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РЫБА ЗОЛОТАя – ЧЕШУя СЕРЕБРяНАя
Пошел Сагид на базар рыбу продать. Видит – дед идет старый, немощный.
 – Нет у меня денег, – говорит дед, – а могу я тебе поменять на рыбу волшебное сло-

во, как пойдешь к Каме сети утренние проверить, так и скажешь его.
Так и сделал Сагид. Отдал старику рыбу. Пошел утром к Каме. Прошептал волшеб-

ное слово. Видит – рыба в его сетях плещется. Да такая красавица! Глаз не оторвать. 
Сама золотая – чешуя серебряная!

– Отпусти меня, богатым будешь! – говорит ему чудесная рыба человеческим голо-
сом.

Обрадовался Сагид. Отпустил рыбу. Кричит вдогонку:
– Хочу дом двухэтажный. И жену пригожую. И детей. И чтоб всегда достаток в  

семье. 
А рыба ему и отвечает:
– Ну что ж, нет ничего проще. Бери топор в руки. Делай сруб. Сосватай себе ту, ко-

торая приглянется. А дети и сами от любви родятся.
– А как же богатство, которое ты обещала?
– Благосостояние свое человек себе сам заработать должен. Только так он его ценить 

будет. В этом мой секрет.
Послушал Сагид рыбу. Прожил, как велела она, все своими руками делал. Жил хо-

рошо. Уважали его все в округе. Знали, владеет Сагид каким-то важным секретом своей 
удачи.

Но вот пришла старость. Занемог Сагид. Начал спрашивать его старший сын о его 
секрете. А Сагид ему завещал:

– Поди к реке поутру, спроси рыбу, она ответит.
Так и сделал его старший сын. Пошел утром к Каме. Прошептал волшебное сло-

во. Видит – рыба в его сетях плещется. Да такая красавица! Глаз не оторвать. Сама  
золотая – чешуя серебряная!

– Отпусти меня, богатым будешь! – говорит ему чудесная рыба человеческим  
голосом.
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Обрадовался рыбак. Отпустил рыбу. Кричит вдогонку:
– Хочу дом достойный. И жену добрую. И детей. И чтоб всегда достаток в семье. 
А рыба ему и отвечает:
– Ну что ж, нет ничего проще. Бери топор в руки. Делай сруб. Сосватай себе ту, ко-

торая приглянется. А дети и сами от любви родятся.
– А как же богатство, которое ты обещала?
– Благосостояние свое человек себе сам заработать должен. Только так он его ценить 

будет. В этом мой секрет.
Из поколения в поколение живут потомки Сагида на Каме. Хорошо живут. Говорят, 

знают они волшебное слово. А вы его знаете?

АЛТЫН БАЛЫк – кӨМЕШ ТӘҢкӘ
Сәгыйть базарга балык сатарга киткән. Күрә – бер картайган-хәлсезләнгән карт 

килә. 
– Минем акчам юк, – дигән бабай, – син миңа балык бирсәң, мин синең балыгың 

өчен алмашка тылсымлы сүз әйтә алам, иртән Камага куйган авыңны тикшерергә бар-
гач, шул сүзне әйтерсең. 

Сәгыйть шулай эшләгән дә. Картка балыгын биргән. Иртә белән Камага барган һәм 
тылсымлы сүзне кабатлаган. Күрә – җәтмәдә балык чәбәләнә. Үзе шундый матур, күз 
явын алырлык! Үзе алтын – тәңкәләре көмеш! 

– Җибәр мине, бик бай булырсың! – дигән аңа, кеше тавышы белән искиткеч ба-
лык.

Сәгыйть шатланган. Балыкны җибәргән дә артыннан кычкыра икән:
– Мин ике катлы өй, күркәм хатын һәм балалар телим. Гаиләбездә һәрвакыт муллык 

булсын. 
Ә балык аңа җавап бирә:
– Ярый соң, моннан да җиңел нәрсә юк. Бар, кулыңа балта ал да бура бура. Үзеңнең 

күңелеңә охшаган кызга яучы җибәр. Ә балалар үзләре мәхәббәттән туарлар. 
– Ә син вәгъдә иткән байлык кайда соң?
– Һәр кеше үз байлыгын үзе эшләп табарга тиеш. Шул чакта гына аның кадере була. 

Минем бөтен серем шунда, –  дип җавап биргән балык.
Сәгыйть балыкны тыңлап, ул кушканча яшәгән, үз куллары белән барысын да бул-

дырган. Яхшы яшәгән. Аны тирә-якта барысы да хөрмәт иткәннәр. Алар Сәгыйтьнең 
уңышында ниндидер мөһим сер барлыгын белгәннәр. 

Сиздермичә картлык та килеп җиткән. Сәгыйть авырып китә. Олы улы әтисеннән 
яшәү серен сораша башлаган. Ә Сәгыйть аңа васыять итеп әйткән:

– Иртә белән елгага бар, балыктан сора, ул сиңа җавап бирер.
Олы улы нәкъ шулай эшләгән дә. Иртә белән Кама елгасына киткән. Тылсымлы 

сүзне пышылдаган. Күрә – җәтмәдә балык чәбәләнә. Үзе шундый матур. Күзнең явын 
алырлык. Үзе алтын – тәңкәләре көмештән! 

– Җибәр мине, бай булырсың! – дигән аңа алтын балык кеше тавышы белән.  
Балыкчы шатланган. Балыкны җибәргән дә артыннан кычкыра икән:
– Мин яхшы өй, игелекле хатын һәм балалар телим. Ә гаиләбездә һәрвакыт муллык 

булсын. 
Ә балык аңа җавап бирә икән:
– Ярый соң, моннан да гадирәк, җиңелрәк берни дә юк. Кулыңа балта ал да, бура 

бура. Үзеңә кем охшаса, шуңа яучы җибәр. Ә балалар үзләре мәхәббәттән туарлар. 
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– Ә син вәгъдә иткән байлык кайда соң?
– Һәр кеше үз байлыгын үзе эшләп табарга тиеш. Шул чакта гына аның кадере була. 

Минем бөтен серем шунда. 
Кама буенда Сәгыйтьләрнең нәсел-нәсәбе буыннан-буынга күчеп яшәүләрен дәвам 

итәләр. Яхшы яшиләр. Алар тылсымлы сүзне беләләр, диләр. Ә сез аны беләсезме?

БОТАНиЧЕСкиЙ САД
Был когда-то в Балашихе знаменитый ботанический сад. Наша живописная природа 

так и манила, так и звала сюда дворянство.
Горенки знаешь где? Вот там то в восемнадцатом веке и построили усадьбу с 

дворцом. Правила тогда царица Елизавета. Подарила она с барского плеча ее гра-
фу Разумовскому. И в начале девятнадцатого века при дворце был разбит большой 
ботанический сад, считавшийся одним из чудес Московии. Больше девяти тысяч 
видов южных растений разводили в саду. Длина оранжерей составляла полтора 
километра.

Говорят, жил в той оранжерее маленький гном-садовник. Ну, это вроде духа, домо-
вого. Бегал он беспрепятственно среди орхидей, пил нектар, спал в теплых листьях. Но 
больше всего любил одолень-траву, что росла сама по себе. Вечерами, когда раскрыва-
лись кувшинки на озере, садился он в них, вытягивая ножки, касался воды и становился 
видимым, а потом шептал в пестик цветка свои заклинания:

– Одолень-трава! Помоги-сбереги маво барина от плохих людей! Чтобы лихо о нем 
не подумали, чтобы скверно о нем не помыслили! Чтобы раем расцвел его зелен сад! 
Чтобы Солнце не спалило! Чтоб дождем не размочило…

О том садовнике не ведал никто, кроме самого барина, его первого сына, да еще 
первого сына его сына. И все бы было хорошо, пока не подслушала маленькая барыня, 
как наследники говорили о чудесном гноме.

Пришла она ночью на озеро (ведь девчонки все очень любопытны!) и схватила его 
за крылышки.

– Отпусти меня! – говорит домовой-садовник, а сам сердится.
– А ты желание мое исполнишь? – спрашивала, топнув ножкой, девочка.
– Исполню.
– Тогда вели мне платьев новых шелковых, да ленту атласную в кружевах пожало-

вать. И станок для вышивки. И узоров красивых. Нет! Чтоб узоры уже были вышиты! 
Будто я чтоб уже их вышила!

– Да как же так?
– Да так! …И пирожных полный стол, и чтоб с Марийкой не делиться!
– Они же прокиснут, барышня!
– Пусть киснут! И еще…
– Дак и этого, может, достаточно?!
– Недостаточно! – сжала девочка его сильнее, подумывая, что бы еще выпросить.
Тут нечаянно треснули крылышки. Обломились. Упал домовой-садовник навзничь 

на траву и стал невидимым.
Не вернулся он больше в те места, долго-долго после лечил свои крылышки, а сад 

тем временем пришел в запустение. Теперь на том месте нет-нет да и вырастет какой-
нибудь небывалый цветок.

А тот домовой-садовник очень любит хозяек, что за цветами с душой ухаживают. 
Как знать, может, он до сих пор шепчет в чашечку одолень-травы свои заклинания.
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 БОТАНикА БАкЧАСЫ
Балашихада кайчандыр бик атаклы ботаника бакчасы булган. Табигатебезнең матур 

күренешләре күңелне җәлеп итеп, дворяннарны үзенә чакырып торган.  
Горенки кайда беләсезме? Унсигезенче гасырда менә шунда усадьба белән сарай     

төзегәннәр дә инде. Ул чакта  Елизавета патша хакимлек иткән. Ул аларны бариннардан 
алып граф  Разумовскийга бүләк иткән. Унтугызынчы гасыр башында сарай каршысын-
да, Мәскәү янының бер могҗизасы булган зур ботаник бакча ясаганнар. Бакчада тугыз 
меңнән артык көньяк үсемлекләрен үстергәннәр. Оранжереяның озынлыгы километр 
ярым булган. 

Ул оранжереяда кечкенә бакчачы гном яшәгән диләр. Рух инде ул, өй хуҗасы ке-
бек.  Ул орхидеялар арасында тоткарлыксыз йөргән, нектар эчкән, җылы яфракларга 
ятып йоклаган. Барыннан да бигрәк, үзеннән-үзе үсә торган сары төнбоекны яраткан. 
Кичләрен, күлдә төнбоеклар ачылган чакта, ул аякларын асылындырып аларга утырган 
да, суга тиюгә, күренә торганга әйләнгән, ә аннары чәчәк таҗларына үзенең әфсенен 
укыган:

– Сары төнбоек! Ярдәм ит һәм начар кешеләрдән сакла минем баринны! Аның хакын-
да начар уйлар уйламасыннар, аңа каршы начарлыклар эшләмәсеннәр!Аның яшел  бакча-
сы,  җәннәт бакчасыдай,  чәчәккә күмелсен! Кояш көйдермәсен! Яңгыр  җебетмәсен…

Ул бакчачы хакында баринның үзеннән, аның беренче улыннан, тагын аның беренче 
улының беренче улыннан  кала беркем дә белмәгән.  Баринның кечкенә кызы яшеренеп, 
нәсел дәвамчыларының  гном хакында сөйләшкәннәрен  тыңлап тормаса, барысы да 
яхшы булыр иде.

Ул төнлә белән күл янына килгән (кызлар бит барысы да кызыксынучаннар!) һәм 
аны канатларыннан эләктереп алган.  

– Җибәр мине! – дигән бакча хуҗасы, ә үзе ачулана.  
– Ә син минем теләгемне үтисеңме? – дип, аяк тибеп сораган кыз.  
– Үтим.
– Алайса миңа яңа ефәк күлмәкләр, челтәрле атлас тасмалар китерергә куш. Чигү 

станогы да. Матур бизәкләр. Юк! Бизәкләр инде чигелгән булсын! Мин чиккән дип 
ышандырырлык булсын!  

– Ничек инде алай?
– Менә шулай! …Һәм табын тутырып пироглар китер, ләкин Марийка белән 

бүлешерлек булмасын!  
– Алар бит әчеп бетәчәкләр, туташ!
– Әчесеннәр! Һәм тагы…
– Бәлки инде шушылары да җитеп торыр?!
– Юк, җитми әле! – дип, кыз аны ныграк кыскан, үзе тагын нәрсә сорыйм икән дип 

уйлый, ди.  
Шул чакта гномның канатлары ялгыш  шартлап сынганнар. Бакча хуҗасы үлән 

өстенә егылып төшкән дә, күренми торганга әйләнгән.  
Ул яңадан бу җирләргә әйләнеп кайтмаган, озак,  бик озак канатларын дәвалаган, ә 

бакча шул арада ташландык хәлгә килгән. Хәзер ул урында юк-юк та охшашы-тиңдәше 
булмаган чәчәкләр үсеп чыга икән.

Ә теге бакчачы чәчәкләрне күңел биреп караучы хуҗабикәләрне бик ярата. Кем бел-
сен, бәлки ул сары төнбоек касәсенә пышылдап, әле дә әфсенли торгандыр.  
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ЖАСМиН
Посади жасмин на могиле мужчины, которого любишь, и он окажется в раю, – гла-

сит татарская поговорка. А знаете, почему так говорят?
Давно это было. Так давно, что забыли уж все. И лишил бы Аллах жизни Чубыша, 

ведь не отличался тот ни умом, ни добротой и ни красотою, если бы не любовь самой 
прекрасной женщины во всей Булгарии – рукодельницы Жасмин.

Бывало, чуть тронет рассвет розовыми лучами ее белые щеки, рисуя утренний румя-
нец, проворно встает хозяюшка, тесто поставит, за скотиной приберет. Огородные дела 
поправит. Детей и мужа накормит. Сядет у окна ткать, прясть или вышивать.

Всех родных приветит, песню веселую заведет, путнику дорогу укажет, да лепешек 
с собою подаст.

На ее рукоделие вся округа заглядывалась. Заказы шли от самого правителя!
Крепко отстраивалось подворье. Множились отары. Росло богатство семьи.
Уважали Чубыша. Как оденет он расшитые золотом одежды, да как сядет на лоще-

ного сытого скакуна – дивится народ ему точно хану какому.
А пойдет Жасмин навестить родных, выделит Чубыш пятак денег, да горсть сухарей 

на подарки.
– Да, милый, спаси тебя Аллах, – согласится неперечливая жена, – все сделаю, как 

велишь.
А сама украдкой под солому для родных мужа и отрезов дорогих приготовит и корт 

свежий и перемячей…
– Это вам поклон от Чубыша, – передает дары родичам.
Не знал о том Чубыш. А знал бы, так помер от жадности.
– Поди снеси матушке бараньей шерсти, пусть на зиму что-то свяжет себе.
– Как скажешь, милый, так и будет, – соглашается Жасмин. Но в ночь не спит, не 

ест, а шерсть сама расчешет, выпрядет, да за утро, пока спит Чубыш, носки свяжет или 
шаль или жилет вышьет золотым узором. Да всем соседям приготовит хоть малый, но 
подарок.
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В ответ на это и люди добры к семье. Кто передаст новые подковы, кто мед, кто теле-
ночка.

Все семье достаток. Да мир. Да почет. А за ними и селение с селением дружат. Как 
хорошо!

Так прошла их жизнь. Так и дети на ноги поднялись. Так и внуки. И правнуки.
Стареть стал Чубыш. Приказал домашним дом свой продать. Лошадей продать. Всех 

овец продать. А на вырученные деньги богатый камень купить, где бы мастера лучшие 
со всей Булгарии вырезали ему диковинную лестницу до самого рая небесного.

Согласилась неперечливая Жасмин.
Долго трудились мастера. К сроку как раз поспели. В один день умер Чубыш, и Жас-

мин умерла. Похоронили их рядом. 
На могиле Чубыша возвели высокий обелиск белого камня. А на могиле его жены 

простой холмик с деревянной дощечкой и именем Жасмин.
Опустило небо облака до земли. Поднялась душа Чубыша по белой каменной лест-

нице в рай. Перед ним развернулись свитки его жизни. Увидел Чубыш, что душа его за 
жизнь приготовила. И стало стыдно Чубышу. Так стыдно, что упал он к ногам Аллаха в 
позднем раскаянии, что он-то в раю, а жены рядом нет.

Смягчилось сердце Аллаха и позволил он слезе Чубыша упасть на могилу жены.
Дощечка в тот же миг проросла корешками в могилу, подняла из нее душу жены 

Чубыша. Увидела душа небеса, Аллаха и рядом с ним своего супруга, и от радости рас-
цвела душистыми белыми цветами. 

Так много времени прошло с тех пор, что раскрошились могильные камни и в прах 
рассыпались.

А на земле то там, то здесь появляется деревце с цветами жасмина. Чубышник на-
зывают его в народе.

Это дерево слепой женской любви, позволяющей мужчинам жить в раю.

яСМиН
 Яраткан иреңнең каберенә ясмин куагы утырт һәм аның урыны җәннәттә булыр, – 

ди, татар халык мәкале. Ә беләсезме, ни өчен алай диләр?
Бу бик күптәннән булган хәл. Бик күптәннән, хәтта инде барысы да бу хакта оныт-

каннар. Аллаһы Тәгалә Чубышның гомерен күптән алыр иде, әгәр дә ул бөтен Болгар 
илендә иң гүзәл хатын-кыз – кул остасы Ясмин мәхәббәтенә лаек булмаса, чөнки ул 
акыл белән дә, игелеклелеге һәм матурлыгы белән дә башкалардан аерылып тормаган. 

Таңның ал нурлары ап-ак йөзенә алсулык өстәп аз гына кагылуга, җитез хуҗабикә 
йокыдан торып камыр куя, мал-туарны карый. Бакчадагы эшләрне эшли. Балаларын һәм 
ирен ашата. Тәрәзә каршысына утырып тукый, эрли һәм чигә. 

Барлык туганнарын сыендыра, күңелле җырын суза, юлчыга юл күрсәтә, юлына 
күмәчен бирә. 

Аның кул эшләренә сокланып туймаганнар. Хәтта дәүләт башлыгыннан да заказлар 
килгән! 

Йорт ныгытып төзелгән. Көтүлекләре, гаиләнең байлыгы артканнан арткан. 
Чубышны ихтирам иткәннәр. Алтын белән чигелгән киемен киеп алып, ялтыравык 

тук аргамагына менеп утырса, халык аңа ханга карагандай сокланып карый икән. 
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Ә Ясмин туганнарын күрергә барасы булса, Чубыш аңа биш сум акча һәм бүләккә 
бер уч сохари бирә икән. 

– Рәхмәт, кадерлем, Аллаһ сине сакласын, – дип ризалыгын белдерә карусыз  
хатын, – барысын да син кушканча эшләрмен.

Ә үзе иренең туганнары өчен салам астына кыйммәтле тукыма кисәкләре һәм яңа 
гына ясалган корт белән кайнар пәрәмәчләр яшерә икән…

 – Бу сезгә Чубышның сәламе, – дип, күчтәнәчләрен туганнарына тапшыра. 
Бу хакта Чубыш белмәгән. Белсә, комсызлыгыннан үләр иде. 
– Бар, әнигә сарык йоны илтеп кайт, кышкылыкка үзенә ни булса да бәйләсен. 
– Син ни әйтәсең, шулай булыр, – дип аның белән килешә икән Ясмин. Ләкин төн 

йокламый, ашамый-эчми, йонны тарап эрли. Таң атканчы, Чубыш йоклаган чакта, я оек-
баш, я шәл бәйли, яисә жилетка алтын бизәкләр чигә. Күршеләренә дә кечкенә генә бул-
са да бүләкләр әзерли икән. 

Аңа җавап итеп, кешеләр дә бу гаиләгә игелекле булганнар. Кемдер яңа дага, кемдер 
бал, ә кемнәрдер бозау китереп биргән. 

Тынычлык та, хөрмәт тә барысы да гаиләгә. Алардан күреп авыл белән авыл дус-
лашкан. Менә нинди яхшы!

Аларның тормышлары шулай узган. Балалары да шулай итеп аякка басканнар. Онык-
лары да, оныкчыклары да. 

Чубыш картая башлаган. Өйдәгеләргә йортны, атны, барлык сарыкларны сатар-
га, ә акчасына кыйммәтле таш алып, бөтен Болгар илендәге иң яхшы осталардан күк 
җәннәтенә кадәрле гаҗәеп баскыч төзергә кушкан. 

Карышуны белми торган Ясмин ризалашкан.  
Осталар озак эшләгәннәр. Нәкъ вакытына өлгерткәннәр. Беркөнне Чубыш үлеп 

киткән һәм аның артыннан ук Ясмин дә үлгән. Аларның икесен бергә җирләгәннәр. 
Чубышның каберенә биек ак таштан һәйкәл, ә аның хатынының каберенә гади генә 

агач тактага исемен язып куйганнар.
Күк бушап калган, болытлар гына җир белән күк арасын каплап алганнар. Чубышның 

җаны ак таш баскыч буйлап җәннәткә күтәрелгән. Аның алдында тормыш китабының 
битләре ачылган. Чубыш гомер итү дәверендә җанының  ахирәткә ниләр әзерләгәнен 
күргән. Чубышка бик нык оят булган. Ул үзе җәннәттә булып та, хатыны янәшәсендә 
булмадан оялып, ярлыкау сорап, Аллаһының аягына егылган. 

Аллаһының кодрәте киң һәм ул Чубышның күз яшьләре хатынының каберенә тамып 
төшүенә рөхсәт биргән. 

Кабер өстендәге такта шул мизгелдә ук тамыр җибәргән һәм тамырлар буйлап 
Чубышның хатынының җаны күтәрелгән. Җаны күкләрне, Аллаһыны һәм янәшәдәге 
ирен күреп, шатлыгыннан ап-ак чәчәккә күмелгән. 

Ул вакыттан бирле бик күп вакытлар узган, кабер ташлары җимерелеп, тузанга 
әйләнгән. 

Ә җир өстендә әле тегендә, әле монда ясмин чәчәкләренә төренгән куаклар үсеп 
чыга икән. Аларны халыкта чубышник дип атыйлар. 

Бу агач – ирләргә җир җәннәтендә яшәргә рөхсәт итүче хатын-кызларның сукыр 
мәхәббәт билгесе ди. 
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БАБОШкиНО
Балашиха стоит на Мещерской низменности. Издревле славились наши места род-

никами чистыми, да девицами красными.
 И стоял тут лес, окруженный непроходимыми торфяными болотами, отсюда бе-

рет начало река Яуза. Трехсотлетние сосны, вековые дубы, заросли орешника, бузины,  
бересклета берегут в  пестром покрове своем верховье Пехорки.

Где была излюбленная охота царская? На Лосином острове! Шкуры местного бобра 
ценились дороже соболя! А где девушки самые красивые? В Балашихе! 

Вот и раньше, как и теперь, они славились красотой своей. На месте Бабошкина озера 
деревенька стояла с церковкой. Подворья крепкие с тесовыми воротами из столетних ду-
бов. Мужики в той деревне все охотники. Бабы, все как одна, светло-русые, а детишки – 
сплошь белоголовики. Главным в той общине был разлихой Бабош. Ни пред кем не скло-
нял головы, не ломал шапку. Надо рыбу ловить – сети сам пересмотрит, а где и починит 
сам. Надо лен сеять, все к Бабошу идут. Припадет он к земле щекой, и совет дает. Поле 
он как младенца чувствовал. Складно дело вел. Хорошо жил его народ.

Вот прослышал про то завидущий Хан. И к Бабошу послал собрать дань непосиль-
ную. Но ответил тот: «Ни пред кем за жизнь не ломался я. И тебя, поганый Хан, отучу 
воровать». 

Рассердился Хан, тучей черной собрал войско свое великое. На Бабоша пошел че-
рез темный лес, обходя болота плавучие. А Бабош уже ждал его, лютого. Разоделись в 
кольчуги ребятушки. Грудью встретили злого ворога. Ой-ой-ой! Сколько крови тут про-
лилось!  Сколько схоронил костей вереск шелковый! Отступился Хан. Решил не мытьем, 
так катаньем. Ночью темною он напал, как вор. Хлеб да лен потоптал. Поломал-пожег 
дворы. Мужиков побил. Баб в полон забрал. На глазах у Бабоша всех родных его ис-
кромсал на куски. Привязал сердешного ко кресту против церковки, и поджег ее. На, 
смотри, мол, что гордость  делает! Сам походом пошел. И оставил Бабоша смотреть, как 
догорает поселение, как стонут насмерть раненые соплеменники.

А огонь уж к церковке подбирается.
Сердце у Бабоша в груди разрывалося. За детей, за жену, за собратьев своих. И вски-

пало от несправедливости.
Из последних сил выдохнул Бабош – порвалась его грудь могучая, и заструился из 

нее родник буйной жилкою. Не смогла догореть дотла бела церковка. Потушил ее Ба-
бош, только умер сам, ключевой водой затопив кругом и деревню свою, и своих врагов.

Там теперь Бабошкино озеро. Говорят, что на дне его церковь белая до сих пор стоит. 
Вкруг находят латы старинные. Прах Бабоша рыбы съели давно. Но душа его кристаль-
но чистая лежит перед вами глубоким озером. 

А еще говорят, кто в прохладе той искупается, смоет все грехи, станет лучше, чем 
есть, вдвое больше полюбит родные места. Что? Не верите? А попробуйте!
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БАБОШкиНО
Балашиха  Мещерск үзәнлегендә урнашкан. Борын-борын заманнардан бирле безнең 

яклар саф сулы чишмәләре, гүзәл кызлары белән дан тоткан.  
Монда үтеп булмаслык торфлы сазлыклар белән әйләндереп алынган урманнар 

булган, монда Яуза елгасы үзенең башлангычын алган. Өч  йөз еллык наратлар, гасыр 
яшендәге имәннәр, чикләвек куаклыклары, аю баланы,   бересклета куакларының чуар 
япмалары Пехорканың үрге агымын саклап торалар.     

Патшаларның яратып ауга йөри торган урыннары кайда булган соң? Пошилар 
утравында! Урындагы су коңгызларының тиреләре кеш тиресеннән дә кыйммәтрәк  
йөргәннәр. Ә иң чибәр кызлар кайда? Балашихада! 

Элек тә, хәзерге кебек үк алар үзләренең чибәрлекләре белән дан тотканнар.  Бабош-
кино күле урынында элек  чиркәүле авыл булган. Йортлары ныклы, йөзьяшәр имәннән 
юнып ясалган капкалы  булганнар. Ул авылның барлык ирләре дә аучы, хатын-кызлар 
барысы да бер төсле, аксыл-коңгырт чәчле, ә балалар барысы да акбашлы булганнар.  
Әлеге общинада Бабош исемле бик тәвәккәл кеше баш булып торган. Ул беркем алдын-
да да баш имәгән, беркем каршына да ялынып бармаган. Балык тотарга кирәк булса – 
ятьмәләрен үзе караган, кирәк булганда, үзе ямаган. Җитен чәчәргә кирәк икән, барысы 
да Бабошка килгәннәр. Ул җиргә битен куеп карый да киңәшен бирә. Ул җирне сабый 
бала кебек кадерләгән. Эшне тәртип белән алып барган. Аның халкы яхшы яшәгән.   

Бу хакта комсыз Хан ишетеп алган. Һәм Бабошка күтәрә алмаслык ясак салган. 
Ләкин ул аңа: «Мин үз гомеремдә беркем алдында да баш имәдем. Карак хан, мин сине 
урлашмаска өйрәтермен», – дип җавап биргән. 

Ханның ачуы чыккан, ул үзенең кара болыт кебек зур гаскәрен җыйган. Караңгы 
урманнар аша, йөзгәк сазлыкны урап үтеп, Бабошка каршы яу белән килгән. Бабош явыз 
ханны инде көтеп торган.  Яшь егетләр көбә киемнәрен кигәннәр. Явыз дошманны күкрәк 
куеп каршы алганнар. Ай-яй-яй! Күпме кан түгелгән анда! Күпме сөякләрне күмгән 
ефәк арчаннар! Хан артка чигенгән. Ул ничек кенә  булса да үзенекен итәргә уйлаган. 
Караңгы төндә, каракларча һөҗүм  иткән ул. Икмәкне  һәм җитенне таптап, йортларны 
җимереп-яндырып бетергән. Ирләрне  кырган, хатын-кызларны  үзенә  коллыкка алган.  
Бабошның күз алдында бөтен туганнарын кисәкләп тураганнар. Хатынын чиркәү кар-
шындагы тәрегә бәйләгәннәр һәм ут төртеп яндырганнар. Менә горурлык нәрсәгә ките-
реп җиткерә, кара дип! Үзе яу белән ары киткән. Бабошны, авылның янып беткәнен  һәм 
авыр яраланган   кабиләдәшләренең үлем газаплары белән ыңгырашканнарын тыңласын 
дип,  исән килеш калдырганнар.  

Ә ялкын инде чиркәүгә үрмәли.  
Бабошның йөрәге балаларын, хатынын, кабиләдәшләрен уйлап, күкрәк читлеге 

эчендә яргаланган.  Гаделсезлеккә чыдый алмый, каны кайнап чыккан. 
Бабош соңгы көчен җыеп тирән итеп сулыш алган – аның киң күкрәге ертылган да 

көчле  тамырлары буйлап чишмә агып чыккан. Ак чиркәү ахыргача янып бетмәгән. Ба-
бош тирә-якны һәм үзенең авылын, һәм дошманнарын чишмә суы астында калдырып, 
утны  сүндергән, ләкин үзе дә үлгән.  

Хәзер анда Бабошкино күле. Аның төбендә әле дә ак чиркәү исән килеш тора ди. 
Тирә-юньдә әле һаман да иске көбәләрне табып алалар. Бабошның  мәетен күптән балык-
лар ашап бетергәндер инде. Әмма аның кристалл кебек чиста җаны сезнең алда тирән 
күл булып әле дә җәелеп ята.  

Кем дә кем ул салкынча суда коенса, аның бар гөнаһлары да юыла, һәм ул элеккегә 
караганда да яхшырып, үзенең туган җирен тагын да ныграк ярата башлый ди. Нәрсә? 
Ышанмыйсызмы? Ә сез сынап карагыз!  
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РАЗГОВОРЫ ЧЕРЕЗ ГОРЫ
Жили в Трехсвятском три сестры Шайда, Шадида и Шамсия. Шайда вышла замуж 

и уехала за Каму. Шадиду забрал паренек из соседней деревни. А Шамсия осталась в 
селе.

Но сестры дружили по-прежнему.
Ходили друг к другу в гости.
Уж и дети выросли. И внуки окрепли.
Собралась как-то Шамсия на другую сторону Камы на день рождения к Шайде. Пе-

ремячи горяченькие из конины в два платочка завернула, чтобы не простыли. И пошла.
Спохватился внук ее Рафик. Видит, баба-то его перемячи забыла. Побежал до Шади-

ды, чтобы она бабе Шамсие передала о пропаже.
Взяла Шадида перемячи, вдохнула аромат свежей выпечки и тихо так говорит:
 – Слышишь ли ты меня, Шамсия?
 – Слышу, – отвечает ей сестра.
– Ты перемячи забыла.
– Ай-яй-яй! – спохватилась сестра, – я уже у Шайды.
– Слышишь меня, Шайда? – снова тихонько спрашивает Шадида.
– Слышу, – отвечает Шайда.
– С днем рождения тебя, родная! Пусть муж тебя любит и внуки радуют. Счастья 

тебе и здоровья!
– И тебе, милая, – отвечает Шайда.
– Вот понюхай, какие вкусные перемячи тебе наша Шамсия приготовила, – вдыхает 

аромат Шадида.
А ее сестра через горы тоже нюхает:
– Вкуснота-то какая! Спасибо тебе, Шамсия! А я внуку твоему Рафику плова пере-

даю свежего, рассыпчатого…
 – Как вы друг с другом разговариваете? Ведь между вами горы! – удивился тут Ра-

фик не на шутку.
– А мы давно друг друга знаем, кто чем живет. И сердцами слышим. Нам расстояние 

не помеха, – ответили ему сестры.
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ТАУЛАР АША СӨЙЛӘШҮ
Трехсвятское авылында өч кыз туган – Шәйдә, Шәһидә һәм Шәмсия яшәгәннәр. 

Шәйдә кияүгә чыгып, Кама аръягында яши башлаган. Шәһидәне күрше авыл  егете алып 
киткән. Ә Шәмсия авылда калган. 

Ләкин туганнар элеккечә үк үзара дус булганнар. Бер-берсенә кунакка йөрешкәннәр. 
Аларның  инде балалары да үсеп җиткән. Һәм оныклары да ныгып киләләр икән.

Шәмсия беркөнне Кама аръягына Шәйдәнең туган көненә барырга җыенган. Ат 
итеннән кайнар пәрәмәчләр пешереп, суынмасын өчен ике кат яулыкка төргән дә, юлга 
кузгалган. 

Оныгы Рафик аны югалткан. Күрә, әбисе пәрәмәчләрен онытып киткән. Ул, калды-
рып киткән әйберсе хакында әбисе Шәмсиягә әйтсен дип, Шәһидәләргә йөгергән. 

Шәһидә, яңа пешкән пәрәмәчләрне алып, хуш исен иснәгән дә пышылдап әйткән: 
– Шәмсия, син мине ишетәсеңме?
– Ишетәм, – дип җавап биргән сеңлесе.
– Син пәрәмәчләреңне оныткансың.
– Ай-яй-яй! – дигән туганы, – мин инде Шәйдәләрдә.
–  Ишетәсеңме мине, Шәйдә? – дип, Шәһидә кабат пышылдап дәшкән.
– Ишетәм, – дигән Шәйдә.
– Туган көнең белән сине, кадерлем! Сине ирең яратсын һәм оныкларың шатландыр-

сын гына. Бәхет һәм саулык телим!
– Сиңа да, кадерлем, – дип җавап биргән Шәйдә.
– Менә иснәп кара, нинди тәмле пәрәмәчләр пешергән сиңа Шәмсия, – дигән 

Шәһидә. 
Ә аның сеңлесе таулар аша исни икән:
– Бигрәк тәмле! Рәхмәт сиңа, Шәмсия! Ә мин синең оныгың Рафикка яңа гына 

пешкән, таралып торган пылау җибәрәм…
– Сез ничек бер-берегез белән таулар аша сөйләшәсез? Сезнең арада тау бит! – дип 

гаҗәпләнгән шулчак Рафик.
– Ә без күптән бер-беребезне һәм кемнең нәрсә белән яшәгәнне беләбез. Һәм йөрәк 

белән ишетәбез. Безгә ара ераклыгы берни дә түгел, – дип җавап биргәннәр туганнар.

ЧЕРНиЧНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕк
Прожила бабка жизнь. Ничего путного не нажила, кроме троих сыновей и семерых 

внучат. Лежит она как-то на печи и слышит: собрались невестки на кухне и стали ругать-
ся, кому что из ее тряпок старых после смерти достанется.

Ругались, ругались, чуть не передрались. Надоело бабке слушать. 
 – Рано вы меня, невестушки, хороните. Что надо вам, забирайте так. А я пойду 

лучше на Святое озеро.  Буду вспоминать, каки грехи были, у Бога замаливать. 
 Сказала так, поцеловала внучат, да и пошла. 
 Вот идет она лесами темными, горько плачет. Шла-шла, да и заблудилась совсем. 

Видит – пень, не пень, зверь, не зверь –  человечек лесной из-под черничного куста на 
нее глазенками зыркат. 
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 Бабка аж плакать перестала от неожиданности.  А человечек ее за ногу цап!
– Попалась! Ты пошто мой черничник топчешь!
– Прости, государь, черничный человечек, это я не по злобе, а по глупости, чем, ска-

жи, я старая смогу искупить свою вину?
–А расскажи мне сказку. Как рассказывать будешь, буду слушать, а кончится сказка, 

я тебя съем!
Рассказала бабка сказку. Понравилась она человечку. Еще, говорит, давай!
Так и стала бабка ему сказки сказывать. Много ли, мало ли времени прошло, а вспом-

нила бабка все триста сказок, каки знала. 
– Хорошие у тебя, бабка сказки, –  сказал лесной человечек, –  придется тебя не 

наказать, а наградить. А наградой мой совет будет. Не ходи-ка ты, бабка, на Святое озе-
ро, рано тебе еще грехи замаливать, а покушай ты лучше ягодок с моего черничного  
куста. 

Послушалась бабка. Отведала ягодку, протянула руку за другой, глядь, а одежда на 
ней другая стала, и рука-то молодая совсем. 

Вернулась бабка из лесу уже не бабкой, а красавицей писаной. 
Начала она новую жизнь лучше прежнего. 
А сказки… сказки помнит, в уме бережет, а вдруг опять жизнь заставит пойти на 

Святое озеро, грехи замаливать…

кАРАҖиЛӘк кЕШЕСЕ
Әби бик озак гомер яшәгән. Ләкин аның өч улы һәм җиде оныгыннан кала  башка 

байлыгы булмаган. Бервакыт мич башында ятканда әби өйдәгеләрнең тавышланышула-
рын ишетә. Тыңлап караса, аш бүлмәсендә җыелган киленнәре, ул үлгәннән соң, иске-
реп беткән әйберләренең кайсы кемгә мирас булып калачагы хакында тарткалашырга то-
тынганнар.  Озак әрләшкәннәр, аздан гына сугышып китмәгәннәр.  Әби аларны тыңлап 
туйган да:  

– И-и, киленкәйләрем,  мине бик иртә җирлисез әле! Ни кирәк булса,  барысын да 
алыгыз. Ә мин Изге күлгә китәм. Кылган гөнаһларымны искә төшереп, Аллаһыдан яр-
лыкавын үтенермен дигән.  

Шулай дигән дә, оныклары белән саубуллашып, өйдән  чыгып киткән.  
Менә ул кара урман буйлап елый-елый бара икән. Барган-барган да адашкан. Кинәт 

кенә алдында агач төбе дисәң, агач төбе түгел, җәнлек дисәң, җәнлеккә охшамаган  кечкенә 
генә урман кешесе пәйда булган. Ул аны кара җиләк куаклары арасыннан  күзәтә икән.   

Әби бу көтелмәгән хәлдән хәтта елавыннан туктаган. Ә кәрлә аны аягыннан  
эләктереп алган. 

– Эләктеңме! Нигә әле син минем җиләклекне таптыйсың!
– Кичер мине, әфәндем караҗиләк кешесе, мин усаллык белән түгел, ә ахмаклыгым 

аркасында таптадым, әйт,  ничек итеп гаебемне юарга?
–  Син миңа әкият сөйлә. Сөйләвеңә карап тыңлармын, әгәр дә әкиятең бетә икән, 

мин сине ашыйм!
Әби аңа әкият сөйләгән. Әкият кәрләгә бик ошаган. Әйдә, тагын сөйлә, тагын 

дигән. 
Шулай итеп карчык аңа көн дә әкият сөйли икән. Азмы-күпме вакыт үткән, әби үзе  

белгән бөтен өч йөз әкиятен дә сөйләп бетергән.   
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– Әй, әби, синең барлык әкиятләрең дә  кызыклы, –  дигән урман кешесе, –  сине 
җәзаларга түгел, бүләкләргә кирәк. Ә минем киңәшем –  сиңа бүләгем булсын. Сиңа әле 
гөнаһларың өчен ярлыкау сорарга иртәрәк, иң яхшысы, син минем кара җиләк куакла-
рындагы җиләкләр белән сыйлан дигән.   

Карчык аның сүзен тыңлаган. Җиләкне авыз иткән, икенчесенә үрелгән, карый, 
өстендәге киеме  үзгәргән, куллары да яшәреп киткән. Әби инде урманнан карчык булып 
түгел, коеп куйгандай чибәр хатынга әйләнеп кайткан.  

Ул элеккегә караганда да  яхшырак итеп яши башлаган. 
Ә әкиятләр… әкиятләрне күңелендә саклаган.  Кем белә,  тормыш яңадан изге күлгә, 

гөнаһларын юарга барырга мәҗбүр итсә…

СТАРШиЙ БРАТ и МЛАДШиЙ БРАТ
Развернула гулянье большая свадьба. Много пришло именитых гостей. И среди них 

попался один плутишка-мошенник. Захотелось ему с начальником своего начальника, 
своего начальника, своего начальника быть на короткой ноге. Надул плут щёки, показал-
ся и всем и себе важным-преважным.

И, чтобы не сказал начальник, похлопывал его плут по плечу и говорил:
– Да-да, мой младший брат!
За разговорами начальник стал трезветь, и когда плут снова похлопал его по плечу 

и сказал:
– Да, да, мой младший брат! – рассвирепел и крикнул в ответ:
– Никогда больше не называй меня «мой младший брат!»
Испугался плутишка, что его ничтожество раскрыли, но не растерялся и ответил:
– Да, да, мой старший брат!

ӨЛкӘН ТУГАН ҺӘМ кЕЧЕ ТУГАН
Зур туй күмәк күңел ачуга әйләнгән. Күп кенә олы кунаклар да килгән. Алар ара-

сына бер хәйләкәр алдакчы да килеп кергән. Аның үзенең җитәкчесенең җитәкчесенең 
җитәкчесе белән яхшы әшнә буласы килгән. Алдакчы яңакларын кабарткан, башкаларга 
һәм үзенә дә зур дәрәҗәле булып тоелган. 

Һәм, җитәкче нәрсә генә әйтсә дә, алдакчы аны аркасыннан кагып, аны хуплаган 
була икән:

– Әйе-әйе, минем кече туганым!
Сөйләшү барышында җитәкче айный башлаган һәм алдакчы кабат аның аркасыннан 

кагып:
– Әйе, әйе, минем кече туганым! – диюгә ярсыган һәм кычкырып җибәргән:
– Мине беркайчан да «минем кече туганым!» дип атама.
Алдакчы үзенең вак җанлы икәнлеген фаш итүләреннән коты очкан, ләкин югалып 

калмаган:
– Әйе, әйе, минем өлкән туганым! – дип җавап биргән.
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 НАкОМОДНЫЕ СЛОНики
Никакого сладу не было с маленькой шалуньей Лёськой. Пришлось матери как сле-

дует отшлёпать хулиганку, и запереть в дальнюю комнату коммунальной квартиры, ко-
торая полгода пустовала.

Лёська долго барабанила в запертую дверь, потом поняла, что это бесполезно и ре-
шила обследовать незнакомую часть дома.

Комната оказалась захламленной старыми вещами и мебелью. Сквозь пыль проби-
вался запах лаванды и шалфея, а сквозь дырки нестиранной тюли – нежный свет первого 
снега.

Лёська открыла шкаф, достала черный бархатный капор, прикинула его у зеркала, 
затем набросила на узкие плечи вязанную тяжелую шаль и накрасила губы жирной крас-
ной помадой.

Теперь Лёська походила на маленькую старушку, которая когда-то жила здесь.
Шалунья еще не умела читать, поэтому корешки старинных книг, из-за которых соб-

ственно не могли никак поделить комнату наследники, не произвели на Лёську никакого 
впечатления. Зато взгляд её остановился на массивном комоде, где по длинной салфетке 
маршировали девять мраморных белых статуэток.

– Слоники! – радостно запищала Лёська и полезла на кресло, чтобы их достать.
Резная ножка кресла пошатнулась. Лёська уцепилась за салфетку и полетела на пол, 

увлекая мраморных слоников за собою. Всех девятерых.
И тут, ударяясь об пол, слоники заверещали как живые:
– Ай! Ой! Больно!
Лёська легла на теплый ковер и построила их перед собою.
– Вы откуда? – спросила шалунья.
– Из Индии, – ответил самый большой слоник. –  Мы здесь давно стоим. На  

счастье.
– Бедные! Вам не скучно?
– Скучно, –  ответил слоник поменьше, –  у нас ведь тоже есть мечты, но никто ни-

когда не спрашивал нас об этом.
– А чего бы ты хотел?
– Денег!
– Тоже мне, мечта! – засмеялась Лёська, – разве о деньгах мечтают? Мечтают о любви!
– Я мечтаю о любви, –  воскликнул третий слоник.
– А ты? – спросила она четвертого.
– Я люблю поесть, – признался тот.
– А я – музыку.
– Я – женщин.
– Знания.
– Славу.
– А ты, самый большой? Чего ты хочешь?
– Нас девять, –  ответил самый большой слоник, – это  священное число, за ним на-

чинается новый жизненный цикл. Поэтому  многие годы мы исполняли чужие желания. 
Но если ты, милое дитя, хочешь сделать нам что-то хорошее, подумай о пристрастиях 
каждого. Я же хочу хоть одним глазком увидеть далекую нашу Индию.

В это время послышались шаги матери. Лёська быстро вытерла губную помаду, 
сбросила капор и шаль, а слоников спрятала в кармашек.
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Когда все заснули, Лёська вылезла из-под одеяла  и отправилась расставлять слони-
ков по своей квартире.

– Ты мечтаешь о любви, значит, будешь жить у Ольги. Они только что поженились, 
и любви у них хоть отбавляй! –  произнесла Лёська рассудительно, поставив слоника на 
тумбочку молодоженов.

– Тебе жить на кухне, тебе – на пианино. А тебе в спальне сестер. Ты теперь будешь 
стоять на полке с книгами. Ты?

Лёська подумала, куда же определить слоника, который любит славу, и,  пробрав-
шись на цыпочках в комнату писателя, поставила его прямо на рабочий стол.

– Дядя Слава непременно напишет о нем сказку, – подумала она.
В комнату нумизмата она отнесла того слоника, который мечтал о деньгах…
На следующий день она напросилась с матерью на рынок. Терпеливо, как никогда, 

Лёська ходила  за ней хвостом среди развалов одежды и обуви. И даже позволяла при-
мерять на себя платки и кофточки. Она знала, что после китайцев и корейцев мать обя-
зательно подойдет к индусам. И мать подошла.

– Дяденька! Вы из Индии? – спросила Лёська  продавца в чалме.
– Да.
– Отвезите, пожалуйста, моего слоника домой!
– Хорошо, – сказал индус, широко улыбаясь, и принял белый подарок в свою смуг-

лую ладонь.
Теперь у Лёськи оставался один, самый маленький слоник, который ничего не успел 

сказать.
Как ни просила его девочка, как ни уговаривала, тот не проронил ни звука.
– Ты – самый маленький. И я – самая маленькая в нашей квартире, – сказала ему 

Лёська, укладывая его рядом на подушку, – поэтому я оставлю тебя себе. Но ты не бес-
покойся. Если ты чего-нибудь очень-очень захочешь, я обязательно исполню любое твое 
желание. Только скажи! Я сама буду твоим счастливым слоником. 

И она уснула. А самый маленький слоник лежал рядом и хитро улыбался. На самом 
деле это он приносил счастье. И то, что Лёська оставит его себе, он не только знал, но и 
очень хотел этого.

кОМОДТАГЫ ФиЛ СЫННАРЫ
Кечкенә шаян  Лёськаны  берничек тә тыңлатып булмый икән. Әнисенә аны тыңлата 

алмагач, коммуналь квартираның инде ярты еллап буш торган,  ерак бүлмәсенә бикләп 
куярга туры килгән.   

Лёська бик озак бикле ишекне дөбердәткән, ләкин моның нәтиҗәсез икәнен аңлаган  
һәм өйнең таныш булмаган өлешен карап чыгарга булган.  

Бүлмә иске әйберләр һәм йорт җиһазлары белән тулган. Тузан аша  лаванда һәм шал-
фей исе сизелә, ә юылмаган челтәр тишекләре аша – беренче карның нәфис яктылыгы 
үтеп кергән.  

Лёська шкафны ачып, кара бәрхет башлык алып, аны көзге каршысында киеп кара-
ган, аннары тар җилкәсенә авыр шәл бөркәнгән һәм кызыл майлы иннек белән иреннәрен 
буяган.  

Хәзер Лёська кайчандыр монда яшәгән кечкенә карчыкка охшап калган.  
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Шаян кыз әле укый  да белми, шуңа күрә дә варисларның бүлмәне берничек тә  үзара 
бүлешә алмауларына сәбәпче булган, иске китапларның тышлары  Лёськага берничек 
тә тәэсир итмиләр. Әмма аның карашы авыр комод өстендәге, озын салфетка буйлап  
маршлаган, мәрмәрдән ясалган тугыз статуэткада туктап кала.    

– Филләр! –  дип шатланып чырык-чырык килә Лёська, аларны алыр өчен креслога 
менгәндә.

Креслоның  сырлы аягы селкенеп китә. Лёська салфеткага ябыша  һәм үзе артыннан 
мәрмәр филләрне ияртеп, идәнгә оча. Тугыз филнең барысы да аның артыннан мәтәлеп 
төшәләр.

Һәм шунда, идәнгә бәрелеп, филләр тере шикелле кычкырып җибәрәләр: 
– Абау! Абау! Авырта!
Лёська җылы  келәмгә ята һәм аларны үзенең алдына тезеп куя. 
– Сез каян? – дип сорый шаянкай.
– Һиндстаннан, – дип җавап бирә  иң олы фил. – Без монда күптәннән торабыз.  

Без – бәхет талисманнары.
– Мескенкәйләр! Сезгә күңелсез түгелме соң?
– Күңелсез, – дип җавап бирә  кечерәк фил, – безнең дә бит хыялларыбыз бар, ләкин 

беркем дә,  беркайчан да бу хакта бездән сорамый.  
– Ә син нәрсә телисең?
– Мин акча телим!
– Әйттең тагы, бу да булдымы хыял! – дип көлгән  Лёська, – акча турында хыялла-

налармыни? Мәхәббәт хакында хыялланырга кирәк!
– Мин мәхәббәт турында хыялланам, – дип кычкырып куйган өченче фил. 
– Ә син ни хакында уйлыйсың? – дип сораган ул дүртенчесеннән.
–  Мин ашарга яратам, – дип, үзенең серен ачкан тегесе.
– Ә мин  – музыка яратам.
– Мин – хатын-кызлар хакында уйланам.
– Минем белемле буласым килә.
– Ә миңа дан кирәк.
– Ә син, иң зурысы? Син нәрсә телисең?
– Без тугызау, – дип җавап биргән иң олы фил, – бу изге сан, аның артыннан 

тормышның яңа циклы башлана. Шуңа күрә дә без озак еллар буена чит теләкләрне 
үтәдек. Ләкин әгәр дә син, кадерле балакай, безгә нинди дә булса яхшылык эшләргә 
телисең икән, һәрберебезнең  мавыгуы хакында уйла. Мин бер генә күзем белән булса 
да ерак Һиндстанны күрергә теләр идем.  

Шул вакытта әнисенең аяк тавышы ишетелгән.  Лёська тиз генә иренендәге иннекне 
сөртеп алган, башлык белән  шәлне салып ташлаган, ә филләрне кесәләренә яшергән.   

Барысы да йокыга киткәч, Лёська  юрган  астыннан чыккан да филләрне үзләренең 
квартирасына урнаштырып чыгарга булган.  

– Син мәхәббәт турында хыялланасың, димәк, Ольга янында яшәячәксең. Алар әле 
яңа гына өйләнештеләр, һәм аларда сөю бетәрлек түгел! – дигән, уйлап эш итүче Лёська, 
яңа өйләнешкән парларның тумбочкасына филләрне куйганда.  

– Син аш өендә яшәрсең, ә синең урын – пианинода. Ә син апаларымның йокы 
бүлмәсендә. Син хәзер китаплар белән бергә киштәдә басып торырсың. Ә син?

Лёська дан ярата торган филне кая куярга белмичә аптырап торган да  аяк очларына 
гына басып язучы бүлмәсенә кергән, филне аның эш өстәленә куйган.  

–  Слава абый  һичшиксез аның хакында әкият язачак, – дип уйлаган ул. 



Нумизмат бүлмәсенә ул акча турында хыялланучы филне илтеп куйган…
Икенче көнне ул әнисеннән үзен базарга алып баруын үтенгән. Һичкайчан булмаган-

ча, киемнәр һәм аяк киемнәре сата торган рәтләр арасында, коерык кебек  әнисе артын-
нан калмый, зур  түземлелек белән ияреп йөргән.  Хәтта әле үзенә  яулыклар ябындырып 
һәм кофта кидереп карарга да рөхсәт иткән. Ул кытай һәм кореялылардан соң әнисенең 
индуслар янына барасын да белгән. Һәм әнисе алар янына килгәч: 

–Абый! Сез Һиндстаннанмы? – дип сораган Лёська чалмалы сатучыдан.
– Әйе.
– Минем филне өенә алып кайтыгыз әле, зинһар өчен!
– Яхшы, – дигән индус, ихлас елмаеп, һәм ак бүләкне үзенең кара кучкыл учына 

алган.  
Хәзер  Лёськада бер генә, иң кечкенә, бернәрсә дә әйтергә өлгермәгән фил генә кал-

ган.   
Кыз ничек кенә сораса да, ничек кенә көйләсә дә, ул тынын да чыгармаган.  
– Син – иң кечкенәсе. Безнең квартирда мин дә иң кечесе, – дигән аңа Лёська, үзе 

белән бергә мендәргә салган чакта, – шуңа күрә сине үземдә калдырам. Ләкин син 
борчылма. Әгәр дә бик нык итеп берәр нәрсә теләсәң, мин синең барлык теләгеңне дә 
үтәрмен. Бары тик әйт кенә! Мин үзем синең бәхет филең булырмын.  

Һәм ул йокыга киткән. Ә иң кечкенә фил аның янәшәсендә яткан һәм хәйләле итеп 
елмайган. Чынлыкта ул аңа бәхет алып килгән. Лёськаның аны үзе янында калдырасын 
да ул алдан белгән, чөнки үзе моны  бик тә-бик тә теләгән булган.   
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ДОЧЬ кРЫЛАТОГО кОНя
За мягкими дубравами и высокими холмами на шелковой траве пас Аватар табун 

своего хозяина Гора.
Не везло Аватару. Не хотели кони спариваться. А ведь оплатой за его работу должен 

был быть первый жеребенок этого лета.
Сел пастух на траву, с укором взглянул на небо, да и рубанул с досадой ребром ла-

дони о камень так, что тот раскололся надвое. Дрожь каменная прошла по земле. Затряс-
лись холмы. Вздыбились реки. А небо заволокло пылью. Заржали от страха лошади все 
разом. И услышал их Огненный Конь.

Мигом спустился он со своих солнечных пастбищ, выбрал себе самую-самую из 
всех кобыл и давай ее топтать.

К вечеру улетел крылатый конь. А кобыла начала полнеть. Очень бережно ухаживал 
за ней Аватар. Кормил лучшей и сочной травою. Укрывал на ночь овечьими рогожками. 
А как пришел срок, родила она дочку. Да не простую – крылатую.

Кобылка Ахал-Теке росла веселой и резвой. Она получилась необыкновенной сол-
нечной масти – совершенство всех оттенков желтого, оранжевого, белого, палевого. И 
были у нее чудесные пушистые ресницы и искристые лучистые глаза.

Полюбил ее Аватар больше всех других лошадей.
Но подошло время возвращать табун Гору. Пригнал Аватар лошадей вместе с Ахал-

Теке.
Не захотел хозяин рассчитываться с пастухом, когда увидел крылатого жеребеночка 

и прогнал Аватара прочь.
Но в тот же день взмахнула крыльями Ахал-Теке и вернулась к пастуху.
Слуги тут же нашли и вернули беглянку. Мало того, они подрезали ей крылья. 
Не раз и не два убегала кобылка к Аватару. И каждый раз крылья ей подрезали все 

короче и короче, пока не отрубили совсем, а Аватара прилюдно казнили на городской 
площади за конокрадство.

С тех пор скучала Ахал-Теке так, что не подпускала к себе ни одного наездника. Эта 
порода лошадей до сих пор считается самой гордой и верной. И говорят, нет-нет, да и 
рождается в Татарии среди ахал-текинцев крылатый жеребенок. 
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кАНАТЛЫ АТНЫҢ кЫЗЫ
Куе имәнлек һәм биек калкулык артында, ефәк үләнле болында Аватар Тау хуҗа-

сының көтүен көткән.  
Аватар эштән уңмаган. Атлар парлашырга теләмәгәннәр. Ә бит аның эше өчен  

җәйнең беренче колыны белән түләргә тиеш булганнар.  
Көтүче җиргә утырган да шелтәле карашын күккә төбәгән һәм ачуыннан уч кырые 

белән ташка китереп суккан, таш икегә ярылган. Ташның дерелдәве җир буйлап тарал-
ган. Калкулыклар тетрәгән, елгалар ярларыннан күтәрелгән. Ә күкне тузан каплап алган. 
Атлар куркуларыннан барысы бергә кешнәп җибәргәннәр. Һәм аларның тавышын Утлы 
ат ишеткән. 

Ул бер мизгелдә кояшлы җәйләвеннән төшкән дә иң яхшы бияне сайлаган. 
Канатлы ат кич белән очып киткән. Ә бия тазарырга тотынган. Аватар аны бик ях-

шылап караган. Иң яхшы һәм сусыл үләннәр белән сыйлаган. Төнгелеккә өстенә сарык 
йоныннан тукылган чыпта япкан. Ә вакыты җиткәч бия колынлаган. Колыны гади генә 
түгел – ә канатлы икән. 

Ахал-Теке шук һәм җитез булып үскән. Ул искиткеч гүзәл: кояштай – сары, җирән, 
ак, тонык соры төсләрнең камиллегенә ия булган. Һәм ул гаҗәеп куе йомшак керфекләре 
һәм очкынланып торган нурлы күзләре белән сокландырган. 

Аватар аны барлык атларга караганда да ныграк яраткан. 
Менә Тау хуҗасына көтүне кайтарып бирү вакыты да килеп җиткән. Аватар атлар 

белән бергә Ахал-Текене дә куып алып кайткан.
Хуҗа көтүчегә хак түләргә теләмәгән, канатлы атны күрүгә, Аватарны куып 

җибәргән. 
Ахал-Теке шул көнне ук канатларын кагып көтүче янына очып кайткан. 
Ялчылар качкынны табып кире кайтарганнар. Ул гына аз булган, аның канатларын 

да кискәннәр. 
Колын Аватар янына бер генә, ике генә мәртәбә дә качмаган. Качкан саен аның кана-

тын кыскартыбрак, бөтенләй кыскарып беткәнче кискәннәр, ә Аватарны ат карагы итеп 
мәйданда халык алдында җәзалап үтергәннәр. 

Ахал-Теке аны бик юксынган, үзенең янына башка бер генә җайдакны да якын 
җибәрмәгән. Бу токым атлар бүгенгәчә иң горур һәм тугры токымлы атлардан саналалар. 
Татарстанда да ахал-теки токымлы атлардан,  әллә нигә бер булса да,  канатлы колыннар 
туа, ди. 

 

ПОГАНОЧкА
Жила-была на гнилом болоте бледно-голубая Поганочка. Шляпка нежно-прозрачная. 

Чулочки кружевные. На груди плиссировочка.
Весь род у той Поганочки поганый был. И мать Поганка, и бабка Поганка, и про-

бабка в Поганках состояла. 
Как только шел грибник по лесу, порядочные-то грибы от него прятались, а эти са-

мые поганки на глаза так и лезли, ножки свои бледно-голубые выпячивали, плиссиро-
вочкой дразнили. А ножки тоненькие да длинные до самых зубов! Мать Поганка, гово-
рят, пятерых со свету сжила, а бабка и того более. И мечтала наша Поганочка только об 
одном, в суп попасть да навести напасть. Ведь известно, что гриб от грибницы далеко 
не ходит!
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Говорил ей Боровик-толстый мужик:
– Уйди с дороги, плесень! Не хулюгань!
– Щас! Щас! – якобы слушалась Поганочка, а сама тут же выпячивалась на еще бо-

лее видном месте.
– Совести у тебя нет! – укоряли ее желтый плюшевый Масленок и Масленка-

сопливый ребенок.
– Да что вы на меня все взъелись? – прикидывалась обиженной ядовитая  

Поганочка.
– Вот-вот, скрылась бы с глаз по-хорошему! – хором верещали с пня Опятки-дружные 

ребятки.
– Будет вам на подружку нападать! – защищала Поганочку наивная румяная Сыро-

ежка, глупыми глазами моргая, – вон она какая красивая, пусть глаза радует!
– Красота красоте – рознь! – проворчал Подосиновик в красной шляпе, – в грибе 

должно быть все прекрасно!
Долго молчал только Белый гриб. Пыхтел, пыхтел, потом вылез из-за черничного 

куста и проворчал:
– Нечего с ней нянчиться! Давно пора выгнать семейство поганых из леса!
Тут пошел дождик.
Поперли грибы в рост. Поляна лесная покрылась белыми пупырчатыми дождевика-

ми, разноцветными сыроежками, розовыми мохнатыми волнушками.
А бледно-голубая Поганочка стала расти, расти и выросла в большую Поганку с 

дамскую шляпку величиной. Вся покрылась белыми отвратительными бородавками. 
Ножки ее стройные испортились, позаплыли наростами, перепонки полопались, измох-
ратились, позагнулись кто куда. Появился от нее неприятный запах. И такая она стала 
отвратительная, что даже мухоморы разбежались от нее кто куда.

На ту пору грибники в лес потянулись. Первые-то самые ранние, белые грибки по-
добрали, подберезовики да подосиновики. А вторые шли, всех маслят, лисят да опят 
унесли. А как третьи шли, те уж только для засолки волнушек, рыжиков и груздей на-
брали.

А потом и детки проснулись. Детки-то, знамо, поспать любят. Это старухи не спят, 
от радикулита маются да от бессонницы. А ребяток-то утремя из пушки не разбудишь!

Побежали детки в лес с корзинками. И достались им на жареху дождевики да сыро-
ежки.

Поганка наша на саму тропу ребячью тем временем вылезла, некому ее осадить 
было. Все порядочные грибы-то уж лес покинули. Сидит и думает: «Хоть детки глупые 
меня подберут и отравятся!»

Но детки бедовые попались. Пнули как бы ненароком поганую сапогом. Раз ты по-
ганая, так прячься подальше, нечего под ногами болтаться!

АГУЛЫ ГӨМБӘ
Черек сазлыкта яшәгән, ди, булган, ди, аксыз-зәңгәр төстәге Агулы гөмбә. Эшләпәсе 

нәфис-ал төстә. Аякларына челтәрле оеклар, өстенә бөрмә итәкле күлмәк кигән, ди.  
Бу гөмбәләр  нәселләре белән агулы булганнар. Әнисе дә Агулы, әбисе дә Агулы, 

карт әбисе дә Агулы булган. 
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Ничектер шулай бер гөмбәче урман буйлап бара, әйбәт гөмбәләр аның күзеннән 
яшеренәләр, ә агулы гөмбәләр гел чекерәеп, күз алдына үзләре чыгып басалар икән. 
Җитмәсә аксыл-зәңгәр аякларын алга чыгарып, бөрмәле итәкләре белән кызыктыралар. 
Ә аяклары озын, иңбашларына  ук тоташкан диярсең! Агулы гөмбәнең әнисе, биш кеше-
не юк иткән дип сөйлиләр, ә әбисе аннан да күбрәк кешене харап иткән диләр. Безнең 
Агулы гөмбәнең дә уенда тик бер хыял, тизрәк ашка эләгергә дә, тизрәк һөҗүмгә ташла-
нырга. Билгеле инде, гөмбә гөмбәлектән ерак йөрми!

 Нарат гөмбәсе – юан абзый аңа әйткән:
– Юлдан кит, күгәрек! Шаярма!
– Хәзер! Хәзер! – дип, аны  тыңлаганга салыша  кечкенә Агулы гөмбә, ә үзе тагын да 

яхшырак күренә торган җиргә чыгып баса.   
– Намусың юк синең! – дип шелтәлиләр аны сары плюштән киенгән Майлы гөмбә 

белән кечкенә балалары.
– Нәрсә сез миңа каныктыгыз әле? – дип үпкәләгәнгә салыша Агулы гөмбә.
– Менә шулай, яхшылык белән күздән югалсана! – дип, хор белән черелдәшәләр 

агач төбендәге Төп гөмбәләре – тату бәләкәчләр.  
– Җитте сезгә, дустыма каныкмагыз! – дип яклаган Агулы гөмбәне алсу йөзле бер-

катлы Ал гөмбә, ахмак күзләрен челт-челт йомгалап. – Әнә ул нинди матур, күзләрне 
сөендерә!

– Матурлык белән матурлык арасында аерма бар! – дип сукранган  кызыл эшләпәле 
Усак гөмбәсе, гөмбә бөтен яклап та гүзәл булырга тиеш!

Ак гөмбә генә бик озак эндәшмәгән. Мышный-мышный кара җиләк куагы арасын-
нан килеп чыккан да, үз алдына мыгырданган:

– Нәрсәгә аның белән озак кайнашып торасыз! Бу агулы гаиләне урманнан куып 
чыгарырга күптән вакыт инде!

Шул чагында яңгыр ява башлаган.
Гөмбәләр буйга үсеп киткәннәр. Бөтен аланлык  ак сыткылы Яңгыр гөмбәләре, төрле 

төстәге Ал гөмбәләр, алсу йонлач  Йөнтәс гөмбәләр белән тулган.  
Ә аксыл-зәңгәр Агулы гөмбә үсә дә, үсә. Ул хатын кыз эшләпәсе зурлыгында  бу-

лып үсеп җиткән. Бөтен җире күңел кайтаргыч аксыл сөялләр белән капланган. Аның 
төз аяклары бозылган, орылар белән капланган,  йөнтәсләнгән, төрлесе төрле  якка 
бөгелешкәннәр. Күңелгә ятышсыз ис барлыкка килгән. Һәм ул шундый күңел кайтар-
гычка әйләнгән ки, хәтта Чебен гөмбәләре дә аннан ераккарак, төрлесе төрле якка качып 
беткәннәр.

Ул чакта гөмбәчеләр урманга тартылганнар. Беренчеләре иң беренче булып өлгерә 
торган Ак гөмбәләрне, Каен һәм Усак гөмбәләрен  җыеп алганнар. Икенчеләре Майлы 
гөмбәләрне, Әтәч гөмбәләре белән Төп гөмбәләрен алып киткәннәр. Өченчеләре тозлый 
торган Йөнтәс гөмбәләрне, Нарат гөмбәләрен, Гөреҗдәләрне җыйганнар.  

Ә аннары балалар да уянганнар. Һәркемгә дә билгеле инде, балалар йокларга яраталар 
ич! Карчыклар гына йоклап ятмыйлар, билләре сызлаудан, йокысызлыктан  интегәләр. 
Балаларны иртә белән туп тавышы  белән дә  уята алмыйсың!

Балалар кәрҗин тотып урманга йөгергәннәр. Аларга Яңгыр гөмбәләре белән Ал 
гөмбәләр генә  калган.

Агулы гөмбә балалар килә торган сукмакка чыгып баскан, аның юлын бүлүче кал-
маган. Әйбәт гөмбәләр инде урманнан китәргә өлгергәннәр. Ә ул уйлап утыра икән: 
«Акылсыз балалар мине җыеп алырлар да агуланырлар!»

Ләкин шук балалар ялгышып кына типкәндәй, Агулы гөмбәне итекләре белән: «Агу-
лы икәнсең, ераграк яшерен, аяк астында буталма!» – дигәндәй, тибеп очырганнар.



29

ДВА ЛЕНТяя
Два брата были похожи и непохожи. Оба ленивые-ленивые. Только старший лень 

свою не хотел показывать. Делал вид, что работящий. С утра просыпался, морщился и 
шёл на работу. А младший ложился под дерево и мечтал:

– Вот шёл бы я по полю, нашёл бы сундук с деньгами! Купил бы сестре старшей 
дом, младшей сад, родителям землю, брату бы половину денег отдал…

Так продолжалось месяцы и годы. В поте лица ленивый старший брат заработал 
денег на дом старшей сестре, на сад младшей, купил землю родителям. А ленивый млад-
ший всё лежал под деревом и мечтал.

И вот однажды старшему повезло. Копался он по обыкновению в огороде и нашёл 
сундук с деньгами. Тут же прибежал к нему младший и говорит:

– Если бы я нашёл сундук с деньгами, я бы тебе половину отдал!
– А я не дам!
– Почему?
– Потому что ты ленивый!

икЕ яЛкАУ
Ике ир туган бер-берсенә охшаганнар да, охшамаганнар да. Икесе дә ялкауның да 

ялкавы икән. Ләкин зурысы ялкаулыгын бик күрсәтергә теләмәгән. Иртән уянган, йөзен 
чытып булса да, эшкә барган. Ә кечесе агач күләгәсенә ята да хыяллана икән: 

– Кырга барсам, акча белән тулы сандык табар идем! Зур апама өй, кечесенә бакча, 
әти-әнигә җир сатып алыр, ә абыема ярты акчамны бирер идем... 

Шулай итеп айлар, еллар узган. Өлкән ялкау туган тирен түгеп акча эшләгән, зур кыз 
туганына өй, кечесенә бакча, әти-әнисенә җир алып биргән. Ә кече ялкау туган һаман да 
агач күләгәсендә ятып хыяллана икән. 

Һәм шулай бервакыт өлкән туганга бәхет елмая. Ул бакчада казынганда акча тулы 
сандык таба. Шул минутта ук кече туган аның янына йөгереп килә дә әйтә икән:

– Мин акчалы сандык тапкан булсам, сиңа яртысын бирер идем!
– Ә мин бирмим!
– Ни өчен?
– Чөнки син ялкау!
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ОЛЛи
Если ты закроешь глазки, я расскажу тебе о прекрасной стране тюльпанов. 
Не за тридевять земель, не в тридевятом царстве – тридесятом государстве, а прямо 

тут, рядом с нами, на цветочной клумбе случилась однажды удивительная история!
У Короля тюльпанов Олли Олиуса и королевы Соло Олли родилась редкой красоты 

луковочка Олли. В первый же год Олли выпустила из земли крохотный цветочек и сразу 
же столкнулась взглядом с принцем Олем.

Его высадили на королевскую грядку, так как с рождения определили породу и стать 
будущего пионовидного тюльпана из рода Олли Олиусов, несмотря на оттенки зеленой 
молодости впервые раскрывшегося и пока еще не совсем пышного фрака.

Родители были рады их дружбе.
Всю весну процветало благоуханное королевство. Шмели и Бабочки переносили с 

цветка на цветок комплименты пышных королевских особ и их придворных. Гусенички 
удаляли сорняки. Верно служили Божьи Коровки, поедая занудливых тлей. И полчища 
муравьев трудолюбиво стояли на страже королевства тюльпанов.

Перед летним зноем капризные королевские особы вместе со всеми придворными 
сбросили платья и нырнули обратно в прохладную глубь земли. Ведь не пристало цве-
там из высшего общества подвергать нежную кожицу опасности облучения.

Да и слишком утомительными показались им весенние балы и игры.
Наступила дождливая осень. А за нею и холодная зима. 
Но тюльпаны спали под надежным пуховым покровом снега. Им было очень уютно 

в черной жирной земле. 
Набирались сил и крепли повенчанные Оль и Олли.
И лишь только сверкнула первая весенняя песня апрельского солнца, тут же заворо-

чались луковицы. Один за другим, сложив листики-ладони лодочкой, стали выныривать 
они из земли в воздушные пространства сада, дабы снова явить миру удивительные рос-
кошные цветы.

На центральной клумбе одним из первых проснулся король тюльпанов бело-розовый 
пионовидный Олли Олиус. Но что такое? Рядом не оказалось королевы Соло Олли! Вме-
сто нее у трона росла, привезенная из теплицы, фиолетовая астра своенравная Астрид, 
подчеркивая каждым движением свое великолепие. Вызывающая расточительность ее 
небывало обширного наряда поразила его величество. 

Получив место на центральной клумбе раньше всех, Астрид сделала все, чтобы из-
бавиться от королевы. Невкусные корешки астр никогда не грызли насекомые. Зная об 
этом, она призвала к себе ведьму подземного царства злобную и страшную медведку 
Едицу. И пока спали остальные цветы и их охранники муравьи, выдала ей местонахож-
дение некоторых вкусных луковиц. Так редчайшая луковица королевы Соло Олли с вер-
ными подданными, окружающими ее, попала в кладовые злобной медведки.

Не вернулся из зимнего сна и принц Оль. Видя, что подземные чудовища хотят по-
хитить королеву Соло Олли, он бросился на помощь, но был покусан и отброшен далеко 
с королевской клумбы. Его насилу отбили муравьи. Там он и пророс искривившимся 
инвалидом под деревом у дороги. 

Астрид же заняла место королевы. Теперь тюльпаны королевства были вынуждены 
поклоняться ей. Не знал о ее коварстве король Олли Олиус. А принцессе ничего не оста-
валось, как лить слезы о любимом принце Оле. Она чахла, изводила себя бесплодными 
воспоминаниями и поникла головой в расцвете сил. Да к тому же Астрид уже предпри-
нимала шаги, чтобы пересадить падчерицу на соседнюю клумбу и выдать замуж за са-
мовлюбленного принца Нарцисса. 
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Покусанный и искалеченный злобной медведкой Едицей бедный принц Оль чуть 
было тоже не зачах от любви и уже потерял надежду на счастье, как вдруг с дерева прямо 
над его головой раздался голос старого отшельника Архи Дея:

– Ты действительно любишь принцессу, Оль?
– Я люблю ее всей луковочкой своего сердца! – ответил несчастный.
– Наше королевство постигла несправедливость. И только ты можешь ее восстано-

вить. До рассвета солнца ты должен волшебным нектаром росы, который собирал я не-
сколько лет в этот кувшин, полить луковицы королевских особ, томящиеся в кладовых 
медведки Едицы. Но для этого нужно снова спуститься в подземное царство! И обма-
нуть медведку.

Оля не пугало подземное царство. Он боялся только одного: а вдруг ему не хватит 
ума перехитрить волшебницу.

И он перехитрил ее. Принц долго убеждал медведку в том, что ни минуты не хочет 
больше жить без своей прекрасной Олли, пришел сам на съедение, и его последним 
желанием будет то, чтобы медведка перенесла его обратно под королевскую клумбу и 
там будь что будет. И, как только Едица это сделала, принц тут же полил настоящую 
королеву волшебным нектаром росы. Затем придворных и только потом себя. Цветоч-
ные луковицы охватило неудержимое стремление выглянуть на поверхность земли. Они 
сбросили невзрачные коричневые чешуйки и, стремительно набирая мощь зеленых сте-
блей, пробили потолок темницы, проросли на самом лучшем месте у королевского тро-
на. И при первых же лучах солнца распушили великолепные изысканные юбки, жилетки 
и фраки.

Оль вырос во всем своем королевском великолепии совершенно зрелым тюльпаном. 
Видя это, принцесса Олли выпрямилась, принарядилась в более пышное белоснежное 
свадебное платье и немедленно бросилась ему в объятия.

Королева Соло Олли сбросила безудержною силою и красотой с трона совершенно 
некстати высаженную здесь астру. И той ничего не оставалось, как засохнуть от доса-
ды.

Тут же король Олли Олиус дал команду муравьям расправиться с медведкой Едицей 
и устроить королевский бал в честь венчания принца и принцессы.

И первым гостем на свадебной церемонии был конечно же Архи Дей. Говорят, он 
сам на балу не присутствовал, но в течение всего дня бабочки и шмели доставляли ему 
с королевского стола сладкий нектар.

Но ты все еще не закрываешь глазки. Так не честно. А ну-ка зажмурь их скорее. 
Пусть тебе приснится удивительная страна Тюльпанов. Король Олли Олиус и коро-

лева Соло Олли непременно пригласят тебя на бал. Представь. Длинные зеленые соч-
ные стебли. Пышные юбки цветов. Услужливые бабочки и шмели угостят тебя разными 
видами цветочного нектара. А отшельник Архи Дей расскажет немало добрых старых 
сказок.

От этого детки растут во сне. Правда-правда. Уверяю тебя! 

ОЛЛи
Әгәр син күзләреңне йомсаң, мин сиңа гүзәл лалә чәчәкләре иле хакында сөйлим.   
Җир читендә дә, бик ерактагы бер патшалыкта да түгел, ә менә шушында, безнең 

белән янәшәдә генә, чәчәкләр клумбасында булган хәл бу!
Лаләләр короле Олли Олиус һәм   король хатыны Соло Оллиның сирәк матурлыкта-

гы суганчасы  Олли туган. Олли  беренче елны, җирдәге кечкенә генә үсентедән,   нәни 
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генә чәчәк  чыгарган. Чәчәк керфекләрен ачуга ук,  аның карашы принц Ольның карашы 
белән очрашкан. 

Аны  король түтәленә утыртканнар, чөнки туу  белән ук аның төрен  һәм әле төсе 
белән яшел яшьлекне хәтерләткән,  беренче мәртәбә ачылып кына килүче, әле кабарырга 
да өлгермәгән  фрактан булуына карамастан, аның Олли Олиус  нәселеннән булган  пи-
онсыман лаләгә охшавын ачыклаганнар.  

Әти-әниләре аларның дуслыгына шатланганнар. 
Хуш исле патшалык бөтен яз буена чәчәккә күмелеп утырган. Төклетуралар һәм 

Күбәләкләр чәчәктән чәчәккә бай король  кешеләренең (особаларның) мактау сүзләрен 
күчергәннәр. Күбәләк кортлары чүп үләннәрен бетергәннәр. Камкалар тугры хезмәт 
иткәннәр, ялыктыргыч үлән бетләрен ашаганнар. Кырмыска  гаскәрләре лаләләр король-
леген тырышып саклаганнар.  

Җәйге кызу алдыннан  король һәм аның якыннары, барысы берьюлы күлмәкләрен 
салып ташлаганнар да,  салкынча җир астына кире чумганнар. Чөнки югары даирәдәге 
чәчәкләргә нәфис тиреләрен куркыныч  нурландыру килешеп бетмәгән.   

Алар өчен  язгы бал һәм уенннар да  артык арыткыч булып тоелганнар.  
Яңгырлы көз дә килеп җиткән. Ә аның артыннан салкын кыш та якынлашкан.  
Ә лаләләр ышанычлы мамык кар япмасы астында йоклаганнар. Аларга кара җир 

астында  бик уңайлы булган.  
Ярәшелгән Оль белән Олли дә көч җыйганнар һәм ныгыганнар.  
Һәм апрель кояшының беренче язгы җыры ялтырап алуга, яфрак-учларын көймә 

ясап, дөньяны бай һәм зиннәтле чәчәкләре белән сокландыру максатыннан, җирдән 
бакчаның һава киңлекләренә калкып чыга башлаганнар. 

Үзәк клумбада иң беренче булып аксыл-алсу пионга охшаш лалә короле Олли 
Олиус уянган. Ләкин нәрсә бу? Соло Олли  аның белән янәшә күренмәгән. Аның уры-
нына тәхет янында, теплицадан кайтарылган, үзенчәлекле холыклы, һәр хәрәкәте 
белән үзенең гүзәллеге белән масаючы  шәмәхә астра Астрид үскән. Аның моңарчы 
күрелмәгән киң киемнәрен  ачу китергеч рәвештә  әрәм-шәрәм итүе галиҗанәп патшаны 
да гаҗәпләндергән.  

Үзәк клумбада барысыннан да алда урын алган Астрид,  король хатыныннан ко-
тылыр өчен барысын да эшләгән. Астраның тәмсез тамырларын бөҗәкләр беркайчан 
да кимермәгәннәр. Шуны белеп, ул җир асты патшалыгының усал һәм куркыныч җен 
карчыгын –  аю чикерткәсе Едицаны үзенә чакырган. Һәм әле башка чәчәкләр, аларның 
сакчылары – кырмыскалар йоклаган чакта, кайбер тәмле суганчаларның урыннарын 
аңа күрсәткән. Шулай итеп, Соло Олли короленең сирәк суганчасы, аны әйләндереп 
алган  барлык гражданнары (подданыйлары) белән усал аю чикерткәсенең  келәтенә 
эләккәннәр.    

Кышкы йокыдан принц Оль да әйләнеп кайтмаган. Җир асты албастыларының, 
король хатыны Соло Оллины урларга теләгәнен  күреп, ул аңа ярдәмгә ашыга, ләкин 
тешләнеп, патша клумбасыннан еракка алып ташлана. Аны кырмыскалар көч-хәл белән 
коткарып калалар. Ул  шунда, юл буендагы агач төбендә, кәкрәйгән  гарип хәлендә,  үсеп 
утыра.  

Астрид  король хатынының урынын биләп ала. Хәзер лаләләр короле аңа баш 
ияргә мәҗбүр була. Аның мәкерлелеген король Олли Олиус та белмәгән. Ә принцес-
сага, яраткан принцы Оль хакында уйланып, күз яше түгүдән башка нәрсә калмаган. 
Ул көннән-көн кибә барган, хатирәләре белән үзен газаплаган һәм чәчәк атасы урын-
да,  башын аска игән.  Әле шуның өстенә,  Астрид үги кызын күрше клумбага күчереп 
утырту  һәм аны үз-үзен генә яратучы принц Нарцисска кияүгә бирү чараларын күрә 
башлаган.    

Тешләнгән һәм явыз аю чикерткәсе Едица тарафыннан  гарипләнгән  принц Оль да 
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мәхәббәттән һәм  бәхеткә өметен өзүдән аз гына кипми кала, кинәт агачта, нәкъ аның 
баш очында карт дәрвиш Архи Деяның тавышы ишетелә: 

– Син принцессаны чынлап та яратасыңмы, Оль?
– Мин аны йөрәгемнең бар суганчасы белән яратам! – дип җавап бирә бәхетсез.
– Безнең корольлекне гаделсезлек  басып алды. Һәм аны бары тик син генә коткара 

аласың. Син таң атканчы, ничә еллар буена мин менә бу кувшинга җыйган  чыкның тыл-
сымлы нектары белән, аю чикерткәсе Едицаның келәтләрендә интегүче король затыннан 
булган суганчаларны сугарырга тиешсең. Ләкин моның өчен яңадан җир асты патшалы-
гына төшәргә һәм аю чикерткәсен алдарга кирәк.   

Ольне җир асты патшалыгы куркытмаган. Ул бер генә нәрсәдән – тылсымчыны 
хәйләләп җиңәрлек акыл җитмәвеннән генә курыккан. 

Һәм ул  хәйләдә аннан  өстен чыккан. Принц үзенең гүзәл Оллидан башка бер генә 
минут та яши алмавын, шуңа күрә үзе теләп, аю чикерткәсе янына, аның ихтыярына үзен 
тапшыру өчен килүен һәм  инде аның соңгы теләген үтәп, киредән үзен король клумба-
сына күчереп утыртуларын сораган. Ә аннан соң ни булса, шул булыр дип бик  озаклап  
ышандырган. Едица шулай эшләгән дә. Принц шунда ук чын король хатынын тылсымлы 
чык нектары белән коендырган. Аннары сарай хезмәтчеләренә һәм үзенә дә тылсым-
лы тамчыларны бөркегән. Чәчәк суганчаларының җир өстенә башларын чыгарып ка-
рау теләкләре инде тыелып тора алмаслык хәлгә җиткән. Алар көрән төстәге килбәтсез 
кабыкларын салып ташлап, яшел сабакларына ашкынулы көч җыйганнар. Караңгы 
зинданның түшәмен тишеп, король тәхете янындагы иң яхшы урында үсеп чыкканнар. 
Һәм беренче кояш нурлары астында нәфис, зиннәтле  итәкләрен, жилетларын һәм яфрак-
ларын кабартып җибәргәннәр.   

Оль үзенең бөтен корольлегендә иң камил өлгергән лалә булып үскән. Моны күреп, 
принцесса Олли да турайган, тагын да кабарынкырак ап-ак туй күлмәген кигән һәм аның 
кочагына ташланган.  

Король хатыны Соло Олли тыелгысыз көч һәм матурлык белән монда урынсыз 
утыртылган астраны алып ташлаган. Ә инде аңа оятыннан кибеп корудан башка чара 
калмаган.  

Шунда ук  король Олли Олиус кырмыскаларга аю чикерткәсен җәзага тартырга һәм 
принц белән принцессаның никахлары уңаеннан король балы оештырырга кушкан.  

Һәм әлбәттә,  туй мәҗлесенең иң беренче кунагы Архи Дей булган. Ул үзе бу балда 
булмаган, ләкин берничә көн дәвамында күбәләкләр һәм төклетуралар король өстәленнән 
аңа татлы нектар китереп торганнар дип сөйлиләр.  

Син әле һаман да күзеңне йоммыйсыңмы?!  Болай дөрес түгел. Әйдә әле, йом тизрәк 
күзләреңне!  

 Син искиткеч лаләләр илен  төшеңдә күрерсең. Король Олли Олиус һәм король ха-
тыны Соло Олли сине һичшиксез балга чакырырлар. Күз алдыңа китер, озын сусыл са-
баклар. Чәчкәләрнең кабарынкы итәкләре. Һәр теләгеңне үтәргә  әзер торучы күбәләкләр 
һәм төклетуралар сине төрле чәчәкләрнең нектарлары белән сыйлаячаклар. Ә дәрвиш   
Архи Дей бик күп борынгы әкиятләр сөйләр.  

Балалар төшләрендә үсәләр. Чын-чын. Ихлас әйтәм сиңа!    
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ГРУШи
Был у Гульзады сад необыкновенный. Как вскинется по весне яблоневым да вишне-

вым цветом – не унять душе радости! 
Гульзада-хозяюшка что только из фруктов не приготовит: и яблочный пирог, и виш-

невое повидло, и компотов наварит. И рос в том саду чудесный куст вечноцветущей 
груши. Розовыми цветами радовал он всех и зимой и летом.

Двух дочерей Гульзада давно замуж отдала. А вот сын Эмиль никак себе пары найти 
не мог, чтоб такая же, как матушка.

Но пришел срок. Груша цветущая плоды дала. Целых пять штук! Бережно растила 
их матушка. Наливались они ото дня в день соками земли и светом солнца. Вот-вот сры-
вать пора.

«Две груши, – думает мать, – для дочерей, одна Эмилю, одна мне. А пятая кому?»
Не знала Гульзада, что понравилась сыну девушка Наиля из соседнего селения. 
Спросил он разрешения у матери, и та согласилась пригласить невесту к обеду на 

смотрины.
Вот и стол ломится всевозможными блюдами. Одно другого вкусней. 
Но что же еще поставить, чтобы удивить редкую гостью?
И решила матушка груши, созревшие в первый раз на ее чудесном кусте, подать к 

обеду.
Зашли молодые. К столу их матушка усадила. Стали разговоры вести. Всем нравит-

ся молодая невестка Гульзаде. И красива. И стройна. И рукодельница.
– Грушу попробуй, дорогая, – предложила хозяйка, – растет у меня в саду чудесный 

куст. Всегда он только цвел. И в первый раз плоды дал. Решил нас всех порадовать.
Взяла Наиля грушу. А сок то из нее, сок то так и бежит, та и струится. Сладость-то 

какая! Аромат! Весна!
За разговором ко второй груше рука девушки потянулась незаметно.
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Эмиль подумал: «Ну ладно, пусть и мою грушу съест любимая! Для нее не жалко».
Но груши оказались столь вкусны, что невольно съела девушка еще две.
И осталась на подносе последняя пятая груша.
«Ничего», – думает матушка.
«Ничего», – думает Эмиль.
«Мы, как уйдет Наиля, поделим пятую грушу на четыре части. И попробуем ее на 

вкус».
А разговор все идет. Закуски на столе тают. 
 – Заходите еще, – приглашает Гульзада девушку, когда молодые встают из-за стола 

и собираются уходить.
 – Спасибо, матушка, все было очень вкусно, особенно фрукты! – с этими словами 

девушка взяла последнюю грушу и откусила кусочек с благодарной улыбкой.
Проводил Эмиль Наилю до калитки. Возвращается к матушке. А она уже в саду.
– Гляди, – говорит! А на нашем кусте то, новые груши выросли!
Сын с грустной надеждой посмотрел на мать. Он ждал, что скажет она о его избран-

нице. И мудрая Гульзада сказала:
 – Не приводи больше эту девушку в наш дом. Никогда. Она будет плохой матерью 

для твоих детей.

ГРУШАЛАР
Гөлзадәнең гадәттән тыш бакчасы булган. Язын алмагачлар, чияләр ак чәчәккә 

төренгәч, күңелдәге шатлыкны тыеп торып булмый икән! 
Гөлзадә уңган хуҗабикә җиләк-җимештән ниләр генә әзерләми: алма пирогы да 

пешерә, чия повидлосы да, компотын да кайната икән. Бу бакчада ел әйләнәсе чәчәк 
ата торган груша куагы да үскән. Ал төстәге чәчәкләре белән ул кышын да, җәен дә 
барысының да күңелен шатландырган. 

Гөлзадә ике кызын да күптән кияүгә биргән. Ә менә улы Эмиль әнисе кебек уңган, 
аңа охшаган пар таба алмый икән. 

Менә бер вакыт җиткән. Шау чәчәктәге груша җимеш биргән. Биш данә! Әнисе аны 
саклап кына үстергән. Алар җир суты һәм кояш нуры белән туенып, көннән-көн ныграк 
өлгергәннәр. Менә-менә өзәр вакыт җитә икән. 

«Ике груша, – кызларыма, – берсе улым Эмильгә, берсе миңа, – дип уйлый ана. Ә 
бишенчесе кемгә?»

Гөлзадә, улының күрше авыл кызы Наиләне ошатып йөргәнен белмәгән әле.
Улы әнисеннән рөхсәт сораган,  һәм әнисе булачак килене белән танышыр өчен,  аны 

төшке ашка чакырырга ризалыгын биргән. 
Өстәл сый-нигъмәттән сыгылып тора икән. Ризыклар берсеннән-берсе тәмле. 
Беренче мәртәбә килгән сирәк кунакны шаккатырырлык ни генә куярга соң тагын?
Һәм әни кеше беренче мәртәбә гаҗәеп куакта өлгергән грушаны, төшке ашка куярга 

була. 
Яшьләр өйгә кергәннәр. Әнисе аларны өстәл янына утырткан. Сөйләшә башлаганнар. 

Яшь кәләш барысына да ошаган. Үзе чибәр, үзе каендай зифа буйлы, үзенең кулы алтын.
– Грушасыннан да авыз ит, кадерлем, – дигән хуҗабикә, – минем бакчада искитәрлек 

куак үсә. Ул гел чәчәк кенә ата иде. Беренче мәртәбә быел җимеш бирде. Безне сөенде-
рергә булды. 

Наилә грушаны үрелеп ала. Ә ул шундый сусыл, согы агып тора. Татлы да инде. Ә 
исе! Әйтерсең лә, кабат яз килгән!
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Сөйләшә-сөйләшә кызның кулы икенче грушага да үрелгән. 
Эмиль уйлаган: «Ярар инде, сөеклем минем грушаны да ашасын! Аның өчен кызга-

ныч түгел».
Ләкин грушалар шундый тәмле икән, кыз тагын икене ашаган. 
Подноста соңгы бишенче груша калган. 
«Ярар сана», – дип уйлаган әни кеше.
«Ярар инде», – дип уйлаган Эмиль.
«Без, Наилә киткәч, бишенче грушаны дүрткә бүләрбез. Һәм тәмен татып карар-

быз».
Ә сөйләшү һаман дәвам итә. Өстәлдәге ризыклар да күз алдында эреп  юкка чыга 

бара. 
– Тагын килегез, – дип дәшкән Гөлзадә, яшьләр өстәл арасыннан торып китәргә 

җыена башлагач.
– Рәхмәт, әни, барысы да тәмле булды, бигрәк тә җимешләр! – Шушы сүзләр белән 

кыз соңгы грушаны да кулына алып, ягымлы елмаеп тешләп тә алган. 
Эмиль Наиләне капкага кадәр озаткан. Әнисе янына борылып кергән. Ә ул инде 

бакчада йөри икән.
– Күрче, – дигән, – ә безнең куакта яңа грушалар үскән!
Улы кыенсынып кына, өмет белән әнисенә караган. Әнисе аның сайлаган кызы ту-

рында ни әйтер икән дип көткән. Ә зирәк Гөлзадә улына:
– Бу кызны башка беркайчан да безнең өйгә алып кермә. Ул балаларыңа начар әни 

булачак, – дигән. 

ЗЛАя ВЕДЬМА и УМЕЛАя ЖЕНА
Жила в городе злая ведьма. Скучно стало ей одной злиться. Поглядела она по сто-

ронам, решила мужа найти. Да где тут найдёшь? Молодые – глупые совсем. От бедных 
– проку мало. Богатые – толстопузые!

Понравился ей Середняк. Ни бедный, ни богатый. В доме – порядок и мир. Доброт-
ное хозяйство. Да и сам ладный, здоровый и крепкий. Вот только одна заковыка – жена у 
того Середняка уже есть. «Ничего, – решила ведьма, – жену мы изведём!» И околдовала 
того Середняка сильным приворотом.

Тут же влюбился в ведьму мужик и согласился на её уговоры от жены избавиться. 
Порешили они дать жене такие задачи, с которыми бы она век не справилась.

Не знала ведьма, что достаток в доме и мир – всё на жене держалось. Тем не менее, 
прикинулся муж больным и говорит:

– Сходи-ка ты, жена, на болото, сорви корень одолень-травы, выпью я его настой и 
вылечусь.

Не стала жена перечить. Пошла. А муж с ведьмой радуются. Ведь с болота никто не 
возвращался, потому что жила там Злодива и всех в болоте топила.

Жена, конечно, сразу увязла. Смеётся Злодива, а женщина ей и говорит:
– Не губи меня, хозяйка болота, я тебе пригожусь.
Любопытно стало Злодиве, вытащила она женщину, спрашивает:
– А что ты умеешь делать?
– А всё.
– Зачем на моё болото пожаловала? Знала, что здесь люди гибнут?
– Знать-то знала, да муж у меня болен. И нужен ему корень одолень-травы.
– Ну что ж, – согласилась Злодива, – сроку тебе до заката. Огород мой прополешь от 
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сорняков, дорожки песком посыплешь, деревья подрежешь, хворосту соберешь, да в это 
время лягушек паси, чтобы ни одна не пропала. В доме приберёшь, обед приготовишь, 
бельё перестираешь, высушишь да выгладишь. Успеешь – дам тебе корень, а не успеешь 
– утоплю!

Улыбнулась женщина. Эту работу она каждый день делала, да втрое больше. И к 
обеду с заданием справилась. Села лягушкам сказки рассказывать. Раскрыли рты лягуш-
ки, слушают. Ни одна не пропала.

Понравилась Злодиве женщина. И дала она ей за работу не один корешок, а два. 
Жена Середняка невредимою домой пришла, принесла мужу корешок одолень-травы 
довольнёшенька. Второй про запас оставила, вдруг кто-нибудь опять заболеет. Сама 
спать легла.

А наутро ведьма уж новое зло задумала. И велела Середняку послать жену в лес. 
Жил в том лесу страшный и жестокий разбойник. Много лет грабил он жителей города, 
да и близлежащих сёл. И никто не мог поймать его, потому что была у разбойника ябло-
ня, да не простая. На ней росли яблоки удачи!

– Плохо мы живём, жена, – говорит ей муж, – не хватает нам удачи. Если бы я съел 
яблоко, было бы всё по-другому. 

И пошла бедная женщина в лес. Каждого убивал разбойник, кто забредал в его вла-
дения. Убивал и грабил. А тут услышал нежную дивную песню о том, как любит жен-
щина своего Середняка, как ходила на болото за одолень-травою, чтобы его вылечить, и 
как теперь идёт к разбойнику за яблоком удачи.

Растрогала его песня. Вышел к ней страшный и жестокий разбойник сам весь в сле-
зах. «Спой, – говорит, – ещё что-нибудь!»

Весь день пела женщина разбойнику самые лучшие песни, какие знала, а на закате 
привёл он её к яблоне и спросил:

– Знала ты, что убиваю я всех, кто в мой лес приходит?
– Знала, – говорит женщина, –  но что для любимого мужа не сделаешь?
Насыпал он ей целый передник волшебных плодов и отпустил с миром.
Пришла жена домой сама не своя от счастья. Яблоки прибрала. Одно мужу дала. 

Сама спать легла. А наутро ведьма уж новую каверзу приготовила: засыпала весь сад-
огород камнями.

Муж и говорит жене:
– Иди-ка ты на Каменную Гору. Видно Царь Горы разгневался на нас, раз забросал 

камнями. Принеси живой цветок. Мы его посадим, и не страшны будут саду-огороду 
никакие напасти.

Заплакала жена, ведь не было такого случая, чтобы кто-нибудь с той горы вернулся. 
Да делать нечего. Пошла.

Долго ли, коротко ли шла, а взобралась на вершину. Видит – замок хрустальный. За-
шла жена Середняка в залы дивные с высокими потолками. Среди колонн стройных  не 
картины – люди, замурованные в зеркала. А на троне сидит старый, дряхлый Царь Горы. 
Из глаз – молнии!

– Велика в тебе любовь, – удивился он женщине, – раз осмелилась ко мне прийти. 
Не оставлю тебя в зеркале, если задашь мне сто один вопрос. И чтоб все разные. И чтоб 
интересно мне было на них отвечать.

Устроилась женщина на полу перед троном Царя Горы, и давай спрашивать. Что 
было до рождения света белого? Почему с неба звёзды падают? Отчего сияет радуга? 
Откуда ветры дуют? Почему птицы поют, а лягушки квакают?

Весь день отвечал на её вопросы старец. А под конец женщина спросила:
– Почему таким странным стал её муж, или разлюбил?
– Вот, с этого вопроса и начинать надо было, –  ответил Царь Горы, – не разлюбил он 
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тебя. А околдован. Приворожила его ведьма. И три раза сгубить тебя хотела. К Злодиве 
посылала, к разбойнику и ко мне, только не за живым цветком, а за лютой смертью.

– А как же мне теперь снять чары с мужа? Научи уму-разуму, отец!
– Дам я тебе не один живой цветок, а целый букетик. Ты один цветок мужу отдай, а 

остальные подальше спрячь. И спать не ложись. Ночью ведьма придет в ваш дом. Станет 
зелье варить. А ты не спи, запоминай, как. И сваришь такое же, только в десять раз силь-
нее. Мужа им напои, и сама выпей, и кончатся ваши беды. А теперь задавай последний 
вопрос.

– Чем отблагодарить тебя, Царь Горы за твою доброту и мудрость?
– А уже отблагодарила ты. Таких интересных вопросов мне никто не задавал. Никто 

не был так внимателен. А ведь старикам главное, чтобы их выслушали!
С этими словами он отодвинул трон, проредил густые заросли живой травы и по-

дарил женщине целый букет цветов.
Так получилось, что вернулась жена Середняка домой опять невредимою.
«Ничего, – думает ведьма, –  Сейчас я такое зелье сварю, что Середняк сам жену 

свою придушит!»
Вот легли спать супруги. Да жена не спит. Слышит – прокралась на кухню соседка. 

Развела огонь. Воды вскипятила, бросила туда одолень-травы, яблоко и живой цветок. 
Отвар в стакан вылила, рядом с её мужем поставила, прошептала над ним:

– Полюби меня навеки! –  и ушла.
Не долго думая, взяла тот стакан жена, вылила далеко за ворота, а сама вернулась на 

кухню. Развела огонь, вскипятила воды, бросила туда одолень-травы, все яблоки удачи и 
цветы жизни. Вылила отвар  в стакан, поставила рядом с мужем и прошептала над ним:

– Полюби того, кого сердце подскажет!
Наутро проснулся Середняк, выпил половину отвара и на жену другими глазами 

взглянул. Выпила другую половину жена – озарился дом здоровьем, удачей и процвета-
нием.

Пришла к воротам ведьма, чтобы Середняка навсегда увести. А он на неё и не смо-
трит. На жену свою не нарадуется, не надышится. И лопнула ведьма от злости.

яВЫЗ ҖЕН кАРЧЫГЫ ҺӘМ ОСТА кУЛЛЫ ХАТЫН
Шәһәрдә бер явыз җен карчыгы яшәгән. Аның ялгызына гына явызлык кылырга  

кызык булмый башлаган. Ул як-ягына каранган да үзенә ир табарга уйлаган. Ә монда 
каян табасың аны? Яшьләр – әле акыл утыртмаган, ярлылардан – файда юк. Байлары – 
капкорсаклар!

Аңа Середняк ошаган. Ярлы да, бай да түгел. Өендә – тәртип һәм тынычлык. 
Хуҗалыгы да яхшы. Үзе буйга-сынга да төшеп калганнардан булмаган, таза һәм нык 
гәүдәле. Тик бер генә җитешмәгән ягы, ул да булса, өйләнгән – Середнякның инде хаты-
ны бар. «Ярарсана, – дип уйлаган җен карчыгы, –  хатынын юк итәрбез!» Һәм ул Серед-
някны сихерләп үзенә караткан.  

Шунда ук бу ир җен карчыгын ярата башлаган һәм аның: «Хатыныңны юк ит!» – 
дигән сүзләре белән килешкән. Алар бергәләп, хатынга мәңгегә дә башкарып чыга ал-
маслык йомыш  кушарга  булганнар.    

Җен карчыгы йорттагы муллык һәм иминлекнең хатын кулында икәнен белмәгән. Шу-
лай була торып та, ире авыруга салышкан һәм әйтә икән: 

– Хатын, сазлыкка барып кил әле, сары төнбоек тамырын алып кайтып бирсәң, шуны 
кайнатып эчкәч сихәтләнер идем.
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Хатыны иренә каршы килмәгән, киткән. Ә ире һәм сихерче шатланалар икән. Әле 
сазлыктан беркемнең дә кире әйләнеп кайтканы булмаган. Чөнки анда Злодива яшәгән 
һәм сазлыкка аяк баскан кешеләрне батыра торган булган.   

Хатын, әлбәттә, шунда ук бата башлаган. Злодива көлә, ә хатын аңа әйтә:
– Син мине харап итмә, сазлык хуҗасы,  бәлки минем дә сиңа кирәгем чыгар.
Злодива кызыксынып, хатынны тартып чыгарган да сорый:
– Ә син нәрсә эшли беләсең?
– Ә барысын да.
– Нигә минем сазлыгыма килдең? Беләсең бит – монда кешеләр харап булалар.
– Белүен беләм, минем ирем авыру. Һәм аңа  сары төнбоек тамыры кирәк.
– Ярый соң, – дигән Злодива, – сиңа кояш батканчыга кадәр вакыт бирәм. Ми-

нем бакчамның чүпләрен утап чыгарсың, юлларга ком сибәрсең, агачларны тигезләп 
кисәрсең, куралар җыярсың, шул ук вакыттта бака көтүен көтеп, берсен дә югалтмассың.  
Өйне җыештырып,төшке аш әзерләрсең, кер юарсың, киптереп, үтүкләрсең. Өлгерсәң  – 
мин сиңа тамырны бирәм, өлгермәсәң  – батырам!

Хатын елмайган. Ул бу эшләрне көн саен, әле ике мәртәбә артыгы белән башкара 
торган булган. Ул төшкә кадәр бөтен эшләрне эшләп бетергән. Утырган да бакаларга 
әкият сөйли башлаган. Алар авызларын ачып тыңлыйлар икән. Берсе дә югалмаган.  

 Злодивага  бу хатын бик ошаган. Һәм ул аңа хезмәте өчен бер генә түгел, ике тамыр 
биреп җибәргән. Середнякның хатыны исән-сау килеш өенә кайтып, иренә сары төнбоек 
тамырын сузган. Икенчесен, тагын берәрсе авырса, кирәге чыгар дип, үзенә калдырган.  
Һәм йокларга яткан.  

Ә икенче көнгә җен карчыгы яңа усаллык уйлап тапкан. Ул инде  иргә хатынын урман-
га җибәрергә кушкан. Урманда куркыныч һәм рәхимсез юлбасар яшәгән ди. Ул озак еллар 
шәһәр кешеләрен, якын тирәдәге авылларны  талаган. Аны беркем дә тота алмаган, чөнки 
юлбасарның бер гади булмаган  алмагачы булган. Ул агачта уңыш алмалары үскән!

– Без, хатын, начар яшибез, – дигән аңа ире, – ләкин безгә уңыш җитеп бетми. Әгәр 
бер алма ашасам, барысы да башкача булыр иде. 

Һәм бичара хатын урманга киткән. Юлбасар, үзенең биләмәләренә килеп кергән 
һәркемне үтерә торган булган. Үтергән һәм талаган. Ә бу көнне ул искитмәле җыр 
ишеткән – хатын ничек итеп үзенең ире Середнякны яратуы, ничек итеп ирен дәвалар 
өчен сары төнбоек алырга  сазлыкка баруы, һәм ничек итеп уңыш алмасын эзләп юлба-
сар янына килүе хакында җырлаган җыр булган ул.    

Ул җыр юлбасарның күңеленә үтеп кергән. Куркыныч һәм  рәхимсез юлбасар аның 
каршысына чыккан, үзенең күзләрендә яшь. «Җырла әле, –  дигән, – тагын нинди дә 
булса җыр!»

Хатын юлбасарга көн буена үзе белгән  иң яхшы җырларны җырлаган, ә кояш баткан 
чакта ул аны алмагач янына алып килгән дә сораган:

– Син, минем урманыма кем генә  килсә дә, аларның барысын да үтерүемне белә 
идеңме?

– Белә идем, – дигән хатын, –  ләкин яраткан ирең өчен ни генә эшләмисең?
Ул аның алъяпкыч итәгенә тылсымлы җимешләрне салган да өенә кайтарып 

җибәргән.  
Бәхетеннән ни эшләргә дә белмәгән хатын өенә әйләнеп кайткан. Алмаларны җыеп 

куйган. Берсен иренә биргән. Үзе йокларга яткан. Ә таң атуга җен карчыгы аңа тагын 
мәкер корган, бөтен бакчага таш чәчеп чыккан.   

Ире хатынына әйтә икән:
– Син Таш-тауга бар әле. Күрәсең, Тау патшасының безгә ачуы чыккан, ул бөтен 

җиргә таш чәчеп киткән. Тере чәчәк алып кайт. Без аны утыртырбыз, һәм бакчабызга 
бернинди бәла-каза да куркыныч булмас. 
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Хатын елап җибәргән, моңарчы әле ул таудан исән кайткан кеше булмаган. Ләкин 
нишләсен,  киткән инде.  

Бара торгач, ул тауның башына ук менеп җиткән. Күрә – анда бәллүр замок. 
Середнякның хатыны биек түшәмле искитмәле  залларга килеп кергән. Төз колонналар 
арасында картиналар түгел – көзгеләргә  томалап яшергән кешеләр икән. Ә тәхеттә кар-
таеп,  бетәшеп беткән Тау Патшасы утыра ди. Үзенең күзләрендә яшеннәр уйный!

– Синең мәхәббәтең  бигрәк көчле икән, – дип гаҗәпләнгән ул хатынга. – Монда ки-
лерлек көч тапкансың үзеңдә.  Әгәр син миңа йөз дә бер сорау бирсәң, мин сине көзгедә 
калдырмыйм. Ләкин ул сораулар берсен-берсе кабатламасын. Һәм аларга җавап бирү 
миңа кызык булсын.  

Хатын Тау Патшасының тәхете янына идәнгә утырган, һәм сорауларын яудыра 
башлаган. Якты дөнья булганчы ни булган? Ни өчен күктән йолдызлар атыла? Салават 
күпере ни өчен балкый? Җил каян исә? Ни өчен кошлар сайрый, ә бакалар бакылдый?

Акыл иясе көн буена аның сорауларына җавап биргән. Ә соңыннан хатын аңа шун-
дый сорау биргән:

– Ни өчен минем ирем шулай сәерләнде икән, әллә мине яратмый башлады микән?
– Менә, шушы сораудан башларга кирәк иде, – дип җавап биргән Тау Патшасы, –   

мәхәббәте суынмаган аның. Аны сихерләгәннәр. Аны җен карчыгы үзенә караткан. Һәм 
инде өч мәртәбә сине харап итмәкче булган. Злодивага да, юлбасарга да, минем яныма 
да тере чәчәк алырга дип түгел, ә явыз үлемгә дип,  ул җибәртте сине. 

– Ә ничек иремне сихердән арындырырга соң? Өйрәт әле миңа, атакай!
– Мин сиңа тере чәчәкне берне түгел, ә тулы букет итеп бирәм. Син бер чәчәкне 

иреңә бир, калганнарын ераккарак яшер. Йокларга ятма. Төнлә өегезгә җен карчыгы ки-
лер.  Ул төнәтмә кайнатыр. Ә син йоклама, ничек ясавын  исеңдә калдыр. Һәм шундый 
ук, ләкин аңа караганда ун мәртәбә көчлерәк төнәтмә кайнатырсың. Иреңә дә эчер, үзең 
дә эч, һәм барлык бәла-казалар бетәрләр. Ә хәзер соңгы соравыңны бир! 

– Синең яхшылыгыңа, киң күңеллелегеңә һәм зирәклегеңә ни белән җавап кайта-
рыйм, Тау Патшасы? 

– Ә син инде мине бүләкләдең. Миңа мондый кызыклы сорауларны беркемнең дә 
биргәне булмады. Беркем дә миңа карата мондый игътибар да күрсәтмәде. Ә картларга, 
аларны тыңлаучы булса, башка берни дә кирәкми!

Ул шул сүзләрне әйтеп,  тәхетне бер читкәрәк эткән дә, куе булып үскән тере 
үләннәрне аралап, хатынга бер букет чәчәкләр җыеп бүләк иткән.  

Менә шулай итеп, Середнякның хатыны өенә исән-сау килеш әйләнеп кайткан.  
«Ярар, – дип уйлый җен карчыгы. – Мин хәзер  шундый агулы эчемлек кайнатам, 

Середняк  үз хатынын үзе буып үтерер!»
Ир белән хатын йокларга ятканнар. Ләкин хатын йокламый. Ишетә – аш бүлмәсенә 

шыпырт кына күрше хатын килеп керә. Учакка ут ягып җибәрә. Су кайната, сары 
төнбоек, алма һәм тере чәчәкне сала. Кайнаткан агуын стаканга салып,  аның ире янына 
куя, әфсенләп  пышылдый:

– Мине мәңгегә ярат! – һәм чыгып китә.
Озак уйлап тормыйча, хатын стаканны ала да агуны капкадан ераккарак илтеп  түгә, 

үзе аш бүлмәсенә керә. Ут тергезә, су кайната, суга сары төнбоек, уңыш алмасын һәм 
тере чәчәкләрне сала. Төнәтмәне стаканга сала да ире янәшәсенә куя һәм аның өстенә 
пышылдый:

– Йөрәгең кушкан кешене ярат!
Середняк иртән уянуга, төнәтмәнең яртысын эчүгә, хатынына бөтенләй башка күзләр 

белән карый. Төнәтмәнең калган яртысын хатыны эчеп бетерүгә – өйләрендә саулык, 
уңыш һәм рәхәт тормыш башлана.
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ЛЮБОВЬ
Лишь только первые теплые лучи коснулись мерзлой земли, она ожила и вздохнула. 

Зелеными сорняками полезла из Земли во все стороны бесшабашная Любовь.
Пришел дед на свой огород, всю Любовь повыдергал. Нечего баловаться! Пусть 

лучше вырастет что-нибудь полезное. И посадил картошку, капусту, морковку и другие 
овощи.

Каждый день дед приходил на огород и терпеливо полол щедрую на Любовь Землю. 
Земля же растила своих родных детей гораздо прилежнее, а инородные, насаженные на-
сильно кочаны кормила скуповато.

Однажды дед занемог. Он так долго не вставал с постели, что уже не помнил, какой 
это был месяц, какой день, и даже, какой час. Он боялся, что уже не поднимется. Да 
только поднял его с постели тончайший аромат. Вышел дед на огород. И не узнал свои 
грядки.

На теплом летнем ветру колыхалась Любовь Земли алыми маками, разлеталась сне-
жинками одуванчиков, румянилась Иван-чаем.

Вздохнул глубоко дед, и, вместо того чтобы рассердиться, улыбнулся, покоренный 
такой напористостью:

– Нашла ж ты меня, окаянная!
И стал потихонечку Любовь выпалывать, чтоб не разрасталась зря. 

МӘХӘББӘТ
Бозланып каткан җиргә беренче җылы нурлар тиюгә үк, ул терелеп киткән һәм су-

лыш алып җибәргән. Яшел чүп үләннәре ваемсыз Мәхәббәт үсентеләре булып, җирдән 
төрле якка күтәрелә башлаганнар. 

Бабай үзенең бакчасына килеп, бөтен Мәхәббәт үсентеләрен йолкып аткан. 
– Җитте, шаярма! Нинди дә булса файдалырак әйбер үссә, яхшырак, – дип, бакчасы-

на бәрәңге, кәбестә, кишер һәм башка яшелчәләр утырткан. 
Бабай һәркөнне бакчага килгән һәм зур түземлелек белән Мәхәббәт үсентеләренә 

юмарт булган җирнең чүбен утаган. Ә җир үзенең балаларын зур тырышлык куеп 
үстергән, көчләп утыртылган күчәннәрне саранрак туендырган. 

Бервакыт бабай авырып киткән. Ул бик озак урыныннан тора алмаган, кайсы ай, 
нинди көн, хәтта, сәгатьне дә оныткан. Ул бүтән тора алмам инде дип курыккан. Әмма 
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аны яткан урыннан нәфис хуш ис тартып торгызган. Бабай бакчага чыккан. Һәм үзенең 
түтәлләрен танымаган.

Җәйге җылы җилдә Җирнең Мәхәббәт үсентесе булып мәкнең ал чәчәкләре 
тирбәләләр, кар бөртекләре булып тузганаклар оча, Иван-чай үләннәре кызаралар икән. 

Бабай тирән итеп сулыш алган да, чүп үләннәренең нык торучанлыгына таң калып, 
ачуланыр урынга елмаеп җибәргән. 

– Таптың бит син мине, мәлгунь!
Һәм Мәхәббәт үсентеләрен, артык күбәеп китмәсен дип, аз-азлап кына утарга  то-

тынган. 

ВЕТРЕНицА
Жила-была на свете Ветреница. Толстая вредная девчонка. Но зато достались ей в 

наследство от бабки метла, крылья да шапка-невидимка. 
И вот только щедрая бабка ушла в мир иной, решила Ветреница мир поглядеть, себя 

показать. Надела шапку, стряхнула пыль с изъеденных молью крыльев, прихватила мет-
лу и полетела в соседнюю деревню. 

Там она увидела Липу. 
– Ой, какая ты раздетая, бедняжка! – удивилась лесная хозяйка и взгромоздилась на 

забор.
– Ты кто? – спросила Липа.
– Я? Ветреница. А ты кто?
– Липа. А почему я тебя не вижу?
– Потому что я Ве-тре-ни-ца. Летаю и дую. Ясно?… А тебе не холодно?
– Холодно. Но я уже привыкла.
– Как мне тебя жалко, – почти взаправду сказала Ветреница, – ну ладно, не буду на 

тебя дуть, раз уж мы подругами стали.
И Ветреница улетела.
Прошел месяц, потом другой. И Ветренице  захотелось навестить подругу. Она усе-

лась на забор, кряхтя и отфыркиваясь, да так, что с липы осыпалась изморозь.
– Здравствуй, Ветреница.
– О! Меня уже деревья узнают! Привет! Вот летала к бабке Яге. Обменяться кое-чем 

хочу. Женишка себе подыскиваю…
Они говорили до вечера.
В следующий раз Ветреница пришла весной. У липы уже появилась пышная крона 

из молодых зеленых листьев.
– Что ты так  вырядилась? – удивилась Ветреница.
– Весна, –  прошелестела Липа.
– Я тоже похвастаться прилетела.
С этими словами она победно сняла свою шапку-невидимку.
На заборе сидело странное существо, похожее на расхристанную деревенскую дев-

чонку, одетую, как пугало. На ней было платье-зипунишко, перетянутое золотым поя-
ском, рваные валенки, а рыжие волосы сбиты мочалкой.

– Впечатляюще!
– Вот и я так думаю, –  повеселела Ветреница, –  Еще паричок мне под блондиночку. 

А женишка  я себе присмотрела в соседнем болоте. Ну, очень крутой!
– Кто же он?
– Леший. Ничего. Шустренький еще. А богатый!…
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Летом прилетела Ветреница вместе с восходом солнышка. Пчелки-медоноски пере-
летали с цветка на цветок в янтарном убранстве Липы.       

– Говорят, медом ты богата, подруга, да хвалят все твой липовый цвет. Угостила бы 
хоть, а то я наобещала своему Лешачку, что ты по этой части мастерица.

– Ну что ж, изволь…– Липа встряхнула густой кроной, засыпав Ветреницу души-
стыми соцветьями.

– А мед?
– В дуплеце поищи. Только осторожно. Пчелки этого не любят.
Но пчелки не заметили пришелицу.
– Кучеряво живешь! – крикнула на прощание Ветреница, а на Липу затаила зависть 

неуемную. Как же ей не завидовать: ведь Липа добрая, красивая, стройная и богатая!
Не ест и не пьет Ветреница, извелась. Все завидует. Принялась с раннего утра и до 

позднего вечера за подругой следить. И выведала. Вся сила Липы в ее волосах! Решили они 
с Лешим хитростью завладеть золотой кроной Липы и на голову Ветреницы пристроить.

На дворе уж осень стояла. Придумал хитромудрый леший наикрепчайший клей и 
намазал голову Ветренице, чтобы та сорвала всю красоту подруги и наклеила себе. Толь-
ко тут ошибочка случилась – ведь зависть и глупость всегда рядом ходят. Напялила Ве-
треница на голову свою шапку-невидимку, та и приклеилась на веки вечные.

Уж обдувала она Липу обдувала, а крона у той все желтее и ярче!
И с первым морозом прилетела, листья раздувать, чтоб никому не достались. Вред-

ничала, завывая от злости. А Липа не сердилась. Она знала, что по весне будет снова у 
нее много новеньких листочков и золотых цветиков.

С того случая, говорят, не любит Ветреница ни деревья, ни кусты, никого не щадит. 
Листья желтеют, краснеют, опадают раньше времени,  Ветреница носится за ними, раз-
дувает в разные стороны, хулиганит, одним словом.

А Липа осенью в листопад всегда смеется. Подойди, и ты услышишь, особенно ког-
да на нее дует Ветреница – завистливая девчонка.

ҖиЛБӘЗӘк кЫЗ
Яшәгән ди дөньяда бер Җилбәзәк кыз. Ул үзе бик юан, әле җитмәсә зарарлы гадәтләре  

дә булган. Ә әбисеннән аңа себерке, канатлар, тылсымлы бүрек мирас булып калган ди. 
Менә юмарт әбисе теге дөньяга киткән, Җилбәзәк кыз дөнья күрергә, үзен күрсәтергә 

уйлаган. Бүрекне кигән дә, көя ашаган канатларының тузаннарын кагып, себеркесен 
эләктергән һәм күрше авылга таба очып киткән. 

Ул анда Юкәне күргән.  
– Абау, син киенмәгән килеш икәнсең, мескенкәй! – дип гаҗәпләнгән урман хуҗасы 

һәм коймага менеп утырган.  
– Син кем? – дип сораган Юкә.
– Мин? Җилбәзәк. Ә син кем?
– Юкә. Ә ни өчен мин сине күрмим?
– Чөнки мин Җил-бә -зәк. Очам һәм өрәм. Аңладыңмы?… Ә сиңа салкын түгелме?
– Салкын. Ләкин мин күнектем инде.
– Син миңа бик кызганыч, – дип, дөреслеккә якын сүзләр әйткән Җилбәзәк, – ярар 

инде, сиңа өрмим, хәзер без синең белән дуслар ич.
Һәм җилбәзәк очып киткән.
Бер ай үткән, аннан икенчесе. Җилбәзәкнең дустын  кабат күрәсе килгән. Ул юкәгә сар-

ган сыкылар коелырлык итеп,  тамык кыргалап,  пошкыргалап коймага менеп утырган.       
– Исәнме, Җилбәзәк!
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– Ә! Мине инде агачлар да таный! Сәлам! Менә Убырлы карчык янына бара идем 
әле. Уртаклашасы уйларым  бар. Үземә кияү эзлим…

Алар кичкә кадәр сөйләшкәннәр.
Икенче мәртәбә Җилбәзәк яз көне килгән. Юкәнең инде яшь яшел яфраклы куе ябал-

дашлары барлыкка килгән. 
– Нишләп әле син болай матур итеп киендең? – дип гаҗәпләнгән Җилбәзәк.
– Яз бит, – дип  яфракларын  кыштырдатып җавап биргән  Юкә.
– Мин дә синең янга мактанырга килдем.
Ул шул сүзләрне әйтеп, җиңгән кыяфәт белән тылсымлы бүреген салган.  
Коймада карачкыга охшаган, гади авыл кызы кебек киенгән сәер җан иясе уты-

ра. Аның өстендә алтын билбау белән буган, чикмәннән тегелгән күлмәк, ертык киез 
итекләр, җирән чәчләре мунчалага охшап чуалган.    

– Искитәрлек тамаша!
– Мин дә шулай уйлыйм, – дигән күңеле күтәрелгән Җилбәзәк. – Тагын минем блон-

динкаларныкына охшаган паригым да булса. Ә кияүне мин күрше сазлыктан күзләдем 
инде. Бик текә егет!

– Кем соң ул?
– Шүрәле. Ярыйсы гына. Бик җитез. Шундый бай!…
Җәй көне Җилбәзәк кояш чыгу белән килгән. Бал ташучы бал кортлары гәрәбә белән 

бизәлгән Юкәнең әле бер чәчәгенә, әле икенчесенә очып кунганнар.  
– Дустым, синең чәчәкләреңне балга бай дип мактыйлар. Бер мәртәбә булса да сыйласаң 

иде, юкса мин үземнең Шүрәлекәемә – сине бу эшләрнең остасы дип мактанган идем.  
– Әйдә соң… – Юкә, куе ябалдашын селкетеп, Җилбәзәкне хуш исле чәчәкләргә  

күмгән.  
– Ә бал?
– Куыштан эзлә. Ләкин сак кылан. Бал кортлары куышка тигәнне яратмыйлар.
Бал кортлары читтән килгән кунакны күрмәгәннәр.  
– Шәп яшисең! – дип кычкырган саубуллашканда Җилбәзәк, ә үзе Юкәгә булган  

көнчеллеген көчкә-көчкә яшергән. Ничек көнләшмәсен инде: Юкә үзе ягымлы, матур, 
зифа буйлы, җитмәсә бай!  

Җилбәзәк ашамый да, эчми дә, җәфа чигә ди. Ул көнләшүеннән ни эшләргә дә белмәгән. 
Таңнан алып караңгы төнгә кадәр дустын күзәтчелек итә башлаган. Һәм серне ачыклаган. 
Юкәнең бөтен көче чәчендә икән ич! Алар Шүрәле белән бергә хәйләләп,  Юкәнең алтын 
ябалдашын яулап алырга һәм Җилбәзәкнең башына урнаштырып куярга булганнар. 

Инде көз җиткән. Хәйләгә оста Шүрәле бик нык ябыштыра торган җилем уйлап 
тапкан һәм Җилбәзәк дустының бөтен матурлыгын йолкып алып, үзенә  ябыштырсын 
дип, аның башын җилем  белән буяган. Ләкин көнчелек һәм ахмаклык һәрвакыт янәшә  
йөриләр бит, аз гына хата киткән.  Җилбәзәк башына тылсымлы бүреген киюе булган, ул 
аның башына мәңгелеккә берегеп калган.   

Юкәгә өреп-өреп караса да, аның ябалдашлары һаман да сарырак һәм ачыграк төскә 
керә барган!

Җилбәзәк  беренче салкыннар белән дә килгән, беркемгә дә эләкмәсен дип, яфрак-
ларга өргән, ачудан усалланып улаган.  Ә Юкә ачуланмаган. Ул  яңа яфраклары да һәм 
алтындай чәчәкләре дә  яз җиткәннән соң кабаттан буласын белгән.    

Бу хәлләрдән соң, Җилбәзәк агачларны да, куакларны да, беркемне дә кызганмый 
ди.  Яфраклар саргаялар, кызаралар да, вакытыннан алда өзелеп төшәләр. Җилбәзәк алар 
артыннан куа, аларны төрле якларга өреп туздыра, кыскасы, бер сүз белән әйткәндә,  ху-
лиганнарча кылана.  

Ә Юкә көз көне яфракларын койган чагында һәрвакыт көлә икән. Якынрак ки-
леп тыңлап карасаң, бигрәк тә көнче кыз – Җилбәзәк  аңа өргән чакларда, син дә аның 
көлгәнен  ишетерсең.       
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АСЫЛБЕк
Хотелось рассказать один случай, который передавался в Татарии из села в село.
Однажды на большой и богатый осенний праздник съехалось много народу. В такие 

дни обычно забивали на зиму скот и сдавали мясо на завод. Мясо варили много. Мужчи-
ны сидели на улице, медленно ели и разговаривали. Среди гостей был в тот день здоро-
вяк Асылбек. Он всегда отличался особой прожорливостью. А тут на спор решил побить 
все свои прежние рекорды.

Он ел весь день. И на удивление всего села съел целого барана!
Бедный Асылбек еле поднялся с места. Но долго идти не мог. Либо от количества 

съеденной пищи, либо от выпитого горячительного напитка, он упал в лужу под общий 
хохот собравшихся людей.

Но самое удивительное было не в этом. А в том, что на луже, куда упал Асылбек, 
вскоре образовалась толстая жирная пленка.

АСЫЛБӘк
Минем сезгә Татарстанда авылдан-авылга күчеп сөйләнелә торган бер вакыйга ха-

кында сөйләп үтәсем килә.  
Бервакыт көз көне үткәрелә торган зур һәм бай бәйрәмгә бик күп халык килгән. 

Андый көннәрдә гадәттә мал суйганнар һәм ит комбинатына тапшырганнар. Итне күп 
итеп пешергәннәр. Ирләр, урамда утырып, әкрен генә ашаганнар һәм сөйләшкәннәр. 
Кунаклар арасында Асылбәк тә булган. Ул үзенең күп ашавы белән аерылып торган. Ә 
монда элеккеге рекордларны уздыру хакында бәхәс кузгалган. 

Ул көн буена ашаган. Һәм, иң гаҗәбе – бер сарыкны ашап бетергән!
Мескен Асылбәк урыныннан көчкә торган. Ләкин озак бара алмаган. Әллә ашаган 

ризыгының күплегеннән, әллә эчкән утлы эчемлек тәэсиреннән, җыелган халыкның 
көлүе астында күлдәвеккә егылган. 

Ләкин әле иң гаҗәбе ул түгел, ә Асылбәк егылган күлдәвекнең өсте калын майлы 
элпә белән каплануы булган. 

ЗАкРЫТЫЕ ДВЕРи
Проехал богатырь Хватко по семи холмам, остановился у длинной кирпичной кре-

постной стены. В окне высокой башни увидел прекрасную княжну Светолику. И девуш-
ка тоже заметила его. Спустилась вниз, вынесла путнику воды.

– Кто ты? И зачем приехал в наши края?
– Судьбу свою ищу, –  ответил Хватко.
– Заходи, гостем будешь, – пригласила княжна, –  может быть здесь твоя судьба…
Она открыла перед Хватко все двери, все комнаты, все сундуки с богатствами. И 

были они настолько дивными, что за один день мог Хватко осмотреть только одну ком-
нату. В первый день он любовался на резные украшения из слоновой кости.  Набил пол-
ную суму брошками и серьгами. Второй день – изделиями из хрусталя. Третий день 
обвесил шею скатным жемчугом. На четвертый набил карманы медными монетами, на 
пятый серебром. А на шестой – чистым золотом.

А как седьмой день настал, вошел он в седьмую комнату – заветную. Посреди её 
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стояла широкая чаша, а в ней трепетно переливалось пенистым вином все женское тепло 
Светолики. Долго думал Хватко, что с ним делать? Уж больно большой чаша ему по-
казалась. Чтобы  забрать сию чашу, надо было все, что до этого взял, вернуть. И Хватко 
решил обойтись без неё.

Попрощался с радушной хозяйкой и поехал вон из крепости. Только выезжает, а 
на дворе – пурга поднялась среди лета. Конь от ветра до самой земли пригибается, от 
тяжелой ноши стонет. Тяжело стало идти и богатырю и коню. Выбросил он сначала все 
украшения из слоновой кости. Вроде ветер поутих, но не надолго. Опять метель бесну-
ется. Пришлось расстаться Хватко со звонким хрусталем и жемчугом. До вечера ехал 
спокойно. А к ночи прямо буря разыгралась. И совсем невмоготу стало богатырю. Вы-
бросил он наземь все злато-серебро. Понял, что Судьба его – сердце горячее прекрасной 
Светолики. И повернул коня в обратный путь. 

Подъехал к длинной крепостной стене. Стал кликать молодую княжну. Да только где 
там? Все двери оказались закрытыми на тяжелые засовы. Все до единой.

яБЫк иШЕкЛӘР
 Баһадир  Хватко җиде калкулыкны үтеп, озын кирпечтән өелгән ныгытма стенасы 

янына килеп  туктаган. Биек манараның тәрәзәсенән гүзәл кенәз кызы  Яктыйөзне күреп 
алган. Кыз да аны күргән. Ул аска төшкән дә, юлчы егеткә су биргән.    

– Кем син? Безнең якларга ни өчен килдең?
– Үземнең язмышымны эзлим, – дип җавап кайтарган Хватко.
– Әйдә уз, кунагым булырсың, – дип чакырган аны кенәз кызы, – бәлки синең 

язмышың мондадыр…
Ул  Хватко каршысындагы бөтен ишекләрне, бөтен бүлмәләрне, байлык тулы бөтен 

сандыкларны ачып куйган. Алар шулкадәр искитәрлек булганнар, Хватко  көнгә бер 
бүлмәне генә карап чыгарга җитешкән. Ул беренче көнне фил сөягеннән кисеп ясал-
ган бизәнгечләргә сокланган. Брошкалар һәм алкалар белән бер букча тутырган. Икенче 
көнне бәллүр әйберләр белән ләззәтләнгән. Өченче көнне муенына скат энҗеләреннән 
ясалган муенса таккан. Дүртенче көнне кесәләрен бакыр, бишенче көнне – көмеш, ал-
тынчы көнне алтын акчалар белән тутырган.     

Җиденче көн килеп җиткәч, ул җиденче яшерен бүлмәгә кергән. Бүлмә уртасында 
киң  тустаган куелган, ә анда Яктыйөзнең  хатын-кызларга хас барлык җылысы тибрәлеп,  
күбекле шәраб сыман төрле төсләргә кереп ялтырый икән. Хватко, аның белән ни эшләргә 
икән дип озак уйлаган. Аңа тустаган бик зур булып күренгән. Бу тустаганны алып китәр 
өчен, моңарчы ни алган, барысын да кире бушатырга кирәк икән. Һәм Хватко шулар 
белән генә канәгатьләнергә булган.  

Ул киң күңелле хуҗа белән саубуллашкан да, ныгытманы калдырып, юлга кузгалган. 
Юлга кузгалуга ук, җәй уртасы булуга карамастан, буран күтәрелгән. Ат көчле җилдән 
җиргә кадәр бөгелә, йөкнең авырлыгыннан ыңгыраша икән. Баһадирга һәм аның атына 
юлны дәвам итәргә бик авыр булган. Ул башта фил сөягеннән эшләнгән бизәнгечләрне таш-
лаган. Җил тынган кебек булган, ләкин озакка түгел. Тагын буран котыра башлаган.  Инде  
Хваткога чыңлап торган бәллүр әйберләр һәм энҗеләр белән хушлашырга туры килгән. 
Кичкә кадәр тыныч кына юлын дәвам иткән. Ә төнгә каршы буран бөтенләй котырынган. 
Баһадирның бөтенләй хәле беткән. Ул бөтен алтын-көмешләрен җиргә атып бәргән. Һәм 
язмышының  –  Яктыйөзнең кайнар йөрәге икәнен аңлап алган. Һәм атын кире борган.   

Яңадан озын ныгытма стенасы янына килеп туктаган. Яшь кенәз кызын чакырып 
дәшә икән. Ләкин инде барлык ишекләрне дә авыр аркылы бикләр белән(эшермә) бикләп 
куйганнар. 
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СЕРЕБРяНЫЕ ВРАТА
Жили люди на земле, поживали беспечно, как вдруг ни с того, ни с сего на полсвета 

белого выросла стена. Вышел на землю враг из серебряных врот. Пошли старики убеж-
дать врага, чтобы не трогал их. Да в плен попали.

Пошли мужики стариков выручать, заточили стрелы. Но не тут-то было – враг силен 
и жесток, быстро поверг всех в беспросветное рабство.

Собрались тогда оставшиеся мальчики. Нарядились в кольчуги. Заострили копья и 
ринулись в бой, но и они не смогли дать отпор. И они за вратами исчезли.

Собрались бабы у большого костра, стали думу думать, как землю от лютой беды 
спасать. Высоки серебряные врата. Да широка стена. Ни пешему, ни коннику, җенщине 
и подавно ни перелезть, ни обойти ее никак не получится.

 – Дорога идет через лес и у гор сворачивает, – молвила самая древняя мать. Ведаю-
щая мать Ведьма. – Собирайте обоз, старухи. С копьями, стрелами, булатными мечами. 
Нельзя обойти стену, но можно объехать. Выедем на подмогу со стороны гор, получат 
оружие наши мужики, легче им станет с ворогом биться. А пропадем мы, так нас не 
жаль. Пожили как могли на этом свете, и ладно.

Собрали обоз самые старые бабы ведьмы, ведающие матери. Повели по дороге ло-
шадей да быков. Повозки от груза ломятся.

Отворились тут Серебряные врата. Захватили враги обоз. К мужикам старух еще в 
полон увели. 

Долго горевали оставшиеся бабы. Да слезами горю не поможешь. Вновь собрались 
они вокруг костра. Вновь стали думу-думать.

– Река! – воскликнула тут Веста, та, которой весть о замужестве давно пришла, да 
пропал милый друг за серебряными вратами, как и у других. – Ра-река течет вкруг врат! 
На лодках можно их обогнуть. Передать нашим милым друзьям то, что необходимо для 
победы! 

Снарядили молодые, замужние бабы лодки. Поплыли мужиков из беды выручать.
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Да не тут-то было. Коварно разверзлась стена. Вышел на землю враг из серебряных 
врат. Захватил лодки и баб захватил.

Что делать?
Остались на земле лишь самые малые девочки, куда им до Вест, побывавших в за-

мужестве, куда им до Ведьм, знающих все! Куда им до мудрых дедов, сильных мужиков 
и отважных мальчиков! Ни вести от суженых им еще не было, ни опыта жизни земной, 
ни знания этой жизни.

Собрались вкруг костра они. Плачут.
Молвила тут самая младшая из всех Не-Веста и горячо воскликнула:
 – Хватит горевать! Грусть-печать из пустого в порожнее переливать! Знаю я, что 

надо делать. Вот только сможем ли?
 – Сможем! Сможем! Мы все сможем! Кроме нас никому! – ответили подруги.
– Тогда слушайте. Должны мы корабль построить. Большой-большой, больше лодок 

всех вместе взятых, шире всех повозок и телег! Чтобы весь нас род на нем уместиться 
мог. Не простой этот корабль будет. Волшебный. Который летать умеет.

 – А как же строить мы его будем? Ведь мы не умеем, как надо, возразили другие 
не-весты. 

 – Не умеем, как надо, значит, получится так, как не было никогда. В мечтах мы его 
строить будем. И врагов победим во сне! Только так одолеть их и сможем.

 – А о чем же мечтать? – спросили девушки, – ведь мы жизни не знаем!
 – О самом прекрасном. О цветах. О пшенице. О пашне. О птицах. О звере. О рыбах. 

О траве. О бабе.  О деде. О маме. О папе. О сыне. О дочке. О солнце. О небе. О земле и 
ветре. О мире. О любви. О счастье. Закройте глаза. И представьте все разом этот корабль. 
И всё у нас получится.

Не спали в эту ночь не-весты. Сели спиралями у костра. Взялись за руки. И давай 
мечтать. И сознание девочек было столь мощным и столь прекрасным в своем отчаянии, 
что появился над землею огромный крылатый корабль, точно белый лебедь, украшен-
ный самыми благоуханными цветами непорочных не-вест.

За веслами того корабля сидели любовь и счастье. В высоких шелковых парусах – 
трепетали весенние ветры. Вместо штурвала – блистательное солнце! Вместо пушек – 
смелые веселые звезды! А на палубе – все радостно смеющиеся дети земли. 

 – Вперед – скомандовала Не-Веста, – постоим за наших отцов и дедов, баб и мате-
рей, за наших братьев и за нашу Землю!

И ринулся рожденной галактикой мощный непреодолимый энергетический сгусток 
– этот прекрасный коллективный сон в разрозненные сны врагов за Серебряными врата-
ми, которые мечтали лишь о власти, деньгах и славе. И враги под ничтожеством своих 
снов превратились в серый дым. Точна разъеденная серной кислотою рухнула стена. 
Выбежали, освобожденные из плена жители земли. 

Обняли не-вест весты и ведьмы, старики и мужики, и братья. Растаял в воздухе ко-
рабль. А серебряные врата превратились в эту сказку. Но ты помни о ней.

кӨМЕШ кАПкАЛАР
Кешеләр җирдә бер кайгысыз, гамьсез генә яшәгән чакта, кинәт кенә ярты дөньяны 

каплап, стена күтәрелгән. Көмеш капкадан җир өстенә дошман явы калыккан. Картлар, 
дошманнарны кире борып булмасмы дип, аларга каршы чыкканнар. Ләкин тоткынлыкка 
эләккәннәр. 
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Ирләр, укларын очлап, картларны коткарыр өчен киткәннәр. Ләкин көчле һәм явыз 
дошман бик тиз арада аларны да коллыкка төшергән. 

Инде калган малайлар җыелганнар. Көбә кием кигәннәр. Очлы сөңгеләрен тотып, 
сугыш кырына ташланганнар, ләкин алар да дошманны кире бора алмаганнар. Алар да 
капка артында юкка чыкканнар. 

Хатын-кызлар зур учак янына җыелганнар да ничек итеп җирне явыз дошманнан 
коткарырга дигән тирән уйга чумганнар. Көмеш капкалар биек. Стена да киң. Җәяүле 
дә, атлы да һәм бигрәк тә хатын-кызлар үрмәләп менеп аркылы чыгарлык та, урап та 
үтәрлек түгел икән. 

– Юл урман буйлап бара да тауга борыла, – дип әйткән, күпне белүче, алдан күрүче 
иң карт ана. – Карчыклар, обоз җыйнагыз! Сөңгеләр, уклар, алмаз кылычлар салыгыз. 
Стенаны җәяүләп үтә алмасак, ат белән урап үтәргә була. Тау ягыннан ярдәмгә килербез, 
ирләребез кораллы булырлар, аларга дошман белән сугышырга җиңелрәк булыр. Ә без 
харап булсак та, кызганыч түгел. Яшәсен яшәдек, ашасын ашадык, ярар инде.

Күпне күргән иң карт карчыклар, алдан күрүче аналар олауны җыйганнар. Юл буй-
лап атлар һәм үгезләрне куып киткәннәр. Арбалары йөкнең авырлыгыннан сыгылып 
тора икән.

Шул чагында Көмеш капкалар ачылып киткән. Дошманнар обозны кулга төшер-
гәннәр. Карчыкларны да ирләре янына алып кереп киткәннәр. 

Калган хатын-кызлар озак кайгырышканнар. Әмма күз яшьләре белән кайгыны 
җиңеп булмый. Кабат учак янына җыелганнар. Кабат уйга чумганнар. 

– Елга! – дип кычкырып җибәргән, әле яңарак кына кияүгә чыккан, тик яшь ире 
башкаларныкы белән бергә көмеш капка артына кереп югалган Веста. – Елга капка 
тирәләп ага! Көймә белән урап узарга була. Безнең сөеклеләребезгә җиңү өчен кирәк 
булган әйберләрне тапшырырга мөмкин! 

Көймәләргә кирәк-яракларны салып әзерләнгәч, яшь кызлар, яшь хатыннар ирләрне 
коткарыр өчен су буйлап юлга кузгалганнар. 

Ләкин барып чыкмаган. Мәкерле стена икегә ярылган. Көмеш капкалардан җиргә 
дошман килеп чыккан да көймәләрне дә, хатын-кызларны да кулга төшергәннәр. 

Нәрсә эшләргә?
Җирдә инде кечкенә кызлар гына калган, кая инде аларга кияүдә булган Вестага, 

бар нәрсәне алдан күрә торган тәҗрибәле хатыннарга җитәргә! Кая инде зирәк картлар, 
көчле ирләр, кыю малайлар кебек булырга! Әле ярәшкән егетләре дә, тәҗрибәләре дә 
юк, тормышны да аңламыйлар. 

Учак янына җыелганнар да елыйлар гына. 
Шунда барысына караганда да кечерәк яшьтәге Яшь Кыз аларга дәшә:
– Җитте, кайгырышмыйк! Боегып, юкны-бушка аударып, елап  утырудан мәгънә юк! 

Мин нәрсә эшләргә кирәк икәнен беләм. Булдыра алырбыз микән?
– Булдырабыз! Булдырабыз! Без барысын да  булдырабыз! Бездән башка кем эшләсен! 

– дип җавап биргәннәр дус кызлары.
– Алайса тыңлагыз. Без кораб төзергә тиеш. Бик зурны, бөтен көймәләрне бергә 

кушканнан да зурракны, бөтен олауларны бергә кушканнан да киңрәкне! Анда безнең 
бөтен кавемебез сыешлы булсын. Бу гади генә кораб кына түгел, ә тылсымлы кораб бу-
лачак. Ул оча торган кораб. 

– Ә без аны ничек төзибез соң? Без бит аны ничек төзергә икәнен  дә белмибез, – 
диешкәннәр башка кызлар. 

– Ничек төзергә икәнен белмәсәк, моңарчы беркем дә төземәгәнчә итеп ясарбыз. 
Без аны хыялда төзербез. Һәм дошманнарны төшебездә җиңәрбез! Без аларны бары тик 
шулай гына җиңә алачакбыз. 
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– Ә ни хакында хыялланырга соң? – дип сораганнар кызлар, – без бит әле тормышның 
ни икәнен дә белмибез!

– Гүзәллек турында. Чәчәкләр турында. Икмәк турында. Сөргән җир турында. Кош-
лар турында. Җәнлекләр турында. Балыклар турында. Үләннәр турында. Әбиләр турын-
да. Бабайлар турында. Әниләр турында. Әтиләр турында. Уллар турында. Кызлар турын-
да. Аяз күк турында. Туган җир турында. Назлы җилләр турында. Тынычлык турында. 
Мәхәббәт турында. Бәхет турында. Күзләрегезне йомыгыз да бу корабльне күз алдына 
китерегез! Һәм безнең хыялларыбыз тормышка ашачак. 

Бу төнне кызлар күз дә йоммаганнар. Кулга-кул тотынышып, учак тирәли тезелешеп 
утырганнар да хыял дөньясына чумганнар. Кызларның аңында туган тәвәкәллек тулы 
хыялларның көче шулкадәр гүзәл булган, җир өстендә бик зур  аккоштай ап-ак канатлы 
кораб барлыкка килгән. Ул гөнаһсыз яшь кызларның нәфис куллары су сибеп үстергән, 
җир өстенә иң тәмле хуш исләр таратучы чәчәкләр белән бизәлгән. 

Бу корабның ишкәкләре мәхәббәт һәм бәхет кулында. Биек ефәк җилкәннәрне язгы 
җилләр җилфердәтә. Штурвал урынына – ал кояш! Пушкалар урынына – кыю, шаян 
йолдызлар! Ә палубада – бөтен җир йөзеннән җыелган, шатлыктан көлүче балалар. 

– Алга, – дип боерык биргән Яшь Кыз. – Әтиләр һәм бабайларны, әниләр һәм 
әбиләрне, ир туганнарыбызны, туган Җиребезне яклар өчен изге көрәшкә! 

Һәм галактика тудырган, бернинди көч алдында да җиңелмәслек энергетикага ия 
булган бердәм, гүзәл төш, Көмеш капкалар артындагы, бары тик власть, акча һәм дан 
турында гына уйлаучы дошманнарның таркау төшләренә бәреп кергәннәр. Һәм дошман 
үзенең чиктән тыш кечкенә хыяллардан корылган төшләренә уралып, соры төтенгә 
әверелгән. Ә киң стена күкерт кислотасы  яңгырына эләккәндәй, җимерелеп төшкән. 
Тоткынлыктан котылган барлык җир кешеләре йөгерешеп чыкканнар. 

Яшь кызларны – коткаручыларын,  хатын-кызлар да, карчыклар да, картлар да, 
ирләр дә, малайлар да кочып алганнар. Шулчак кораб күз алдында эреп юкка чыккан. 
Ә Көмеш капкалар шушы әкияткә әйләнгән. Ләкин син бу әкиятне һәрвакыт хәтереңдә 
сакла! 

 

ПОПЕРЕЧиНкА
Девочку нарекли Танюша. А звали Поперечинкой из-за своенравного характера. Всё 

старалась сделать она наперекор, да всё по-своему. 
Никак родная мать не могла с ней сладить и отдала Поперечинку старшей сестре на 

воспитание. Жила сестра Степанида особняком. Побаивался её народ. Отличалась та 
жестоким словом. А кому ж охота правду о себе слушать?!

Так стала жить Поперечинка у Степаниды.
– Принеси воды, – прикажет тётка.
Расплещет девочка половину.
– Ленивый делает работу дважды. Первый раз кое-как. Второй раз – как следует! 

Бери-ка вёдра и иди опять!
Делать нечего. Заплачет Поперечинка и идёт. А Степанида слёзки её соберёт, да и в 

хрустальные бусинки обратит.
Вскопает Поперечинка грядку, позакапывает сорняки. Тут же тётка граблями сорня-

ки на поверхность вытащит, стыдит, заставляет работу переделывать. Плачет девочка. А 
Степанида знай, слёзы её собирает.

Худо ли, бедно ли, а прожила Поперечинка у тётки десять лет.
– Принеси воды, – скажет тётка.
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Павой-лебедью принесёт её девица, ни капли не расплескав.
– Суп приготовь, да полы помой, – попросит тётка.
Тут же делает всё Поперечинка. А, порой знает, о чём попросит Степанида, сама 

встанет пораньше, да исправит.
Как научилась всему, что женщине знать положено, так и кончились у Поперечинки 

слёзы. Привела её тётка в родимый дом. А мать-то её не нарадуется! До чего же легка ха-
рактером! И улыбчивая! И послушная! И в руках работа любая спорится! С прохожими 
приветливая. В доме хозяйка да затейница. Сама вышьет да сама же и узор переделает 
под глаза. Одарила сестру мать, как могла.

Да и Степанида не с пустыми руками пришла. Бусы длинные принесла хрустальные 
для Танюшки в приданое. А на ниточках – не бусинки – не обиды горели нанизанные – 
слёзы девичьи-поперечьи, что обратились мудростью и умением.

киРЕБЕТкӘН
Кызга Таня дип исем кушканнар.   Ә   үзенчәлекле холкы өчен аны  Поперечинка дип 

йөрткәннәр. Ул бөтен нәрсәне үзенчә, гел киресенчә эшләргә тырышкан.    
Әнисе аның белән  берничек тә уртак тел таба алмаган һәм Поперечинканы апасына 

тәрбиягә биргән. Степанида аерым хуҗалык белән яшәгән. Аннан кешеләр дә курыккан-
нар. Ул туры  сүзле булуы белән дә  аерылып торган. Ә кемнең үзе турында дөреслекне 
ишетәсе килсен инде?!

Шулай итеп Поперечинка   Степанидада яши башлаган.
– Су алып кил, –  дип боерган аңа түтәсе.
Кыз алып килгәнче, яртысын түгеп бетерә икән.
– Ялкау эшне ике мәртәбә эшли. Беренче мәртәбә – аннан-моннан, икенче мәртәбә – 

җиренә җиткереп! Бар әле, чиләгеңне ал да янә суга бар!
Берни дә эшли алмыйсың.  Поперечинка елап җибәрә, ләкин суга бара. Ә Степанида 

аның күз яшьләрен җыя да бәллүр төймәләргә әйләндерә.   
Поперечинка түтәл казый, чүпләрне күмеп тә калдыра. Түтәсе шунда ук тырма алып, 

аларны өскә тартып чыгара, оялта, яңадан эшләргә мәҗбүр итә. 
Яхшымы, яманмы, ә  Поперечинка  түтәсендә ун ел гомер кичерә.
– Су китер, – дип дәшә түтәсе.
Тавис-аккош  сыман  йөзеп кенә, бер тамчы суын түкмичә, кыз  су алып килә. 
– Аш пешер, идәннәрне ю, –  дип эш куша түтәсе.
Поперечинка шунда ук ялт иттерә. Ә кайчакта, Степаниданың ни әйтәсен алдан 

белә,  йокысыннан иртәрәк тора да эшләп тә куя.  
Шулай итеп, ул хатын-кыз эшләргә тиешле бар эшне дә эшләргә өйрәнә,   

Поперечинканың күз яшьләре дә бетә. Түтәсе аны туган йортына алып  кайта. Ә әнисе 
шатланып туялмый. Нинди яхшы холыклы! Ягымлы! Тыңлаучан! Кулыннан килмәгән 
эше юк! Һәркемгә дә игътибарлы. Өйдә чын хуҗа, үзе шаян. Үзе  чигә, күз алдында 
бизәген дә уйлап чыгара. Әнисе апасын – ничек булдыра, шулай бүләкли.   

Степанида да буш  кул белән килмәгән икән. Таняга бирнәгә дип  бәллүр муенса 
ясап алып килгән. Ә җепкә тезелгән киребеткән  кызның күз яшьләре – зирәклек һәм 
уңганлык төймәләренә әйләнеп,  балкып яналар икән.   
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СиРОТкиНЫ СЛЕЗки
Жила в Казани сирота казанская. Лила она слезки с утра до вечера.
Нет у нее матушки.
А тетушка Хадича уж ее так любила. Так любила. И творожку принесет. И масли-

ца.
Жалеет себя сиротка. Плачет. Вспоминает широкий высокий берег Камы елабуж-

ской. Трава там росла мягкая, да такая красивая.
Вышивает сирота себе подол юбки цветами из той травы. Льёт она слезки с утра до 

вечера.
Нет у нее батюшки.
А дядюшка Ходжа в тарелку сиротке лучший кусочек пирога подкладывает.
Все плачет сиротка. Слезами утирается. Батюшка-то как любил ее, бедную. На Са-

бантуй всегда с собою брал. Делает себе сама сиротка игрушки из стружек мастера Ход-
жи.

Так бы и плакала сиротка, себя жалеючи, если бы не баба старая седая Янсылу. 
Поглядела она на сиротку, решила – сглазил кто-то девчоночку. Стала старая на воду 
шептать. Спичку зажжет, в чашке с водой затушит. И так четыре раза на четыре стороны 
света.

Умыла сироту. Подолом своим вытерла. И строгим голосом своим старым грубым 
как вскрикнет:

 – А ну-ка хватит плакать. Бери метлу. Мети двор! Да тесто поставь. Да дрова собе-
ри. Да пыль по углам вытри!

С тех пор перестала сирота плакать. Некогда ей себя пожалеть, за делом то.

яТиМНӘРНЕҢ кҮЗ яШЬЛӘРЕ
Казан каласында бер ятимә кыз яшәгән. Ул иртәдән кичкә кадәр күз яшьләрен коя. 

Аның әнисе булмаган.
Ә Хәдичә апасы аны шулкадәр яраткан. Шундый яраткан. Эремчеген дә, маен да 

алып килеп тора икән. 
Ятимә үзен кызганып елый. Киң Кама елгасының биек яр буйларын исенә төшерә. 

Анда йомшак үлән үсә торган, бик матур урыннар икән. 
Ятимә итәгенә шул үләннәрнең чәчәген чиккән. Иртәдән алып кичкә кадәр күз яшен 

түккән. Аның әтисе дә юк икән шул.
Абыйсы Хуҗа ятимәнең тәлинкәсенә пирогның иң зур кисәген сала. Ә ятимә һаман 

елый. Яше белән юына. Әтисе ул мескенне ничек ярата, үзе белән гел  Сабантуена алып 
бара иде. Ятимә Хуҗа останың йомычкаларыннан үзенә уенчык ясый. 

Әгәр дә чал чәчле карт Янсылу апасы булмаса, ятимә шулай үзен кызганып елар да 
елар иде. Ул ятимәгә карый да кем дә булса күз тигергәндер дигән уйга килә. Карчык 
суга карап пышылдарга тотына. Шырпы яндыра, сулы чынаякта сүндерә. Һәм шулай 
дүрт мәртәбә дөньяның дүрт ягына карап кабатлый. Шул су белән ятимәне юындырып, 
итәге белән сөртә. Һәм таләпчән карт тупас тавышы белән кычкырып җибәрә: 

 – Я, җитте, елаудан тукта. Себерке ал да ишегалдын себер! Камыр куй. Утын җый. 
Почмаклардагы тузаннарны сөрт! 

Шул вакыттан бирле ятимә елаудан туктаган. Эш белән үзен кызганып утырырга 
вакыты калмаган. 
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ШАРМАНкА
Катёне всегда хотелось на чердак. Ей казалось, что хранится где-то под самой кры-

шей огромный запылившийся сундук. А в сундуке!..
Вот только верхняя дверь была всегда наглухо закрыта. 
На Новый год в небольшой семье Катёны обычно ставили елку. Веселились и пели 

до утра. Но уже в сентябре как-то все не заладилось. Отец запил. Его уволили с работы. 
Мама работала практически за долги. Ходила в старых совсем уже не модных потертых 
полусапожках. А бабушка сильно хворала. Врачи говорили, что ей очень нужна шаль из 
собачьей шерсти, но такая вещь стоила баснословные деньги. Октябрь и ноябрь прошли 
в тревожном поиске средств на существование. Пришлось Катёне бросить музыкальные 
занятия и бассейн. Она пела теперь только, когда мыла посуду. Тем временем подходил 
Новый год. 

30 декабря бабушка все-таки нашла в себе силы встать с постели и сходить на чердак 
за старой искусственной елкой и игрушками. Они с матерью быстро украсили комнату. 
Но из-за нескрываемой грусти в лицах взрослых обстановка все равно казалось печаль-
ной.

Отец опять пришел пьяный. Его рано уложили спать, да и сами уснули. Только Катё-
не не спалось. Совсем другого ждала она от предстоящего праздника. Она тихонько про-
бралась на кухню. И заметила на столе ключи от чердака. Ни минуты не сомневаясь, что 
её ждет что-то необыкновенное, она вскарабкалась по скрипучей деревянной лестнице, 
зажгла допотопную керосиновую лампу и отперла вожделенную дверь.

Все было именно так, как и представляла девочка. А, может, она видела это дав-
но в детстве? Ящики, коробки, мешки со старым барахлом, потертые лыжи, её детские 
коньки, патефон, сломанный мраморный умывальник… А в центре чердачной комнаты 
действительно стоял огромный запылившийся сундук. Катёна трепетно подошла к нему 
и хотела было отворить крышку, но тут в темном углу кто-то зашевелился, мяукнул и на 
сундук запрыгнул плюшевый кот с тремя головами. Девочка не испугалась, потому что 
кот смотрел на неё пришитыми пуговицами весьма доброжелательно.

– Меня сделал твой отец, когда был маленьким, – сказала одна голова.
– Какой ужас! Ребенок ничего не боится! Она как мы! – заявила вторая голова.
– Она хочет праздника, – сказала третья.
– Ты кот Баюн, о котором отец рассказывал мне сказки?
– Да-а-а-а! – протянули мяукающе сразу три головы.
– Здорово!
– Хочешь всех удивить? – предложила первая голова.
– Какой ужас! Ты что предлагаешь ребенку идти позориться на народ?
– Не сомневайся! У неё хватит мужества! –  возразила третья.
– О чем это вы? – спросила Катёна.
Ничего не объясняя более, трехголовый кот спрыгнул с крышки сундука, и она сама 

открылась. Внутри лежала старая шарманка с картинками и ларец, в котором хранились 
с незапамятных времен карточки с предсказаниями на целый год.

– Ничего особенного не надо делать. Просто крутить вот эту ручку и петь вот так! 
– Первая голова кота запела забавную новогоднюю песенку, наполовину веселую, напо-
ловину грустную. Её подхватили две другие головы. – Запомнила?

– Запомнила. – Петь-то как раз Катёна очень любила.
– Возьми нас с собой прогуляться! Нам так надоело пылиться на чердаке! – взмолил-

ся кот Баюн. – Не пожалеешь!
И Катёна согласилась.
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Рано утром, когда все еще спали, девочка оделась потеплее, и пошла на центральную 
площадь. Она держала в руках шарманку. А на её плече сидел плюшевый трехголовый 
кот. Площадь очень быстро наполнилась продавцами мороженого, хлопушек, новогод-
них украшений, всяких экзотических кушаний и вещей. Люди разбирали все это охотно, 
торопясь к праздничным столам и ёлкам. Но самый большой успех был у Катёны!

На звуки шарманки подходили любопытные. Кот делал вид, что он – просто ме-
ханическая игрушка, вытаскивал фанты с предсказаниями судьбы. А девочка пела под 
грустно-веселые звуки старинного музыкального инструмента.

Уже к обеду она заработала достаточно денег, чтобы купить продуктов к празднич-
ному столу. А ещё она выбрала самые модные сапожки для матери, теплую шаль из на-
туральной собачьей шерсти для бабушки и подарок отцу.

Когда она вернулась домой, уже вечерело. Мать и бабушка только руками развели, 
когда девочка торжественно вручила им свои заработанные сокровища. На кухне во-
царилось оживление. Все три женщины маленькая, средняя и пожилая лепили любимое 
блюдо: пельмени.  Кот важно сидел под елкой, карауля сувенир для отца семейства. На-
конец, дверь открылась. Хозяин пришел угрюмый, и очень удивился радости, поселив-
шейся в доме. Дочка подбежала к нему и затараторила, не дожидаясь полночи:

– Папа! Я сегодня с твоим котиком ходила на площадь. Папа! Я так хорошо пела под 
шарманку, что люди давали мне деньги! Я купила бабушке шаль из собачьей шерсти! И 
маме сапожки. И тебе я приготовила подарок! Вон он, под ёлкой!

Недоуменный отец встал на колени, как ребенок. И взял у кота из рук сверток. Раз-
ворачивая газету, он обомлел. Подарком оказалась бутылка водки.

Девочка ждала, что её похвалят. Но отец вдруг взревел точно бешенный медведь. Из 
глаз его брызнули слезы. Он сгреб в охапку Катёну, целуя её, и приговаривая:

– Ты пела? Девочка моя? Ангел мой! Как ты могла? Как я мог?! Прости меня! Кля-
нусь! Я больше никогда! Никогда этого не допущу!...

Он поднялся с колен и разбил о ступени крыльца старую шарманку. Девочка недо-
умевала. Мама с бабушкой почему-то плакали. А трехголовый кот улыбался под елкой, 
но этого никто не замечал.

Когда прозвенели куранты, все сели за стол, где дымились на тарелках пельмени. 
– Папа, – осторожно спросила девочка, –  можно я тебя о чем-то попрошу?
– Говори, – сказал отец.
– Подари мне пожалуйста своего котика!
– Он твой! – улыбнулся отец.
– Я твой! – шепнули тихонько на ушко Катёне сразу три счастливые головы.
Теперь все были с подарками. Откупорили бутылку.
Праздник удался. И следующий год прошел в мире, согласии и достатке.
Может быть потому, что это была последняя бутылка в этом доме.

ШАРМАНкА
Катёнаның һәрвакыт чардакка менәсе килә икән. Аңа түбә астында тузанланып 

беткән зур сандык сакланып калгандыр кебек тоела икән. Ә сандыкта!...
Тик менә чардакка менә торган ишек  ныклап  бикләп куелган.  
Катёналарның зур булмаган гаиләсендә Яңа ел алдыннан гел чыршы бизиләр. Күңел 

ачалар һәм иртәнгә кадәр җырлыйлар. Әмма кинәт кенә сентябрь аенда барысы да  
үзгәргән. Әтисе эчә башлаган. Аны эшеннән куганнар. Әнисенең эш хакы бурычлар  
түләргә генә җитә икән. Ул  кыршылып беткән  иске кыска кунычлы итектән йөргән. 
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Әбисе бик каты авырган. Табиблар аңа эт йоныннан бәйләнгән шәл алырга кирәк 
дигәннәр, ләкин андый шәл бик кыйбат, аны алырга бик күп акча кирәк шул. Октябрь 
һәм ноябрь айлары да яшәүне дәвам итәрлек акча эзләп, борчылып үткән. Катёнага му-
зыка дәресләрен дә, бассейнга йөрүне дә ташларга туры килгән. Ул хәзер табак-савыт 
юганда гына җырлый ди. Шулай итеп Яңа ел да якынлашкан.  

30 декабрьдә әбисе, урыннан торып, чардакка менәрлек һәм иске чыршы белән уен-
чыкларны  алып төшәрлек хәл тапкан. Алар әнисе белән бүлмәне матур итеп бизәгәннәр. 
Ләкин өлкәннәрнең  йөзендәге яшереп бетереп булмый торган сагыш өйгә дә моңсулык 
өстәгән.   

Әтисе тагын исереп кайткан. Аны  урынына яткырганнан соң, үзләре дә йокларга 
ятканнар. Катёнаның күзенә йокы кермәгән. Ул якынлашкан бәйрәмнән  бик күпне өмет 
иткән була. Урыныннан торып, кыз аш бүлмәсенә юнәлгән. Һәм өстәлдә чардак ишегенең 
ачкычын күреп алган. Артык бер минут та  уйлап тормыйча, үзен анда ниндидер гадәти 
булмаган могҗиза көтәсенә ышанып,  кыз шыгырдавык баскыч буйлап өскә күтәрелгән, 
бик борынгы керосин лампасын яндырып, чардак ишеген ачкан.   

Анда барысы да ул күз алдына китергәнчә булган. Ә бәлки, ул аны бик бәләкәй чакта 
күргән дә булгандыр. Тартмалар, иске-москы тутырылган капчыклар, иске чаңгы, аның 
балачакта шуган тимераяклары, патефон, мәрмәрдән ясалган ватык  юынгыч… Ә чардак 
бүлмәсенең нәкъ уртасында, чынлап та тузанга баткан зур сандык тора. Катёна дулкын-
ланып сандык янына килгән дә капкачын ачмакчы булган. Тик шул чагында караңгы 
почмакта кемдер кыймылдаган, мияулаган һәм өч башлы плюш мәче сандык өстенә си-
кереп менгән. Кыз курыкмаган, чөнки мәченең төймә тегеп ясаган күзләре аңа  шундый 
ягымлы итеп  караганнар.  

– Мине синең әтиең ясады, кечкенә чагында, – дип дәшкән кызга мәченең бер 
башы.

– Бу коточкыч хәл! Бу бала бернидән дә курыкмый! Ул  безнең кебек! – дигән икенче 
баш.

– Аның бәйрәм күрәсе килә, –  дигән өченчесе.
– Син бит  минем әтием сөйләгән  әкиятләрдәге Баюн дигән мәче, әйеме?!  
– Ә-й-е! – дип, берьюлы өч баш мияулаганнар.
–  Шәп!
– Барысын да гаҗәпләндерәсең киләме? – дип сораган беренче баш.
– Бу коточкыч!  Син нәрсә, баланың  халык алдында оятка калуын телисеңме?
– Икеләнмә дә! Аның тәвәккәлеге җитәрлек! – дип каршы төшкән өченчесе.
– Сез нәрсә хакында сөйләшәсез соң? – дип сораган Катёна.
Башка берни дә аңлатмыйча, өч башлы мәче сандык өстеннән сикереп төшкән, һәм 

сандык капкачы ачылып киткән.  Ә сандык эчендә картиналар белән иске шарманка  һәм 
бик борын заманнан сакланып килгән, язмышлар хакында алдан белгертүче сүзләр языл-
ган карточкалар салынган  кечкенә тартма  ята икән.  

– Әллә нәрсә эшләргә кирәк түгел. Менә бу тотканы әйләндерергә һәм менә болай 
итеп җырларга гына кирәк! – Беренче баш кызыклы, күңелле дә, моңсу да   яңа ел җырын 
җырлап җибәргән.  Аңа тагын ике баш кушылган. – Исеңдә калдырдыңмы?

–  Әйе, исемдә калды. – Катёна болай да җырларга бик ярата икән.
– Безне үзең белән ал әле! Чардакта тузан җыеп яту туйдырды! – дип ялварган мәче 

Баюн. – Үкенмәссең!
Һәм  Катёна ризалашкан.
Иртән-иртүк, әле барысы да йоклаган чакта, кыз җылы итеп киенгән дә үзәк мәйданга 

юл тоткан. Аның кулында шарманка. Ә иңсәсендә өч башлы плюш мәче утыра икән. 
Мәйдан бик тиз арада мороженое, шапылдаткычлар, яңа ел уенчыклары, экзотик ашам-
лыклар һәм башка әйберләр сатучылар белән тулган. Кешеләр бәйрәм өстәле һәм чыр-
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шы янына ашыгып, бу әйберләрне бик теләп сатып алганнар.  Ә иң зур уңыш Катёнага 
елмайган!

Шарманка тавышын ишетеп кызыксынучылар җыелган. Мәче, гади механик уенчык 
булып кына кыланган, язмышлар язылган фантикларны тартып чыгарган. Ә кыз  иске 
уен коралының күңелле дә, моңсу да тавышына кушылып  җырлаган.  

Төш җиткәндә, инде ул бәйрәм өстәленә ашамлыклар алырлык бик күп акча эшләгән.  
Ул әле  әнисенә иң шәп модалы итекләр, әбисенә эт йоныннан бәйләнгән  җылы шәл һәм 
әтисенә дә  бүләк  алган.

Ул өйгә әйләнеп кайтканда инде кич якынлашкан. Кыз тантаналы кыяфәт белән,  үзе 
эшләп тапкан беренче байлыгын әнисе белән әбисенә бүләк итеп  биргән чакта, алар кул-
ларын як-якка  җәеп, гаҗәпләнгәннәр генә. Аш бүлмәсендә ыгы-зыгы башланган. Өч ха-
тын кыз: кечесе дә, урта яшьтәгесе дә, өлкәне дә иң яратып ашый торган ризыкларының 
берсен – пилмән ясаганнар. Чыршы астында, гаилә башлыгы өчен әзерләнгән сувенир 
бүләкне саклап, мәче масаеп утыра икән. Ниһаять, ишек ачыла. Караңгы чырайлы хуҗа  
кайтып керә дә өйдәге шатлыкны күреп гаҗәпләнә. Кыз аңа каршы йөгереп килеп, төн 
уртасы җиткәнне дә көтеп тормыйча, такылдый башлый:

– Әтием! Мин бүген мәче белән мәйданга бардым. Мин, шарманкада уйнап, шундый 
шәп итеп җырладым, кешеләр миңа акча бирделәр! Мин әбиемә  эт йоныннан бәйләнгән 
шәл алдым! Әнигә җылы итек! Сиңа да бүләк әзерләдем! Әнә ул, чыршы астында!

Аптырап калган әтисе балалар кебек тезләнгән. Һәм мәче кулындагы төргәкне ал-
ган. Газетаны актарып карагач, катып калган. Аңа дигән бүләк бер ярты аракы булып 
чыккан.   

Кыз үзен мактауларын көткән. Ләкин әтисе кинәт кенә котырган аюдай үкереп  
җибәргән. Аның күзләреннән яшь атылып чыккан. Ул Катёнаны кочагына алып, аны үбә 
һәм үзе сөйләнә икән: 

– Син җырладыңмы? Кызым минем? Фәрештәкәем минем! Син ничек булдырдың? 
Мин нишләдем?! Кичер мине! Сүз бирәм! Мин бүтән беркайчан, беркайчан да моңа юл 
куймаячакмын!...

Ул тезләнгән җиреннән торып, иске шарманканы болдыр баскычына бәреп   ваткан. 
Кыз берни дә аңламаган. Әнисе белән әбисе нигәдер елыйлар икән. Ә өч башлы мәче 
чыршы астында елмаеп утыра, ләкин  моны берсе дә сизмәгән.  

Курантлар суккан чакта, барысы да пары бөркелеп торган пилмәнле тәлинкәләр  ку-
елган өстәл тирәсенә утырганнар.   

– Әти, – дип дәшкән  кыз сак кына,  – мөмкинме, мин синнән бер әйбер сорыйм?
– Әйе, кызым, – дигән әтисе.
– Миңа үзеңнең мәчеңне бүләк ит әле!
– Ул синеке! – дип елмайган әтисе.
– Мин синеке! – дип, өч бәхетле баш берьюлы Катяның колагына пышылдаганнар.  
Хәзер барысы да бүләкле булганнар.  
Бәйрәм бик шәп булган. Яңа килгән ел да тынычлык, татулык, муллык белән узган.
Бәлки бу өйдә башка беркайчан да аракы шешәсе күренмәгәнгәдер.   
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