ҺӨНӘРЛЕ ҮЛМИ, ҺӨНӘРСЕЗ КӨН КҮРМИ 

Бик борын заманда, кәҗә команда, саескан сотник, карга плотник булганда, 
атлар диңгездә йөзгәндә, балыклар җирдә йөргәндә, кешеләр аяк белән күктә очканда, 
яшәгән, ди, бер балта остасы. Бу балта остасының байлыгы да, мал-туары да 
булмаган, тик бердәнбер кызы гына булган икән. Бу кызның акыллылыгы, матурлыгы, 
батырлыгы бөтен дөньяга билгеле булган. Шуңа күрә бу кызга дөньяда сокланмаган 
егет калмаган. Төрле җирдән төрле байларга сорап, бу кызга күп кенә башкодалар килә 
икән. Бик күп мал, дәүләт бирергә вәгъдә итәләр. Әмма бу кыз: 

— Миңа мал-байлык кирәкми, миңа чын адәм кирәк,— ди дә икән, бөтен 
башкодаларны тәмле тел белән озата икән. 

Бу ил патшасының өйләнмәгән улы бар икән. Патша малае бу кыз турында 
халыктан бик яхшы хәбәрләр ишетә дә, үз-үзен тыя алмыйча, бу кыз яшәгән авылга 
кызны карарга китә. Патша малае кызны бер күрү белән үк моңа гашыйк була һәм 
шундук бу кызны үзенә хатынлыкка сорый. 
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Ә кыз моңа: 
— Дөрес, син патша, синең кулда бөтен ил, шулай да патшалык һөнәр түгел 

ул,— ди.— Әгәр миңа өйләнәсең килсә, нинди булса да берәр һөнәр өйрән. Шуннан 
соң мин сиңа хатынлыкка барырмын,— ди. 

Патша малае, кызның мәрҗән кебек тешләре арасыннан чыккан бу сүзләрне 
ишеткәч, уйга кала. Шулай бераз уйлап торганнан соң: 

— Ярар алайса, җан кисәгем, миңа бер елга миһләт бир (Миһләт бирү — 
кичектерергә вакыт бирү). Мин бер ел эчендә үземә һөнәр өйрәнергә сүз бирәм, 
аннары сине алырмын,— ди дә саубуллашып чыгып китә. 

Бу патша сарайга кайта да, бөтен палас тукучыларын җыеп: 
— Кем мине бер ел эчендә палас тукырга өйрәтә алыр, шуны дөнья малы белән 

бүләкләрмен, ә үзен баш тукучы итәрмен,— ди. 
Шунда сиксән яшьлек бер карт тукучы бабай: 
— Ярар, падишаһым-солтаным, әгәр әйткән сүзегездә торсагыз, мин сезне бер 

ел эчендә иң яхшы тукучы итәрмен,— ди. 
Шуннан бабай патшаны келәм-палас тукырга өйрәтә башлый. 
Бабайлардан калган сүз бар: «Исәпле көн тиз үтә»,— диләр. Шулай бер ел үтә. 

Патша да тырышып өйрәнүе аркасында бик әйбәт палас тукучы булып китә. 
Шатлыгыннан, тукучы бабайга әйткән сүзен дә үти: күп мал бирә, үзен баш тукучы итә. 

Шулай итеп патша бу атаклы кызга өйләнә. Кырык көн, кырык төн туй ясыйлар. 
Мин дә анда идем, халык эчте, мин иренемне яладым, күргән күрде, күрмәгән ишетте. 
Шулай итеп туй да бетте, болар яши башладылар. 

Шулай әйбәт кенә яшәгәндә, көннәрнең бер көнендә, бу яшь патша чыга үзенең 
илен карарга. Илне карап йөргәндә, килеп җитә бер шәһәргә. Шәһәргә керүе була, 
моның башына капчык кидерәләр дә күтәреп бер арбага салалар. Аннары, авызын, 
башын томалап, каядыр алып та китәләр. Шул көе, азмы-күпме баргач, моның 
капчыгын салдырып алалар. Шунда күзен ачып караса, ни күрсен, бу тора бер бик олы 
бүлмәдә. Бүлмәдә моңардан башка бик күп кешеләр бар икән, бөтенесе шыр диярлек 
ялангачлар икән. Патша, боларны күргәч, бик курка. «Иа аллам, бу ни могҗиза? Нинди 
бәлагә төштем? Мине монда ни эшләтерләр икән?»— ди дә телсез кала. 

Шул килеш бу аптырап утырганда, моның янына бер кеше килә дә: 
— Нәрсә шаккаттың? Монда кием кирәк түгел,— дип, моның киемнәрен 

чишендереп алып та китә. 
Теге кеше моның киемнәрен алып киткәч, аның артыннан ишекләр шалтырап 

бикләнгәч, моның янына теге ялангач кешеләр килеп: 
— Син ничек бу ерткычлар кулына эләктең?— дип сораша башлыйлар. 
Хәйран калып бераз торгач, башына акылы килә, сөйли башлый. 
— Бу нинди җир, нинди халык, мин кайда?— дип сорагач, бу кешеләр моңа: 
— Без фәлән шәһәрдә, ә безне нәрсә эшләтәләр, бер дә белмибез. Нәр көн 

арабыздан йөз кешене, алып китәләр. Киткәннәрдән беркемнең дә кире кайтканы юк,— 
диләр. 

Болар шулай сөйләшеп торганда, бүлмәнең икенче ягыннан ишек ачыла да, 
болар янына кулларына хәнҗәрләр, кылычлар тоткан берничә кеше килеп керә. 
Керәләр дә ялангач халыктан берничә кешене алып та китәләр. Шул төркемгә бу 
патша да эләгә. Тар, кысан җир асты юлы белән барганда болар бик күп өем-өем итеп 
өйгән кеше сөякләре күрәләр. Ачлыктан, төрле җәфалардан, аннан да бигрәк авыр 
эшләрдән үлгән, ди, ул адәмнәр. 

Патша бу хәлне күргәч, бик каты курка. Шулай да бер хезмәтче янына килә дә: 
— Сезнең хуҗагыз кем, кая ул? Миңа бик кирәк иде ул,— дип сорый. 
Теге кеше моңа карап көлеп куя да: 
— Хуҗаны күрмәсәң дә, синең майны ничек сыгарга белербез,— ди. 
— Юк, син көлмә, мин аңар бик күп файда итәргә телим,— ди патша. 
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Бу кеше, «күп файда» дигән сүзне ишеткәч: 
— Әйт, нинди файда итәсең соң?— ди. 
— Мин бик яхшы паласлар тукый беләм. Мин тукыган паласларны патша 

йортына илтеп сатсагыз, минем бүтән эшемнән алган файдадан йөзләтә артык файда 
алырсыз,— ди моңа патша. 

Шул вакыт теге кеше моны алып керә бер бүлмәгә. Боларның хуҗасы шул 
бүлмәдә икән. Патша үзенең бик яхшы паласлар суга белүен әйтеп бирә. Шуннан соң 
хуҗа, патшага киемнәр киендереп, бер бүлмәгә палас тукырга илтергә куша. 

Моңарга киемнәр бирәләр, палас тукырга кирәк-яракларны бирәләр. Шулай итеп, 
бу эшкә тотына. Бер ай булды дигәндә, бер бик әйбәт палас тукып бетерә. Инде 
тегеләр икенче палас тукырга моңа кирәк-яракларны бирәләр. Ә паласны патша 
йортына сатарга алып китәләр. 

Ярар, болар юлда барсыннар, ә патша паласын тукып ятсын, ә без сезнең белән 
китик патша йортына. 

Патшаның хатыны иренең китеп кире кайтмаганын беркемгә дә белдертми. Үзе 
иренең киемнәрен, таҗын киенеп, ил белән хөкем кыла. Патшаның югалганына ике ай 
тулганда, тегеләр патша сарае янына патша тукыган паласны сатарга киләләр. Шунда 
патша йортындагы бөтен халык бу паласка бик сокланалар, сатып алмакчы да булалар, 
әмма паласның кыйммәтен җиткерә алмыйлар. Бу хәбәр патша хатынына ишетелә. 
Патша хатыны паласны карый да шундук аны ире тукыган икәнен танып ала, чөнки ире 
паластагы гөлләр арасына яшереп кенә үзенең исемен язып куйган була. Патша 
хатыны, сатучылар сораган хакны биреп, паласны ала да: 

— Тагын шундый паласларыгыз булса, миңа китерегез,— ди. 
Шулай итеп, патша тоткында ике ел ята. Шул вакыт эчендә ун палас тукый. 

Тукыган паласларына үзенең нинди шәһәрдә, нинди җирдә икәнен бөтенесен яза. Ә 
теге палас сатучылар, моны бер дә сизмичә, паласларны илтеп патшаның хатынына 
саталар икән. Унынчы паласны китергәч, патша хатыны әмер бирә: 

— Мең солдатлы гаскәр әзерләргә, палас сатучыларны кулга алырга!— дип. 
Патша хатынының әмере үтәлә: гаскәр әзер була, палас сатучыларны кулга 

алалар. Шуннан патша хатыны, ак атка атланып, гаскәр белән ире тоткында яткан 
шәһәргә китә. 

Шул шәһәргә барып җиткәч, бу шәһәр халкы патшаны бик хөрмәтләп каршы ала. 
Шулай да патшаның бу хәтле гаскәр белән килүеннән куркалар. 

Патша хатыны паласларда язган адрес белән барып керсә, күзләре белән ни 
күрсен, бу йорт шәһәр башлыгының йорты булып чыга. 

Патша хатыны йортны тентергә, йорт хуҗасын, бөтен йорт халкын кулга алырга 
әмер бирә. Бер бик олы подвалдан исәбе-хисабы булмаган кеше сөякләре чыгаралар, 
бер сарайдан кеше киемнәре чыгаралар, ә бер бүлмәдән сәләмә генә киенгән, сакалы, 
чәче бик озын булып үскән, үзе бик арыгаеп беткән патшаны чыгаралар. 

Патша хатыны ирен күргәч үк таный, әмма кемгә дә сиздерми. Тик: 
— Моны аерым бер атка атландырып, патша йортына алып барырсыз,— ди. 
Бер сарайдан шулкадәр алтын-көмеш чыга — исәбе-хисабы да юк. Бу эшкә 

бөтен халыкның исе китә. 
— Без шәһәр башлыгыбызны бик яхшы, изге кеше дип белә идек,— диләр.— Ә 

ул кеше канечкеч ерткыч икән,— диләр. 
Шуннан патша хатыны шәһәр башлыгын, аның эшчеләрен бер рәткә тезәргә, ә 

теге ялангач кешеләрне киендерергә куша. 
Бу эшләр беткәч: 
— Бу шәһәр башлыгыннан, аның кешеләреннән кем ничек үч аласы килә, шулай 

үч алыгыз, тик берәм-берәм генә,— ди. 
Шуннан соң иң әүвәл теге ялангач халык шәһәр башлыгыннан, аның 

кешеләреннән үч ала, аннан бөтен шәһәр халкы үч ала. Шулай итеп боларны җәзалап 
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үтерәләр. 
Патша хатыны бөтен малны ярлыларга бүлеп биреп бетерә дә, үз ирен алып, 

гаскәре белән кайтып китә. 
Патша йортына кайткач, ирен мунча кертә, сакалын-чәчен кырыктыра, патша 

киемнәрен кидерә дә: 
— Йә, карт, синең һөнәрең үзеңне үлемнән коткарды, ә патша булуың бер тиен 

дә файда бирмәде. Шуңа күрә бабайлар: «Көнәрле үлми, һөнәрсез көн күрми»,— дип 
әйткәннәр,— ди. 

Шуннан патша үзенең хатынына бик зур рәхмәтләр әйтеп, бик тату итеп яши 
башлыйлар. Шунда әкият тәмам. Сөйләгәнне ишеткән идем, үзем күрмәдем. 

ДИЮЛӘРНЕ ҖИҢГӘН 

Бер авылның бакча артында гына урманы бар, аударсаң, бакча коймалары 
өстенә төшәр, шундый якын. Тик бу урманнан бер агач та ала алмыйлар, урман 
каравылчысы җибәрми. 

Көннәрдән беркөн куркак кына бер кеше гайрәтләнеп урманга чыгып китә. Колач 
җитмәстәй ике чыршыны кисә дә аудара бу. Менә бер заман урман каравылчысы килеп 
чыга: 

— Нишлисең син?— ди. 
— Менә тәрәзә астында ике бүрәнә черегән, шуңа ике бүрәнә алып кайтам 

әле,— ди. 
— Синең атың кайда?— ди каравылчы. 
— Ат нигә аңа? Икесен ике култык астыма кыстырам да китәм,— ди бу. 
— Әйдә, бүрәнәләрең качмас,— ди каравылчы,— безгә чәйгә кер. 
Ярар, керә бу. Урман каравылчысы дию затыннан икән. Ярлыны төнлә берәр 

төрле җай белән дөньядан юк итәргә уйлыйлар. 
Бик сыйладылар моны. Кичкесен түбән өйгә урын җәеп бирделәр. Аларның 

пышын-пышын нинди сүз сөйләшкәннәрен бу азрак аңышты. Толып астына чыралар 
салды да бу, үзе мич артына кереп утырды. Бер заман югары өйдән җәйгән урын 
өстенә дөбердәп тегермән ташы килеп төште. Шуннан соң бу ятты да йоклады. Иртә 
белән хуҗалар коймак пешергәннәр дә моны чәйгә уяталар. Килеп утыра бу бик әйбәт 
кенә. 

— Төшеңдә ниләр күрдең?— диләр. 
— Төштә,— ди,— әллә ни күрмәдем. Киленегезнең орчык башы өстемә төшкән 

иде дә, мин аны аяк очынарак куеп йокладым,— ди. 
— Уф алла,— диләр болар, аталы-балалы шаккатышалар.— Тагын бер кич кун 

инде син,— диләр. 
Бу кунарга була. 
Тагын кич булды шулай. Егерме чиләк су кайнаталар болар, төнлә моның өстенә 

су коймакчы булалар. Ярар. Бервакыт кайнар суны коялар, бу тагы мич артына кереп 
утыра. Коеп бетергәнче көтә дә, ята да йоклый бу. 

Иртәгесен тагы ашау-эчү хәзерлиләр. Ашарга эндәшәләр, тагы әйбәт кенә барып 
утыра бу. Ярар. 

— Соң, нихәл, кунак, тыныч кына йокладыңмы?— диләр. 
— Бик тыныч йокладым,— ди, бу әйтә,— тик бераз җылы яңгыр гына сибәләп 

үтте,— ди. 
Тегеләрнең моңа исләре китә. Китәр алдыннан бу кеше әйтә: 
— Бик әйбәт дус булдык инде без,— ди.— Сез мине илтеп тә куегыз инде,— 

ди.— Моннан соң бер-беребезне өстебезгә атландырып йөртешле булсын,— ди. 
Тегеләр әйтәләр: 
— Бик шәп, бик яхшы булыр,— диләр. 
Атасы әйтә: 
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— Улым, син үзеңә атландырып илт инде алайса,— ди. 
Урман каравылчысының малае моны атландырып илтергә чыга. Юлда ауган бер 

чыршы күрәләр. 
— Иптәш,— ди,— син бу чыршыны да ал әле,— ди,— сиңа казан ассак, кирәк 

булыр,— ди. 
Теге чыршыны да өстерәп кайта. 
Кайта-кайта, бер юл чатлыгында тегермән ташы күрәләр. Бу әйтә: 
— Менә бу,— ди,— барыбызда да була торган хәл инде,— ди,— әни белән 

хатын орышышканнар, ахры,— ди,— әни ачу белән хатынның орчык башын тәгәрәтеп 
җибәргән, без алып кайтыйк инде аны,— ди. 

Каравылчы малае моны да күтәрде. 
Кайтып керделәр. Урман каравылчысының улын түр башына, тәрәзә янына 

утыртты. Ул арада чәй дә өлгерде. Чәй эчеп утырганда ире әйтә хатынына: 
— Аш пешер әле, кунакны сыйларга кирәк бит,— ди. 
Хатыны әйтә: 
— Әй, син тагын үз чамаңны үзең белмисең, бернәрсә дә юк бит,— ди. 
— Ник булмасын,— ди, ире әйтә,— амбарда бөтен дию бар, шуны сал, ул да 

җитмәсә, әнә түрдә тагын бер дию утыра, шуны ботарлап бирермен,— ди. 
Бу Дию тәрәзәне бәреп чыга да йөгерә. Ах-вах килеп йөгергәндә бер Төлке 

очрый моңа: 
— Кая бардың, Дию иптәш, ник тының-көнең беткән?— ди. 
Дию әйтә: 
— Әҗәлдән котылып калдым әле,— ди,— менә шушы авылда бер кечкенә генә 

кеше дию ашап ята икән, көчкә чыгып качтым,— ди. 
Төлке әйтә: 
— Ул кеше җилле көнне урамга чыгарга да курка бит, әйдә, үзем тотып бирәм,— 

ди. 
Кире баралар болар, бу кеше өйалды башына чыккан да карап тора икән. Төлке 

белән Диюнең килгәнен күрә дә Төлкегә әйтә: 
— Атаңның бурычын түләргә киләсеңмени?— ди. — Атаңның җитмеш дию 

бирәсе бар иде, монысын китергәч, алтмыш тугыз кала инде, әйдә китер,— ди. 
Моны ишеткәч, Дию Төлкене сугып ега да әйтә: 
— Атаңның бурычын түләп йөрисең икән әле син,— ди. 
Тагын кача Дию. Кайта торгач, бер Куян моның юлын аркылы чыга. Куян әйтә: 
— Болай тирләп-пешеп кая барасың, малай?— ди. 
— Бу авылда бер кечкенә генә кеше дию ашап ята икән, көчкә чыгып качтым 

әле,— ди. 
Куян әйтә: 
Бик куркак кеше ул, булмас, әйдә, үзем тотып бирәм,— ди. 
Дию әйтә: 
Атаңның ничә дию бирәсе бар иде? Сез диюләрне закладка салып йөрисез 

икән,— ди. 
Куянны сугып ега да йөгерүен генә белә бу. 

ШҮРӘЛЕ 

Әүвәле берәү урманда утын кисә икән, аның янына бер Шүрәле килеп чыккан, 
ди. Шүрәле аңа: 

— Син ни атлы?— дигән. 
Ул кеше: 
— Мин Былтыр атлы,— дигән. 
Шүрәле кешегә: 
— Әйдә, кети-кети уйныйк әле,— дигән. 
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— Ярар, элгәре менә бу тумранны ярыйк әле, аннары уйнарбыз,— дигән кеше. 
Кеше тумранга балта белән чапкан икән, тумран азрак ярылган. Шуннан соң бу 

кеше Шүрәлегә әйткән: 
— Мин икенче чапканчы, син шунда бармагыңны куеп торсана,— дигән. 
Шүрәле бармагын ярыкка куйган икән, кеше балтасын алгач, ул шунда кысылган 

да калган. Кеше балтасын алган да качкан. Шүрәле шыр-шыр кычкыра башалаган, ди: 
— Бармагымны Былтыр кысты, Былтыр кысты!— дип. 
Менә аның янына бүтән Шүрәлеләр җыелган, аннан: 
— Кем кысты?— дип сорыйлар икән. 
Ул: 
— Былтыр кысты,— дип әйткән, ди. 
Алар аңа әйткәннәр, ди: 
— Быел кысса, табар идек, былтыр кыскач, каян табасың,— дигәннәр, ди. — Соң 

син былтырдан бирле ник кычкырмый тордың?— дигәннәр, ди. 
Шүрәле авыртуыннан аларга юньләп әйтә дә алмаган, ди. 
Ул Шүрәле, бармагы кысылган көе тумранын аркасына күтәреп, әле һаман да 

шулай кычкырып йөри, ди. 

КҮКЕ КЫЧКЫРГАЧ, КӨТҮЧЕ ХЕЗМӘТ ХАКЫ АЛА 

Борын-борын заманда Атбасар исемле хайван асраучы бер бай булган, ди. Ул 
үзе дә, хатыны да бик саран да, комсыз да икәннәр, ди. Бер елны җәйнең эссе көнендә 
Атбасарның көтүчесе ачуланып чыгып киткән. Бай көтүчесез калган. 

Байга кеше кирәген бер егет ишеткән дә Атбасарга ялланырга килгән, ди. Бай 
моңар: 

— Нихәл, егет, нәрсә кирәк?— ди икән. 
Егет үзенең көтүче икәнен әйткән. 
— Сездә урын бар дип ишеттем,— дигән. 
Атбасар: 
— Урын барын бар, син безнең эшне булдыра алырсыңмы икән?— дип сораган. 
Егет: 
— Мин бар эшне дә булдыра алам,— ди икән. 
Атбасар: 
— Минем ат көтүем бар, шуны көт. Хакны мин атнадан да, айдан да, елдан да 

түләмим, күке кычкыргач түләрмен. Минем бакчамда күке кычкырса, шунда сиңа йөз 
сум,— дигән. 

Егет уйлый: «Күке яз-җәй айларында бик еш кычкыра, шулай булгач, акча күп 
төшәр»,— ди. 

Атбасар кич белән атларын күрсәткән, ди. Алар бары да симезләр, усаллар, кап-
каралар икән, үзләре һаман бер-берсе белән тибешеп кенә торалар икән, ди. 

Егет: 
— Атларың бик усал икән, алай да көтәрмен, тик мине юк-бар өчен 

тиргәмәссең,— дигән. 
Бай моңа риза булган. 
Иртә белән егет иртә үк атларны алып чыккан. Бай ашарга бирмәгән: 
— Көндез үзем алып барырмын,— дигән. 
Егет атларын кырга алып киткән. Атбасар: 
— Кара, берсен дә югалтма!— дип кычкырып калган. 
Кырга чыгуга, атлар бар да таралып беткәннәр. Егет куркуга калган. Атлар 

артыннан чабып та караган. Берсен дә тота алмаган. Аптырап, арып, хәлдән таеп, бер 
агач төбенә яткан икән, йоклап киткән. 

Төшендә аңа бер карт килеп: «Син, улым, бер агач башына мен дә: «Карлыгач 
күк кара тулпарларым, җыелыгыз!»— дип әйт. Бары да җыелыр»,— дигән. Егет 
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йокыдан уянгач, шулай кычкырган икән — атлар бары да җыелган. Менә төш җиткән,— 
егеткә ашарга китерүче юк. Ул аптырап тормаган: бер колынны суйган да пешереп 
ашаган. 

Кич белән Атбасар килгән. Атларның җыелып торганын күреп, хәйран калган, ди. 
Бер колының кая?— дип ачулана башлаган икән, егет: 
Син ачуланмаска вәгъдә бирдең бит,— дигән. 
Атбасар: «Монысы да көтүне ташлап китәр»,— дип куркып, сүз әйтмәгән. Икенче 

көнне бай тагын да ашарга китермәгән. Көтүче тагын да бер атны суеп ашаган, ди. 
Шуннан соң көндез Атбасарның аш китермичә хәле булмаган. 

Шулай итеп, көн артлы көн үткән, күке кычкырмаган, ди. 
Бер көнне егет, атларын кырда калдырып, бакчага килгән. Килсә, бакча буйлап 

байның хатыны — сихерче карчык йөри, ди. Агачка кунып кычкырырга теләгән һәр 
күкене ул куып тора икән, ди. Егет үзенең камчысы белән хатынга бер суккан икән, 
хатын «эһ» тә итә алмыйча, үлеп калган, ди. Аны кем үтергәнне дә белмәгәннәр. 

Менә шуннан соң күкеләр бик еш кычкыра башлаганнар, ди. Атбасарга бу эш бер 
дә ошамаган. Күке кычкырган саен, көтүчегә йөз сум түләргә кирәк бит. Ул егеттән 
котылу юлын эзли башлаган, ди. Беркөнне бик каты иттереп мунча яктырган, мунча 
ташына агу салдырган да беренче парына егетне кертмәкче булган. Егет бу эшне 
сизгән. Керүгә, мунчаның ташларын алып, яңа ташлар куйган. Пар сала-сала юынган, 
бернәрсә дә булмаган. Чыкканда агулы ташларны мунча миченә салып чыккан, ди. 

Егет артыннан мунчага Атбасар кергән. Үзе салган агуга үзе тончыгып үлгән, ди. 

ШОМБАЙ 

Әүвәл заманда бар иде, ди, бик бай ирле-хатынлы кеше. Болар икесе дә бик 
усал да, бик саран да булганнар, ди. Бервакыт җәйнең Кызуында, эш өстендә, 
боларның усаллыкларына чыдый алмыйча, хезмәтчеләре чыгып киткән. Хезмәткә 
ялланырга килүче булмагач, бай, хезмәтче эзләп, хатыны белән күрше авылга киткән, 
ди. 

Авылга барып керсәләр — каралтысыз, коймасыз бер өй янында сәләмә генә 
киенгән бер егет утыра икән; бай, хатыны белән шуның янына барып, сорашырга 
тотынган. 

— Безгә эшкә кеше кирәк иде, синең исемең ничек?— дип сораганнар. 
Егет: 
— Шомбай,— дигән. 
— Хакың күпме булыр?— дигәннәр. 
Егет: 
— Биш алтын (унбиш тиен),— дигән. 
Байларга хакы кыйммәт тоелган. Хатыны: 
— Исеме дә бик ямьсез, хакы да бик зур, арзанракны эзлик,— дигән. 
Болар авыл буйлап киткәннәр. Баралар, баралар, тагын бер егет очраган, ди. 

Бу — киемен әйләндереп кигән шул ук Шомбай икән. 
— Исемең ничек? 
— Шомбай. 
— Хакың күпме? 
— Биш алтын. 
Тагын кыйммәтсенеп, арырак киткәннәр. Баралар, баралар, ди. Авыл читенә 

барып җиткәннәр, ди. Тагын бер егет күргәннәр. Ул — бүрегенең сул ягын әйләндереп 
кигән шул ук Шомбай булган, ди. Тагын сораша башлаганнар. 

— Исемең ничек? 
— Шомбай. 
— Хакың күпме? 
— Биш алтын. 
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Бай белән хатыны бер-берсенә карашканнар да: «Әйдә, хәерле булсын, бу 
авылда бар кеше дә Шомбай исемле икән, хакы кыйммәт булса да, эшче кирәгендә 
яллыйк инде»— дип, Шомбайны яллаганнар, ди. 

Шомбай ялланып эшли башлаган. Эш өсте үткән. Кыш килгән, мал-туар карыйсы, 
утын кисәсе, тагын әллә никадәр эшләр эшлисе бар икән. Ә Шомбайга акча түләүче юк. 
Эшләгән бер эштән гаеп табып: «Карап эшләмисең»,— диләр дә хакын түләмиләр 
икән. 

Шомбай эчендә байларга ачу җыела барган. Көн үткән, төн үткән, атна үткән, ел 
үткән. Икенче җәй килеп җиткән, кыр эшләре өлгергән. 

Шомбай беркөнне хуҗасы белән печән чабарга барган икән, игәвен өйдә онытып 
калдырган булган. Өйгә кайтса, бай хатыны бер кеше белән сөйләшеп утыра икән. 
Хатын: 

— Игенне саттым инде. Ирем белә күрмәсен, акчасын ничек алырмын икән?— 
ди. 

Теге кеше: 
— Мин юл буе салам чәчеп барырмын. Шул юл белән минем печән җыйган 

җиремә барып чыгарсың. Акчаны шунда түләрмен,— ди икән. 
Шомбай боларны тыңлап торган да: «Тукта әле, боларны кызык итим»,— дип 

уйлаган. Теге кеше юл буйлап салам чәчеп киткән, ди. Аның артыннан барган Шомбай 
саламнарны, җыйнап, үз юлларына чәчеп барган, ди. Бераздан бай хатыны шул юл 
белән барып, Шомбайлар янына килеп чыккан. Алай да серне бирмәгән, ди. 

— Эшләгәнегезне карарга килдем, эшегез бик тыгыз икән,— дип әйткән, ди. 
Бай күршеләрен печән җыешырга чакырмакчы булган икән. Шомбайга: 
— Бар әле, теге кешеләрне чакыр,— дигән. 
Алар шул бай хатыныннан иген сатып алган кешеләр булган. Шомбай ал арга 

барган да: 
— Бай сезнең бездән урлап иген алганыгызны сизгән. Сәнәк күтәреп сезне 

чәнчергә килә, тизрәк качыгыз,— дигән. 
Ә үзе байга кайтып: 
— Ал арның эшләре безнекеннән дә тыгызрак икән. Кибән куялар: «Сәнәк алып 

булышырга килсен әле»— дип, үзеңне чакырдылар,— дигән. 
Бай, сәнәк алып, теге кешеләрнең янына бара башлаган икән — алар, байны 

күргәч, авылга таба чабарга тотынганнар, ди. Бай аптырап кире кайтып киткән. 
Кайтканда юл буеннан җиләк ашап кайта икән. Байның хатыны, моны күргәч, курыккан. 
Шомбайдан: 

— Ул нәрсә җыя?— дип сораган. 
Шомбай: 
— Ул синең урлап иген сатканыңны сизгән, таш белән башыңны тишәм, дип 

әйтә, шуңа ташлар җыя килә,— дигән. 
Моны ишеткәч, байның хатыны да авылга йөгерә башлаган, ди. Бай Шомбай 

янына килеп: 
— Хатын нигә чаба?— дип сораган. 
Шомбай: 
— Кече учакка ут капкан, өегез яна,— дигән. 
Моны ишетүгә, бай да авылга чабып киткән, ди. Кайтса — өйдә ут та юк, 

бернәрсә дә юк, ди. 

ТАПКЫР КЫЗ 

Бер авылда бер карт яшәгән, ди. Унбиш яшьләрендә кызы гына булган моның. 
Бабай көн дә урманнан бер йөк коры утын алып кайта икән дә базарга илтеп сата икән, 
шуның белән көн күреп тора икән, ди. 

Шулай көннәрдән бер көнне бабай, бер йөк утын төяп, шәһәргә бара. Утын 
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базарына барып керсә, каршысына бер бай килеп чыга моның. 
— Бабай, утыныңны сатасыңмы?— ди бай. 
Бабай әйтә: 
— Сатам,— ди. 
— Ни хак? 
— Биш тәңкә. 
— Тулаем сатасыңмы? 
Бабай әйтә: 
— Тулаем,— ди. 
Бай: «Тулаем сатасыңмы?»— дип, өч рәт әйттерә дә: 
— Әйдә, җитәклә үгезеңне, акча өйдә,— ди. 
Китәләр болар. Байның ишегалдына барып'керәләр. Ишегалдына барып кергәч, 

хуҗа капканы ябып куя. Аннары өйгә кереп, биш сум акча алып чыга да бабайга бирә. 
— Бабай, эшең бетте, әйдә йөгер,— ди. 
Шулай дип бабайны кече капкадан җитәкләп чыгармакчы була. 
Бабай әйтә: 
— Утынны бушатыйм, үгезне алып китим,— ди. 
Бай әйтә: 
— Үгез, арба синеке түгел, мин тулаем алдым,— ди. Бабай әйтә: 
— Мин риза түгел, әйдә казыйга,— ди. 
Китәләр болар казыйга. Барып кергәч, казый сорый: 
— Ни йомыш белән килдегез?— ди. Бабай әйтә: 
— Мин моңа утын саттым, үгезне, арбаны бирми,— ди. Казый байга әйтә: 
— Нигә бирмисең?— ди. Бай әйтә: 
— Тулаем алдым мин,— ди,— өч рәт әйттердем мин аннан,— ди. 
Казый бабайга әйтә: 
— «Тулаем сатам» дип өч мәртәбә әйттеңмени?— ди. 
— Әйттем шул,— ди бабай. 
— Алай булгач, бабай, гаеп итмә, мин гадел хөкем итәм, утының, арбаң, үгезең 

байныкы була,— ди казый. 
Бабай, биш тәңкәсен тотып, елый-елый кайтып китә. Әтисенең елап кайтканын 

кыз тәрәзәдән күреп ала да: 
— Әти, ни булды сиңа?— дип каршы чыга. 
Өйгә керәләр болар. Кергәч, хәлне сораша, ә бабай әйтә: 
— Бер бай мине алдады, утыным, арбам, үгезем биш тәңкәгә китте, казый да 

аның сүзен дөресләде,— ди. 
— Әти, кайгырма,— ди кыз,— безнең тагын бер үгез бар бит әле,— ди.— Бүген 

утын төяп төш тә, иртәгесен мине алып барырсың, үзем сатулашырмын, син читтәрәк 
торырсың,— ди. 

Бабай үгезне җигеп, урманга менеп, коры утын төяп төшә. 
Иртәгесен кызны утыртып, базарга китә бу. Утын базарына кергәч, бабай 

читтәрәк йөри. Кыз янына теге бай килеп чыга. 
— Кызым, утынны сатасыңмы?— ди. 
— Сатамын, хакы биш тәңкә,— ди кыз. Теге әйтә: 
— Тулаем сатасыңмы?— ди. Кыз әйтә: 
— Тулаем, тулаем,— ди. Бай әйтә: 
— Әйдә өйгә, акчаны өйдә бирермен,— ди. 
Өенә китәләр, ишегалдына кергәч, бай капканы яба да өйгә кереп, биш сум акча 

алып чыга. Алып чыга да кызга: 
— Мә!— дип, кулын суза. 
Кыз тегенең кулыннан ныгытып тота да: 
— Бу акчаны кулың белән бирдеңме?— ди. 
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Теге әйтә: 
— Кулым белән,— ди. 
— Кулың беләнме? 
— Кулым белән. 
Өч мәртәбә әйттерә кыз да. Шуннан соң бай кулын тартып алмакчы була, кыз 

җибәрми. 
— Кулың минеке, риза булмасаң, әйдә казыйга,— ди. 
Казыйга баралар болар җитәкләшеп. Казый болардан: 
— Ни йомыш белән килдегез?— дип сорый. 
Кыз әйтә: 
— Утын саттым моңа тулаем,— ди.— «Бу акчаны кулың белән бирдеңме?»— дип 

әйткәч: «Кулым белән бирдем»,— диде. Өч мәртәбә әйттердем. Шулай булгач, кул 
минеке булырга тиешле, казый әфәнде,— ди. 

Казый байга әйтә: 
— «Кулым белән бирдем» дип, өч мәртәбә әйттеңме?— ди. 
— Әйттем,— ди бай. 
— Алай булгач, кулың бу кызныкы, хәзер төбеннән кисәм дә алып бирәм, 

кулыңны кызгансаң, мең тәңкә акча чыгарып сал,— ди казый. 
Бай мең тәңкәне өстәлгә чыгарып сала, гарип каласы килми. Аннан соң әйтә: 
— Бу акча янына тагын мең тәңкә салам, ялган сөйләп кем җиңәр, җиңгән кеше 

алыр,— ди. 
Тагын мең тәңкә акча чыгарып сала да кызга әйтә бу: 
— Әйдә, сөйлә,— ди. 
Кыз моңа әйтә: 
— Син сөйлә,— ди. 
Бай: 
— Син сөйлә,— ди. 
Кыз әйтә: 
— Алайса, тыңлагыз, сөйлим,— ди.— Минем әти элек вакытта бик бай кеше 

булган,— ди.— Бохара ягында сату итеп йөргән,— ди.— Беркөнне әтинең атлары бер 
күпергә кергәч, бу бай үзенең кешеләре белән күпер астыннан чыккан да, атларны 
туктатып, әтинең малларын талаган, әтинең үзен үтереп, суга ташлаган,— ди. Кыз, 
шулай диюгә, сикереп тора да: 

— Атамның хакын аламын,— дип, байга ябыша. 
Бай ни әйтергә белми, каушый. «Үтермәдем, бу кыз ялган сөйли» дисә — 

бәхәсне оттыра; «үтердем» дисә — гаепле була. Бай ни әйтергә белмичә, түшенә суга 
да, үзенә үзе ачуланып, чыгып китә. 

Казый ике мең тәңкәне җыеп ала да, ак яулыкка төйнәп, кызның кулына тоттыра. 
Аннары, яхшы ат җиктереп, «рәхмәт тапкырлыгыңа» дип, кызны авылына озата. 

ХОЛЫКСЫЗ ХАТЫН 

Борын заманда бер кире хатын булган. Ире «ашыйсым килә» дисә, чәй куя икән, 
«чәй эчәсем килә» дисә, аш пешерә икән. 

Бервакытны ире базардан кайта да: 
— Карчык, ашарга юкмы?— ди. 
Теге: 
— Ашарга юк,— ди,— чәй куям хәзер, чәй эчәрсең,— ди. 
— Ә минем чәй эчәсем килми бит, ашыйсым килә,— ди. 
— Ярар, ярар, менә хәзер чәй куям,— ди. 
Шулай итеп, иренә һаман каршы эшли икән. Шундый кире булган инде ул. 
Бер дә бер көнне моның ире: «Бу хатыннан котылып булмый, моны урманга алып 

барыйм да адаштырыйм»,— дип, алып китә моны урманга. Урманда йөри торгачтын, 
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бер ташландык искергән кое очрый. Ире әйтә хатынына: 
— Син, карчык, якын барма,— ди,— төшеп китәрсең,— ди. 
Хатын әйтә: 
— Барыйм әле, барыйм, карыйм әле, карыйм,— ди. 
Бервакыт якын барган иде, шуды да төшеп китте, ди, теге 
коега. «Котылдым бу хатыннан»,— дип әйтте, ди, ире. 
Шуннан ире тынычланып өйгә кайта инде. Йокларга яткач, уйланып ята бу: 

«Моны калдыруын калдырдым да коеда,— ди;— туганнары миннән сорарлар бит,— ди: 
«Хатыныңны кая куйдың?»— дип әйтерләр,— ди,— мин моны иртәгә барып чыгарыйм 
инде»,— ди. 

Иртән бер-ике дилбегәне ялгап китә бу теге коега. Килеп җитә. Шуннан 
дилбегәне төшерә-төшерә дә тартып карый, төшерә-төшерә дә тартып карый. Тагын 
тартып караган иде — авырайган дилбегә. Хәзер тарта бу чын көчкә, чыгара башлый. 
Тарта, тарта, караса — Дию пәрие чыгып килә, ди. Хәзер бу төшерергә чамалый кире. 
Кире төшерә башлагач, Дию пәрие әйтә: 

— Зинһар, мужик, төшермә, чыгар,— ди,— мин сиңа нәрсә кирәк, шуны бирәм,— 
ди. 

Шуннан бу чыгара моны. 
— Менә, мужик,— ди,— ничәмә йөз еллар шушы коеда яткан идем мин,— ди,— 

төште бер кире хатын,— ди,— һич тынычлык бирми бит,— ди.— Шул хатыннан туеп, 
чыктым мин,— ди.— Сиңа нәрсә кирәк, шуны эшлим,— ди. 

Мужик әйтә: 
— Ул минем хатын иде,— ди. 
— Синең хатын булса, син аны чыгарма,— ди,— ә мин сиңа хатын табам,— ди.— 

Мин хәзер падиша кызы янына барам,— ди,— аны җүләрләндерәм,— ди,— беркем 
дәвалый алмаслык итәм,— ди.— Шуннан падиша гәҗиткә бастырыр,— ди: «Кем дә кем 
кызымны дәвалый алса — үзенә бирәм, фәлән кадәр мал белән»,— дип,—ди.— Менә 
мин сиңа яфрак куям, шушы яфрак белән барып, син аны дәваларсың,— ди. 

Шуннан бер-ике атна йөри мужик. Бер-ике атнадан соң гәҗиткә чыга бит: 
«Падишаның кызы җүләрләнгән, кем дә кем дәвалый — үзенә бирәм мал белән»,— 
диелгән. 

Шуннан бу мужик китә инде. Барса, Дию пәрие дә анда. Дию пәрие әйтә: 
— Бар, бар, төзәт,— ди, тегеләргә күренми, ә моңарга күренә инде. 
Падишадан рөхсәт сорап керә бу. Кыз бер бүлмәдә ята җүләрләнеп. Мужик Дию 

пәрие кушканча эшли, дәвалый инде. Кыз төзәлә. Кыз төзәлгәчтен, патша, бу мужикка 
кызны биреп, берничә атка мал төяп, кайтарып җибәрә. 

Дию пәрие әйтә: 
— Мин хәзер икенче патша кызы катына барам менә шушылай 

җүләрләндерергә,— ди.— Аны да гәҗиткә басарлар,— ди.— Син шушы кызга риза бул 
инде, теге кыз катына бара күрмә тагын,— ди.— Аның катына барсаң, мин сине 
ашармын,— ди. 

Ярар. Моңар күпме айлар үткәч, икенче патша да чыгара бит гәҗиткә үзенең 
җүләрләнгән кызы турысында. Шуннан бу мужик анда да бара. Барып керсә, Дию пәрие 
ята, ди, шунда сузылып. 

— Ник килдең, мужик, харап итәм бит, ашыйм сине,— ди икән. 
— Мин кыз өчен килмәдем,— дип әйтә, ди, мужик,— кое төбеннән теге хатын 

чыккан, менә шуны хәбәр итәргә килгән идем мин синең янга,— дип әйтә, ди. 
Дию пәрие: 
— Нүжәли дөрес?— дип әйтә, ди. — Ату мин Каф тавы артына ычкынам, киттем, 

кызың да кирәкми, үзең дә кирәкми,— дип әйтә, ди. 
Каф тавы артына качты, ди, Дию пәрие, теге кире хатыннан куркып. 
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КАРТ БЕЛӘН ЯЛКАУ ЕГЕТ 

Борын заманда ярлы гына бер карт кеше була. Бу картның карчыгыннан башка 
беркеме дә юк, ди. Язлар үтеп, печәнгә төшәр вакытлар килеп җиткәч, карчыгы әйтә 
картка: 

— Бар, карт, күрше авылга барып, берәр кеше эзләп кара, печән өстендә үзеңә 
ярдәмче булыр иде,— ди. 

Карт күрше авылга китә. Йөри торгач, бер яшь кенә егетне очрата бу. 
— Улым,— ди,— миңа бер ярдәмче кирәк иде,— ди,— әллә вакытлы гына булса 

да ялланасыңмы?— ди. 
— Юк, бабай, яллана алмыйм,— ди егет,— минем бик озак киенә торган гадәтем 

бар,— ди. 
Бабай әйтә: 
— Анысы гына бернәрсә дә түгел, минем үземнең дә су эчеп исерә торган 

гадәтем бар,— ди. 
— Алай булгач, безнең икебезнең дә шундый гадәтләребез бар икән, ялланам 

мин сиңа,— ди егет. 
Яллана бу егет. Бабай аны өенә алып кайта. Иртән торып чәй эчәргә утыралар. 

Бабай тиз генә ашап-эчә дә, ишегалдына чыгып, кирәк-яракларын хәзерләп, яңадан 
егет янына керә. Бу кергәндә, егет бер чабатасын да киеп бетермәгән була әле. 
Шуннан соң карт: 

— Ярар, улым, мин бара торыйм, син фәлән-фәлән юл белән барсаң, мине 
табарсың,— ди дә, чалгыларын күтәреп, чыгып та китә. 

Инде килик егеткә. Ул менә кия, ди, чабатасын, менә кия, ди, төш вакыты килеп 
җитте дигәндә генә, бер чабатасын киеп бетереп, икенчесен кияргә тотынды, ди, бу. 
Кояш баеп, бабай эштән кайтып кергәндә, икенче чабатасын киеп кенә бетереп 
утырадыр иде, ди; кичке ашны ашап бетерү белән, егет тиз генә чишенде дә, ди, яту 
белән йокыга да китте, ди. Егет йокысына китү белән, карт әйтә карчыгына: 

— Иртәгә мин синнән су сорармын, син: «Су әнә чиләктә, бар да эч»,— диярсең, 
ди. 

Иртә белән болар, йокыдан торып, ашап-эчәләр дә, егет тагын идән уртасына 
җәелеп утыра, чабатасын кияргә. Бабай карчыгына әйтә: 

— Кая, карчык, су бир әле, сусыным басылмады,— ди. 
Карчыгы әйтә: 
— Су чиләктә, ал да эч,— ди. 
Бабай чиләктән бер чүмеч су ала да эчеп җибәрә. Суны эчеп тә җибәрә, исерә 

дә башлый. Бабай, бик каты исергән булып, башта стенага барып бәрелә. Шуннан соң 
мич янына барып, бер бөтен кирпечне ала да егеткә ыргытып җибәрә, тияр-тимәс кенә 
итеп. Кирпеч стенага барып тия. Егет, бик каты куркып, сикереп тора да ишегалдына 
йөгереп чыгып китә. Карчык аның артыннан чыга: 

— Улым, нишлисең, кая барасың?— ди. 
— Әй, әби, эш харап,— ди егет,— бабай исерде бит, ул миңа яхшылык 

күрсәтмәс, өйдә калган сыңар чабатам белән чолгавымны чыгарып кына бирсәнә,— ди. 
— Ашыкма, улым,— ди әби,— бабаң бераз тынычлангач, өйгә кереп, идән 

уртасына утырып, иркенләп киенерсең әле,— ди. 
— Юк, әби,— ди егет,— зинһар, өйдә калган чабатамны чыгарып бирә күр, бабай 

чыкканчы киенеп куяр идем,— ди. 
Әби егетнең чабаталарын чыгарып бирә. Күп тә үтми, бабай бәрелә-сугыла 

тышка чыгып килә. Аны күрү белән егет, чабаталарын тотып, абзарга таба йөгерә дә 
тиз генә киенеп тә ала. Бабай, моны күргәч, айный башлый. Болар икәүләп печән 
чабарга китәләр. Печән чабып кайтып, әйбәтләп ашап- эчеп, йокларга яталар. Икенче 
көнне егет, идән уртасына утырып, озак-озак итеп киенә башлаган иде, ди, бабайның: 
«Карчык, су кая, су!»— дип кенә кычкыра башлавы була, егет чабата киндерәсен 
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бәйләми чыга да йөгерә. Кая туры килде, шунда тиз генә киенеп ала да, бабай белән 
бергәләп китәләр болар. Озак та үтми, бабай егетнең ялкаулыгын ташлатты, ди. 

МУЛЛА ҺӘМ АНЫҢ МӨРИТЕ 

Элекке заманда бер мулланың мөрите була. Ул кеше мулланың сүзеннән һич тә 
чыкмыйча, шуның шәригате белән генә яшәргә тиеш инде. 

Бервакытны рамазан аенда мулланың бу мөрите, карыны бик ачкач, ашарга 
эзли. Бернәрсә дә таба алмагач, шәмгә ут кабыза да, кулы белән әйләндерә-
әйләндерә, шәм кызуында йомырка пешерә. 

Әзрәк җылынгач, әрчи дә ашый башлый. Ул арада тегенең ике як авызыннан 
йомырка сарылары агып төшә. Шулвакыт мулла килеп керә дә тегене ачулана башлый. 

— Нишләдең, бәдбәхет,— ди,— рамазан аенда көпә-көндез ашап утырырга, 
нинди эш бу!— ди. 

— Әй хәзрәт, ялгыштым, шайтан гына котыртты,— ди,— шайтан котыртмаса, 
мин бу хәлне эшләмәс идем,— ди,— шайтан гаепле, мин гаепле түгел, гафу ит, 
хәзрәт,— ди. 

Ул арада мич артыннан суырылып килеп чыга бер шайтан. 
— Хәзрәт, ышанма, ялганлый,— ди. — Кая аны котыртырга, шәм башында 

шулай итеп йомырка пешерергә үзем дә белмидер идем әле, аңа карап торып 
шаккаттым,— ди.— Бөтен начарлыкны үзләре эшлиләр башта, аннары һич гөнаһсыз 
шайтанга аударалар да куялар,— ди. 

КЕМГӘ ЧИТЕНРӘК? 

Ир белән хатын булган. Алар күп вакытта юк кына эш өчен дә талаша торган 
булганнар. Ире әйтә икән: 

— Минем эш күп, миңа читенрәк,— дип. 
Хатыны әйтә икән: 
— Минем эш күп, миңа читенрәк,— дип. 
Шулай талаша торгач, болар бервакыт җәй көне эшләрен алышканнар: хатыны 

басуга сукага киткән, ире өйдә калган. 
— Бел аны,— ди хатыны,— көтүдән йоклап калма, сыерларны, сарыкларны 

чыгар. Чебешләрне туйдыр, карчыга- фәлән алмасын. Мин кайтуга аш хәзерлә, күмәч 
пешер; май язасы, ярма төясе бар,— ди. Үзе кичтән үк китә. 

Ире иртә белән торып хәзерләнгәнче көтү киткән була. Сыерларын, сарыкларын 
көтүгә үзенә куып илтергә туры килә. Аннан кайта да, чебешләрне карчыга алмасын 
дип, барысының да аякларыннан бау белән алдырып, тавыкка бәйләп куя. Аның 
күргәне бар икән. Хатыны бер үк вакытта камырын да изә, ярманы да төя. Бу да шулай 
итмәкче була. Камырны да изә, ярманы да төя. Берочтан чүлмәк белән сөтне биленә 
тага: «Ярма төелгәнче, май да беррәттән язылып бетәр»,— дип. Уларада булмый, 
тышта тавык чырылдый башлый. Чебешләрнең чыелдаулары ишетелә. Ир тизрәк 
чыкмакчы, ни бар икәнен күрмәкче була. Ашыгып чыкканда гына абына да егыла. 
Билендәге чүлмәк чәлпәрәмә килә, сөтнең тамчысы да калмый. Йортка чыкса, ни 
күрсен: зур бер карчыга бер чебешне эләктергән дә югары күтәреп бара. Теге 
чебешнең аягына бүтәннәре дә, тавык үзе дә бәйләнгәнгә күрә, алар да ияреп 
менәләр. Шулай итеп, карчыга чебешләре белән бергә тавыкны да күтәреп китә. 

Ир тышта арлы-бирле маташкан арада, өйгә бозау керә дә камыр кисмәген 
аудара. Камыр түгелә, бозау ялый бирә. Төяргә хәзерләнгән ярма да буш калмый, 
бозау аңар да җитешә. Ул арада мичтәге ут та сүнеп бетә. 

Күмәч тә, ярма да, май да — берсе дә булмый кала. Ашны әйтәсе дә юк. 
Хатыны кайта. Тиз генә атын тугара да өйгә керә. 
— Тавык белән чебешләр кайда? 
— Карчыга алып китмәсен дип, мин ал арның барын бергә бәйләп куйган идем. 
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Бик зур карчыга килгән дә барын берьюлы күтәреп тә киткән? Мин күреп кенә 
калдым,— ди ире. 

— Аш хәзерләдеңме соң? 
— Кая,— ди ире,— аш хәзерләргә әле монда, мичтә ут та сүнеп беткән. 
— Май яздыңмы? 
— Яздым сиңа менә! Ашыгып йортка чыгадыр идем, абындым да егылдым. 

Чүлмәк белән сөтне билемә таккан идем, чүлмәк ватылды. Сөтне этләр эчеп 
бетерделәр,— ди бу. 

— Соң, бу идәндә нәрсә түгелгән тагын?— дип сорый хатыны. 
— Каһәр тигән бозау,— дип тиргәнә ире,— мин тышка чыккан арада өйгә кергән 

дә камырны да түккән, ярманы да чәчеп бетергән. 
— Күп эш эшләгәнсең икән,— ди хатыны.— Мин исә үз җиребезне сукалап 

бетердем дә кешедән иртә кайттым,— ди. 
— Әй! Анда бит ике кулыңа бер эш, ә монда кырык эш: анысын эшлә, монысын 

кара, тегесенә җитеш, кая аны башкарып бетерәсең,— ди ире. 
— Соң мин ничек көн саен башкарып торам? Менә шулай шул. Юкка талашма, 

хатыннарның бер эше дә юк дип,— ди. 

СОЛДАТ БАЛТАСЫ 

Борын-борын заманда бер солдат сугыштан кайтып килә, ди. Моның өстендә 
иске шинель, аркасында биштәре бар икән. Бүтән бер нәрсәсе юк, ризыгы да юк. Хәзер 
бу кайта-кайта ара-талчыга да бер урман кырыена килеп утыра. Куак төбендә ял итеп 
утырган чагында күзе төшә бер балтага. Сапсыз балта ята. Хәзер инде бу уйланып 
утыра: «Тукта, мин бу балтаны алып салыйм әле,— ди,— капчыгымда әйбер дә юк, бик 
авыр булмас»,— ди. Алып сала бу биштәренә теге балтаны. 

Хәзер инде бара-бара бу тагын икенче бер урманга килеп керә. Кич тә булып 
китте, ашыйсы да килә, нишләргә инде хәзер? Бара-бара урман арасында бер кечкенә 
йорттан ут күренә. Хәзер барып керә йортка. Тәрәзәсеннән карый, ул бер генә 
тәрәзәле кечкенә йорт була инде,— бер карчык җеп эрләп утыра. 

— Әй әби,— ди,— син мине фатирга керт әле,— ди. 
Карчык чыгып, моны кертә. Солдат чишенә, моның ашарына бернәрсәсе юк. Бу 

карчыктан да сорый алмый инде ашарга, ояла. 
— Әй әби,— ди,— минем капчыгымда бер балтам бар, син шуны пешереп бир 

әле,— ди. 
Карчык кабыза учакны, балтаны юып сала казанга. Балта кайный, кайный, 

кайный — һич пешми. 
— Әй улым,— ди.— Һич кенә дә пешерә алмыйм бу балтаны,— ди. 
— Син, әби, аңарга бераз бәрәңге турап сал,— ди. 
Карчык юып, турап сала бәрәңгене дә тагын кайната. 
— Инде, улым, бәрәңге дә пеште, балта пешми,— ди. 
Солдат әйтә: 
— Хәзер инде син аңарга, тәтәй, он да буташтырып сал инде,— ди. 
Он да буташтырып сала инде хәзер. Тагын кайный, кайный — балта һаман 

пешми. 
— Хәзер, улым, нишләргә инде, балта пешми бит,— ди. 
— Ярар, тәтәй, икенче пешәр әле,— ди,— аның ашын алып ашыйк,— ди. 
— Ярый, үзем дә бик талчыктым,— ди, карчык әйтә. — Тагын кайнатыр хәлем 

юк,— ди 
Ашны китереп утырта карчык. 
— Менә, улым, аш,— ди.— Балтаңны пешерә алмадым инде,— ди. 
Ярый, хәзер солдат ашны ашый, җәелеп, тирләп. Тамак туя, рәхәтләнеп йоклый. 

Иртә торып, китәргә җыенганда әби әйтә: 
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— Улым,— ди,— балтаңны ал, тагы кирәк булыр,— ди. 
Балтаны ала да бу, чыгып китә. Шул балтаны авыл саен пешертеп, солдат 

үзенең туган-үскән авылына туган-тумачалары янына кайтып ирешкән, ди. 

КЫЙНЫЙЛАР ДА КЫЙНЫЙЛАР 

Борын-борын заманда, без яшь чагында, егет булып үсеп җиткәч, әти, әни, 
мин — өчәү генә калдык гаиләдә. 

Ярар. Мине өйләндерәселәре килә. Менә бер кыз димлиләр инде миңа. 
— Бу — акыл да утырткан, бик әйбәт кыз, менә шуның белән торырсың,— диләр. 
Димли торгач, күндерделәр — бу кызны алдым. 
Өйләнгәч, бер заман урамда йөридер идем, бер җирдә янгын чыккан. Мин 

бардым да янгын сүндерүчеләргә: 
— Алла куәт бирсен!— дип кычкырдым. 
Кыз мине шулай өйрәткән иде: «Эшләгән кешеләрне күрсәң, «алла куәт бирсен» 

дип әйтерсең»,— дип. Ә тегендә мине эләктереп алдылар да: 
— Монда нинди куәт, менә сибәргә кирәк!— дип, мине тәпәләделәр яхшы гына. 
Ярар. Кайттым да хатынга сөйләдем: 
— Хатын, мин әйтәм, менә шулай, синең өйрәтү белән йөргән идем, мине 

кыйнадылар бит,— дим. 
— И... алай йөриләрмени андый чагында,— ди,— менә шунда, чиләк алып, су 

сибәргә кирәк иде,— ди, хатын әйтә, тагын мине өйрәтә инде. 
Ярар. Хәзер тагын карап-карап йөрим инде, кайда су сибәсе дит Хатын 

өйрәткәнне тыңларга кирәк бит. 
Ярар. Йөрим, бер җирдә чучка суялар. Ут якканнар, чучканы өтәләр йонын. 
Һәй, барсам яннарына, чиләк белән су да утыра янында, юарга дигән. Алдым да 

сибеп торып җибәрдем суны чучкага. Чучка шартлап ярылды. Менә мине кыйныйлар 
тагы тегеләр. Кыйнадылар-кыйнадылар да, тагын хатынга кайтып әйттем: 

— И хатын, мин әйтәм, синең өйрәтү белән йөрсәң!.. Менә шул кешеләр, мин 
әйтәм, чучка суялар иде. Барып су сипкән идем, мине кыйнадылар. 

— Әй-әй,— ди,— алай йөриләрмени аны,— ди.— Андый чагында,— ди,— 
«сугымыгыз симез булсын» дип кычкырырга кирәк иде,— ди, хатын әйтә инде. 

Алай икән. Тагын карап йөрим инде мин. Йөрим-йөрим, бер дә кычкырыр җир юк. 
Бер заман түбән очтан кайтып киләдер идем — бер үлгән кешене күтәреп баралар бит 
зияратка. 

— Сугымыгыз симез булсын!— дип кычкырдым. 
Һәй... тегендә арттан баручылар менә мине кыйныйлар. 
Тагын кайттым хатын янына. 
— Менә, хатын, мин әйтәм, шул кеше үлгән. Шуңа «сугымыгыз симез булсын» 

дип кычкырган идем, тагын кыйнадылар. Хәзер нишлисе инде? 
Бу әйтә: 
— И... андый чагында,— ди,— ул кешегә «гүр туфрагың җиңел булсын!» дип 

кычкыралар,— ди. 
Хәзер тагын йөрим инде, шулай кычкырырга кеше кирәк бит миңа. Нәкъ безнең 

күршедә генә байлар иде. Бу байның малае өйләнгән. Монда яшь киленгә су юлы 
күрсәтергә төшкәннәр. 

Мин бардым да: 
— Гүр туфрагың җиңел булсын!— дип кычкырдым. 
Һәй... тегеннән исерек кешеләр чыктылар да тагын мине тукмыйлар. 

Тукмадылар-тукмадылар да, тагын кайттым хатын янына. 
— Хатын, мин әйтәм, менә шулай шулай булды. 
— И... андый чакта,— ди,— бии-бии, җырлый-җырлый барырга кирәк иде яшь 

килен каршысына,— ди. 
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Тагын чыктым да йөрим. Бии-бии, җырлый-җырлый барырга кирәк ич инде. 
Йөридер идем, бәтәч!— бозау кайтмаган лабаса. 

Чыгып киттем басуга бозау эзләргә. Анда бер аучы поса- поса гына бара. Һәй, 
мин моның янына бии-бии, җырлый- җырлый киттем. Бу куян атарга бара икән, куяны 
куркып чапты да моның: 

— Менә мин аны атып аладыр идем, син генә куркыттың,— дип, тагын кыйный бу 
мине. 

Тагын кайттым хатын янына. 
— Хатын, мин әйтәм, менә шулай-шулай булды, ничек кенә итәсе, бер дә уңайга 

өйрәтмисең бит, хатын,— дим. 
— И... андый чагында,— ди,— кеше куян атарга утырган чагында,— ди, хатын 

әйтә,— сиңа кача-поса гына барырга кирәк иде,— ди,— үрмәләп кенә,— ди. 
Ярар. Хәзер үрмәләп барырлык җир кирәк бит. Йөрим- йөрим, су буена төштем 

казлар эзләргә. Казлар эзләп йөридер идем, бер карчык кер юып ята су буенда. Әй 
киттем мин моның янына үрмәләп кенә, барам елга кырлап әкрен генә, теге карчык 
керне юа да елга кырына өя. Башын калкытып карады да мине күрде ләбаса. Мине 
күргәч, теге кулындагы кере белән менә миңа бирә башлады... 

— Үткән юганда да бер керем югалган иде,— ди,— син йөрисең икән урлап,— ди. 
Тагын эш чыкмады. Ләчкелдәтеп суга батырып бетерде бу. 
Кайттым да ул хатынны аердым. Кабат икенчене алдым. Монысы белән бик 

әйбәт торабыз әле алай. 

АЛДАКЧЫ БЕЛӘН КҮПЕР 

Борын-борын заманда Хәсән белән Гали эш эзләп икәү бергә юлга чыкканнар. 
Байтак юл барып, бер су янына җиткәч, ял итәр өчен шул су янына утыргач, Хәсән 
Галигә баштан үткәннәрен сөйли башлап, шулай дигән: 

— Мин, Гали иптәш, яшь чагымда, Кырымда торган чагымда, искиткеч нәрсәләр 
күргәнем бар. Анда үсә торган карбызлар, мин сиңа әйтәм, ис китәр. Бер гаҗәп: 
зурлыклары, әнә каршыда торган тауны күрәсең бит, андагы карбызларның зурлыгы 
шул таулардан да зуррак. Без ничә йөзләп кеше җыелышып бер карбызны ашап 
бетерә алмый идек. Шулай итеп, ул бер карбызны Кырымда ничә йөз кеше айлап ашап 
торадыр. 

Гали, Хәсәннең сүзләрен ишетеп: 
— Мин сиңа бик ышанам, булыр, үскәндер, андый зур карбыз булыр. Мин үзем, 

Хәсән иптәш, моннан күп гаҗәбрәк нәрсә күргәнем бар. Менә без синең белән барачак 
калага җиткәндә бер гаҗәп күпер бар. Астыннан бик начар су ага. Бу күпердән алдакчы 
кешеләр һич уза алмыйлар. Бу күпергә алдакчы кереп басса, аның баскан җире 
җимерелеп, алдакчы суга төшеп бата. Күпер яңадан, үз урынына урнашып, төзәт- 
мәсәләр дә төзәлә. Бер дә гаҗәп инде, бу күпернең тере кеше шикелле булуы. 

Шулай итеп, бу ике иптәш су янында ял итеп, тагын юлга торып киткәннәр. 
Байтак юл баргач, Хәсән Галидән сораган: 

— Гали иптәш, ерак юл калдымы безгә син сөйләгән күпергә җитәргә? 
Гали Хәсәнгә җавап биргән: 
— Ул кадәр ерак түгел, ике-өч сәгатьтән җитсәк кирәк,— дигән. 
Тагын бераз баргач, Хәсән Галидән сораган: 
— Гали иптәш, безгә ул калага башка җирдән, бу күпергә кермәстән үтәргә юл 

бармы? 
Гали моңа: 
— Юк, ул калага шул күпердән үтми башка җирдән үтәргә һичбер юл юк,— дигән. 
Хәсән: 
— Мин, Гали иптәш, баягы карбыз турысында бераз ялгышканмын. Ул карбыз 

мин әйткәннән бераз кечкенәрәк булыр,— дигән. 
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Гали: 
— Күпмегә кечкенә булуын күпергә җиткәч әйтерсең,— дигән. 
Хәсән: 
— Юк, Гали иптәш, хәзер әйтәм. Ул карбыз мин әйткәннән бик күпкә кечкенә. 

Безнең җирдә син күргән карбызлардан бер дә зур түгел, бездәге була торган 
карбызлар кадәр генә,— дигән. 

Гали Хәсәнгә җавабында: 
— Мин сөйләгән күпер дә бездәге күперләр шикелле күпер, безнең күперләрдән 

бер нәрсәсе белән дә аерылмый,— дигән. 

ИКЕ ЯЛГАНЧЫ 

Борын-борын заманда булган икән, ди, бер тегүче. Тегүче дигәч тә, бу үзе бик 
осталардан булмаган. Бер урыннан икенче урынга күчеп, авыл арасында кием-салым 
теккәләп йөри икән, ди, бу: үзе бик яман ялганчы булган. 

Көннәрдән бер көнне бу шулай ике авыл арасында барганда уйлана икән: «Их,— 
ди икән,— мин ялганчы, дөньяда миннән дә ялганчы берәр кеше бар микән, шуны 
беләсе иде»,— ди икән. 

Бара торгач, юлда моңа бер кеше очрый. Тегүче, бу кеше янына туктап, исәнлек-
саулык сораша: 

— Нихәл, туган, исәнлек-саулыкмы?— ди. 
— Ярый инде шунда,— ди, теге кеше әйтә,— алай-болай итеп алып барабыз 

шунда дөньясын,— ди. 
— Кара әле, дус кеше,— ди, теге тегүче әйтә. — А-анә тегендәге олы юлдан бик 

зур обоз үтеп бара, ахры, күрәсеңме?— ди. 
Теге кеше олы юл ягына борылып карый да: 
— Юк,— ди,— ул ниткән обоз булсын,— ди.— Анда нибары ике генә елкы күренә 

бит,— ди. 
— Ярый, хуш, киттем,— ди, тегүче әйтә,— син миңа иптәш түгел икәнсең,— ди. 
Бара торгач, тагын бер кешегә очрый бу. 
— Исәнме, нихәл, агай?— ди. 
— Ярый әле,— ди теге. 
— Кара әле, дус кеше,— ди тегүче,— а-анә теге олы юлдан обоз үтеп бара, 

күрәсеңме?— ди. 
Теге кеше карый да: 
— Юк,— ди,— ялгышасың,— ди.— Мин анда бер генә елкы үтеп барганын күрәм, 

башка берни дә күрмим,— ди. 
Шуннан соң тегүче: 
— Ярый, хуш,— ди,— син дә миңа иш кеше түгел икәнсең,— ди. 
Китә бу. Бара торгач, моңа очрый тагын бер кеше. Бу була алама гына бер 

итекче. Исәнлек-саулык сорашып табышканнан соң, тегүче итекчегә әйтә: 
— Кара әле, дус кеше, а-анә,— ди,— күрәсеңме,— ди,— теге олы юлдан ун-

унбиш атлы бер обоз үтеп бара,— ди. 
Итекче олы юл ягына күз төшереп кенә ала да аны-моны уйлап тормый: 
— Әйе,— ди,— бик зур обоз үтеп бара икән шул,— ди.— Бер йөз илле атлы 

булыр,— ди. 
Тегүче, бик шатланып: 
— Бик шәп, бик әйбәт,— ди.— Мин үз ишемне таба алмый йөри идем әле,— 

ди.— Син миңа иптәш булырлык кеше икәнсең,— ди,— әйдә,— ди,— әнә шул алдагы 
авылга барып урнашыйк,— ди. 

Авылга барып керү белән, теге тегүче итекчегә әйтә: 
— Дус кеше,— ди,— син авылның бу башында кал,— ди,— ә мин, теге башына 

барып, берәр фатир алыйм, мин кием-салым, ә син итек тегәрсең,— ди. 
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Шулай итеп, болар икесе авылның ике башына барып урнаштылар. 
Ярар, килик бу авылга. Бу авыл кара гына бер авыл булган икән. Үзең беләсең, 

элекке вакытларда авылларда хәзерге кебек клублар-фәләннәр булмаган бит инде. 
Шулай, көннәрдән бер көнне авыл яшьләре урам буенча йөреп алай-

сугылганнар, болай сугылганнар да килеп кергәннәр, ди, әлеге тегүчегә. 
— Абзый кеше, син күп җирләрдә йөргән, күпне күргән, син безгә берәр әкият 

сөйлә әле,— диләр икән тегеңә. 
— Мин күп йөргән, күпне ишеткән кеше булсам да, әкият сөйли белмим, 

тыңласагыз, мин сезгә үзем күргән-белгәнне сөйлим,— ди икән тегүче. 
Яшьләр бик шатланалар инде, кайсы сәкегә, кайсыбер-ләре, идәнгә утырып: 
— Сөйлә әле, сөйлә,— диләр тегеңәр. 
Тегүче тотына сөйләргә: 
— Мин,— ди,— бу тирә кешесе түгел, мин бик ерактан килгән кеше,— ди.— 

Безнең якларда,—ди,— таулар бик күп,— ди.— Безнең яктагы таулар башка як таулары 
тикле генә түгел, алар бик биекләр,— ди.— Менә безнең авылның тавыклары шул тау 
башларына менеп, күктән йолдызлар чүпләп, шул йолдызлар белән туенып торалар 
иде,— ди. 

Китә сөйләп, китә сөйләп бу шулай дөньяда булмаган нәрсәләрне. 
Яшьләр моның сөйләгәнен тыңлап-тыңлап утыралар да чыгып китәләр теге 

итекче янына: «Ул да дөнья күргән кешегә охшый, аның янына барып карыйк әле»,— 
диләр. Барып керәләр, әйтәләр инде тегеңәргә: 

— Тегүче карт шулай, шулай дип сөйләде, дөрес микән бу эш?— диләр. 
Итекче белә бит инде боларга кемнең шулай ялганлаганын, ул бер дә аптырап 

тормый: 
— Әйе,— ди,— булса булгандыр,— ди,— мин анысын белмим дә, тикшермим 

дә,— ди.— Мин күп йөрдем, күпне күрдем,— ди.— Анысы дөрес,— ди,— шулай да 
тавыкларның күктән йолдыз чүпләгәннәрен күргәнем юк әле,— ди.— Тик менә безнең 
авылның кучатлары (К у ч а т — әтәч), айны тартып төшереп, урам буенда өстерәп 
йөртә торганнар иде, менә минем шуны күргәнем бар,— ди. 

Менә шулай итеп, бу ике ялганчы, дөньяда булмаган нәрсәләрне сөйләп, гомер 
иткәннәр, ди, элекке заманнарда. 

СӘЯХӘТЧЕ КЫЗ 

Элек ашлыкларны ындырга куялар иде, кибәннәр итеп. Безнең ындыр авыл 
читендә иде. Бервакыт шул ашлыкларга кош төшә башлады. Элек тә хәзерге кебек 
самогон кайнату бар иде. Әти бер бидрә (Бидрә — чиләк) самогон алып, кибән төбенә 
илтеп куйды. Кошлар зур күркә кебек иделәр. Шул кошлар исерсен дип, әткәй 
самогонны зур савытка салып куйды. 

Иртән дүрт-биш кыз бардык, теге кошлар исерешеп яталар, канатлары 
шәлперәеп төшкән. Без бер бау алдык та, кошларны аягыннан бәйләдек тә, мин бауны 
билемә бәйләдем. Шуннан соң су буена төштек. Кошлар су эчә, канатларын кага 
башладылар, аннары «корыйк-корыйк» диделәр дә, очтылар да киттеләр. Мин әле 
бәләкәй идем ул чакта. Халык кычкыра: 

— Бер кызны алып киттеләр,— дип. 
Авыл өстеннән, урманнар өстеннән очып барабыз. Сарна- кыйган дигән сазлыкта 

күллек бар, «корыйк-корыйк» дип, суга төшә башладылар. Минем бау өзелде дә, суга 
килеп төшеп, баттым. И ятам сазлыкта, и ятам. 

Бервакыт күзем ачсам, минем янга бер зур әйбер якынлашып килә. «Әллә аю 
инде»,— дип уйладым. Әти: «Әгәр тик кенә, кыймылдамыйча гына ятсаң, аю кешегә 
тими»,— дигән иде, шуны уйлап ятам. Теге нәрсә килеп аяк-кулымны ялый башлады. 
Аяк очына килеп утырды — кыймылдамый да ятам. Бервакыт теге кыймылдамый 
башлады. Мин бер күземне генә ачып карадым да ипләп кенә тегенең койрыгыннан 
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эләктереп алдым. Аю кузгалып китте, чаба да чаба бу, сазлыктан алып чыгып, мин 
койрыгына ябышып барам бит инде. Әй чапты аю, әй чапты, мин аны җибәрмәдем. 
Әлшәй юлында бер каен бар иде, шунда китереп бәрде, кулда аюның койрыгы калды. 
Шуннан мин аюның койрыгын болгый- болгый, җыр җырлап өйгә кайтып киттем. 
Кайтканда әти- әнине, туганнарны очраттым. Алар мине эзләргә чыкканнар икән инде. 

Шул вакыттан бирле аюлар койрыксыз йөри дә инде. 

ХИКМӘТЛЕ УСАК 

Яшь вакытта әтәй белән урманга барып, усак кисеп, чанага салып торадыр идек, 
килеп чыкты урман хуҗасы. 

Инде нишләргә? Безгә хәзер хәл чамасы юк качарга да. Бары мөмкин булды 
атыбызга утырып чабарга гына авылга. 

Тотындык әтәй белән чабарга. Кем күрсен, бураннар гына уйнап тора безнең 
арттан! 

Урман хуҗасы безнең арттан чаба, ну аты бик начар булгачтын, безнең арттан 
җиталмый. 

Кайтабыз да усакны яшереп базга ыргытабыз. Урман хуҗасы килеп, безне 
тикшереп карый да табалмый кире кайтып китә. 

Бик күп вакытлар үтә, онытабыз теге агачны, усакны. Бу тегендә тамыр җәеп 
үсәргә керешә. Үсә-үсә тишеп чыга сайгакны, өйдә үсеп утыра, түшәмне тишеп чыга, 
аннары түбәне дә тишеп чыга. 

Моны нишләтәбез инде хәзер? Мин карап торам-торам бу усакка: «Туктале, 
мәйтәм, менеп карыйм әле, моның очы ерак микән?» Карасам — ул һаваны да тишеп 
чыгып киткән. Менсәм — анда бер чебенгә бер сыер бирәләр. Мин сөенечтән бик тиз 
генә төшеп, бер чирекле шешәгә тутырып, чебеннәр алып менәм дә һәрбер чебенгә 
бер сыер алышып алам. Чебеннәрне алышып беткәннән соң, яллыйм бер ун-унбиш 
көтүче, бу сыерларны куып төшерергә усак буенча. 

Килсәм, усакны екканнар, калдым бит мин һавада. Хәзер нишләргә? Әйтәм 
көтүчеләргә: 

— Суеп тунагыз да, ите үзегезгә булыр, тиресе — миңа. 
Бу сыерларның һич санын да, хисабын да белмим. Надан чак, минем мөмкинлек 

юк санына чыгарга. Һәр чебенгә сыер алгач... 
Сыерларны суйдырып тунатам да, тиреләрен машинага илтеп ярдырам да, 

берсенә берсен ялгап, бер башын бәйләп, җибәрәм җиргә төшереп. Аннары шул каеш 
буйлап тотынып төшеп китәм. Очына төшеп җиттем: каеш җиргә җитмәгән. 

Ерак түгел бер карт тары җилгәрә: җил миңа кибәкне очырып тора, мин, шуларны 
тотып аркан ишә башладым. Бер-ике метр иштем дә: «Туктале, беркадәр төшкәч, 
күбрәк тә ишәрмен»,— дип тотынганыем — өзелде китте минем кибәк арканым. Килеп 
төштем дә тездән хәтле баттым— сазлык урынга туры килгәнмен. Шунда килде дә бер 
бүдәнә башыма күкәй салып китте. 

Хәзер нишләргә? Килә бер бүре. «Йа хода, мәйтәм, бу бүре белән мин 
нишләрмен инде? Мине ашый бит хәзер». Һич кузгала алмыйм. Бу бүре килә дә, 
бүдәнә күкәен кабып йота да борылып китеп бара. Койрыгын эләктереп, «һайт» дип 
кычкырган идем, мин дә чыктым, бүре дә, тиресеннән чыгып, торды да чапты. Тары 
иләгән карт та, теге бүредән куркып, торды да йөгерде өенә таба. Мин артыннан 
йөгерәм, ул миннән куркып йөгерә. Ул миннән курыкмый икән — бүредән. 

Шул көе мин өйгә кайтып керәм. 
Шуның белән әкият тәмам. 

ЯРАТМАСАҢ ТЫҢЛАМА, ЯЛГАНЛАРГА КОМАЧАУЛАМА 

Бер сүз сөйләем мин сезләргә, әгәр яратсагыз. 
Бер заман күрдем мин бер җирдә: ике пешкән тавык очып йөриләр иде. Алар 
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очканда аркалары түбән карап, эчләре югары карап очалар иде. Янә күрдем бер 
җирдә: су өстендә ике тегермән ташы йөзеп йөриләр иде. Янә күрдем: җәй көне 
бакалар боз өстендә йөзеп йөриләр иде. Янә күрдем: бер җирдә өч туган куян куарга 
барганнар, ал арның берсе телсез иде, берсе сукыр иде, берсе кулсыз иде. Алар бер 
куянны тотканнар: сукыры куянны күргән, телсезе кычкырган, кулсызы куянның 
йоныннан тоткан. 

Янә бер сүз ишеттем: бик күп егетләр җыелып, коры көймә ясап, тауга менмәкче 
булып көймәгә утырып, тауга менеп җиткәч, батып үлгәннәр, имеш, дип. 

Янә бер сүз сөйләем: безнең авылда умарта корты йодрык кадәрле, ышансагыз, 
ышанырсыз, ышанмасагыз, ялган сүзне морҗадан чыгарып бетерермен. 

Янә бер сүз сөйләем: үткән ел безнең авылда алты ата каз унар йомырка 
салдылар, җиде үгез тана бозау бозаулады, судагы балыклар Әчтерхан диңгезенә 
очып күчеп беттеләр, янә бер хатын утыз сигез бала китерде бер көндә, өчәр башлы 
һәммәсе дә. 

Аннан да гаҗәп эш булды: бер олуг күлне ике адәм күккә астылар да астына ут 
яктылар, ул күл ике ай казан кебек кайнады, бик күп балыклар пешеп төштеләр, ачлык 
ел иде, халыклар туйдылар. 
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ИСКӘРМӘЛӘР3 

I бүлек 
Төлке, төлке-төләйман 

Әтәч белән Төлке. Каюм Насыйри кулъязмаларыннан. 
Торна белән Төлке. Татарстанның Апас районы Танай-Турай авылында 

К. Әхмәдишиннән (70 яшь) Г. Толымбай язып алган. 1936. 
Арыслан, Бүре, Төлке. Каюм Насыйри кулъязмаларыннан. 
Төлке белән Бүре. Татарстанның Мөслим районы Теләнче авылыннан 

З. Мөэминов язып җибәргән. 1938. 
Салам-Торхан һәм Төлке. Татарстанның Бондюг районы Камай авылында 

М. Хисмәтуллиннан (65 яшь) Ш. Маннур язып алган. 1940. 
Аю, бабай, Төлке. Татарстанның Чепья районы Арбор авылында З. Галиевтан 

(63 яшь) X. Гатина язып алган. 1951. 
Шәрә Бүре. Г. Вәлиев язып алган (кайда һәм кемнән язып алганлыгы мәгълүм 

түгел). 1938. 
Кәҗә белән Бүре. Татарстанның Мөслим районы Теләнче авылыннан 

З. Мөэминов язып җибәргән. 1938. 
Аю белән Хатын. Габор Балинтның «Казан татарлары телен тикшерү» 

(Будапешт, 1875) дигән китабыннан. 
Аю хезмәте. Габор Балинтның «Казан татарлары телен тикшерү» (Будапешт, 

1875) дигән китабыннан. 
Мәче белән Аю. Каюм Насыйри бастырып чыгарган әкиятләрдән (Известия 

Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.— Т. XVI.— 
Казань, 1900). 

Мәче, Юлбарыс һәм Кеше. Татарстанның Азнакай районы Азнакай 
поселогында З. Мөхәммәтҗановтан (41 яшь) Э. Касыймов язып алган. 1960. 

Мачы башлы ябалак. Иркутски өлкәсенең Тайшет районы Тракт-Кавказ 
авылында Л. Аленгуловтан (73 яшь) Л. Җамалетдинов язып алган. 1971. 

Кәҗә белән Сарык. Татарстанның Әлки районы Иске Салман авылында 
М. Фәхретдиновтан (71 яшь) X. Гатина язып алган. 1953. 

Ай белән Кояш. Татарстанның Краснобор районы Балтач авылында 
М. Латыйповтан (58 яшь) Г. Бәширов язып алган. 1940. 

II бүлек 
Борын-борын заманда 

Елан патшасы Шаһмара. Татарстанның Апаc районы Танай-Турай авылында 
К. Әхмәдишиннән (70 яшь) Г. Толымбай язып алган. 1936. 

Зөһрә. Пенза өлкәсенең Шемышейка районы Оз авылында X. Шабановтан (40 
яшь) Э. Касыймов язып алган. 1958. 

Гөлчәчәк. «Гөлчәчәк» (Казан, 1918) дигән җыентыктан. Җан Шәрәф язмасы. 
Үги кыз. Каюм Насыйри бастырып чыгарган әкиятләрдән. (Известия Общества 

археологии, истории и этнографии при Казанском универ- ситете.— Т. XVI. — Казань, 
1900). 

Өч кыз туган. «Татар халык әкиятләре» (Казан, 1950) дигән җыентыктан. 
Төзүчесе X. Ярми. 

Таңбатыр. Татарстанның Ютазы районы Бәйрәкә авылында М. Шәрифуллиннан 
(64 яшь) X. Ярми язып алган. 1950. 

Камыр батыр. Татарстанның Теләче районы Кибәче авылында Ф. Блиновтан 
Г. Бәширов язып алган. 1939. 

                                            
3
 Татарстан һәм башка республикаларның, шулай ук өлкәләрнең район, авыл исемнәре әкият язып 

алынган вакыттагы административ бүленештә күрсәтелде. 
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Ак бүре. Беренче бөтендөнья сугышы вакытында Венгриядә әсирлектәге татар 
солдатларыннан И. Кунош язып алган. 1915. 

Чәчәк күлмәк. Иркутски өлкәсенең Чуна районы Тәрәй авылында Ф. Вәлиевтән 
(50 яшь) Л. Җамалетдинов язып алган. 1971. 

II бүлек 
Байлар һәм Шомбайлар 

Зирәк карт. Татарстанның Буа районы Суксу авылында Ә. Камалетдиновтан (64 
яшь) X. Гатина язып алган. 1945. 

Васыять. Татарстанның Апас районы Иске Энәле авылында С. Габитовтан (75 
яшь) X. Гатина язып алган. 1947. 

Өч сорау. Новосибирски өлкәсенең Каргат районы Яңа Казир авылында 
Г. Хөснетдиновтан (70 яшь) X. Ярми язып алган. 1967. 

Мәгънәле кыз. Новосибирски өлкәсенең Уба районы Иптәш авылында 
Г. Мөхәммәдиевадан (65 яшь) X. Мәхмүтов язып алган. 1967. 

Җиде баҗаны бер бүре ашаган. Г. Фәезхановның «Хикәят вә мәкаләт» (Казан, 
1889) дигән китабыннан. 

Туры сөйләгән котылган, ялганлаган тотылган. Казан шәһәреннән И. Аблаев 
язып тапшырган. 1928. 

Һөнәрле үлми, һөнәрсез көн күрми. Татарстанның Азнакай районы Азнакай 
поселогыннан 3. Мөхәммәтҗанов язып җибәргән. 1960. 

Диюләрне җиңгән. Татарстанның Әгерҗе районы Тирсә авылында 
Г. Дәүләтгәрәевтән (58 яшь) Г. Бәширов язып алган. 1940. 

Шүрәле. Габор Балинтның «Казан татарлары телен тикшерү» (Будапешт, 1875) 
дигән китабыннан. 

Күке кычкыргач, көтүче хезмәт хакы ала. М. Фәйзуллина язмасы. (Әдәбияттан 
хрестоматия: Башлангыч мәктәп өчен. II кис. Дүртенче уку елы. —Казан, 1933). 

Шомбай. М. Фәйзуллина язмасы. (Әдәбияттан хрестоматия: Башлангыч мәктәп 
өчен. II кис. Дүртенче уку елы. — Казан, 1933). 

Тапкыр кыз. Татарстанның Теләче районы Максабаш авылында 
М. Хәмидуллиннан (60 яшь) Г. Бәширов язып алган. 1939. 

Холыксыз хатын. Татарстанның Кама Тамагы районы Олы Яңасала авылында 
Г. Вәлиевтән (67 яшь) Л. Җамалетдинов язып алган. 1974. 

Карт белән ялкау егет. Новосибирски өлкәсенең Каргат районы Яңа Казир 
авылында Г. Хөснетдиновтан (70 яшь) X. Ярми язып алган. 1940. 

Мулла һәм аның мөрите. Татарстанның Сарман районы Мортыш-тамак 
авылында Л. Ризатдиновтан (70 яшь) Л. Җамалетдинов язып алган. 1972. 

Кемгә читенрәк? «Ак юл» журналыннан (1916, № 1). 
Солдат балтасы. Татарстанның Апае районы Шәмәк авылында 

М. Садыйковадан (55 яшь) Л. Җамалетдинов язып алган. 1973. 
Кыйныйлар да кыйныйлар. Татарстанның Сарман районы Ләке авылында 

Б. Кустовскийдан (60 яшь) Л. Җамалетдинов язып алган. 1972. 
Алдакчы белән күпер. Казан шәһәреннән Г. Чанбарисов язып тапшырган. 1938. 
Ике ялганчы. Мордва АССРның Кадошкин районы Латыш авылында 

И. Чукмаровтан (67 яшь) X. Ярми язып алган. 1957. 
Сәяхәтче кыз. Башкортстанның Әлшәй районы Трунташи (Мәсәй) авылында 

Р. Ахуновадан (51 яшь) Башкорт дәүләт университеты студентлары язып алган. 1975. 
Хикмәтле усак. Иркутски өлкәсенең Чуна районы Тәрәй авылында 

Ф. Гыйләҗетдиновтан (63 яшь) Л. Җамалетдинов язып алган. 1971. 
Яратмасаң тыңлама, ялганларга комачаулама. Т. Яхинның «Дәфгылькәсәл 

мин әссабый вә сабыят» (Казан, 1900) дигән китабыннан. 
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БҮГЕН БАРДЫМ, КИЧӘ КАЙТТЫМ 

Хөрмәтле укучылар! 
Менә сез татар халык әкиятләренең өч төре белән дә таныштыгыз. Аларда 

уйдырманың да төрлесе белән очраштыгыз. Бу җәһәттән бигрәк тә тылсымлы 
әкиятләрнең аерылып торуын күрдегез. Әйе, аларда сурәтләнгән вакыйгалар 
чынбарлыктан шактый ерак. Хәер, әкиятнең үзендә дә бу турыда кисәтү бар. Мәсәлән, 
“Камыр батыр” әкиятенең башламында болай диелә: “Борын-борын заманда, кәҗә 
команда, җби-бабай тумас борын, әти белән икәү генә торган чагында, бар иде бер 
карт белән карчык”. Ягъни әкиятнең башында ук анда сурәтләнәсе вакыйгаларның чын 
түгеллегенә ишарә ителә. Кайбер әкиятләрдә бу бурычны әсәрнең бетеме дә үти – 
әкият болай тәмамлана: “Бүген бардым, кичә кайттым” (“Салам-Торхан һәм Төлке”, 
Гөлчәчәк”). 

Ләкин әкиятләр нинди генә төрле булмасын, аларның эчтәлеге һәркемгә ачык 
һәм аңлаешлы, ә идеясе гади, әмма үтә дә кыйммәтле. Әкиятләрдә халыкның күп 
гасырлык тормыш тәҗрибәсеннән туган зирәклеге, тапкырлыгы, яхшылык һәм явызлык 
турындагы төшенчәләре тупланган, киләчәккә өмет һәм хыяллары чагылган. Әкият 
явызлыкны гаепли, гаделлекне, хаклыкны яклый, кешеләрне игелекле, мәрхәмәтле 
булырга өйрәтә. 

Әнә шундый кыйммәтле хәзинә булганлыктан, әкият иң элек гаиләдә сөйләнә, ә 
соңрак мәктәптә өйрәнелә. Югары уку йортларының филология факультеты 
студентлары әкиятләр белән янә очрашалар. Өстәвенә, алар фольклор 
экспедицияләрендә дә катнашалар (фольклор практикасы узалар). Шуның өстенә, 
төрле яшьтәге өлкән кешеләр арасында да әкият сөйләүчеләр, әкият китапларын 
яратып укучылар бар. Әкиятләр буенча кинофильмнар, радио һәм телевизион 
тапшырулар, драма, музыка, сынлы сәнгать әсәрләре иҗат ителә. Димәк, халык 
иҗатының әкиятләр дигән бу гүзәл күренеше кешенең гомере буена игелекле юлдашы 
булып бара. 
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