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ЯШӘРТӘ  ТОРГАН  АЛМАЛАР  ҺӘМ 
ТЕРЕЛТӘ  ТОРГАН  СУ  ТУРЫНДА  ӘКИЯТ

Ниндидер бер патшалыкта, ниндидер бер илдә бер патша яшәгән, 
аның өч улы булган: өлкәне  –  Фёдор, уртанчысы  –  Василий, 

ә кечесе Иван исемле икән.
Патша бик картайган, күзләре дә начар күрә башлаган. Беркөнне ул 

Каф тавы артында, утызынчы патшалыкта, серле бакча һәм тылсымлы 
кое барлыгын ишеткән. Ул бакчада үсә торган алмалар кешене яшәртә, 
ә коеның суы аларны терелтә, ди. Карт кеше бу алманы ашаса яшәрә, 
сукыр кеше ул су белән күзен юса күрә башлый икән.

Патша сый-хөрмәткә бөтен дөньядан кенәзләрне, бай-түрәләрне 
чакырган да аларга:

–  Асыл егетләрнең кайсысы Каф тавы артына, утызынчы патша -
лыкка барып, яшәртә торган алмалар, унике авызлы чүлмәк эчендә 
терелтә торган су алып кайтырга риза була, шул егеткә ярты патша-
лыгымны бирәм,  –  дигән. 

Шунда патша улы Фёдор:
–  Безнең патшалыкны кешегә бирәсебез килми. Юлга үзем чыгам, 

сиңа, патша-атакайга, яшәртә торган алмалар белән унике авызлы 
чүлмәк эчендә терелтә торган суны үзем алып кайтам,  –  дигән.

Патша улы Фёдор, ат абзарына кереп, моңа кадәр бер дә җи-
гелмәгән ат сайлап алган, аны йөгәнләнмәгән йөгән белән йөгәнләгән, 
камчыланмаган камчы алган. Матурлык өчен түгел, нык булсын өчен, 
атны унике алтын аеллы ияр белән иярләгән. Шулай итеп, патша улы 
Фёдор юлга чыгып киткән. Атка атланганын күргәннәр, ә кайсы якка 
чабып киткәнен күрми калганнар.
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Ул ай киткән, ел киткән, күктә очкан, җирдән барган, иртәдән 
кичкә кадәр, таңнан кояш баеганчыга кадәр барган. Шулай итеп, өч 
юл чатына килеп җиткән. Юл чатында бер таш ята икән, ә ташка: 
«Уңга барсаң  –  үзеңне коткарырсың, атыңны югалтырсың, сулга 
барсаң  –  атыңны коткарырсың, үзеңне югалтырсың, туп-туры барсаң 
өйләнерсең»,  –  дип язылган икән.

Патша улы Фёдор уйлап-уйлап торган да: «Әйдә, «өйләнерсең» 
дигән юл белән барыйм әле»,  –  дигән һәм юлга чыккан.

Бара торгач, алтын түбәле бер сарай янына килеп җиткән. Сарайдан 
бик гүзәл бер кыз йөгереп чыккан да:

–  Патша улы, мин сине ияреңнән төшерәм, әйдә минем белән, 
кунак булырсың, рәхәтләнеп йокларсың,  –  дигән.

–  Юк, кызыкай, кунак буласым килми. Йоклап, юлымны да кыскар-
та алмыйм. Миңа алга барырга кирәк.

–  Патша улы, китәргә ашыкма, җаның теләгән нәрсәне эшләргә 
ашык.

Гүзәл кыз шундук аны ияреннән төшергән дә үзенең өенә алып 
кереп киткән. Ашаткан, эчерткән, урын җәеп йокларга яткырган.

Патша улы Фёдорның стена буена ятуы булган, кыз караватны 
әйләндереп җибәргән. Патша улы Фёдор идән астына төшеп киткән...

Азмы-күпме вакыт үткән, патша тагын сый-хөрмәткә кенәзләрне, 
бай-түрәләрне җыйган да:

–  Егетләр, кайсыгыз, Каф тавы артына, утызынчы патшалыкка 
барып, яшәртә торган алмалар белән унике авызлы чүлмәк эчендә терел-
тә торган су алып кайтырга риза була, шул егеткә ярты патшалыгымны 
бирәм,  –  дигән.

Өлкәне уртанчысына, уртанчысы кечесенә салына башлаган, ә кече-
сеннән җавап юк.

Шуннан уртага патшаның икенче улы Василий чыккан да:
–  Атакай, патшалыкны чит кешегә бирәсем килми. Юлга үзем 

чыгам, әйберләрне үзем, алып кайтып, кулыңа тоттырам,  –  дигән.
Патша улы Василий, ат абзарына кереп, үзенә моңарчы бер дә 

җигелмәгән ат сайлап алган, аны йөгәнләнмәгән йөгән белән йөгәнләгән, 
камчыланмаган камчы алган, атын унике аеллы ияр белән иярләгән һәм 
юлга чыгып киткән. Аның атка атланганын күргәннәр, ә кайсы якка 
киткәнен күрми калганнар.
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Менә ул теге таш яткан юл чатына килеп җиткән һәм «Уңга бар-
саң  –  үзеңне коткарырсың, атыңны югалтырсың, сулга барсаң  – атың-
ны коткарырсың, үзеңне югалтырсың, туп-туры барсаң өйләнер сең» 
дигән язуны күргән.

Патша улы Василий уйлап-уйлап торган да «өйләнерсең» дигән 
туры юл белән киткән. Алтын түбәле сарайга килеп җиткән. Аның 
каршысына бик гүзәл бер кыз йөгереп чыккан һәм аны кунакка, ял 
итеп чыгарга чакырган.

–  Патша улы, китәргә ашыкма, җаның теләгән нәрсәне эшләргә 
ашык,  –  дигән ул.

Кыз патша улы Василийны ияреннән төшергән дә сарайга алып 
кереп киткән, ашаткан, эчерткән, йокларга яткырган.

Патша улы Василийның стена буена ятуы булган, кыз тагын кара-
ватны әйләндереп җибәргән, егет идән астына төшеп тә киткән.

Ә идән астыннан:
–  Кем очып төшә?  –  дип сорыйлар икән.
–  Патша улы Василий. Ә кем утыра?
–  Патша улы Фёдор.
–  Менә, абзыкай, килеп каптык!
...Азмы-күпме вакыт үткән, патша өченче тапкыр сый-хөрмәткә 

кенәз ләрне, бай-түрәләрне чакырган да:
–  Кем яшәртә торган алмалар белән унике авызлы чүлмәк эчендә 

терелтә торган су алып кайтырга риза була, шул егеткә ярты патша-
лыгымны бирәм,  –  дигән.

Патша улы Иван уртага чыккан да:
–  Атакай, кыю башым, җитез аякларым белән утызынчы пат  -

шалыкка барып, сиңа яшәртә торган алмалар белән терелтә торган 
суны һәм ике абыемны эзләп алып кайтырга миңа ризалыгыңны бир,  – 
дигән.

Патша ризалык биргән. Патша улы Иван үзенә ошаган атны сайлар-
га ат абзарына киткән. Кайсына карамасын, шул ат калтырана башлый, 
кайсына кулын куймасын, шул ат аяктан егыла икән...

Патша улы Иван үзенә ошаган атны сайлап ала алмаган. Башын 
аска иеп бара икән бу. Аңа каршы йорт караучы әби очраган да:

–  Исәнме, балакаем! Нигә кайгыга батып, хәсрәтләнеп йөри-
сең?  –  дип сораган.
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–  Ничек кайгырмаска соң, әби, үземә ошаган атны таба ал-
мыйм.

–  Күптән миннән сорарга кирәк иде. Яхшы ат богауланган, тимер 
чылбырга бәйләнгән килеш базда тора. Аны алып чыга алсаң, күңелеңә 
хуш килгән иң яхшы ат шул булыр.

Патша улы Иван баз янына килгән дә тимер капкачны тибеп җи-
бәргән, капкач читкә атылган, баз ачылып киткән. Ул базга төшкән, анда 
бер яхшы ат янына килеп чыккан. Ат алгы аякларын аның җилкәсенә 
куйган. Патша улы Иван селкенмәгән дә. Ат, тимер чылбырны өзеп, 
баздан сикереп чыккан һәм патша улы Иванны да үзе белән өстерәгән. 
Шунда патша улы Иван атны йөгәнләнмәгән йөгән белән йөгәнләгән, 
иярләнмәгән ияр белән иярләгән.

Шулай итеп, патша улы Иван юлга чыгып киткән. Атка атланганын 
күргәннәр, ә кайсы якка киткәнен күрми калганнар... Егет юл чатына 
килеп җиткән дә уйга калган: «Уңга китсәң  –  атыңны югалтырсың,  –  
ә атсыз мин кая барыйм? Туп-туры барсаң өйләнерсең,  –  өйләнер өчен 
юлга чыкмадым мин. Сулга барсаң  –  атыңны коткарырсың,  –  менә 
минем өчен иң яхшы юл».

Ул «атыңны коткарырсың, үзеңне югалтырсың» дигән юлга бо-
рылган. Азмы-күпме вакыт узган, яшел болыннардан, ташлы таулардан 
иртәдән кичкә, таңнан кояш баеганчыга кадәр барган-барган да бер өй 
янына килеп җиткән.

Бу өй бер генә тәрәзәле, ди, үзе тавык аяклары өстендә тора, ди.
–  Өйкәй, өйкәй, урманга  –  артың, миңа алдың белән борыл! Мин 

сиңа кереп кенә чыгам,  –  дигән аңа егет.
Өй урманга  –  арты, патша улы Иванга алды белән борылган. Патша 

улы Иван өйгә кергән, ә анда бик карт бер Убырлы карчык утыра, ди, 
ул ефәк чөя, аннары аны киртәгә элеп куя, ди.

–  Фу, фу, күз күрмәгән, колак ишетмәгән адәм бүген үзе килгән.
Ә патша улы Иван аңа:
–  Ах син, Убырлы карчык, сөяк аяк, тотмас борын кошны йол-

кыйсың, белмәс борын егетне хурлыйсың... Син хәзер, урыныңнан 
сикереп торып, мине, яхшы егетне, юл кешесен, ашатыр, эчертер 
идең, йоклар өчен, урын әзерләр идең. Мин ятып торыр идем, ә син, 
баш очыма утырып, минем кем булуымны, кайдан килүемне сорашыр 
идең,  –  дигән.


