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(әкияти булган хәл) 

 
Борын заманнарда түгел, инде безнең заманда яшәгән, ди, тол хатын. Булган, ди, аның 

ике улы. Олысы, бик тиз өйләнеп, читкә чыгып киткән, ди. Кечесе, Гариф дигәне, бер-ике ел 
узар-узмас, абыйсыннан да матуррак булып үсеп җиткән, ди. Төпчек малай булганга, әнисе 
ялгыз торганга, ул аның белән төп йортта бергә яши икән, ди. 

Авылда Кәримә дигән бер ямьсез кыз бар икән, яше утызга җиткән. Кияүгә чыга 
алмыйча, тәмам интегеп беткән. Ахыр чиктә, кияүне үзе эзләргә керешкән. Тора-бара, бик 
тырышкач, теләгенә ирешкән... 

Җәйге көннәрнең берсендә күмәк уен кичендә аның бик үткен күзе шушы Гарифка 
төшкән. “Менә бу егет, һичшиксез, ирем булачак!” - дигән. Шул көннән башлап, Кәримә аның 
әле алдына, әле артына төшкән. Гариф аңа бөтенләй дә игътибар күрсәтмәгән, Кәримә бәй-
ләнеп, максатка ирешмәгән: чөнки Гариф кызлардан бу эшне һич көтмәгән. Шулай да йөзенә 
бәреп, усал сүзләр әйтмәгән. Кәримә ягылмас иде, бәлки, яшь чагы булса. Карт кыз исемен 
күтәрер, әгәр быелдан узса. Нинди кызның мәсхәрәгә шулай каласы килсен?! Кызларның бит 
бар теләге: Аллаһы Тәгалә тизрәк әйбәт кияүгә бирсен! 

Егет игътибар итмәгәч, озак уйлап тормастан, Кәримә күрше авылга имче әбигә киткән, 
чөнки хәсрәтле башына бары тик кияүгә чыгу уе кереп урнашкан. Барып кергән җәяүләп, нәкъ 
җиде чакрым ара: такыр юлдан бара-бара аяк табаны тала. 

Әби Кәримә ниятен күрүгә сизеп ала. 
- Әйдә, кызым, өйгә кер. Үз бәхетең белән йөр. Кеше бәхетенә кызыкма: юкса, 

булырсың утта. Сүзем исеңнән чыкмасын хәтта ки бер минутка. Син беләсеңме икән: ә бит 
егет күңелендә - инде күптәннән бүтән. Уйла син, кызым, төптән, бер-берен сөйгән ярларны 
аера алырсың микән? Инде аерган хәлдә дә, бәхетең булыр микән? 

- Шуңа килдем дә, әби. Зинһар, ярдәм ит әле. Гариф миңа карасын, үзеннән яшь кызны 
түгел, мине өзелеп яратсын. Хезмәтеңне буш итмәм, бүләкләмичә китмәм. Ул кыз үз тиңен 
табар, әллә ничә егет аның күңелен килеп кагар. Чибәр-чибәр егетләр үзләре үк: “Миңа чык та 
миңа чык” - дип үгетләр. Мин яшь түгел бит инде. Зинһар, әби, битәрләми, миңа ярдәм ит 
инде!!! 

- Ярый, ярый. Алайса, минем белән килешерсең, шунда гына максатыңа ирешерсең. 
Тагын бер кат кисәтәм: яшь кызга зыян салма - башка кертмәсләр санга, егет түгел, дусларың 
да килмәсләр синең янга. 

Менә өч төрле үлән, һәрберсен бүлеп бирәм. Һәр өлешне, аерым-аерым, кайнатып 
пешерерсең. Монысын үзең эчәрсең, бу икесен әнисенә, егеткә эчерерсең. Ярый, бар, өеңә 
кайт, өзелеп сөйгән ярың тап. 

Кәримә, бүләген биреп һәм рәхмәтләрен җиткереп, очынып чыгып киткән, ике-өч 
сәгать үтмәстән, өенә кайтып җиткән. Шатлык эченә сыймаган, ярый әле, юлда очрап, 
сорашучы булмаган. Ни әйтер иде берәрсе каршысына очраса, кайдан кайтасың болай 
канатланып, дип сораса? Кайту белән үз үләнен бик тиз кайнатып эчкән. Шундук яшәреп 
киткән. Инде хәсрәткә төшкән: Гариф белән әнисенә ничекләр эчерергә? Кирәк бит инде 
аларны да кулга төшерергә. 

Көн артыннан көн үткән. Көз артыннан кыш җиткән. Кәримәнең, уйлый-уйлый, 



башлары катып беткән. 
Уйлый торгач, шатлыгыннан кычкырып җибәргән, ди: таптым, ә бит боларга кирәк 

“капкын” куярга. Кызлары булган һәр өйдә уздыралар аулак өй: төнгә кадәр - җырлы бию һәм 
яңгырый милли көй. Әниләр китәр кунакка, без калырбыз аулакта. Егетләрне дә кертербез 
күңелле булсын өчен, шунда мин сынап карармын Гариф үләне көчен. 

Шулай итеп, көн билгеләп, хәбәр киткән кызларга: фәлән көнне, шул сәгатьтә - аулак 
безнең ызбада. Чөй дә була, итле бәлеш булыр табын түрендә. Йолдызлар да балкып торыр 
һәрберебез күгендә. Килегез, кызлар, җыйнаулап, егетләр дә калмасын, сөюдән янган 
йөрәкләр берберенә ялгансын. 

Әйткән көнне Кәримәдә җыелышкан, ди, кызлар. Әүвәл - бәйләү һәм чигү, аннан 
киткән җыр-бию, кая анда берәр-сенә, син бит булдыксыз, дию. Бар да оста һәм чибәр, ялгыш 
сүз әйтеп җибәрсәң, синнән гайрәте чигәр. 

Гармун тартып, җырлый-җырлый, егетләр килеп җиткән. Араларыннан берәве бозлы 
тәрәзгә чирткән. Кызлар чырлап алганнар, бераз уйга калганнар: кемнәр килгән, кемнәр юк - 
ачып кертми белгән юк. 

Кәримә нык борчылган: Гарифы килгән микән? Күргәне юк бик күптән. Тәрәзәдән 
күзләп булмый - пыяла тулы бизәк. Болай булгач, егетләрне кертергә кирәк тизрәк. Келәне 
күтәргәннәр - бүлмәгә үткәргәннәр. Табын җәелгән булган, һәммәсен дә ымсындырып, 
өчпочмак, бәлеш, пәрәмәч, җырлап утырган самавыр өстәлне ямьләп торган. Ашаган-эчкән 
арада Кәримә, сиздермичә, Гарифка чәй урынына үлән суы эчертә. Өстәл янында гөр килеп 
тукланып алганнан соң, чыккан бар да түр якка. Гариф та барып утырган күзе төшкән 
почмакка. Күңелендә һәрчак йөрткән Гөлфиясе булмагач, уйнамаган, биемәгән - күңле тулы 
тормагач. Тик бераздан кинәт кенә башы әйләнеп киткән, күз аллары томаланган, ни өчен 
шулай булганын һич тә аңламый икән. Берничә минут шул хәлдә миңгерәеп утыргач, аннан 
соң акрын гына бу томаннан котылгач, Кәримә Гөлфия булып күренә башлаган, ди. Инде 
торып, Кәримәне биюгә чакырган, ди. Аның белән уйный-уйный “күгәрчен дә ашаткан”, 
“йолдызлар да санашкан”, Кәримәне Гөлфия дип уйлый-уйлый саташкан. Төн уртасы җиткән 
чакта болар таралышканнар. Гариф белән Кәримә дә, иртәгә кич күрешәбез, дип, вәгъдәдә 
аерылышканнар. Шул кичтән башлап болар - әйтерсең, сөйгән ярлар: якынаеп киткәннәр. 
Шуның белән яшь кызларның - Гарифка гашыйк кызларның бәгырьләрен өткәннәр. Гөлфия 
генә моңа бик игътибар итмәгән - иреннәрендә бит әле ана сөте кипмәгән. 

Кәримә инде хәзер - хатын булырга әзер. Гарифларның өйләренә килеп йөри башлаган, 
оялуны, хурлануны күптән йолкып ташлаган. 

Үләннең уңай тәэсире күзгә күренеп арткан: Кәримә кайнананы да, Гарифны да инде 
үзенә караткан. Көз кергәч, туй иткәннәр - бергә яшәп киткәннәр. 

 
* * * 

Көн артыннан ай үткән, ай артыннан ел үткән. Гариф белән әнисе дә, Кәримә инде үзе 
дә ел саен бала көткән. Ә ул юк та юк икән - бала сөя алмаганга, Гарифның кәефе киткән, бар 
да тилмереп беткән: ни сәбәпле юк икән? Гаебе кемдә микән? Яшь хатын, борчылып, янә 
күрше авылга киткән. 

- Синең балаң булмаячак, күпме яшәсәгез дә. Астыгызга катлы-катлы ястык түшәсәгез 
дә. Кисәттем ич мин сине, тыңламадың бит мине. Уйлама да, көтмә дә, инде үзеңә үпкәлә. 
Синдәйләрсез гавам юк, моңа минем дәвам юк, - диеп әби тиргәгән, Кәримәне өенә тиз 
кайтарып җибәргән. 

Кәримә, елый-елый, өенә кайтып киткән. Инде нишләргә икән?! Башка юлы бар микән? 



Бик нык хәсрәткә төшкән. Гарифына ни дияр? Бит үз баласы булмаса, кеше баласын сөяр. 
Яныннан тибәрерме, аерып җибәрерме? 

Кайтып кергән өенә, нык борчулы көенә. Ярый Гарифы эштә. Ниләр кылып йөргәнен 
яшералмас иде һич тә. Күрше-фәлән күрмәгән, кайнана да белмәгән. 

Уйлар-борчулар белән үткән тагын өч-дүрт ел. Үлән төнәтмәләре күптән эчелеп беткән, 
элек булган тәэсире дә әллә кайларга киткән. Гариф хәзер суынган. Кәримәне яратмагач, 
янына да ятмаган, аның белән көн итүдән бер ләззәт тә тапмаган. 

Бер көн ул эштән кайтканда, чишмәдән менеп килүче Гөлфияне очраткан. Очраткан да 
шаккаткан. Ни арада бу кызыкай гүзәлкәйгә әйләнгән? Гариф, сөйләшәсе килеп, Гөлфиягә 
“бәйләнгән”: 

- Саумы, күршем, иминме? Күзләремә бер карасаң, белер идең уемны. Күптән күргәнем 
юк иде синең зифа буеңны. Гаҗәп гүзәл булгансың, татлы булып тулгансың. Эчер әле 
җәлләмичә салкын чишмә суыңны. Эчем тулы ут-ялкынны, хәсрәтне басмас микән, синең 
нечкә күңелеңә юлларны ачмас микән? 

- Гариф абый, син нәрсә? Өең менә - янәшә. Кер дә эч үзегездә, су кирәк үзе безгә. 
Белеп торасың ласа, чишмә чакрымга баса. 

- Әй Гөлфия, Гөлфия, бозың йөрәккә тия. Жәлләмәче суыңны. Әллә инде дөньяларга 
саран булып тудыңмы? 

- Юк инде, Гариф абый. Сиңа эчәргә ярый. Җиргә түкмә тамчысын, юып төшерсен тиз 
генә күңелеңнең ачысын. 

- Рәхмәт, Гөлфиякәем! - дип, Гариф биленнән кочкан, чиләкне алып кулына рәхәтләнеп 
су эчкән. Күзенең нуры кызның өрфия җанына күчкән. 

Гөлфиякәй тиз генә керү ягын караган, чөнки әнисе тәрәздән күреп бармак янаган. 
- Качма инде, Гөлфиям! Мин бит сине теге чактан, үсмер чагыңнан сөям. Йөрәгемә ут 

яктың, тагын бераз үсә төш тә, булырсың миңа хатын. 
- Кит, оятсыз, килбәтсез, юктыр синең иманың, күрше диеп тормамын. Көянтәм аркаңа 

кунса, тиз янымнан китәрсең, башка чакта очратсаң да, мине урап үтәрсең. Бар, кереп кит 
өеңә, хатыныңны үртәрсең. 

Болдырга чыккан әнисе баскычта калган туктап, Гөлфияне каршы алган һәр сүзе белән 
тукмап: 

- Син, кызый, Гариф белән сөйләшүеңне туктат. Бер-бер хәл була калса, үзем изеп 
атармын. Шуңа өстәп, нык бәргәләр каты кулы атаңның. 

- Син нәрсә инде, әни. Әйтерсең, мин бер бәби. Хатыны бар бит аның, мин белмиммени 
аны. Ул миңа - күрше абый. Бары тик Гариф абый. Күрше белән сөйләшергә бөтен кешегә 
ярый. 

- Булса соң? Шулай абый дия-дия, булып куярсың җаный. Аллам гына сакласын - саф 
исемең саклансын. Бар, кереп кит тиз генә, кермә бүтән күзенә. 

Гариф белән очрашудан Гөлфиянең яшь күңеле җилкенеп калган да, ди, йөрәгенә чаткы 
төшеп, ялкын кабынган да, ди, масаюга охшаш бер хис биләгән аның җанын. Менә күрегез, 
янәсе, нинди чибәр һәм гайрәтле ир-егет миңа карый. Андый егетең булганда, горурлансаң да 
ярый. Тик шул бер нәрсәсе бар: була алмас миңа пар, бик әйбәт тормасалар да, никахлы 
хатыны бар. Бәхет капкан берәүгә. Чынлап та нык яратышсак, алыр микән кияүгә? И Ходаем, 
инсафлык сал минем кебек җүләргә: әллә нинди уйлар керә, тарталар гел тирәнгә. 

 
Кайтып керсә бер көн эштән, Гөлфия куркып киткән: ачу яудырып, әнисе идәннәр юа 

икән. 



- Кара син аны, нишләгән! Оялмый да кешеләрдән. Шундый хатын ярамагач, кем кирәк 
бу ирләргә? Кешесе юк тиргәргә. Инде ничә ел торган үз хатынын аерган, хәтта, өемнән бүген 
үк чыгып кит, дип боерган. Йә боларга сүз тигән, әллә инде күз тигән... 

Әнисенең бу сүзләрен ишетеп алган Гөлфия, кайгырып, болай дигән: 
- Әни, кемне сөйлисең? Хатынын кем аерган? Кит, диеп, кем боерган? 
- Кем булсын инде тагы, күрше егете Гариф. Сөйләшкәнегез бар ич. Әйткән идеме сиңа 

бер-бер сүз бу турыда? Әнисе кергән иде, барысын сөйләп бирде. Киленне бик яраткан, 
бигрәкләр әйбәт иде, аждаһадай хатын алса, ничек яшәрмен, диде. Елый инде, бичара. 
Мондый авыр хәлдә аңа юк ярдәм итәр чара. 

Бу сүзләрне ишеткәч, уйга калган Гөлфия: мин сәбәпче булмыйм тагын Гарифның бу 
эшенә. Менә ышан кешегә. Күршеләрнең сөйләшүе гөнаһ түгел ләбаса, мин гел сөйләшмәс тә 
идем, кулдан тотып тормаса. Яман сүзләр сөйләшмәдек, этлек тә эшләмәдек, әле алай гына 
түгел - беркемне “тешләмәдек”. 

Гөлфиягә яшь чагыннан гашыйк күрше Гарифы, инде дөньясы тузгач, хатынын 
аерганнан соң, ике ай вакыт узгач, Гөлфияне сорарга дип һаман кермәкче булган, тик аңа бик 
күп нәрсәләр зур киртә булып торган: беренчедән, кыз бик яшь; икенчедән, абруйсыз - хатыны 
чыгып киткәч; өченчедән, үз әнисе Гарифны нык битәрли, Кәримә дип торган көне, кызны 
кабул итәрме? Урын табалмый йөри, Кәримәнең тиз арада кире кайтуын тели. Шуларның 
барын үлчәүгә уптым салып карагач, Гариф бер уйга килә: Гөлфиякәйне бары тик урларга 
гына кирәк. Әллә кая барасы юк, күршедә генә ләса. Соратып та йөрмәс иде, әгәр шулай яраса. 
Күтәреп алдың -киттең, шуның белән эш бетте. Иртәгесен керәсең дә, кызың инде бездә диеп, 
бүләкләрне бирәсең. Килешми хәлләре юк: сарык - исән, бүре - тук. 

Шулай эшләгән дә ул. Гөлфиянең кич клубтан кайтканын саклап торып, күтәргән дә 
алып кергән өенә, хәйлә корып. Гөлфияне шул ук төнне үзенә хатын иткән, үз өенә кире 
кайтыр юлын да шулай кискән. 

Кыңгыр эш турында хәбәр гаҗәеп тиз таралган: иртән көтү сөргән чакта бар халык 
хәйран калган. Имеш, Сираҗи Гарифы икенче хатын алган - күрше кызы Гөлфияне шундук 
ятакка салган. 

- Алган түгел, урлаган. Менә адәм хурлыгы! 
- Яшь бит әле Гөлфия. Әтисе нәрсә дияр? 
- Шундый авыр холыклы. Болай булгач, абзыкайның күге бүген болытлы. 
Иң гаҗәбе шул икән: кай арада кем күргән? Кем ишеткән, кем белгән? Янәшә бит 

капкалар - җиде-сигез атлам бар. Ир бер очта, кыз бер очта торса, бер хәер иде: кеше дә күрер 
иде, телгә дә керер иде. 

Тел тик тормый, әлбәттә - бөтен авыл гайбәттә. 
Гариф тәвәккәллек белән теләгенә ирешкән. Инде бу гамәлен аклау хәстәренә 

керешкән. Төнлә ниләр кыланганын белми хәтта әнкәсе - давыл куптармыйча гына аңа ничек 
әйтәсе?! 

Гариф, бар көчен җыеп, куркып торудан туеп, Гөлфиясен җитәкләп чыккан аның 
каршына, сөйләп биргән барысын да: 

- Әни, күр - яңа килен. Минем яраткан гөлем. Үзең беләсең: Гөлфия – бик матур һәм 
уңган кыз, бөтен яклап булган кыз. Аның гаҗәп яхшылыгын син белмисеңдер әле, рәнҗетә 
күрмә, яме! 

Моны күреп һәм ишетеп, телсез калган әнисе. Бераздан аңына килеп: 
- Күрербез! - дип әйткән дә, бүлмәсенә кереп киткән, ут-зәһәрен чәчкән дә. Теге килен 

кайтыр дигән өметләре өзелгән. “Моның белән яши алмам - олактырырмын күземнән!” - диеп 



уйлап куйган, ди, шундук этлек корган, ди. 
 

* * * 
Ә Гөлфияләр өендә - елаш, талаш, кычкырыш. Кайда йөри шайтан кыз? Инде таң атып 

бетте, көтү дә күптән китте. Хәзер кайдан эзләргә? Моңа ничек түзәргә? Исән микән, сау 
микән? Берәр җиргә мәсхәрәләп ташламадылар микән? 

Шулчак ачылган ишек. Өйдәгеләрнең котлары киткән ботына төшеп. Бу вакытта юньле 
хәбәрнең - килмәсен белгәнгә, куркулары йөзгә чыккан, Гариф килеп кергәндә. Ияреп кергән 
туганы башлап җибәргән сүзне: 

- Исәннәрмесез, күршеләр! Көтә булырсыз кызны?! Бездә - егет, сездә - кыз, әгәр каршы 
килмәсәгез, икесен пар итик без! 

Туганының сүзе беткәч, Гариф кушылып киткән: 
- Әби-бабай, зинһар өчен, безне гафу итегез. Гөлфияне урлап киттем: аңа кияүгә 

чыгарга берүк рөхсәт итегез. Дөресен әйтим: эш узган. Сез риза булмасагыз да, баш тартмыйм 
кызыгыздан. Минем үткән тормышымны, хәлләремне белдегез, гел тилмереп яшәгәнне үзегез 
дә күрдегез. 

Туганы да әйтеп куйган, өстәп Гариф сүзенә, карап бабай күзенә: 
- Кызыгызны бик ярата, зинһар, каршы килмәгез. Яшьләр тынычланыр иде, сез фатиха 

бирсәгез. 
Карт сикереп торган шулчак тыңлап утырган җирдән: 
- Нинди әби-бабай булыйк караклык кылган иргә! Үзеңнең пар түгеллекне 

сизмисеңмени бер дә? Фатиха кирәккән хәзер, эшләре булып узгач. Күрсәтермен фатиханы, 
каным ут булып кызгач. Чыгармагыз түземнән, югалыгыз күземнән! - дигән дә кырыс бабай, 
бик нык ярсып беткән, ди, җанына чыдый алмыйча, өйдән чыгып киткән, ди. Ачу, үпкә, 
нәфрәт белән узып киткән, ди, бер ай. Гөлфия кире кайтмаган, Гарифҗанының өендә яшәп 
киткән, ди, шулай. Әтисе белән әнисе кереп тә карамаган: Гөлфиянең Гариф белән торуы 
ярамаган. Тагын өч ай үтеп киткәч, ачулары сүрелгән - кызларының бәбигә дә узганлыгы 
беленгән. Нигә озак йөрергә - әби-бабай килеп кергән Гөлфияне күрергә. Ә кызлары 
шатлыгыннан чөй әзерләп очынган, өстәл өстен тәмле-тәмле ризык белән тутырган. Өстәл 
янында кайнана, сөйләшәсе дә килмичә, кара янып утырган. Шушы көнгә кадәр ул, кызга нык 
тимәсә дә, ачылып та китмәгән, Гөлфия бик тырышса да, барыбер якын итмәгән. Әтисе белән 
әнисе бу хәлне күреп торган, кызның авыр тормышыннан җанга юшкын утырган. Үзе дә 
гаепле булгач, түзә инде Гөлфия, түзми кайтып китәр иде, Гарифын үлеп сөя. 

 
* * * 

Көн артыннан көн үткән: җәйнең матур бер көнендә карчык зәһәрен сипкән: 
- Күрше авылда яшәүче кыз туганым бар минем, шуны күреп килермен. Бәлки, бераз 

торырмын. Монда миңа һич көн юк, хет тамагым булыр тук, - дигән ул мескенләнеп, һәм 
Гариф эштән кайтканчы чыгып киткән төянеп. 

Улы Гариф әнисенең бу эшен өнәмәгән. Шул авылда имче карчык булуын сөйләмәгән: 
Гөлфиянең бу турыда белүен теләмәгән. 

- Әй син гөлем, Гөлфиям! Син диеп янам, көям. Тиздән менә ул булыр, ул булмаса, кыз 
булыр. Әни юк дип борчылма, кайтыр әле - юксынма. Ул кайтканчы, без бергә ял итәрбез 
иркенләп, яныңда мин бар, җаный, күршедә - әти, әни. Без - дөньяда терәгең, күңел төшермик 
әле. 

Гарифының бу сүзеннән ул иркен сулап куйган: төптән уйлап карасаң, төрттерүләрдән 



туйган. Яшәрләр үзләренчә, сытык йөз күрмәенчә. 
Ике-өч көн дигәндә, кайтып җиткән кайнана. Сүнеп чыгып киткән иде – ә хәзер күзе 

яна. Йөгереп йөри өйдә, кәеф юк, дими бер дә. 
Шатланып уйлап куйганнар: җәй матур салкын көздән - өйдәге күңелсез хәлләр яхшыра 

икән тиздән. Гариф белән Гөлфиякәй уңай якка үзгәрешне, билгеле инде, сизгән. Сүзен дә 
сөйләгән ипләп, шулай да Гариф шикләнгән: юк микән монда хикмәт?! 

Янә берничә көн үткәч, өйдән тынычлык киткән, кайнана бозып китергән зур хәсрәт 
килеп җиткән: Гөлфия һич көтмәгәндә һушсыз егыла икән, тамагыннан аш үтмәгән, авызы 
һәрчак кипкән, йөрәге дулап типкән. Монысы нәрсә тагын, дип, Гарифның исе киткән. Ә 
кайнана бу хәлләргә бик шатланып караган, газабын да, хәсрәтен дә кирәк эшкә санаган. Инде 
сәламәт тормышның тамчысы да калмаган: әле аннан, әле моннан күңелсезлек янаган. 

Гарифның йөрәгендә - ут, күзендә - зәңгәр якут: җитә икән Гөлфиянең баласын табар 
вакыт. Бер көн шулай көтмәгәндә, вакыттан бераз алда, тулгак башланган анда. Гариф, тиз 
машина табып, илтеп куйган бүлнискә. Хәсрәтле көннәр булса да, күмелгән матур хискә: 
ниһаять, балам туа, өй шатлык белән тула. 

Баладан котылып, өйгә кире кайтканга кадәр, инде авылга таралган коточкыч ямьсез 
хәбәр:  

- Гарифларга “ут капкан” - Гөлфия маймыл тапкан. 
Чынлап та, туган баланың бөтен җирен йон баскан. Моны күргән акушерның 

күзләреннән кот качкан. Куркуыннан бу баланы тотып кала алмаган - төшергән таш идәнгә, 
бала бик нык имгәнгән, нәни башы изелгән, гомере шунда өзелгән. Андый булгач, бәлки, 
Ходай үз янына алгандыр, бу кадәрле явызлыкны күреп хәйран калгандыр. 

Сабыйны алып, әтисе җирләгән, ди зиратта. Моннан да нык тирән кайгы була микән 
ир-атка? Баласының каберенә сузылып ятып елаган: кеше күрсә, ниләр әйтер, ни дияр, дип 
тормаган. 

Хәсрәттән көйгән хатынын алып кайткан өенә. Шактый көннәр торган Гариф бары 
аның көенә. Бу хәлләр дә кайнананы төшермәгән борчуга. Берни чыкмаган йөзенә - кайгыру 
да, ачу да. Моның артыннан хәлләрнең иң хәсрәтлесен көткән. Һаман да килми торганга, 
ярсып, җенләнеп беткән. 

 
* * * 

Берәр атна үтәр-үтмәс, Гөлфия нык ябыккан, гаҗәеп матур йөзләрен карасу сары 
суккан. Күз аклары да үзгәргән, куркыныч сары төшеп, хәлләнеп китә алмаган, күп төрле дару 
эчеп. 

Инде хәзер кайнананың йөзләре балкып киткән - ниһаять, ничә ел көткән теләгенә 
ирешкән.  

Янә хастаханә юлын таптыйлар инде болар. Ни генә эшләтми Гариф - уңмый гына бит 
юллар. Бөтен яклап тикшергәннәр Гөлфияне табиблар: бар әгъзасы да сәламәт. Диагноз юк, ә 
чир бар. Табибләр аптырашта: бу нинди нәрсә икән, сау-сәламәт матур хатын нидән саргаеп 
кипкән? 

Инде хәзер нишләргә? Дәваны кайдан эзләргә? Кайда, кайсы төшләрдә? Бу чирдән 
котылу өчен нәрсәләр таптырырга? Җан сөйгәнен ничек итеп аякка бастырырга? 

Очы-кырые күренми әрнүле сорауларның. Бетәсе бар микән инде җандагы 
сызлауларның? 

Бернинди файда булмагач, болар киткәннәр кайтып. Икесенең дә хәсрәттән күңел 
китек, уй ватык. 



Көннән-көн начарайган, ди, Гөлфиякәйнең хәле. Аннан соң ниләр булганын 
сөйләмәдем бит әле. Инде хәзер тыңлагыз, белмәдем, дип тормагыз. 

Менә шул! 
Өлкәннәр киңәшен тотып, Гөлфияне апасы имче карчыкка илткән. Сеңлесен назлап, 

юатып, ул болай диеп әйткән: 
- Үтә алсак капкасын, аннан терелеп кайтасың! Ул имләгән бөтен кеше сәламәтләнеп 

кала, начар ният булса гына, олы хәсрәткә сала. 
Килеп җиткәннәр, ди, болар теге күрше авылга. Безгә инде күптән таныш имче әби 

янына. Тик сүзләре үтмәгән, әби бу ике хатынны капкадан да кертмәгән. Кире алып кайтып 
киткән Гөлфияне апасы. Болай булгач, мескенкәйгә үлем көтеп ятасы. 

Соңгы чиккә җиткәч, янә киткәннәр болар чыгып тагын шул ук авылга - имче әби 
янына. Бу юлы әби үзе үк, күздән яшьләрен сыгып, каршы алган, ди, боларны капка янына 
чыгып. Алып кергән өенә, утырткан да Гөлфияне чишенмәгән көенә, аңлаткан бөтен хәлне: 

- И балакай! Бер мәлне килде миңа бер хатын. Анда әле яшь идем. Ул да - булачак 
килен. Кияүгә чыгасы килеп, бер егетне боздырды, тик шулай да аның белән гомерен ямьсез 
уздырды. Сөйгән кызына карата бөтен хисен туздырды. Ул син булгансың икән. Бу хәлгә син 
калырсың дип, һич уйламадым, бәпкәм. Мин бит синең әниеңне, туганнарыңны беләм. 
Гомеремнең бер өлешен уздырдым алар белән. Син икәнне белмәдем, мин бит сине элегрәк 
беркайчан да күрмәдем. 

Берничә ел узгачтын, килделәр икәүләшеп. Ул чагында син Гарифның булгансың, ди, 
кәләше. Арагызга кергән хатын, кайнанаң белән бергә, максат итеп куйган сине кертергә үк 
кабергә. 

Балакаем, бу сихерне сиңа үзем эшләдем. Шуңа беренче килүдә мин бит сезне 
кертмәдем. Әгәр бозыкны кайтарсам, үзем үләчәк идем. Шуңа да сезне күрүгә, китә 
торсыннар, дидем. Хәзер инде бик картайдым, үлеме дә куркытмый. Яшәүнең тәмен бик 
беләм - туксанга җитеп киләм. Синнән бозыкны алгачтын үләсемне дә беләм. Әлеге сәгатьтән 
башлап, яшә, балам, курыкмый. Әйт, кайсына күчерим соң синнән алган бозыкны? 

Гөлфия белән апасы, уйлап-уйлап торган да, кайнанага күчерткәннәр, гел җәберләп 
торганга. 

Имче әбине бүләкләп, кайтып киткәннәр болар. Бәлки, чынлап та бүгеннән бәхетле 
тормыш туар?!! 

Гөлфия йөри башлаган аягына нык басып. Гарифы йөргән очынып: “Менә маладис, 
карчык!”. Бу хәлне күргәч, кайнана йөрәгенә тотынган: ничә еллар яшерсә дә, хәзер менә 
тотылган. Өстәвенә иртәгесен саргайган бөтен тәне, ә Гөлфиянең җанына сеңгән, ди, яшәү 
гаме. 

Берәр атналап узгачтын, сары сарган кайнана теге киленне алган да киткән имче янына. 
Килеп керсәләр өенә, әби түшәккә калган: үлем якадан алган. Боларга карап куйган ул күз агы 
белән генә. Үкенеп куйгандыр, бәлки, аларны белгәненә. Ике явыз кире киткән бернинди дә 
ярдәмсез. Инде төшенгәннәрдер, шәт: үч кайтару - мәгънәсез. 

Гөлфия кулына калган хәзер зәһәр кайнана. Ә Гөлфиянең хәлләре һаман җайлана бара. 
Хәзер инде хәле дә бар кайнанасын карарга. Күпме этлек эшләсә дә, тырыша күңелен табарга. 
Озак тормый, кайнанасы үлеп киткән, ди, шулай. Ә Гөлфия алып кайткан рәттән берничә 
малай. 

Шулай итеп, өйләреннән кайгы-хәсрәтләр киткән. Сизмәдем дә, шуның белән, хикәябез 
дә беткән. 


