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Абдулла Алиш 

КУЯН КЫЗЫ

Бер соры Куянның үзе төсле зур колак лы, 
бик иркә, бик кадерле бер кызы булган. Ул 
аны бик-бик ярата икән.

Көннәрдән бер көнне Куян иркә кызына 
өр-яңа киез итекләр алып кайтып биргән.

– Мә, бәбкәм, аякларың туңмасын, сызла-
масын, – дигән.

Кызы бу бүләкне бик шатланып алган. 
Әни сенә рәхмәтләр укыган. Хәзер инде ул, яңа 
киез итекләрне киеп, рәхәтләнеп йөри икән. 
Ләкин Куян кызы җылы итекләргә өйрәнмәгән 
булган, ул алардан бик тиз туйган, салып 
ташлаган. Әнием тапмасын дип, 
аларны яшереп куйган. 
Әнисе аларны, эзләп та-
бып, баласына кигезә, 
ә ул салып ташлый 
икән. Әнисе кигез -
гән – ул салган, 
әнисе тагын ки-
гез гән, ә ул тагын 
са лып таш лаган.
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Кар өстеннән дә, боз өстеннән дә яланаяк 
йөгерә икән. Бер көн буе шулай йөгергән, икен  -
че көнне дә шулай яланаяк йөргән, өчен че 
көн не инде, аксый-аксый, әнисе янына кил гән.

– Әни, әни, минем аягым бик авырта! – дигән.
Әнисе аның аякларына караган да аптырап 

калган.
– Кызым, кызым, якты йолдызым, синең 

ая гың шешкән ич, – дигән.
«Инде нишләргә? – дип уйга баткан Куян. –

Бу баланы кая алып барырга, ничек дәвалар-
га?» – дип кайгырган.

Шулвакыт нәрсәдер кычкырган. Куян агач 
башына күтәрелеп караган икән – Тиенне 
күргән. Ул Куянга болай дигән:

– Кайгырма, туганкай, йомшак Куянкай, 
кызыңның аягын бик тиз төзәтеп була. Моның 
өчен Айболит исемле табибка барырга, аңар-
дан киңәш сорарга кирәк, – дигән.

Куянга чын-чынлап булышырга тотынган, 
Айболитның өенә үзе илтергә булган.

Куян үзенең кызын күтәргән дә табибка киткән. 
Тиен, агачтан агачка сикереп, аңа юл өйрәткән.

Барып җитсәләр, Айболитның эше бик 
күп икән: аңа урманның төрле ерткычлары 
дәваланырга килгәннәр. «Балаларны чиратсыз 
карыйм мин», – дигән Айболит.
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Куян кызын табиб бүлмәсенә алып кер гән-
нәр, нәрсә белән авыруын сөйләп биргәннәр. 
Айболит Куян кызының аягына дарулар 
сөрткән һәм әйткән:

– Аягың төзәлгәч, киез итекләрне инде 
салкын көннәрдә бер дә салма, әниең сүзен 
тыңла, тагын начар хәлгә калма, – дигән.

Айболитка алар бик зур рәхмәтләр 
әйткән нәр, саубуллашып, өйләренә кайтып 
киткәннәр. Өч көн дигәндә, Куян баласының 
аягы төзәлгән. Ул инде хәзер киез итеген бер 
дә салмый киеп йөри икән.

Табиб Куян кызына нинди 
киңәш бирә? 

Ә син әниеңнең сүзен 
тыңлыйсыңмы?
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Гыйльмия Таһирова

КЕЧКЕНӘ МИЛӘШ

Кечкенә Миләш үзен ялгыз тойды. «Минем 
яныма беркем дә килми», – дип уйлады ул. 
Күңеле йомшарып, хәтта елап ук җибәрде. 

Сары Күбәләк аның елавын ишетте дә:
– Ник елыйсың, Миләш? – дип сорады. 
Миләш аңа:
– Мин ялгыз, минем яныма беркем дә кил-

ми... – диде, үкси-үкси.
– И елак, син бит әле кечкенә, синең чәчә гең 

дә юк, – диде гамьсез Күбәләк һәм очып та китте. 
Күбәләк сүзенә Миләшнең хәтере калды. 

Ул тагын да ныграк үкси башлады. 
Шулчакны кайдандыр Сыерчык килеп чыкты.
– Ник елыйсың, Миләш? – дип сорады ул 

да ягымлы тавыш белән.
– Мин ялгыз, минем яныма беркем дә кил-

ми, – диде Миләш. 
– Син кечкенә бит әле, сине борчырга яра-

мый, – диде Сыерчык, аны юатып. – Си нең 
әле ботакларың да аз, кошлар кунар өчен, 
урының да юк. Зур үскәч, синең яныңа күбә-
ләкләр дә, кошлар да килер. Син безне кызыл 
җимешләрең белән сыйларсың. Елама, шат 
күңелле бул. Озакламый син дә зур үсәрсең!


