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Повестьлар

Нишләттегез Гөлкәйне?!
Минем сеңлем бик куркак иде. Ул 

караңгыдан курка иде. Ул тагы үрмәкүчләрдән 
һәм бичурадан курка иде. Әни аңа дөньяда 
бичураның юк икәнен кат-кат әйтсә дә, 
сеңлем барыбер курка иде. Чөнки бичура 
турында һәр көнне искә төшереп торучы 
мин бар. Гөлкәй никтер әнигә түгел, миңа 
ышана. Мин аңа бичураның бер күзле, озын 
борынлы, ап-ак чәчле булуын сөйлим. Аның 
һәр төндә минем янга килеп, үзе белән алып 
китәргә теләвен әйтәм. Сеңлем күзләрен зур 
ачып, куркуыннан тәмам куырылып мине 
тыңлый. Аның иртәгә өйдә берүзе каласы 
бар. Иртән әни белән әти – эшкә, ә абый 
белән мин мәктәпкә китәбез. Сеңлем өйдә 
ялгыз калмас өчен, күзләрен уа-уа иртүк 
тора, кабаланып ашый. Аннары тиз-тиз 
киенә дә миңа ияреп урамга чыга. Мин ар-
тыма борыла-борыла аңа кычкырам: 

– Бар, кайт, йөрмә минем арттан!
Әмма Гөлкәй тыңламый, иреннәрен кы-

сып, терт-терт янәшәдән атлавын белә. Мин 
адымымны тизләтәм. Ул да миннән калмый. 
Мин йөгерәм, Гөлкәй дә йөгермәкче була. 
Тик барыбер артымнан җитешә алмый, чап-
кан уңайга түмгәккә абына да җиргә тәгәри. 
Ул еламый, бары үзенең өлгермәячәген 
аңлап, өзгәләнеп кычкыра: 
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– Апа, калдырма мине! Мин куркам!
Ә мин көлә-көлә чабам: 
– Йөрмә минем арттан! Өйгә кайт, анда 

сине бичура көтә!
Хәзер үзем дә аптырыйм, нигә шулкадәр 

рәхимсез булдым икән мин?!
Ә бервакыт сеңлем югалды. Ул көнне мин 

мәктәптән беренче булып кайттым. Сеңлем 
өйдә юк иде. Мин аны ишегалларыннан, бак-
чадан, урамнан, күршеләрдән эзләдем. Тик 
Гөлкәй беркайда да юк иде. Абый кайткач, 
сеңлемне эзләп бөтен авылны әйләнеп чык-
ты, ләкин ул да сөендерә алмады. Гөлкәйнең 
югалуы турында белмәгән кеше калмады, 
бичара әни борчылудан ни уйларга, ни кы-
ларга белмәде. Әллә бәкегә төштеме икән, 
дип шикләнүчеләр дә булды. Чөнки ике ел 
элек Дамир исемле сигез яшьлек бер малай 
шулай батып үлгән иде, аның гәүдәсен язын 
гына таптылар.

Мин әле үлемнең нәрсә икәнен аңламыйм, 
әмма үлгән кешене җир астына күмгәннәрен 
беләм, ә анда аны кортлар ашый, имеш. 
Шуны уйлап минем котым оча, үземне, 
без үсеп җиткәнче үлемгә каршы барыбер 
берәр нинди дару уйлап табарлар, һәм без 
беркайчан да үлмәячәкбез, дип юатам. Мин 
сеңлемнең үлүен теләмим, аны кызганып 
елыйм, элек рәнҗетүләрем өчен үкенәм. 
Әгәр ул табылса, исән булса, аны башка бер-
кайчан да рәнҗетмәс, куркытмас идем дип 
ант итәм.

...Бәхетебезгә, яхшы хәбәр китерүче 
булды, төш вакытындарак Гөлкәйнең ике 
малай белән олы юлга таба чыгып бару-
ын күргәннәр икән. Ике малай, дигәч, 
барыбызның да эченә җылы керде. Болар 
безнең күрше авылда яшәүче туганнарыбыз 
Айрат белән Айдар булырга тиеш. Бу елгыр 
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малайлардан нәрсә дә көтәргә була, болар 
инде илгизәр халык. Чөнки әтиләре шофёр. 
Салават абый малайларын үзе белән утыр-
тып кая гына алып бармый. Районны гына 
түгел, тирә-күрше шәһәрләрне дә айкап чык-
тылар. Очрашкан саен мактанып сөйлиләр. 
Имеш, тегендә булганнар, монда булганнар, 
тегене күргәннәр, моны күргәннәр.

Бу хәбәрне ишетүгә, әти энесенә шалты-
ратты. Хак, Гөлкәй чынлап та шунда икән. 
Айрат белән Айдар чакырган да, бу беркемгә 
әйтмичә ияреп киткән. Мин беләм инде, 
өйдә ялгыз утырмас, бичура белән очраш-
мас өчен, дөнья читенә дә китәргә риза ул. 
Сеңлебезнең эзенә төшкәндә, вакыт соң иде 
инде, шуңа күрә Салават абый аны иртәгә 
иртән китерергә булган.

Икенче көнне мин мәктәптән кайтканда, 
Гөлкәй өйдә иде. Бөдрә чәчле кечкенә ба-
шын учларына салып, нидер уйланып тыныч 
кына тәрәзәдән карап утыра.

Килеп керешли үк котын алдым моның:
– Ну, Гөлкәй, эләгә хәзер сиңа! Күр-

мәгәнеңне күрәсең, әни үтерә сине!
Гөлкәйнең йөзе агарып китте, болай да 

зур күзләре шар булды:
– Минем үләсем килми! 
– Килмидер дә бит, нишләтим, качып 

йөрмиләр аны. Үтерә булгач үтерә, әни үзе 
шулай диде. – Болай да куркак сеңлемне 
үчекләү миңа кызык иде.

Гөлкәй әкрен генә урындыктан шуып 
төште дә, бер сүз дәшми, шыпырт кына 
алгы бүлмәгә кереп китте. Мин әни әзерләп 
калдырган ашны җылытырга куйдым, чәйне 
кабызып җибәрдем. Табын коргач, сеңлемә 
дәштем:

– Әй, ашарга чык! – Гөлкәйне карау ми-
нем вазифа иде.
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Әмма ул чыкмады. 
– Гөлкәй, сиңа дәшәм ич. Саң гырау-

ландыңмы әллә?! – дип кычкырдым мин.
Инде алай да күренмәгәч, тәмам түзем-

легем бетеп, алгы бүлмәгә керсәм, Гөлкәй 
анда юк. Йөрәгем жу-у итеп китте. Тагын 
югалса, ни дип җавап бирермен?! Тотындым 
моны эзләргә. Карасам, карават астына ке-
реп качкан бу, мәче баласы кебек шунда 
бөрешеп утыра.

– Нишлисең анда? Ник ашарга чык-
мыйсың?

– Апа... – ди бу мескен, елак тавыш 
белән. – Син әнигә минем монда икәнне 
әйтмә, яме... Минем үләсем килми...

Мин пырхылдап көлеп җибәрдем: 
– Алайса, ачтан үлгәнчегә хәтле утыр 

инде шунда!
Әмма яшисе килү ашыйсы килүне басты 

бугай, Гөлкәй тәки урыныннан кузгалмады. 
Әни кайткач, әлбәттә инде, аның иң беренче 
соравы «Гөлкәй кайда?» булды. Мин кулым 
белән карават астына төртеп күрсәттем. Әни 
ачулы иде, карават янына тезләнде дә:

– Чык аннан, тискәре бала! Акылга 
утыртам хәзер мин сине! Теләсә кайда качып 
йөрмиләр аны. Тәмам котыбызны алдың, 
җәфа капчыгы! – дип тиргәнә-тиргәнә, 
Гөлкәйне өстерәп чыгарырга маташты. 

Әмма почмакка ук сыенып утырган 
сеңлемнең тыны да чыкмый. Ахыр чиге 
үзебез караватны күчердек.

– Булса да булырсың икән! Качып 
миңгерәтүең җитмәгән, сүз тыңламыйча да 
җанга тиясең! – диде әни. 

Башын, тезләрен кочып, бер йомгак бу-
лып утырган Гөлкәйне тартып торгызырга 
теләгән иде, тик шулчак көтелмәгән хәл ки-
леп чыкты: сеңлем шапылдап идәнгә ауды да 
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аңын югалтты. И шунда әнинең куркулары! 
Сулар сибеп, битенә суккалап, Гөлкәйне, 
ниһаять, һушка китергәч, ул инде аны орыш-
мады, кочаклап елый-елый:

– Әй, кызым, башка безне болай кур-
кытма, зинһар. Ни уйларга да белмәдек бит. 
Кая баруыңны әйтеп йөрергә кирәк, – дип 
җайлап кына кисәтте.

Тик барыбер... Тик барыбер шул көннән 
соң Гөлкәй тотлыга торган булып калды... 

 

* * *
...Автобус әкрен генә алга бара. Юл озын 

әле. Яртауга җитәргә ике сәгатьләп вакыт 
бар. Гөлкәй яшәгән Яртау шәһәре белән 
Шынталы арасы ике йөз чакрым чамасы. 
Бүгенге заман өчен әллә ни зур ара да түгел 
югыйсә. Әмма Гөлкәй белән безнең ара гел 
ерак булды. Һәм моңа мин үзем, бары үзем 
гаепле идем.

Их, Гөлкәй, Гөлкәй!.. Югыйсә мине бик 
ярата, гел миңа тартыла иде бит ул. Уйнарга 
чыгарга җыена башласам: «Апа, мин дә синең 
белән барыйм әле», – дип ялына иде. Ә мин 
зур кыз, янәсе, бала-чага ияртеп йөримме 
соң?! Кичләрен дә миңа килеп сыена: «Апа, 
икәү бергә ятыйк әле, берүзем куркам». Тик 
мин аны тагын янымнан куам... 

Безнең гаиләдә һәркемнең үз тормы-
шы иде. Ул кадәр туганлык, бер-беребезгә 
тартылу булмады да кебек. Борчаклар ке-
бек төрлебез төрле якка тәгәрәшеп яшәдек. 
Хәтта әни белән әти арасында да әллә ни 
якынлык, җылы хисләр юк иде шикелле. 
Әти оста итеп гармунда уйный, бик ма-
тур җырлый иде. Аны әледән-әле туйлар-
га, төрле мәҗлесләргә чакыралар, һәм ул 
анда һәрвакыт ялгыз йөри. Шулай бәйрәм 


