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КОЯШ БЕЗНЕҢ АВЫЛДАН ЧЫГА

– Иртүк торып, кояш чыгышын караганың бармы 
синең? Юкмыни? Ә син беләсеңме соң, бөтен дөньяга 
нур сибүче кояш безнең авылдан чыга. Менә җәй үтеп 
бара. Тагын Казаныңа китәрсең. Кояш чыгышын күрми 
китә күрмә. Әбекәеңә әйт: иртәгә иртүк уятсын үзеңне.

Түр бүлмәдә оныгының кызын тирбәтеп утырган  
Хәбирәттәйнең колагын иркәләп, улы Салихның көй ле 
тавышы агыла. Күрше Нәҗибәнең оныгы Ләйлә кер-
гәндер, күрәсең. Ел саен җәй буена авылга кайта ул. 
Су коенып, яланда уйнап, бәбкә саклап йөри-йөри, 
шәһәренә китәр вакыт җиткәнне сизми дә кала. Кунак  
кызы Хәбирәттәйләрне дә үз итә. Hае чыккан саен 
су гылып чыга шунда. Әнә бит Салих абыйсын ихлас 
күңелдән тыңлап, сүзләре белән ризалашып утыра:

– Ярар, әйтермен. Сәгать ничәләрдә чыга соң ул 
кояш?

Хәбирәттәй калганын ишетмәде. Әллә кинәт кенә йо-
кымсырап китте, әллә Ләйлә чыгып югалды, белмәссең. 
Ә шулай да Салих улының сүзләре дөрес иде бугай. 
Кояш, чыннан да, алар авылыннан дөньяга күтәрелә. 
Озын-озак гомер юлы кичеп, Хәбирәттәйнең анык кына 
шундый фикергә килгәне юк иде әле. Бөтен гомере 
шушы авылда үтте аның. Сирәк-мирәк туган-тумачала-
рына, кода-кодагыйларына кунакка барса гына инде. 
Шушы авылда туып үсте, кияүгә чыкты. Ире Кадер-
галине сугышка озатты. Аннары, сыңар канаты белән 
җылытып, улы белән кызын үстерде. Менә хәзер улы 
һәм оныгының гаиләләре белән бергә гомер итә. Әйе, 
аның бүтән җирдә кояш чыкканын күргәне юк лабаса!

– Әнкәй! Әнкәй, дим. Әйдә, көтү кайтканчы, чәй 
эчеп алабыз. Бала йоклый, ахрысы. – Монысы килене 
Камәрия эндәшә. Аллага шөкер, утыз ел бергә гомер 
итеп сүзгә килешкәннәре юк. Әнә бит әнкәй дип кенә 
тора. Күршеләре ышанмыйлар кайчагында. Камәриянең 
ачуын китерсәңме – бер сүз белән авызыңны яба ул, 
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диләр. Булыр да инде. Кирәк чагында үз-үзеңне як-
лый белү дә – зур осталык. Андый осталык Хәбирәдә 
булмады инде, бигайбә. Кеше белән әрләшмәде, кешене 
рәнҗетүдән, гөнаһ җыюдан курыкты.

– Рәхмәт, килен. Әле авызларым кибеп торадырые. 
Йокымсырап та киткәнмен бугай. Бая Салихның Ләйлә 
белән сөйләшүенә изрәгәнмен, ахры.

– Шулайдыр. Чыгып китте инде Ләйләсе. Әнә Зәли-
фә килен дә кайта. Артыннан кумыйлардыр бит, ул 
кадәр йөгермәсә?

Камәрия шулай сөйләнә-сөйләнә чәй ясаганда, Зәли-
фә җилдәй атылып килеп тә керде:

– Булды, җитте! Бу өйдә бүтәнчә яшәрлегем калма-
ды. Гаепләмәгез, әнкәй, әбекәй, мин әниләргә кайтып 
китәм!

Ике каенана шаккатып, ни әйтергә белми торган ара-
да, килен бишек янына атылды. Йоклаган баланы ела-
та-елата күтәреп алып төрә дә башлады. Беренче булып 
Камәрия аңына килде:

– Тукта, балам, чү. Ни булганын аңлат башта. Бак-
саң-күрсәң, тузынырлык сәбәбе дә юктыр әле.

– Бар шул, әнкәй, бар. Ышанмасаң, Мирфаязның 
үзеннән сора әнә. Бөтен авыл күз алдында Илсөяне ма-
тайга утыртып, каядыр китеп барды бит! Күпме әйттеләр 
миңа, күпме әйттеләр... Көлеп кенә уздырган булдым.  
Ышанмадым. Инде үзем күргәч... – Зәлифә, күз яшьлә-
ренә буыла-буыла, баланың әйберләрен җыярга кереште. 

Моңа кадәр сүзсез торган Хәбирәттәй дә, ниһаять, 
телен әйләндерерлек көч тапты:

– Ашыкмале, кызым, кая барасың? Кояш безнең 
авылдан чыга бит. Ничек яшәрсең таң кояшыннан башка?

Зәлифә Хәбирәттәйдән мондый сүзләрне көтмәгән 
иде. Нинди сүзләр соң бу, кайсы җырдан? Баласын 
күкрәгенә кыскан килеш, күзләрен тутырып, әбинең 
җыерчыклы йөзенә, ак яулык читеннән берничә бөртеге 
генә күренеп торган чал чәчләренә, ябык гәүдәсенә ка-
рады. Ул аңа тагын да бөрешеп, кечерәеп калган кебек 
тоелды. Иреннәрен чак-чак кыймылдатып:

– Нәрсә сүлисең? – дип кенә эндәшә алды.
– Кызым, соңыннан, – диде әби. – Әнә көтү дә кай-

та, куеп тор әле баланы.
...Мирфаяз өйгә соң гына, караңгы төшеп, йолдыз-

лар калыккач кына кайтты.
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– Комбайнның бер часте ватылды, шуны эзләп, күрше 
колхозга барырга туры килде әле, – дип сөйләнгән бул-
ды үзе.

Хәбирәттәй кисәтеп куйганга күрә, Зәлифә килен 
иреннәрен тешләп түзде, бернәрсә эндәшмәде. Салих 
белән Камәрия түр бүлмәдә, бик бирелеп, телевизор ка-
рарга утырдылар.

Зәлифә, кыштыр-кыштыр гына йөреп, чәй әзерләде. 
Мирфаяз да, Хәбирәттәй дә әкрен генә өстәл янына ки-
леп кунакладылар.

– Карале, улым Мирфаяз, – дип сүз башлады әби. – 
Армиягә киткән чакларыңны онытмадыңмы әле?

– Юк, нигә сорыйсың, әбекәй? – диде Мирфаяз, 
гаҗәпләнеп.

– Син кайтканчы үләрмен инде, улым, дип калгани-
ем, исеңдәме? Юк, исән-сау тор, дип киткәниең. Әле дә 
яшим, гомерем бетмәгәч. Менә синең балаңны багу да 
насыйп булган бит әле.

– И-и әбекәй, хәзер бигрәк тә яшәргә кирәк инде.
– Аерылулар бик ачы, һәрбер аерылудан соң очра-

шулар гына насыйп түгел шул.
– Ни сөйлисең син, әбекәй?
–   Бабаңны сугышка озатуым исемә төште әле. 

Авылдан китүчеләр атларга төялеп, түбән оч юлыннан 
чыгып киткәннәр ие. Ә мин бабаңны югары оч юлыннан 
Ишәлтауга кадәр озата бардым. Түбән оч юлы, су буеннан 
килеп, Ишәлтау юлына тоташа бит. Бабаң минем белән 
хушлашты да атларга каршы таудан йөгереп тө шеп кит-
те. Борылып карамады. Тау башында берүзем басып 
калдым. «Кадерга-ли-и», – дип кычкырасы ие шунда. 
Борылып карарие. Борылып караган булса, су  гыштан 
да әйләнеп кайтыр ие. Күңелгә шулай тоела. Кычкы-
рырга оялдым шул. Гомерлек үкенеч булып калды...

Хәбирәттәй яулык почмагы белән күзләрен сөртте. 
Мирфаяз да, Зәлифә дә тамак төбенә бөялгән төерләрен 
йотып җибәрә алмыйча, дәшми-тынмый утыралар иде.

– Әтиеңне армиягә озаттым. Абыеңны. Сине. Аллага 
шөкер, исән-сау әйләнеп кайттыгыз. Сезне озатканда да, 
артыгыздан исемегез белән кычкырып кала алмадым. 
Уңайсыз бит. Акылдан язган икән бу, диярләр. Шулай 
да, һәр балам олы юлга чыккан саен, күңелем белән арт-
ларыннан дәшәм. «Ка-а-айт, кире ка-а-айт!» – димен. 
Гаепләмәгез, балалар. Аерылмаган кеше бергә булуның 
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кадерен белми дип әйтимме соң? Ярар, калганын үзегез 
дә аңларсыз. Йоклыйк, булмаса. Ә, Зәлифә, оныта яз-
ганмын. Кояш безнең авылдан чыга, дип әйткән идем 
бит. Үз бәхетеңне тапкан, балаларыңны баккан җирдә 
кояш та яктырак, җылырак була. Әле көндез шул сүзне 
атагыз Салих авызыннан ишеттем дә сөенеп куйдым. 
Балаларым әтисез үсте, бик кыен чаклары булгандыр. 
Алай да ил белән ие бит, нишләтәсең. Бүгенге көндә 
ирекле баштан үзебезне дә, балаларны да безнең авылда 
гына чыга торган кояштан мәхрүм итә күрмик, дим.

Хәбирәттәй кинәт тынып калды. Гомер буе әйтә ал-
маганын бүген генә әйтә алды түгелме соң? Ул, кинәт 
хәлсезләнеп, күзләрен йомды. Бүген, күңелендәген онык-
ларына бушаткач, дөньяга, һичшиксез, ниндидер мог-
җиза туарга, дөнья бары тик яхшыга таба гына үзгәрергә 
тиеш иде.

...Хәбирәттәй, бөтен картлык тузаннарын берьюлы 
кагып төшергәндәй, рәхәт, тыныч, талгын йокыга талды. 
Төшенә ямь-яшел чирәмле биек Ишәлтау, тауга каршы 
ашыгып күтәрелүче япь-яшь Кадергали керде. Хәбирә 
сабыр гына көтә, каршысына йөгерергә, эндәшергә кый-
мый. Кадергали аңа таба кулларын сузып йөгерә, ә үзе:

– Хәбирә-ә-әү! – дип дәшә, имеш.
Юк, туктале, бу аның Кадергалиеме, әллә алар авы-

лының кояшымы? Һәр көн саен кояш булып аның Ка-
дергалие күтәрелеп килә икән бит... Шуңа күрә дә үз 
авылында гына кояшлы икән бит...

Әнә кояш аның каршысына тәгәри:
– Хәбирә-ә-әү! – дип аваз бирә, имеш.

1994

ПЕРӘ

Вәсил бүген дә иртә таңнан, әнисе урыныннан кузга-
лып кыштыр-мыштыр йөри башлауга ук, йокысыннан 
торып утырды. Әнә ул инде кичтән үк әзерләп куелган 
утыннарны мичкә тутырып, ут үрләтеп җибәргән, сыер-
ны савып кереп, сөтен дә сөзеп куйган. Менә хәзер сама-
вырга чиләктән су салыр, торбасына яңа өлгергән кузлы 
күмерләрне өстәп җибәрер. Мичтә дөрләгән ялкынга, са-
мавыр торбасы «тәрәзәчек»ләреннән күз кыскан куз ларга 
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карап утырырга ярата ул. Улының иртәләрен әнә шулай 
онытылып, утларны күзәтеп утыруын әнисе сизми диярлек. 
Сизеп тә игътибар итмиме? Комачауламагач,  ярый, утыр-
сын инде, ихтыяры, дияме? Хәер, ни дә булса әйтә калса, 
Вәсил аны барыбер ишетмәс иде. Ишетми ул. Ишетмәгәч, 
сөйләшә дә белми. Ишетмәүнең, сөйләшмәүнең табигый 
кимчелек, үзен башкалардан аерып торган зур бәхетсезлек 
икәнен дә аңламый. Шуңа күрә Вәсил бу мизгелләрдә бик 
бәхетле, өйдә эш белән ыгы-зыгы килеп йөргән әнисен 
күрүе, мич ялкынында битләрен алландырып, җылынып-
изрәп утыруы белән бәхетле.

Вәсилнең беркая да ашыгасы юк. Апасы Вәсилә әнә, 
мәктәпкә барасы булгангамы, йокы рәхәтен озаккарак 
сузарга тырыша. Әнисенең иртәнге эшләр белән булы-
шуы да, бераз гына калышыбрак урыныннан кузгалган 
әтисенең шул ыгы-зыгыга кушылып китүе дә әллә бар 
аңа, әллә юк. Йоклавы йоклау.

– Тор, кызым, күрше Рәзинә мәктәпкә дә китте ин-
де, – дип, әнисе килеп уяткач та, бераз киерелгәләп, 
урынында иркәләнеп ята. 

Хәер, Вәсил әнисенең сүзләрен ишетми, хәрәкәтләр 
аша гына барысын аңлап, тоеп тора. Ишетә-сөйләшә 
белсә, ул да мәктәпкә йөрер иде, быел өченче класста 
укыр иде инде ул! Аны бөтенесе юләр дип уйлый. Баш-
каларга охшамаган кеше юләр була микәнни? Вәсилгә 
барыбер түгелме? Кыш көне ул урамга бөтенләй дияр-
лек чыкмый. Юньле кием-салымы да юк. Аның кара-
вы – җәй көне! Яңа чирәм белән бергә кояш нурларына 
үрелеп сөенгән малайны беркем тезгенләп, бәйләп куя 
алмый. Күлмәгем юка, ыштаным төпсез, дип тә хафа-
ланмый Вәсил, язгы гөрләвекләр белән үк яланаяклап 
кына урамга чыга да йөгерә. Куанычын белдереп, очра-
ган бер кешегә:

– Пр-рә, пр-рә... – дип, нидер аңлата. 
Өлкәнрәкләр, ие, ие, дигәндәй, иякләрен каккалап, 

Вәсилне иңнәреннән сыйпаштырып, аның урамга чыгу 
шатлыгын уртаклашкандай итәләр. Бала-чага исә:

– Перә килә! Перә килә! – дип, ниндидер бәла-
казадан качкандай, төрле якка сибелешә. Үзләре кебек 
булмагангадыр, күрәсең, яшьтәшләре әнә шулай курка-
лар аңардан.

Перә боегып кына, үз турыларындагы тыкрык поч-
магынарак посып, аркасы белән ян бакча коймасына 


