
КЕМ КӨЧЛЕ? 

 

 

Кышын да үзенең яшеллеген җуймый торган нарат агачы астында түмгҽк сыман 

бер ҿй калкып тора. Белҽсезме сез, аньң эчендҽ берничҽ йҿз мең халык тора. 

Ҿйлҽренең ишеклҽрен алар кҿндезлҽрен ачык тоталар, ҽ тҿннҽрен биклилҽр, карак 

керүдҽн шиклҽнҽлҽр, кичке салкын керүдҽн шүрлилҽр. Тҿне буе чүп-чар 

җылысында җылынып яталар да, кояш елмаеп карауга, ишеклҽрен тагын тутырып 

ачалар. 

Бүген алар яңа ҿйгҽ күченү кҿнен шатланып бҽйрҽм итҽлҽр. Кичҽ уздыралар, 

дусишлҽрен сыйлыйлар, тҽмле-тҽмле ашамлыклар ашыйлар, балдан татлы 

эчемлеклҽр эчҽлҽр, ду килеп биилҽр. 

Зур ҿстҽл тирҽли кунаклар тезелешеп утырганнар. Һҽрбер кунакка үзе яраткан сый 

хҽзерлҽнгҽн, ҿстҽл ҿсте аллы-гҿлле чҽчҽклҽр белҽн бизҽлгҽн. 

Чикерткҽ-кунакның кҽефе бик килгҽн, аңа урынның менҽ дигҽне тигҽн. Ҽнҽ, ничек 

ул озын мыекларын болгап утыра, күп тҽ үтми, оста җыры белҽн хуҗалар һем 

кунакларның күңеллҽрен тапмакчы була. 

     Суалчан-оялчан да тик кенҽ утырмый, оста биюче тҿсле боргалана да сыргалана, 

хуҗалар һҽм кунакларга ошарга тырышып кылана. 

     Чебен дҽ канатларын кага, узенчҽ, бу күңел ачу кичҽсен алкышлап кул чаба. 

Агач иясе-яфрак кҿясе дҽ кукраеп утыра, күп тҽ үтми, кичҽдҽгелҽрнең карашын 

үзенҽ таба бора. Һҽрберсе үзенең һҽнҽрен күрсҽтҽ башлаган, ул да түзми, йонлач 

гҽүдҽсе белҽн ҿстҽлгҽ менеп бии. Хуҗалар һҽм кунакларның кҽефе килсен дип, 

кичҽ күңелле үтсен дип, бертуктамый сикерҽ дҽ сикерҽ, кайбер кунакларның 

эчемлеклҽрен дҽ түгеп бетерҽ. 

Күбҽлҽк-түгҽрҽк бу кичҽгҽ бҿтенлҽй чакырылмаган да булган, янган ут яктысын 

ерактан күргҽн дҽ тиз генҽ очкан да килгҽн. Ҽрсез кунак, канатларын җилпеп, җил 

туздыра, мҽҗлестҽгелҽргҽ яраурак булсын ҿчен тырыша. 

Сезгҽ таныш булган Нечкҽбил дҽ мондый зур кичҽдҽн калмаган, тырыш бал корты 

түргҽ менеп утырып алган да эшлҽпҽсен кыңгыр салган. 

Үрмҽкүч тҽ урмҽлҽп килеп җиткҽн: "Мондый күңелле кичҽ бездҽн башка гына 

үтмҽсен ҽле",- дигҽн. 

Менҽ хуҗаларның берсе күтҽрелде һем кичҽне ачык дип белдердҽ: 

- Кадерле кунаклар,-диде ул,-сез бүген кырмыскалар ҿендҽ, безнең яңа ҿйгҽ күчү 

хҿрмҽтенҽ үткҽрелҽ торган кичҽдҽ утырасыз,- диде.- Без бу йортны күп айлар буе 

тҿзедек һэм үзебезнең телҽгебезгҽ ирештек. Тир түгүлҽребез бушка китмҽде, 

уңышлар җиңел генҽ бирелмҽде,- дип сҿйлҽп китте ул. 



Бу сүзлҽр кунакларга нык тҽэсир итте, суалчан-оялчанның хҽтта йҿрҽгенҽ үк барып 

җитте. Ул инде чыдап кала алмады, хуҗаларының уңганлыкларын, булдыклы-

лыкларын мактады. Башкалар да аңа кушылдылар, хуҗаларны котлап "урра" 

кычкырдылар, кул чаптылар, алкышладылар. 

Кичҽнең бу ҿлешен шуньң белҽн туктатып тордылар, чүп-чарлардан, яфрак-

үлҽннҽрдҽн, чыбык-чабыклардан тҿзелгҽн ҿйне карарга тотындылар. Борылмалы-

сырылмалы юлларны үттелҽр һҽм сырлы-сырлы баскычлар аша түбҽнге катка 

тҿшеп киттелҽр. 

Тҿшсҽлҽр, ни күрсеннҽр, бу катта кырмыскалар бҿтенлҽй диярлек күренмилҽр, 

монда тик тлҽлҽр генҽ урмҽлҽп йҿрилҽр. Моны күреп, кунаклар бары да хҽйран 

калдылар, берьюлы сорау бирделҽр: 

- Болар соң сезгҽ кемнҽр? Нишлҽп монда буталып йҿрилҽр? 

Хуҗаларның берсе кунакларга эшне тҿшендерде. Лҽкин җавап кайтарганчы бал 

корты Нечкҽбилгҽ бер сорау бирде: 

- Нечкҽбил, сез татлы гына бал ашадыгызмы?-диде ул. 

Бал корты башын иде дҽ менҽ болай диде: 

- Гаҗҽп тҽмле булды балыгыз, инде үзегез кунак булып безгҽ барыгыз. 

- Менҽ шул тлҽлҽр безгҽ ул балны бирҽлҽр. Без аларны савым сыеры итеп тотабыз, 

салкын кҿннҽрне аларны оялары-бызда җылытабыз. Кояшлы кҿннҽрне һавага 

чыгарып йҿртҽбез, кич белҽн кире ҿебезгҽ куып кертҽбез. Алар чҽчҽклҽр балын бик 

яратып суыралар, кытыклый башласаң, эчлҽрендҽге шул балны безгҽ бирҽлҽр 

алар,- ди кырмыска. 

Кунаклар башларын селкеп хҽйран кал-дылар. Сүз беткҽч кузгалдылар, 

борылмалы-сырылмалы юллар белҽн алга таба атладылар. 

Ҿченче катта инде алар ап-ак йомырка-ларны очраттылар, нҽрсҽ икҽнен белгҽнгҽ 

сорап тормадылар, алга юл тоттылар. 

Кырмыскалар йортын кунаклар җентеклҽп йҿреп чыктылар, аның һэр почмагы 

белҽн таныштылар. Моннан соң тагын ҿскҽ кутҽрелделҽр, баягыдан да күңеллерҽк 

итеп кичҽне дҽвам иттерделҽр; күп тҽ үтмҽде, кунаклар инде яхшы ук кызып 

җиттелҽр, бер-берсе белҽн кызу-кызу сҿйлҽшеп киттелҽр. Күбесенең авызы 

сҿйлҽгҽнен колагы ишетми баш лады, сүзлҽре чуала, фикерлҽре бутала, теллҽре 

бҽйлҽнҽ, баш лары ҽйлҽнҽ башлады. Шулчак баягы кырмыска тагын күтҽрелде, 

ахры, үзлҽре турында кунаклардан мактау сүзлҽре ишетҽсе килде, шул телҽк белҽн, 

ул аларга шушы сорауны бирде: 

- Куе урманнардан, киң кырлардан, яшел болыннардан, тирҽн сулардан килгҽн 

кадерле кунаклар, ҽйтегез ҽле, кҿчледҽн кҿчле кемнҽр алар?- диде ул. Билгеле, 



аның: "Һичшиксез, кырмыскалар, дҿньяда тиңе булмаган батырлар алар",- дигҽн 

җавапны ишетҽсе килде. 

         Нҽкъ шулчак нидер бик каты шап итте, ҿй эче тетрҽп китте. Сүзчҽн кырмыска 

каядыр югалды, кунаклар кайсы кая таралды. 

- Кадерле кунаклар, каушамагыз, таралмагыз. Кичҽнең ямен бозучы, кунакларның 

кҽефен бозучы дошман тотылды,- диде ҽлеге кырмыска, лҽкин кунаклар аның 

сүзен тыңламадылар, ничек булса да бу ҿйдҽн тизрҽк сызу ягын карадылар... Бары 

берьюлы тышка йҿгерделҽр һем ҿйнең тышкы ягында коточкыч хҽлне күрделҽр. 

Зур башлы,  кызыл билле кырмыскалар нҽрсҽнедер сырып алганнар,  үзлҽренең 

үткен келҽшчҽлҽрен аңа батырганнар. Канатлы кырмыскалар: "Бирегез шул 

явызньң кирҽген!"- дип кычкырып торалар, ҽйтерсең тегелҽрнең кҿчлҽрен 

арттыралар. 

Шундый каты кҿрҽшне күргҽн чебен таңга калды, суалчан шуышуыннан тукталды, 

яфрак кҿясе тынын да кҿчкҽ генҽ алды. Бал корты, очып китҽргҽ дип, канатларын 

җайлады; чикерткҽ, сикерергҽ дип, җайлы урын сайлады. 

Үлҽн арасыннан мыштым гына, берҽүгҽ дҽ сиздерми, тын гына үрмҽли торган кара 

елан үрле-кырлы сикерде. Зҽһҽрле телен чыгарып, агуын чҽчеп карады, кыр-

мыскаларны чагарга уйлады. Кырмыскалар еланны аның саен катырак тешлҽделҽр, 

үзлҽрендҽге кислотаны елан тҽненҽ җибҽрделҽр. 

Елан, булдыра алмагач, каршы торуын ташлады һем мескен тавыш белҽн генҽ 

ялвара баш лады: 

- Зинһар, тимҽгез, зинһар, җибҽрегез. Үзегезгҽ түгел, кунакларыгызга да тимҽм, ҿй 

яныгыздан да үтмҽм. Бер юл га инде кичерегез, азапламагыз, котылдырыгыз. 

Ул шундый йомшак сүзлҽр белҽн кырмыскаларның күңелен йомшартмакчы, бераз 

гына хҽл җыймакчы һем аннан тагын кҿрҽшне башламакчы иде. Тегелҽр дҽ бик 

сизгерлҽр, хҽйлҽнҽ тиз сизделҽр, җҽзалауларын дҽвам иттерделҽр: 

- Нигҽ ҿебез аша үтеп йҿрисең, монда кырмыскалар торганны ҽллҽ күрмисец? Менҽ 

дигҽн кичҽбезнең ямен китҽрдең, кадерле кунакларыбызның кҽефен җибҽрдең. 

Шуңа күрҽ сине җибҽрмҽячҽкбез, хҽзер үк итеңне ашап бетерҽчҽкбез,-диделҽр. 

- Мин бит агач башына гына менгҽн идем,- диде елан.- Шуннан ялгыш кына 

егылып тҿштем,- диде елан. Ялвару да файдасызга булды, елау да бушка чыкты. 

Кырмыскалар аның итен бик тиз ашап бетерделҽр. Кунаклар бар да, таңга калып, 

шул хҽлне күзҽтеп тордылар. Кырмыскаларның батырлыкларын мактадылар: 

      - Нинди усал дошманны да менҽ нишлҽттелҽр, кҿчлелеклҽрен эш белҽн 

күрсҽттелҽр,- диделҽр. 

Батыр кырмыскалар еланны юк иткҽч, кунаклар тагын бер җиргҽ җыелдылар, 

урманның саф һавасында, агач ышыгында тагы бераз күңел ачмакчы булдылар. 



Лҽкин баягы кырмыска үзенең соравын тагын кабатлады, җавап кҿтеп кунакларга 

карады: 

- Куе урманнардан, киң кырлардан, яшел болыннардан, тирҽн сулардан килүче 

кадерле кунаклар, безнең арабызда кҿчле бҿҗҽклҽр кемнҽр алар?- диде ул. 

Елан белҽн оста кҿрҽшүлҽрен дҽ күргҽч, шундый матур ҿй тҿзүлҽрен дҽ белгҽч, ул 

кунаклардан шушы бер генҽ җавапны кҿтте: 

- Билгеле, кырмыскалар, дҿньяда тиңе юк батырлар алар! 

Лҽкин кунаклар җавап бирергҽ ашыкмадылар. Һҽркайсы үзлҽренең һҿнҽрлҽрен һҽм 

үз батырлыклары турында сҿйлҽргҽ тотындылар. 

Чикерткҽ-микерткҽ җилҽк яфрагына менеп утырды, озын аякларын җайларга 

тотынды. Бҿтен кунаклар аңа карадылар, нишли инде бу?- дип кҿтеп тордылар. Ул 

озын аяклары белҽн бер кечкенҽ яфракны этте, очкыч шикелле очып та китте. Ку-

наклар аның һҿнҽрен бик мактадылар, шулкадҽрле ерак сикерҽ алуына таң 

калдылар. Чикерткҽ сикерүне шунда туктатты һҽм кунакларны тагын үзенҽ тартты. 

Яфрак ҿстенҽ баскан килеш кычкырып сҿйлҽп китте. Кунакларның барысына да 

ишете-лерлек итте: чикерткҽлҽр, имештер, ҽле җырга да бик оста булалар, 

сайраулары белҽн, имеш, сандугачларны уздыралар, ҽ сикерсҽлҽр инде, уктай 

атылалар. Имештер, чикерткҽ инде иң кҿчле бҿҗҽк, бер метрга сикерү ҿчен, 

белҽмсез, никадҽр кҿч кирҽк? Дҿрес, ул чикерткҽлҽрнең кырмыскалардан күп җҽфа 

күрүен, күплҽренең алар тарафыннан үтерелүен дҽ сҿйлҽмҽкче иде. Лҽкин шунда 

ук ул кырмыскаларда кунакта булуын хҽтерлҽде, мондый сүзлҽр ҿчен үзен юк 

итҽрлҽр дип шүрлҽде, шуңа күрҽ бу хакта лҽм-мим димҽде. 

Күп тҽ үтмҽде, икенче кунак кузгалды: суалчан-оялчан боргаланды да сыргаланды, 

ул да суалчаннарның зур хезмҽте турында сҿйлҽргҽ уйлады. Берҽүгҽ дҽ күренмичҽ 

шуышып килде һҽм улҽн сабагына үрмҽлҽп менде. 

- Без, суалчаннар, җир балалары, - диде суалчан. - Кҿнебезне һҽм тҿнебезне хезмҽт 

белҽн үткҽрҽбез, сабан тҿсле, туфракны күтҽрҽбез, ҿске катын аска тҿшерҽбез, аскы 

катын ҿскҽ менгерҽбез. Яңгыр соңыннан җирдҽге вак тишеклҽргҽ һҽм нҽни 

ҿемнҽргҽ күзегезне салыгыз, бер генҽ минутка карай алыгыз. Болар бары да безнең 

хезмҽтлҽр. 

Ҽнҽ шул тишеклҽр аркылы туфрак эченҽ һава үтҽ ала. Ул һава белҽн 

үсемлеклҽрнең тамырлары сулу ала. Без туфракның уңыш бирүчҽнлеген күтҽрҽбез, 

без агротехника чараларын үткҽрергҽ кешелҽргҽ ярдҽм итҽбез. Ҽгҽр без булмасак, 

җир ҿстендҽге үсемлеклҽр хҽзергедҽй гҿрлҽп тормаслар иде. Һэм уңышны да 

хҽзергедҽй мул бирмҽслҽр иде. Ҽ инде ул вакыт Нечкҽбил белҽн чикерткҽсенҽ, 

шулай ук яфрак кҿясенҽ, күбҽлҽгенҽ һэм кырмыскалар армиясенҽ хҽзерге тҿсле 

яхшы булмас иде,- диде ул. 

Кунаклар аны тыныч кына тыңладылар, һҽр сүзе дҿрес икҽнлеген белсҽлҽр дҽ, кул 

чапмадылар. Берсенең дҽ суалчанны иң кҿчле итҽсе килмҽде. Суалчан туктамады, 

сүзне сүзгҽ ялгады: 



- Безнең тҿсле үсемлеклҽр ҿчен кайсыгыз тагы зур файда китерҽ? Тагы 

кайсыгызның кулыннан шундый эш килҽ, шу-шындый файдалы эшне кайсыгыз 

тагы башкара ала? Суалчанның иң кҿчле бҿҗҽк икҽнен хҽзер инде аңлагансыздыр, 

аларның тиңсез хезмҽтлҽрен үзегезнеке белҽн чагыштырып карагансыздыр. 

Билгеле, аның ҽле бик күп сҿйли торган сүзлҽре калды, ни ҿчендер, ул суалчан 

ашаучы копхлардан, сукыр тычканнардан, энҽле керпедҽн, тҿрле коңгызлардан, 

кармак очына куючы шаян балыкчылардан бер дҽ зарланмады; кырмыскаларга да 

кагылып үтмҽде. 

Ул туктагач, бераз гына тын алгач, агач башыннан бер тавыш ишетелде, кемдер: 

"Яфрак кҿясеннҽн дҽ файдалы бҿҗҽк бармы икҽн?"- дигҽн сорауны бирде. Барысы 

да ҽйлҽнеп агач башына карадылар, яшел яфрак ҿстендҽге йонлач кҿяне күреп 

алдылар. Кҿя пҽрҽвез сузарга да, үрмҽлҽргҽ дҽ - барысына да җитеште, ямь-яшел 

матур яфракларны минут эчендҽ тиште. Лҽкин кунаклар аның мондый 

оятсызлыгына түзеп кала алмадылар, тҿрле яклап кыч-кырына башладылар: 

-   Тузга язмаганны сҿйлисең! 

-   Күзгҽ каран алдалыйсың! 

- Яфрак кҿясеннҽн дҽ файдалы бҿҗҽк бармы икҽн дисең, кемнең кем икҽнен безне 

ҽллҽ белми дисең?- диештелҽр. Кунаклар бераз тынычлангач, яфрак кҿясе тагы 

дҽвам итте, ялганын тезеп китте. 

Имештер, ҽй, кыен эш соң калын яфракларны кимерү, ихтимал, җиңелрҽктер тау-

ташларны җимерү. Яфракларны үтҽли кисү - күп кҿч сорый торган эш, шулай 

булгач, билгеледер инде кемдҽ күп кҿч. Имештер, бернҽрсҽгҽ дҽ зарар китермибез, 

бернҽрсҽгҽ дҽ тимибез. 

Күбҽлҽк-тугҽрҽк аның сүзлҽренҽ чыдамады, чҽчҽк урындыгыннан кузгалды. Пыр-

пыр итте дҽ агач башыннан очып килеп җитте. 

 - Ничек инде зарар китермисез?- диде ул. Якындагы бер агачка күрсҽтте һҽм 

ҿстҽп ҽйтте: 

-  Сез яшҽгҽн агачлар ҽнҽ ничек шыр ялангач булып, яфраксыз калалар, агачлар, 

үсемлеклҽр бары да сездҽн зарланалар. Яшел яфракны ҽрҽм итҽргҽ, матур 

үсемлеклҽрнең ямен бетерергҽ күпме кҿч кирҽк, ҽйтегез ҽле тизрҽк? Ялганлыйсың, 

йҿзеңне дҽ чытмыйсың, шушы кадҽр бҿҗҽклҽр алдында  берҽүгҽ дҽ зарар 

китермибез. 

Яфрак кҿясе елмаеп кына күбҽлҽкнең сүзлҽрен тыңлап торды. Сүз ахырында 

һҿҗүмен күбҽлҽклҽргҽ таба да борды: 

- Син, кубҽлҽк-тугҽрҽк, үз туганыңа каршы чыгасың, ҽллҽ шуның белҽн яхшы ат 

казанасыңмы? Сез бит күбҽлҽк булган-чы башта үзегез дҽ кҿя буласыз, яфрак ашап 

симереп "курчак"ка ҽйлҽнҽсез, аннан гына кубҽлҽк тҿсенҽ керҽсез, хҽзер чҽчҽк 



иснҽп йҿргҽч кенҽ бик акыллы баш булгансыз, үткҽндҽге эшлҽрегезне бҿтенлҽй 

оныткансыз. 

Күбҽлҽкнең авызын каплагач, кҿя агач башыннан җиргҽ тҿште. Кунакларның аны 

юньлҽп тыңламауларын: "Бу ярык барабан сүзен кайчан бетерер икҽн?"- дип 

торганнарын сизенде. Аның ҽле байтак сҿйлисе сүзлҽре калды, ул тут агачы 

яфрагын ашап ефҽк бирүче кҿялҽргҽ бер дҽ тукталмады. Аларның файдалы 

хезмҽтлҽрен, кешегҽ ярдҽм итүлҽрен, ефҽк бирүлҽрен ҽйтмҽде. Яңгырның кҿялҽрне 

агач ботагыннан юып тҿшерүлҽрен, кошларның аларны чүплҽп бетерүлҽрен, 

кырмыскаларның җҽзалап үтерүлҽрен сҿйлҽмҽде, хуҗаларның кҽефен җибҽрергҽ 

телҽмҽде. Чҽчҽктҽн чҽчҽккҽ сикергҽлҽп очып килеп җитте кубҽлҽк. Ул чҽчҽклҽрнең 

хуш исле булуларын, кубҽлҽклҽрнең чҽчҽк сҿюлҽрен, кҿне буе тукта-мый очып 

йҿрүлҽрен, табигатьне матур итеп бизҽүлҽрен сҿйлҽде. 

Тукранбаш чҽчҽгендҽ нидер тавышланды. Кунаклар шунда борылдылар һэм 

чҽчҽктҽн бал суырып ятучы Нечкҽбилне күрделҽр. Ул кунакларның аңа таба 

борылуларын гына кҿтте, вакыттан файдаланып сҿйлҽп тҽ китте: 

- Чҽчҽклҽрдҽге бал, без булмасак, ҽрҽм булыр иде, без булмасак, уңыш та түбҽн 

булыр иде. Чҽчҽк ҽченҽ яшеренгҽн балны суыруның никадҽр кҿч сораганын, 

балавыз сузуга күпме кҿч түгелгҽнен белҽсез, ҽгҽр шуларны сез үзегез эшлҽсҽгез, 

бал кортлары иң кҿчле бҿҗҽклҽр, дияр идегез, - диде ул. Лҽкин кунаклар юньлҽп 

тыңламагач, аңа дошманнарына да тукталып калырга мҿмкинлек булмады. 

Ерак та түгел, корыган яфраклар кыштырдады, чыбык-чабыклар шартлады, җирне 

тетрҽтеп, кемдер атлады. Кайсыдыр бҿҗҽк: - Кеше килҽ! - дип кычкырды. Ку-

наклар сафында буталыш башланды: чикерткҽ бер читкҽ сикерде, суалчан җиргҽ 

сенде, бал корты чҽчҽккҽ яшеренде, күбҽлҽк һавага күтҽрелде, яфрак кҿясе яфракка 

сыенды, чебеннең коты очты, кая да кузгала алмады, ҽ үрмҽкүч бу хҽлдҽн нык 

файда-ланды.  

Урмандагы барлык агачларның, андагы  усал ерткычларның хуҗасы атлады. 

Ерткычларның кҿчлесе арслан да аңа баш иде, кошларның иң үткене каракош та 

аны сҽламлҽп калды, бҿҗҽклҽр дҽ аны олыладылар - бары да үзлҽренчҽ сайрарга 

тотындылар. Ташкын елгаларны авызлык-лаучы, киң болыннарны, куе урманнарны 

үз эшенҽ файдаланучы, бҿтен табигатьне үзенҽ баш идерүче кеше һаман атлый 

бирде. 

Күп тҽ үтмҽде, урманны яңгыратып пычкы чыжылдады, җирне тетрҽтеп, зур агач 

ауды... 

       Шулай итеп, чебен белҽн үрмҽкүч сҿйли алмый калдылар. Алар качучы 

кунаклар белҽн бергҽ кузгалдылар. Эх, ҽрҽм калды бит, ҽрҽм калды. Үрмҽкүч 

үзенең сүзлҽрен күңеленнҽн ятлаган иде, кунакка барыр алдыннан гына кҿзге 

алдына басып, берничҽ тапкыр кабатлаган да иде. Эх, сҿйлҽргҽ булмады бит, 

сҿйлҽргҽ булмады.                Ҽгҽр ул сҿйлҽгҽн булса, үрмҽкүчтҽн дҽ кҿчле бҿҗҽк юк 

икҽнне кунаклар белеп киткҽн булырлар иде һэм үрмҽкүчлҽрне мҽңге олыларлар 

иде. 



Чебен дҽ сҿйли алмый калуына бик кҿрсенде, ашыгыч булса да, баягы сүзчҽн 

кырмысканы күрде, кичҽ ҽгҽр яңадан җыйналса, беренче итеп аңа сүз бирүен 

үтенде. 

Урман тынгач, бҿҗҽклҽр яңадан урыннарыннан тордылар, барысы да бергҽ 

җыйналдылар, күп булдылар. Чебен белҽн үрмҽкүч кенҽ күренмҽде, кунакларның 

кай-берлҽре ишеттелҽр: кайдадыр нидер безелдҽде. Эзлҽргҽ тотынгач таптылар, 

күреп шаккаттылар. Кунаклар качып торган арада, үрмҽкүч пҽрҽвезен сузган, 

чебенне шунда элҽктереп алган һэм канын эчҽргҽ тотынган. Теге, мескен, безелдҽп 

ярдҽм сораган, берҽү дҽ ишетүче булмаган. Бу эше ҿчен үрмҽкүчне бик каты 

тиргҽделҽр, чебенне пҽрҽвез богаулардан азат иттелҽр. Чебен Шакшиевның 

шакшылык дусты икҽнлеген күплҽр белҽлҽр, үрмҽкүчнең дҽ кемлеген инде 

сизенҽлҽр. Пҽрҽвездҽн тукып оялар коручы, кайда ҿй җыештырылмый - шуның 

почмакларында торучы... 

Барлык кунаклар инде зур дҽрт белҽн соңгы бҿҗҽкне тыңларга җыйналалар. 

"Батырларның-батыры, кҿчлелҽрнең-кҿчлесе, билгеле, алар!"- дип, үзара 

пышылдадылар. Ҽрекмҽн яфрагына таба канатлы кырмыска якыная, бары да 

йотылып карыйлар аңа. Култыгына илҽмсез зур портфель кыстырган, портфеленҽ 

сыймаган кҽгазьлҽрне зур башлы сакчы кырмыскага тоттырган, баягы сүзчҽн 

кырмыска тагы сҿйлҽп китте: 

- Хҽзер кырмыскалар иленең аналарыннан берсе сҿйлҽячҽк, бҿтен сҿйлҽгҽн 

сүзлҽргҽ бҽя бирҽчҽк һэм арабызда кемнең кҿчле һэм иң файдалы икҽнен 

күрсҽтҽчҽк,- диде. 

Ҽгҽр кырмыскалар анасы сҿйлҽгҽн булса иде, кунаклар анны тыңлый-тыңлый 

арырлар, йҽ татлы йокыга талырлар, йҽ кичҽне ташлап таралырлар иде. Ҽгҽр 

сҿйлҽнгҽн булса, ул речь бик озын булыр иде. Анда кырмыскаларның  үзе кадҽр 

ҽйберне күтҽрҽ алуы да, ата кырмыскаларның зур походларга баруы да, канлы 

сугышларда катнашулары да, урман корткычларына каршы кҿрҽшүлҽре дҽ, шуның 

белен үсемлеклҽргҽ ярдҽм итүлҽре дҽ - бар да бар иде. 

Кызганычка каршы, ул речь сҿйлҽнмҽде. Ана кырмыска авызын ачкан килеш катын 

калды, колакларны ярырлык булып, урман ҽче тетрҽп алды. Агачлар шаула-шырга, 

үлҽннҽр үкерешергҽ тотындылар. Урман эчен караңгылык басты. Бҿҗҽклер 

булачак хҽлне алдан ук сизенделҽр. Шуңа күрҽ кайсы кая посарга дип йҿгерделҽр. 

Караңгы урманны ялтыратып, яшен уйнады. Һем кинҽт кенҽ кҿчле яңгыр да коя 

башлады. Шуның аркасында "Кем кҿчле?"  дигҽн бҽхҽс бетмичҽ калды. Сез, 

бҽлкем, аны үзегез белерсез, кем кҿчле икҽнен ҽйтеп бирерсез? 

 


