ХЂЕРЛЕ СЂГАТЬТЂ!
Фирдњс Фђтхелислам — яћа исем. Ђдђби иќатта яћа исем. Югыйсђ
без аны «Татарстан — Тљркия» дуслык ќђмгыяте ќитђкчесе буларак та,
фђлсђфђ галиме буларак та яхшы белђбез. Шулай ук яхшы оештыручы,
миллђтпђрвђр кеше буларак та бу исем татар ќђмђгатьчелеге теленђ
књптђн кергђн. Ђ менђ язучы буларак...
Тумышы белђн Буа ягыннан чыккан бу калђм иясенећ ђдђби иќатта да
њз ђйтер сњзе бар икђн. Књћеле аша њткђреп яшђгђн тормышны ул љч
яссылыкта књрђ: берсе аныћ балачак, яшьлек хатирђлђре («Тормыш
мизгеллђре»), икенчесе — ќитди, драматик язмышлар («Хикђялђр») џђм
љченчесе — тљрек тормышыннан алынган џђм татар илђге аша сљзелгђн
гыйбрђтле кыйссалар («Тђрќемђлђр»). Боларныћ беренчесе авторныћ
башлангыч сукмакларын—тђњге ачышларын, югалтуларын, мђхђббђтен
билгелђсђ, икенчесе аны Русия дигђн олы проблема кысасына алып керђ, ђ
љченчесе, киресенчђ, дљнья масштабына алып чыга, галђми югарылыкта фикерлђргђ мђќбњр итђ,
Ђлбђттђ, Фирдњс ђдђбиятта ђле беренче адымнарын гына ясый.
Ђмма аћарда чын иќат љчен мљџим булган тљп сыйфатлар бар: ул —
ихласлык џђм аек акыл. Књп кенђ ђдђбиятчылар кљнлђшерлек бер матур
сыйфат хакында да ђйтми кала алмыйм. Ул да булса — ић гади књренештђн
дђ тирђн гомумилђштерњлђр ясарга тырышу. Бу аныћ фђлсђфђ галиме
булуыннан килђ, ђлбђттђ. Ђнђ бит — бњрелђр хакында ничек ди ул... «Бњре —
эт психологиясе» хакында фикерлђре њзе њк Фирдњснећ тљпле, егђрле џђм
кыю кеше булуы хакында сљйли. Ђйе, сђясђтне образ дђрђќђсендђ аћлата
белње белђн ул књп кенђ калђмдђшлђреннђн аерылып тора. Ђмма бала чагы,
беренче хис-тойгылары, ђнисе хакында яза башлау белђн ул ић нечкђ књћелле,
мљлаем карашлы татар баласына ђйлђнђ дђ куя.
Ђдђби иќатка ђле яћа гына аяк басуына карамастан, Фирдњс
башкаларны кабатламаска, њз юлын табарга омтыла. Мђсђлђн, ул «Тормыш
мизгеллђре» дигђн љр--яћа жанр уйлап тапкан. Шуныћ белђн, татар
укучысы љчен якын, кадерле, ђмма соћгы вакытларда онытыла башлаган
парча, нђсер жанрын њзенчђ яћарткан. Аћа новелла тљсмере љстђгђн.
Књлђмлерђк хикђя-повестьларында да њзенчђлек бар. Автор нђрсђ
турында гына язса да, књћеле очында, йљрђге тњрендђ «милли идея» дигђн
олы проблеманы тота. Юк, ул моны књзгђ бђрелеп-сугылып тормаслык итеп,
матур итеп, табигый рђвештђ, ќылы, иманлы ќан сулышын кызганмыйча
эшли. Шул рђвешле, Ф.Фђтхелислам укучыны, берђр мљлаем, якты, яисђ,
киресенчђ, гайрђтне чигђрерлек образ-геройга ияртеп, халык, ил, авыл

язмышы, ђхлакый сафлык, иманлылык, шђфкатьлелек, тугрылык џђм, шулар
белђн бђйлђп, милли рух, татарлык мђсьђлђлђрен кертеп ќибђрђ, аны
уйланырга, борчылырга мђќбњр итђ. Ул бу мђсьђлђлђрне, «Чыршы»
парчасындагы кебек, балаларча да, «Саумы, Кояш!» повестындагы шикелле,
бик ќитди, кискен итеп тђ куя белђ.
Фирдњс — оптимист ќанлы кеше. Ул юкка гына бер хикђясен «Саумы,
Кояш!» дип атамаган. «Философ асылы белђн оптимист булырга тиеш»
дигђн гыйбарђ Фирдњскђ матур ягылып тора. Ђмма Фирдњс, ђйтњемгђ, ић
элек — татар ќанлы автор, чын мђгънђсендђ миллђт улы. Шућа књрђ,
ничек кенђ оптимист булырга тырышса да, аныћ књзлђрендђ янган сагыш
утын, гамь бљртеген џђм књз яшен књрми калу мљмкин тњгел...
Галимќан Гыйльманов

ТОРМЫШ МИЗГЕЛЛЂРЕ
Џђммђбезнећ тормышында кызыклы, искђ алып сљйлђрлек вакыйгалар
була. Алар татлы яисђ, киресенчђ, ачы мизгеллђр булып хђтеребездђ язылып
кала. Олыгая барган саен сђгать уклары тизрђк чаба. Без дђ њткђнебез турында ешрак уйланабыз. Уйланабыз ќђм гомернећ шул мизгеллђр зинѝире булуын аћлыйбыз. Књп нђрсђ онытыла, ђмма ул мизгеллђр хђтердђ яшђвен дђвам
итђлђр. Џђм ни гаѝђп, ул хатирђлђр искиткеч кљчкђ ия була. Якты хатирђлђр
дђрт-дђрман, яшђњ кљче бирђ, хирург пычагы астында яткан хастаны њлем кочагыннан тартып ала. Хђтердђ уелып калган ачы мизгеллђр исђ яшђњ ямен
качыра, бу дљньядан биздерђ… Бер мизгел љчен кеше дистђлђгђн еллар буе
тырыша, эшли. Бер мизгел љчен кеше гомер буе ѝыйган байлыгын югалта.
Бер мизгел љчен кеше гомерен бирђ…
Димђк ки, гомеребез аерым мизгеллђр генђ ул, ђ арада калган барлык
вакыт — аларга ђзерлек. Берзаман телђр-телђмђс хђтердђ язылган бу мизгеллђрне кђгазьгђ дђ язасы килђ башлый икђн. Укучыга тђкъдим ителгђн хикђялђр нђкъ шулай туды. Мљхтђрђм ђдиплђребезнећ берсеннђн биредђ урын алган «Саумы, Кояш!» хикђясен укып бђя бирњен њтендем. Укыды. Хикђянећ
«сверхзадачасы» юк, геройныћ образы ачылмаган, шакшы тормышыбыз ямьлђндерелмичђ булган килеш бирелгђн, диде. Хикђялђремне язуга киткђн вакытны кызгандым, башка язмаска булдым.
Аннан шактый заман кичте. Музейда књземђ бер рђсем чалынды. Кечерђк размерлардагы картина. Майлы буяу белђн ясалган. Ник игътибарымны
ѝђлеп итте ул? Югыйсђ гап-гади бер књренеш иде. Тђрђзђ. Тышта яћгырлы
кљн. Яфраклары коелып бетђ язган агач шђњлђсе. Соры тљслђр, анык берни
књренми. Уйларыма чумып шактый тордым. Рђсемгђ карап Буадагы йортыбызны хђтерлђдем. Кљзге шыксыз кљн иде. Тђрђзђлђргђ бђреп яћгыр ява, пыялалардан су агып тљшђ. Ђни эштђн кайтып, мичне ягып ѝибђрде, ашарга пешерде. Њз љемдђ, њз туганнарым янында мића ѝылы, рђхђт иде. Бу рђсем бала чагымдагы шушы татлы минутларны яћадан яшђтте мића. Туктале, дидем
њземђ. Олуг ђдиплђребез классик рђссамнар кебек язсыннар зур-зур ђсђрлђрен. Социалистик реализм талђплђренђ тугрылыклы калып, олы максатлар
куйсыннар, ќђрнђрсђне анык иттереп, бу — ак, бу исђ кара дип бирсеннђр.
Чынбарлыкны ямьлђндереп, укучыны тынычландырсыннар. Ђ минем хикђялђрдђ исђ фђкать мизгеллђр. Тормыш мизгеллђре. Ђгђр алар кемнедер уйландырса, аныћ њз хатирђлђрен уятып, бу авыр заманда аћа яшђњ кљче бирсђ,
мин шат булыр идем.

УКУ ГАЛӘМӘТЕ
Безнең мәктәптә хезмәт дәресләрендә шофер һөнәренә өйрәтәләр иде.
Мәктәп җитәкчеләре акыллы булган күрәсең. Хәтта укуны бер дә яратмаган
егетләр дә «автодело»га бик теләп йөриләр иде. Ҽ инде бу дәресләргә
сыйныфыбызның иң чибәрләреннән булган ике-өч кыз да кушылгач,
күңелләр бөтенләй күтәрелде. Минем үземнең автомашинага бик исем
китми. Ҽмма инде гел «бишле»гә укыгач, машина серләрен дә тырышып
үзләштерәм.
Берзаман шулай карбюраторнымы өйрәнгәндә, укытучы абый
Миләүшәгә бик читен сорау бирде. Миләүшә — безнең сыйныфка яңа гына
кушылган кыз. Сигезьеллык мәктәпне тәмамлап килгән. Бик сылу, сөйкемле.
Укуга чумып, кызларга әлләни игътибар итмәсәм дә, Миләүшә дикъкатемне
җәлеп итте. Авыл сыман район үзәге малайлары бөтенләй күрмәгән башка
төрле бер кыз иде ул. Сөйкемле, горур һәм үзеннән ниндидер нур балкый.
Пушкинның «Евгений Онегин»дагы Татьянасына охшаттым мин аны.
Ҽмма укытучы мондый нечкәлекләргә бер дә игътибар бирми ахры.
Соравын кабатлый. Миләүшә үзе дә, минем кебек, «биш»кә генә укый.
Шулай да кыз кеше кыз кеше инде ул, ничек аңлап бетерсен тимер-томыр
эшен. Бүлмә тып-тын калды. Күрәсең, Миләүшә генә түгел, башка вакытта
урыннарыннан акырып утырырга яраткан егетләребез дә белми җавапны.
Кызый уңайсыз хәлдә калды. Моны күреп, түзмәдем, пышылдадым үзенә
җавапны. Коткардым һәм... бу кечкенә вакыйганы шундук оныттым да.
Дәресләрдә булгалый мондый әйтеп җибәрүләр. Һичкем аларга әһәмият
бирми. Ҽмма Миләүшә онытмаган. Һич көтмәгәндә тәнәфестә яныма килеп,
кулларыма тотынды. Мине ток суккан сыман булды. Нәкъ кинолардагы
аристократ кызларча:
— Рәхмәт сиңа, Фирдүс,— ди бу. Йөзе шундый якын. Пешкән чиядәй
тулы иреннәр, озын керфекләр, мөлаем елмаю... Югалып калдым, коелып
төштем. Ничек җавап биргәнмендер, хәтерләмим. Фәрештәдәй бу кыз тыныч
кына йокымсырап, үз эшен башкарып яткан йөрәгемне уятты. Аңа дәрт
кертте. Йом-йомшак, ап-ак куллар, таза, сәламәт һәм алтындай сары
чәчләрне укмаштырган юан толымнар берничә көн уйдан чыкмады. Ҽмма
уку мәшәкате үзенекен итте. Бу вакыйга минем өчен якты бер хатирә генә
булып калды.
Ҽ Миләүшәнең исә миңа аңлашылмаган сәер карашларында олы хис
булгандыр. Мөгаен, яраткандыр ул мине. Моны, тагын бер вакыйганы уйлап,
хәзерге акылым белән генә аңлыйм. Аңлыйм һәм ул чактагы үземне сүгеп

куям. Шундый чибәр һәм акыллы кыз гел аның янындарак булырга тырыша,
җае чыкканда: «Синең янда миңа рәхәт»,— дип тә ычкындыра, ә ул тинтәк
берни аңламый...
Ярар, хәерлесе булсын. Тагын бер вакыйганы искә алмакчы идем.
Университет студенты буларак, сессия имтиханнарын тапшырып, кышкы
каникулларда өйдә ял итәм. Ҽлбәттә, Казандагы шау-шулы тормыштан соң,
әзрәк күңелсезрәк тә. Көннәр дә кыска. Ичмасам, йөргән кызым да юк, дип
уйлап куям. Бер кызыклы китап алып кайтыйм дип китапханәгә юл тоттым.
Һәм... нинди бәхет! Мин утырган автобуска ул да керде. Сыйныфыбызда бер
генә ел укып, инде күздән югалган Миләүшә! Мин аны басып торган
тукталышында ук күреп алдым. Озын керфекләренә ялтыравыклы ак кар
бөртекләре кунган фәрештә кызы. Чыннан да, аның канатлары бардыр, алар
күренми генәдер. Юкса, салонга ул да башкалар кебек кечкенә автобусны
чайкатып басып керер иде. Ҽ аның адымнары һич сизелмәде. Миңа шундый
рәхәт, җылы булып китте. Халык күп, ул мине күрми. Нидер уйланып бара. Ҽ
мин яңадан аптырап калдым. Янына килеп, хәлләрен белешәсе бит инде. Уку
турында гына уйласаң, хәтта таныш кызлар янына килеп тә, сүз башлап
булмый икән ул. «Бозау» дип үземне тиргәп, тиешле җирдә автобустан
чыктым. Һәм... Ҽнә — язгы кояш сыман, дөньяга нур чәчеп, яныма Миләүшә
килә! Ул да төшкән, бу тирәләрдә яши икән. Нәкъ теге вакыттагыча, йомшак
иттереп кулларыма кагылды. Яңадан электр суккан кебек булды. Каушап, ни
сөйләгәнемне аңламый башладым.
— Китапханәгә барам,— дим.
— Мин менә бу йортта яшим. Ҽйдә безгә кунакка,— дип чакырды
Миләүшә.
— Юк, рәхмәт. Мин кеше йортына керергә оялам. Ҽти-әниең дә
өйдәдер...
— Көпә-көндез нишләп өйдә утырсыннар?! Алар эштә. Ҽ мин, синең
кебек, каникулда...
Эх, бу тәвәккәлсезлек! Гафу ит, Миләүшә. Мине җибәрәсең килми иде.
Фәкать шуның өчен чакырдың. Чарасызлыктан. Синең бу тәкъдимең үзең
кебек пакь иде. Моны белә торып, мин баш тарттым. Сине уңайсыз хәлгә
куйдым. Мин дә еш уйлый идем, юксына идем үзеңне. Хәлиткеч мизгелдә
исә каушап калдым. Ҽ син горур идең. Алай да үпкәләп, борыныңны чөеп,
кереп китмәдең. Хәзер дә бу минутларны искә төшереп, сиңа сокланам.
Афәрин, Миләүшә! Син мәхәббәтеңне якларга тырыштың. Син аңардан
качмадың. Минем кебек, хисләреңне яшереп, китү ягын карамадың. Ун
адымлап атлагач, син миңа:

— Мин институтның бишенче тулай торагында яшим,— дидең. Мин
ишетми дип уйлап, яңадан яныма килдең.
— Монда булмаса, Казанда күрешик,— дип әйттең. Мин исә ярар дию
белән чикләндем...
Шактый бардым. Нидәндер кинәт артка борылып карадым. Миләүшә
урынында басып тора иде. Күзләрендә чиксез бер моң...

ВАСЫЯТЬ
Февраль ае башыныћ аяз кљне. Џава суык ђле. Кояшта ап-ак кар ялтырый. Шулай да дљньяларныћ язга таба борылганы сизелђ инде. Кояш нурларына да ѝылылык керђ башлаган.
Энекђшем Дамир белђн без Мария Дмитриевна янына барабыз. Менђ
шђќђрчегебездђге иске урамнарныћ берсендђ аныћ алачыгы. Бу кечкенђ йорт
ђбинећ њзе кебек картаеп бљкрђйгђн инде. Мин њзем марѝа ђбилђрен љнђп бетермим. Гадђттђ алар карага киенгђн булыр, њзлђреннђн ниндидер ят бер ис
килер… Ђмма Мария Дмитриевна љендђ якты; аныћ янында безгђ рђхђт иде.
Бу ђбине безгђ сыйныфыбыз ѝитђкчесе Сания апа табып бирде. Ул елларда гайдарчылар хђрђкђте кић ѝђелгђн иде. Мђктђп балалары ялгыз яшђњче ђби-бабайларга ярдђм итђлђр. Берђњлђр утын кертђ, су ташый, башкалары
кибеттђн кирђк-ярагын китерђ. Без њскђн елларда балалар мђрхђмђтле иде
шул. Бер-берећне рђнѝетњлђр, вђхшилђрчђ кыланышлар юк иде. Менђ Сания
апа да безне Мария Дмитриевна белђн таныштырды, хђзер њзебез дђ ђби янына бик телђп йљрибез.
Бњген дђ ул безне књреп сљенде. Хђтта, улларым килгђн икђн, дия-дия
кочаклап, хђлсезлђнеп барган куллары белђн аркаларыбыздан каккалады.
Ќыелган эшлђрнећ књбесен ѝитез-ѝитез рђвештђ Дамир башкарды. Мин инде гадђттђгечђ књп сљйлђнеп, ђкрен кыймылдадым. Дамир шундый ул. Њзе
дђ, кљньяк кешелђре кебек, кара тутлы; холкы да шуларныкы. Ачуын чыгарып ярсытсаћ, бетерер. Аннары кљннђр буе сљйлђшми йљрер. Ђгђр кђефе
кайтса, сђгатьлђр буе сљйлђнер. Ђйтђсен турыдан бђрер, туры Тукай сыман.
Хђйлђ-мазар белмђс. Кыскасы, ул дљрлђп янган учак кебек, безнећ сыман
пыскып ятмый…
Менђ ялт-йолт иттерде бит. Ђби утынлы-сулы да булды, кары да кљрђлеп ташланды. Инде тђмле иттереп чђй эчеп утырабыз. Ђби мине ярата. Дамирны да ошатты. Хђтта:
— Сез игезђклђр тњгелме?— дип сорады. Юкса Дамир бит миннђн љч
яшькђ кече. Куђтле шул ул, буе да минеке кадђр бардыр.
— Балаларым, тђњфыйклы булып њсегез инде. Ђти-ђниегезне ташламагыз…
— Ђби, ђ болар кемнђр?— дип сорыйм мин, диварга эленгђн фотоларга
књрсђтеп. Анда — берсеннђн-берсе књркђм биш-алты ир-егет. Ђби кинђт тынып калды. Йљзендђге елмаю качты, акылын исђ ниндидер уйлар билђде.
— Болар минем угланнарым,— диде ул бераздан. Туктале, бљркеттђй
угланнары булганда нигђ ђби ялгыз? Кайда хђзер алар? Сорашасы иде дђ бит
ќђммђсе хакында. Ђмма яхшы булмас. Ђбинећ кђефе болай да кырылды. Ха-

тамны тљзђтеп, сњзне башкага борам.
— Сыйныфташ кызларыбыз килмђдеме, аларныћ да ярдђме кирђкмиме? — дип сораштырган булам. Ђби, ѝанланып, кызларыбызны мактый башлый:
— Ђй ућганнар да инде татар кызлары. Берсеннђн-берсе чибђрлђр дђ…
— Алай ук тњгеллђр инде, ђби,— дибез, кљлешеп.
— Юк, юк. Џич арттырмыйм. Акыллылар да, матурлар да… Андыйларны башкаларга ычкындырмагыз, њз миллђтегез кызларына љйлђнегез…
Карале, нилђр сљйли бу ђби. Гђѝит-журнал, радио-телевидение књккђ
чљеп уртак никахларны мактый, ђ бу шулай ди. Њз миллђтегезгђ љйлђнегез
имеш. Партиябезнећ сђясђтен аћлап бетерми бит ул. Картлар алар гел шулай,
яћалыкны аћламыйча, искелеккђ тарталар. Моны безгђ райком кадђр райкомнан килгђн лектор абый сљйлђгђн иде.
— Без, коммунистлар, яћа халык, совет халкы тудырабыз!— дигђн иде
ул.
Боларын Дамир белми ђле. Љченче сыйныфта гына бит ул. Бала-чага.
Ђнђ кет-кет кљлеп утыра.
— Мин, ђби, бљтенлђй љйлђнмђячђкмен. Ниабый белђн генђ яшим,—
ди ул. Ниабыйсы мин булам инде. Нђни абый ниабыйга ђйлђнгђн.
— Матур гаилђлђр корып, бђхетле булып яшђгез, балалар!— диюгђ
ђбиебез йљзендђ яшь бљртеклђре пђйда була…
Ак ђбинећ ак телђклђре. Грох Мария Дмитриевна. Кайсы миллђт кызы
иде ул? Урысмы? Яисђ украинмы? Ђ бђлки яќњдђдер? Соћгысыдыр, мљгаен.
Ул миллђт њз балаларында гаѝђеп эчке культура тђрбияли белђ. Аларныћ бит
њз диннђре бар. Бђлки, шућадыр. Алар барысын да уйлап, аћлап эшли ич.
Безнекелђр кебек, чит бер телдђ, аћлашылмаган сњзлђрне пышылдап намаз
кылмый… Туктале. Ђ нђрсђ соћ ул дин? Халыкныћ мећлђгђн еллык тарихын,
буыннардан-буыннарга тапшырылып килгђн тђѝрибђсен њз эченђ алган аћ
тњгелме соћ ул? Алайса, чњлдђ яшђњче гарђплђрнећ тђѝрибђлђре безгђ ни бирђ? Изге дип санаган китапларыбызда ачы суыклар турында ник лђм-мим?..
Менђ шулай. Ђгђр дин хакында чын-чынлап уйлансаћ, ђллђ нинди кљфер сораулар туа…
Борынгы татар карчыкларын хђтерлђткђн ђбиебез яулык чите белђн
књзлђрен корытты. Чђен эчђ-эчђ, њгет-нђсыйхђт бирњен дђвам итте. Мин
«ђйе-ђйе» дип тыћлаган булам. Башымнан исђ тљрле уйлар китми. Нигђ бу
ђби, ќђр кеше њз миллђтеннђн булганы белђн яшђсен, ди? Киленнђреннђн ућмады микђн? Алар башка миллђтнекелђр булдымы? Сорыйм ђле њзеннђн.
Юк, ярамас. Тагын кђефен кырырмын. Бер ѝае чыкканда сорармын ђле…

***
Љч-дњрт кљн узгач, тагын Мария Дмитриевна янына ѝыендым. Бу юлы
сыйныфташ дустым белђн бардым. Ђмма ни булган?! Капка баганасына сљялгђн табут капкачын књреп йљрђклђребез жу итте. Ниндидер кешелђр кереп-чыгып йљри. Алачык ѝеназага ђзерлђнђ иде…

МЂХЂББЂТ ЂКЂМЂТЕ
Ул безгђ яћа гына кушылды ђле. Буага кайсыдыр авылдан књчеп килгђннђр икђн. Чибђр лђ њзе! Тњгђрђк йљзендђ серле зур књзлђр. Њз ояларында
тар бугай аларга, шућа бераз кысык булып књренђлђр. Кара чђч, кара каш.
Чын татар гњзђле. Пешеп тулган чия сыман иреннђре генђ ни тора… Нђфис
буй, ќђр ѝире тњгђрђк, тыгыз бђдђн. Хатын-кыз бит ул артык зђгыйфь булса
да, чамадан тыш симезрђк булса да илђмсез. Ђ Дилђ њрнђк сыман. Ђйтерсећ
лђ табигать анабыз аны яратканда:
— Менђ књрегез, телђсђм мондый ђсђрлђр дђ тудыра алам мин,— дигђн.
Харап итте шул кызый сыйныфыбыз егетлђрен. Аларны гынамы соћ.
Ярты мђктђп њлеп гашыйк булды њзенђ. Укулар онытылды. Кљннђр буе, кайчан дђреслђр бетђр дђ, кайчан бу кызны љенђ озатырбыз икђн, дип уйлап утыралар. Аныћ яшђгђн ѝирен мђктђбебездђ белмђгђн егет кисђге юктыр. Кљтњлђре белђн артыннан йљрилђр бит.
Укуы белђн артык масаерлык тњгел њзе. Алай да «дњртле»гђ укучылар
арасында инде. Тырыша. Тырышмас иде дђ, укуныћ кадере бар. Ђгђр «икеле»
белђн «љчле» арасында йљрсђћ, алиќђдђй булсаћ да чњп урынына гына књрђчђклђр. Ђнђ начар укучы кызларыбыз арасында нинди сљйкемлелђре бар, ђмма аларны књрњче-белњче генђ юк…
Хђер, уку-белем Дилђгђ кирђкмђс иде дђ. Ул бай, дђрђѝђле бер ирнећ
курчактай хатыны булырга яратылган. Ђйткђнемчђ, ул — хатын-кыз эталоны. Тђћре аны ир-егет сокланыр, яратыр љчен ѝибђргђн. Ул — эшлђнеп беткђн, ќђр яктан ѝитеш бер ђсђр. Уку аћа ќич берни љстђмђячђк…
Сез ялгыш ђллђни уйламагыз тагын. Боларныћ барысын да мин хђзерге
акылым белђн генђ аћлыйм. Ул елларны исђ мин Дилђгђ артык игътибар итмђдем. Гел «бишле»гђ укулары ѝићел тњгел. Кызлар артыннан чабып булмый…
Њзен књккђ чљеп мактасам да, Дилђнећ мића зарары да булды. Аћлатыйм ђле њзегезгђ. Димђк ки, мин шулай тырышып укыйм. Тђнђфеслђрдђ дђ
башкалар сыман љстђллђр љстеннђн чабып йљрмичђ, китапларны караштыргалыйм. Дилђ генђ, вакыт-вакыт килеп, йђ, укы, укы дия-дия, чђчемне сыйпап
киткђн була, йђ, љстемђ ятардай булып, берђр нђрсђ аћлатуымны њтенђ. Юка
књлмђге аша сизелеп торган каты књкрђклђре исђ ѝилкђмђ кадала… Рђхђт
була кебек. Мин Дилђнећ бу кыланышларына артык ђќђмият бирмим. Ни
љчен алай эшлђвен да аћламыйм. Мин яшь бозау сыман ђле. Ђ башка егетлђр
ќђммђсен аћлый икђн. Берзаман бђйлђнделђр бит мића болар. Имеш мин Дилђ белђн шаярам. Дљресен аћлаттым, уемда да булмавын ђйттем. Зурракка

ѝибђрергђ њзлђре дђ курыктылар бугай. Миндђ бит буй да бар, кљч-куђт тђ
ѝитђрлек…
Ни генђ булса да, Дилђ мђктђп тормышыбызга бер ямь љстђде. Матурлык янында булу књћелле ич. Џђркем аћа тартыла. Менђ сыйныфыбызныћ ат
тђртђсе сыман озын буйлы, селђгђен агызып йљрњче Марсы да аныћ янында
бљтерелђ. Ата-анасын ђйтер идем инде, тапканнар балага исем. Тарих дђресендђ Марсныћ борынгы грекларныћ сугыш алласы булуы ачыкланды. Сугыш яхшы нђрсђме ул? Сугыш њлем тњгелме соћ ул? Алайса Газраил дип
кушсыннар иде инде… Ким яисђ Днепрогрэс дигђн исемнђр дђ Марс кадђр

хђтђр тњгел. Мескен халкыбызныћ њз исемнђре дђ юк. Тик, попугай кебек,
башкаларны кабатлап йљрер — аныћ йђ Мљхђммђт йђ Альберт булыр. Айнур
яисђ Минтимер ник онытыла икђн?
Ярар, моны Марсныћ ђти-ђнисенђ аћлатырга соћ инде. Марс бер сугыш
чукмары шунда. Исеме ѝисеменђ туры килгђн. Карагыз ђле, Дилђнећ љр-яћа
курткасына акбур белђн сызды бит. Юньсез. Андый болон курткалар ђле яћа
гына сатуга чыкты. Ясалма тукыма икђн. Фђн ќђм техника казанышы, дилђр.
Ђќђ, Дилђ дђ каушап калмады. Бирђ кирђген. Ђнђ битен тырнады. Хђзер чђченђ ябыша. Янгын каланчасы. Чђченђ ѝитње дђ кыен бит аныћ. Сузылганда
Дилђнећ матур йомры ботлары ялтырап китте. Шђп кыз шул. Шућа тњзђ дђ
Марс. Нишлђмђк кирђк? Сугып булмый. Аћа ярты мђктђп гашыйк. Тисђћ
њтерђлђр…
Моны уйлап кына куйган идем, кулым акбурга сузылды. Валлаќи, шайтан котыртты ахры:
— Сыз, Фирдњс, син дђ сыз,— ди… Менђ шулай, Дилђнећ ђле генђ
юып киленгђн курткасы яћадан пычранды. Бљтен мђктђп тып-тын калды. Хђзер кђмитнећ дђвамы булачак. Дђвамы да нинди ђле аныћ! Бу сића Марс кына тњгел. Мђктђптђ ќђр заман макталган, укытучылар гел њрнђк итеп књрсђткђн Фирдњсне Дилђ адђм мђсхђрђсе итђчђк! Сыйныфташлар бу минутларны
лђззђтлђнеп кичерергђ ѝыендылар. Ничђмђ-ничђ елларга мондый мизгел бер
буладыр ул.
Дилђ яћа курткасындагы минем сызыкны књреп шаккатты. Ђлбђттђ,
миннђн бу эшне ул ќич кљтмђгђн иде. Теге шайтан исђ котырынуын дђвам
итђ.
— Менђ сыздым ђле,— дип ђйттерђ бу миннђн. Бу сњзлђрне ишетњ белђн барлык тамашачы «аќ» дип куйды. «Бишле»гђ укыйм дип моныћ кадђре
кыланырга ярамый ич.
— Дилђ, бир њзенђ сабак!— дип талђп итђ халык. Бетте баш. Инде
нишлђргђ? Дилђ исђ… кыланчык елмаеп:
— Фирдњс, ник алай эшлисећ?— диде. Мића шундый ѝићел булып
китте, ѝилкђлђрдђн бик авыр йљк тљште сыман. Сыйныфташлар гына канђгатьсезлђнеп таралыша башлады. Шундый кызык кђмит љзелде…
Мин, акылыма килеп, бу ѝњлђр адымымнан вђ Дилђнећ ќич кљтелмђгђн
ѝавабыннан урынымда катып калдым. Ђ Дилђ ќаман елмая. Язгы кояштай
йљзе нур чђчђ. Бу серле нурлар минем авызны да ачтыра, књћелне кузгата,
йљздђ ѝавап елмаюы тудыра. Безгђ шундый рђхђт. Юк, њпкђлђмђде мића Дилђ. Киресенчђ, ул шат. Мљгаен, гњзђлкђем бњген ић бђхетле кљннәренең
берсен яшидер...

КЂНФИТ
Мђктђптђ љченче сыйныфта укыганда суык тидереп нык чирлђдем. Ноябрь аендагы каникуллар бетеп, укулар башланып кына киткђн иде бугай. Ут
эчендђ януымны гына хђтерлим. Температура 39-40 ка ѝитеп, аћымны ѝуйганмын. Саташып карбыз сораганмын. Ђлбђттђ, Буада ул вакытта карбыз табып булмый. Иреннђр кибеп, њлеп эчђсе килгђнгђ карбыз дип саташканмындыр инде…
Мине ашыгыч ярдђм машинасы килеп хастаханђгђ алып киткђн. Караћгы ќђм юлсыз Комаров урамына ул машина ничек керђ алды икђн дип ќаман
да гаѝђплђнђм ђле. Бњгенге коммунистлар тормышыбызда булган зур њзгђрешлђрне сњгђ, демократик яћалыкларны мђсхђрђли. Кулларына кызыл байраклар тоткан ђби-бабайлар: «Социализмда без ѝђннђттђге кебек ђйбђт яшђдек»,— дилђр. Аларга алтмышар-ѝитмешђр яшь, ђмма алар имђн кебек нык
ђле… Ђйе, алар чыннан да рђхђт яшђде. Коммунист тњрђлђр, партиянећ таянычы булган эре шђќђрлђрдђге эшчелђр Сочи кебек ѝирлђрдђ лђззђтлђнде.
Алар безнећ Комаров урамнарын белми шул. Аћлатыйм ђзрђк.
Район њзђге булган Буа аша, ике-љч урамны шђќђрдђн аерып, тимер юл
уза. Комаров урамы менђ шулар рђтендђ. Аерылган урамнарда ни мђктђп, ни
кибет-мазар — берни юк. Иртђлђрен, тимер юлларда торган вагоннар астыннан абаланып, балалар мђктђпкђ, ата-аналары исђ эшкђ ашыга. Ягулык ташыган цистерналардан љскђ мазут тама. Буа тимер юл станциясе зур, бер њк вакытта дњртђр-бишђр состав тора. Ленин бабай, промышленность шђќђрлђрендђ яшђњчелђр зур кљчкђ ия, алар властька каршы оешкан тљстђ кљрђшђ
ала, дигђн. Шућадыр инде сђвит заманында шђќђр халкы ђйбђт яшђде. Ђ безнећ Буа кебек шђќђрчеклђрдђ халык љчен бернинди ућайлыклар булмады.
Ђгђр шунда књпер булса, књпме кеше исђн калыр иде, аларны поездлар бђрмђс, измђс, кисмђс иде…
Ярар, минем бђхеткђ машина шоферы бик оста булгандыр — врачларны авыру бала янына, хђтта, Комаров урамына ѝиткезгђн. Хђзер бњлнистђ
ятам. Менђ яныма ђнием килде. Шатлыгым эчемђ сыймый. Кечкенђ бит ђле
мин, сагындым њзен. Ђнием мића тђмле шоколад кђнфит тђ китерђ. Ул гади
кђнфит тњгел, зуррагы, «Мишка» дигђне. Ђмма бњген нидер булган ахры —
ђнием ничектер ућайсызланыбрак тора. Тагын ђти исереп кайтып кыйнагандыр њзен. «Байгыш» котырткандыр. Байгыш дип без ђтинећ апасын йљртђбез.
Ул карчык безнећ белђн яши. Ђни аны карый, тђрбияли. Тегесе исђ ќђрвакыт
ђнине яманлый, ђтидђн кыйната… Аћа гына тњзђргђ була, ди ђнием. Ул бит
љч кайнана белђн яшђгђн. Ягъни ђни килен булып тљшкђн йортта љч сећел
торган. Аларныћ берсе генђ — минем ђби генђ — кияњдђ булып кайткан. Бо-

лар љчђњлђп ђнине ѝђберлђгђн…
— Ђни, ни булды сића?— дим тњзмичђ.
— Улым, минем сића бњген кђнфитем юк бит,— ди моћаеп…
Ђй, ђнием, кайдан булсын соћ ул кђнфит? Син бит эшлђгђн акчаћны
тиененђ кадђр ђтигђ кайтарып бирђ идећ. Ђти исђ ул акчага эчеп, башка хатыннар белђн типтерђ иде…
Бњгенге ана булса, бу очракта: «Ќитмђс сића кђнфит!»— дип кычкырыр иде баласына. Ђмма минем ђни алай диялми. Мин, њпкђлђп, ђнидђн кђнфит даулыйм. Тирђ-яктагы кешелђр безгђ карый. Ђни ућайсызланып нишлђргђ белми. Аныћ газаплы карашы ђле дђ књз алдымда…
Ул кошчылык фабрикасында тавык карады. Љч урынлы саннарны књћелдђн тапкырлаучы бай кызы, бђлкем, Аурупаларда укып миллђтебезнећ горурлыгы булыр иде. Ђмма язмыш аны аммиактан тончыгып њлђрлек тавык
цехына китерђ. Фабрикада эшлђњчелђрнећ књпчелеге Татар Буасы авылыннан. Усал халык. Ир-егетлђре канга батып сугышыр, хатын-кызлары эт булып талашыр иде. Ђмма ђнигђ тел тидерњче булмады. Аны яраттылар. «Нђсимђ, син гади кеше тњгелсећдер, фђрештђ сыман бит син»,— диярлђр иде…
Ђни ќђрвакыт явызлыкка изгелек белђн ѝавап бирде. Аныћ йљзендђ нур балкыды…
Татар Буасы халкы ђниемне рђнѝетмђде. Аны рђнѝеткђннђр исђ бђхетсез булды… Ђнием, бњлнистђге ул мизгелдђ рђнѝемђдећме мића? Кичер мине!

БОЗАУ

Хәзер ничектер, белмим, әмма элек Уфа поезды Казанга Бөгелмә,
Норлат, Ульяннар аша әйләнеп килә иде. Менә шул поездга утырып, өйгә
кайтуымны яхшы хәтерлим. Мин студентлар төзелеш отрядында эшләгән
идем, Бөгелмә тирәләрендә тимер юл салдык. Өстемдә гаскәриләрнекенә
охшаш кием, җиңгә билгеләр тегеп куелган, күкрәккә төрле значоклар
тагылган. Советлар дәүләтендә кеше тормышының зур өлеше армия
тәртипләренә корылып, ул тәртипләр идеал буларак кабул ителгән иде —
балалар бакчасыннан алып югары уку йортларына кадәр. Студентлар
төзелеш отрядында эшләүчеләр дә, олылап, «сугышчы» дип аталыр иде.
Үз урынымны табып урнашкач, мин, 45 нче елның маенда җиңеп
кайтучы, орден-медальләр таккан солдат сыман горур атлап, мендәр тышы
һәм җәймәләр алырга киттем. Проводниклар купесы кызлар белән шыгрым
тулы. Мул табын янында болар нидер бәйрәм итә. Музыка яңгырый. Кызлар
Казанныкылар, пединституттан булып чыктылар. Мине күрү белән үк,
яннарына чакырдылар. Табында төрле салатлар, ит-тавык, аракы-шәраб.
Студентның һәрвакыт ашыйсы килгәнгә, баш тартмадым, утырдым. Кызлар
белән рәхәтләнеп ашап-эчеп, сөйләшеп бардым. Сизәм, кызларга да минем
белән күңелле: значокларымны карадылар, эшебез турында сораштылар.
Анекдотларга хәтер шәп минем — сиптем үзләренә мул итеп. Кызлар исә
тыела алмыйча көлде. Ул минутларда дөньясында миннән дә булдыклырак
егет булмагандыр, валлаһи.
Ҽмма кызганыч ки, һәрнәрсәнең чиге була шул — бу ләззәтле
минутларның да ахыры килеп, кызлар үз вагоннарына таралышты. Болар да
студентлар отряды икән, ә без утырган купе — штаблары. Минем янда ике
хуҗабикә генә калды. Берсе озынчарак буйлы, татарларга хас йөзле,
сөйкемле. Икенчесе дә ярыйсы иде бугай, тышкы кыяфәте бик истә калмаган.
Күпчелек таралгач, алай ук күңелле булмаса да, әмма шактый утырдык әле.
Ни өчен килүем исемә төшеп, мин дә китәргә җыенган идем, ашыкма әле,
диделәр. Дөресрәге, кызларның икенчесе әйтте. Миңа ошаганы, өстәлләрне
җыештырып, каядыр югалды бераздан. Купеда икәү генә калдык. Борчып
йөрмәсеннәр әле диптер, хуҗабикә ишекне дә шырт итеп бикләп куйды.
«Ошаттым мин сине»,— дип йомшак бармаклары белән чәчләремә кагылды.
Сәер карашы миңа төбәлде. Өске киемемнең төймәләрен ычкындыра
башлады, соңрак күлмәккә чират җитте.
— Син башта үзең чишен,— дидем.
— Ярдәм итмисеңме миңа?
— Хатын-кыз киемендә берни аңламыйм,— дигәч, чыннан да чишенә

башлады. Блузкасын салгач, матур ак күкрәкчә күренде. Кыз аркасы белән
борылып, аның сәдәфен ычкындырырга кушты. Җыйнак, тыгыз имиләр азат
ителде. Бу мизгелдә мин каушап калдым. Имиләр башларын тырпайтып миңа
карыйлар иде. Алар белән нишлиләр икән соң? Кыз миннән нидер — сүзме,
хәрәкәтме — көтә бугай. Имиләр дә, нигә чыгардың безне, дип сабырсызлана
иде. Минем каушап калуым үзлегемә кайту булды. Моңа кадәр, мин үзем дә
сизмәстән, булдыклы егет ролен генә уйнадым ич, сәхнәдәге артист сыман.
Ҽмма ишек бикләнү белән спектакль бетеп, фани дөнья эшләре башлануын
аңладым. Аңласам да әзер түгел идем. Бу нәрсәнең дә, әлбәттә, үз җае,
тәртибе бардыр. Кызлар күңеле бик нечкә ич. Шуны уйлый башладым. Ҽ кыз
көтә. Серле карашы нидер ишарәт итә. Мин нишләргә тиеш икән?
Уйларымда буталып, бөтенләй югалып калдым да чарасызлыктан дәррәү
чыгып киттем.
Үз урыныма барып, җәймәсез матрас өстенә яттым. «Юньсез» дип,
үземне сүктем. Егет кеше шулай эшлиме? Булдыксыз. Кызда бит, кире какты,
бернигә дә ярамыйм икән, дигән ялгыш фикер туарга мөмкин, ягъни
кимчелек комплексы.
Ҽмма тимер юл эше каләм эше түгел — арганлык үзенекен иткән,
йоклап киткәнмен.
Иртән килeп житеп, үз станциямдә чыгып барам. Теге кызның
нәфрәтле карашы белән очрашам. Кичә тилмереп сөю көткән иреннәр миңа:
«Бозау», — дип карап торалар...

ЧЫРШЫ
Яћа ел бђйрђме ѝитеп, чыршылар бизђлгђч, бала чактагы бер вакыйга
исемђ тљшђ.
Бу бђйрђмне без бервакытта да љйдђ уздырмадык. Кышкы каникулларга чыгар алдыннан, мђктђбебезнећ спорт залында чыршы куелып, ќђммђбез
љчен књћелле бђйрђм оештырылыр иде.
Декабрь аеныћ соћгы кљннђре — укучы балалар љчен аеруча шатлыклы
кљннђр. Беренчедђн, уку елыныћ яртысы тђмам. Каникуллар башлана. Икенчедђн, мђктђптђ бњлђк итеп тђмле кђнфит, алма, шоколадлар тутырылган матур пакетлар бирелђ. Ягъни, минем аћлавым буенча, Яћа ел бђйрђме мђктђп
бђйрђме иде. Џич кенђ дђ љй, гаилђ бђйрђме тњгел. Киресенчђ, 31 нче декабрь
кичен ђни безне гадђттђгедђн дђ иртђрђк яткызыр иде.
Ђмма 1973 нче елларда телевизор дигђн ђкђмђт Буа йортларыныћ да
тњренђ менеп утырды. Татар љенђ ул њзе белђн бергђ урыс культурасын китерде. Чыршылар бизи башладылар, кибетлђрдђ сатуга гирляндалар, тљрле
ялтыравыклы уенчыклар чыкты.
Башкаларга ияреп мин дђ:
— Ђни, без дђ чыршы бизик ђле,— дидем берзаман.
— Улым, Яћа ел урысныћ дини бђйрђме бит ул. Аны њткђрњ безгђ ќич
тђ килешмђс…
Инде мђрхњм ђниебез фђрештђ сыман тыйнак, бик йомшак кеше иде.
Бервакытта да, алай эшлђмђ, болай эшлђ, димђс. Њз фикерен ђйтер, ђмма аны
башкаларга кљчлђп такмас…
— Ничек урыс бђйрђме булсын инде ул, аны бљтен халык бђйрђм итђ,— дип кирелђндем мин.
Икенче кљнне њк энем Дамир белђн икђњлђп урманга чыршыга киттек.
Ул елларны чыршы агачларын базарларда сату гадђте юк иде ђле. Барып ѝитеп, кечерђк бер чыршы табуга, урманга караћгылык тљште. Кайтырга ашыктык. Килгђн юлыбызны хђтерлђбрђк атладык. Тирлђп чыктык, ђмма ќич кенђ
дђ урман чите књренмђде. Киресенчђ, кабат чыршы кискђн урынга килеп чактык. Гаѝђп, ай яктысында ап-ак карда утырган урманда ќђр нђрсђ дђ ђйбђт
књренђ иде югыйсђ. Кабат юлга чыктык. Озак бардык. Ђмма яћадан чыршыбыз тљбенђ ђйлђнеп килдек. Куркуга калдык. Шњрђле алдап, адаштырып йљртђме ђллђ безне? Борчып йљрњебез љчен Урман иясе ачуландымы? Ђмма Урман иясе кешелђргђ зыян салмый. Киресенчђ, адашканнарга юл књрсђтђ. Ђ
бђлки чыршыны рђнѝеткђнебез љчен ул безгђ ѝђза биргђндер?.. Ничек кенђ
булса да, монда сихри, безгђ таныш булмаган кљчлђрнећ катнашы бар иде,
чљнки љченче тапкыр китеп тђ, нђкъ шул ук ѝиргђ кайттык. Киселгђн чыршы

тљбенећ безне ќич кенђ дђ ѝибђрђсе килми иде. Мљгаен, ул, янына утыртып,
безнећ йокыга китњебезне кљтђдер…
Чыннан да Дамир:
— Бик ардык, ђйдђ бераз ял итик,— диде.
Шул вакыт ниндидер илаќи бер кљч мине кисђтте кебек, утырырга ќич
кенђ ярамаганлыгын ѝиткерде. Булачак фаѝигане аћлап, сискђнеп киттем.

— Юк, Дамир, утырмыйбыз. Утырсак, бу суыкта без љшеп њлђчђкбез!
— Ашыкма. Утырыйк, уйлашыйк. Ник без ќаман чыршы тљбенђ ђйлђнеп кайтабыз? Безне бу агачныћ тамырлары ѝибђрми, калдырыйк чыршыны…
Яшђњ белђн њлем тартышкан бер мизгелдђ књземђ ниндидер яктылык
нуры чагылды. Аћа таба ашыктык. Энем: «Тагын бушка йљртђсећ»,— дип
мыгырданды. Беленер-беленмђс кенђ булган ут яктылыгы аныкланды. Урманчы йорты янына килеп чыктык. Этлђр љрње ишетелде. Капка шыгырдавыннан соћ: «Нинди сволочлар йљри анда?!»— дигђн усал тавыш килде. Куркуыбыздан љелгђн юлныћ икенче ягына, аска тљшеп качтык. Мылтык тавышы яћгырады. Пуля, юл кырыена тиеп, кар бљртеклђрен чђчрђтте. Урманчы
этлђрен дђ ѝибђрсђ, эш харап иде. Бу юлы да илаќи кљч безне саклап калды.
Љйгђ исђн-имин ђйлђнеп кайттык.
***
Џавага тышка чыккан идем. Аяз салкын кич. Ап-ачык књктђ мећлђгђн
йолдыз ѝемелди. Бљтен галђм тып-тын. Кинђт бу тынлыкны абзар ягыннан
њзђккђ њтђрлек булып ишетелгђн ыћгырашу тавышы љзде. Куркудан тђнем
чымырдап китте. Џичшиксез, бу њлем авазы иде. Агарынып, калтырап љйгђ
чабып кердем.
— Ђни, анда кђѝђбез њлђ!— дидем.
Бу хђбђрне љйдђгелђргђ ѝиткергђч, бераз тынычландым, алар белђн
бергђ абзарга ашыктым. Чыннан да кђѝђ њлгђн иде. Ни булды икђн? Суыкка
тњзмђде дияр идећ, башка елларны да шушы ук абзарда чыкты, узган кышлар
да салкын булды.
— Нђрсђ ашаттыћ аћа? Ђллђ берђр ярамаган нђрсђ бирдећме?— дип
сораштырды миннђн ђни. Чљнки, мђктђптђн кайтып, малларны мин карый
идем. Кергђч тђ озак тынычлана алмадык, гел кђѝђ турында сљйлђштек…
Кђѝђ ник њлде соћ? Бу сорау мића йокы бирмђде, шактый интектерде.
Гирлянданы салдырып, бизђлеш уенчыкларын тартмага ѝыеп, чыршыны
хайваннарга биргђн идем. Сарыклар аны ашамады, кђѝђ генђ, сакалын селкетеп, берњзе рђхђтлђнеп сыйланды. Шулмы ђллђ сђбђп? Чыршы агулы тњгелдер ич, урманда кимерђлђр бит — берни булмый, дип њз-њземне акларга тырыштым.
…Иртђгђсен, яктырганчы ук, њлгђн кђѝђне чокырга ташлап кайттык.
***
Књп еллар узгач, њзем љчен кызык бер нђрсђ белдем. Христианнарныћ
йоласы буенча, Яћа ел бђйрђменђ куелган чыршы хуѝаларныћ љендђ яисђ

ќич булмаса бакчаларында, ќђркемнећ књз алдында саргаеп бетђргђ, инђлђрен коярга тиеш икђн. Ђгђр дђ бу шарт њтђлмђсђ, ул йортта њлем була,
имеш…

НЕГР СЂЛАМЕ
Бу хђбђр яшен тизлеге белђн таралды – танылган Казан тњрђсе Н.ныћ
килене негр тапкан! Бала табу йортында моны баштарак аћламаганнар, чљнки
адђм баласы дљньяга ниндидер кара-кызыл тљсле килеп, бераздан гына њз
тљсен ала. Ђлеге баланыћ да негр булуы соћрак беленгђн. Ђмма эш узган –
атасы да, туганнары да, сау-сђламђт бала туды, дигђн хђбђр алганнар,
дус-ишлђренђ дђ сљйлђгђннђр…
Менђ сића мђ! Ђле бит књптђн тњгел генђ бу яшь пар бљтен Казан
урамнарын яћгыратып, дистђлђгђн ―Волга‖ машинасы белђн язылышып
йљргђн иде. Озын буйлы сары чђчле урыс егете белђн чибђркђй Людага
књплђр кљнлђште ул вакытта.
Социализм ѝђмгыятендђ тљп информация чыганагы булган туалет ќђм
тђмђке тарту бњлмђлђре бу теманы ќђръяклап яктыртты. Киленнећ
университетта укыган негр белђн хыянђт итње, Н.ныћ, инфаркт кичереп,
хастаханђдђн чыккач, Казанны чит ил кешелђре љчен киредђн ябып, Куба
студентларын куачагы хакында сњз барды. Коммунист тњрђлђрне яратмаса
да, халык бу очракта негрларны сњгеп, Н. ягын алды, ул маймылларны куарга
кирђк, диде.
Мин њзем дђ аларны бик сђер дим. Карагыз инде менђ: мин – ул
чактагы яшь студент – ашханђ каршында басып торам. Куба студентларын
књзђтђм. Ашханђдђн чыгып барган ике метр буйлы негр бер тљркем
ватандашы белђн очраша. Тђбђнђк буйлы, кара тђнле кызлар моћа сикереп,
куллары белђн муенына асылына, чап-чап итеп њбђ. Асылынган аяклар исђ
ќавада пропиллер сыман хђрђкђт итђ. Берсе тљшђ, икенчесе асылына.
Авылдан килгђн татар малаена бу сђер тоела инде, ђлбђттђ. Яисђ башка
књренеш: дустым белђн тулай торагыбызныћ чит ил студентлары яшђгђн
бишенче каты буйлап барабыз. Без коридор башында. Ишеклђрнећ берсе
ачылып, бер кубинка башы књренђ. Баш як-якка карана да, безне књрмичђ, юк
була. Чилђк ялтырап китђ, аныћ чњбе шыбыр итеп коридорга тњгелеп, ишек
ябыла. Чњп астыннан чыккан пычрак су идђн буйлап ага, љстенђ чебеннђр
ѝыела, ул ѝирдђн чыдап булмаслык сасы ис килђ. Бу каттан тизрђк тљшергђ
ашыгып, караћгы баскыч мђйданчыгында нђсел њрчетњ белђн шљгыльлђнњче
парларга тап булабыз. Хђзерге эротик киноларга хас авазларны беренче
тапкыр шунда ишетђбез…
Тиздђн намуссыз килен куыла, халык бу гайбђтне чђйнђп туя, негр
баласы да онытыла. Онытыла, чљнки тагын да кызыграк вакыйгалар башлана:
Брежнев њлђ, ай саен диярлек КПССныћ генераль секретарьлары алышына,
кибет киштђлђре бушап, тоз белђн шырпы гына кала.

Мин дђ бу баланы ќич исемђ тљшермђс идем, ђгђр бергђ аспирантурада
укыган бер яшь ханым янында гадђти булмаган яшњсмерне књрмђсђм. Ул њзе
ак тђнле булса да, аныћ тырпаеп, чуалып њскђн кара чђче ќђм бигрђк тђ
калын, тышка ачылып торган иреннђре негрны хђтерлђтђ иде. ―Мама‖,
―мама‖ дип урысча сљйлђшђ. Њзем дђ сизмђстђн:
– Атасы кайда соћ? Аныћ янына, Кубага, диссертация яклагач
китђсезме? – дим.
– Юк, аныћ атасы биредђ…
– ???
Књп сљйлђнњемђ њкендем, чљнки сабакташыма бу сорау ошамады, аны,
тљрекчђ ђйтсђк, рђхђтсез итте. Ђмма нишлђмђк кирђк, ђйтелгђн сњз – атылган
ук, ди. Минем ућайсызлануымны књреп, яман ниятем ќич булмавын аћлап,
Люда соћрак, баласын озаткач, њзе сљйлђп бирде. Булачак ире белђн бергђ
уйнап њскђннђр, бер мђктђптђ укыганнар. Аны яратып чыккан, матур гына
яшђп киткђннђр. Тиешле вакыттан соћ бала туган. Ђмма гадђти тњгел…
– Ђлегђ кадђр мин њзем дђ берни аћламадым. Мин иремђ ќич хыянђт
итмђдем… Мића беркем дђ ышанмый, син дђ мине гаеплисећдер…
– Гаеплђмим дђ, ђмма ник ул атасына охшамаган?
– Белмим дим бит…
– Гафу ит, ѝилдђн туган дияр идећ, ђмма Казанда ни Куба ѝиллђре, ни
Африка ѝиллђре исми…
– Берђр бозыклык, каќђр бардыр монда, чљнки мине књплђр
кљнлђште…
Материализмныћ бездђ чђчђк аткан еллары бу, мистикага ќич урын юк
иде.
– Бђлки, син оныткансыћдыр, негрдан йљкле килеш кияњгђ
чыккансыћдыр…
– Ялганламыйм, мин кияњгђ кыз килеш чыкмадым… Романтика куып,
кызлыгымнан бер кубалы белђн арындым ќђм моћа њкенмим… Классташ
кызлар гел миннђн кљлеп, мыскыл итђр иде. Бу вакыйгадан соћ мине хљрмђт
итђ башладылар…
– Димђк, шул негрныћ баласы инде бу, – дигђн сњзлђр њзлђре телемнђн
ычкынды.
– Негр белђн мин бер тљн булдым. Кияњгђ дђ бу вакыйгадан соћ ел
ярым узгач чыктым. Балага мин иремнђн уздым…
Без университет китапханђсенећ йомшак диванында утырабыз.
Алдыбызда агач тартмаларда тљрле гљллђр њсђ. Люданы алар тынычландыра,
юкса башыннан кичергђннђрне сљйлђмђс иде. Шулчак Люданыћ фђнни
ѝитђкчесе књренде, ханымны ияртеп тђ китте.

Мин исђ уйланып утырып калдым. Бу ханымныћ нахакка рђнѝетелњен
аћладым. Халык гайбђтендђгечђ, баласы негр тњгел, чып-чын урыс. Инде
тырпаеп торган иреннђрне пластик операция ясатып та тљзђтергђ була, дип
акладым акыллы ханымны. Эчемдђге шайтан гына: ―Негр — негр инде ул‖,
— дип мыгырданды…
***
Бу кызык хђлнећ серен, берничђ ел узып, тар фђн даирђлђрендђ генђ
мђгълњм телегония яисђ беренче иркђк књренеше турында ишеткђч аћладым.
Ягъни, беренче ата саф тешегђ булачак балаларыныћ программасын сала.
Килђчђктђ якынлык кылачак икенче, љченче ќ. б. аталар исђ тиешле гамђлдђ
булып, ул ананыћ бала тудыру механизмын эшлђтеп ѝибђрђ, ђзер программа
буенча…

ФЂРЕШТЂ
Университетта гарђплђр дђ укыганны ишетеп, бик сљендем. Гарђп
илен, гарђп халкын књрергђ књптђн хыяллана идем. Мђккђ белђн Мђдинђ
шђќђрлђреннђн бабаларыбыз кабул иткђн ислам дине чыгуын, Коръђн
китабыныћ гарђпчђ язылып, мљселманнарныћ шул телдђ гыйбадђт кылуын
без, татарлар, балачактан белђбез. Ђбилђрнећ ―Йосыф вђ Зљлђйха‖ кебек
хикђялђрен тыћлап, бозыклыктан азат, кешелђре дђ фђрештђлђр сыман саф
Гарђбстанга хаѝ кыларга хыялланып њстек...
Трамвай тђрђзђлђреннђн кљчле яћгыр сулары ага. Моћсу, њз
мђшђкатьлђренђ баткан юлчылар... Мин, комсомол комитеты кушуы буенча,
Гђбделрђњф исемле гарђп студентын књрергђ барам. Шућа књћелем књтђренке. Мин башкаларны юешлђнњ белђн куркыткан яћгыр тамчыларын да
килђчђктђге муллык, бђрђкђт буларак кына кабул итђм, аларны икмђк
бљртеклђре сыман књрђм. Дљбер-шатыр килеп, юлчыларын ары-бире селкетеп
барган иске трамвай да минем љчен йомшак кына бара, аныћ кап-кара,
алдынгы эшчелђр сыйныфы балалары тарафыннан киселеп, тљплђре књренеп
торган утыргычлары да матур мића.
Чыгу белђн зонтигымны ачып ѝибђрђм. Асфальт сукмактан яшь каен
кызлары арасыннан атлыйм. Яшел, сусыл яфраклардан тегелгђн озын
књлмђклђрен алар сары тљстђге кыска итђкле киемнђргђ алыштырган.
Каникуллар бетеп, биредђн узып йљри башлаган студент кызларга ияргђнме
алар, ђллђ авыр яфраклары саргаеп ѝићелђйгђч, ѝиргђ иелгђн ботаклары
гына бер рђхђтлек хисе белђн тураеп, баш књтђргђнме? ―Шаярмагыз, кызлар,
биредђн гарђп егетлђре дђ йљри‖, – диясем килђ каеннарга. Мљселманнар
кыска итђклелђрне яратмый бит. Агачлар артына сыраханђ урнашкан.
Чыгарып куелган бер аяклы љстђлчеклђр янында чђчлђре, киемнђре
юешлђнгђн алкашлар, калтыранган куллары белђн авыр бокалларны књтђреп,
сасы эчемлек чљмерђ. Зур кара-кызыл борыннарыннан агып тљшкђн яћгыр
тамчылары сырага љстђлђ. Бу тирђдђ начар ис аћкый, аны, хђтта, бетњгђ таба
барган яћгыр да басмый. Шушы књренеш љчен оялып куям: бу адђм затларын
ерактан килгђн дин кардђшлђребез дђ књрђ ич… Тулай торакка ѝитђрђк књк
тђ ачылды, кояш та чыкты. Тышкы кыяфђте матур гына тугыз катлы
бинаныћ ямен тљзелгђннђн бирле юылмаган вђ аћлашылмаган бер тљс алган
алюминий ишеклђр качыра. Бер ягыныћ пыяласы ватылып, фанер белђн
капланган; ул фанерга да кызыл байраклар арасында кулын сузып торган
Ленин бабай сурђтлђнгђн плакат ябыштырылган. Сузылган кул урынлы
књренђ – ул тулай торакка рђхим итегез дия сыман. Керњ белђн борынга
табигый булмаган бер ис бђрђ, хлор исе бугай. Бина нык, иркен итеп, ђмма

зђвыксыз тљзелгђн. Эч китњдђн безгђ таныш булган тљскђ буялган диварлар,
кырыйлары кителђ башлаган катара бетон баскычлар, юл љстендђ урнашкан
ќђм капкачлары каерылып ташланган чњпњткђргеч авызлары – болар ќђммђсе
дђ нефтькђ бай чит ил студентларына лаек тњгел иде.
Эзлђгђн бњлмђне табып, сак кына шакыйм. Сљйгђн кызы янына килгђн
егет сыман дулкынланам. Ниндирђк икђн ул гарђплђр? Никтер Гђбделрђњфне
мин Палестина лидеры Ясир Арафат кебегрђк дип књз алдына китерђм:
башында боѝра каплаган гарђп шђле, иркен итеп ѝићел тукымадан тегелгђн
киеме, кулында тђсбихе.
Ишек ачылмады. Ђмма бњлмђдђ кемдер бар сыман тоела, ниндидер
авазлар да ишетелеп китђ, мђсђлђн, карават шыгырдаган кебек була. Йоклый
микђн? Юктыр инде, кљпђ-кљндез ник йокласын. Намазлык љстендђдер, газиз
телендђ Аллаќы белђн серлђшђдер. Кыендыр гарђплђргђ Казанда: мђчетлђр
аз, азан тавышы ишетелми… Намазларын бњлмђлђренђ биклђнеп укыйлардыр. Бераздан кабат шакыйм. Яћадан бернинди њзгђреш юк. Бњлмђдђ
юклардыр. Китђргђ ѝыенам. Гарђпне књрњ бђхетенђ ирешеп булмады, дим
њз-њземђ. Ђмма ишек кинђт ачылып китте ќђм каршыма… Лариса килеп
басты! Бу кыз безнећ факультетта укый, мин яшђгђн дњртенче тулай торакта
аны ќђр егет белђ, телђгђне аныћ белђн йоклый… Озын буйлы сљйкемле кыз
футболка ќђм тар ак трусиктан гына.
– О-о, Фирдњс… Нђрсђ кирђк? – ди бу урысча мића. Мин исђ ярым
шђрђ кызны књреп каушап калдым. Тотлыгып:
– И-и-звини, я-я ашибся, – ягъни, ялгыш килдем, дим. Кыз исђ тыныч
кына:
– Кемне эзлисећ? – ди.
– Гђбделрђњфне…
– Рауфчик, тут к тебе пришли, – диюе була, артыннан бер егет књренђ.
Моныћ, киресенчђ, биленђ кадђр љлеше ачык булып, књтендђ спорт чалбары.
Тђбђнђк буйлы, књкрђгендђ йон урманы. Књзлек астындагы књзлђрнећ берсе
хђрђкђтсез катып калган, икенчесе исђ мића ачулы тљбђлгђн.
Гаѝђплђнњемнђн књтемђ утыра яздым, нигђ килњемне оныттым. Бер мизгел
сњзсез калдым. Соћрак њземне кулга алып:
– Ра-а-уф нужен, – ягъни, Рђњф кирђк, дия алдым. Гарђп тђ, Лариса
мине тануын књреп, йомшарды, эчкђ узарга чакырды. Кердем, ишек янында
басып торам. Бњлмђгђ књз салам. Яћа бина ул яћа бина инде – бњлмђ
тњшђмнђре ап-ак, диварларныћ љс љлешлђре дђ шундый ук. Ачык зђћгђр
тљстђге калган љлешенђ исђ ѝаныма ѝылы биргђн Мђккђ–Мђдинђ
књренешлђре асылган. Янындагы биек таулардан да озын манаралар књккђ
њрелгђн, мећлђгђн мљселман буйсынуын исбатлап, башларын ташлы ѝиргђ

салган. Бихисап булганга чебен кадђр генђ књренгђн бу адђмнђр њзлђре дђ
вак ак ташлар сыман… Тљбендђ берничђ шђраб бокалы књренгђн зур тђрђзђ
янындагы љстђл тљрле ѝилђк-ѝимеш белђн тулы: без базарда гына књргђн
виноград, янында эре гранатлар, књпсанлы ваграк мандарин вђ ђфлисњн,
тђгђрђп киткђн алмалар. Шундук авызы ачык кыйммђтле сигарет тартмасы.
Ниндидер бер кара тњмгђк, арага кысылып, карбызны тљшеп китњдђн тота;
челтђрле, бумалы бу нђмђкђй кызлар трусигы бугай. Урындыкларга киемнђр
љелгђн. Дђрвишлђр бистђсе янында ѝыелган ―Сорочка‖ исемле базарда гына
сатып алырга мљмкин булган джинсы чалбарлар, матур кофталар, кыска
итђклђр, хатын-кыз аякларын ямьлђндереп, ирлђргђ дђрт бирђ торган
колготкилар љстенђ затлы књкрђкчђлђр кунган. Яшел келђм ѝђелгђн идђндђ
ак оеклар ята.
Ике якта ике агач карават. Мића якын булганында, ак тышлы юрган
љстендђ тљсле журнал ята, янђшђдђ кљллек. Икенче ятакта тагын бер кыз
књрђм. Юрган астыннан йомры имилђре чыгып тора… Аптырадым: тљшме,
љнме бу? Акыл ышанмый, књћел исђ биредђн китђргђ љнди…
Килњ максатын аћлата белдемме-юкмы хђтерлђмим. Бинадан чыгып,
берничђ минут ќава сулап тордым. Књгемне кара болытлар каплаган.
Кичергђн шоктан айный алмыйча, яћгырдан соћ ѝыелган суларга баса-баса
трамвай тукталышына киттем…

Төш
Сезнең очканыгыз бармы? Юк, очкычка утырып димим. Кулларыгызны
канатлар сыман җәеп, кош кебек очканыгыз бармы, дим. Юктыр шул,
җирдән аерылып китү кыендыр. Кеше җиңел генә очар өчен туа да, җир аны
үзенә тарта, очарга бирми. Ҽмма балалар бәхетле әле, аларга бик җиңел, бик
рәхәт. Алар уйнап, сикереп, җирдән еш аерыла. Олыгайган саен кеше әлеге
җиңеллек, рәхәтлек хисен җуя бара, тормыш кыенлыклары астында кечерәя,
бөкрәя. Һәм берзаман җирнең тарту көченә бирелә, хәтта, басып тора алмас
була, ятакка сузыла. Җир кешене үзенә суырып ала...
Ҽйе, кошлардан аермалы буларак, кеше әлегә оча алмый шул. Ҽмма
очу хыялы адәм баласында һичбер заман үлми, пыскыган учак кебек булса да
яши. Кайбер вакыт ул пыскыган учак дөрләп янып китә һәм кеше: "Очасым
килә!" — дип сөрән сала.
...Ҽнә ул кыз нинди бәхетле! Сөйгән егете белән күл ярында, җәйнең
бу гаҗәеп төнендә, күккә карап очарга ашкына ул. Су өстендә ай яктысы
балкый. Тып-тын. Хәтта бакалар да шауламый, яшьләрнең серләшүен
тыңлый. Иңендәге ак шәл чуклары, куллар белән бер булып, аккош
канатларыдай җәелгән. Ул аны күптән яратып йөрде, әмма егет кенә үзен
күрмәде, башкаларны озатты... Һәм, ниһаять, бүген аңа карап елмайды... Кыз
аның күзләреннән барысын да аңлады...
Ҽнә тагын бер "очучы". Аяклары җиргә тими. Бусы студент, иң авыр
имтиханын әле генә "бишле"гә биреп чыккан. Шатлыгы эченә сыймый.
Матур, кояшлы бу көндә туган авылына очып кайтачак ул...
Тагын кемнәр оча? Яшел уен кырында капкага туп аткан футболчы
кулларын күтәреп биеккә ыргыла. Аңа кушылып, меңләгән тамашачы
урыннарыннан сикереп тора... Ҽйе, бәхетле мизгелләрдә кешедә тумыштан
бирелгән очу теләге уяна, кыска гына вакытка булса да ул җирдән аерыла...
***
Бу төш хәтеремә нык уелып калды. Исемә төшсә, әле хәзер дә рәхәт,
җиңел булып китә. Ҽйе, миңа шундый рәхәт иде. Бәдәнгә хас авырлык һич
калмаган. Килограммнар юкка чыгып, тәнем мамык сыман җип-җиңел
булган. Очасы килә иде. Җир-анабыздан күтәрелгән җылы дулкыннарга
ияреп, ак болытларга чумасы килә иде. Ҽмма бу табигый хыял гына. Адәм
заты кошлар сыман ирекле рәвештә һавада гизми шул. Мин моны йокыда да
онытмыйм күрәсең. Шулчак кемнәндер, кайдандыр аңлашылмаган бер ысул
белән миңа: "Очып кара", дигән киңәш килде.

- Бу мөмкин түгел ич, — дидем.
- Ҽ син очып кара, канатлар сыман кулларыңны җәй дә оч, — дип
кабатладылар миңа.
Тыңладым. Күккә аштым. Очу бик мөмкин, бик җиңел нәрсә икән ул.
Ышанырга гына кирәк икән. Бер мизгелдә теләгән җиреңдә буласың. Ләззәт.
Очып рәхәтләндем. Урман-елгалар өстендә дә йөрдем, болытларны да
кочтым...
Уянгач та, шактый гына төшемнән аерылырга теләмичә яттым. Үземне
бала чактагы сыман бәхетле хис иттем. Өнемдәге кебек, ап-ачык күргән
төшемә сөенеп, дөнья мәшәкатьләренә чумдым.
Иртәгәсе көн Төркиягә очтым. Ҽлбәттә, төштәге кебек, үзем түгел,
очкычка утырып. Каршыладылар, урнаштырдылар. Төрле очрашуларыбыз
булды. Кич, без тукталган дустыбызның китапханәсен караштыргалап
йөргәндә, күземә "Рүялар китабы", ягъни төш юрау китабы чалынды. Кылт
итеп, кичәге төшем исемә төште. Аңлатмасын укый башладым. Төштә очу —
зур сөенечкә, хыялланырга да мөмкин булмаган нәрсәгез җиңел генә
тормышка ашуга, дигән иде анда. Туктале, мин нәрсә турында хыялландым
соң? И-и, кеше күп нәрсә турында хыяллана инде ул. Барысын да ничек истә
калдырмак кирәк? Хыялланып йөри дә, оныта. Мин дә шулай. Тырышсам да,
хәтерләмәдем.
Ҽмма Казанда мине чыннан да искиткеч зур сөенеч көтә иде. Гөнүл
миңа хат җибәргән! "Менә ишәк!" – дидем үз-үземә. Өлкә үзәге булган
Чорум чибәре Гөнүл ханымны ничек онытырга була инде?! Ханым дигәч, сез
аны олы дип уйламагыз тагын. Яшь әле ул, яңа университет тәмамлаган.
Төрекләрдә туташ кәлимәсе юк, барча хатын-кызга, хөрмәт күрсәтеп,
"ханым" диләр алар. Мине дә шуңа өйрәттеләр.
Күзләремә ышанмыйча, конвертка озак карап тордым. Карале,
чибәрләрнең чибәре, сылуларның сылуы Гөнүл ханым миңа хат җибәргән. Бу
мөмкин түгел. Нишләп миңа язсын әле ул? Аңа карап бөтен Чорум соклана.
Хәтта безнең команда җитәкчесе Хәниф абый да – бик тыйнак, бик аз сүзле
кеше – аны күреп: "Карале, Фирдүс, төрек кызлары арасында да шулкадәр
чибәрләр бар икән", – дип ычкындырды. Без, көрәшче егетләребезне алып,
Чорумга халыкара түрк яшьләре турнирына килгән идек. "Сарыгүл" отеленең
ишекләрен ачып кереп баруыбыз. Аны күрү белән:: "Йа, Ходаем, бу
могҗизаны ник кемдер өчен яраттың да, ник аны миңа насыйп итмәдең?" —
дип уйлап куйдым. Бу теләк аңымнан яшен сыман кичте. Ҽмма аның
тормышка ашуы һич мөмкин түгел иде. Һәм бу дәгъвам шулкадәр хыялый,
шулкадәр мәгънәсез иде ки, икенче мизгелдә үк онытылды да. Гөнүл ханым
рисепциядә, ягъни, безнеңчә, администратор җирендә тора иде. Юк, ул

чибәрләр ярышында катнашучы озын аяклы, метр сиксән буйлы кызлар кебек
тәкәббер түгел иде. Борынгы грек алиһәләренеке сыман, буй-сыннары
мөкәммәл булып, йөзендәге, аксөяк тамырдан чыкканнарга гына хас
нечкәлек, затлылык нур белән баетылган. Исеме дә бит безнеңчә Күңел була.
Без аның белән бергәләп командабызны бу гүзәл отельгә урнаштырдык.
Үзеннән күпкә олырак булсам да, ул да мине ят итмәде кебек. Минем белән
сөйләшү аңа да күңелле иде бугай. Гөнүл бик кызыксынучан кыз булып
чыкты. Елмаеп Татарстанны сораштырды, минем кайбер шаян
җавапларымнан балаларча самими итеп көлде. Ҽмма аны беренче тапкыр
күргән мизгелдәге теге тупас дәгъвам һич башка акылыма килмәде. Мин аны
ничектер башкача үз иттем. Ул да мине күреп ерактан ук елмая иде...
Гомумән, бу шәһәрдә миңа гына түгел, барчабызга да күңелле булды.
Ататөрек милли-азатлык хәрәкәтен башлап җибәргән көнгә багышланган
бәйрәм тантанасы кунакларга аеруча нык тәэсир итте. Хәрби парад, өлкә
губернаторының ялкынлы нотыгы һәркемне сокландырды. Без, ул елларда
яшәп, Анадолу җирендәге ул вакыйгаларда үзебез катнашкан кебек булдык.
Бер мизгелдә генә, театрлашкан тамаша куючы укучы кызларны күргәч, мин,
олы хисләрдән аерылып, Гөнүл дә шулай ук төсле шарлар күтәреп,
тамашачыларны сөендергәндер, дип уйладым...
Бәйрәмнән соң Хәниф абый белән шәһәр урамнарында йөреп килергә
булдык. Фотоателье яныннан узганда тантанада төшерелгән рәсемнәрне
күреп шаккаттык. Нинди тизлек! Кайберләрендә үзебез дә бар идек.
Сайладык, алдык. Урамда эленгәннәре белән генә канәгатьләнмичә, эчкә
уздык. Биредә диварлар төрле еллар фоторәсемнәре белән капланган.
Уртадагы иң зурысында исә өлкән сыйныф укучысы – бер чибәр кыз
мәктәпкә бара.
– Безнең кыз бит бу, – ди Хәниф абый һәм серле итеп миңа карый...
– ?..
Авызымны ачып сүзсез калдым...
– Ярар, киттек әйдә, башкаларында да, бәлки, безнең рәсемнәр бардыр,
– дип ул чыгышка таба атлады. Берникадәр баргач, тагын бер фотоателье
күрдек. Анда да фотоларыбызны таптык. Анда да иң күркәм җирдә зур Гөнүл
ханым фотосы. Шулай өч-дүрт ательены гизгәч, кулыбызда эшебезне
күрсәтергә, бушка йөрмәгәнебезне исбатларга җитәрлек фоторәсем булды.
Көлмәгез, алар гына түгел, әлбәттә – көрәшчеләребезнең берсе көмеш медаль
да алды...
Аерылышу сәгатьләре дә килеп җитте. Рисепциядә яңадан Гөнүл
ханым. Бүген аңа да күңелсез сыман.
– Китәсезме инде, – ди.

– Сез дә безгә кунакка килегез, – дим.
– Татарстан нефтькә бай ил, дисез. Ҽ мин яңа гына Анкарадан
геофизика факультетын тәмамлап кайттым. Белгечлегем буенча эш булмау
сәбәпле генә биредәмен. Һәм бу эш миңа ошамый...
Гөнүл ханымның йөзеннән елмаю качты, уйланып калды. Истанбулдан
килгән бер кызык һәм мут абзыйның сөйләгәннәрен хәтерләдем. Бу абзый
келәмдә судья булды, парадта исә унҗиде яшьлек егетләр сыман төп-төз
атлап, түрә хатыннарын гаҗәпләндерде. Аны алкышладылар. Шул карт
шайтан, кич утырганда, 23 яшьлек сөяркәм бар дип мактанды. "Рисепциядәге
кызның да кулын тотып караган идем, ачуланды... Кыргый әле...", – дигән
булды. Чорум ул бозык Истанбул шәһәре түгел шул...
Ҽмма ни булса да, отель эше Гөнүл ханымга лаек түгел инде.
– Чыннан да Татарстанга килегез, менә дигән эш табып бирәм үзегезгә,
– дип юатырга тырыштым кызны һәм визиткамны чыгарып бирдем.
Төркиядә, Аврупага китеп, эшләп кайту хуплана. Ҽмма алар
Алманиядән дистәләгән мең марка белән кайта. Татарстанда исә,
нефтьчелектә эшләүчеләр күп алса да, бу кадәр үк түгел, әлбәттә.
Чакырганда боларны уйламаганмын. Чөнки чибәркәйнең республикабыз
белән кызыксынуы җитди һәм килү ихтималы бар дип санамадым.

***
Кулымда Гөнүл ханым хаты. Кат-кат укып чыктым. "Сез киткәч
берничә ай узды. Мине оныткансыздыр инде... Мин "Сарыгүл"дә эшемне
дәвам итәм. Тәмам туйдым... Ҽгәр миңа шәһәребездә эш табылмаса,
Анкарага, апам янына күчеп китәм. Сезгә дә өметләнгән идем...", – дип язган.
Аптырадым. Димәк, Гөнүл ханым, әгәр белгечлегем буенча булса,
Татарстанда да эшләр идем, дип җитди сөйләнгән. Туктале, эше табылыр да,
әмма хезмәт хакы аны канәгатьләндерерме? Ул кайда яшәр?.. Шактый күп
сораулар туды башымда.
Хатының ахырында Гөнүл ханым курчаклар җыюын, зур коллекциясе
булуын аңлаткан. "Ҽгәр татар курчакларын да китерсәгез, сөенер идем", –
дигән.
Уйларым чуалды. Сылукайны тагын күрү мөмкинлеге мине, әлбәттә,
шатландырды. Ҽмма, әгәр минем белән Татарстанга килергә ниятләсә, ни
эшләячәкмен?..
Форсат та озак көттермәде. Зур делегация белән, матур курчаклар
алып, Төркиягә киттем. Чорум өлкәсе губернаторы белән дә очрашуыбыз бар

иде. Аңа кадәр вакыт шактый булганга, Гөнүлгә телефоннан шалтыраттым.
Тавышымны ишетеп куанды. "Хәзер инде караңгы, мин тышка чыга алмыйм.
Күчтәнәчләреңне алырга әтиемне җибәрәм", – диде. Озын, мәһабәт буйлы,
зыялы бер адәм. Кинолардагы борынгы инглиз аристократына охшаган.
Кунакханәнең йомшак култыкларында сөйләшеп утырабыз. Шулчак мине
эзләп килделәр: "Фирдәвес бәй, Сезне губернатор көтә", – дигәнне ишетеп,
ата кеше сискәнеп китте, әмма сиздермәскә тырышты. Мин,
китергәннәремне тапшырып, кат-кат гафу үтенеп, очрашуга киттем. Гөнүл
күзендә дәрәҗәм тагы да үскәндер, дип уйлап куйдым...

Иртәгесе көн үзе килде. Сеңлесе белән. Челтерәп аккан сулар
тавышына йомшак музыка өстәлгән ресторанда утырабыз. Гөнүл чыннан да
алиһә сыман. Ул килеп керү белән дөнья яктырды, ресторан җәннәт
бакчасына әверелде. Аның янында утыру күңелле, рәхәт. Мине тирә-яктагы
ирләрнең көнләшү тулы карашлары гына бу фани дөньяны тулысыңча
онытып, җәннәт рәхәтлегенә чумудан тоткарлый. Гөнүл бер үк вакытта
күркәм, горур һәм таш йөрәкне дә эретерлек мөлаем җанлы иде. Кинәт
минем гаилә хәлемне сорады. Мин оҗмах агачлары өстендә оча идем бугай.
Лып итеп җиргә килеп төштем.
– Бу Сезнең өчен мөһимме?.. – диюдән башка сүз табалмадым. Бу
мизгел хәтеремнән чыкмый. Кызның нидер әйтергә теләгән сәер карашы...
Казанга кайтып, Гөнүлгә геофизика институтында күп акча түләнгән
яхшы эш таптым. Кыз инглизчә белә, төрекчәсе исә татарчага бик якын –
югалып калмас, дидем. Чакырдым. "Фирдәвес бәй, Сез берни аңламадыгыз.
Минем кебек яшь кызны ялгызын кайсы ата-ана чит-ят җиргә җибәрер? Эш
акчада гына түгел ич... Мин Казанга Сезнең хатыныгыз буларак кына килә
алам", – диде...
***
Истанбул бугазында, мәшһүр Босфор сулары өстендә акчарлаклар
уйный. Аларны көнләшеп күзәтәм. Ник без дә алар сыман һавада ирекле
гизмибез? Ҽйе, җир тарта, җир ул олы, куәтле. Ҽмма күк-галәм тагын да
олырак, тагын да куәтлерәк. Ник күк көчләре чакырганда да без оча
алмыйбыз? Нәрсә бу: җир белән күк тартышуымы? Ҽллә... Зәгыйфьлегебез
сәбәбе үзебездәме?..

ГОРУР
Рђшат Нури Гњнтђкиннђн
Инде шулай гадђткђ кереп киткђнчђ, тирђ-якка караћгылык тљшкђндђ,
кечкенђ чилђген алып бакчадагы чђчђклђргђ су сибђргђ чыккан иде.
Биш-ун минут соћрак сукмактан узып барган Ќђлил Зыя бђй койма алдында туктап тавыш бирде:
— Хђерле кич, Вђѝиќђ ханым… Балалар ничек?
— Рђхмђт… Сезне юксыналар. Њзегезнећ хђллђр ничек?
Яшь кыз, ѝићелчђ кызарып, иренен тешлђде. Кашларын ѝыерды.
Ќђлил тиз-тиз сњзен бетерде:
— Ягъни рђхмђт ђйтергђ телим.
«Балалар» — Вђѝиќђнећ бик яраткан чђчђклђре иде.
Яшь кыз зур бер япон гљлен куптарды. Койма арасыннан Ќђлил бђйгђ
сузды:
— Илђмсез бер нђрсђ, ђмма монысы да булсын… Чђчђклђремнећ тљре,
кызганыч, бик аз… Џђр акшам бер њк нђрсђдђн туячаксыз.
— Џич алай књренми, хђтта киресенчђ…
Ќђлил чђчђкне алмый, аны назлаган булып кыланып, яшь кызныћ бармакларына кагыла иде.
Вђѝиќђ яћадан тынычсызланды. Кашлары тагы да ачулырак ѝыерылды. Чђчђкне дивар љстендђ калдырып, кулын алды.
— Хђллђрегез ничек? Армадыгызмы?.. Башыгыз авыртмыйдыр, иншаллаќ?..
— Киресенчђ, гаять яхшымын…
Вђѝиќђ, итагать књрсђтеп булса да, бу ѝаваптан канђгать калырга тиеш
иде. Ђмма ул, киресенчђ, йљзен чытты.
— Сез ничек?
— Џђрвакыттагыча… Љйне ѝыештырдым… Ашарга пешердем… Ђтием љчен тегњ тектем… Ардым… Бераз башым авырта.
Ќђлил гаѝђплђнеп аћа карады. Бу тормышчан, даими шат яшь кызныћ
арганлыктан вђ баш авыртудан зарлануын беренче тапкыр ишетђ, моны нинди максат белђн сљйлђгђнен аћлый алмый иде.
— Моћа бик љзгђлђндем… Сакланыгыз, бу бертљсле, ялсыз яшђњнећ
нђтиѝђсе булмасын…
— Тормышымнан бик канђгать булуымны белђсез дип уйлыйм.
Ачулануын ачыктан-ачык књрсђтђ иде.
— Белђм… Ђмма кеше дђ љзлексез љйдђ ябылып утыралмый ич… Бераз ил гизђргђ, бераз књћел ачарга, бераз яшђргђ телђр иде. Бђлки ялгыз булу-

ыгызны уйлыйсыздыр?.. Ђгђр сез телђсђгез, дусларыгыз булуы да мљмкиндер?
— Минемме?
— Ник алай текђлеп йљземђ карыйсыз… Сезнећ дустыгыз була алмыймы?
— Юк…
— Ни љчен?
— Сђбђбен чамаларга тиеш идегез.
— Сез аћлатыгыз.
— Белђсез ич, мин тђкђббер кызмын… Фђкыйрьлегемнећ дђрђѝђсен
саклау тњбђнчелегенђ тљшмђгђн тђкђббер бер кызмын. Эштђн буш вакытта
инсаннардан дустым була алмас…
— Ни ялгыш… Сез шуныћ кадђр нђфис, нурйљзле, тђрбияле. Кече књћелле…
Вђѝиќђ ачулы бер хђрђкђт белђн аныћ сњзен бњлде:
— Мине нђфис, нурйљзле бер кыз булуым љчен яратырлар, дуслашырлар, дияргђ телисез, шулай тњгелме? Бу очракта мин ул инсаннар арасына тигез хокуклы бер инсан, бер иптђш буларак тњгел, ђ фђкать чибђрлеге љчен кабул ителгђн бер књћел ачучы, бер ялагай буларак кереп калачакмын…
— Ялгыш аћламагыз… Пардон…
Вђѝиќђ турыдан бђреп, шул ук ярсыну илђ дђвам итте:
— Ђќђмияте юк… Ђйе, байлар белђн дус булалмам. Чљнки яннарында
ѝирђнгеч бер сыену хђлендђ калырмын… Фђкыйрьлђр илђ дђ булалмам…
Чљнки, бик яхшы белђсез ки, ќђр заман болай фђкыйрь булмадым… Бай чагымда алар белђн бик ѝылы аралаша идем. Ђмма хђзер бертигез буларак араларына керњ… Кыскасы, бу да татсыз бер шђй… Џђм хђерчелекнећ асыл
яманлыгы шундадыр ки, яшђњ мђѝбњрияте мондый кешелђрнећ шактыен вак
ѝанлы, мђкерле итђ…
— Юк, Вђѝиќђ ханым… Мин Сезгђ тормыш рђвешен алыштырыгыз
димђдем… Бары тик вакыт-вакыт ђзрђк ял итеп алу… Мђсђлђн, без бик ђйбђт ике дус булдык ди… Ара-тирђ, мђсђлђн, Сезне сђяхђткђ алып чыксам…
Кире фикерле иске заман кызы тњгелсездер ич, монда табигый булмаган бернђрсђ књрмђссез…
Ќђлил Зыя бђй, караћгы тљшњенђ карамастан, Вђѝиќђ йљзенећ агарынуын, газаплы ѝыерылуын књрде, тынды.
Яшь кыз нђфрђтле рђвештђ ачынып, авыр-авыр ѝавап бирде:
— Мантыйкка сыйган ќђм сњзнећ кљрђштерерлек бер мђсьђлђ булмаганы љчен кыска тотам… Моны мића Сез тђкъдим итђсезме?
— Минемчђ, монда Сезгђ булган тирђн хљрмђт вђ симпатиямђ кагы-

лырлык бернђрсђ юк…
— Безнећчђ ђќђмияте булмаска да мљмкин… Ђмма тирђ-яктагы инсаннарныћ ничек кабул итђчђклђрен белђсез… Яшь кызга, атасыныћ вазгыятен
кайгыртуы љчен Сезгђ бурычлы хђлендђ булган фђкыйрь яшь кызга мондый
бер дуслык тђкъдим итњ… Аны халык књзендђ ѝирђнгеч бер хђлгђ тљшерњ.
Гарип хљрмђт, гарип симпатия!..
Койманыћ тимерлђрен тоткан куллары тетри, караћгылык эчендђ нђфис шђњлђсе бер ќђйкђл кебек мђќабђт кыяфђттђ иде.
— Вђѝиќђ ханым1 … Зинќар љчен… Минем нинди адђм булуымны белђсез. Аћлатыйм…
Кулыныћ кискен бер хђрђкђте белђн яћадан бњлде:
— Сезне намуслы, нђзакђтле кеше буларак белњем љчен генђ бу кадђрене сљйлђдем. Югыйсђ дђшмичђ борылып китђр идем.
— Ђйе, ђмма шулай да мине бик авыр хђлгђ куйдыгыз.
Ќђлил Зыя њкенњле вђ газаплы књренђ. Яшь кызныћ ярсуы узган иде.
Кљлемсерђп:
— Бђлки, бераз катырак ђйткђнмендер… Ачуланмагыз… Мђгълњм ки,
бу кичђ бераз хаста идем…
— Сез ќђр заман шулкадђр ѝыйнак, нурйљзле ќђм тыныч…
— Асыл гаебем дђ шул дип саныйм… Бераз тыйнак, бераз нурйљзле
ќђм тыныч књрендећме, санала ки…
Вђѝиќђ кинђт тынды:
— Яћа бер бђхђскђ кермђячђкмен, Ќђлил бђй,— диде,— хђерле кичлђр…
Аныћ ѝавабын кљтмичђ, борылды да тиз-тиз атлап эчкђ керде.
***
Лампаны якмады, атасыныћ тђрђзђ янындагы кђнђфиенђ чумды. Элегрђк «башым авырта» диюе ялган иде. Ђмма чыннан да чигђлђре пресс эчендђ
кысылалар сыман икђн.
Њз-њзенђ:
— Ќђлил Зыя бђйне дђ аћладык, ышанган кешелђребез берђм-берђм
мђтђлеп китђ… Ќир йљзендђ намуслы бер генђ кеше дђ таба алмабыз микђнни,— дия иде.
Караћгылыкта сђгатьнећ ритмлы тыкырдавыннан башка аваз юк. Атасыныћ кайчан кайтасын кем белгђн инде? Бу — Вђѝиќђнећ сирђк була торган љметсезлек сђгатьлђренећ берсе иде. Бњлмђдђ дулкынланган ѝићел кичке
яктылыкны да артык књрде ул. Башын артка чљйде, књзлђрен йомды, уйлана
1

Төрек телендә туташка яисә ханымга бүлү юк.

башлады.
Ђйе, бу — аныћ љчен ић кара бер љметсезлек тљне. Шућа карамастан,
Ќђлил Зыя хакында соћгы хљкемен ђйтђ алмый иде.
Тормышы, кино тасмасы кебек, књз алдыннан узды. Башта ђнисен књрде. Горур вђ хаким бер хатын иде. Ђйбђт, ђмма књћел ачарга яратучан, ихтыярсыз кеше булган ирен бала сыман ѝитђклђде. Яшь килеш кљтелмђгђн бер
хасталыктан њлеп китте. Бу њлем ире Шђњкђт бђй љчен фђлђкђт булды. Кулындагы байлык белђн идарђ итђлмђде, биржа уеннарына керде, комарга бирелде, соћгы љч-дњрт ел эчендђ ќђммђсен астын-љскђ китерде. Бу фђлђкђтнећ
астыннан калкырлык бер адђм тњгел иде. Йђ сљйрђлђчђк, йђ њлђчђк. Ђмма
ђнисенећ њлеме заманында бала булган Вђѝиќђгђ бђрђкђт бирсен ки, бу бљлњ
кљненђ кадђр њсеп, акыллы вђ ихтыярлы инсанга ђверелгђн иде. Тђѝрибђсезлегенђ карамастан, тљшенкелеккђ бирелмђде. Атасын бер эш табарга дђртлђндерде. Шђњкђт бђй башта бер банкка кереп, ике ел эшлђде. Соћрак, тагын
да югарырак эш хакы белђн, бер тђмђке ширкђтенећ хисапчысы булды.
Књпне књргђн-кичергђн, књпме байлыкны ѝилгђ очырган бу картка яћа
эшлђренећ мескенлеген, авырлыгын аћламау мљмкин тњгел иде. Ђмма кызы
аны љзлексез дђртлђндерђ вђ юата. Соћра аныћ љчен иске хђятен сагынмаслык итеп яшђтњнећ чарасын таба.
Ачык бер ѝирдђ, тњлђњгђ ап-аз чыгымнар белђн, элеккеге бай йортларыннан котылып калган биш-ун ђйберне кулланып, аћа менђ дигђн затлы
йорт булдыра.
Шђњкђт бђй кичлђрен эшеннђн кайтып, гњзђл чђчђклђр белђн бизђкле
бакчага керђ, шатлык вђ яз илђ тулы яшь кыз тарафыннан каршылана, ќич
бернђрсђ онытылмыйча, табынында чђчђклђренђ кадђр булган бњлмђдђ књћелле итеп ризыгын ашый.
Ђмма нидђндер соћгы вакытларда Шђњкђт бђйдђ кайбер курку ќђм борчылу галђмђтлђре књренђ башлаган иде. Кичлђрен љенђ соћ кайта, хђтта кызын ярты тљнгђ кадђр кљттерњлђре дђ булгалый.
Вђѝиќђ берничђ тапкыр бу њзгђрешнећ сђбђбен ачыкларга, мљмкин
булса бер чара табарга телђгђн иде. Ђмма Шђњкђт бђй ачык ѝавап бирмђде,
ару-авыру кебек нђрсђлђр белђн аћлатты. Бђлки ялган сљйли вђ шућа газаплана иде. Вђѝиќђ, моны аћлап, бик артык борчырга телђмђде. Ђлегђ ѝаен кљтђргђ кирђк иде. Сђбђп ни генђ булса да, ђлбђттђ, ачыкланыр.
Ђйдђ, атасындагы борчылу мђгълњм бер дђрђѝђгђ кадђр табигый саналсын. Ђ Ќђлил Зыя бђйгђ ни булган?
Яшь кыз, караћгылыкта уйлап утырганда, атасындагы њзгђреш белђн
Ќђлил Зыя бђйнећ соћгы вазгыяте арасында тонык мљнђсђбђт тоеп кайгыра
иде.

Ќђлил — атасы эшлђгђн тђмђке ширкђтенећ мљдире иде, эшмђкђрдђн
бигрђк, сђнгатьчегђ охшаган нечкђ, ђдђпле ќђм бераз оялчан егет.
Љч ай ђњвђл, авырып, Шђњкђт бђй берничђ кљн эшкђ баралмаган иде.
Ќђлил бђй аныћ хђлен сорашыр љчен ќђм айлык хакын китерер љчен бер кич
љйлђренђ сугылды. Вђѝиќђ белђн озын-озак сљйлђшеп утырганнар иде.
Нигђдер ул кљннђн соћ Ќђлил Зыя бђйнећ аягы бу тирђлђргђ иялђште.
Кич ѝиттеме, Шђњкђт бђйнећ капкасы яныннан уза, бакча коймасы алдында
љч-биш минутка туктап, Вђѝиќђ белђн сљйлђшђ иде.
— Эшлђр мине бик каты ардыра… Кичкђ табарак башым авырта…
Ачык ќавада бераз йљрмичђ ќич бетми.
Икесе дђ ышанмаса да, ул ќђр акшам бу ялганны кабатлый, яшь кыз исђ
кљлемсерђп тыћлый иде.
Ќђлил Зыя бу гайрђтле, кљлђч йљзле вђ горур яшь кызны бик ошатты.
Вђѝиќђ исђ аеруча аныћ нђзакђт вђ нечкђлеген югары бђялђде.
Ќђлил — кирђгеннђн артык ихтирамлы адђм. Кичлђрнећ берендђ Вђѝиќђ ачылырга торган бер гаѝђп чђчђк турында сљйлђгђч, аныћ кызыксынуын књреп: «Рђхим итеп карагыз»,— дип бакча ишеген ачкан иде. Ђмма Ќђлил аныћ ялгыз булуын књреп, эчкђ керњдђн тартынды, ѝићелчђ кызарып:
«Рљхсђт итсђгез, хђзер кермим… Минем љчен бер сюрприз булсын…
Тагы да яхшы!»— дигђн иде.
Вђѝиќђ: «Сак бул, хђрђкђтемђ ялгыш мђгънђ биреп, њзен бакча сылтавы белђн чакырды, дип уйламасын!»— дип кљннђр буе кайгырды.
Менђ шушы ягымлы адђм, кинђт кенђ њз-њзенећ тотышын њзгђртеп, аћа
карата тотнаксыз кылана, сђер сњзлђр сљйли башлады. Вђѝиќђ ул тљн карар
бирде. Башкача кичкђ таба бакчага чыкмаячак, Ќђлил Зыя бђй белђн сљйлђшмђячђк. Бай кешелђрнећ кайбер ђкђмђт фикерлђре булгалый. Ихтимал, бу
Ќђлил Зыя бђй дђ аныћ яшертен бер максат белђн њзенђ ягымлы булуыннан
шљбќђлђнђ.
Вђѝиќђ њзенђ биргђн сњзендђ дњрт кљн торды. Тагы да торачак иде. Ђмма бер акшам…
***
Бер акшам, атасыныћ ярты тљндђ кайтуы гадђткђ ђйлђнњ сђбђпле, њзе
генђ ашап утыра иде. Ишек шакыдылар. Ќђлил бђй килде:
— Сезне бакчада књрђ алмыйм… Юксындым,— диде.
Кыз салкын гына ѝавап бирде:
— Рђхмђт… Берни дђ юк… Кайбер эшлђрем бар иде.
— Рљхсђт итсђгез, керер идем?
Вђѝиќђ, гаѝђплђнеп, аныћ йљзенђ бакты, аны аћлый алмый иде. Шулай

да, курыккан кебек књренње горурлыгына кагылды. «Рђхим ит»,— диде, аны
атасыныћ ишек янындагы кече бњлмђсенђ кертте. Ќђлил бђйдђ шыксыз бер
кђефлелек вђ дулкынлану халђте бар иде. Вђѝиќђ аныћ сђрхуш булуын абайлады. Яшь кешедђге зур њзгђреш бу кич бљтен чирканчыклыгы белђн ачыклана иде. Атасыныћ кђнђфиенђ ђдђпсез рђвештђ утырып, аякларын сузып, оятсыз нђрсђлђр сљйли, Вђѝиќђнећ аптыраш вђ борчылуына дикъкать итми иде.
Лђззђт, књћел ачу, яшђњ хакы вђ тагын башка шђйлђр турында ѝилбђзђк бер
телдђ аћлаткач, егетнећ тупаслыгы артты. Яшь кызны белђгеннђн элђктереп,
њбђргђ телђде. Ќђлил бђй кызга ѝилкуар ќђм яхшылыкныћ кадерен белмђњче
атасы аркасында њз тормышына зыян итњен, моћа ачынуын аћлатты.
Вђѝиќђ тулып ашкан ярсу белђн ачуланды. Ќђлил бђйне нђфрђтлђнеп
љеннђн куды.
Аннан соћ љч кљн узган иде.
Ќђлил Зыя кичен йортында ялгыз иде. Кљндез нык арганлыктан ятарга
хђзерлђнде. Ишек шакыдылар. Бер яшь ханымныћ њзен књрергђ телђвен хђбђр иттелђр. Љйлђнмђгђн ќђм ялгыз адђм булса да, маѝара сљючђн тњгел иде.
Бу сђгатьтђ љенђ килергђ батырчылык итђчђк таныш хатыны да юк иде. Яћадан киенеп, кабул итњ бњлмђсенђ керде. Каршында Вђѝиќђне књрде. Каушаудан теле тотлыкты. Књзлђренђ ышанмый, ишек янында торып, шаккатып аћа
карый иде.
Вђѝиќђ плащын салган, баш яулыгын чишкђн. Кљзге каршысында чђчлђрен тљзђтђ иде. Елмаеп Ќђлил Зыяга таба атлады, гадђти булмаган тартынусызлык белђн аныћ кулларын тотты:
— Гаѝђплђнђсез тњгелме?
— ..?
Нечкђ вђ уйнак хђрђкђтлђр, йљгерек кђлимђлђр белђн сњзен дђвам итте:
— Узган кич мића кирђгеннђн артык илтифат иттегез. Сезгђ чиктђн
тыш тупас ѝавап бирдем. Гафу итегез. Мин гасаби кызмын… Сђгатем сђгатемђ туры килмђс. Соћыннан озын-озак уйландым. Кыланышымны бик урынсыз дип таптым. Сездђн гафу њтенергђ килдем. Мине гафу итђсезме?
Ќђлил Зыя ђле ќаман аћына килђ алмый:
— Ђстагъфирулла, Вђѝиќђ ханым… Ђмма чыннан да аћлый алмыйм,— дип тотлыга иде.
— Бу кичтђ никтер кыюсыз Сез… Кайда ул узган кичтђге гњзђл кыюлыгыгыз?.. Гадђттђгечђ тиз китњемне кљтђсез кебек?.. Ђмма минем ќич андый
бер ниятем юк… Нинди кызу… Тђрђзђлђрне ачаламмы?
Яңаклары кып-кызыл, књзлђрендђ сђер бер балкыш бар иде. Тђрђзђ
янына килде, пђрдђлђрне ачты, ђмма соћрак кабат япты:
— Каршы тђрђзђдђ ут бар… Књргђн булыр.

— Ђќђмияте юк.
— Џђм болай ябык тђрђзђлђр самимиятне тагы да арттырыр… Сез нигђ
ул кадђр књћелсез, Ќђлил бђй?.. Миннђн гыйбрђт алмыйсызмы?
Кђнђфигђ утырып, књзлђреннђн яшь килерлек итеп кљлђ башлады:
— Бераз якынаегыз зинќар… Шулай, каршыма… Тагын да ђйбђте —
яныма… Белђсезме? Мин бу кич дђќшђт бер нђрсђ эшлђдем. Ђтиемнећ коньякларын эчтем… Бик нык љшим дђ… Ђле ќаман ѝђй айлары булса да…
Коньяк нинди гњзђл нђрсђ… Ќаным Ќђлил бђй… Сездђ коньяк юкмы?
— ???
— Минем љчен ул кадђр мљќим тњгел, ђмма… Сезнећ чытык вђ аптырашлы йљзегез ќичсњзсез њзгђрергђ тиеш… Зинќар коньяк таптырыгыз… Юкса башка берђр эчемлек тђ ярый… Виски… Амер… Абсђнт… исемнђрен дђ
белмим ич…
Ќђлил Зыя ђкрен-ђкрен ќушына килгђн иде:
— Ни булды, Вђѝиќђ ханым,— диде.— Сез бераз авыру књренђсез…
Яшь кыз аныћ ѝавабына игътибар бирмђде, кинђт кенђ муенын сузды,
яћагын яћагына якынайтты:
— Риялылык нигђ кирђк?.. Ачык кыланыйк. Мине телисез… Килдем…
Бу тљн Сезнећ белђн бергђмен… Ник коньяк китермисез?
Ќђлил Зыя бер тљш књрђ сыман иде. Аныћ муенына сарылган яшь кыз
куллары, яңагыныћ љстендђ ут кебек янган яћагы аны ић кљчле исерткечлђрдђн ныграк сђрхуш итђ иде. Ђкрен-ђкрен кодрђте тђмам бетте. Башкача бу
яшь кыз хђлендђге гариплекне ник сизсен, књзлђрендђге утны ник књрсен…
Ќђлил Зыя Вђѝиќђнећ кулларында ялкын вђ шашу белђн тулы гыйшык тљне уздырды, иртђнге якта хђлсезлђнеп егылды, аныћ кочагында йокыга китте. Уянганда љйлђ ѝиткђн иде.
Вђѝиќђ иртњк киткђн иде инде. Ялгыз кљзге алдында тарагы тора. Бу
тарак булмаса, Ќђлил Зыя тљш књреп уяндым, диячђк иде.
Ул кљнне эшлђмђде. Бу кич тђ, иртђгђсе кич тђ, ихтыярдан тыш, Вђѝиќђне кљтте. Љченче кљн офисында Шђњкђт бђйнећ язып калдырган хатын тапты. Карт хезмђткђр, сђламђтлеге какшау сђбђпле, фирмадан аерылырга мђѝбњр булуын сљйли иде.
Ќђлил Зыя ул акшам Шђњкђт бђйнећ љенђ сугылды, ђмма бикле ишек,
караћгы тђрђзђлђргђ тап булды.
Вђѝиќђ бер кљн элек атасы белђн бергђ шђќђрне ташлап киткђн иде.
***
Ќђлил Зыя вакыйганы њз-њзенђ болай аћлата иде:
— Ќилбђзђк бер ахырзаман кызы… Башта тљпле булып кыланды. Бул-

дыралмады. Мића булган мђхђббђте… Хђтта мђхђббђт тђ тњгел… Бер дђрте
генђ бар иде. Атасы башка љлкђгђ китђргђ карар биргђч, бу да капризын канђгатьлђндерергђ карар бирде… Џђрхђлдђ шђп бер тљн њткђрдек…
Ќђлил Зыя бђй Вђѝиќђдђн бернинди хђбђр алалмаган иде. Аны эзлђп
сораштыру љчен бер сђбђп тђ булмады. Бу яшь кыз фаѝигале рђвештђ аныћ
хыялын юкка чыгарды. Вакыты ѝиткђч, аны бљтенлђй башка бер кеше буларак зур хљрмђт белђн сљяр иде. Хђлбуки ул кич, шакшы бер урам хатыны кебек, њз аягы илђ љенђ килмеш, ђхлаксыз бер мђхлук булуын књрсђтмеш иде.
Џђрхђлдђ бу кыз эзлђргђ, уйлануларга лаеклы бер шђй тњгел шул. Шулай була торып, айлар узгач та, ни бу ѝилбђзђк яшь кызны, ни ул тљнне уеннан чыгаралмады.
Ќђлил сагышлы уйларга чумган, ярсынучан бер адђм булды. Тормыш
ямен югалтты. Моны ул баштарак узучан бер хасталык дип санады. Соћрак
љзлексез уйлаган бу тљн илђ бу хасталык арасында мљнђсђбђт књрде. Вђѝиќђне тилелђрчђ сљюен њз-њзенђ ачып бирде. Бу ачыштан соћ урынында торалмады. Озын-озак сораштырулардан соћ, Вђѝиќђнећ вилаятьлђрнећ берендђ
банк сђркђтибе булуын, атасыныћ њлеп китњен, ялгыз яшђвен белде ќђм артыннан китте.
***
— Вђѝиќђ ханым, Сезме соћ? Нинди гаѝђп очрашу!.. Бер эш белђн ике
кљн инде биредђ калам. Сезне књреп шаккаттым.
Ќђлил Зыя аћа мондагы кљтелмђгђн очрашудан хђйран калган булып
књренђ, тыныч вђ ваемсыз бер халђттђ сњз сљйли. Ђмма чырае агарып калган
иде. Њзен бер мизгелгђ генђ булса да ычкындырса, бизгђк авыруыныћ чираттагы љянђгендђге сыман тетрђячђген, тешлђренећ бер-берсенђ тимђячђген
хис итђ иде. Бу яшь кызны ни дђрђѝђдђ сљюен ќич бер заман бу кадђр куђтле
итеп аћлаганы юк иде.
Вђѝиќђ, њткђннђрне бљтенлђй акылыннан сызып ташлаган кебек, тыныч ќђм суык ѝавап бирде:
— Ђйе, тугыз айдан бирле биредђ хезмђт итђм.
Сљйлђшњне дђвам иттелђр. Ќђлил Зыя аныћ тормышына кагылышлы
сораулар бирде.
Вђѝиќђ шул ук суык рђсмият илђ кыска ѝаваплар бирде. Ђтисенећ
њлњен, њзенећ гади, тыйнак вђ зарланмаслык дђрђѝђдђ бђхетле булып яшђвен
сљйлђде. Боларны аңлатканда дђфтђрлђр, хисаплар белђн мђшгуль булды. Бу
сљйлђшњнећ темасын њзгђртергђ телђве сизелђ иде.
Ќђлил њзен озак тоталмады. Дђртен яшермђгђн бер тавыш белђн:
— Ул кичне ќич хђтерлђмисезме, Вђѝиќђ ханым?— диде.

— Ул кичнећ хђтерлђрлек бер кадерен књрмим.
Яшь кыз ѝићелчђ кашларын ѝыерды.
— Ни сљйлисез? Миңа кљтелмђгђн гњзђл бер тљш књрсђттегез… Олы
мђхђббђт булмаса да, ќђрхђлдђ мића карата књћелегез ята иде. Алай булмаса,
бик ѝићел генђ минем куенга керер идегезме? Ник кинђт кенђ юкка чыктыгыз? Мин ул гњзђл кичђгђ охшаган књп кичђлђр уздырачагыма љмет итђ идем.
Вђѝиќђ белђклђре белђн љстђлгђ таянып, књзлђрендђге нђфрђт илђ Ќђлил Зыяга карый иде. Иреннђрендђ ачы бер елмаю ђвђлђп, авыр гына ѝавап
бирде:
— Бервакыт Сезгђ карата эчемдђ бер хис уянган иде… Моны инкяр итђ
алмыйм, ђмма ул вакыт Сезне ђйбђт белмђгђнмен…
— Нђрсђ ђйтергђ телђгђнегезне…
Яшь кыз кулыныћ бер хђрђкђте белђн тавышны тњбђнђйтеп дђвам итте:
— Рљхсђт итегез… Мића башта олы хљрмђт књрсђттегез… Соћрак мљнђсђбђтегез кинђт кенђ њзгђрде… Бер кич мине «урам себеркесенђ» тићлђп
кыландыгыз… Моны књтђрђлмђдем, Сезне куып чыгардым… Иртђгесе кљн
атамнан хакыйкатьне белдем… Атам ышанычыгызга хыянђт иткђн… Кассагыздан акча урлаган… Башта аны судка бирергђ телђгђнсез… Соћрак, ваз кичеп, гафу иткђнсез… Кић књћелле ќђм кешелекле булуыгыз аркасында бу
мђсьђлђ ябылган… Ђмма мин дђ, атам да кинђт кенђ књзегездђ ић тњбђн инсаннар хђленђ тљшкђнбез… Ул кичтђге кылануыгыз безнећ хљрмђткђ лаек кешелђрдђн тњгеллегебезне књрсђтте… Моны аћлагач, минем књземнђн тљштегез… Књрсђткђн кешелеклеге љчен њзен яшь кызныћ абруен вђ намусын
алырга хаклы дип санаган адђм булып чыктыгыз. Бу кадђр вак кешегђ бурычлы булып калалмаячак идем. Горурлыгым моћа риза тњгел иде. Шућа књрђ
љегезгђ килдем, бурычымны тњлђдем. Иртђнге якта бер карашка намуссыз,
ђмма њзенчђ бурычын тњлђгђн адђмнећ ак йљзе ќђм ѝићеллеге белђн ишегегездђн чыктым… Бер-беребездђ алып бирђчђгебез калмады дип уйлыйм. Бђхетлђр телим, ђфђндем.
***
Ќђлил Зыя, атналар буе артыннан йљреп, Вђѝиќђне хатыны булырга
ризалаштырды.

