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ХЭЕРЛЕ Ю Л !
Уткэн ел, щзйге зэцгэр матур кичлэрнец берсендэ ишек кактылар...
Барып ачсам, каршымда мица таныш булмаган up белэн хатын басып торалар иде.
— Безгэ Рамил абзый Чурагул кирж иде! - дип суз башлады шагыйръ
дустым Роберт Мицнуллинга охшаган кара мыеклы абзый.
— Менэ иптэшемнец аца зур йомышы бар иде," - дип сузен дэвам итте.
— Мин булам ул, рэхим итегез! - дип щаваплагач, ул аптыравын
яшермичэ, русчалап:
— Как, син ... сез шул "Эйтмз, син, авыр суз!” дип донья яцгыраткан,
"Аулак вйле Иэм гармунлы яшьлеген сагынган", шул щырларныц сузлэрен ищат
иткэн Рамил Чурагул буласызмы? - дип сорады ул йвзендэ аптырау белдереп, щырларыгызны без Себердэ дэ яратып щырлы&быз.
Дусларым Фэния Ьэм Тимерхан Харисовлар белэн беренче танышуым
шулай килеп чыкты.
Фэния шигырьлэр, хикэялэр, щырлар ищат итэ икэн. ШулИрны
курсэтергэ дип Башкортстан Язучылар Союзына кергэннэр.
— Чурагулны куреп карагыз эле, сез, ул ни эйтер икэн!- дип минем
адресымны биргэн калэмдэшлэрем Харисовларга.
Фэния белэн Тимерхан Себердэге Пойково поселогында яшилэр. Икесе дэ
"кара алтын" чыгаралар. Икесе дэ Башкортстанныц Благовещен районыныц
Илек авылыннан икэн алар. Бер сыйныфта укыганнар, мэктэпне тэмамлагач
нефть техникумында да бергэ белем встэгэннэр. Тимерхан шигырьлэр язмаса да
шигырлэрне, гомум алганда эдэбиятны ацлаучы, югары кулътурага ия, хисчэн
кеше. "Куанычым да, юанычым да ул и ндеГ - ди Фэния, кузлэрендэге тирэн
мэхэббэтен яшермичэ. Энэ бит у л Тимерханга багышланган бер шигырендэ:
"Яратам дигэц сузецне,
Яцартып кына торчы.
Щаныма да, тэнемэ дэ
Тик бёрэу генэ булчы!" дип яза. Харисовлар матур гаилэ твзегэннэр. Мэхэббэт цимешлэре булган
Ильшат кэм Салават исемле уллар устерэлэр.

Без Харисовлар белэн бик нык дуслашып киттек... Аларныц авылына
кайтып Алачык елгасында су кердек, балык тоттык, Кызыл кул яланына барып
зн;илэк щыйдык... дна бит Фэния Алачык елгасын искэ ал ьт:
"Ераклардан кайтуыма,
Алачыкка йвгерэм,
\
Учларымнан суыц эчеп,
Сагыныумны белдерэм!" дипяза!
Моннан 15 еллар элек шуты цирдэ туып ускэн дустым Альберт Гайсин
белэн Илеккэ кай ткан булсам да... ул вакытта м щ а эллэ квз азагы булгангамы
шул хэтлем дэ матур куренмэгэн иде бу авыл. Кац яланнар, каен, балан агачлары
ускэн матур урманнар, елга, куллэр... Монда кайтып гомерендэ культа калам
тотмаган кеше дэ шигыръ яза башлар, моцаер, щырлар... Илек бвтен щир
шарына билгеле булган, вакытсыз двньядан киткэн двнья чемпионы,
мотогонщик Фэрит Шайнуровны биргэн авыл!
Илек —щырчылар, биючелэр, тырыш авыл эшчэннэре авылы... Монда
Фэниянец тамырлары... атабабаларыныц каберлэре... иц соцгы очракта инде
этисе Фэйзел абзыйныц кабере. Фэниянец шигърияте, эдиплеге мвгае.н этисеннэн
кучкэндер... Ул да бит уз вакытында менэ дигэн шигырълэр, нэсерлэр, хикэялэр
язган... Х алы кка кин, билгеле булган "Сафия, каралеГ дип исемлэнгэн
такмакларны да Фэйзел абзый иптэше Суфия эбигэ багышлап язган булган икэн!
Ул 60-елларда "Кызыл тан," газетасында басылып чыккан булган.
Фэния Харисова менэ дигэн халыкчан шигырълэр, тирэн эчтэлекле,
кайвакытта юмор белэн сугарылган хикэялэр дэ яза.
Кадерле укучым, син Фэния Харисованыц тэуге китабын кулыца алдыц!
Туган якларда яшэп ищат итуче шагыйрэнец сагышлары сезгэ дэ кучэр... Сез
аныц белэн моцаерсыз, аныц белэн шатланырсыз!
Шагыйрэ Фэния Харисованыц икенче китабы да квттермэс — аны
тиздэн дустым, 1997 елда Казанда II — Бвтендвнья Татарлар конгрессында
минем белэн бергэ делегат булып катнашкан яшь шагыйрь Ьэм язучы, нэшер
Минзат Ибэтуллин зн;итэклэгэн, Твмэндэ урнашкан"Ургыл" татар китап
нэшрияты нэшер итэчэк.
А к юл сица, Фэния! — Себер салкыннарында да куцел щылысын
югалтмаган гузэл, моцлы ханым! Ищади эзлэнулэр, шиггри балкьшлар, гаилэ
бэхете телим сица!
Р ам ил ЧУРАГУЛ,
Башкортстан Нам Татарстан язучылары
Союзы эгъзасы, "Азатлык нуры"газетасыныц
баш мвхэррире, "Сэйар" эстрада театрыныц
эдэбият булеге медире, шагыйрь.
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И се м нэре ц, Илек, т а р и х л а р д а н ,
М и н т у г а н ч ы И лек булгансъщ.
А т а - б а б а м гомере синдэ уткэн.
А т а - б а б а м сине уз иткэн.
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Ф эни я Х а р и с о в а
Узем. я ш э гэ н П ой ково
поселогын. ш экэр и т э р г э к а р а р
чыккач язы лды .
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Обь елгасы на куш ы лы п,
Ага Пойко елгасы,
Я зм ы ш лар Себер ж,ирендэ,
Сутэ гомер еллары н.
Коннэн-кен матурланасьщ ,
К еяз кы злар ш икелле,
Сайрар кош ларьщ , эй, сайрый,
М оцнарга кумеп экирне.
Ф онтанлы мэйданнарында,
Yea геллэр, чэчколэр,
Т аш ка киенгэн урамнар,
Ф онарьлар нур чэчэлэр.
Н ефтьчелэрец даньщ ны,
Кутэрэ боеклэргэ,
Б элэкэй генэ авы лдан,
Эйлэндец uiahapra дэ.
Китэсем дэ килм и синнэн,
А ерылу килсэ эгэр,
Сейгэн ж,ирем булдын, хэзер,
Пойково - гузэл шэЬэр.
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Себер кы ш ы мине гаш ы йк итте,
Л^ибэрмичэ ж,ылы якл арга,
К ая гы на барсам сагынып кайтам ,
Эйтерсен; дэ узган елларга.
Ж,эен чэчкэлэрдэ болыннарын,,
Чэчкэ дицгезедэй тугэрэк,
Йегереп кереп югаласы иде,
Зэцгер куклэрецэ тэгэрэп.
Эй, Себерем, бэллур биш еккэем,
Яш эу юк та мица беркайда,
5Каннарыма севде табигатен,,
Синсез я шоу булмас беркайда.
Гомеремнен, яш ьлек мизгеллэрен,
Балаларнын, тэпи киткэнен,
Сагынып сейлэр якл ар , эй, Себерем.
Гомерлэрнец синдэ уткэнен.

Л
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Узем яшэгян Пойково
поселогына багышлана

€АШАШ УУЖ
Сабан туе хезмэт туе,
Пойково буген синде,
Кетеп алган хезмэт туе,
Тургэ ут буген безгэ.
Сабан туе хезмэт туе,
Х алы гы ц бэйрэм итэ,
Ьэрбер ж ирдэ уен-колке,
Узенэ алып китэ.
Сабан туе язгы бэйрэм,
Ваш та ял тьф эш лэпэ,
Бэйрэм тэме кергэн безгэ,
Эллэ нилэр эш лэтэ,
Билдэ уйный ак солгелэр,
Б иектэ гармун, этэч.
Б улэклэре дэ бит булэк,
Тик ж,ицеп алу кирэк.
Сабан туе хезмэт туе,
Б ар да булыр бэйрэмдэ,
Уен - келке ш атлы клары ,
Тагы кил бэйрэмнэрдэ.

.9

т ш ш ш т т лт т - т т т ш м *
Н ефтею ганскига килсэм,
Тэу килгэндэй буламын.
Б элэкэй генэ шэЬерне,
Куреп Ьич тэ туялм ы йм .
Обь сулары юа синец,
Дамбалы ярлары цны ,
Обь буйларын айкап йезэ,
Нефтьче барж алары .
И ке ярны тоташ тырган
К анатлы куперлэрец,
Зэцгэр куклэргэ менгондэй,
Ш ул чагы куцеллэрнец.
Эшчэн халкы ц Нефтеюганск,
Синец данны кутэрер,
Д еньяларда исемец яцгы ры й,
Нефтеюганск шэЬэрем.

2ТУ 1Г А Ш т м ш

ж ш мт ж ш

Туган ягы м эремнерен,
Алы п килдем Себергэ.
Хэтерлэтэ ж эй кеннэрен,
Ерак салкы н ж иремдэ.
Ал тацнарны ц тэуге ж,ыры,
Сееп туялм ы йм сезне,
Й олдызларныц галэм ж ы ры .
Итэдер сезне серле.
Эремнэрем, эремнэрем,
А чысы з, баллы була;
Чит ж,ирлэрдэ сез булсагыз,
Туган ж,ир якы н була.
Эремнэрнец хуш ислэре,
Авылым еслэрендэ.
М эцгелеккэ каласы з сез,
Куцелем турлэрендв.
10
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Башкортстанныц
Благовещен районы
Илек авылы туган авылым.

шштш
Исемнэрец И лек тарихлардан,
Мин туганчы И лек булгансыц,
Ата-бабам гомере синдэ уткэн,
Ата-бабам сине уз иткэн.
Урман-сулы гелбакчалы Илегем,
А лар вчен ут - я^ир булгансыц,
К илер буы ннарга булэк булып,
М эцгелеккэ Илегем килгэнсец.
Б эллур биш ек И леккэем минем,
Синдэ гомеремнец агыш ы .
Мин бэхетле синдэ яш им И лек,
Яш эулэрем утми сагыш лы.
И леккэем яш эсэм дэ синдэ,
Кен дэ урамы цнан утсэм дэ,
Буген генэ яш им эле кебек,
Я ратуым бетмэс улсэм дэ.

t
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т Щ Т А ЖАШ Щ ММ
Соцга калды м туган йортым соцга,
Гафу итэрсецме соцлауны,
Гафу иткэн чагыцца да йортым,
Басы лмас та йерэк ярсуы.
Соцга калды м бар нэрсэге соцга,
Йогереп кайталм ады м карш ы ца,
И ш ек бикле, утлар куптэн сунгэн,
Соцлап булды, соцлап кайтуы .
Б алач акта йогереп йоргэн сукм ак,
Тузаннары ц куптэн басылган,
У рак койры к сары этэч тэ юк,
Очып кунар иде ачудан.
Ж им еш бакчасында инде йермим,
Ж илэклэрен ж,ыя бутэннэр,
Й ерэк эрни-елау бугенгесе,
И скэ тош э ерак уткэннэр.
Соцга калды м , бел эм соцга,
Уз-уземне гафу итэлмэм,
К ы ры к эш лэремне, кы ры к я к к а т а ш л а п ,
Кайтып кы на инде китэлмэм.

.ids*. vda. -

jdu.лэЬ. .***. ,*fa. л±*. ^tfa.

А Ш А Ч Ы Ж Ш 1ГА(СМ
Ераклардан кайтуы ма,
А л ач ы кка йегерем,
У чларымнан суын, эчеп,
Сагынуымны белдерэм!
А лачы гы м , А лачы гы м ,
Б алач ак сукадакларым
Зецгэр куктэ кы йгач очып,
Сайраган тургайларьщ .
Кэусэр елгасы суыньщ
Саф суларын, тэменда.
Куреп туймас чэчкэлэрец
Я ш ел келэм якиревдэ.
Яш ь киленнэр А лачыгым,
Ж ы р лап синнэн су алган.
Б аллы сулары ц балсыз да
Й ерэккэ ш ифа салган.
Ерак ю лларда юлаучы,
Туктап суларын; эчэ.
Кемеш дулкы ннарга кагы лы п,
Ож,махларьщны кичэ.
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ш А ж т лш дл ш м т
Кисмэгез сез карт имение,
Бакчанын, бизэккэен,
Б ала чагы м гузэлкэен,
Куцелем узэккэен.
Зэцгэр куклэргэ тарты лган,
Имэнем иман бирэ.
Сагынам иска теш ерэм,
Имэнем илЬам бирэ.
Д енья якты сы н каллы й дип,
Кистелэр ботакларын.
Кисмэгез имэн ботагын,
Елар ул берчаклары н.
К ы ш кы буран, эссе кояш ,
Ж эберлэмэде ейне,
Тэрэз карш ы м да имэнем,
Куцелдэ - имэн кее.

ВЙ ЕА8ЛАРЫ
0 й казы ньщ яцгы рап кадгы лдавы Саубуллаш улары казларньщ .
Кезлэр ?киткэч казлар кацгы лдавы ,
К айтавазы яш ел язларны н.
М амы кларга тулган су буйлары,
Ч эчкэлэр дэ башын игэннэр.
Улэннэр дэ, бэбкэ улэннэре
К артайгандай ж,иргэ сецгэннэр.
К анатлары н казлар кагы нганда,
Санасам да ж,итмэс саннарым,
Битлэремэ тидереп ж,ылыларын
Хэсрэтлэрен ж,уяр ж дннары м .
М амык карлар ява, каз мамыгы,
Куцеллэрдэ кичке моцсулык,
Каз емэсе, кацгы лдаш кан тавыш
Калы р озакларга мод булып.
14
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шшжшшт
Ь эр м изгелнец кадерен белеп,
Яш эп каласы иде.
Мин яратам сине генэ,
Диеп торасы иде.
Ь эр мизгелнец кадере шунда,
Кузлэрдэн кузне алмый
Мин синеке, син минеке,
Дию сузеннэн арымый.

ХШМ УМ Я А Т Ш Й П f
Ш агыйрьлэр ни очен моцлы,
Ни вчен моцлы-зарлы?
Н ик сон, эле мин аптырыйм,
М ин бит узем дэ зарлы.
Ш агыйрь куцеле минем куцел,
Б и к сирэк булган куцел!
Бер-беребезне без ацлыйбыз,
Ацламый м ем кин тугел!!
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Себер ж ирендэ дэ алтын кез,
Узмый кезлэр читлэп Себерне.
Агач яф раклары н буяп терлегэ,
Тенен эш бетерэ кез кене.
А лтын ш арлар кезем матурлыгы,
Ч ечкэ атты Себер ж,ирендэ.
Кез билгесе алтын ш арлары м,
Тирбэлэсез кезлэр ж,илендэ.
У рманында, ял ан ы вд а синец,
Пеш э баш лы й ж,илэк, чиклэвек.
К уклэрецэ баксан; кы йгак-кы йгакланган
Кыр казьщ а куклэр чиклэрсез.
Кез айлары м сары -кы зы ллы ,
Себер ж,ирендэ дэ гузэлсец.
Куцеллэрем зэнгэр мон тулы ,
К ы рлары вда куптэн кеткэн кез.

ь
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жшшш т м я т
Кеше гомере янып сунгэн шэмдэй,
Бер якты ры п алгач ул сунэр,
Ш ул якты рган чакта узган гомеркэйне,
У зды ры йк без яны п яш эрдэй.
Сагынып сейлэр ечен узсын гомер,
Зам аналар нинди булса да.
А зак килеп узган кеннэр ечен,
У кенерлек авыр булмасын.
Герлэп узсын синец гомеркэец,
Кеше булып кал син Ьервакыт.
Гомеркэен; буш ка гына узып,
Бэхеткэен, читлвп узмасын.
Ш ул чагы нда гы на мин бэхетле диеп,
Эйтерсен, син узец яш эуга.
Гомеркэец буш ка узмаганын
Курерсец син яш эр квнецдэ.
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ЖШШЖШШПРАШ
Себертмэле ы цгы раш кан буран,
Тэрэзэмэ тенен кагасьщ ,
К еткэн кеш ем килеп керер тесле,
К ы скарты п ул еллар арасын.
К ы ш кы буран себертмэле буран,
Болы ннарда йере бэйлэнеп.
0 й аллары н ак карларга кумсэц,
А к бэхетлэр килер эйлэнеп.
Себертмэле ак бураннар кы ш ы н,
Кешелэрне терэ туннарга,
А к бураннар сагы нды ра ж эен,
Э кы ш лары н сездэн тударга.
К ы ш кы себертмэле бураннарым,
Я ратамын сезне, сагынам.
Я ш и ал мам ж эйле якларда мин,
Сездэн баш ка, сезсез торалмам.

Эзлэрецэ басам барган сукмагы мда,
А к карларда калган эзлэрен,.
Эзлэрецнэн калмы йм, эзлэренэ басыйм,
Эзлэрецнэн курэм кузлэрец.
Эзлэренэ басам, язм ы ш ы нны алам,
Син телэсэц, телэмэсэц дэ.
Эзлэревдэ узец, э узендэ узем,
Телэсэц дэ, телэмэсэн дэ.
Куе улэннэрдэ калган эзлэрендэ
Калгансьщ син, бары син узец.
Синец эзлэрецне, синец кузлэрецне,
Мин сагынам, бары мин узем.

л**,лви.jdc*.лгЬ.лЬг.
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ш т ж т - iis m s m ju у у
Б эрхэтле ж ы лы майларда,
Тигэнэк чэчкэ ата,
З^ей урталары ж,итугэ,
Утмэс сагы ш ка бата.
Y t9 куренмэле ак бэс,
Сундерэ кы зы л утны,
Чэчлэремэ чал йогерде,
Тик йерэк кенэ утлы.
Тигэнэктэй ябы ш каклы
Булмадьщ нигэ икэн.
Яратмы йм дип эйтуемэ
Нигэ ыш андьщ ирквм?
У йнап кы на эйткэн сузне,
Ч ы нлап эллэ уйладьщ .
Сине сагынып Ьэрбер язда,
Су буйларын буйладым.
Тугелсэ дэ кайнар яш ем,
Сурелмэс яш ьлек хисем,
Тигэнэк чэчэге аткач,
К айты р ул уткэн кичем.
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ш т д т т щ д а m m шшш ир
Бездэн сон, да ты ныч тацнар атар,
Тирбэлерлэр кулдэ тирэклэр.
Бездэн сон; да лэйсэн яцгы р явар,
Бездэн сон, да тынмас йорэклэр.
Бездэн сод да кояш кояш булыр,
Бар тирэ-як йозэр бэхеттэ.
Бездэн сон да яш ел-яш ел булыр,
Сою язы килэ яш ьлектэ.
Бездэн соц да биткэ карлар яуса,
Булы р берчак бэхет яцгыры .
Бездэн сон; да сою газаплары
Б аллы булыр, булмас течесе.
Бездэн сон; да ты ныч кичлэр булыр,
Ш аян йолдыз куктэн куз кы сар,
Бездэн сон; да бэхет булыр, белэм
Сою узе килеп кул сузар.

т щ т м ш 1р а ш
К ы ш аенын, соцгы бураннары
К алган икэн язгы конгэ дэ.
Кеш елэрнец барыр ю лларына,
Утэ ал мае кортлэр еелэ.
9крен генэ яуган йом ш ак карлар
Явып калы ргады р аш ыга.
Кумэ юлны, барыр сукм акларны ,
Тиздэн эруенэ аш кы на.
Челтэр ак карларны ц боргаланып,
Тын Ьавада сонгы биюе.Куреп туймас ш уш ы м атурлы кны д
Куцелемэ утэ тиюе.
О закламас м^итэр кояш лы яз,
Эрер яуган буран-карлары.
Т аш кан судан яргаланы р ж,ирлэр,
Е лгаларньщ текэ ярлары .
\
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Ж ,ырчы С а л а ва т Ф э т х е т д и н о в к а
dun я з ы л г а н ш игы рь.

(DAMAIBAW ШЛШЕШ
Зэцгэр кукне сихри бизэп,
Куклэрне тоташ тыры п,
Салават купере чы кты ,
Тирэ-як нурландырып.
Эх, Салават куперлэре,
Купере- куперлэре.
Бер курергэ зар-интизар,
Гомерлэр утулэре.
Салават куперлэрендэ,
Й егереп йерсэц иде,
Зэцгэрендэ, кы зы лы нда,
Туктап ж,ыр сузсац иде.
Казан-Себер араларын,
Салаватыбыз бер итэ,
Куцеллэргэ купер салып,
Салават гомер итэ.
Чэчкэлэрнен; матурлыгы,
Салават куперендэ.
Салаватньщ Ьэрбер ж,ыры,
Х алкы м ны ц куцелендэ.
А п-ак карлар энж,е тестэ,
Л^ем-ж,ем генэ серлэшэ,
Салаватньщ л^ырларыннан,
Купеллэр бердэмлэшэ.
Ч атлам а суык сизелми,
Себерем кы ш лары нда,
Салават ж,ырлары моцы,
Себерем кы рлары нда.
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Й орэккэем ник тибэсен; ярсып,
Кукрэгемнон чы гы п китэрдэй,
Уз-узецэ ты нгы табалмы йча,
Е ракларга барып ж,итардэй.
Элла йорэккэем булмасацчы,
Б улмасацчы бер дэ уземдэ,
Яшэсэм дэ синсез йераккэем ,
Берни булмас иде беркемгэ.
Телэклэрем кай ч ак куркы ны чта,
И ш етмэче, ходай, син гена,
Б ерук кенэ йерэгемне калды р,
Й ерак кирэк, йерек бер гена.
Ни булса д а йераккэем курсен,
К айгы , ш атлы гы н да бергэлэп.
Й ерэксез мин модсыз, ж,ырсыз,
Й ерэксез мин берни белэлмэм.
Й ераккэем ярсы м ачы , берук,
Тынып торган кебек бул эле.
Ы ш андыр син мине, синсез яш эмэскэ,
Й ерэккэем тынып тор эле.
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т мдАЯ
5Киду кененец йом ш ак ж,ылы ж,иле,
Карт солдатньщ тары й чачларен.
А ксы л чэчлэренен, арасыннан,
Эзли кебек кара теслэрен.
Тантаналы ж,иду бэйрэмендэ,
Син дэ уттед байрак кутэреп,
Сугыш кы рлары нда башын салган,
Истэлеген саклап купларнед.
ЗКиду кене, йом ш ак ж,ылы яуалле,
Тынып калган солдат уйлана.
Куз алды нда, тошлэренда аны д,
Сугыш чоры, сугыш уйлата.
Еллар, коннэр уткан саен,
Е раклаш а ж,иду кеннаре,
Сирагая солдат аралары,
Б и к та авыр яш ар кеннаре.
Буген д енья тагы ты ныч тугел,
Кемнар якл ар газиз ж,иремне?
К улга корал алын ты ны члы гы н,
Я кларм ы сод солдат илемне?
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т ш т ш ш аш
Н ичэ гасыр ЗеЬрэ сылу айда,
Елга буйлары нда су ала,
Тиш ек чилэклэре, кайгы йерэккэе
Сы крап-сыкрый ачы деньяга.
Пар толы млы кара кузле ЗоЬрэ,
Ай урамын ничэ барлыйсыц?
Ю лларынны онытып, еллары нны йотып
Y3 еенэ юльщ тапмыйсьщ .
ЗеЬрэ кы зчы к кара кузле ЗеЬрэм,
Ч илэклэрец калсы н тэгэрэп.
Кочагыма алы йм , ты ннары нда калы йм ,
Й олды зкайлар калсын юл эйдэп.
ЗеЬрэ кы зкай карам ы йсьщ мица,
Я н н а р ы ц а булмас барулар.
Кирэкмисен; дисен;, без бит икэу,
Ай белэн без икэу пар лы л ар.
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•*&»л&ь.*£*•

л**,

л**.

•*&*.

**&*-«***,„***,.*£&,.*4*..***,.*&*..***„.*&*,

ЖИРАТАМ
Яратам дигэн сузецне,
Кабатла эле бер генэ,
Сузлэрендэн эреп китэм,
Куцелемэ кер генэ.
Яратам дигэн сузецне,
Ничэ тапкы р эйтеэц дэ,
Ишетеп тэ, тоеп кы на,
Туя алмам Ьич кенэ,
Яратам дигэн сузецне,
Яцарты п кы на торчы,
!Щаныма да, тэнемэ дэ,
Тик берэу генэ булчы.

1Р А 1Р М Ш
Сызылып кы на гармун кее агы ла,
У яты п та кунел кы ллары н,
Кузгатмачы гармун басыла тош,
Йерэгемнец серле ю лларын.
А ны д саен гармункаем ярсый,
Эх, кайда соц барып табыймчы!
Табып сине кукрэгем э кы сы п,
Сагыш тавы ш ьщ ны басыймчы.
Кар-бураннар, сулар кичеп,
Е рак-еракларга барсац да,
К айтавазы ц булып бер куренмэс,
У ткэн яш ьлек к а я бассац да.
Гармун тавы ш ы нечкэлэнеп кенэ
Басы лгандай булды кинэттэн,
Гармун тавы ш ы , ты нм а эле берук,
Ю ксынуым минем йерэктэн.
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Дуслар булса деньяларда,
Яшэве ж,ицелрэк,
Тормыш ям анлы клары да,
Куренми кебегрэк.
Дусларымньщ ицбаш ына
Кайгы килсэ, сеялэм.
Ш атланы р минутлары м да
Ал ар белэн сеенэм.
Дуслар белэн бар ш атлы гы м,
Бар ш атлы гы м хэбэрем.
Ч ын дусларга й ерэк ж,ырым,
Й ерэк ж,ылым сэламем.
Ч ы н дускаем кузем э карап,
А длы й уй - хислэремне.
Кайгым бармы, ш атлыгы ммы,
У ртаклаш а хэлемне.
К уцеллэр ты ны члы гы нда,
Б у якты деньяларда,
Сез дусларым, сез дусларым,
Б улы гы з яннарымда.
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Буат баш ы зур еметлэр синдэ,
Саф телэклэр сица телэнэ,
Я ца елны ц тэуге минутында,
вм етлэнеп кеш е эндэшэ.
И зге буат баш ы, кадерле ел,
А лы п килче илгэ исэнлек.
Онытылсын ачлы к, фаж,игалар,
Я^ир.йвзенэ килсен иминлек.
Тугелмвсен ана куз яш ьлэре,
Ш артламасы н туплар герселдэп,
Эзлэу, ю галтулар булмасыннар,
Я ш эу булсын бергэ тик герлэп.
Я ца елым, буат баш ланы ш ы,
Зур еметлэр сица баглана,
И м инлектэ, изге, яхш ы лы кта,
Я ш эу яме ш уннан баш лана.

ш ш ш т ш ирш ш
Я ш ел чы рш ы бизэклэнеп,
Кумеп безне нурларга,
К ун акка килгэнсец безгэ,
М атур ж,ырлар ж,ырларга.
Кыш бабай ергэн ты ннарын,
Телэклэрен телэгэн,
Зиф а, купш ы яш ел бул дип,
Я ш ел тесне естэгэн.
Я лтыр-йолтыр уйны й ш арлар,
Аю лар, керпе, тиеннэр.
Яш ел чы рш ы ны бизэгэн,
Я ца ел безгэ килгэн.
К упш ы ланы п, бизэклэнеп,
У тырасыц иц турдэ,
Серле исле, яш ел чырш ы,
Я ца ел буген бездэ.
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А п-ак карлар йолдызмыни,
Сибелгэн ж,ир естенэ,
А лты н кояш нурларында,
Й олды з,йолды з ул мица.
Б иялэйгэ алам йолдыз,
Кутэрэм кояш ларга.
Тыным ж,иле зэцгэр кукк э,
Очырта йолдыз карны .
Айлы куктэ янгая йолдыз,
Кендез ак кар ш эулэсе,
К уктэ йолдыз, ж,ирдэ йолдыз,
Яш эвемнец мэгьнэсе.

Ш Щ АШ
Я да, яц а, я ц а ел,
Котеп алган яц а ел,
Ш атлы клары ц, бэхетлэред,
Б ары да, бары да яцамы?
Я да, яд а, я д а ел,
Кыш бабаем килэме?
И дбаш ында капчы гы нда,
М ида булэк буламы?
Я да, яд а, я д а ел,
Кар бураннар безгэ кил,
Ч атлам а суы клары цны ,
К алды ра курм э, альга кил.
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м а р а я

Кар бураннар котырына,
Ч эчкэлеалан н ард а,
Кыш бабаем пар ат ж,иккэн,
Ж ,илэкле болыннарда.
Кы ш бабаем буген хуж д,
Мин йерегэн ж,ирлэргэ.
Киенмичэ ялан тэпи
Й ери алмы йм бугенгэ.
Кыш бабаем битем чеметэ,
Боры ны мны кы зды ра.
Кара, м алай, ны к киен ди,
Киенмэсэн, тувды ра.
Кыш бабаем пар ат ж,иккэн,
Утырт еле атыца.
Мин кы чкы рам , э ул келэ,
Туцарсыц ди атымда.
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Ш Щ Ш Я® 1Р 8)8 ЩШШ
ЖАШ ЛАШ А
Куцел тэрэзэцне биклэп куйм а,
Пэрдэлэрен кат-кат каплам а,
Тормыш катлаулы гы н искэрмичэ,
Тоссез м изгеллэргэ ыш анма.
Кучел тэрэзацне таад а ачы п,
Сэлам бирсэц якты кояш ка,
Сэлам бирсэц денья кеш есенэ,
Ты рыш ырсьщ сонга калм аска.
К у цел турлэревдэ тан; ж,иллэре,
М эцгелекнец серен ачсыннар,
Кунел турлэрецэ керсен ж,иллэр,
Кереп пэрдэлэрен ачсыннар.
Куцел тэрэзэсен ачы п, пэрдэлэрен тартып,
Д еньялы кны ядадан ейрэну,
Бееклэрдэн беек - бееклек ул,
Ч ы нбарлы кньщ серенэ бэйлэну.

ш
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ж м ш ш лш аш ш т л ш т м
Зэцгэр к и ч .а й л ы кич,
У йланам тэрэзэ карш ы нда,
Кыш бабай ты ры ш кан,
Рэсемен бизэклэп ясарга.
У рманда куаклар тебендэ,
А к куян уты ра калты рап.
К ая сон, бэлэкэй куяны ?
Тукталы п уйланы п утыра.
Э менэ еракта, еракта.
Бер куян нэние яш ь тугэ.
Кы ш бабай ясаган ул ш улай,
Кешедэн эзрэк, келэргэ, колергэ.
А гачлар, куаклар, чэчкэлэр,
К ы ш бабай ясаган ж ансы злар.
К ы ш бабай рэссамчы тугелсец,
Ясама рэсемне, син, болай.
Д еньяда уйнап та булмасын,
Елаулар, югалту, эзлэулэр.
Яса, син, бизэклэп чы рш ы ны ,
Н энилэр тирэлэп ж,ырласын, уйнасын.

ш ш гл т мш ж ш ш т
Коз козлеген итэр, яз язлы гы н,
Булы р кы ш лар, ж,эе - ж,эйлэре,
Табигатьнец Ьэрбер мизгеллэрен,
Мэхэббэтем белэн бэйлэдем.
Табигатьнен кэрбер мизгеллэрен,
Кетеп алды м, езелеп яраты п,
Эйтерсец дэ h9p6ep чаклары нда,
Килер тесле иде бэхетем.
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А к яулы клы ап-ак эби,
Килеп кердец енемдэ,
Елмаюын,, йом ш ак тавыш ыц,
Хас килде куцелемэ.
А к калф агы ц серле бизэк,
Х алкы м ньщ зур билгесе,
Аец белэн йолдызкаец,
Динемнец ин, изгесе.
К айгы , ш атлы к аргшашып,
Гомерец уртак утэ,
Изге телэк, синец телэк.
Б езлэрне саклап йертэ.
Изге китап укы ганда,
Тавы ш ы ца иярэм,
Китэм тесле буатларга,
М эдинэ, М эккэлэргэ.
Б иек мэчет манарасы,
А заны н мулла моцлый,
Коръэн сурэлэрен ж,анлый,
Динемне м акты й-м акты й.
Й омш ак тавы ш ы ц ап-ак эби,
У йлары мнан уята,
Динебезне оны тмаска,
Иман бирэ, уйлата.
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Туй кенендэ сары чэчкэ,
Я лгы ш булды булэгец,
Сары чэчкэ булэк тугел,
Эллэ ш уны белмэден,?
А лсу-кы зы л чэчкэлэрем,
К ы ш ын кайда булдыгыз?
А ткан бары сары лары ,
Я зм ы ш ы мны язды гы з.
Сары нэфис чэчкэлэрне,
А лмадым куллары м а,
Кы зыл яны п торганнары ,
Булмагач аллары мда.
Сары нэфис чэчкэлэргэ,
Тормыш юлым охш ады.
А ллары м да кайгы лар да,
Ч итлэп ю кка очмады.
Сары чэчкэ кы ш кы чэчкэ,
Бирмэгез булэк итеп.
Тормыш ю лларым катлаулы ,
Булмады ж,и цел утеп.
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Сорамагыз хэллэремне,
И ш етеп белсэгез дэ,
Серлэремне сейли ал мам,
Ярдэм итэлсэгез дэ.
Сорамагыз хэллэремне,
Эйтэлмэм беркемгэ дэ,
Куземнэн яш ьлэр там са да,
Ты рыш ырмын келэргэ.
Сорамагыз хэллэремне,
Кы зганы п карам агы з.
Артлары мда яш ерен генэ
Хэлемне сейлэмэгез,.
Бугенге кен утэр эле,
Утэр диеп ыш анам,
Узем белэм узем генэ,
Серемне сейли алмам.
Терез тебемдэге гелем,
Келмэгэн , ш ингэн чагы .
Сорамагыз куцелемдэ
Геллер тугелгэн чагы .
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Я рлары ннан ярсы п таш са елга,
Кеч-куэтен язы н курэбез,
Читлэн утмэс соцгы мэхэббэтне,
М изгеллэрдэ барыбер сизэбез.
Соцгы, соцгы бутэн кабатланмас,
Ш уца куцел туймас тоела,
А кы л белэн йорек дуслы клары ,
Кезге чэчкэлэрдэй коела.
Й орэк ярсы р, куцел тузом дияр,
Тузулэргэ куцел кунеккэн.
Кунексэ до куцел йорек свйли,
Йорэк безне буген бер иткэн.
Рэхмэтлэрем, елаулары м белэн,
Соцгы мэхэббэтем синдэ бар,
Сине ю кка белдем, йорэгемне телдец,
Сине эцицэр кечлэр кайда бар?
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Кезем, китм э, китм э эле,
Китуецне Ьичбер телэмим,
А гачларда сары яф раклары ц ,
А ям ы йча ж,иллэр телгэли.
Кезем, китм э, минем очен китмэ,
Утмэгэн бит кояш эцэйлэрем.
Кезлэремэ эле кермэгэнмен,
Куцеллэрем белэн эцэйдэмен.
Куреп калы йм кезем м атурлы гы д,
Баш ы н игэн модсу тирэгед,
Йэ ты ны члы к, йэ давы ллы кичед,
Куцелемэ мэцге бизэгец.
Ал тацнарны ц алтын нурлары нда
Сабырлык та, ярсу м атурлы к.
Кезем, китм э, китмэ эле,
Куцелемдэ серле м атурлы к.
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Я злар килуен сица тицлэр идем,
Без бэхетле кояш , кеннэргэ.
Я злар килу безнец бэйрэм иту,
Яз кенендэ серле теннэрдэ.
Кузлэремэ туты ры п карады ц да,
Кузлэрецнэн курдем сеюне.
Яш ел язда кояш нуры ялкы н,
Белм эсэкче яньга - кеюне.
Я злар ш,иту мэхэббэтлэр килу,
Ь эрвакы т та язы м булсацчы.
Рэхм этлэрем , союлэрем сица,
Син, кадерлем булып калсацчы .

т ш m ip a w a т ш ш ш ш т щ
Син яр ата белмисец дип,
9йтеп киттец киткэндэ.
Ходай сица сою бирсен,
М иннэн ш улай колгэнгэ.
Телэклэрец кабул булды,
Сею килде берчагын.
Х ислэр учагы н сундерми,
Исем китм эгэн чагы м.
М эхэббэтнец кечлэренэ,
Тицлэш ер кечлэр белмим.
Я раты рга ник ейрэндем,
Инде ниш лэргэ белмим.
*
Син яр ата белмисец дип,
Инде узем эйткэлим .
Тик китэлм им яннары цнан,
Свюемнэн китэлми
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Тели белсэн, телэклэрне,
Т орм ы ш ка аш а икэн,
У леп-янып сейгэн ярьщ ,
Узецэ була икан.
Сейгэн яр , сейгэн яр,
Хыяллатасын, инде,
Х ы яллаты п кы н а таш лап,
Китмэсэн ярар иде.
Тешсэм теш тем суларга мин,
Б атармы н дип сеюдэн,
Мэхэббэтем саклап калды ,
Б аты п калы п улудэн.
Тели белсэн, телэклэрне,
Т орм ы ш ка аш а икэн,
Гомерлеккэ сакл а сою,
Яны п - сееп кеюдэн.
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Гомер ю лларымны уткэндэ,
А йлы кичтэ, чы клы иртэдэ,
Б улсац икэн ти к син яны м да,
К ичэлмэслек кичеп киртэлэр.
Гомер кичерелэ синсез дэ,
Б ары р ю ллары м а бармыйча.
Булсан, икэн гомер янымда,
Y6ap идем ты н да алмы йча.
Гомер узар, куцел басылмас,
Теш леремдэ куреп упсэм дэ,
Онытып булмый купме телэсэм,
Онытып булмый вакы т утсэ дэ.
В акы т утэр яр а тезэлер,
Уз-узецне нигэ алдарга.
К уцел белэн йерэк бер икэн,
Ты ры ш асы ц аны ацларга!
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Бэхет телэп ж,ицел саубуллаш тыц.
Мин да сица бэхет телэдем.
Д енья м изгеллэре керде араларга.
Я лгы з еллар инде тицнэрем.
Курешердэй булып ж,ицел саубуллаш тык,
Куреш ердэй булып иртэгэ.
Иреннэрдэ сею тэме калды ,
Онытып булмый гомерец утсе дэ.
К улъяулы гы ц куптэн истэлегец,
Тирлэремне сертми саклады м ,
Ю галтулар булэк кулъяулы гы ц,
В акы т уткэч кенэ ацладым.
Синец яктан ж,иллэр исеп китсэ,
Сэлам китергэндэй итэлэр.
Тик шул ж,иллэр сине китермилэр.
Э еллар бит алга илтэлэр.

то ст
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Эй, бэхетем, ни теслесец,
Сарысыцмы, аксы цм ы ,
Эллэ зэцгэр теслесецме,
Эллэ бэхет алсыцмы?
Б эхет, бэхет дип сейлибез,
Бэхетем, син кайдасыц?
Килеп ж,итеп, кочы п алып,
Мин бэхетец дисэцче.
Куренсэцче кузлэремэ,
Килеп ж,иттем дисэцче.
Килеп ж,итеп, кочы п алып,
Мин синеке дисэцче.
Мин курермен кузлэрецнэн,
К узлэрецнец тескэен,
Д еньяларны ц якты лы гы н,
Бэхетемнец тескэен.
40
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"Белэсецме, мин бэхетле! М и н бэхетле сезнец
белэн, мин бэхетле ярат кан, куцелем т вшкэн эшемне эшлэп йврим,. О зак эзлэдем мин бу двньяда уземне,
озак. Сине яратам, эшемне ярат ам, яшисем килэ..."
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ен эссесе у зэк к э утеп керэ, туктаусы з эчэсене китерэ.
И ке як чигэ дэ бэлэкэй генэ тугэрэк шар салгандай шаулы й, сикерэ. Авыр итеп теялгэн К амаз маш инасы ком лы кта бата-бата бара. Ш ул чакларда Ринат чы гы п м аш ина тэгэрмэчлэре
асты на узлэре белэн алган тимер-томыр, тугэрэк агач кисэклэре
сала. А ны кене-тене саклаган ике кеш е дэ маш инадан теш еп ад а
булыш а, ярдэмлэш э. М аш инага нэрсэ теялгэнен курмэсэ дэ, Р и 
нат мээлдэгэн, тибеш кэн тавы ш лардан искэреп булса да, бярегэ
мал теялгэнен адлады . Й ек теялеп беткэч кенэ аны м аш инага китереп уты ртты лар да ике сакчы астында, алар к а я курсэтсэ, шунда бары рга куш ты лар. Коннен, эсселегеннэн кан кайнагандай итэ,
куз тона. Эгэр ш уш ы м инутта Ринатньщ алды нда боз тавы торса,
Ьич уйлап торм ы йча бозлы суы на сикерер иде. Менэ ел инде аны ц
ак кар кургэне юк. Аны саклап баручы сакчы лары узара нидер
сойлэш еп гэплэш еп баралар, анын, белэн юл курсэтудэн баш ка
бутэн суз куш каннары юк.
А ш арга вакы т ж,итсэ, ымлап туктарг'а куш алар да, м аш ина
ы ш ы гы на аш арга уты ралар. А ш арга утырыр алды ннан ку кк э карап, куллары н ескэ кутэреп, аллаЬы тэгалэдэн узлэренэ исэнлеким инлек, барча яхш ы л ы кл ар соры йлар. А ш ау Р и н атк а да эзэзлэп кенэ буленэ. Б ар а торгач, ике кендэ ш акты й юл утелде. Ниндидер шэЬэргэ ж,итэрэк, карацгы теш кэнне котэргэ булдылар.
Т еялгэн мал аяусы з ачы ккан: бээлдэп, эчэселэре килеп ду куптаралар. К еткэн карац гы лы к теш те, шэЬэргэ керделэр. Озак таб армый зур булмаган ит комбинаты на килеп ж,иттелэр. Сакчыларньщ берсе ж,итез генэ сикереп теш еп ябы к капканы ш акы лдатты .
И кенче яктан бэлэкэй генэ тэрэзэ ачы лы п, бераз сейлэш еп алгач,
к а п к а ачы лды . А ннан бэлэкэйрэк буйлы, йегерек бер кеше килеп
чы кты . К апканы ачарга боерып, килучелэргэ елмаеп карагандай
итте. М аш ина ит ком бинаты ны ц ихатасы на килеп керу белэн Ринатны Ьэм аньщ ике сакчы сы н ш унда ерак булмаган бэлэкэй генэ
кунакханэгэ алып киттелэр. А ларны котеп торганнар, кы ланы ш лары ннан куренеп тора иде.
Килучелэрне юындырып, аш аты п алганнан соц, теге ике
сакчы ны каяды р чакы ры п алды лар. Ринатньщ остеннэн биклэп
чы гып киттелэр. Ринатны билгесезлек ш ул тиклем борчый, Ьэм
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ш улай ук кеш ечэ эндэш мэу, сойлэш мэу бугазны буа. Егылып
яты п, хэзер ш уш ы м инутта улэргэ дэ риза булган чаклары куп
булды анын,.
К оллы к тормыш ы Ри н атка нинди генэ хэлдэн дэ чыгу юлы
бар икэнен оны тм аска ейрэтте. Утергэнче кы йнаган чаклары да
куп булды, эмма улем як ы н килм эде ада. К оллы кка ничек килеп
элэгулэрен исенэ тошерсэ, тэне чым ы рдап китэ. Б еркатлы кеш елэргэ ы ш аны п яш эгэне ечен уз-узен тиргэп бетерэ алмады ул.
Бу доньяда харап иткэн нэрсэ акчам ы , яхш ы мул торм ы ш ка омтылумы , ты нгы белми кене-тене эш лэуме, нэрсэ бу кенгэ тешерде
аны? 9ллэ акч а аз дип сейлэнгэн хаты ны Л илиясеме? Сон,гы вакы тларда ул да бутэн ерак ю лларга йермэ инде, дип тора иде. Бу
соцгы китуендэ Ринат: "Бутэн йермим, менэ соцгы тапкы р барып
кайтам да", - дигэн иде.
Бугенгедэй хэтерендэ, узлэренец бергэ яш эгэн бэлэкэй
шэЬ.эрлэрендэ базарда вак-тояк алып йоргэн вакы тта аны ике кавказ кеш есе килеп туктатты . "Син, брат, эйдэ я кы н га гына Томэнгэ
генэ барып кайты йк эле", - дип Ринатны кундерделэр. Р иза булса,
эйбэт кенэ тулэулэрен дэ эйттелэр. Ринат: "Уйлармын", - дип кайты п китте. К айткач хаты ны белэн дэ кицэш лэш кэч, барып килергэ булды. И кенче кен теш ке аш вакы ты нда телефон шалтырады: "Е рак ара тугел, эйдэгез, кичкэ чы гы п китеп, тиз генэ йереп
кайты йк", - диделэр. Ринат Л илиясенэ кичкелеккэ китэселэрен
эйтте Ьэм эзрэк аш арга эзерлэргэ куш ты . А лм аш ка эйберлэр дэ
алмады , ю ллы к эзрэк кенэ ак ч а алды. Ул елны кез ае шул тиклем
ж,ылы, матур исерткеч утэ куренмэле аяз кеннэре белэн Ьушларны алган иде булса ки р эк. Киткэн вакы ты нда Л илиясе килеп
убеп тэ калм ады Ринаты н, икесе дэ эзгэ генэ аерылыш у дип уйлый иде. Г араж да торган К ам азы н вы ж ы лдаты п алып чыгып утырьш киткэндэ август аеныц ж,ылы бер кене иде.
Аньщ белэн баручы юлдашы Мэхмуд (узен шулай дип таныштырды) м аш инага утыру белэн йокымсырап киткэндэй булды.
Кон ки ч кэ авы ш канда бер тукталы ш та Мэхмуд узе белэн бер кеше
алып килде: "Эйдэ, уты ры п барсын, ул да Томэнгэ бара", - диде.
У зенец серле якты лы гы белэн Себер козенен, тене, теш кэн карацгы лы к 10-15 минуттан озак кеттерми таралды да куйды. Бераз хэл иткэн юлчылар кузгалы рга эзерлэнэ. К уллэргэ, елгаларга
теш кэн томан ап-ак булып ты ны ч кы на ж,эелеп ята. Табигать ждн44

лана баш лады, юл естендэ м аш иналар йеруе кубэйде. Темэндэ:
"Кайсы ж иргэ барырга соц?" - дип сораган Ри н атка, кискен генэ
итеп: "К ая куш сам, ш унда барырсьщ", - дигэн боерулы тавыш
ишетелде. Ринат К амаз м аш инасы ньщ арткы ягы на караган иде,
узенэ тобэлгэн пистолетны кургэч апты рапм ы , исе китепме куйды. "Томэнне чыгабыз, юл М эскэугэ таба!" - диде боерык тавыш .
"Без алай сейлэш мэдек", - дип кы рт кисэргэ уйлаган Ринатньщ
яны нда уты рганы каты гы на итеп эченэ сукты: ”Эгэр берэр постта
м илициягэ эйтер булсац, исэн калды рмы йбы з, белеп тор аны".
М эскэу юлына чы гы п бераз баргач, аш ап-эчкэн чакта Ринатньщ
баш ына сугып Ьушын алы п, куллары н бэйлэп Камаз машинасыньщ йоклау очен булган уры ны на салы п куйды лар. Менэ ш улай
эсирлек торм ы ш ы баш ланды анын- Ь уш ы н а килгэндэ маш ина бер
кейгэ генэ бара иде. К уллары н, аяклары н кузгата алмагач, бэйле
икэненэ тошенде.
Бер тукталы ш та Ринатньщ кулы на кечлэп укол ясады лар,
узе дэ сизмэстэн йоклап китте, кен арты ннан-кен утэ торды. Ринатны барып ж,иткэнче яш ереп, наркотик кадап алып бардылар.
Бугенгедэй исендэ: купм е барганнардыр бервакыт каты итеп аркасы на сугудан уяны п китте. Тен карацгы лы гы , куктэ йолдызлар,
ти рэ-як киц дала. Ринатны типкэлэп теш ереп калды ры п, машинасын алы п киттелэр. Б утэн ул кеш елэрне Ринат курмэде дэ,
кургэн хэлдэ дэ аларны таны м ас иде. А лар хал кы барсы да
бертесле кебек иде аца.
5Кирдэ ятк ан Ринатны торы рга куш ы п абзар кебек ж иргэ
керергэ куш ты лар. Ч ай кал а-чай кал а кереп, стенага соялеп утыры п торган Р и н атка бераздан эзрэк аш арга китерделэр. Куптэн
аш ам аган кеш е ечен бу ризы к бик аз булды булуын, эмма бутэн
ризы к булмады. Абзар капкасы бикле, тимер куелган тэрэзэ ярыгыннан куктэге йолды зларны ц ж,емелдэве генэ куренэ иде.
"вй д эгел эр мине хэзер квтэ инде, минем хэлемне белм илэр", - Ринатньщ ж дны телгэлэнде. Йокысыз тен утте кеч-хэл
белэн, наркотикка кунектерелгэн гэудэ дер-дер калты ры й, баш
чьщ лы й. А вы р то тк ы н л ы к торм ы ш ы баш ланды , кы й н аулар,
сойлэш мэулэр, хайванга кы чкы ргандай ж;икеренулэр мондагы
хул^алар ечен бернигэ тормый иде.
Узен Аслан дип таны ш ты рган кара сакаллы кеш е аньщ
хуж дсы булачагын эйтте: "Сица нэрсэ куш салар, шуны эш лэргэ
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тиешсен,", - дип акьш ейрэтте. К олларны аерым-аерым тоталар,
бер-берсе белэн сейлэш терм илэр, аралаш ты рм ы йлар. Ринат баштарак ерак булмаган экирдэ бакча утап-кум де, арбуз, помидор, к а 
бак устерде. А ннары коз ж,итэрэк сары клар кеттерделэр. Ш улай
еч еллап эт уры ны на эш лэткэннэн сон, аны д туры нда искэ тешерделэр ахры сы . Сак астында гына м аш ина йортергэ руль тапш ы ра
баш лады лар. Б аш та якы н тирэлэргэ йереш терде, элегесе беренче
тапкы р мондый ерак ю лга чыгуы. У йлар, уйлар эллэ кайларга
ал ы п к и ттел эр Р и н атн ы . "9 й д э н и ч ек и кэн , балалар усеп
эдиткэндер инде. Ул чы гып киткэндэ олы улы на 11 генэ яш ь иде,
бэлэкэйсенэ - 8 яш ь. У кы та алды мы икэн Л илиясе аларны , узе кияугэ чы кты м ы икэн? Курер м икэн узенед гаилэсен берэр заман?
Эти-энисен, туганнары н курер микэн берэр".
Узен 5-еллап вакы т уткэч кезгедэн кургэн иде, чак Ьуштан
язм ады . Козгедэн ада 55-яш ьлэрдэге бик тауш алган, теш сез, бите
здыерчыклы, чэче агарып беткэн, зэдгэр кузлэренед зэдгэрлеге дэ
калм аган бер карт кеш е карап тора иде. Тик куделе, куделе генэ
уткэннэрне сагы на, содгы ч и ккэ кадэр ометен озми котэ. Уйлар,
уйлар, ш улай уйланы п ятк ан д а бикле иш екне ачып, узе белэн
килгэн сакчы лары кайты п керде. Алар узара нидер сейлэнгэннэн
сод, ты ны п йокларга ятты лар. Иртэн ничэлэр булгандыр, улеп китеп йоклап ятк ан Ринат аягы н а тибудэн уяны п китте. Торып юынырга, аш арга барырга икэнлекне эйттелэр. А чы к тэрэзэдэн ишетелеп торган ш ау-ш у, ы гы -зы гы шэЬэрдэ икэнлекне белдереп то
ра. А ш ау алды ннан ике бэдбэхет тагы да куллары н ескэ кутэреп
дога укы ны п алды лар. А ш ау-эчу беткэч, тагы Ринатны н остеннэн
биклэп бу икэу каяды р ч ы гы п китте. Онытылып яты п торган арада Ринат тагы йоклап киткэн.
И ш екне зы дгы лдаты п ачкан тавы ш ка уяны п китте, сикереп
торды. К арадгы тош угэ ядадан юлга кузгалулары туры нда керучелэр Р и н а тк а хэбэр и ттелэр. А яз к у к т э эре-эре йолды злар
ж,емелдэшэ. "Эх, ш уш ы бэхетле йолдызлар доньясы на очсад иде
дэ, ерактан, куктэн туган йорты мны , гаилэмне, туганнарымны
куреп торсам и д е"... К абы ргасы на каты итеп тертудэн сискэнеп,
уйлары ннан айнып китте Ринат. М аш инага сикереп менеп утырды, сакчы лар да уз уры ннары на менеп уты рып урнаш кач, ит комбинаты ны д ихата капкасы ачы лы п, маш ина чы гып китте.
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Таныш булмаган шеИэр урамы. С акчыларнын берсе Ринат
белэн русча сейлэш еп юлны ейрэтеп барды. Менэ бер я к т а машиналар очен булган ягул ы к тукталы ш ы калды . "Эх, сикереп теш еп
йегерсэн иде", - дигэн уй яш ен тизлеге белэн Ринатны ц баш ыннан
утте. Ю к, булмады, Ринат алга таба барган саен азатлы к уйлары
чигэне кы сканнан-кы са гына. Тагы берэр тукталы ш булса, Ьичш иксез теш еп йегерергэ, яисэ берэр бутэн чара курергэ кирэк.
Светофор тукталы ш ы , яны ндагы сакчыларнын, берсе муенын сузы п тирэ-якны кузэтте. Э Ринатньщ уз кайгы сы , ул игьтибар
белэн берэр чара уйлады . Я ш ел ут янды , экрен генэ кузгалган м а
ш ина ти злек алмаган иде эле, Ринат ш ул чакны уц я к т а биш -алты
м аш ина тукталган ж,ирне куреп алды. Зур "Татра" маш инасы ком
теялгэн килеш туктап, бер милиционер белэн ни турындадыр
гэплэш э иде. Ринат яш ен тизлеге белэн м аш инаны зур юлдан
алы п, ш ул туктап торган м аш ина ягы н а юнэлтте. К амаз м аш ина
сы зур тизлектэ туп-туры чумэлэсе белэн теялгэн "Татра" машинасына якы нлаш ты .
Ринатны саклап барган ике карачкы да, сейлэш еп торган
милиционер Ьэм тирэ-яктагы хал ы к та берни уйларга да белми
калды . М аш ина зур тизлек белэн каты итеп герелдэп, уз телэге
белэн Татраны ц кузовы на килеп бэрелде. Куркудан ти рэ-якка сибелгэн халы к бер-ике секундтан Ьуш ына килде, ы гы -зы гы башланды . Йогереп килеп К ам аз м аш инасы ны ц ишеген ачканда битебаш ы канга баткан Ринат герселдэп иш ек ачучы ны ц куллары на
килеп теш те. И ке сакчы сы ацнары н югалтып, авыз-борыннары
канга батып, бер я к к а авып теш кэннэр иде.
Тертип сакчы сы рациясе аш а тиз ярдэм маш инасы н чакырды, авы злары н ачы п каты п калганнарга тиз арада кабинадан кешелэрне чыгарып ж,иргэ салы рга, ашыгыч ярдэм курсэтергэ кушты . "Татра" маш инасы н йертученец йезе агары нган, милиционерныц да бу м инутта аны ц кайгы сы тугел иде. Б и к тиз арада аш ы 
гыч ярдэм маш инасы килеп ж,итте, ул юлда бэхетсезлеккэ очраган н аргати з арада ярдэм курсэтеп, зэцгэр-кы зы л утлары н яцадан
кабы зы п, сиреналап китеп тэ барды.
*

* *

Ринат ацы на килгэндэ дурт кен вакы т узган иде инде. Янында торган ак халатлы табибны Ьэм ш эфкать туташ ы н курсэ дэ кайда икэнлеген ацлам ады , сейлэш ерлек хэлдэ тугел иде. Сэгать саен
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Рин атн ы ц холен сорап, ш алты раты п торган хэрби капитанга
сейлэш ергэ эле иртэрэк, диелде. Ринат Ьэм аны ц белэн бергэ
хэвеф-хэтэр кургэннэр эйбэтлэнэ теш кэч, хэрби капитан М акси
мов Георгий И льич килеп ж,итте. Суз арты ннан суз китеп, Ринат
ачы ла теш те, йерэге ж,ылынгандай булды. Георгий И льич Р инат
ныц бигрэк тэ ябы к Ьэм ни очен куллары богаулы булуы туры нда
сорады. Ринат 8 ел тоткы нлы кта булуы туры нда Ьэм нинди генэ
бэла-казаньщ аны ц яны нда гы на йоруен, нинди генэ ким челеклэр
куруе туры нда бэйнэ-бэйнэ сойлэде. Георгий И льич исэ теге кеш елэрнец берсе, исэн калганы берни дэ сойлэмэве, э икенчесенец
Ьушына да киле алмы йча улуе туры нда эйтте. "Сез берук минем
туры да эйтэ курм эгез, - дип утенде Ринат капитаннан, - мин алардан бик к уркам ”.
Ш улай да коннэрнец барсендэ никадэр генэ сак булмасын,
беркем дэ курми калды , сакчы ларны ц исэн калганы икенче катк а
менеп биклэнмичэ к алган тэрэзэдэн сикереп чыгып качкан. Ринат
тизрэк гцибэрулэрен Ьэм эти-энисе яны на кайты п килергэ сорады.
Ул узенец гомере очен бик курка Ьэм ш иклэнэ иде. Ринатны ц у т е -'
нечен куздэ тоты п, тиз арада Уфа шэЬэренэ озаттылар.
*

*

*

Автобус тукталы ш ы нда тошеп калган Ринат узенец туыпускэн йорты, узенец кадерле урамы на таба борылды. бйлэренэ
якы н лаш кан саен адымнары авы райды , ты ны кы сы лгандай бул
ды. И сэннэр микэн, йозлэгэн уй башында чы цлады . Менэ газиз
йорты, кап ка, йорт эчендэ авыр чылбырын ары-бире тартып "П и
рат" йеренэ. Туктап торган кеш енец исеннэн сизеп калган "П и
рат" к а п к а яны на килеп абалап орергэ тотынды. Ринат кап ка
яны ннан китеп ей алды ндагы усеп уты рган тирэклэргэ сыенды.
Сирэгэйгэн агач яф раклары арасы ннан эт оруен карарга дип
тэрэзэгэ килеп капланган энисе Ринатны куреп алды да йорт алды на чы гарга дип иш ек ягы на китте. И ш екне ачып: ' ’Кем анда,
кем?" - дип кы чкы рды . Ринатны ц там агы на теер ты гылгандай
булды, тавы ш ы бетте. "М ица Карам абзый кирэк", - дип кенэ эйтэ
алды. Энисе этне икенче уры нга кучереп бэйлэп куйгач кы на урам
капкасы н ачты: "Керегез, кер, - диде. - Карам абзыец яты п тора
эле, буген чирлэш тереп тора, эйдэ, керегез, кер", - дип ой эченэ чакы рды . Ьэрбер туш эм тактасы таны ш булган, узэкне озгэн балачак йорты, куллары белэн сыйпап-сееп керде Ринат ой эченэ. Узе
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генэ сизэрлек итеп ей эчене кергэч баш йен, туган йортына сэлам
бирде. "Карам, тор еле! Сица дип килгэн мене бу улым, тор эле".
К арам абзы й чэчлэрен рэтли-ретли ки леп ч ы к к а н д а , Р инат
тузмеде етисенен к'улларына барып сыенды. Эти кеш е чайкалы п
китте, кухня ягы на чыгып барган энисе арты на борылып караса,
яш ен суккандай булды аца да. Кеч-хэл белэн килеп ж,итеп, улын
кочаклап, идэнгэ аудылар.
А та кеш е улы ны ц гэудэсен, танаулары н, кузлерен кат-кат
капш ап карады . Безнен улыбызмы соц, дигэндэй, кинет кене булган коточкыч ш атл ы к ка ы ш ана алмы й тора иде. Кинет кенэ табыш у ж,иле килеп бэрелудэн айныбрак киткен Нэгыймэ апа этисене
йерек даруы бирде. Ринат та йерек даруы эчте: "Й ерэк бетте, эти",
- диде. Берсе артыннан-берсе яуган сорауларны азакка калды ры п,
Ринат балачактагы булмелеренэ кереп чумды.
Эти-энисе уллары н бутэн беркая да ж,ибэрмибез дигэндэй,
Ринатны тагы да кы сы п кочаклап идэнгэ чугэлэделэр.
Мунча ягы лды , тиз арада табын эзерлэнде. Энисе Ринатка
уллары ныц фоторэсемнэрен китереп тоттырды, ускэн, бик ускэн
малайлары. Зур улы бетеп узенэ охш аган, э бэлэкэе-энисе. "Эй, сагындым мин аларны, тизрэк курэсем килэ ", - дип талпынды Ринат.
"Улым, иртэме-соцмы барыбер эйтергэ инде, тульке, син
ачуланып барма, а ц л а , хаты ны ц Л или ян менэ 3 ел инде кияугэ
чы кты . Узебез хэер-фатихасын бирдек, бэхетле булсын, дидек.
Сине улгэн дип уйлаган идек инде. Бармаган курэзэче калмады,
терлесе терлече ейтте. А закк а таба берсене де ыш анмый баш лаган
идек инде. 8 ел байтак кы на вакы т ш ул, улым. Гомер уте, узебез
ейттек шул, балам, узец кара, дидек".
Б еразга ты нлы к урнапггы. Ринат кулындагы фотографиялэрне ны грак кысып: "М ин, эни, мондый яц ал ы кка эзер дэ идем
инде, бераз кы енрак кына", - диде. Энисе дэвам итте: "Кызлары
бар, ди, сецелен белэн телефон аш а сейлэш еп торалар. Менэ шул".
"М унча елгерде, - дип этисе ты ш тан килеп керде. Озакламый кунаклар да килеп ж,итэр, - дип куллары н сыпы ргалап куйды. Очрашып куреш улэр, елаш улар бик куп булды бу кичтэ".
Я л итеп берэр ай вакы т уткэч, Ринат белэн этисе документ лар, кирэкле язулар арты ннан йери баш ладылар. Алары да эзер
булгач, Ринат узенен элекке яш эгэн яклары на барып кайтм акчы
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булды. Эти-энисе дэ риза булды лар, бер суз белэн дэ карш ы тугел
икэнлеген эйттелэр.
Квннэрнец берсендэ Ринатны эти-энисе поездга утыртып
озаты п калды лар. Ринат тэу баш лап шэЬэрнен, узэгендэ яш эгэн
аб ы й л ары н а су гы л ы р га булды . А лар кварти расы н ы ц ишеге
тебенэ килеп баскач кауш абрак калды , тез буыннары калтыранды, тавы ш ы ю галгандай булды. Ш улай да звонок теймэсенэ басты , иш ек ачы лды да ж,ицгэсе килеп чы кты . Танымаган кеше басып торганны кургэч: "Сезгэ кем ки рэк?” - дип сорады. Ринат кечхэл белэн генэ абыйсынын, исемен эйтэ алды. ИлЬам абыйсы килеп
ч ы ккан д а Ринат эзрэк буреген кутэрэ теш еп, ад а карап елмайды
да: "Х уж а ейдэме? 0й д э булса, чыксын эле", - дип соравымы, эллэ
бэлэкэй ч аклары н дагы таны ш булган келуме? Абыйсы нидер
эш лэп агары ны п китте, азактан алга омтылып Ринатны кочаклап
алды. Куреш у м инутларын, ш атлы клары н купме хы ялланьш куз
алды на китерэ иде Ринат. Кинэт килеп ч ы ккан ш атлы ктан барсы
да айны й алмы й тордылар. Иртэгэсе конне ж ы йнаулаш ы п малайлары н, йортын курергэ барырга булдылар.
Узе яш эгэн йорт алды на ж,иткэч, Ринат маш инадан тоште дэ
тезлэнеп, элек йоргэн сукм аклары н, куллары н ж,эеп ж,иргэ ятьш ,
кадерле ж,ирен упте. Кайберэулэр хэйран калы п бу эш кэ карап
торды лар. Б и к ны к дулкы нланган Ринатны абыйсы сакланы п кына ж,ирдэн торгызды: "Биреш мэ, брат, ны к бул!" - дип аркасыннан
йом ш ак кы на сыйпады.
Менэ аны ц торган квартира ишеге тебендэлэр. Ж,идгэсе звонокка басты, иш ек ачылды. Лилиянен, ире кемнэр болар дигэндэй
карап тора. Л^ицгэсе Зэлиянен, ачы к тавы ш ы Л илияне дэ иш ек
яны на китерде: "Эйдэгез, эйдэ керегез”, - дип килучелэрнец беразын таны п алып, ойгэ чакы рды . Л или я кы зы н кутэргвн, ахрысы
я ц а гына естэл артыннан бала аш аткан ж,иреннэн торган. Килучелэр чиш енеп, тургэ уза баш ладылар. Килучелэр арасында берсе
Л илиягэ таны ш , бик таны ш , лэкин онытылган, яисэ озак кы на
куренмэгэн кебек иде. Залга уткэндэ Ринат Л илиясенэ генэ та
ныш булган хэрэкэт ясады. Л или я кинэт кенэ нэрсэдер булгандай
узен начар хис итеп куйды. Ш улчак ж,ицгэсе Зэлия ярдэмгэ килде: "Л илия, син утыр, аптырама", - диде. Зэлиянен, сойлэп бетуен
дэ котмэгэн абыйлары ИлЬам Л илияне барып кочаклап алды, кулындагы кы зы н алып, шым гына торган иренэ бирде. "Эйе, син
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ялгы ш м ы йсьщ , Ринат чы нлап та исэн-сау кайтты , ул барлык
бэла-казалардан исэн калы п, безнец арага кайтты " - дип анлатты.
Лилиянен, ярты лы ш Ьушы киткэндэй булды, Ринат та Лилиясен барып кочаклал алды , минут сузсез тордылар. Б аш ка сыйм аслы к ш атлы км ы , табыш мы? Барсы н да бер м инутка телсезенсез калды рды . Л или янен кузлэренэ ч ы ккан яш ьлэре узеннэнузе туктам ы й ага да ага. К уллары Ринатньщ битен, чэчлэрен,
кузлэрен туктаусы з капш ы й, сыйпы й иделэр. Тиз арада Зэлия
Л или ягэ дэ, Р и н атк а да дарулар эчерде. "Икесен генэ калдырыйк", - дип калганнарны зал булмэсеннэн чы гарга ымлады.
Ринат белэн Л и ли я йкэу генэ калды лар, авыр ты нлы кны бозы п, Ринат телгэ килде: "Син гаепле тугел, син кеткэнсец, белэм.
Рэхм эт сица, балаларны карап устергэнсен,, кеш е итэргэ тырыш кансьщ . Мин алар туры нда тегендэ бик куп уйлый идем, алар ничек дип, э хэзер белдем инде, алар ю галып калм аган. Балалар инде ускэн, узлэре минем ян га курэселэре килгэн саен килерлэр".
0стэл эзерлэнгэч Л или я белэн Ринатны чэй яны на чакы рды лар.
Л и л и ян ец торм ы ш иптэш е Х эсэн уз-узен к а я к у я р га
белмэгэндэйрэк хис итте. Эмма Ринат тиз чиште бу мэсьэлэне:
"Син гаепле тугел, борчылма, устерегез кы зы гы зны , минем бала
лар ускэн инде, узлэре барып торыр минем я н га”.
Табын яны ннан кузгалганда карадгы ны клал теш кэн, тышта ж и л кутэрелгэн иде. Себер кезенен кы ш ка кергэн мэле. К уктэ,
еракта йолдызлар ж ем елди, энэ тегесе таны ш ахрысы. "Саумы,
Ринат! - ди. - Син буген уз туган ж,иревдэ, туганнарьщ белэн,
йерэгец тыныч",- ди. "Эх, белмисец ш ул, йолдызым, белмисец,
зур табыш ларым белэн бергэ зур ю галту да кичердем мин буген".
А ркасы на абыйсыньщ йом ш ак кы н а кулы тиюдэн яцадан
зциргэ, барлы к ш атлы клары h9M кайгы лары булган ж,иргэ килеп
теш те, сискэнеп китте: "Эйе, абый, кадерлем, яш эргэ кирэк,
улм эскэ, ты ры ш ы рга, бетен кайгы-хэсрэтлэрне ж,ицеп чы ккач,
ю галм аска иде". Ринат ж,ицгэсе белэн абыйсын киц итеп кочагы на
алы п, м аш инага таба атлады.
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1КА1ЕШ Щ Ш ЛЖ Ш Ш
ртэнге дымлы саф Ьава ж ан га рэхэтлек, ж ицеллек ести.
Ты нны куы ра торган эсселек кутэрелгэнче бэрэцге
тэпэлэргэ ч ы ккан М уллаяр карт дэртлэнеп, чэмлэнеп эшлэде.
Тэпэлэп, уталы п барган ж,иргэ арты на борылып караса, рэхэт булы п кита. К аз теше кебек тезелеп киткэн рэтлэр куцелгэ ж,ылыл ы к, канэгатьлек бирэ. Б акчаны н ярты елеш е чупле, кумелмагэн,
чуп улане кеш е буе булганчы утап-кумарга елгерергэ кирэк. Кояш
нурлары кы зды ра баш лады, тэмле итеп ж,ылы кайм ак белэн чай
эчэсе килеп китте М уллаяр картньщ . Карчыгы Хэнифасе эллэ
кайчан сепаратордан кайм ак аертып, самоварын чож латы п аны
кетеп торадыр инде. Ш ул тэмле уйлар белэн М уллаяр карт бакчан ы ц урге баш ыннан ей ягы н атаб атэп эл и баш лады. Тэпэлэп килеп
чы гуга йорт алды нда тавы к чебешлэре белэн корт-корт килеп кабарынып йери, соцлап кы на туган сары к бэрэннэре ты ш кы ялан
абзарда энилэре яны нда куш эп йокы мсырап яталар. Тэпкесен
кэртэга сеяп куеп, М уллаяр карт куллары н ты ш та юып, сертенеп,
ойгэ кереп китте.
0 йдэ беркем юк, чож лап торган самовар встал естендэ утыра, яц а аертылган кайм ак та встал естендэ уз урынын алган. Бу
нинди хэл, Хэнифасе кая, инде ничэ еллар язы лм аган кагыйдэ
дигэндэй карчы гы аны Иэрвакыт иртэнге чэйгэ котеп тора. К ай
чан, кайдан гына кайтм асы н, М уллаяр картны Хэнифасе чай эчепме, ты ш кы болдырларны себерепме карты н карш ы ала торган
иде. Гомергэ булмаган хэл. М уллаяр картны ц бик тэ чэй эчэсе
килсэ да, ни тиклем тамагы кипсэ дэ узе чэй ясап эчмэде. Кулына
килеп элэксэ шул вакы т Хэнифэсе, эллэ ниш лэтер иде ул шушы
м инутта карчы гы н. Ж,аны кееп ты ш кы я к к а чыгып барганда
курш е хаты ны Рабиганын, сет тулы чилэген куреп калды. Бидрэ
ниш лэп сепаратор янында тора, кайм ак савыты да буш. Нэрса бул
ган бу хаты ннарга. М уллаяр карт тэмам апты рауга калы п иш ек
алды на килеп чы кты .Ш улчак каз бэбкэлэрен ияртеп су буеннан
кайткан икэн, аларны яцадан су буена куы п теш ерим дип кап ка
ачып м аташ кан арада Рабига куршесе килеп керде. М уллаяр карт
ны куру белэн Хэнифэсен тиз арада больницага озатулары турында эйтте. "Б ахы ркай, бер суз эйтэлмэде, мин кергэндэ егылып ята
иде ты ш кы як та, мин урам га м аш ина яисэ атлы карарга чы ккан-
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да, яры й эле, монау Зебэйдэттэй малае Хэбир туктап тора иде. А да
уты рты п Х энифэттэйне фельдш ерга алып теш тек. У коллар ясап
районга ук алып киттелэр узен. Ф ельдшер эйтэ: "Йорэк, - ди. - Си
нен; кай д а и кэн л егец н е дэ эйтэ алм ады , б ах ы р каем ", - дип
сойлэнэ-сойлэнэ сепаратор яны на утте. "Менэ сица мэ! - "Эшлэр
ш улай булып киткэн икэн". М уллаяр картны д куцеле тоште,
денья карангы ланды , эйтерсен; дэ, бу яш эр доньяны д дурт почмагы да тулы булса, эле килеп бер почмагы буш Ьэм салкы н булып
китте. Ацлар- адлам астай, каз бэбкэлэрен эткэли-терткэли су буена эйдэлэде. Су буеннан еенэ менэсе килмэде аны д, деньясы буш,
канаты сынды, гомер иткэн карчы гы яш ь чагында бэби табарга да
бер кая китмэгэн карчы гы больницада, имеш. Юк, тизрэк олы
улы на хэбэр итеп, яны на барырга кирэк. Мондый уттай эш вакыты нда бик озакка китеп тэ ятм асы н иде. Ш ул уйлар белэн тизрэк
су буеннан кУ'гэрелеп, еенэ дэ кереп тормастан, колхоз идарэсенэ
таба китте. Секретарь кы здан телефоннан курш е авы лда яш эгэн
улына хэбэр иттерде. венэ кайты п бик куцелсез генэ берузе чэй эчте. Тагы бакчага бэрэдге тэпкелэргэ чыгып китте. Кояш кы зды ра,
эчэсе килэ. М уллаяр карт ей ягы на килебрэк ы ш ы к урынга утырып хэл алы рга булды. Хэл итеп уты ра торгач, уйлары белэн яшьлек еллары на кереп киткэнен сизми дэ калды.
1946 елны д яз ае, я д а гына ярлары ннан чыгып аккан Илек
елгасы ты на твш кэн, су киткэн ж дрлэрдэ матур итеп ямь-яш ел
улэн борынлап чы гы п килэ. Су буен билэп ускэн баЬадир тополь
агачлары яф рак яры рга эзерлэнгэн, узэн осте сары чэчкэ - яз
билгесе белэн тулган. А вылда яш ь ж д лкен чэк су буена узэнгэ уенга чы кканнар. вздереп гармун уйный, яны нда йврэге булган кеш е
бу м атурлы кка битараф кы на кала алмас иде. Егетлэр, кы злар
ж,ырлыйлар, кы зы клар сейлилэр, колеш элэр. Атлар сараена ат
илтеп кайты п килгэн М уллаярньщ яш ь чагы , сугыш тан содгы
еллар. Егетнед сугы ш та курсэткэн батырлыгын исбатлаучы тэн
яралары , орден Ьэм медальлэре барсы да абруен баш ка егетлэр
арасында кутэребрэк курсэтэ иделэр. А ныд кебек ук солдаттан
кайтучы лар бар барын, эмма зэдгэр кузлэр, чибэрлек барсында да
тугел инде.
Колхозда ул елларда ж,ир улчэуче булып эш ли. Бер теркем
егетлэр белэн свйлэш еп торганнан сод хэзер юынып, киенеп мин
дэ ж,эйлэугэ чыгам дип кайты п китте. в й капкасы на ж,иткэндэ
53

алардан кеянталеп судан Хэнифэ чы гы п кила иде. Исэнлек-саулы к сораш каннан сон, Хэнифэ юлын дэвам итте. М уллаяр басып
торган ж,ирендэ каты брак калды : "Н инди куе зэцгэр кузлэр,
эйтерсен дэ шул зэцгэрлеккэ кереп батарлы к, куе кара чэчлэр.
"Эллэ гаш ы йк булдым инде", - дип, ч ак акы лы н а килде М уллаяр.
Хэнифэгэ килгэндэ шул: ул ни тол хаты н, ни тол кы з булып
калды бу яш эр деньяларда. К ияугэ чы гып ике ай да утмэде торулары на, ирен арм иягэ алды лар. Сугыштан м эрхумкэй кайталм ады. И лен, ж,ирен саклап, батыр солдат я у кы ры нда башын салды.
Хэнифэ бераз иренец авы лы нда торды да менэ куптэн тугел генэ
этилэре яньш а яцадан кайтты , эти-энисе белэн гомер ита башлады. М уллаяр ни генэ эшлэсэ дэ Хэнифэнен куе зэцгэр кузлэре, елмаеп каравы куз алды нда иде. Ю ынып-аш анып алганнан сон егет
заманасы на курэ киенеп-ясаны п чыгып китте, этисе белэн энисе
уллары на сокланы п карап калды . Эх, нинди м атурлы к, нинди саф
Ьава, йорэк эллэ нэрсэ эш ли, куцел эллэ нэрсэ тели. М уллаяр
яш ьлэр яны на барып ж,иткэндэ яш ьлэр яны п торган учак яны нда
ж,ырлаш алар, берсен-берсе биюгэ чакы ры п биешэлэр иде. Зэцгэр
кукле Ж .ЭЙГЭ йолдызлы тен, нинди матур син, нинди илЬамлы син
ж эйге тен! Яны нда булсын иде сейгэнец. Биленнэн кы сы п алып
иреннэреннэн ты ны м беткэнче упсэм иде дэ, шул яш ьлекне укенерлек итеп калды рмасам иде дигэн уйлар М уллаярны ц тэнен
рэхэтлек хислэре чорнап утте. Энэ бит кы злар да мут кы на елмая
аньщ ягы на карап, ы мла гы на, яисэ мэгьнэлерэк караш таш ла,
хэзер яны ца килеп ж,итэлэр. Нэрсэ-нэрсэ кы злар ягы ннан кытлы к юк аца, куплэрнец арасы на кереп йергэн кы зы н бераз йертеп
яц ад ан егетенэ ки тереп тап ш ы р а. Ш уца да ац а куп кенэ
егетлэрнец ачуы бар. М уллаяр эле бер кы зны , эле икенче кы зны
алы ш ты ра торганга эйлэнеп китте. Тенге м атурлы кка сокланып
торган М уллаярны ц кинэт кенэ баш ына бер уй килде. Ул тенге карацгы лы ктан ф айдаланы п, елга аш а салы нган купердэн бер-ике
атл ап к ы н а ч ы гы п , авы л уртасы ннан бара иде инде. М енэ
Х энифэлэр ее, ул экрен гене читэн койм а аш а сикерде. Ш улчак
баш ын канат астына кы сты ры п йоклаган ата урдэккэ баса язды.
У рдэк ям ан куркы п тавы ш кутарды , М уллаяр читка тайпы лы п
ч ак котылды олы тавы ш тан. Менэ иш ек алды. Хэнифэ кайда йоклы й икэн, ш уны белэсе иде? Егет экрен генэ иш ек алды тэрэзэсенэ
чиертте, эчтэ нидер кы ш ты рдады . М амык шэлен иценэ салып,
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Хэнифэ килеп чы кты : "Кем бар анда, кем?" - дип соранып торган
арада М уллаяр Х энифэнец нечке биленнэн кы сы п тотып алды.
Хэнифэнец нечкэ биле, ты гы з тэне М уллаярны ц кечле куллары
Ьэм мэхэббэткэ сусаган иреннэр узлэре дэ сизмэстэн бергэ куш ы лды . Ш улай купм е вакы т уткэндер, Х эниф э М уллаярны этеп
Жибэреп, кереп йегермэсэ, бэлки М уллаяр тац атканчы да ш улай
тора алыр иде. А ды на килгэндэ иш ек яцадан бикле, э егет бер узе
бикле иш еккэ сеялеп калды . "Хэнифэ, ниш лисед, ач беруккенэсе,
ач инде, синед ян га килдем бит". "Ю к, юк, М уллаяр, эти-эни белэ
калса, синеке дэ минеке дэ хуп курмэслэр". Эмма кы злардан беркайчан да карш ы лы к куреп ейрэнмэгэн М уллаярны ц болай гына
китэргэ уе юк иде. Я лы ны п, ялвары п Хэнифэдэн иш еген тэки ачты рды бит h9M аны ц битендэге яш ь там чы лары н убэ-убэ: "Мин си
не генэ яратам, сине генэ", - диде. М эхэббэткэ, назга сусаган яш ь
йерэклэр бергэ куш ы лды бу кичтэ.
Берсе артыннан- берсе куренеп торган донья эш лэре белэн яз
ае да утеп китте. Печэн вакы тлары ж д ткэн ч е эзрэк ты н алган ара
да М уллаяр узенец ойлэнергэ нияте бар икэнлеген эйтте. Булачак
киленнец кем икэнлеге беленгэч, М уллаярны ц этисе улы ны ц бу
лачак кэлэш ен алам а кы з димэде: "Б и к уцган, сица ш ундый донья
кетэрлек кы з кирэк", - диде. 9 энисе инде этисе нэрсэ эйтсэ дэ
ш уца бер карш ы лы ксы з кунэ торган изге бер зат иде. Ш улай итеп
авылда абруе булган хаты н, димче Рэхимэттэйне ждбэрделэр.
У цайлы ж двап алгач, кучтэнэчлэр пешереп, сый-хермэт белэн
вчэулэш еп киттелэр Хэнифэлэргэ туй квнен билгелэргэ. К унаклар
барып кергэндэ Х энифэлэрнец ой эчлэре матур итеп ж,ыелган, ей
эчендэ хуш ис чы гары п мичтэн бэлеш чы ккан . Кадерле кунакларны квтеп торганнар, ш ау-гер килеп карш ы алды лар. Кунак булы п, свйлэш еп уты рып, туй кенен билгелэп кайты п киттелэр. Н и
ках укы лы п, туйлар матур гына утеп китте. Яш ьлэр егет йортынд а ети-энисе белэн матур гы на яш и баш ладылар.
Ал ар ейлэнеш кэн елны бигрэк тэ ж,эй матур килде, кук
кукрэп хэтэр булып килгэн яцгы р матур гына итеп явы п утэ дэ,
яцгы р арты ннан кы зды ра, улэннэрне, игеннэрне тарты п диярлек
устерэ. Я лан тулды гкилэк-ж дмеш белэн, тэу башлап каен ж длэге
ж д л э к л эр патш асы дай пешэ баш лады . А ны ц арты ннан ж,ир
ж,илэге минем дэ тэмемне татып карагы з дигэндэй олгерде. Урман
тулды балая, гомбэлэр белэн. Я ш ьлэр бу м у л л ы к к а ходайга
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рэхмэт эйтеп, ш атлана-ш атлана ж ы йды лар. Ш ул онытылмаслык
ж,эйнец печэн вакы тлары бигрэк тэ истэ калган.К аен ж,илэген
М уллаяр учлары на ж,ыеп, Хэнифэсенэ китереп капты ра, азак узе
аньщ ж и л экл е иреннэрен убэ-убэ: "Ж илэгем , син, минем каен
ж,илэгем", - дип туктаусы з убэ, бар деньясы н оныта.
Габдулла Тукай эйтм еш ли: "Я^ил дэ вакы ты нда исте,
яцгы р да вакы ты нда яуды ул ж,эйне". Б ар яклап та уцай туры к и 
леп торды яш ьлэрнен эш лэре ул ж эйне. А гачын кисеп кезге я к к а
бура буралды ейгэ яш ьлэргэ. Бу эштэ бетен авыл халкы булышты.
Кумэк кеч тау яра, ди бит халы к. Кумэк кеч белэн ейнен куп елеше эш лэнгэн иде инде. Язгы айларда беренче уллары Рэш ит
деньяга килде. Эти-энисенец ш атлы гы чиксез артты. Ш улай итеп
деньясы тугэрэклэнде М уллаярньщ . Килэсе елньщ ж,эе утеп а л 
ты н кезлэр баш лануга менэ дигэн итеп йорт туе ясап ж,ибэрделэр.
Я на йорт белэн яш ьлэрне котларга бик куп х алы к килде. Алар шушы йортта куп балалар усуен, бэхет, ш атлы к телэде.
Яшь ир колхозда эш лэде, яш ь кэлэш кы ш ы н ейдэ булса да
ж,эен-язын колхоз эш лэреннэн бер дэ калм ады . Эмма М уллаярньщ
гадэт ягы узгэрэ баш лады. У зсузлелек, кеш ене ты нлам ау, узе
сейлэгэнне генэ дерес суз дип кабул итучэн булып китте. Тора-бара ойдэ дэ ш ундый тэртип урнаш ты . М уллаяры артында Хэнифэ
берсузсез барсы белэн дэ килеш еп тора торганга эйлэнде. Еллар
утте, двньяга алты бала туды. Яш ь чагы нда бик куп булган шуклы клары на да, хаты н-кы з белэн чуалуларына да кутэрелеп дэшэ
алмы й иде Хэнифэсе. Эгэр инде М уллаяры ейдэ булмаган чагында
Хэнифэсе курш егэ кереп китеп, озаграк торып, ире кайтуы наойдэ
булмаса, зур давыл чыгуын кет тэ тор инде. Менэ шулай гомер
утте, балалар усте, кайсы кая таралы ш ты , эмма ейдэге каты гадэт
гомергэ бетмэде. Яна гына эти-энисе исэн иделэр, ш уш ы денья
йезендэ, буген килеп узе алар яш енэ ж,итте. М уллаяр ш уш ы уйлар
дингезеннэн чак чы кты . Теш вакы тлары зциткэн, июнь кояш ы
кы зды рганнан-кы зды ра гына. Эх, эзрэк яцгы р булсын иде, дип
ескэ, ку кк э карады , ти к куктэ болытныц эсэре дэ юк. М уллаяр экрен генэ торып йорты ягы на атлады, тавы к чебешлэрен аш атты , су
булмаган савытларга су салды.
Тыш тагы эшлэрне баш кары п ейгэ керде, иртэнге самовар
естэл естендэ утыра. М уллаяр самовардагы суны чэйнеккэ бушаты п, чэйнекне газ плитэсенэ куеп ж,ибэрде. Табадагы бэрэцгене
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ж,ылытырга куйды . Ч ак кы на яты п торыйм дисэ, улеп йоклап
киткэн. Бервакы т ут курш есе Рабигаттэйнец эткэлэп-терткэлэп
уятуы на кузен ачса, апты рабрак та китте. "Син, ниш лэп еле болай
карчыгым ейдэ юк дип Ьуштан язды н? Чеен куеп йоклаган. Янып
улэсец килэме", - ш ул сузлер белэн Рабига дусты М уллаяр картны
чэйгэ ч ак ы р д ы , бэрэцге аш арга к а ш ы к куйды . "У лсэ, мин
улгэннэн кеш е кэм ем эс", - диде М уллаяр исе ки тм и генэ.
Икэулэш еп шым гына чэй эчтелэр, картны ц аш арга аппетиты да
ю к, аш аган аш ы н кеч лэп кабы п уты рды М уллаяр. К арчы гы
Хэнифэ бер ж,иргэ дэ ацардан б аш ка китмэгэнгэ курэ аца бу денья
ш ыксы з Ьэм буш иде бугенге кондэ.
К ичкэ тагы бакчага чыгып бэрэщ'е кумеп йергэндэ олы улы
курш е авы лдан килеп ж,итте. Кету к ар ш ы л ар га курш елэргэ
эйттелэр дэ Хэнифэсе яны на больницага китеп бардылар. П алатага барып кергэндэ карчы гы яры м терэлеп яты п тора иде. Хэллэрне
сораш кач М уллаяр: "О заклама инде син, озаклам а, уттай эш чагы
бит", - дип кы зды ры п алды. Хэнифэсе елмаерга ты ры ш ы п: "Мин
буген кайты р идем, бер дэ монда ятасы м килми", - диде.
Чирле яны нда бераз уты рганнан сон кайты рга булдылар,
Рэш ит энисенэц тизрэк терелуен телэде, оны клары н килэсе тапкы р алып килэсен эйтте. Саубулашып чыгып киткэч Х энифэ ечен
ты нлы к урнаш ты . Аньщ да минут та монда ятм ы йча кайты п
китэсе килэ, китереп салулары на бер кон дэ утмэгэн, эйтерсец дэ
бер ел вакы т утте. Яндырып чэй эчэсе килэ Хэнифэнец, кая инде
монда больница ж ирендэ чэй. Карш ы сы нда гына м арж д хаты н да
кроватында узенэ уры н тапмы йча эйлэнэ-тулгана ята. Йозенэ карасац, чирлегэ дэ охш амаган, чиертсэц кан чыгарга торган тулы
бите Ьич кенэ дэ чирле кеш ене хэтерлэтми. К арацгы теш те. Уколлар ясалып беткэч, мар>ца хаты н узен Н ина дип таны ш тырды,
Эбигэ, бэлэкэй чэй кайнаткы ч белэн чэй куеп алды. Тэмле итеп
чэй эчэргэ уты рдылар, ейдэн алып килгэн кучтэнэчлэрне уртага
куеп берсен-берсе кы стады лар. Ч ы наяктагы чэйне бер-ике йоткач
та эченэ ж,ылы йегергэндэй булды, рэхэт булып китте.
" Эй, д енья, гомергэ еемне калды ры п еракка киткэнем дэ юк
иде бит. Монда килеп эчэсе сулар булгандыр инде", - дип уйланауйлана чэен эчте. Кинэт кенэ кукрэген урмэкчэ пэрэвэзедэй якяктан кы сы п, тарты п чеметеп, авырту ялм ап алды. Кулы белэн
кукрэген каплап, ты н алы рга ирек бирмэгэн авыртуны алып таш57

лардай булып кулм эк изуен ачты . Тын алуы кы енлаш ты . Кинэт
кенэ эбинец хэле начарланы п китуен куреп торган палатадагы хаты н йогереп чы гып ш эфкать туташ ы н чакы рды . Ш эфкать туташ ы
йогереп килгэндэ хэл тагы н да начарлана теш кэн иде. Эби авызын
ачы п Ьаваны ны грак суларга ты ры ш кандай итеп артка каерылып
кузлэрен бер ноктага карап катты . Д еж ур врачны чакы ры п Ьэм
кислородлы мендэр кутэреп йогереп кергэндэ эбинец хэле тэмам
начар иде. Ул соцгы сулыш ын алы п, башын бер я к читкэ ж ай гы 
на салды. Тиз арада ясалган укол да эбине улем тырнагыннан
алып кала алмады. Дежур врач эбине ты цлап, йерэк тибешлэрен
тикш ергэннэн соц улуен исбатлады да чыгып китте.
Хэнифэ эбигэ бу минутта бернэрсэ дэ кирэкм и, аныц ботен
деньясы ж итеш Ьэм тугэрэк иде.
Телефон аш а Хэнифэ эбинец улеме туры ндагы хэбэрне каравылчы булып эш лэгэн Ш эмсия апа килеп эйткэндэ М уллаяр карт
ей эчендэ нидер эш лэп йери иде. Берузе генэ куркы ны ч хэбэрне
эйтергэ кыенсынган Ш эмсия апа курш елэре Рабигаттэйне узе
белэн алып кергэн. Хэбэрне иш еткэч тэ М уллаярны ц ыш анасы
килмэде: "Н иш лэп инде, больниска кеше терелу ечен бара, улэр
ечен тугел",- дип Ьушы китеп торды бераз. Ш эмсия апа курше
авы лга да хэбэр ителу турында эйтте.
Бераздан бортлы маш ина белэн курш е авылдан тагы олы
улы килеп ж итте, килене, оны клары картны кочаклап елап алдылар, мэетне алы рга икэулэш еп киттелэр.
Хэнифэ эбине ботен авыл белэн бик зурлал соцгы юлга озатты лар. М уллаяр бабай ечен зур йорт бушап калды , аш аган аш ы аш
та булмады, эчкэн суы кайнар куз яш ьлэре булды. Беркемнец де
угет-нэсихэтен ишетмэде. Хэнифэсе деньядан китуе аныц ечен узе
улу белэн бер булды. Моца тиклем гад и булып куренгэн нэрсэлэр
аны ц очен узенец мэгьнэсен, эчтэлэген югалтты.
Исэн чаклары нда карчы гы н еш кы на жэберлэулэре, хэтерен
калды рган чаклары еш рак исенэ теш те, кукрэк елешен еш рак
утеп китмэслек авыр авырту ялм ап ала иде.
Киленнэре, кы злары , уллары , оны клары никадэр игьтибарлы булырга ты ры ш салар да, аны ц хэтерен бер генэ кенгэ дэ алдый
алмадылар. Хэтер дигэн нэрсэ бик каты уты ра иде куцел тебендэ.
Карацгы чы райлы , нэрсэдер уйланып кы на йери торганга эйлэнеп
ки тте. Б у ден ьяд а мин Х эниф эм не ж и т эр л е к яратм ады м ,
58

ж,итэрлек ихтирам итмэдем, ж,итэрлек куцел назымны бирмэдем
дип езгэлэнде ул. Ш улай кайгы ры п, езгэлэнеп яш и торгач кыш
кеннэренец берсенде узе дэ карчы гы - >цан елеш е Хэнифэсе янына
китеп барды . Б а л а л а р ы , он ы клары барсы да картаталары н
нэнэлэре яны на яш эргэ китте диялэр иде. Менэ ш улай ике йерэк
ялгы злы кны кичерэ алм ы йча, яцадан бер-берсен сагыныш ы п те
ге деньяда бергэ куш ы лды . Ь эрхэлдэ ш улай дип уйлыйбыз без якты деньяда яш эргэ калганнар.

тшттш ш ш
Т й й ы ш к ы кы ска кеннэрнец фэтуэсе ю клы гына, уйлаган
•Ц ^ эш л эр ен ец эш лэнми калуы на квенеп аты н тугары п, алды на печэн салы п йерде Ф эрит абзарда. Кен озыны на, вендэ булмавы на карамастан, ачы кканы н да белми, эчэсе дэ килм и, тик
ж,илкэлэрне баскан авы рлы к кы на бар иде. Кар быел бигрэк куп
яуды , йорт-кураны, бакчаларны ап-ак кар узенец ж,ылы туны асты на кумде дэ куйды. М унчага бара торган сукм акларны д а катлы -катлы кар каплады . Ф эрит бераз басып караны п ты н алып торганнан сод экрен генэ авыр адымнар белэн ейгэ таба атлады. 0й гэ
килеп кергэндэ хаты ны ЭКэмилэ естэл яны нда кичке аш ашап
утыра иде. И ке ягы нда ике игезэк кы зы узлэре аш арга ты ры ш ы п
каш ы кл ары н я авы злары на, я борыннарына китереп куялар.
Энилэре каш ы клары н алы п аш атыйм дисэ, ачы чэрелдэу башлана. Кайтып кергэн этилэрен кургэч тэ икесе дэ ш атланы ш ы п йегереп килеп >циттелэр, ж,итми ни яклаучы , аларны иркэлэуче кайтты бит. Ярата менэ ш ул ике кадерле кы зчы гы н Ф эрит, урман
эш лэре белэн озаграк вакы тка китэ калса, сагынганы ш улар.
"Этиегезгэ чиш енергэ, юынырга ирек бирегез", - дип хаты ны чак
аралады кы злары ннан. 9стэл яны на уты ргач, аркасы н куеп яткан
энисенэ куз тешерде: "9ни, эйдэ аш арга тор, ашадьщмы?" - дип
сорады. Х атыны аны ц сузен элеп алгандай итте: "Аш асын, торсын, аны ц авы зы н бэйлэп куйм аганнар, аны мин дэ кы стап кы на
торалмыйм, эшем куп, упкэлэп ятм асы н бер дэ ю к ка”, - диде.
"Торы п т а йерм и и чм асам , кар т сеякл эре авы ртм ы й
микэнни? Н ичек озын кон буена лэх китеп яты п буладыр, ацламыйм шуны". Ф эрит авы зы на китергэн каш ы гы н кире куеп эни59

еенэ торып уты ры рга булынггы, хаты ны на кы ры н куз белэн генэ
карап алды. Ф аты йма эби торгы зы ш канга рэхмэт эйтеп ты ш ка,
чы гып китте. Кергэч куллары н юып аш арга утыргач барсы да каш ы клары н а урелде. 0стэл яны нда ике кы зы ннан баш ка тавыш
чы гары п сойлэш кэн кеш е булмады. Ж ,эмилэнец кен буе упкэсе
ж,ыелып килгэн иде. Берни дэшми генэ чэйлэр ясады , ш улай да
кайнанасы алды нарак йомш ак ипи киеэклэре, тэмле вареньены
якы н рак куйды . Чэй тэмлэп эчкэндэ, Ф эрит ике хаты нга дус
яш эргэ, ачуланы ш уы гы з бутэн булмасын дип эйтеп куйды.
Сызгырып та, улап та уйнаган буран кеенэ Фэрит уянып
китте иртэн, тэрэзэнец туцмый калган елеш еннэн караса, ты ш та
куз ачкы сы з буран: "Тэк, буген ейдэ генэ инде, беркая да барып
булмый", - диде. Урман ю ллары кар, буранга кум елэ. Буран туктамыйча урмандагы дус куяннары , бурелэре яны на баралмый торыр
инде. Ярый ла салган азы клары ж,итсэ бу кеннэргэ. 9йдэ тып-тыныч, барсы да йоклы йлар. Ул да арты на борылып, аяк очларына
басып килеп, яцадан ж,ылы юрган астына чумды.
Савы т-саба ш ал ты р ав ы , б ала-чага тавы ш ы у ятты аны
яцадан бераздан. Киенеп аш булмэсе ягы на чы кканда хаты ны
Я^эмилэ теш ке аш эзерлэп йори, ике кы зы мэш килеп уйны й, энисе мич буенда йон эрлэп уты ра иде.
"Тордыцмы?" - дип хаты ны сузлэрен эйтеп бетермэде, тыныч кы на уйнап уты рган кы злары этилэренец аягы н а килеп тэ сарылды лар. А ларны кутэреп алып, убеп, бераз сейлэш кэч Ф эрит ей
алдына чы гы п китте. Ты ш та буран кечэйгэн, ейдэге бураннан
ны грак - дип келемсерэп куйды Ф эрит. Каралган малларны к а 
рап, керэлгэн ю ллардан буран тутырган карларны керэш тереп
йергэннэн соц, лапас алды на кереп тэмэкесен кабызды. Бер ноктага тукталгандай уйлар дицгезенэ чумып киткэнен сизми дэ калды.
С угы ш тан соцгы еллар: 17 я ш ьл е к егет тракторчы л ар
курсын бетереп кенэ кайткан чагы , аны биш кэ булэргэ торалар.
Кендезлэрен иксез-чиксез колхоз басуларын серсэ, э кояш баюга
кичлэрен авыл бакчаларын сореп, йомш артып йори. Менэ шунда
курде дэ инде ул беренче хаты ны Рэш идэсен. Педучилищ е тэмамлап кы на кайткан кы з узлэренец авы лы нда рус теле эдэбиятын
укы та иде. Эш бетереп чэй эчэргэ кергэн егеткэ зэцгэр кузле, соры
ж,итен чэчле кы з бик ошады. Яш ьлэр дуслаш ып киттелэр. Яца елда туй да ясап куйдылар, матур гына тормыш башланды. Д еньяга
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ямь естэп, эчкэн суларга тем естэп гаилэдэ бер-бер артлы ике кы з
бала туды. Б ала-чага усэ торды, гомерлэр утэ. Рэш идэнец генэ
соцгы вакы тта кэефе кы ры лгалы й, иренец гади колхозчы тракторчы булуын телэми баш лады. У кы рга, укы рга дип кундерэ башлады аны, тэки кы сты й торгач рабф акка укы рга керергэ мэж,бур
итте. Рабфак бетергэннэн сон, аны МТС директоры итеп курш е зурр ак авы лга эш кэ билгелэделэр. Эш тэн соцлап к ай ту л ар ,
конлэш учэн усал Рэш идэ ечен ош амый баш лады. Бу эш ец дэ алама, сица бармый дип, узе кебек укы тучы Ьенэрен сайларга кун 
дерэ баш лады. Читтэн торып укы тучы лы кка укы рга тэки керттерде. Читтэн торып институт бетергэн Ф эрит хаты ны белэн бер
мэктэптэ эш ли баш лады.
Эмма усал, конче Рэш идэ монда да тынмады, ирен хатынкы злардан конлэп кенэ торды, берэрсе белэн мелаемрэк сейлэш сэ,
яисэ бергэ калса, ойдэ тавы ш булачагы кон кебек ачы к иде. Кайнанасы белэн аралары куптэн бозы лганлы ктан, беркен килеп аны
бу йортта бер нэрсэ дэ тотмый кебек булды. Гомере заяга утэ кебек,
э кайдады р якы нда гына икенче бер гомер котэдер кебек иде аны.
Коннэрнец берсендэ узенец туган авы лы ннан м аш ина яллап алып
килеп, ойдэ булган бар м елкэтне, малны тояп кайты п китте. К ур
ше авыл мэктэбенэ ачы к дэрескэ барган Фэритнец кайтуы на коры
ой Ьэм энисе генэ уты рып котэ иде. Куз яш ьлэрен сорткэлэгэн
энисенэ елам аска куш ы п: "Исэн булсам, мал табылыр, тик менэ
кы злары м гына жэл", - диде. 0 ч еллап ойлэнми яш эде ул шушы
йорэк эрнетерлек вакы йгадан соц. Ш улай да бервакыт энисе Ьэм
туган тиеш ле апасы ныц димлэве буенча курш е авылдан ире улгэн,
бер баласы булган хаты нга ойлэнеп куйды.
И кенче хаты ны бик тыныч булды аныц: угез улсэ - ит, арба
ва т ы л с а- уты н, диебрэк яш и иде аныц Зифасы. Д оньяга гузэллек
естэп ике кы зы туды, эш кэ уцган Зифасы соцгы вакы тта баш ка
чы гы йк, йорт бетерик диебрэк сейлэнэ башлады. Эниецне, ташламабыз килеп торырбыз. Эмма бу сузлэр Ф эриткэ шундый тээсир
итэлэр иде. Б ер кен ки леп хаты ны на болай диде: "Ош амаса,
китэсец дэ барасыц, мин энине гомергэ дэ таш ламы йм. Син этисез
усунец ни икэнен белмисец икэн, э менэ мин бик яхш ы белэм. Ул
узе ир-ат та булды, эни дэ булды, урамга кеш е арасына чы кканда
инсафлы хаты н да иде". Ш уныц белэн суз беткэндэй булды, икесе
дэ ты ны п тордылар.
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Коннэрнец берсенде урман хуждсы М иннэхмэт абзый килеп
керде боларга. И сэнлек-саулык сорашып бераз чэйлэп утырганнан
сон,, читлэп-нитеп тормыйча йомыш ын айтте дэ салды: "Хэлемне
узем генэ белэм, чирлим, э менэ урманымны ыш анычлы кулга тапш ыры п китэсе иде. Тик син, Ф эрит, минем уйлаган кешем, тебэп
сица гы на килдем. Б у укы тучы лы к эше сица бик ошап та бетми бу
гай, узец дэ бер сейлэнгэн идец бит. Э менэ урман, урман инде ул!
А ны ц теле генэ юк синец белэн агачларны ц сейлэш ергэ, шунда
барсам, ты н алып кайткандай булам. - М иннэхмэт абзый уйланып
китеп кузлэрен бер ноктага текэде. Бераздан сискэнеп Ф эритнец
ицбаш ына кулы н куеп: уйла м алай, уйла, ждвабын эйтерсец. Б ик
озаклам а да, мин кетэм , килерсец", - дип китеп барды.
Дересен эйтте М иннэхмэт абзый узенец хезмэтен яратмавы
туры нда, нэкь ноктасы на баскандай итте. Ямьле язларда бар булмы ш ы узе элек тракторда колхоз басуларын аркы лы га-буйга да
сереп йергэн ж,ирлэрен сагы н ы п -сагы н а иде. Б ул гач булды ,
дигэндэй, узенец бер карарга килуе туры нда хаты ны Зиф ага
эйтте. Х аты ны ни: "Бигрэк эйбэт булыр, урман хуждсы булсац,
йорт бетеруе дэ ж,ицелрэк б ульф ”, - дип узенекен такы лдады .
М иннэхм эт абзы йны ц х эер-ф ати хасы н ал ы п , аны ц эш лэрен
дэвам иттеруче урман хуж дсы булып китуенэ кайчагы нда узе дэ
апты ры й иде.
Ару - талуны белмичэ язы н - кезен агач уты ртулар, жэйге
челлэдэ кабы к теш ерулэр, узенэ булеп бирелгэн печэнне кеш елэр
белэн чабарга ерак болынга китулэре узе бер вакы йгага эйлэнэ
торган иде. И ке еллап эш лэгэч кенэ Ф эрит узенэ йорт бурата башлады , комсызланы п китеп бер дэ узем баш , узем туш дип кыланмады. Ул йортка да вакы т ж,итми иде. У рлаш уны хуп курмэгэн
Ф эрит ечен харам ей кирэкм и иде, ей дигэн нэрсэне салу озакка
сузылды. Зифасы энисе белэн килеш э алмады , кеннэн-кен ызгыш у, елаулар артканнан-арта барды. "Бу м уклэк белэн торганчы,
шул гомерлеккэ бу доньяга яш эргэ дип килгэн энисе белэн гомер
кичергенче, мин баш ымны алып сездэн котылам", - диде киткэндэ
Зифасы . 0стэп эйтеп тэ куйды: "Беренче хаты ны ц юньле ир бул
сац, синнэн китмэс иде ике баласын алып", - дип, бер дэ гаепсезгэ
йорэгенэ яра салы п китте. А ягы на яты п еламады Ф эрит, тик: "Уйлап эшлэдецме бу эшецне", - дип кенэ эйтте. Б алалар турында, го
мер узганлы гы туры нда эйтеп карады , эмма Зиф аны кире кунде62

рерлек тугел иде. М ин куп кеттем, алдагы кенемдэ энием яны нда
яш им , синец эниецэ хезмэт итеп ятканчы", - диде. Тагы буш йорт,
энисе белэн торып калды лар. Бер бэхетец булмаса, кету коткэн акчацны да бирмилэр, - ди халы к мэкале. Ф эрит белэн дэ ш улай бул
ды. Эллэ язм ы ш , эллэ чы нлап та энисенец гадэте усал микэн? Аца
калса, энисеннэн якы н, яхш ы кеше юк деньяда. Эле дэ ислэрендэ,
авыр заманнарда ятим лекне бик сиздертмэскэ ты ры ш ты , авыр
минутларында энисенец алабута, аш ислэре килеп торган куллары на килеп башын куеп елап та ала иде, аны ц куенында гелбакчалар, ты ны члы к h9M куцел ацлап бетмэслек рэхэт була торган иде.
Б ик ачуланып киткэн чаклары нда Фэрит энисенэ: "Ниндисецдер инде, кеш е эше сица ош амый, эш лэмэсэ эш лэми дисец, ш у
лай булгач ботенлэе белэн ейлэнм им , яш э узец баш, узец туш бу
лып". Ул ч акларда энисе авы зы н береп, башын оскэ кутэреп
бизгэк тоткан кеш енекедэй калты раты п, читкэ борылып уты ра
торган иде. Фэрит ботен булмыш ы белэн эш кэ бирелде, тубэсе
ябылган, тэрэзэлэре куелган йорты тезелеп бетмичэ тукталы п
калды. Ж,эйге челлэ коннэрнец берсендэ печэн чабып арыгач
якы нда гына йом ш ак сулы елгага тошеп су коенганда очратты ул
узенец мэхэббэтен. Эмма алар арасында булган яш ь аермасы
мэхэббэт туры нда уйларга да куркы та иде, курш егэ нэнэсенэ кайты п йоргэн к ы з узе дэ Ф эритне куреп алган иде, л эки н ул
кеннэрдэ игьтибар итеп бетмэгэн икэн. Ш ул кичне арып-талып
кичен болдыр кутэрмэсендэ ял итеп уты рган Фэрит алды на кинэт
кенэ килеп басты Ж,эмилэсе: "Мене эниецэ нэнэем авыз итэргэ
ж,илэк кертергэ кушты", - дип тэлинкэсен сузды. "Соц куш кач
бар, узец кертеп бир", - дип Ф эрит читкэ тайпы лы п юл бирде. Узе
торып бакчаларны ц, тирэ-юньнец матурлыгына сокланып туйгач
кы на ойгэ керде. 0 й гэ керсэ, аптырап китте, энисе курш е кы зы
белэн Ьаман да естэл яны нда чэй эчеп уты ралар иде. Аны куреп
алган энисе: "Эйдэ, улы м , чэй эчэрсец, менэ кы зым тэмле эцилэк
эцыеп к ай тк ан , син каен ж,илэге тапм агансы ц. Ж эм и лэ таба
белгэн эле". Ф эрит оялы п кы на утырып чэй эчте, чэйдэн соц
Ж эм илэ естэл л^ыештырып алды. Эзрэк утыргач: "Мин чыгам ин
де, сау булыгыз", - дип чы гып китэ баш лагач, энисе улы на кунак
кы зы н озаты рга куш ты .
Ямьле я^эйлэр утеп, алтын козлэр килде гцир йозенэ. Эш арты ннан эш чыгып кы на торды. Й омш ак ак карлар явьга утугэ каз
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емэлэре баш ланды. Каз емэсенэ дип кайткан /К^эмилэне казлар суеп торы рга дип чакы ры лган Ф эрит тагы курде, эш кэ уцганлыгына, сейлэш э белуена сокланып туя алмады. Каз емэлэре утеп
5Кэмилэгэ китэр кен дэ килеп эцитте. Кич уты рырга дип кергэн
Фэритнец энисен озатып кергэндэ Ф эрит узлэрендэ китап укы п
уты ра иде: "Китап укы рга да елгерэсез икэн эле, Фэрит абый", дип кы з искэреп алды. Б ераз уты рганнан соц, чы га башлагач
Ф эрит озата чы кты . Бергэлэп сейлэш еп ап-ак яуган карларда
эзлэр калды ры п йереп тэ килделэр. "Эх, китэсем килми - диде
ш ул чак ЭКэмилэ тирэн керсенеп, - яратмыйм ш ул шау-шулы
шэЬэрне, мица авы лда гына торы рга иде". "Кал сон,, - диде Фэрит
ж,ицел генэ, - авы лда эшлэрсец, эш табылар эле".
"Сезнец бэлэкэй генэ авы лы гы зда нинди эш булсын инде
м ица, - дип келде Я^эмилэ, - монда эш эшлэучегэ конкурстыр ин
де. Э ш улай да минем шэЬэргэ китэсем килми". Кыз батырланып
китеп, Ф эритнец кулы на кагы лы п утте дэ: "Сине калдырып
китэсем килми", - дип эйтеп салмасынмы. Бер минутта булып алган кауш ау Фэритне яцадан айнытып ж,ибэрде. Ш эп-шэп атлап
к и т к эн Щ эм илэне куы п ж,итеп тоты п туктатты : "Ч ы нлап
эйтэсецме, син дэ мица якы нсы ц бит. Элла нарсэ булды, узем ацламыйм уземне. Эйтеп тэ кары йм , яш ь арасы купме дип, э йорэк
ты цлам ы й. Куме уйларымнан, йорэгемнэн куы п карады м мин си
не. Я ратасы ц м ы ?” й^эм илэ Ф эритне коч аклап алды да елап
ж,ибэрде: "Эх, син, ю ньсез,ш уца елыйлармы, - дип иреннэреннэн
суырып упте Ф эрит 5Кэмилэнец. - Я^ибэрмим мин сине болай булгач, кал минем белэн, эгэр инде минем туры да алама уйламасац".
?Кэмилэ аны ц саен аца ны грак сыенды: Яратам сине, бутэнчэ
синнэн баш ка яш и алм ы йм ", - дип уксуен дэвам итте. Ш ул ук кичне 5Кэмилэнец нэнэсенэ кереп хэер-ф атиха алды лар, икенче
кенне никах укы тты лар. Я ца елларда туй да ясап куйдылар.
Ф эритнец ике хаты ны н да ирлэренец туйлап ейлэнуе хэйран калдырды, йезгэ ж,итэр дип юраулары д а булды, булмады тугел. Менэ
ш улай Ф эрит еченче тапкы р ейлэнеп куйды . Салынып бетмэгэн
йортларын салып бетерделэр. Матур итеп аларны ц яшэуЯэренэ
конлэш еп караучы хаты ннары булды инде. Кайнанасы белэн уртак тел тапкан >Кэмилэне терлечэ ям анлап та карады лар. Эмма
кайнэ карчы к та бер генэ кайчан да килене турында беркайда да
ям ансузэйтм эде, деньялары ныц ничек кенэ булуына карамастан.
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Кайнанасыньщ ейрэтергэ яраткан гадэтен белгэн й^эмилэ
бер суз эйтми тьщ лап торып экрен генэ узенекен, э кайчагы нда
аныкы нча итеп тэ эш лэп куя иде. Эмма Ьэрвакыт ачы к йез,
тэмлерэк ризы к кайнэ алды нарак куя иде, яратты ул ш уш ы кайнэ
карчы кны узенен, нэнэсен яраткан кебек яратты . Д еньяга, гаилэгэ
бэхет естэп ике игезэк кы злары туды. Фэритнец тубэсе куктэ иде,
бу ике игезэк кы зы ннан баш ка ничек яшэде икэн ул дип уйлап та
куя иде, кы злары на сокланы п карап утырганда.
Ж ицелчэ генэ киенеп, аны югалтып арты ннан эзлэп ч ы ккан
ЗКэмилэсе килеп баскач Ф эрит дертлэп уйларыннан айнып китте:
"Без сине ю галттык, ниш лэп уты расы ц, эйдэ кер", - дип тиз генэ
кире борылган й ^ э м и л э с е н ф Эрит кочагына алды: "Яратам мин
сине, яры й эле бу якты доньяларда ходай мица сине, кы злары м ны
биргэн, сезне курми киткэн булсам бу деньядан икенче деньяда
сез булыр идегез микэн? Белэсенме, мин бэхетле, мин бэхетле сезнеч белэн, мин бэхетле яраткан, куцелем теш кэн эшемне эшлэп
йерим. Озак эзлэдем мин бу деньяда уземне, озак, анысын син
белэсец. Сине яратам , эшемне яратам , яшисем килэ". Ф эрит куллары на алып ЗКэмилэсен буран ейгэн кертлэрне ерып, ак бураннар аш а ейгэ таба атлады.
Д еньяда булган хэл, кайбер исемнэр узгэртелеп алынды.
Ч ы н-чы нлап бу д ен ьяд а уз-узенне тап сад , яр а тк а н эш енне
эшлэсэц, син бэхетле була аласыц, монысы Ьичш иксез.

ЖАЖДМ1РША ШШШ1&» 0 1 Ш
ы чкы ры ш кан тавыш Равилне иртэнге изрэп йоклап яткан йокы сы ннан уятты . Б ераз бернэрсэ адлам ы йча
кузлэрен угалап яткан м алайга тавы ш лар ты нып торган кебек тэ,
кечэйгэн кебек тэ булды. Этисенец чэрелдек тавыш ын таны п ал
ды, тагы исереп алган да энисеннэн я акча, я аракы таптырадыр
инде. Телэр-телэм эс кенэ рэхэт йокы сы ннан аеры лы п торып
утырды. Аш булмэсенэ килеп кергэндэ исерек этисе энисенед
чэченнэн элэктереп алы п, эумэклэш еп яталар иде. К уркы пелаган
сецелесе Гелчэчэкне дэ курм и иде бу минутта ата булган кеше.
Энисе ничектер этисенец куллары ннан котылып китеп, каты итеп
этеп >дибэреп, укереп елап торган седелесен элэктереп чыгып
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йегерде. Энисе арты ннан тора алмы й ятк ан этисен калды ры п Р а
вил дэ чы гы п йегерде. Энисе арты ннан елап килеп чы кканда, энисенец аркасы н гы на куреп калды , курш е Нурж,иЬан эбилэргэ ке
реп бара иде, ул да энисе артыннан йегереп барып керде.
Куз яш ьлэренэ кумелеп Нурж,иЬан эбигэ сойлэп утырган
энисен барып кочаклап алды, ул да куш ы лы п еларга тотынды.
Нурж,иЬан эбинец: "Эй, аллам", - диюдэн баш ка сузе юк иде бу минутта. "Китэм мин монардан эбекэем, китэм , тезэлэчэк башы юк
монын, тезэлер дип купме кеттем. Ж эллэдем узен, тик ул гына
мине ж эллэм и, - дип энисе тагы да куз яш ьлэренэ буылды. Тик
менэ ике баланы гына кары й алмам. А вы лда этием дэ урын
естендэ ята, энием дэ ш ы нгы рдап кы н а йери. М алаен узенэ калдырам, ике бала кары й алмыйм мин", - дип куз яш ьлэре аш а
сойлэнде энисе. Равил бу сузлэрне иш етеп энисенец итэгенэ тагы
ны грак ябыш ты: "Калды рма, эни, мине, калды рма, минем каласым килм и монда”, - дип ачы ргаланы п елап ж,ибэрде тагы да узэк
езгеч тавыш белэн. Энисе улы ны ц баш ыннан убеп тынычландыры рга ты ры ш ты , кукрэгенэ кы сты. Нурж,иЬан эби этисе кереп дулап алы п чы км асы н ечен узе мал карш ы ларга дип боларныд
еслэреннэн биклэп чыгып китте.
Бераз ты ны чланган балалар идэн уртасында ш ук мэче белэн
уйнап уты ралар, эледэн-эле аш , яисэ сет эчэсебез килэ дип энисенэ килэлэр. "Тузегез инде, балалар, ейдэ тугелбез бит, аш та
юк", — дип ты ны чланды ры рга ты ры ш ты , э узенец кузлэреннэн
кайнар яш ьлэре ел га булып акты .
Кайгы-хэсрэт эчендэ тен утте, иртэн кояш чыгуга бэлэкэй
кы зы н уяты п сейлэш ми генэ чэй эчтелэр. Берни белми ж,эелеп китеп йоклап ятк ан улын соцгы тапкы р экрен генэ упте дэ кы зы н
кутэреп эби белэн саубуллаш ып чы гы п китте. Курше эбигэ улы
уянгач этисе яны на кертеп бирергэ куш ты . Равил теш вакытында
гы на уяны п китте, уянм ас та иде, ти к ш ук мэче малай остенэ эллэ
каян сикереп килеп теш те. Кузлэрен кинэт кенэ ачуга ейдэ беркем
ю клы гы н адлап алгач, узлэренен; йорт эчлэре куренеп торган
тэрэзэ карш ы сы на барып карады , этисе болдырга чыгып утырып
тэмэкесен кейрэтэ иде. Равил тиз генэ кулм эк-ы ш таны н киеп ал 
ды да чыгып чапты. Тыны бетеп этисе карш ы сы на килеп басканда
этисе аракы томаныннан айнып бетмэгэн башын кутэрде. "Эниен,
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кайда?” - дип сорады. Б у сорау Равилнец башына суккандай итте,
ул йогереп кереп китте.
6 й эчен барлап, йегереп килеп чы кканда, курш е эбие этисе
белэн сойлэш еп тора иде. "Менэ ш улай, улым, эйтергэ куш ты ,
кайты п китэм этилэргэ - дип, - э малаемны аца калдырам", - диде.
Соцгы сузлэр Равилнец h y u i b i H алгандай итте, ы ш анасы килмэде.
"Н ичек инде, эни мине калдырмам дигэн - иде бит". "Ярар, китсэ
китэр, - этисенец чэрелдек тавы ш ы Равилне уйлары ннан айнытып
жибэрде, - улмэбез ацардан баш ка да", - дип улыны ц ицбаш ына
кулы н салды. Б у тиклем кара кайгы дая ботен деньясы карацгыланып китте малайны ц, ул ойгэ кереп кроватька яты п, бик озак уксеп-уксеп елады. Елаудан арып бер заман оеп киткэнен сизми дэ
калды. Кич жикэч йомшак кына сары - житен чэчлэреннэн сыйпаудан уяны п китте. Курш е эбисе: "Тор, улым, энэ сыер саудым,
ж ы лы сет эчэрсец", - дип торгы зып ук утыртты Равилне.
Унбиш кенлэп вакы т уткэч Равил этисе белэн энисенец ту
ган ягы на бардылар. Эмма энисе сузендэ ны к торды, аерылыш ырга гариза бируе туры нда эйтте Ьэм: "М алаецны узец кара", - диде.
Бар нэрсэне онытып сецелесе белэн йорт эчендэ уйнап йергэн малайга ачы к тэрэзэдэн энисе белэн этисенец бу сейлэш уен ишетуе
бик авыр булды.
Этисе улы н ияртеп узенец туган ягы на кайты п кергэндэ
нэкь бер ел вакы т уткэн иде инде. ?Кимерелеп барган йорт-ж ир, ей
эчендэге хэерчелек м алайны ц куцеленэ бик авыр тээсир итте. Кыенсырап, ятсы нып этисе арты ннан яш еренгэн малай карт эбисен
куругэ куркы п китте. Кыеш -мыеш атлаган карчы к куллары н сузып Равилгэ килэ баш лады.
Экияттэге ж ен карчы гы н хэтерлэткэн карт эбисе котын ал
ды м алайныц, куркуы ннан урамга йогереп чыгып китим дигэндэ
иш ек алды нда ы рж аеп торган Сарбайны кургэч туктап калды.
А ца кул селтэгэн олы лар барын да онытып оны клары , уллары
кайтуны бэйрэм итэргэ аш ы кты лар. Бераздан этисе колхозга мал
караучы булып эш кэ керде, карт нэнэлэре белэн бергэ тора башлады лар. Гомер утэ торды, Равилнец дэ 1нче класска укы рга бару
вакы ты ж итте. У ку аца авы рлы к белэн бирелде, укуы нда аныц
булыш учы кеш е булмады. Ш улай да малайны ц укуга булган омты лы ш ы , сэлэте остенлек алды. Кайчакларда эчудэн айныган
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карт анисе оныгына озак кы на итеп онытылып карап торгалый
иде, нэрсэ уйлаган икэн ул ш уш ы минутларда?
Гомерлэр су кебек акты , туктаты п та булмый аларны , алдапта. Кыш айлары н язлар алмаш ты рды , ям ьле язны яш ел ж,эйлэр
килеп онытты рды , э менэ кез айлары гына Равил очен яратмас вакы тка эйлэнде. Чонки коз аенда энисе аны калды ры п китте, кез
с ал к ы н ы белэн донья сал к ы н ы сабы йга я л гы зл ы к китерде.
Тошлэрендэ купме курде, оннэрендэ куз алды на китереп сейлэште
энисе белэн, чирлэп ятк ан чаклары нда саташ ып энисенен йомш ак
иреннэрен, куллары н еметлэнеп котте ул. Котулэр, котулэр, гомерлеккэ торм ы ш ка ашмас хэлгэ эверелгэч кенэ еметлэр езелде,
киселде.
9тисенен уз деньясы узенэ булды, аш арга эзерлэу кебек
нэрсэлэр карт эбисе аракы дан айны ган чакларда гына булды, куп
кеннэре каткан ипи кисэге белэн суы к су кендэлек ризыгы иде баланьщ . Бакчадагы бэрэцге Ьэм сыер заты булуы улемнэн коткара
иде куп очракларда. А ракы эчуне ярату аркасы нда карт этисе дэ
улеп китте, аны ц улемен бик кайгы лы кичеруче дэ булмады. А ра
кы бу адэмнэрнец ярты кеш елеклэрен дэ алы п китэ баш лаган иде
инде. Равилне ж эллэп курш е-тирэ аш атты , эчертте, уз балаларыннан калган ес-баш киемен аца бирделэр.
?Кэй аеньщ бер кенендэ курш елэргэ кайткан кунакларны д
ж игули м аш иналары ннан матур ж,ыр тавы ш ы янгы рап бетен
тирэ-якны моцга кумде. Этисе белэн бергэ эчеп утырган шешэдэш
дусты Эмирхан м аш ина ягы на ымлап: "М агнитофоны шэп, малай,
кичэ узем курдем , вэт, кул га теш ереп , бераз х а к к а саты п
ж,ибэрсэк, файда булыр иде", - дип сузен бетерде. Ш ул сойлэшудэн
куп тэ утмэде, Эмирхан утеп барыш лый йорт алдында торган маш инаны н тэрэзэсе ачы к икэнне куреп алды. Равиллэргэ кереп,
аны ш ыпы рт кы на дэшеп китереп,' эш нец нэрсэдэ икэнен ацлаткач, бар дип еслэтеп ж,ибэрде. Узе йорт эчлэрендэ, ерактан карап
торам дип сакта калды . Равил экрен генэ уйнап килгэн булып ба
су капкасы ягы ннан бэлэкэй капканы ачы п керде, тош ке аш вакы ты булганлы ктан, аны куруче булмады. М аш инага якы н ук к и 
леп ишеген ачты, кереп уты рды. Я лтырап торган "П анасоник"
магнитофонын куреп узендэ дэ булдырасы килу телэге уянды.
Эмирхан абыйсы ейрэткэнчэ, магнитофонны ала алды, экрен генэ
иш екне япты да урам я к капкадан берни булмагандай экрен генэ
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ачы п чы гы п китте. Йорт эчлэренэ кайты п кергэч кулм эк изуеннэн чыгарып магнитофонга карап торган м алайньщ кулы ннан
Эмирхан абыйсы тартып алды. М алай урелеп алм акчы иде, кочле
куллар аны шып туктатты : "Нэрсэ, эллэ булешэ алмы йсы змы ,
хэзер узем булэм аны дип", - этисе магнитофонны Эмирханнан тар
тып алды. Ул боларньщ мэш килеп тавы ш лануы на уянган иде.
К отылырга кирэк моцардан тиз арада дигэн нэтиж,э ясады эти к е 
ш е. Эмирхан: "Мин хэзер кеш есен дэ белэм, кемгэ ки рэк", - дип
магнитофонны алып чы гы п та югалды.
Теш ке чэйне эчеп алданрак ты ш кы болдырга чы ккан м аш и
на хуж асы ачы к тэрэзэле м аш инага апты рабрак карап торды, олы
улыннан: "М аш инаны ачмадыцмы?" - дип сорады. М ашинадан
магнитофон ю клы к беленгэч, барсынын, да борыны теш те. Тик
коту карш ы лаганда курш е карч ы кка зарланганда тегесе кинэт
кенэ эйтеп куймасы нмы : "Б ая тош чагы нда сезнец капкагы здан
Ф энил малае изуенэ кы сты ры п нидер алып чы кты , мин уйладым
сез берэр нэрсэ биргэнсездер", - дип. Хэбэр ш унда ук ойдэгелэргэ
иш етелгэч тегелэр эш не бик кы зу тоттылар. Магнитофон сатылган акчага исереп тэ ж итм эгэн Эмирханны якалап алып барсын да
эйттерделэр, аны ц остэвенэ Равил узе дэ: "Эмирхан абый ничек
итеп магнитофонны алы рга ейрэтте", - дип эйтеп торды. Ачудан
аж гы ры п, улы естенэ куллары н кутэреп кизэнеп таш ланган атаньщ ю лына карш ы тош кэн маш ина хужасы: "Ульща гомерецдэ дэ
сугасы булма, кул кутэрсэц, узем сугып утерермен", - дип Равилнед этисен ей почмагына таба бэреп очырды.
А ны ц арты ннан Эмирхан да ей почмагына таба очты. Исереклектэн айнып ж итеш м эгэн карт энилэре разбой салы рга дип
авы зын ачкан гына иде, шул вакы т борын тобенэ йодрык килеп
теш угэ ул да бер я к к а тэгэрэде. Торалмыйча яткан Эмирханнан
магнитофонный кайда, кемгэ саты лганы н белгэч, аны якасы ннан
алып, м аш инага уты рты п, курш е авы лга алып барып, сатылган
магнитофонны алып кайткач кы на ты нычланды лар. Равилне эти
се каты гына кы йнады : "Син эт баласы аркасында беленде бу эш",
- дип сейлэнэ-сейлэнэ кы йнады улын.
Гомер утэ торды, тормыш хэлларе яхш ы рм ады , киресенчэ,
артка таба тэгэрэде генэ. А ракы томаны бу бэндэлэрне тормыш
мизгеллэреннэн ер ак к ар ак , теп кэрэк чакы ра барды. Тормыш
котулэре, акча бирмэулэр барсы да халы к естенэ авы рлы к булып
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ятты . Кемнэрдер бу хэлдэн коты лу юлын тапты , кемнэрдер котыл у юлын курм ичэ ти к аракы га гы на табынды. Буы лы п китеп аракы эчуге чы дам ы йча уртанчы абзы йлары улеп китте, аны н улемен дв бик кайгы ры п иска алган кеш е булмады. А ны кумгэннэн
сон бер атна куделле итеп бэйрэм ителде.
Кеннэрнец берсендэ курш елэренэ кереп сабый бала тузэ ал мыйча бу тиклем битараф лы кка елап ж,ибэрде: "Мин улэм, чыдый
алмы йм бутэн мондый хэлгэ, мин беркемгэ дэ кирэкм им , беркем
мине яратмый", - дигэн сузлэрне 14 яш ьлек бала авы зы ннан ишетуе курш е хаты н очен бик кы зганы ч булды. "Менэ кичке савымнан сон кереп узлэре белэн сойлэшэм", - дип карар итте Рэсимэ.
М алайны никадэр ю атырга, ты ны чланды ры рга ты ры ш са да мескен бала уксеп елаудан тукты й алмый азапланды . Ускэч мине
тормэ юлы котэдер, бернинди рэхэт тормыш курмим ускэндэ дэ,
ускэч тэ бэхетем булмас инде", - дип такм аклап елавын белде малай. Кету кайткач Равил берузе генэ йорт эчендэ калы п озак кы на
бурэнэлэр естендэ уты рды, аны дэш кэн дэ, ю галткан да кеш е бул
мады. Тик ачы к иш ектэн гы ры лдаганы гы на ишетелде исерек
гэудэлэрнец. Савылмаган сыер Равилгэ карап, мелдерэп кузлэрен
алм ы йча карап тора. К ы зганды хайванны Равил, чоланнан бер савыт кисэге табып алып им чэклэре сет белэн тулган сыерны сауды.
Ачтан мырылдап кы чкы ры п йергэн мэчегэ сот салды. Сарбайга да
туйганчы сот теш те. Узе дэ ж,ылы сет эчеп алды. Я^ицелэеп калган
сыер куш эп, йорт алдында бер почм акка барып ятты . Равил тагы
бурэнэлэр естенэ менеп уты рды, ты ш та ж,ылы июль аеньщ сихри
тоне иде.
К уктэ балкы п янган йолды зларга карап еракта калган энисен сагынып исенэ теш ереп алды. Б элэкэй седелесе Голчэчэклэре
ускэндер инде. "Б элки берэр йолды зларны ц берсе эниемнед йорты тубэсендэ генэ янадыр", - дигэн уйлар малайньщ куцелен кисеп
уттелэр. Х ы ял дицгезеннэн чы гуга тубэндэ, ж,ирдэ ш ушы карад гы торм ы ш , ж,ан ош еткеч ям ьсезл ек м алайньщ йерэген
телгэлэп уттелэр. "Н иш лэргэ, ничек коты лы рга бу ачы тормыштан?” - дигэн сораулар элеге м инутта бигрэк тэ узэкне езэ. "Асылыны п улэм, улэм мин, мин бу деньяда чын-чы нлап беркемгэ дэ
кирэк тугелмен". Ул тен карацгы лы гы нда калты раны п чоланда
бер бау кисэге табып алды да, экрен генэ йорт капкасы ннан чыгып
узлэреннэн ерак булм аган таш л ан д ы к котельны й бинасы на
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юнэлде. К ы зы ш кан Ьэм уз-узенэ сейлэнеп, беркемне дэ таны рлы к
булмаган малайны карацгы твндэ туктатучы кеш е булмады. Беркем ж,ылы суз эйтеп, кочагы на алып куцелендэ еллар буе яткан
куз яш ьлэрен туктермэде. Котельныйга барып кереп, карацгы булуга карам астан, бик эцицел генэ элм эккэ урын табып бэйлэп куйды. Кирпечлэрнен тузы ны п ятканнары н аяк астына таба китерэ
баш лады. Тик шул вакы т нэрсэдер вата-кы ра бер почмактан икен
че почм акка таба чинап йогерешеп утте. Равил куркуы ннан: "Эни,
энекэем Г - дип кы чкы ры п ж,ибэреп, алга, чы гу юлына йогерде.
Тик шул вакы т нэрсэгэдер абынып егылды, Ьушыннан язды. Купме ятканды р, ацы на килеп башын кутэргэндэ алда сы зы лы п кы на
таи, атуы куренде. Равил торып естен каккандай итте, сыдырылган белэге, тезе ут янды ры п сы злап уттелэр. Ул чыгу ягы на килеп
ж,иткэндэ юлдан ерак та булмаган котельны й яны ннан экрен генэ
м ы гы рданы п ике гаш ы й к утеп ки тте. Р ави л ни очен монда
икэнлеген исенэ теш ерергэ ты ры ш ты . Эйе, исенэ теш те, ачы итеп
куркуы ннан: "Эни!" - дип кы чкы руы исенэ теш те. Ул энисен чакы рды , куркы ны ч вакы тта аца сыенырга, яклаучы тапм акчы бул
ды. Тик энисе генэ аны ишетмэде, килмэде. "Эни, ни тиклем син
мица кирэксец". Равилнец йерэге, эче авы ртып киткэндэй булды.
"Юк мин улэм, бу якты деньяда мин беркемгэ дэ кирэк тугелмен",
- диде ул узэк езгеч ачы ш ны танып.
Баш ы н кутэреп алга карады , тац атуы ныграк беленэ баш ла
ды, алда герлэп торган тормыш буген дэ узенец мэш экатьлэре,
ыгы - зыгы сы белэн баш лануын эйтэ.
"Ю к, мин улэм, мин улэм", - дип уз-узенэ сейлэнеп, бала
артка, карац гы л ы кк а атлады.
Тац атып теш кэ таба гы на Равилнец асылыны п улуе туры н
да хэбэр таралы п авыл халкы ны ц котын алды. Сабый бала, сабый
бала асылыны п улу беренче тапкы р булган хэл иде бу авыл халкы
тормыш ында. Б аланы кум эргэ, соцгы юлга озаты рга энисе дэ
килгэн иде. Эйтер сузлэр эйтелми, авыздан чы км ы й, куцел генэ
ачы елый. Н и генэ дип эйтсэн дэ бу хаты нга эйтер сузлэр утмэс ке
бек булды мица. Эмма ш уны эйтэсем килэ: кадерле энилэр, ташламагыз бу деньяда балалары гы зны , таш лам агы з, азактан гомерл еккэ тезэтэ алмаслы к хаталар ясамагы з. Бер кисэк икмэкне
икегэ-ечкэ-дурткэ булеп аш аганда да таш ламагы з балалары гы з
ны. Балалар да энилэрен таш ламасы н бу якты деньяларда. Тик
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яхш ы лы к орлы клары гына чэчэлсэк иде бер-беребезнец куцеленэ.
Эни белэн бала арасы куренмэслек кан тартуы , ждн чакы руы ,
куцел эцеплэре белэн сугары лган икэнлеген ацласы ннар иде,
энилэр.
Кем генэ булсак та, кайда гына булсак та беркен килеп кылган холы клары бы з ечен, ям анлы км ы , яисэ яхш ы лы км ы без
зцавап бирербездер дип уйлыйм. Таш ламагыз, энилэр, балаларыгы зны , бер заман колак тебегездэ нэни сабыегызныц елавы мэцгел еккэ сезнец ечен куцел Ьэм эцан газабына эверелмэсен.
P .S .

0ч
айдан соц Равил улугэ карт эбисе узенец косыгына чэчэ
исерек килеш улеп куйды . Горлэп торган тулы гаилэдэн Равилнец
этисе Ьэм бер абзыйлары гына калды . А ракы аларны да узенец кочагы на ны гы ты п ж,ибэрмэслек итеп кысып алган инде.

АШ ЖМШ
l/j 1\|антаналы минутлар ж,иткэннэн-ж,итэ. Дулкынланудан
ике бит алмасы да кы зары п яна Зелфиянец, йереге депдоп тибэ. Буген аны ц иптэш кы зы кияугэ чыга. Альмира дусты
Зелф ияне ты ны чланды ргандай итэ, я ф атасы н эйбэтлэп куя,
чэчлэрен ж дйлы й. Барсы да кияу егетнец дуслары белэн ясалма
киртэлэрне кичеп, кы з яны на килеп >циткэнен кетэлэр. Менэ эчке
иш еккэ дэ килеп ж иттелэр. Кияу балакай деньяда булган барлык
матур сузлэрне табып, тэмле теллэнергэ тотынды. Зелф ия килен
булачак кы зны ц дус кы зы буларак ны к тора, иш екне ачарга инде
хэйлэ Ьэм тапкы рлы к кы на кирэк, ачы лыр да китэр. Ни булса
булды, иш еклэр ачылды, йерэклэр куш ы лды. И ке яш ь йерэкнец
куш ы луы на бар тирэ-як ш атлана, тантана итэ иде бу минутта.
Туй баш ланды. Менэ ш уш ы туйда аларны ц мэхэббетлэре баш лан
ды инде. Куптэн тугел генэ институт бетереп Иглино поселогына
эш кэ ж,ибэрелгэн Зелф иянец Альмира иц беренче сейлэш кэн, дуслаш кан кешесе булды. Альмира Зелф иягэ тулай торакка урнаш ырга ярдэм итте, тирэ-як белэн таны ш ты ры п чы кты . Альмира
туенда Зелф ия узенец Рамиле белэн таны ш ы п, дуслаш ып китте.
Ноябрь ае ж,ир йезенэ узенец ак м ам ы ктай беренче ак карларын
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яудырган кеннэрендэ Рам иль узенец Зелфиясен яратуы турында
эйтте: "Озак йереп торм ы йк инде, ейлэнеш ик тэ куйы йк, - дип баты рланы п китеп естэп тэ куйды. Зелф ия узе дэ бер карауда гаш ы йк булды тесле Рам ильгэ, бу сузлэрне куптэн ишетэсе килэ иде
аньщ: "Мин куркам кияугэ чыгарга", - дип эйтеп салмасынмы
Зелфия ш улчакны . Рам иль Ьушы китеп келде: "Мин бит сине
утерергэ чакы рмы йм, - Зелф ияне кочып алып, еш егэн куллары н
кулларына алып кайнар иреннэренэ тидереп ж,ылытты. Мин сине
эниемнэр белэн таны ш ты рам буген у к. 9йдэ безгэ кунакка", - дип
алып та китте кы зны . Эти-энисе Рам ильнен кы зы н бик мкылы
карш ы алды, бэлэкэй буйлы зэцгэр кузле булачак киленне кайнана бигрэк тэ яратты . "Хас минем уземнец яш ь чагы м инде", - дип
куз яш ьлэрен Зелф ия киткэч серткэлэп, исенэ кат-кат теш ереп
кузаллап алды. Кы зньщ эшендэ бу кадэр дэ яшьлэрен, эшне кы зу
тотуы Ьэм бар нэрсэнед дэ унай килеп чы гы п торуы куплэрне
ш иклэндереп тэ куйды. "Хэерлегэ генэ булса ярар иде", - дип еш
кы на кабатлады влкэн яш ьтэге Элфия Исламовна дигэн хаты н. Ул
Зелф иягэ эшенэ килгэч остаз да, тормыш кицэш чесе дэ булды.
Егет кы зны ц эш сэгате бетугэ карш ы килеп ала, икэу бергэ кай 
тып китулэре олы яш ьтэге апаларны ц куз яш ьлэрен чы гара иде...
Н иках укы лгач яш ьлэр бергэ яш и баш ладылар, туй коне ис
ке Яца елга 13 январьга билгелэнде. 13 саны на ш иклэнеп караучылар да булды булуын, эмма Рам иль андыйларга колеп кенэ
>цавап бирде: "Эллэ нинди ю рауларга ы ш аны п бармагыз эле, э 13
санына килгэндэ ул сан м ица берни дэ эш лэгэне юк, ж,итмэсэ м и
нем туган конем кене ул. Тик кеннэрнец берсендэ икэу кичен саф
Ьавада йоргэндэ Зелфиясенэ куцелендэ бер авы рлы к барын эйтте:
"Белмим, ни дип эйтергэ дэ кадерлем, куцелем кай ч ак ты нычлыгын югалта, дересме икэн бу хэл, дип уйлап куям", - дип хатынына эч серен свйлэп бирде. Солдат хезмэтемнец икенче ялы нда ялга
чы ккан кенемдэ бер бик матур молдаван кы зы белэн таны ш ты м ,
эзрэк дуслашып йордек, кайты р вакы тлар ж,итэ баш лагач: "Мин
синнэн калм ы й м ”, - дип тэ эйткэли баш лады кы зы й. Минем эле
ейлэнергэ планым юк иде, кайтам эле, эш лим туган якларда, азаграк ейлэнэм дим. ИнДе ниш лэргэ баш каткан бер вакы тта дустым кицэш итте бит: син курэзэчегэ бар. М олдавия ж,ире анды й
ларга бик бай булганлы ктан, тиз генэ андый кеш е барлыгын белдем Ьэм киттем бер кенне. Бары п керсэм, апа тиеш ле кеш е мине
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куптэн белгэн кеш е кебек к а р т ы алды: "Минем уземнец дэ улым
бар синец кебек", - дип аркам нан соеп алды. Кэртлэрен салганда
Ж итдилэнеп китте: "Синец я р а тк а н ы ц безнец ж и р д э, синец
телэгец ейлэнм эскэ, ти к белеп тор, тиз арада ойлэну куренми,
эмма син узецнец туецца беркайчан да була алм аячаксы ц. Кеше
туенда буласыц, узецнец туец Ьэм туган конец ж итэрэк гомерец
бетэ". Ш ушы сузлэрдэн эллэ ниш лэп киттем, теге апа: "Кэрт нэрсэ
эйтэ, сица ш уны эйтэм", - дип кенэ эйтэ алды. Кайтып нэрсэ булганын сойли алмадым, кайбер дусларым ты ны чланды ры рга тырыш ы п карады , эйтэлэр бит: "Курэзэчегэ барма, башыца кайгы
алма, - дип, менэ нэкъ ш улай инде. Уземдэге карацгы уйларымны
куарга ты ры ш ты м, ничек булса булды, кайты п киттем. Узенец башында булган ш омлы уйлары н сойлэп беткэч, Рам иль Зелфиясен
кочаклап алып: "Кайгы рм а, дорес тугел лэ ул, доньяда алда нэрсэ
коткэнен курэзэчелэр куреп кенэ белсэ иде" - дип келеп куйды.
Ш ул тонне ак карлар ееменэ тэгэрэп, сабый балалардай ш атланышып, куы ш ы п, карга батып уйнады лар. Уйнап туйгач, ак карларга икесенец дэ исемнэрен язды лар, азакта ныгытып "М эцгелек
мэхэббэт" дип язы п та куйды лар. Котеп алган Яца ел бэйрэме к и 
леп ж итте, килеп ж,итеп, узы п китеп яцадан туйга эзерлэну мэшэкатьлэрен э кум де яш ьл эрн е. Золф ия узенец эш ендэ туй
булэклэрен к аян ал ы р га Ьэм купм е ки рэкл еген белеш те.
Яш ьлэрнец туена ике генэ кен калды . Иртэн эш кэ озатканда
Золфия Рамилен убеп: "Буген эш тэн карш ы алырга ты ры ш , аласы
эйберлэр бар, икэу йорербез", - диде. Рам иле ашыгыч кы на хатынын убеп чыгып йогерде. Рам иль гараж га барганда каравы лчы
бик суы к булганлы ктан, м аш иналарны ц рейска чы км авы туры н
да м еханикны ц ш алты ратуы н эйтте. Эшкэ дип килгэн экспедитор
Вэлит абзый гына: "Эх, Уфадан кичекмэстэн алып кайтасы ф ане
ра белэн ДВП кисэклэре бар иде", - дип уфырып алды. М еханик
ныц оен табып, путевкага кул куйдыры п юлга чы кканда сэгать
иртэнге 10 нар тирэсе иде. И ске Яца ел бэйрэмен коткэн халыкныц куцеле кутэренке, бар эш лэре дэ уцай килеп кенэ торды.
Тоянеп, эш лэрен бетереп кайты р юлга чы кканда сэгать кондезге 4
лэр тирэсе булды. Рам иль маш инасын кы зу гына куалады , чонки
кайтасы юл байтак, аш ы гы рга ки рэк. Томан, суык м аш иналар
ныц йоруенэ комачаулый, алдагы юлны каплы й. Зелфиясенец эш
сэгате бетуенэ карш ы алырга яраткан Рам иль аш ы кты , берничв
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урында юл кагы йдэлэрен бозды, авария ясый язды . Э менэ берсендэ читкэ тайпы ла алмады , аны д кебек аш ыгучы булгандыр ин
де, туц юлда зур тизлек белэн килгэн ике маш ина хуэдаларын
ты длам ы йча аяусы з килеп бэрелеште.
Зур тизлек белэн килеп бэрелеш кэн маш иналар ш улай ук
зур тизлек белэн ю лны д як-ягы н а очтылар. Тиран яуган кар Рам ильнед м аш инасын корткэ чумдырды.
Кузовтагы фанера такталар арткы тэрэзэне ватып кереп Рамильне рульгэ кы сты лар. Бэлагэ ю лы кканнарны коткаручы лар
эйтуенчэ, эгэр иш еклэр ачы лган булса, улем булмас иде. Эмма язм ы ш лардан узмыш юк. Р ам ияьнед уле гэудэсен автобуска салып
алып кайты п киттелэр. Яны нда утырган Вэлит абзыйга берни булм аганлы ктан, ул Рамильне алы п кайтучы булды.
Эш сэгатен те гэл л эп к и р э к -я р а к ал ы п кай ты п килгэн
Зелф ия узлэре яш эгэн йорт ягы на борылгач кап ка теплэрендэ куп
кенэ халы к ж,ыелганны курде. Ш ул вакы т маш инадан нэрсэдер
теш ереп ейгэ алы п кереп киттелэр. Адымнарын еш айта теш те
Зелф ия, тик аяклары ты длам ас булды, култы к астына кы стырган
эйберлэре бер-бер артлы тош еп кала баш лады, э ул аны д саен йегерергэ ты ры ш ты .
Н ичек капкадан кереп китуен аныц беркем курмэде. 0йгэ.
ой уртасына сузып салган хэрэкэтсез Рам ильне куреп Ьушы китеп
егылды. Мэетне кум у коннэре бик авыр булды, Золфияне катырып куйганнар кебек, сузен дэ эйтэ алмы й, яры м Ьушсыз хэлдэ
йорде.
У зенед туй коненэ heM туган коненэ ике кон кал а фаж,игале
рэвештэ Ьэлак булды. Тик бер генэ тапкы р Золф иянед твш енэ керде ул: узлэре йоклаган булмэ тэрэзэсен экрен генэ ш акы лдаты п
Звлф иясен уятты да тэрэзэ твбендэге усеп утырган кы зы л чэчкэле
голне савыты белэн биреп елмайды: "Бу булэгем сида миннэн", узе кинэт кенэ юк та булды. Тошен терлечэ юрап карады Зелф ия,
апты рып кайнанасы на сейлэде."Белм им ш ул, кы зы м , эллэ бэби
кетэседме?" - диде кайнанасы . Ч ынлап та бераздан Зелф ия узенед
эни буласын белде, бу хэл бердэн кетелмэгэн ш атлы к булса, икенчедэн зиЬенен тараты п эдибэрде. Ничек берузе устерер икэн бу
доньяларда ул баланы? Ни законлаш кан тол хаты н тугел, ни хаты н тугел кое д иярлек калды бит. Ш улай да доньяга узенед килуен белдереп, узеннэн зур тавы ш чыгарып кы зы туды, икенче Р а 
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миле туды. Кы зы шул тиклем этисенэ охш аган иде, барсы да икенче тапкы р Рам ильне кургэндэй булдылар. А ш кы ны п берсен-берсе
сейгэн ике йерэк яцадан куш ы лгандай булды. Зэцгэр куклэргэ
кы зы н кутэреп Зелф ия ялгы з калган ана боландай ачынып кычкы рды бер кен: "Рамилем, кил безнен янга, сине кетэбез. Сине
улеп яратабы з, икэу без. Синнэн баш ка яш эу юк безгэ, синнэн
баш ка бик авыр. М едлэгэн киртэлэрне ж,идеп-ж,имереп карш ы ца
йегереп чы гармы н эгэр кайту хэбэред килсэ. К арш ьщ а йегерермен, язм ы ш ны ж ицэрм ен, суларны кичэрмен. Кайт кы на, мин си
не кетэрмен".

ШШШШШ Я Ш ’ШЯ
TRoM ep утеп, бер кету бала-чагам усеп ж итеп, туйларньщ
JJL кап ка тобенэ килеп ж итуен сизми дэ калганмы н. Ямьле
итеп туйлар ясарга, олы улымны ойлэндерергэ мэш килеп йергэн
июнь ае. К ояш ж ы лы сы н ж иргэ ны грак сибэ, тернэклэнеп киткэн
усемлек, ж илэк-ж им еш лэрне устерэ, рэхэткэ коя.
Й ом ш ак ж ы л ы ж и л л эр агач яф р ак л ар ы н и ркэл и , сея.
Куптэн тугел генэ йом ы ркадан ч ы ккан каз бэбкэлэрен узенен,
ж ы лы нурлары белэн, тизрэк устерергэ ты ры ш кандай, ж ы лы
ж илен дэ, улэнен дэ муллап елэш э.
Туйга эзерлэнеп-эзерлэнэбез, килэсе кунакларны ц да байтак кы на икэнен белгэч, кайбер кетелмэгэн мэсьэлэлэр килеп
чы кты . Й орт-ж ир зур ул, урын ж итэрлек. Тик менэ савыт-саба
ягы гы на ж итенкерэм и, ж итм и икэн. Куршем Зэлиягэ керсэм,
узенен бала-чагасы бигрэк куп, алардан содгы тэлинкэлэрен дэ
алып, узлэрен чумеч баш ына калды ры п булмый бит инде. Бар
тирэ-як курш елэремне уйлады м да, Сания эбигэ тукталды м. Балачагасы читтэ, берузе генэ тора, уйланган эш - булган эш, дип киттем кереп курш емэ. Мин Санияттэй яны на кергэндэ ул ей алдында каз бэбкэлэрен саклап, карт сеяклэрен кояш та кы зды ры п утыра иде. И сэнлек-саулык сорашып, бераз уты рганнан соц, йомыш ымны эйттем эбигэ. К улты к астыма кы сты ры п узем белэн алып
кергэн кош табакны алып эбием йегерэ-атлый диярдэй кереп к и т 
те. Мин бэбкэ сагында калды м. Бераздан кош табак тутыры п са
выт-саба белэн Санияттэй килеп чы кты ееннэн. Мин рэхмэтлэрем76

не эйтеп, эшлисе эш лэремнец куплеген белдереп, чы гып китэргэ
аш ы кты м . 0 й алды на кайты п уртанчы кы зы м а эбидэн алгая савыт- сабаны ж,ентеклвп юарга, ап-ак итэргэ куш тым. Узем икен
че эш лэр белэн булаш ып йергэндэ ничектер юлым теш еп юылып
кояш та ялты рап яткан савыт-сабаны куреп исем китте, таны рлы к
тугел иде савыт-сабаны.
Туй кеннэре исэн-имин генэ тавыш -тынсы з уттелэр дэ к и т 
телэр. Туйлар утеп баш -куз алгач димме, киттем кереп Санияттэйгэ. Туй кучтэнэчлэрен бер савы тка тутырдым, икенчесенэ эбинец савытлары н. Мин кергэндэ Санияттэй каз бэбкэлэрен биббип чакы ры п, читтэрэк йергеннэрен кулы ндагы озын чыбыгы
белэн куалап китереп, апхата иде. Х эл-эхвэл сораш кач, чирэм дымында уты рып хэл алгач, эбигэ мен, рэхмэтлэр эйтеп эйберлэремне биреп чы гы п китэргэ булдым. Д еньядагы матур телэклэремне
капкадан чы га-чы га телэдем.
Ярты сэгатьлэп вакы т утугэ эбием артымнан чаптырып, коштабакны култы к асты на кы сты ры п, вы ж т итеп килеп керде. 9й
алды нда мине куреп калу белэн:"К ы зы й, син бит минем савыт-са
баны кертмэгэнсец, кеш енеке белэн бутагансыц", - дип сораулы
караш ы н мица тебэде. Б у хэлдэн апты рап киттем, савыт-сабаны
бутэн беркемдэн дэ алмаганлы гы м ны эбигэ эйттем. "Ю к, минеке
тугел", - дип кенэ тора ш ул. "Узецнеке алайса, узецнеке белэн бу
тагансы ц, минем чэш келэрем сары иде, э тэлинкэлэрем чэчкэле дэ
тугел иде.
Куреп торам, эбием ти к к э генэ купмаган. "Эйдэ, ойгэ керик
эле, эбекэем, тэмлэп чэй эчик", - дип майлап кы на эбине утэргэ
кы сты й баш ладым. Тиз арада самовар чож ларга куелды, табынга
сый-хермэт тезелде. А лар яны на мич баш ыннан эче корт балы да
сикереп д иярлек теш те. Чэем ны грак чожлаганчы дип эбине корт
балы белэн сыйлый баш ладым. Рэхэт булып китте, тэннэрем йомш арды , кулб аш лары м ж ,ицелэйде, тэнем язы л д ы дип эбием
сейлэнеп, м актап эчте. Корт балын авы з итте. Мин борын астыннан гына: "Ш улай ш ул, белэ ул корт балы кай ж,ирне йомшартырга, кай ж ирне авырайтырга", - дип келэм . Йэ эле, чэй яны на бер
стакан мэй тагы сы я ул, дип кы стыйм гы на эбиемне. Бер заман
эбиемэ бигрэк тэ эйбэт булып китте. Савыт-сабасын онытты , чэй,
мэй эчте бик тэм лэп. Кайту ягы на юл алганда эбиемнец аяклары
авыр иде, урыныннан торалмый азапланлы. Узен култы клап, кош77

табагын култы к астына кы сты ры п, озаты п куйдым бахы ркайны .
Бэбкэлэре белэн улан езеп йергэн казы Санияттэйнец бу хэленэ
апты рабрак калды булса ки рэк, баш ын кы ры н сальга ш аккаты п
карап торды. Эбекэйне хэл итэргэ салы п, бэбкэле казны ы ш ы грак
уры нга ябып чы гып киттем.
Ш ул керудэн соц С анияттэем керм эде бит. Уземнец дэ
кургэнем юк эле, >цэй коне эш артында эш бит. Эллэ чэшкетэлинкэлэрен уз итте, таныды, эллэ чэй белэн мэй ярдэм итте. Эмма
карчыгым бутэн баш ватып кермэде. Нидер ярдэм итте, менэ шул.
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Акционерное общество “Уфимский
мясоконсервный комбинат”
Производство мяса, колбасных изделий, мясных
полуфабрикатов и консервов.

Покупайте у нас!
Поддержите отечественного производителя!
Адрес: 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4а.
Тел.: (3472)35-83-85 - Дирекция
31-15-90 - Отдел сбыта
Факс: (3472) 31-83-00
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Санаторий-профилакторий “ Р а д у г а ”
находится в живописном уголке в черте города Уфы. В здравнице проводится лече
ние заболеваний позвоночника, суставов, болезней органов пищеварения. Имеются
все виды лечения, включая массаж, мануальную терапию, вытяжение позвоночника
на американском аппарате, лазер, иглотерапия, соляные шахты, сауна, бассейн, гря
зелечение. Лечение проводят врачи высшей категории. Путевки можно купить на ме
сте. Продолжительность отдыха в профилактории “Радуга” 24 дня.
Н а ш а др е с .4 5 0 0 9 2 , г. Уф а,
микрорайон “Зеленая р о щ а ”, п р о ф и л а к т о р и и

ч

Телефоны: S4-41-39, 54-41-66, 54-41-57
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“

Р а д у га ”.

Полиграфическо-множительный центр
желает с Вами сотрудничать в решении
Ваших проблем
по следующим видам услуг.
К оробки , кон верт ы - всех р а зм ер о в.
Визит ки 10 видов, п ривет ст венны е адр еса ,
книги, брош ю ры , ж урналы, т ет ради.
Бланочно-эт икет очны е продукции.
П ечат ь о ф сет н а я , м н о го ц вет н а я ,
у р о в е н ь печат и - евр о п ей ск и й .

Цены согласно калькуляции.
Подразделениям ГУП “Б аш хлебопродукт ”
и ГУП ‘ Баиттицепром” - скидка 20% .
Наш адрес: 450078, г. Уфа,
ул. Владивостокская, 13/1.
Телефон (3472) 288 136.
Загляните, будем взаимно рады.

Мы рады оказать помощь
в издании первых сборников
молодым поэтам, писателям,
композиторам; напечатать
полноцветные календари с их
портрета.ни.

Владивостокская
Мы рады представить Вам нашу фирму "Чай-торг”, которая
является одним из ведущих торговых представительств АОЗТ “ТЕАСТАН"
- Уфимской чаеразвесочной фабрики.
Основное направление: оптовая, мелкооптовая и розничная торговля.
ООО "Чай-Торг” осуществляет поставки чайной продукции в
Татарскую, Омскую, Тюменскую, Кировскую области, в Республику Мари-Эл,
Чувашию, где Наш чай знают, любят и пьют. Многолетний опыт работы гарантия успеха и надежность для партнёров.
ООО “Чай-торг" имеет сеть фирменных магазинов в г. Уфе.
Адрес фирмы: ул. Менделеева, 177 (офис).
Телефоны для справок: 52-07-54, 52-63-97, 28-22-70.

Ф ЭНИЯ ХАРИСОВА
(Х арисова Ф ания Ф эйзиевна)

Бэхетлэрец читлэп утмэсен!
(Н е п о з в о л я й с ч а с т ь ю п р о й т и сто р о н о й )
Стихи и рассказы
(на татарском язы ке)
М вхаррир
Т ехн и к м вхэррире
Эдэби эш кэрт уче
Т взуче
Х удож ест во м вхэррире
Р эссам ы
Ком пъю т ерда щ ы йды лар

Р ам ил Ч урагул
Тэгъдил Х эмитов
Л ена Гамилова
Т им ерхан Х арисов
Гелсинэ Салихова-Чурагул
Г елнара Г атауллина
Рим м а Байтимирова
С ветлана Садыкова
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ИАЛВЖИАЯ ТЕХНИКА ОТ НАДЕЖНЯV ПАРТНЕРА* \

КОМ ПЬЮ ТЕРЫ
СО СКЛАДА В УФЕ

- Compag DPPIII/,500
- MAG 796 FD (17")
г. Уф а, ул. Кирова, 65
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^
Товар сорт.

- HP Deskljet 2500С
- Сервер HP LHII
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