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ЯКТЫ КҮЛ БУЕ 

Миләүшә елгасы 

Җил-яңгыр белҽн калай түбҽлҽренең буяулары ашалган, үзе җиргҽ сеңҽргҽ 

ҽзерлҽнгҽн күн заводының корпуслары яныннан, култыкланып, Милҽүшҽ елгасы 

ага. Бу елга Милҽүшҽ авылы янындагы куе таллык эчендҽге чишмҽдҽн башлана. 

Чишмҽлектҽн тауны күтҽрелгҽч, уч тҿбендҽге кебек тигез кырда авыл үзенең эреле-

ваклы йортлары белҽн җҽелеп ята. Елганың башы ҽнҽ шул салам түбҽлҽре белҽн 

капланган Милҽүшҽ авылы ягыннан башланганга күрҽ, аңар Милҽүшҽ елгасы 

дигҽннҽр. 

Милҽүшҽлелҽр үзлҽренең терекҿмештҽй саф, боздай салкын сулары белҽн 

һҽрвакыт мактаналар. «Самовар куйсаң, самоварга юшкыны утырмый, җҽйге 

кызуда урак урганда эчеп җибҽрсҽң, үзенең салкынлыгы бҿтен тҽнгҽ тарала, ҽллҽ 

нинди баллы эчемлеклҽрең дҽ кирҽкми!» — дип куялар. Дҿрестҽн дҽ, авыл буенда 

елганың суы салкын, лҽкин ул, Милҽүшҽдҽн борылып-борылып киткҽн 

километрларга сузылган саен, үзенең суын җылыта бара. 

Кайчандыр елга буендагы кабыргаларның куе кара урман белҽн 

капланганын сҿйлилҽр. Ул чакта аның суы хҽзергегҽ караганда мулрак та, 

салкынрак та булган. Ҽ хҽзер елганың шҽһҽргҽ китергҽн суы күп түгел. Бигрҽк тҽ 

җҽй кҿннҽрендҽ ул авырган кеше сыман ябыгып кибҽ башлый. 

Елганың уң ягында, күн заводының корпусларын үткҽч, үзенең пулатлары, 

зур тҽрҽзҽлҽре, кирпеч ҿйлҽре, ҿй түбҽлҽрендҽ берсеннҽн-берсе үрмҽкүч җебедҽй 

сузылган тимерчыбыклы радио колгалары, завод морҗалары, чиркҽү, мҽчет 

гҿмбҽзлҽре белҽн шҽһҽр башлана. 

Шҽһҽрдҽ зур корылмалар, фабрик-заводлар күп түгел, аларны санарга бер 

кулыңдагы бармаклар да җитҽ. Елга буена орынып ук торган Ленин исемендҽге күн 

заводы иң зурларыннан санала. Ул элек бик кечкенҽ булган, аны башта шушы 

шҽһҽрнең Сыртланов дигҽн тиречелҽре кустарь рҽвешендҽ генҽ корып җибҽргҽн 

булганнар. Япон сугышы вакытында, армиягҽ итеклҽр ҽзерлҽү заказын алгач, бу 

завод зураеп үскҽн... 

...Таш урамнар аша эчкҽрҽк керсҽң, кечкенҽ генҽ бер электр станцасы 

йҿрҽк^ тибешедҽй тигез ритм белҽн бертуктамый эшлҽп тора. Йҿзендҽге 

җыерчыклар аның картлач икҽнлеген, инде гомере озак калмаганлыгын, тиздҽн 

шҽһҽр уртасының корым туздыручы бу кечкенҽ ҿйдҽн котылачагын күрсҽтеп 

торалар. 

Моннан күп еллар элек Бельгия байлары, үзлҽренең ерак иллҽреннҽн килеп, 

шҽһҽрнең бер таш урамы буенча корыч рельслар сузган булганнар. Ул чакта ҽле 

электр тогы булмаган. Дүрт тҽгҽрмҽч ҿстенҽ ящик куелган «трамвай» дип аталган 
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арба атлар белҽн хҽрҽкҽткҽ китерелгҽн. Аннан соң гына Бельгия байлары, табышны 

тагын да күбрҽк җыйнау ҿчен, югарыда ҽйтелгҽн станцаны корганнар. 

Промышленность үскҽч, күн заводы буендагы эшчелҽр бистҽсенҽ яңа 

трамвай линиясе сузылгач, шҽһҽрдҽ бербер артлы яңа биналар башларын 

калкыткач, шҽһҽргҽ күп кҿч, күп энергия бирҽ торган электрның кирҽклеге кҿннҽн-

кҿн ачык сизелҽ башлый. Шуңа күрҽ электр станцасы салыну турындагы хҽбҽр 

шҽһҽр халкы тарафыннан зур шатлык белҽн каршы алына. 

Трамвай борылышларындагы плакатлар шҽһҽрнең килҽчҽге турында 

сҿйлилҽр: 

«Бу елдан башлап шҽһҽрдҽ җитмеш ике мең киловаттлы электр станцасы 

тҿзелҽ башлый. «Светогрэс»ка ярдҽмгҽ!» 

«Бҿтен кҿч индустриялҽшү юлындагы иң кҿчле булган корылманы 

электрлаштыру ҿчен!» 

Тротуардан ашыгып-ашыгып узучылар, башларын күтҽрҽ тҿшеп, 

плакатларны укыйлар. 

Башта яңа салыначак электр станцасын, Милҽүшҽ суын буып, 

гидроэлектростанция итеп салмакчы булдылар. Күп тикшеренүлҽрдҽн, 

эзлҽнүлҽрдҽн соң бу фикер үзгҽрде. Мондый зур эшкҽ Милҽүшҽнең суы җитҽ 

алмас-лыгы беленде. Шуңа күрҽ елганы буып, Якты күлгҽ кертү проекты узды. Бу 

проект буенча күлнең болай да мул суы тагын да күбҽячҽк. Аңа агып кергҽн 

Милҽүшҽ суы үзенең ярты балыгын, ярты суын калдырып юлын дҽвам итҽчҽк. 

...Якты күл буе хҽзер элеккечҽ тыныч түгел. 

Анда эзлҽнүчелҽр отрядыннан җирнең ҿске тҿзелешен геодезия кораллары 

белҽн үлчилҽр. Бер ноктаның икенчесеннҽн күпме биеклектҽ икҽнлеген 

тикшерҽлҽр, электр станцасы салыначак мҽйданның почмакларын билгелилҽр. 

Техник үзенең үткен күзен шул коралларның трубаларыннан бер ала, бер тагын 

аларга якын килеп карый. Аннары кулындагы дҽфтҽренҽ нидер язып куя. Рейка 

күтҽргҽн эшчелҽр ҽрле-бирле чабышып йҿрилҽр. 

Ҽнҽ бурить итүчелҽр отряды, җирнең карынын тикшереп, астагы 

катлауларның ниндилеген белергҽ тели. Биек итеп ҿч аякка беркетелгҽн бурларны 

эшчелҽр, җыр-лый-җырлый, җир куенына югалтырга, аскарак сеңдерергҽ 

тырышалар. Җир ҽйтерсең шул тимер бурны үзе телҽп йота. 

 
 

* * * 

...Мҽйданны, күл тирҽсен тҿзү материаллары чолгап алган. Эреле-ваклы 

бүрҽнҽлҽр, такта ҿемнҽре; тау булып елга комы, чуерташ, бут ташы, арматура 



тимерлҽре; яңгырдан саклар ҿчен ышык ясалган лапасларда цемент мичкҽлҽре, 

тҿрле машиналар тиздҽн бу урында гигант салыначагы турында сҿйлилҽр. 

Шҽһҽр дҽ, ничек кенҽ булса да бу яңа тҿзелешкҽ ярдҽм итү ҿчен, тҿрле 

чаралар күрү эшенҽ кереште. Шҽһҽрдҽге тҿрле оешмалар үзлҽренең 

җыелышларында гигант тҿзелеш мҽсьҽлҽсе турында фикер алыштылар. Тҿзелешкҽ 

ярдҽм итү турында карарлар чыгардылар. 

Яңа гигантка ярдҽм итү мҽсьҽлҽсе күн заводын да читлҽтеп үтмҽде. 

Күн заводы комсомол бюросының кҿн тҽртибендҽ бүген ҽһҽмиятле 

мҽсьҽлҽлҽрнең берсе булып заводтан ерак түгел урында салыначак «Светогрэс»ны 

шефка алу, аңа ярдҽм итү бурыч итеп куелган. Бюро членнары ҿстҽл янында 

түгҽрҽк балдак ясап утырганнар. Бүген дҽ секретарь сүзен гадҽтенчҽ 

«Иптҽшлҽр»дҽн бантлады: 

— Комсомол 1930 елның декабрь аенда илне электр-латтыруны шефка 

алды. Комсомол Үзҽк Комитетының шул карарында: «Милли җҿмһүрият 

комсомоллары үзлҽренең республикаларында тҿзелҽ торган электр стан-цаларын 

шефка алырга тиешлҽр», — диелгҽн. Тҿзелҽчҽк электр станцасының безнең завод, 

шҽһҽр һҽм республика ҿчен нинди ҽһҽмиятле икҽнлеге барыбызга да билгеле булса 

кирҽк. Хҽзерге вакытта тҿзелеш яңа гына оешып килҽ, анда комсомол кҿчлҽре 

ифрат дҽрҽҗҽдҽ аз санда. 

Авыллардан, колхозлардан килүче сезонниклар арасында аң-белем алып 

барырдай кешелҽр аз. Без ярдҽмгҽ килергҽ тиешбез. 

Башта биш кешене, заводтагы эшлҽреннҽн аермыйча гына, яңа тҿзелешкҽ 

билгелҽргҽ уйлаганнар иде. Лҽкин партячейка вҽкиле каршы тҿште: 

— Андый зур эшкҽ ун комсомолны бҿтенлҽйгҽ күчерергҽ кирҽк, — диде. 

Бюро да бу фикерне яхшы дип тапты. Шул ун комсомол арасында Сабир 

Сал ахов та бар иде. Секретарь Салаховны җибҽрмҽс ҿчен нык тырышты. Аңар 

каршы Разия: 

— Яңа Салаховлар тудырырга тиеш син, иптҽш секретарь! — дип, нҽзек 

тавыш белҽн җавап кайтарды.— Чҿнки яңа тҿзелеш ҿчен комсомолның бик тҽ 

активлары кирҽк. Анда ҽле заводка караганда да эш күп булачак, бердҽн, анда 

вакытлы эшчелҽр эшлилҽр. Аларның күбесе безнең кҿллҽү цехындагы чимал кебек. 

Аларны тҽрбиялҽп, яңа тормыш ҿчен кҿрҽшүче батырлар тудыру — бу безнең 

бурыч! 

Бюро соңыннан Сабир белҽн Разия икҽүлҽп кайтырга чыктылар. Ишекне 

узган чакта, кайсыдыр, бармак селкеп: 

— Сиздем эшегезне! — дип кҿлеп калды. 



— Сиздерергҽ кирҽк аны! — диде Разия. Юлда ул: — Ну бҽхетле дҽ син, 

Сабир, нинди зур тҿзелешкҽ элҽктең бит. Кара аны, күн заводы комсомолының 

авторитетын тҿшерҽсе булма,— диде, шаярып кына бармак янап куйды.— 

Белҽсеңме, Рҽхимне билгелҽтергҽ мин ник каршы тҿштем? 

- Ник? 

— Бҿтен матур, булдыклы егетлҽребезне алып китеп бетерҽлҽр.— Үзе 

шаркылдап кҿлеп җибҽрде. Сабир да бу сүзлҽрнең уйнап ҽйтелгҽнен сизеп алды. 

Шуңа да тагын ниндидер сүзлҽр кҿтте. Лҽкин Разия, бҿтенлҽй җитди итеп: — 

Сабир, син үзеңнең безнең заводка ничек килеп элҽгүең турында миңа сҿйлҽргҽ 

телҽгҽн идең бит, — диде. 

— Мин аны һаман сҿйлҽмҽдеммени ҽле? 

— Юк шул. 

— Ну ярый, тыңларга иренмҽсҽң, мин сиңа үземнең тормыш юлымны 

кыскача гына сҿйлҽп чыгам. Бҽлки, ул сиңа кызык та булмас... 

— Ярар инде, аларын калдырсаң да, — диде Разия. 

— Юк инде, мин, сҿйлҽргҽ тотынгач, берсен дҽ калдырмыйм, — диде дҽ 

Сабир сҿйлҽргҽ тотынды: — Авыл кырыенда караңгы гына кечкенҽ салам башлы 

ҿй безнең ҿй иде. Бҽлкем, синең Милҽүшҽ дигҽн авылны ишеткҽнең дҽ бардыр. 

Менҽ бу Милҽүшҽ елгасы башланган авыл минем туган авылым була... 

...Минем ҽти — авылның бер ярлысы, аңар Салах Ертык дип кушамат та 

такканнар. Белҽсең инде, хҽерче кеше ертыксыз булмый. Аны яшь чагында ҽтисе 

мҽдрҽсҽгҽ дҽ биреп караган. Ул юкҽ башмак белҽн бер-ике малайның борынын 

сугып канаткан да аннан качкан. Бабай аны, кыйнап, яңадан илтеп караган, ҽмма 

ҽти барыбер укымаган. 

Революция башларында ҽтине ярлылар комитетына сайлап куялар. Ҽ 

бездҽн кҿлүчелҽр һаман бетми... Кайсы явызларыдыр бҽетлҽр дҽ чыгарып 

ҿлгерҽлҽр. Менҽ сиңа хҽтердҽгесен китереп узам: 

Сҽлахетдин бакчасында яфрак яра таллары, 

Кҽмитеткэ кергҽчтен рҽхҽтлҽнде җаннары. 

Кибет эче салкын икҽн, ҽйдҽ, Хҽйрулла, кайтыйк, 

Комган белҽн кирасин ташый Салахетдин «Кҽмитет». 

Сабир, ҽзрҽк тукталып торгач, тагын сҿйлҽргҽ тотынды: 

— Шулай итеп, комитет тирҽсенҽ активлар, совет кешелҽре җыелды. Ҽле 

ул чагында безнең авылда партия ячейкасы да, комсомол ячейкасы да юк иде. 



Ҽтидҽн байлар дер калтырап тордылар. Тора-бара ҽтине тегесе дҽ, бусы да сыйлый 

башлады. Ул үзе болай эчҽ торган кеше түгел иде. Инде эчеп кайткалый башлады. 

Соңыннан, бу эшкҽ тҽмам бирелеп китеп, алкоголикка ҽйлҽнде. Аны комитеттан 

себереп чыгардылар. Шулай итеп, тҽмам бозылды... Бервакыт җҽйге бҿркү тҿндҽ 

ҽти исереп кайтты. Ишекне ватарлык булып дҿбердҽтҽ. Мин юрган астыннан гына 

карап ятам. Ҽни, курка-курка, ишекне барып ачты. Ҿйгҽ керүгҽ, ҽти, ачуланып, 

ҽнигҽ үзенең тупас йодрыгын күтҽрде. Аның сукса тимер ҿзҽрлек йодрыгы бер-бер 

артлы ҽни аркасына тҿшҽ башлады. Аннары ул мин яткан сҽкегҽ таба килде дҽ: 

«Син ҽниең яклымы, сабака?» — дип мыгырдады. Мин инде юрган астында 

бҿгҽрлҽнеп, нҽни генҽ калган идем. Ул мине тартып тҿшерде дҽ тотынды сосарга, 

кай җирең кычыта... Ҽни мине якларга тотынды. Шуннан мин аның кулыннан 

ычкындым да ишегалдына, аннан капканы ачып урамга... ча-бам-чабам, үзем 

һичкая барганымны белмим... Ул тҿнне ындырдагы ҽрбҽлектҽ үткҽрдем. Шуннан 

инде күп авырлыклар белҽн шҽһҽргҽ килеп, шушы күн заводына кердем... 

— Их, бик күп авырлыклар күргҽнсең, — диде Разия, аның белҽгеннҽн 

йомшак кына итеп тотып.— Ҽ бит мин дҽ, Сабир, белсҽң иде, нилҽр генҽ 

күрмҽдем... 

Разия, нҽрсҽдер уйлаган кебек булып, сүзеннҽн туктады да тирҽн итеп 

сулап куйды. Алар берникадҽр вакыт сҿйлҽшми бардылар. 

— Разия, бер сҿйлҽрсең ҽле син ал арны миңа, — диде Сабир. 

— Сҿйлҽрмен, билгеле, сҿйлҽрмен... 

— Белҽсең, менҽ шуларны сҿйлҽсҽң, ҽллҽ ничек күңел бушанып китҽ. 

— Димҽк, син инде аларны ташлап качтың? 

— Сиңа шулай аңлашылдымыни? Мин аннан соң ҽле авылда күп тордым. 

Шулай да мин качып китмҽдем. Бары да ризалык белҽн эшлҽнде... 

Алар тагын сҿйлҽшми бардылар. Сабир, Разиянең бераз гына 

калтыранганын сизеп: 

- Туңасыңмы ҽллҽ? -- диде, аңа таба елыша тҿште. Капка тҿбенҽ җиткҽч, 

алар туктадылар. 

- Кара ҽле, Сабир, син үзегезнең цех буенча ярыш договоры пунктларының 

үтҽлешен тикшер ҽле. Иртҽгҽ үк тегендҽ бармый торгансың? Аннан синең урыныңа 

бер җаваплы кеше билгелҽргҽ кирҽк! 

Разия инде баягы йомшаклыгын югалткан. Хҽзер аның тавышында 

ниндидер эшлеклелек бар иде. Алар саубуллаштылар. 

Күк күлмәклеләр 



 
 

Без — эшче яшьлҽр, 

Безгҽ бар эш билгеле. 

Шуңа күрҽ бар эшкҽ дҽ 

Чаклап кисҽбез өлгене. 

Бер, ике, өч. Бер, ике, өч. 

Бер, ике, өч. Мҽ сиңа чүкеч! 

 
 

Күн заводының клубы кҿн дҽ шул җырларны ишетҽ. Сҽхнҽдҽ 

уйнаучыларга, бетмҽс-тҿкҽнмҽс энергияле яшьлек ялкыны битлҽрендҽ балкыган 

кешелҽргҽ ҽйтерсең кемдер ерактан кычкыра... 

Кызып репетиция бара. Суфлер кычкырып-кычкырып укый, кемдер аның 

артыннан декламацияли. 

Чаттагы ҿстҽлгҽ таянып, бер егет белҽн бер кыз сҿйлҽшҽ. Алар белҽн 

беркем дҽ кызыксынмый, чҿнки башкалар, дҽрт биреп, рольлҽрен башкаралар. 

Шадра битле, саргылт чҽчле егет, сүзен дҽвам итеп: 

— Сез кайда эшлисез ҽле, Фатыйма? — диде. 

— Мин тегү мҽктҽбендҽ укыйм, — диде каратутлы кыз. 

— Ул мҽктҽп шҽһҽрнең аргы башында бугай. Сез шулкадҽр җирдҽн килеп 

йҿрисезме? 

— Юк, мин бит бу тирҽдҽ генҽ торам. Репетиция ясаучыларның берсе 

җырлый башлады. 

Сҿйлҽпшүчелҽр, туктап, аның җырын тыңлап алдылар. 

— Шҽп җырлый бит, — диде Сабир. Аннары: — Ул бит минем авылдашым, 

— дип арттырды. Соңыннан үзе дҽ уңайсызланып китте... 

— Мин аны белҽм, — диде Фатыйма. — Хҽтерем ял-гышмаса, исеме — 

Вафа, фамилиясе Абдуллин бугай? 

— Ие, Абдуллин. 



Алар артык сҿйлҽшҽ алмадылар, чҿнки юлбашчы Разия: 

— Сабир Салахов! — дип кычкырды. Кычкырды да, ике кулын чҽбҽклҽп: 

— Тынычлык саклагыз ҽле, иптҽшлҽр! — диде. 

Сабир сҽхнҽнең уртасына килеп басты. 

...Сҽхнҽдҽ капиталистик иллҽрнең сугышка ҽзерлҽнүе турында «Женева 

ҿстҽле» күрсҽтелде. Ҽнҽ Бриан, озын мыекларын сыпыра-сыпыра, сугышны 

«булдырмау» турында речь сҿйли. Ҽ сүзеннҽн туктагач, авызыннан һавага ялкын 

күтҽрелҽ. Бриан ролен башкаручы Сабир, речь арасында туктап, маңгай тирен 

сҿртҽ, аннары алдындагы стаканнан «су эчҽ». Шырпы сыза, һҽм аның авызыннан 

һавага ялкын күтҽрелҽ. Клуб керосин исе белҽн тула. 

Икенче номер завод тормышыннан алынган. Кҿллҽү цехы комсомоллары 

тҿрлесе тҿрле урынга таралып эшлилҽр. Бар эшлҽре — тҽмҽке тарту. Белҽк 

юанлыгы итеп махра тҿрҽлҽр дҽ тартырга утыралар, махра тҿрҽлҽр дҽ тартырга 

утыралар. Җитмҽсҽ, цех мҿдире Кашимов бу эштҽ бигрҽк тҽ аерыла тҿшсҽ. Аның 

трубкасы адҽм күтҽрҽ алмаслык. Ҽнҽ аңар комсомоллар ярыш договоры күтҽреп 

килҽлҽр, ул ҽйлҽнеп тҽ карамый... Шул вакыт сҽхнҽгҽ Разия чыгып баса. Ул 

күкрҽгенҽ «Ҿзеклек» дигҽн язу таккан. 

 
 

Сез мине чакырдыгызмы? 

Рҽхмҽт, мин килдем. 

Мине яшҽтегез инде, 

Китмҽскҽ килдем...— 

 
 

дип җырлый ул. 

Яңадан күк күлмҽклелҽр чыгып, комсомолларны, эшче яшьлҽрне, бҿтен 

эшчелҽрне ҿзеклек белҽн кҿрҽшкҽ чакыралар. Шуның белҽн пҽрдҽ тҿшҽ. Бҿтен 

залны яңгыратып кул чабалар. 

 
 

Залда ут кабынуга, кҿллҽү цехында эшлҽүчелҽрнең дҽ битлҽренҽ кызыллык 

йҿгерҽ. Бигрҽк тҽ хурланучан Рҽхим, аскы иренен тешлҽгҽн килеш, ут кабынуга, 

ишектҽн чыгып югала... Ул, йодрыкларын кыскан килеш, үзенҽ-үзе сҿйлҽнеп кайта: 

«Иртҽгҽ үк, иртҽгҽ үк барын да оештырырга!» — ди ул. 



Бу номерларны Вафа эшлҽгҽн. Аңарда сүзне, фактларны калыпка салу 

куҽте бар. Бу куҽте ҿчен ул Разия тарафыннан мактала, Фатыйма тарафыннан 

сҿелҽ, Сабир тарафыннан якын күрелҽ. 

Клубтан таралучыларның тавышлары, сҿйлҽшүлҽре белҽн урам тулды. 

— Ҽй, кҿллҽү цехын кҿллҽделҽр дҽ соң! 

— Сҿйлҽргҽ генҽ җиңел ул, бар ҽле, үзең ул цехта эшлҽп кара! 

— Ҽ рамочныйда җиңелмени? 

— Аның ише эшмени ул, кҽҗҽ савып утыралар шунда... 

Фатыйма белҽн Вафа клубтан соңарып кына чыктылар да куе яфраклы 

тупыллар буйлап алга атладылар. Вафа чаттагы сҽгатькҽ карап алды: 

— Иртҽ икҽн ҽле, — дип куйды. 

Алар, бер-берсен аңлаган шикелле, сүзсез генҽ бакчага таба атладылар. 

Бакча халык белҽн тулы иде. Кешелҽр аллеялар буйлап йҿрилҽр, 

эскҽмиялҽрдҽ утыралар, бакчаның кичке саф, тын һавасын сулыйлар. 

...Алар бакчаны бер-ике тапкыр ҽйлҽнделҽр. Җанлы газетта кемнҽрнең 

рольлҽрен начар башкарулары, кемнҽрнең яхшы уйнаулары турында сҿйлҽштелҽр. 

Ҽнҽ теге тау сыртында үскҽн сирень агачлары тҿбендҽ ҽйбҽт чирҽмлек. Бу аллеяда 

халык та йҿрми. Йҿри торгач, Фатыйма да: 

— Арыдым... — диде. Сузып ҽйтелгҽн сүзенҽ үзе ялгап та куйды: — Берҽр 

җиргҽ барып утырсаң иде. 

Вафа аны баягы агачларга таба алып китте... 

Тире белгече 

Тирече Ҽнвҽрне Милҽүшҽ авылында белмҽгҽн кеше юк. Аның туры ат 

белҽн атна саен Спас базарына тире тҿяп китүен милҽүшҽлелҽр күреп калалар. 

Ҽнвҽр бай ҽлегҽ авылда рҽхҽтлҽнеп тора, ҽлегҽ аңар революция давылының 

җиллҽре нык кагылмаган. Ул җиллҽрдҽн яшел калай түбҽле йорт сакланып калган. 

Алай булса да, давыл булуы кҿтелҽ. Бу давылның булачагын Һашимов барометр 

кебек сизҽ. 

Салах Ертык гомер-гомеренҽ Ҽнвҽрдҽ хезмҽтче булып торды. Утарларга 

сыеша алмыйча үскҽн малларны карады, тҽрбиялҽде, асларына салам түшҽде, 

вакытында кирҽк кадҽр азыгын бирде. 

Соңгы елларда Һашимовка хуҗалыгын киметергҽ туры килде: ул артык 

хайваннарның кайсын кая сатты, кайсын уртакка асрарга бирде. Шуңа күрҽ 



Салахка эш калмады. Ҽнвҽр: «Бу елларда бит ҽле кеше тота башласаң, кулак-фҽлҽн 

диярлҽр», — дип, Салахка икенче бер эш — кҿтүчелек эшен табып бирде. Кҿтү 

кҿтҽ башлагач та, Салах, иске гадҽте буенча, һҽр чҽршҽмбе кич Ҽнвҽрлҽргҽ бара 

иде. 

Кич була. Ҽнвҽр Кашимов чҽршҽмбе базарыннан кайта. Ак күбеккҽ баткан 

туры айгырны, туарып, баганага бҽйлҽп куялар. Ҽнвҽр кул сумкасы эченнҽн 

«кызыл баш»-ны чыгара. Бутылканы уч тҿбенҽ бик каты итеп бҽрҽ. Улы Касыйм, 

ҿйгҽ йҿгереп кереп, чҽшке алып чыга. Салах белҽн Ҽнвҽр тарантаска утырган 

килеш кенҽ кҽгеп алалар. 

Сабир да Ҽнвҽргҽ хезмҽт итте. Кыш кҿннҽрендҽ, беренче баскыч мҽктҽптҽ 

укыган чакта, бер кабартма кисҽге ҿчен ул аның сыеры асларын карап кайта иде. 

Мҽктҽп укытучысы Карип Мусин яхшы кеше иде. Ул бар кешедҽн битҽр Сабирның 

тормышы ҿчен борчылды. Сабирда укуга дҽрт барын, ярлы баласының эш белҽн 

күмелеп югалачагын сизеп, дүрт сыйныф бетергҽч тҽ, аны җидееллыкка укырга 

урнаштырды. Бик нык ярдҽм итте. Салах үзе малаеның ничек укыганлыгын, укып 

кем була алуы турында кызыксынмады. Тик Карипнең, аны күреп: «Малайны ҽрҽм 

итмҽ, Салах абзый, аңардан яхшы кеше чыгачак», — дигҽн сүзлҽренҽ каршы, 

кҿлемсерҽп кенҽ: «Ҽйдҽ укысын, укысын, аның бер эше дҽ юк», — дип җавап 

кайтарды. Ҽйтерсең үзе бик эшчҽн кеше иде. Лҽкин бервакыт Ҽнвҽр Салахка да: 

«Сезнең ни, кайтасыз да куышыгызда кырын ятасыз. Ҽ без, эшчҽн кешелҽр, тҿн 

йокламыйча чабабыз...» — дип ҽйткҽн иде. 

Кантон шҽһҽрендҽ ачылган «Союзкож» тире җыю бүлегенҽ агентлар кирҽк, 

дигҽч, Һашимов дус-иш аркылы анда да үрмҽлҽп алды. Хҽзер ул совет 

червонецлары белҽн эш итҽ. Тик аның зур бер кайгысы бар. Ул ничек кенҽ булса да 

червонецларны, совет банкларына биргҽнче, үз бумаж-нигында калдыру юлларын 

эзли. Шуның ҿчен ул, тирелҽр авыр килсен ҿчен, аларны тозлый торган булды. 

Чаттагы амбарының бер бүлмҽсенҽ тоз китереп тҿятте. 

Дҿрес, тире җыю эшендҽ аңар байтак кына авырлыклар да кичерергҽ туры 

килде. Шуларның берсе аны аз гына теге дҿньяга алып китмҽде. Аның борыны 

янына кара башлы бетчҽ чыккан иде. Ул докторга барып күренгҽч, алар аңа: 

«Тагын бер генҽ кҿн соңгарып килсҽң, ычкынган булыр идең, синдҽ сибирская язва 

бит», — диделҽр. Тимерне кып-кызыл булганчы кыздырып, шул бетчҽне 

яндырдылар. Ҽнвҽргҽ бик авыр булды... Ул үзен тҽмугта янучы гҿнаһлы кеше, 

докторларны зобанилар итеп сизде. 

Шуннан озак та узмады, революция давылы аңарга ныграк кагылды. 

Кемдер совет агенты булып эшлҽүче Нашимовның элеккеге кулак икҽнлеген 

«Союзкож» идарҽсенҽ җиткерде. Аннан аны чыгарырга ҽзерлҽнделҽр. Лҽкин ул 

алар чыгарганны кҿтмҽде. Шҽһҽрдҽн ашыгып кайтты да туры айгырны, болан күк 

зур кҿрҽн сыерын базарга алып барын сатты. Яшел калай түбҽле олы ҿенең 

тҽрҽзҽлҽренҽ аркылы такталар кадаклады һҽм шул кҿннҽн һашимов Милҽүшҽдҽн 

чыгып сызды. Беркем дҽ аның кая китеп югалуын белмҽде һҽм кирҽк дип тҽ 

тапмадылар. Шҽһҽргҽ килеп, ул күн заводына эшкҽ керде. 



Билгеле, авылдан килгҽн Кашимов заводта яхшы урынга урнаша алмады. 

Хҽер, ул үзе дҽ ҿмет итмҽде. Аңар чимал складына мҿдир булырга тҽкъдим 

ясадылар. Ул никтер моңа күнмҽде. Пычраграк булса да, кҿллҽү цехының мҿдире 

булырга ризалык бирде һҽм шунда эшкҽ урнашты. 

Менҽ бүген дҽ Кашимов, үзенең кыска брезент пин-жҽген киеп, эшчелҽрнең 

эшлҽүлҽрен карап йҿри. Чанга берьюлы күп тире салып юдырмый, чиста эшлҽнсен 

ҿчен болгаткалап куярга куша. Күн заводының бик күп бүлеклҽре бар. Нҽр 

бүлегенҽ кереп карап чыкканда, кҿн сизелмичҽ үтеп тҽ китҽр... 

Чимал склады белҽн янҽшҽ кҿллҽү цехы сузылып киткҽн. Аның калай 

вентиляторлары бертуктамый зыр-лап ҽйлҽнеп торалар. Чҿнки кҿллҽү цехында 

һава башкаларга караганда начар була. 

Ишектҽн кергҽч тҽ, борынны ярып, ҽчкелтем бер ис аңкый. Барабаннар 

бертуктамый шаулап су чҽчрҽтеп ҽйлҽнҽлҽр. Алардан чыккан тавыш 

машиналардан чыккандай тоела. 

Складтан вагонеткаларга тҿяп китерелгҽн тирелҽр юешлҽү чаннары 

тирҽсендҽ ҿелеп чират кҿтҽлҽр. Бетон идҽн тҿрле пычраклардан таза, чҿнки аяк 

астына түгелгҽн су идҽн астындагы шакшы суларны читкҽ чыгару трубасына — 

канализация челтҽренҽ барып тоташа. Тире юешлҽү чаннары идҽн уртасында 

калкытып эшлҽнгҽн. Складтан китерелгҽн пычрак тирелҽрне шул чаннарга 

ыргыталар. Трубалар аша чаннарга салкын су килҽ. Ул трубалар аша китерелгҽн 

пар белҽн җылытыла. Тире шунда җеби, барлы-юклы йонына ябышкан пычраклар 

шул суда юылып калалар. Аннан тирене бер кат алып саркыткач, тагын берничҽ 

кат юалар. 

Һашимов эшчелҽргҽ тҿрле күрсҽтмҽлҽр бирҽ, җитеш-сезлеклҽрне ҽйтҽ. 

Тиредҽн чыккан йонны, кҽрзиннҽргҽ тҿяп, киптерү бүлегенҽ таптыйлар. 

Һашимов бу бүлеккҽ дҽ күзен тҿшерҽ. Монда бер карт эшли. Ул бик еш кына 

тҽмҽке тартырга йҿри. Еш йҿрсҽ дҽ, ни ҿчендер Ьашимов аңар сүз ҽйтми, белмим, 

картлыгын кызгана, белмим, картның шулай тҽмҽке тартуын кирҽк таба. Биредҽ 

Маруся исемле матур гына бер рус кызы да эшли. Тҽмҽке тарту бүлмҽсенҽ бару 

ҿчен, картка кҿллҽү цехы аркылы узарга кирҽк. Һашимов, ул картның тартырга 

узып китүен күрүгҽ, йон киптерү бүлмҽсенҽ ашыга. Ишекне ябып кергҽч тҽ, як-

ягына каранып, кеше юклыгын тикшерҽ. Марусяны эштҽн туктата. 

— Тукта, Маруся, бабайлар да эшлҽп үлгҽн, эш беркайчан бетми ул, ҽ менҽ 

яшьлек үтҽ! 

Маруся боргалана: 

— Дҿрес, иптҽш Ьашимов, дҿрес, — дип, керле кулларын киеменең 

чабуына сҿртҽ башлый. 

Һашимов Марусяның ияк астын үзенең тупас бармаклары белҽн тота. Кыз 

каршы килми, кашларын сикертҽ, күзлҽрен уйната башлый. Алар онытылып 



китҽлҽр. Ул, үзе дҽ сизмҽстҽн, Марусяны кочагына ала. Кинҽт ишек ачыла. 

Йҿткерҽ-йҿткерҽ, зур кҽрзин күтҽреп, йон юучы карт керҽ. Лҽкин ул күрмҽмешкҽ 

салына. Бердҽн, Һаши-мовтан курыкса, икенчедҽн, кыздан яхшысынмый. Ул 

керүгҽ, Маруся тиз генҽ сушилка янына бара, ҽ Һашимов тизрҽк һҽм күбрҽк эшлҽү 

турында Марусяга күрсҽтмҽлҽр бирҽ башлый. 

Бервакыт Һашимовка Сабир белҽн очрашырга туры килде. Шҽһҽрнең таш 

урамында очраган Сабир аңа аз гына кызганыч тоелды. Ул дҽшми генҽ узып 

китҽргҽ чамалаган иде дҽ, Һашимов үзе каршысына барды: 

— Нихҽл, авылдаш? Каян җил ташлады? Ни эшлҽп йҿрисең? 

— Эш эзлим. Ҽ син кайда эшлисең? 

Һашимов үзенең күн заводында эшлҽвен Сабир-дан яшермҽде. Шулай да 

күн заводын яманлап сҿйлҽп китте: 

— Һич рҽтлҽре-чиратлары юк, акча ҽз тҿшҽ, эшчелҽре качалар... 

Һашимовның Сабирны икенче күрүе күн заводында булды. Ул складтан 

вагонеткага тире тҿяп маташа иде. Һашимов бу юлы инде аның янында сырпалана 

башлады. 

— Нигҽ мин эшли торган цехка кермҽдең? Авылдаш булгач, акча ягын да 

рҽтлҽгҽн булыр идем, — диде. 

Сабир: «Ах, капкорсак, минем бу заводка керүдҽн шүрлисеңмени?» — дип 

уйлады. Ҽ Һашимов, эченнҽн генҽ: «Бетте. Сызудан башка юл калмады», — дип 

куйды. 

Шулай да ул, йҿзенҽ мҿлаемлык чыгарып, Сабирга эндҽште: 

— Кереп-чыгып йҿргҽлҽ, авылдаш, мин менҽ шунда гына. 

Җанлы газетта булган хҽлне Һашимовка шул кичтҽ үк җиткерделҽр. Ул 

ҿендҽ иде. Хҽбҽр ишетелгҽнче үк, башын кыйшайта-кыйшайта, озак итеп нҽрсҽдер 

язды. Ахыры кулындагы калҽмен кара савыты читенҽ куеп уйга батты: «Юк, бер 

вакыт килер, Һашимов, һичшиксез, баер. Иске байлыктан да уздырып, яңадан мал-

мҿлкҽт җыяр, яңадан үз эшенҽ, тире җыярга тотыныр. Менҽ бу завод тирелҽре 

Һашимов кулында булсыннар иде, ул аларны кая озатырга, ничек акча табарга 

белер иде». Бу уйлар аны һҽр кҿнне диярлек шулай йҿдҽтҽлҽр иде. 

...Уйларын бүлеп, кемдер тҽрҽзҽгҽ чиртте, Һашимов куркып китте. Ул ишек 

ачарга чыкты. Рҽхим икҽн. 

Рҽхим ишектҽн керү белҽн ҽйтеп салды: 

— Ҽй пешерделҽр дҽ соң сине! 



— Кайда? — диде Һашимов, үзе агара тҿште. 

— Җанлы газетта. Син генҽ дип, син генҽ түгел инде: цехыбыз белҽн... 

— Нишлҽп? Ни җитмҽгҽн тагын аларга? Рҽхим сҿйлҽп китте: 

— Промфинплан бервакыт тулмый, дилҽр, комсомоллар тҽмҽке тарту белҽн 

вакытларын үткҽрҽлҽр, дилҽр, цех мҿдире зур портфель, зур трубкадан йҿрүне генҽ 

белҽ, дилҽр, комсомолларның ярыш ачуына каршы тҿптҽ, дилҽр... 

— Ялган бу, ялган, мин ник каршы булыйм. 

— Шулай дилҽр бит. 

Аның сүзен бүлеп: 

— Юлбашчысы, юлбашчы кем? — диде Һашимов. Аның күзлҽрендҽ ачу 

чаткылары ялтырый иде. 

— Разия Баязитова, — диде Рҽхим. Аннары арттырып та куйды: — Мин 

ярыш оештырыйк дип бик күптҽн ҽйттем бит. Ҽ син.. 

 
 

Разия Баязитова 

Разия, бюродан кайтып, үз бүлмҽсенҽ керде. Бүлмҽ тын, тик сҽгать кенҽ 

келт-келт йҿри. Тҽрҽзҽдҽн ай нуры кереп, бүлмҽнең яртысын яктырткан. Мич 

сырында мҽче мырлый. 

Разия, ут кабызмый гына, караватына барып утырды... Ул хҽзер Сабир 

турында уйлый, аның белҽн беренче очрашуны күз алдына китерҽ. Менҽ Разия 

цехлар саен җанлы газетка телҽгҽн кешелҽрне язып йҿри. 

Шадра, дулкынланып торган саргылт чҽчле бер егет: 

— Нҽрсҽ соң ул җанлы газет? — дип сорый. Разия аңлата. Теге егет: 

— Алай булгач, мине дҽ яз, — ди. 

Аннан соң аның иптҽше, кара чҽчле, каратутлы, оял-чан гына егет тҽ: 

— Мине дҽ яз, мин Вафа Абдуллин, — ди. Тора-бара җанлы газета ҿчен бик 

тҽ файдалы кеше 

булып чыга. Ул завод эчендҽге вак-тҿяклҽрне күрҽ белҽ, шуларны җырга да 

сала. 



Аннары Разия Салахов кичергҽн тормыш авырлыкларын үзенең күргҽннҽре 

белҽн чагыштырып чыга. Аңар Салахов күргҽн авырлыклар инде таныш, бар да 

аның аша үткҽн кебек күренҽлҽр. 

Ул белҽ башлаган авырлыкларның очы дҽһшҽтле ачлык елдан килҽ. Шул 

елдан башлап беренче кабат, бала күңелендҽ яшь агачка үткен пычак белҽн киртлҽп 

эз калдырган кебек, ярлылык тормышы гомер буена сҿйлҽрлек эз калдыра. 

Ачлык ел. 

Кҿтүче Баязит карт авылда беренче булып ачыга башлый. Аның ике 

баласы, мич башында иске чүпрҽклҽргҽ тҿренгҽн килеш, җылылык эзлилҽр. Ҽ 

җылылык юк. 

Баязит ачлыкка бирешҽ башлый. Ул чыдый алмый, азак чиккҽ җитҽ... 

Сҽкедҽге мендҽргҽ капланып үксеп-үксеп елый башлый. Күршелҽр Чыгыш 

тавыннан майлы кара балчык алып кайталар. Үзалдына каралып, майланып торган 

бу балчык ҽти кешенең соңгы азыгы була. Иртҽгесен балалар мич бантыннан гына 

юкҽ чыптага тҿрелгҽн үлекне кемнҽрнеңдер алып чыгуларын күреп калалар. 

Күп тҽ узмый, ана да ахыр чиккҽ җитҽ. 

Авылда шатлыклы хҽбҽр тарала: ачлар ҿчен авылга кукуруз кайтарыла. 

Ҽнисе, үзенең кечкенҽ чанасын тартып, кукуруз биргҽн җирдҽн паек алып кайта. 

Күп тҽ үтми, балалар ҿчен ашханҽ ачыла. Лҽкин бу шатлыкны ҽнисе генҽ күрҽ 

алмый. Ҽти-ҽнисез калган Разинне авылга килгҽн бер кызылармеец шҽһҽргҽ алып 

китеп балалар йортына бирҽ. 

Разия ул вакытларны тҿштҽге кебек кенҽ хҽтерли. Еллар үтҽ, ул инде үсмер 

кыз булып җитешҽ. Аңар: «Син зур инде», — дилҽр. Аны балалар йортындагы бер 

иптҽше белҽн шушы күн заводына урнаштыралар. 

Кайвакыт сүз чыга. Егетлҽрнең кайберлҽре: «Юк, имеш, син телҽсҽң нишлҽ, 

табигать барыбер ул сине җиңҽ. Син үз гомереңдҽ кемне дҽ булса берҽүне яратырга 

тиеш...» — дилҽр. 

Разиячҽ бу дҿрес түгел. 

«Дуслыкмы, иптҽшлекме?» соравы аның үзенчҽ, Разиячҽ чишелҽ. Ул 

барысы белҽн дҽ дус, барысы белҽн дҽ иптҽш, үз сыйныфы кешелҽрен тигез ярата. 

Шуңа күрҽ аңар башка беркемне дҽ алардан — шушы сыйныф кешелҽре эченнҽн 

аерып алып яратмас кебек. 

Бҽлки, ул Сабирны яратадыр? Юк, бу андый ярату түгел. Бу ярату иптҽш 

кызларны, рамочныйдагы бригада членнарын яратудан берни белҽн дҽ аерылмый 

шикелле... 

Кҿллҽү цехында эшлҽүчелҽргҽ ярыш ачу дҽрте кызлар арасында күптҽн 

йҿри иде инде. Шулай да ул бертҿрле калыпка салынып оешып җитмҽгҽн, шуны 



кузгатырга, шуны алгы планга куярга кирҽк. Кҿллҽү цехында эшлҽүче Рҽхим 

кергҽч тҽ, кызлар берҽм-берҽм аңар үзлҽренең күңеллҽрендҽ йҿргҽн ярыш 

пунктларын ҽйтеп чыктылар: 

— Без менҽ акчабызның ун процентын һҽр айны саклык кассасына 

калдырабыз, сез дҽ шулай эшлҽгез! 

— Без эшлҽп чыгаруны йҿз процентка җиткерҽбез, брак, прогулның затын 

да калдырмыйбыз, сез дҽ шулай эшлҽгез! 

Соңгысы Рҽхим ҿчен ҽзрҽк җайсызрак булды. Комсомол Рҽхим кепкасын 

бҿтенлҽй алга таба шуыштырды да, башын кашый-кашый: 

— Бусы белҽн тезгҽ сугасыз, малай, Разия, — дип куйды. 

Болай Рҽхимгҽ ҽйтеп чыгару гына ярыш ачу түгел иде, аны бҿтен завод 

белерлек, һҽр цех ишетерлек итеп ҽйтҽсе иде. 

Кызлар шуңа ҽзерлҽнделҽр. 

Разия рамочный цехта эшлҽүче кызларның бригадиры иде. Кайчандыр аңа, 

авылга кайткач, шҽл бҽйлҽү эшен күрергҽ туры килде. Йортка яңа гына тҿшкҽн 

алсу битле, кирҽк булса да, кирҽк булмаса да һҽрвакыт белҽклҽрен сызганып йҿри 

торган яшь килен нҽзек кенҽ итеп эрлҽгҽн бҽрҽн йоныннан аруга ябыныр ҿчен шҽл 

бҽйлҽгҽн иде. Бҽйлҽп бетергҽч, шҽлне агартып юдылар, сыктылар; киптерер ҿчен, 

шҽлнең һҽр теле саен берҽр кадак кагып, тактага тарттырып куйдылар. Менҽ шул 

шҽл кадаклау аларның хҽзерге эшлҽренҽ бик охшый иде. 

Рамлау бүлеге дҽ заводның бантка цехлары кебек: тҽрҽзҽлҽре якты, 

диварлар тҿрле лозунгларга бизҽлгҽннҽр. Эшлҽүчелҽрнең барысы да хатын-кызлар, 

шуңадырмы аеруча пҿхтҽлек күренҽ. Кулларына кечкенҽ келҽшчҽлҽр тоткан бу 

хатыннар, тирене ҿстҽл тактасы сыман такталарга тартып, пробкаларга охшашлы 

пешкаларны тиренең кырыена кагалар. 

Ярышны кҿллҽү цехына белгертү кҿне җиткҽн иде. 

Разия тҽнҽфес вакытында язылган договорны укып китте: 

— Иптҽшлҽр, тыңлагыз, теге ҽкҽмҽтлҽрне ярышка чакырабыз. Мин монда 

яздым, калганнарын ҿстҽрбез. Укыйм: 

«Без, Ленин исемендҽге күн заводы эшчелҽре, рамлау цехындагы Баязитова 

бригадасы, биш елны дүрт елда тутыруның барлык җаваплылык ларын искҽ алып, 

удар бригадага оешып һҽм социализм ярышына чыгып, партия тарафыннан алга 

куелган бурычларны эшчелҽр сыйныфының батырлыгы белҽн үтҽвебезгҽ 

хҿкүмҽтебезне ышандырабыз. 

Кҿллҽү цехындагы иптҽшлҽрне үзебез белҽн тиңлҽшергҽ чакырып, 

түбҽндҽге шартларны һҽр ике якның да үтҽүлҽрен сорыйбыз: 



1. Эш кҿнен тыгызлау, бракларны бҿтенлҽй юк итү, прогулларны ясамау 

(кирҽксез сҿйлҽшүлҽр, тҽмҽке тартуларны бетерү Һ.6.). 

2. Машиналар ҿстеннҽн шефлык алу, эш кораллары белҽн сак эш итү, 

кадакларны кирҽкмҽгҽн урынга тотмау, аларны идҽнгҽ ташламау. 

3. Бирелгҽн эш бҽялҽрен удар хезмҽт нигезендҽ түбҽнҽйтергҽ тырышу, 

шуның белҽн хҿкүмҽткҽ ҽйбернең эшлҽнеп чыгыш бҽясен тҿшерергҽ ярдҽм итү. 

4. Айлык акчабызның 10% ын саклык кассаларында калдыру, моның белҽн 

илнең индустриялҽшү фондына ярдҽм итү. 

5. Эшлҽп чыгаруны 100% ка җиткерү, үзебезнең цехтагы булган сҽбҽплҽр 

аркасында башка цехларга һичбер ҿзеклек тудырмау. 

6. Кирҽк булган чакта ял кҿннҽрдҽ дҽ эшлҽү». 

— Разия, син бит тегелҽр турында бернҽрсҽ дҽ язмагансың? 

— Кемнҽр турында? 

— Администрация турында. 

— Нинди тҽкъдимнҽр бар соң? 

— Мҽ яз берне, минекен яз ҽле: келҽшчҽ белҽн чүкечлҽр һҽрвакыт булып 

торсыннар. 

— Булды, — диде Разия. 

Аннан соң Разиягҽ кызларның тҽкъдимнҽре бер-бер артлы ява башлады: 

— Ҽ кадрлар турында? 

— Безнең цехка иң кимендҽ биш ҿйрҽнчек алырга кушарга. 

— Тагын? 

— Эшкҽ килүне һҽм эшлҽп чыгарган продукцияне нык исҽпкҽ алу 

турында... 

Кызлар онытылып озак утырдылар, лҽкин берсенең исенҽ тҿште: 

— Иптҽшлҽр, аш ашамый калабыз. 

Кызлар бер-бер артлы, ашыгып, договорга кул куйдылар. Иң соңыннан 

договорны эш киеме кесҽсенҽ бҿклҽп салган Разия җиңел генҽ, баскычлар аша 

түбҽнгҽ, ашханҽгҽ таба атлады. 



Разия иртҽгесен договорны кҿллҽү цехына алып керде. Бер генҽ минутка 

алар Кашимов белҽн күзгҽ-күз очраштылар. 

Ул, муенын суза тҿшеп: 

— Кем кирҽк иде сезгҽ, туташ? — диде. 

— Рҽхим кайда? 

— Шундадыр, — дип, Һашимов цехның икенче башындагы бушлыкка кулы 

белҽн күрсҽтте. 

Һашимов Разиянең Рҽхим янына киткҽнен һҽм алар-ның бҿтен 

хҽрҽкҽтлҽрен җентеклҽп карап торды. Менҽ Разия кесҽсеннҽн ниндидер бер язу 

чыгарып укыды. Аннан язуны Рҽхим үз кулына алды һҽм бер кат карап чыкты. 

Алар, нҽрсҽ турындадыр озак кына сҿйлҽшкҽч, кул бирешеп аерылыштылар. 

Кыз китҽргҽ җыенгач та, башын яктыга таба борып: 

— Кара, озаклама, — дип куйды. 

һашимов, постка куелган кирҽксез сакчыдай, килбҽтсез зур аяклары белҽн 

идҽнгҽ шап-шоп басып, ҽрле-бирле йҿрде. 

Яңа кергҽн кызны Нашимов, билгеле, белҽ иде. Чҿнки күптҽн түгел булып 

узган җанлы газетада Һашимовны зур трубкасы белҽн күрсҽткҽннҽр иде. «Күнче» 

газетасында да Ьашимов турында чҽнечкеле мҽкалҽ басылып чыкты. Имеш, ул 

вакытында башка цехларга кирҽкле чималны ҿлгертми. Удар бригадалар 

оештырырга комачаулый. «Тагын мине газетага язарга кергҽндер ҽле бу кыз, — 

дип уйлады ул. — Юк инде, бу юлы язу белҽн генҽ калмас, тҿрле материал җыя 

башласа, бҿтенлҽй заводтан сҿрдерер». 

Һашимов шуңардан курыкты. 

Ул, йомшак кына басып, Рҽхимгҽ таба юнҽлде. Башта аның эшлҽгҽнен 

карап торды. Аннан, җай чыккач, сүзен башлады: 

— Нишлҽп йҿргҽн була ул кыз тагын? Рҽхимнең нигҽдер белгертҽсе 

килмҽде: 

— Юк, болай гына. 

Ьашимов Рҽхимнең нечкҽ хислҽрен бел мҽкче булды, ахры, бармагын ҿскҽ 

күтҽреп: 

— Кара, син кызлар белҽн бик шаярма! — дип куйды. Рҽхим елмайды гына. 

Аңар Һашимовның тел тҿбе бик 

аңлашыла иде. 



Иң оешмаган һҽм оештыру ҿчен җайсыз да булган цех кҿллҽү цехы иде. 

Чҿнки монда, бердҽн, сезонниклар, кара эшчелҽр эшлҽсҽлҽр, икенчедҽн, цех 

мҿдире Һаши-мов күбесенчҽ эшкҽ аяк чалып килде. 

Сҽгать дүрт тулды. 

Гудок эшчелҽргҽ ҿйлҽренҽ кайтырга хҽбҽр бирде. Завод капкасына сыеша 

алмыйча, эшчелҽр тҿркем-тҿркем булып эштҽн агылдылар. Һашимов та, начар 

тиредҽн тегелгҽн зур портфелен күтҽреп, брезент пинжҽгенең тҿймҽлҽрен каптыра-

каптыра, цехтан чыкты. 

Икенче смена килде. 

Цехның бер буш почмагына беренче сменада эшлҽүчелҽр җыелдылар. 

Рҽхим сүз башлады: 

— Иптҽшлҽр, эш менҽ нҽрсҽдҽ, сезгҽ билгеле хҽл инде ул: безнең цехка 

бантка цехларның да язмышлары бҽйлҽнгҽн. Күрҽсез, безнең цехта эш аксап бара. 

Складтан килгҽн тирелҽр ҽле дҽ булса чират кҿтеп яталар... Болай булганда, без 

үзебезнең цехның промфинпланын тутырмау гына түгел, завод промфинпланына 

да зыян китерҽчҽкбез. Менҽ минем кулда рамлау цехында эшлҽүче кызларның 

договорлары бар. Алар безне үзлҽре белҽн ярышка чыгарга чакыралар. 

Ул бая Разин белҽн тикшергҽн договорны укып чыкты. Беркем бер сүз 

дҽшмҽде. Бар да сҿйлҽр сүзлҽрен каядыр яшерделҽр. 

— Йҽ, нишлибез? — диде Рҽхим.— Хурлык бит, кызлардан да артта 

калдык, егылып үлҽрлек хурлык... 

Иптҽшлҽре белҽн озак уйлашып торганнан соң, ул тагын башта ҽйтелгҽн 

сүзне кабатлады: 

— Йҽ, нишлибез? Арадан берҽү: 

— Билгеле, кабул итҽбез! — диде. 

— Юк, алай тикшерми-нитми генҽ кабул итүдҽн файда юк. Безгҽ үз 

пунктларыбызны ҽзерлҽргҽ кирҽк. 

Берҽү каршы тҿште: 

— Ҿлгерербез ҽле, башта чандагыларны карарга кирҽк. 

— Юк, аларны карап кына калырга ярамый, буксирга алырга, үзлҽре ҿлгерҽ 

алмаган җирдҽ ярдҽмгҽ килергҽ кирҽк. 

...Договор кызларныкы тҿсле үк башланды. Беренче пункт заводның 

барлык цехлары ҿчен дҽ мҿһим булган чималны цехларга вакытында ҿлгертү, 



эштҽн тукталуларны бетерү иде. Аның артыннан башка пунктлар тезелеп 

киттелҽр... 

Иртҽгесен Рҽхим Разия белҽн тагын очрашты. Алар договор язган 

кҽгазьлҽрне алыштылар. 

Цехтагы кызлар да договорда язылганнар белҽн кызыксындылар: 

— Кая, ҽки, ата ялкаулар ни язган булганнар? Укып чык ҽле! 

Разия договорны укып чыкты. Укып чыккач та, бер кыз: 

— Бу безнеке тҿсле үк булган ич! — дип кычкырып җибҽрде. 

— Барыбыз да бер телҽк ҿчен кҿрҽшкҽч, бер булмый, ничек булсын соң! — 

диде икенче кыз. 

— Мин, ҽки, тҿкермҽслҽр дҽ дип уйлаган идем. 

— Нишлҽп алай итсеннҽр, үзебезнең иптҽшлҽр ич алар! Рҽхим үпкҽлҽгҽн 

сыман ҽйтеп куйды: 

— Ай-яй, Фатыйма, «тҿкермҽслҽр дҽ» дип карарга бер дҽ килешми инде. 

Без бит Советның үги балалары түгел. Безнең дҽ сез янган телҽклҽр белҽн 

янасыбыз, коллектив алдында эш күрсҽтҽсебез килҽ. 

— Юк, үпкҽлҽмҽ тагын син, Рҽхим, мин болай гына, шаярып кына. 

Рҽхим, терсҽге белҽн ҿстҽлгҽ таянган килеш: 

— Ҽйдҽгез, кҿч сынашкач сынашыйк инде, кем җиңҽр,— дип куйды. 

Кызлар, шатлыктан дҽртлҽнеп, биегҽн сыман сикерештелҽр: 

— Без җиңҽбез! Без җиңҽбез! 

Җиңү көне 

Завод корпусының крепость кебек сузылып киткҽн җиренҽ зур тҽрҽзҽлҽре белҽн 

механика мастерское килеп тоташа. Монда күмерлҽр нечкҽ ялкын теллҽре белҽн 

кызган тимерне ялыйлар. Тимергҽ тимер бҽрелеп, үзенчҽлекле музыка туа... 

Заводта механика цехы зур урын алмый. Шулай да машина ватылса, электр уты 

белҽн берҽр проблема килеп чыкса, тимердҽн берҽр нҽрсҽ эшлҽргҽ кирҽк булса, 

меха-ническийга йҿгерҽлҽр. 

Сабир белҽн Вафа да шушы цехта эшлҽде. Сабирга монда бик аз вакыт эшлҽргҽ 

туры килде. Ҽ Вафа һаман кеше белҽн аралаша алмады. Беренчедҽн, «кеше» дип 

карт тимерче Бориска ҽйтсҽлҽр, икенчедҽн, мастер Селезневны шулай атыйлар. 



Башкалар ҽле һаман кеше булып җитмҽгҽннҽр. Аларның кеше булыр ҿчен ҽле 

байтак ҿйрҽнҽселҽре, кулларыннан ҽле шактый тимерне үткҽрҽселҽре бар. 

Бер җыелышны Сабир ҽле дҽ булса онытмый: ничектер һҽр цех саен 

промфинпланны үтҽү турында эшчелҽр гомуми җыелыш: алдында вҽгъдҽ 

бирделҽр. Иң соңыннан Борис та күтҽрелде. 

Ул салмак тавыш белҽн сҿйлҽргҽ тотынды: 

— Промфинпланны тутырыр ҿчен, ун сҽгать эшлҽргҽ кирҽк булса, ун сҽгать 

эшлим. Минем цехтагы лар бар да шулай диярлҽр. Ял кҿнемне дҽ ял итмим — 

кирҽкми. План тулгач — безнең бҽйрҽм! Аңлыйсызмы, план тулса, үзе безгҽ ял 

була ул... 

Тыңлаучылар: 

— Бүген Борис кҽккҽн булырга кирҽк, — диделҽр. 

Аның шундый гадҽте бар иде. Эш алдыннан, кесҽсеннҽн чыгарып, ҽз генҽ капкалый 

иде ул. Аның бу эшен цех-ташларыннан берҽү дҽ «күрмҽсҽ» дҽ, бары да белҽ иде. 

Юк, Борис ул кҿнне «ак»ның тамчысын да капмаган иде. Эчендҽ кайнаган телҽкне, 

уйны, фикерне аңлаталар иде ул сүзлҽр. 

Борис гомерендҽ мҽктҽп, уку дигҽн нҽрсҽне белмҽде. Башта ул тимерчелеккҽ 

ҿрдерүче булып кына керде... Яшь Борис ҽкренлҽп югары баскычларга таба 

үрмҽлҽде. Шулай да ул язарга ҿйрҽнде. Кулына элҽккҽн телҽсҽ нинди китапның 

соңгы битенҽ кадҽр күзеннҽн кичерде, шулай итеп, үзлегеннҽн белем алды. 

Оешып эшлҽүнең иң беренче дошманы булып мастерскойда Борис санала. Ул менҽ, 

эшлик, ди, тырыша, башкаларга да тырышып эшлҽргҽ куша, ярышырга да каршы 

түгел, ҽмма аңар удар бригадалар тҿземҽсеннҽр, Борисны ударник итмҽсеннҽр, 

чҿнки болар, аныңча, бар да формаль кебек күренҽ. Ул эштҽ үзенҽ хас 

«бунтарьлыкны» сайлап алды: кеше ялгыз гына тырышсын, аңар беркем баш 

булмасын, аңардан бертҿрле җавап алмасыннар, аның ҿчен кануннар, кагыйдҽлҽр, 

договорлар, пунктлар язмасыннар. Шуннан чыгып, Борис бригада оештыруга 

каршы... 

— Оештырыгыз, мин каршы килмим, тырышып эшлҽрмен, ҽмма мине исемлеккҽ 

кертмҽгез...— дип сҿйли Борис. 

Механический цех белҽн тимерчелек цехы бер корпуста урнашкан. Ишектҽн 

кергҽч, ҽүвҽл тимерчелек цехы. Тагын бер ишекне ачсаң, механика цехы башлана. 

Кара-каршы куелган ике станокта яңа гына кара эшчедҽн күтҽрелгҽн Сабир белҽн 

Вафа эшлилҽр. 

Ҽнҽ Селезнев, борын ҿстендҽге кечкенҽ күзлеген алып, кесҽсеннҽн кулъяулыгын 

чыгарып, күзлек пыялаларын сҿртте. Болторез станогының ҽйлҽнүен мастер 

ҽйтерсең беренче кат күрде. Тимернең аяк астына тҿшүен ул озак карап торды. 



Сабирга бу ҽллҽ ничек җайсызрак булып тоелды. Ҽйтерсең мастер аның эшеннҽн 

разый түгел. 

Лҽкин мастер берни дҽ дҽшмҽде. Авыз эченнҽн сызгырынып, китҽргҽ бер-ике адым 

атлаган иде дҽ, кире килеп сүз катты: 

— Салахов, син бездҽн китҽсеңмени? 

— Ие. 

— «Светогрэожамы? 

— Мин үзем китмим, җибҽрҽлҽр. 

— Жалко, тиз тҿшенгҽн булыр идең. Менҽ разрятыңны арттырырга дип тора идем. 

Жалко... Ҽ үзеңнең китҽсең килҽме? 

Сабир моңа ни дип тҽ җавап кайтарырга аптырады... Ике тҿрле аңлашырлык 

булсын ҿчен: 

— Килсҽ дҽ, килмҽсҽ дҽ, аңа бит карамый, — диде. 

— Да, шулай шул инде. Шулай да, анда баргач, шушы эшкҽ керергҽ тырыш. 

Ярыш авырлык белҽн булса да бу цехка да керде. Комсомоллар цех киңҽшмҽсендҽ 

ул мҽсьҽлҽне кузгаттылар. 

Борис тагын каршы тҿшеп карады: 

— Оештырыгыз, эшлҽгез, лҽкин мин каршы. Мин эшкҽ каршы түгел. Мин эшне 

яратам. Мин бригадага керҽ алмыйм. Минем натурам аны күтҽрҽ алмый. Мин үзем 

тырышырмын. Үзем генҽ. 

Ике кеше, ике мастер бүген пычакка-пычак килделҽр: 

— Собраниелҽрдҽ син бугаз ертасың! 

— Мин бит үзем турында сҿйлим, Сергей Николаевич, сҿеклем. Эшлим, унике 

сҽгать, унҿч сҽгать эшлим, но оешу миннҽн булмый. Натурам күтҽрҽ алмый, 

аңлыйсыңмы син шуны, юкмы? 

— Аңлыйм, аңлыйм кайсы гайкаң бушаганын, — диде Селезнев.— Француз 

ачкычы юк ҽле, тҽрбия аласың бар ҽле синең, тҽрбия аласың бар. Эшче җыры түгел 

бу, Борис! Син анархистлар җырын җырлыйсың. — Ул, ачуланып, йодрыгы белҽн 

ҿстҽлгҽ китереп сукты: — Аңламаган кешегҽ аңлатуы авыр да соң! — Аннары 

азрак басылгандай булды: — Син, Борис Петрович, алай анархист-ланма, син 

Совет властенда яшисең, үз иптҽшлҽрең белҽн бергҽ бул. Син эшчеме? 

— Ие, эшче. 



— Син эшче иптҽшлҽрең белҽнме? 

— Ҽйдҽ, андый мҽсьҽлҽгҽ кермҽ ҽле син. Оештырыгыз, мине язмагыз, мин 

язылмыйча гына эшлим. 

Күп сүзлҽрдҽн соң тимерчелҽр — үзлҽренҽ, механический цех үзенҽ берҽр бригада 

оештырдылар. 

Эштҽн чыгышлый, Сабир белҽн Вафа сүзгҽ килделҽр: 

— Вафа, ике станок белҽн эшлҽп булыр идеме? — Сабир шундый сорау белҽн 

Вафаның йҿзенҽ карады. 

— һҽй, кит, малай, эштҽн чыгарсың. 

— Минем алай да сынап карыйсым килҽ ҽле. 

— Кит инде, юк белҽн саташма... 

Рамочныйдан бер кҿтү кызлар чыркылдашып, йҿгерешеп чыктылар. Шулар 

арасында Разия дҽ бар иде. Ул Сабирга кычкырды: 

— Сабир, Сабир, сиңа бер сүз ҽйтҽсем бар. 

Сабир Разингҽ таба китте, Вафа белҽн сҿйлҽшкҽн сүз ҿзелде. 

— Ҽйдҽ аулакка барыйк, Разин, диген, Сабир! — дип, кызлар арасыннан берҽү 

кычкырды. 

Барысы да шаркылдаштылар. 

Алар бер читтҽн атладылар. Разин сүз башлап китте: 

— Сабир, менҽ нҽрсҽ: Нашимов дигҽн кеше Милҽүшҽнеке икҽн, син аны 

белҽсеңме? 

— Ник белмим, ул безнең авылныкы шул. 

— Ул нинди кеше? 

— Тҿскҽме? 

— Юк, чыгышы ягыннан. Революциягҽ кадҽр кем иде ул? 

— Бер тирече иде шунда. Безнең ҽти дҽ, мин дҽ аңарда хезмҽтче булып тордык. 

Ул, Сабирга үпкҽлҽгҽн шикелле карап: 



— Ник син аны башта ук ҽйтмичҽ йҿрдең? — диде.— Менҽ кҿллҽү цехының 

квартал заданиесен үти алмавы нҽрсҽдҽн икҽн, эх! — Аннары ул иреннҽрен кысты. 

— Ярый, мин аны кирҽкле урынга җиткерермен. 

— Мин бит аны белҽлҽр дип торам. Нҽрсҽ, ул белгеч бит... 

Сабир үзен акларга телҽде, лҽкин үз сүзеннҽн үзе кызарды. 

* * * 

Һашимовны завкомга чакырдылар. 

Завком бүлмҽсе башка бүлмҽлҽрдҽн ҽллҽ ни аерылмый. Аның диварларында, 

башкаларныкындагы кебек, бүгенге кҿрҽшнең лозунглары күренеп торалар. 

Диварда Ленин, Сталин рҽсемнҽре. Уртага ҿстҽл куелган. Анда завком 

председателе Һадиев утыра. 

Ишектҽн зур трубкалы, брезент киемле берҽү күренде: 

— Исҽнмесез! 

— Исҽнме! 

— Сез мине чакырттыгыз? 

— Ие. Сезнең белҽн бераз сҿйлҽшеп аласы бар иде. Утырыгыз. 

Һашимов ҿстҽлгҽ каршы торган урындыкка килеп утырды. 

— Нашимов иптҽш, сезнең цехта план ничек, бүген бит егерме алтысы? 

Завком, бер күзен кыса тҿшеп, шул сорауны бирде. 

 
 

— Ничек дип сорыйсыз, Һадиев иптҽш, безнең һҽммҽ адымыбыз сезгҽ билгеледер 

инде дип уйлыйм: химикатлар җитешми. Дҿрес, чимал бар, лҽкин эшче кҿче ҽз. 

Социализмча эш методларын ҽле дҽ булса үзлҽштереп җиткерҽ алмыйбыз... Аннан 

соң, онытмаска кирҽк, кҿллҽү цехының эш шарт ларын үзегез белҽсез. 

— Син объектив сҽбҽплҽр артына качма, конкрет итеп ҽйт, нҽрсҽлҽр җитешми? 

Ул ҿстҽл тартмасыннан зур блокнот чыгарды да Һашимов ҽйткҽннҽрне яза 

башлады: 

— Химикатлар җитешми. Лабораторияне кысарга кирҽк. Булды. 

— Бригада юк. 



— Гафу итегез, сездҽ бит бригада бар: Рҽхим бригадасы. 

— Белмим. Алар миңа ҽйтеп эшлҽмҽделҽр. 

— Гаҗҽп инде, бер-берегезне белешми эшлисез. Ярый алайса, бригаданы ныклап 

юлга салырга. 

— Эшче кҿче җитешми... 

— Без артык эшче кҿче ала алмыйбыз. Ул вакытта ҿстҽмҽ расходлар, — диде 

Надиев, карандашын ҿскҽ күтҽреп. — Менҽ болай итсҽк, товар бҽясе үсҽчҽк. Эш 

кҿнен тагын да тыгызландыру турында кҿрҽш алып барырга. Беттеме? 

— Иң зурлары шулар. 

— Инде хҽзер ҽз генҽ үзегез турында. Сез бит ҽле, ял-гышмасам, Милҽүшҽнеке 

буласыз? 

— Ие, шул авылныкы булам. 

— Сезнең авылдагы кҿнкүрешегез ничек иде? 

— Урта хҽлле крҽстиҽн. Үзем Советка тире җыядыр идем. 

— Батрак тоттыгызмы? 

— Юк, мин үзем тотмадым. Минем бер эшкҽ яраксыз карт ҽти бар иде. Без аның 

белҽн бер ҿйдҽ: ул югарыда, мин түбҽндҽ тордык. Миңа нишлҽп батрак кирҽк 

булсын үземнең бу белҽклҽрем бар чакта... 

Ул белҽклҽрен күрсҽтте. 

— Ҽ заводка нинди язу белҽн килдегез? 

— Нинди язу белҽн килим, революция башыннан Советка тире җыйдым. Бервакыт 

лишун булганым юк. Язулар күп минем, ҽле менҽ монда да бар. - - Ул, ашыгып, 

эчке кесҽсеннҽн бумажнигын тартып чыгарды: — Менҽ карагыз: бусы 

«Кожсоюз»да тире җыйган ҿчен бирелгҽн. 

Председатель, тҽмҽкесен тартып, язуны караштырга-лады да: 

— Сез бит, батрак тотмадым, дисез... Монда эшлҽүче Салахов сездҽ батраклыкта 

эшлҽгҽнен ҽйтеп тора. 

— Дҿрес, Салахов эшлҽде. Тик ул миндҽ түгел, ҽтидҽ эшлҽде. 

Аларның сүзлҽре бетте. Завком председателе Наши-мовка үзе хакында тагын 

ҿстҽмҽ документлар табарга кушты. 



Ул бүлмҽдҽн чыкты һҽм баскычка таба юнҽлде. Баскычтан түбҽн тҿшү аңар ҽнҽ 

шул хҽзерге тоткан урыннан — түбҽннҽн түбҽнгҽ таба тҿшү кебек күренде... 

 
 

* * * 

Бүген белдерүлҽр эленҽ торган тактада кызыклы гына бер мҽгълүмат бар иде. 

«Кем ала? 

Ашыгыгыз! Ашыгыгыз! 

Айның, азаккы көннҽре якынлаша. Комсомол ячейкасы завод күлҽмендҽ үзенец 

промфинпланын алдан тутырган цехка кучмҽ байрак бүлҽк итҽчҽк. Бар цехлар да 

күчмҽ байрак өчен көрҽшкҽ!» 

Клуб ишегеннҽн кергҽч тҽ иң алдагы витринага эре хҽрефлҽр белҽн шул белдерү 

язылган иде. 

Менҽ ишек шыгырдады. Ишектҽн Разия белҽн бер иптҽш кызы керде. Алар 

витринага якынлаштылар. Разия белдерүне кычкырып укып чыкты да: 

— Алабыз, үзебез алабыз! Беркемгҽ дҽ бирмибез! — диде. 

Янындагы иптҽше сорау бирде: 

— Бүген ничҽсе, егерме бишеме ҽле? 

— Егерме бише. 

— Ҽ безнең план ничҽ процентка тулган? 

— Туксан икегҽ җиткҽн инде. 

— Алай булгач, арттырып үтҽргҽ була. Алар алга атладылар. 

Ишектҽн Вафа белҽн Сабир да уздылар. Алар да белдерүне укыдылар: 

— Бездҽн ычкыныр, Сабир, булмас безгҽ... 

— Ник алай? Биш кҿн тырышып карарга кирҽк. Ҽйдҽ, эштҽн соң калып эшлҽү 

тҽкъдимен кертик. 

— Ярый шул. 

Алар да алга атладылар. 



Иң ахырдан Рҽхим килеп керде. Аның да күзлҽре белдерүгҽ тҿртелделҽр. Укыган 

саен, ул үзендҽ бертҿрле уңайсызлык, тҿшенкелек сизҽ барды. «Бҽлкем, булыр ҽле, 

тагы кҿч куеп, биш кҿнне эшлҽп карарга кирҽк», — дип уйлады ул. Аның күз 

алдына юешлҽү чаннары алдында тау-тау булып яткан тирелҽр, Нашимовның 

химикатлар юк дигҽн булып эшкҽ аяк чалуы, тагын башка шундый нҽрсҽлҽр килеп 

басты. 

Инде белдерүгҽ иптҽш булып аның ҿстендҽ янган электр лампасы гына калды... 

Числоның беренче кҿне иде. 

«Күнче» газетасы бүген кҿндҽгедҽй ике тапкыр зуррак булып чыкты. Ҿйлҽгҽ ашка 

утырган эшчелҽргҽ ашханҽдҽ аны таратып чыктылар. Газетаның башында ук 

«Комсомолның күчмҽ байрагын рамочный алды, килҽсе айда башка цехлар 

байракны рамочныйдан алырга тырышсыннар. Рамочный, җиңүеңне ныгыт, ярыш 

байрагын түбҽн тҿшермҽ!» дигҽн сүзлҽр буйдан-буйга сузылып ята. Рамочныйда 

айлык заданиенең егерме сигезенҽ 100% тулганлыгы, каршылау планының 10% ка 

үтҽлгҽне ҽйтелҽ. Кҿллҽү цехын тагын сүгҽлҽр. Ул «Объектив сҽбҽплҽр астына 

капланып» дигҽн мҽкалҽ утлы, чҽнечкеле сүзлҽр белҽн башлана. 

Механический цехта план 95% ка үтҽлгҽн. Ул цехка багышланган мҽкалҽдҽ 

тимерче Борисовка бик каты элҽккҽн. Механика цехы турында түбҽндҽгелҽр дҽ 

ҽйтеп узыла: «Механика цехында да уңышлар юк түгел, комсомоллар тарафыннан 

кертелгҽн ударчылык цехны кузгатты дияргҽ кирҽк. 

Комсомол ҽгъзасы Салахов производствоның алдынгы батыры икҽнлеген эштҽ 

күрсҽтҽ алды. Ул берүзе ике болторез станогы белҽн эшли башлады. Шуның 

аркасында механическийда алга китеш бар...» 

Иң кызыклысы — рҽсемнҽр. Менҽ алдан аэроплан очып бара, аңар кызыл яулык 

бҽйлҽгҽн бер кыз утыртканнар да «Рамочный» дип язганнар. Аның артыннан 

автомобильдҽ дубильный цех бара, аннан, утырып, «анархист» Борис 

дыңгырдавыклы юлдан чаба. Иң ахырдан гына берҽү озын киемнҽн, зур мыеклы, 

килбҽтсез зур портфель тоткан, авызындагы зур трубкасы паровоз морҗасыдай 

тҿтен чыгарып бара. Үзе ишҽккҽ атланган. Тегелҽр артыннан калышмаска уйлый. 

Ишҽккҽ атланган кешенең Ьашимов икҽнлеген фамилиясен язмыйча да һҽркем 

белҽ. 

Нашимов теш арасына кысылган ит кисҽген шырпы белҽн чыгарырга маташканда, 

аңа да газета китереп бирделҽр. Ул газетага баштанаяк күз йҿртеп чыкты. Бигрҽк тҽ 

аны үзе хакындагы мҽкалҽ һҽм рҽсем кҿендерде. Анда болай язылган иде: 

«Кҿллҽү цехы мҿдире һашимов элекке вакытта тире җыючы, революциядҽн соң да 

батрак тоткан, кеше кҿченнҽн файдаланган. Хҽзерге вакытта эшче кҿче җитми 

дигҽн булып эш кҿнен тыгызламый, химикатлар сылтавы белҽн чималны озак 

яткыра. Үз цехында эшлҽүче бригада барлыгын да белми. Объектив сҽбҽплҽр 

астына поса...» 



һашимов газетаны дүрткҽ бҿклҽде дҽ, редактор янына дип, рҽхимсез язган мҽкалҽгҽ 

каршы үзенең документлар теле белҽн каршылык күрсҽтҽ аласын уйлап, ишектҽн 

чыкты. 

Редактор аны салкын гына каршы алды. 

— Сез, иптҽш, миңа урынсыз бҽйлҽнгҽнсез бит. 

— Безгҽ мҽкалҽне завкомнан бирделҽр, һҽрхҽлдҽ, без завкомга ышанабыз. 

— Соң бит менҽ бу документлар? 

— Ҽ батрак тотмау турында бармы? — Анысы юк. 

— Менҽ шунысын табып китер син миңа. 

— Ник, анысы да була. 

Һашимовта ике кешегҽ ачу туды. Аның берсе — Ра-зия, икенчесе Сабир иде. Сабир 

бҿтен нҽрсҽне Разиягҽ сҿйлҽп биргҽн. Тегесе аны завкомга җиткезгҽн. Разия 

беркҿн, цехка да кереп, Рҽхимнҽн материал алып чыкты. 

Һашимов, Сабирны алдан ук очратып: «Минем турыда күп сорарлар, син берни 

белҽсе булма, авылдаш», — дип ҽйтеп тҽ куйган иде. Малай күнгҽн иде дҽ бит, ҽ 

хҽзер менҽ барысын да сҿйлҽп ташлаган. Бу ике кешедҽн, ничек кенҽ, кайда гына 

туры килмҽсен, үч алырга уйлады ул. Хҽзер шуңа планнар да кора башлады. Базар 

кҿнне, «документлар» җыярга дип, Милҽүшҽгҽ кайтып китте... 

 

 
 

Бүгенге кыенлыклар 

Бюро сайлаулары үткҽрелде. 

Партячейкадан беркетелгҽн Шаһи абзый бу сайлауларның нинди ҽһҽмиятле 

икҽнлеген секретарьдан соң тагын бер кат кабатлады. Җыелыш шуңар күрҽ дҽ 

кандидатураларны бик озак тикшерде. 

Сабирны да бюрога сайладылар. 

Разияне дҽ сайламакчылар иде. Моңар Сабир һҽм башкалар каршы чыкты: 

— Нҽрсҽ һаман бер кешене җигҽсез: үз цехында производство киңҽшмҽлҽрен алып 

баручы ул, җанлы газетта юлбашчы ул, җитмҽсҽ, комсомол линиясе буенча, хҽзер 

эштҽн дҽ туктатып, үзен укытучылар курсына мобилизовать иттек. 



Вафа бу җыелыштан кҿнчелек утына кабынып кайтты. Кайчандыр Милҽүшҽ 

мҽктҽбендҽ алар ҽүвҽл Сабир белҽн бер партада утырып укыдылар. Аннан Вафа 

бер сыйныф югары күтҽрелде, Сабир сыйныфыннан күчҽ алмады... 

Ҽ хҽзер Сабир күтҽрелҽ. Аның күз алдында шадра битле, зур соры күзле, саргылт 

бакыр чҽчле Сабир түгел — кепкадан, кулына күн портфель тоткан, кирҽкмҽгҽн 

урында артык сүзен дҽ ычкындырмый торган Сабир булып күренде. 

Ну җыелыштан соң байтак җыелышлар булды, лҽкин Вафа очен анда бер генҽ дҽ 

кызыклы мҽсьҽлҽ каралмады, тикшерелмҽде. Имеш, ударчылык турында мең 

тапкыр чҽйнҽлгҽн бер балык башы бүген тагын мең дҽ беренче кат чҽйнҽлҽ. 

Социализм, килҽчҽк белҽн кызыктыру... ҽ хҽзерге тормыш турында сҿйлҽшү кайда? 

Товар юклык, тормыш авырлыгы мҽсьҽлҽлҽрен нигҽ кҿн тҽртибенҽ куймаска? Нигҽ 

аларны эшчелҽр массасы алдына чыгарып тикшермҽскҽ? 

Вафа бу хакта озак уйлады, күптҿрле фикер йҿртте. Бу мҽсьҽлҽне берҽр җыелышта 

чыгып ҽйтергҽ дҽ омтылды. Тагын курыкты да: оппортунист, контр диярлҽр, эштҽн 

куарлар дип шиклҽнеп калды... 

Кич. Сирҽк кенҽ утыртылган баганаларда фонарьлар җемелди. Вафа каядыр 

барырга җыенган иде. Вҽлүк килеп керде. Алар икҽүлҽп чыгып киттелҽр. Вҽлүк — 

ач яңаклы кеше. Ул сҿйлҽргҽ, сҿйлҽшергҽ бик ярата. Вафа белҽн дҽ бик озаклап 

сҿйлҽшеп торгалыйлар. 

Алар бакчага бармакчылар иде, лҽкин юл ҿстендҽ пивной туры килде. Вафа анда 

керергҽ һич тҽ уйламаган иде, тик Вҽлүк, ҽйдҽ кереп чыгыйк, дигҽч, каршы 

килмҽде. 

Ишектҽн керүгҽ, борыннарына тынчыган, күңелне болгандыра торган ис килеп 

бҽрелде. Лҽкин тора-бара алар күнектелҽр, исне бҿтенлҽй тоймый башладылар... 

Алар чаттагы клеенка җҽйгҽн бер ҿстҽлгҽ килеп утырдылар. Юан официант сыра 

китереп бирде... 

Вафага ҽнҽ шул ишектҽн керүе генҽ авыр. Шул бусаганы атлаганны кеше күрмҽсҽ, 

иптҽшлҽре сизмҽсҽ, аның җаны тыныч, ҽ эчтҽ кем генҽ очрамасын, ул Вафа ҿчен 

куркыныч түгел. Чҿнки ул кеше дҽ инде анда тикмҽгҽ кермҽгҽн — эчҽргҽ кергҽн. 

Менҽ хҽзер ул Вҽлүк белҽн ялгыз. Аның тирҽсендҽ комсомоллар да юк, 

промфинплан, удар бригада, ярыш дигҽн сүзлҽр дҽ комачауламыйлар. Кружкадагы 

сыра күбеклҽре берҽм-берҽм шиңҽ, шуның белҽн начар уйлар да югала бара. Ул 

башын күтҽрҽ тҿште: «Мин нинди кешелҽр белҽн утырам?» — дип уйлады. Үзенең 

табындашларын күздҽн кичерде: ҽнҽ бер чатта кепкасының козырегын кырыйга 

калдырып кигҽн бер сҽлҽмҽ киемле кеше перчатка сатып йҿри. «Кайдан булса да 

суккандыр», — дип уйлады Вафа. Чаттагы ҿстҽлгҽ бер кеше башын куйган да гыр-

гыр йоклый. Аны сыра ташучы юан урыс уята: 

— Гражданин, биредҽ йокларга ярамый. Исерек каршы килҽ: 

— Синең ни эшең бар, телҽсҽм — йоклыйм, телҽсҽм — эчҽм, бу минем үз эшем. 



Ҽнҽ берҽү яшь кенҽ хатын белҽн эчеп утыра. Егете кызык нҽрсҽ сҿйли, ахры, чҿнки 

алар икесе дҽ шаркылдап кҿлеп куялар. Яшь хатын, папирос тҿтененнҽн 

«балдаклар» очыра-очыра, егеткҽ текҽлеп карый. Тышка чыга торган ишек янында 

берҽү шыңшып-шыңшып елый... 

Ҽнҽ ике авыл агае утыралар. Кыршаулы бүрек кигҽне ара-тирҽ сирҽк сакалын 

тҿзҽткҽлҽп куя: 

— Колхозга кергҽнче, Ваһап, кинҽнеп калыйк ҽле, — дип хихылдый-хихылдый, 

бутылкадан сыра агыза. — Анда кергҽч, сыра эчҽргҽ ярамыйдыр? 

Икенчесе, гайрҽтлҽнеп: 

— Кайтам да һҽйбҽтлҽп бер атны сатам да җибҽрҽм, бер сыерымны тотам да суям, 

аннан гына керсҽм керҽм,— ди. 

Вафа аларны таныды. Алар авылдашлар булып чыктылар. «Черт алыр сезне 

колхозга...» — дип уйлады ул. Лҽкин барып эндҽшергҽ хурланды. 

Менҽ ул караштыргалаудан туктады, ҽ Вҽлүк үзенең сүзен һаман дҽвам итҽ иде ҽле: 

— Син, егет, китап укый-укый бозылган. Китап бит ул, иптҽш, кешене бик боза 

торган нҽрсҽ. 

Вафаның Вҽлүк сүзен тыңлыйсы килмҽде. Чҿнки алар бик мҽгънҽсез булып 

тоелдылар. 

Вафа алдындагы бер кружка сыраны эчҽргҽ тотынды. Сыра салкын иде, үзенең 

ҽрем тҽме, боз кебек салкынлыгы белҽн тамакны туңдырып тҿште. Кинҽт ул айнып 

киткҽн кебек булды. Табындашлары турында: «Бар да үлҽргҽ хҿкем ителгҽн, юкка 

чыгарга тиешле халык...» «Мин кемнҽр белҽн утырам?» дигҽн соравына ачык 

җавап бирелде кебек. Инде икенче сорау туды: «Мин нигҽ соң монда кердем?» 

...Ул кружка тҿбендҽ калган сыраны ашыгып йотты да, кепкасын баса тҿшеп: 

— Ҽйдҽ, Вҽлиулла абзый, тайдык моннан! — диде. 

 

 
 

* * * 

 
 

Заводның капкасы гудоктан соң ун минут үткҽч биклҽнҽ. Соңга калучылар заводка 

керҽ алмыйлар. 



Ҿй ишеген ябып чыкканда, Вафа үзлҽренең гудогын ишетте, шуңа күрҽ дҽ ашыгып, 

урыны-урыны белҽн йҿгергҽлҽп бара башлады, лҽкин ул килеп җиткҽндҽ, капка 

биклҽнгҽн иде инде. «Капка тҿбендҽ тору яңа гына комсомолга кергҽн кешегҽ 

килешеп бетҽ торган эш түгел. Капка тҿбендҽге сакчыдан никадҽр генҽ ялынып 

сорасаң да, ул кертмҽс», — дип, Вафа, монда торуның файдасыз икҽнлеген сизеп, 

кире борылды... Менҽ кичҽ Вҽлүк белҽн очрашмаган булса, аның боерыкларына 

күнмҽгҽн булса, болай булмас та иде! 

Димҽк, бер прогул булды. 

«Бу бит бер сҽбҽпсез прогул. Ничек сҽбҽп табарга? Иртҽгҽ ни йҿз белҽн цехташлар 

күзенҽ күренергҽ? Җитмҽсҽ, вагонеткалар этеп йҿртү эшеннҽн, кара эштҽн Сабир 

белҽн аларның икесен механический цехка күчергҽннҽр иде. Станок буш тора 

торгандыр...» 

Бүлмҽсенҽ кайтып кергҽндҽ, ул Вҽлүкне сүкте: «Йҽ имде, эт нҽрсҽ, кич ялга каршы 

очраган булса...» 

Оггэлдҽ яткан китапларның берсе күз угына элҽкте. Ул, аныр уйларны онытып 

торыр ҿчен, бер китапны ачты. Лҽкин укымыйча кире куйды. Караватына ятып 

торып, тҽрҽзҽдҽн карый башлады. Кояш нурлары Якты күлнең ҿстенҽ тҿшкҽндҽ, 

җҽйге җил күл тирҽсендҽге камышларны ҽкрен генҽ селкетҽ. Электр станцасы 

салыначак урындагы эшчелҽр кырмыскалардай кечкенҽ генҽ булып күренҽлҽр. 

Аннан ул караватына сузылып ятты... 

Вафа йокыдан торганда, сҽгать унберне сукты. Ҿстҽл ҿстендҽ баягы тҽртипсезлек... 

Баш авырта, ҽйтерсең ике чигҽгҽ кечкенҽ чүкечлҽр белҽн бертуктаусыз бҽреп 

торалар. Колаклар шаулый. «Барсам, йҽ эшли алмаган булыр идем», — ди Вафа. 

Тҽмҽке тҿреп, шырпы кабызыйм дигҽндҽ генҽ, бүлмҽ ишеген кактылар. - Кем бар? 

— Мин. Ач ҽле, Вафа. 

— Ҽ, син икҽнсең, Вҽлүк, менҽ сине каргап ята идем ҽле... 

— Каргый торгансыңдыр дип килдем дҽ шул, — диде ишектҽн керүче, аннары 

куллары белҽн кесҽсенҽ тыгылды: — Давай, баш тҿзҽтеп алыйк, — дип, кесҽсеннҽн 

бер «ак»ны тартып чыгарды. 

Аның бу кыланышы Вафаның ачуын китерде: 

— Хҽл белергҽ керсҽң, кесҽңҽ «яшел елан» тыгып килмҽ син миңа! 

Вҽлүк гаҗҽпсенде, кашларын сикерткҽлҽде. Кичҽ генҽ рюмкаларны чҽкештереп-

чҽкештереп эчкҽн Вафадан бүген шул сүзлҽрне ишетү аңар гаҗҽп тоелды. 

— Ҽ кичҽ ярый идеме? — дигҽн сорауны ҽйтеп ташлаганын сизми дҽ калды. 



Вафа дҽшмҽде, урын күрсҽтте. 

— Ҽнҽ тегендҽ утыр да, тҿзҽтсҽң, үзең генҽ тҿзҽт, — дип, кунакка артык ҽһҽмият 

бирмҽде. 

Кунак бер мҽлгҽ чыгып китҽргҽ дҽ уйлаган иде, лҽкин никтер туктады: 

— Синең аркада, Вҽлүк, бүген прогул ясадым ҽле. 

— Син, энекҽш, прогулдан курыкма, — диде Вҽлүк.— Хҽзерге эшче кҿченҽ 

аптырау заманында куркырга ярамый. Безне бит кая да алалар... 

— Эш анда түгел, — диде Вафа.— Мин яңа гына комсомолга кердем. Яңа гына 

механический цехка, станокка күчерделҽр. 

— Ь.е! — диде Вҽлүк, бутылканың астына каты иттереп сукты. Пробка, борчак 

кебек, читкҽ атылды. Баягы пычрак стакан кулга алынды, кесҽсеннҽн бер баш суган 

чыгарды. 

Вҽлүк берүзе ныклап баш тҿзҽтергҽ тотынды. 

Вафага кҿн ифрат озын тоелды. Җҽйге кҿннҽр, хҽер, болай да озын була. Эшсез 

торсаң, тагын да озын, үткҽреп бетерҽ алмаслык булып күренҽлҽр. 

Менҽ кич җитсен иде. Вафа бу кайгысын һич булмаса Фатыйма белҽн уртаклашыр, 

Сабирдан үзенең станогының хҽлен сораптыр иде. Ие, тизрҽк кич җитсен. Юк, 

моннан соң Вҽлүк сукмагына аяк басмас ул. Шулай үз эченнҽн генҽ ант та итте... 

Ул бүлмҽсендҽ шундый җирҽнгеч кешегҽ баш тҿзҽтергҽ рҿхсҽт иткҽненҽ дҽ үкенҽ 

башлады. «Хҽзер берҽрсе килеп керсҽ, икҽү эчеп утыралар икҽн дип ҽйтҽчҽк» дип, 

Вафа ҽзрҽк кенҽ шиклҽнеп тҽ алды. 

Бҽхетсезлеккҽ каршы, нҽкъ шул вакыт тагын ишек шакыдылар. 

— Ни хҽллҽр бар, Вафа? — дип, ишектҽн үк сораша-сораша, Сабир керде. 

— Менҽ авырып торам, малай, һич хҽл юк. 

— «Яшел җылан авыруы» гына түгелме? 

— Юк, каян килсен ди ул, эчмҽгҽч. 

Сабир Вҽлүк белҽн дҽ исҽнлҽшкҽн булды. Яңа кешенең керүенҽ артык ҽһҽмият 

бирмҽгҽн сыман, Вҽлүк ҿзелгҽн сүзен дҽвам итте: 

— Кичҽ ҽле берҽү белҽн ызгышырга туры килде дҽ, шуннан бҿтен нервалар 

кузгалды. Шуннан, давай, мҽйтҽм, берне алып кайтып, кабып ятыйм да, кызышкан 

каннар таралсын дип алдым. Каптым. Бере артыннан икенчене, икенче артыннан 

ҿченче... Каһҽр бит ул, бер китсҽ китҽ. Ҽ бүген пахмил инде, ансыз булмый... 

Вафаны да кыстыйм да, якын да килми, авырыйм, гына ди... 



- Мине Селезнев сорадымы? — диде Вафа. 

— Юк, нишлҽп сорасын. 

— Минем станок тик торамы? 

— Мин аны җибҽрдем. Менҽ дигҽн итеп ике станок белҽн эшлҽп була икҽн...— 

диде Сабир, шатлыклы тавыш белҽн. 

Вафа урыныннан күтҽрелде: 

- Кит аннан! 

- Ҽйе, зырылдап кына торалар. 

Сабир, ашыгып, ачык тҽрҽзҽдҽн нидер карады да: 

- Ярый, Вафа, мин ашамаган бит ҽле, ашыгам, бүген җыелыш та буласы. Кил, — 

дип, ишектҽн чыга башлады. 

Вафага авыр иде. Алай да ул Сабир артыннан: 

Сорасалар, авырый, диген, — дип кычкырып калды. 

...Вафа Вҽлүктҽн читкҽ тайпылырга, эчмҽскҽ, прогул ясамаска уйлаган иде. Лҽкин 

сүзендҽ тора алмады. Шушы вакыйгадан соң ул тагын ике кҿн прогул ясады. Хҽтта 

бер комсомол җыелышында иптҽшлҽре тарафыннан аны шелтҽлҽгҽн сүзлҽр 

ишетелҽ башлагач, ул трибунага чыгып гафу үтенҽсе, үзенең гаеплҽрен таныйсы 

урында сүгенергҽ тотынды. Болай ярамаганын үзе дҽ бик яхшы белҽ иде. Шулай да, 

үзе дҽ сизмҽстҽн, баш ияргҽ телҽмҽде. Хҽтта бу мҽсьҽлҽгҽ һич тҽ бҽйлҽнеше 

булмаса да, аны борчып торган ашау-эчү һҽм башка шуның кебек нҽрсҽлҽр 

турында да сҿйлҽп китте. Шулай итеп, партиянең бүгенге сҽясҽте дҿрес түгел дигҽн 

сүзгҽ кадҽр барып җитте. 

Аңа бҿтен уйларын ҽйтеп бетерергҽ ирек бирмҽделҽр. Ҽле күптҽн түгел генҽ үзен 

комсомолга алган иптҽшлҽре, кычкырып-сызгырып, аны трибунадан куып 

тҿшерделҽр. Бу хҽлдҽн ул кинҽт тирлҽп чыкты һҽм үзенең тҿзҽлмҽслек бик зур 

ялгыш ясаганын сизҽ башлады... 

Аның эшен механический цехтагы комсомол ячейкасы бюросында да карап, 

комсомолдан чыгарырга булдылар. 

Бу ячейкада секретарь Сабир Салахов иде. 

Көн нинди матур! 

Электр станцасының нигезен салу ҿчен кызу җир эшлҽре бара. Егермелҽп җир 

казучы алмаш-тилмҽш кҿрҽк белҽн балчык ыргыталар. Менҽ иңенҽ берьюлы 

егерме пар чабата күтҽргҽн Галиулла чокыр алдына килеп басты: 



— Сезгҽ, егетлҽр, чабатаның менҽ дигҽнен алдым. Аның ҿстендҽ кыска брезент 

пинжҽк, пинжҽк ҿстеннҽн 

кул яссуы зурлыгындагы каеш белҽн билен нык итеп буган. Ул ҽле күптҽн түгел 

генҽ авылдан эшкҽ килде. Тальян белҽн авыл урамын бер итеп йҿрмҽгҽненҽ дҽ инде 

бер ай. Бер ай инде аның кызларын күргҽне юк. Артельдҽн аны: «Син русча 

белҽсең...» — дип сайладылар. Имеш, десятникларның эшлҽткҽн эшлҽрен барысын 

да белеп тор, вакытында нҽрҽт яздыр, вакытында эш киемнҽре алуны кайгырт... 

Кичҽ генҽ алар беренче хезмҽт хакын алдылар. Вак акча булмагач, Хҽйри картның 

егерме тиене Галиуллада калды. Шул акчаны сорый-сорый, Хҽйри карт 

Галиулланы йҿдҽтеп бетерде. Галиулла: «Бүген тагын сорар, үзе сораганчы 

бирим», — дип, аңар кҿмеш тҽңкҽне бармаклары эченҽ яшереп сузды. 

— Хҽйри абзый, мҽ ҽле, бер нҽмҽ бирҽм. 

Хҽйри карт кҿл тҿшкҽн сакалын селкетеп кҿлемсерҽде: 

— Ала каргада алачагың булсын икҽн, — дип, акчаны сузылып алды. 

Галиулла чокыр кырыена баскан да ҽле һаман карап тора. Аның ҽнҽ шул 

балчыкларны казып, тиз генҽ эшлҽп, күп кенҽ акча аласы килҽ. Алачак акчаны 

канларга тоту турында да баш вата ул: егерме сумы ҿйгҽ, ун сумы чалбар алырга, 

ашаудан артканы ҿйгҽ кайтканда баеп кайтыр ҿчен сума җыярга китҽчҽк... Аннан 

башка хыяллар... 

Шулай матур уйларга чумган чакта, аның алачак-би-рҽчҽклҽре фикерен чуалтты. 

— Вҽлиулла абзый, минем синнҽн аласым бар бугай. 

— Каян килсен ул? 

— Ник, столовойда икҽү винегрет ашадык ич, оныттыңмыни? 

— Ай-яй, Галиулла, онытмыйсың икҽн үзең дҽ. Шат, гел шуны уйлап йҿрисең, — 

дип, Вҽлүк елмая тҿште. 

— Егет кешенең башында мең тҿрле уй була ул. Вҽлүк башын селкеп елмаеп 

куйды: 

- Бирермен, Алладан вҽгъдҽ җиткҽч бирермен. — Үзе кесҽсе тҿбеннҽн киндер 

янчыгын эзлҽп тапты да, акта-рына-актарына: — Вак акча юк икҽн шул, апаем, — 

диде. 

— Юк, миңа хҽзер үк бирүең кирҽк түгел, тик онытып кына җибҽрмҽ диюем, — 

дип, Галиулла үзен-үзе юатты. 

Якты күл буенда субай сугалар. 



— Ҽйдҽ күтҽрик ҽле! 

— Тагын күтҽрик ҽле! 

Менҽ атлылар бүрҽнҽлҽр, такталар тҿяп уздылар. 

Галиулла субай сугучыларга да, бүрҽнҽ тҿяп китүчелҽргҽ дҽ артык ҽһҽмият 

бирмҽде. Аның иң зур ҽһҽмият биргҽн нҽрсҽсе — эш, аннан акча иде. 

Кинҽт сҿйлҽшҽ башладылар: 

— Ну, егетлҽр, нишлибез, ударныйга язылабызмы? — диде ул. 

— Бер-ике-ҿч ай эшлик ҽле. Үзебезне эштҽ күрсҽтик, ҽ болай кҽгазьдҽ генҽ торып, 

бер файда да булмас, — диде егетлҽрнең берсе. 

— Ударныйны отпускыга кайтармыйлар дип сҿйлилҽр,— диде икенчесе. 

— Юк ла, карчыклар сүзен сҿйлисең син! 

Арада кҿлдерҽ торган Җамали бар иде. Ул сүзгҽ кушылмый калуны бер кимчелек 

санады, ахры. Башта: 

- Ну, товар бирҽлҽрме соң, товар? — дип сорап куйды. 

- Бирҽчҽклҽр ди шул. 

- Мин риза, җегетлҽр, сез телҽсҽгез нишлҽгез. Башкалар: 

— Котырынма ҽле, Җамали! — диештелҽр. 

Ул, бераз гына уйлап торгач, кинҽт кыяфҽтен үзгҽртҽ тҿшеп: 

— Юк, булмый икҽн, җегетлҽр, — дип куйды. Бар да аңар карадылар: 

— Ник булмый? 

— Белҽсезме, ударный булгач, акчаны ничек бүлҽчҽклҽр? 

— Ничек? 

— Борын башыннан. 

— Ҽй, адҽм рҽтле сүз ҽйтҽ дип торабыз тагын, — дип кҿлешеп алдылар.— 

Вҽлиулланың борыны кечкенҽ, аңар акча да аз тиячҽк, шуңа күрҽ ул ударныйга 

язылмый 

да... 

Бары да шаркылдаштылар. Вҽлүк кенҽ кҿлмҽде. 



— Вҽлиулла ҽле ул дарым ярты борынлы булсын, Ленинградта эшлҽгҽн чакта, 

Җамали ише шакмак борыннарны чакрым ярым ташлый торган иде. 

— Булмас ла, Вҽлиулла, булмас ла, артыграк сүтелҽсең, — дип каршы тҿште 

Җамали. 

Галиуллага Якты күл буенда бер тҿркем кешелҽрнең нидер карап йҿрүлҽре 

күренде. Алар үзара нидер тикшерҽлҽр. «Берҽр комиссия-фҽлҽндер. Тикшерергҽ 

чыкканнардыр», — дип уйлады Галиулла. 

Якты күл буенда йҿрүчелҽр тикшерү комиссиясе түгел иде. Ул билгелҽнгҽн ун 

комсомолның, тҿзелешкҽ килеп, эш белҽн танышып йҿрүлҽре иде. 

Тҿзелеш башлыгы Вҽлиев аларны шатланып каршы алды, эш белҽн таныштырды. 

Җир эшлҽре беткҽн урында опалубщиклар нҽзек кенҽ шома нарат такталардан 

тҿрле багана формалары, колонна калыплары ясыйлар. Арматурщиклар бармак 

юанлыгы тимерчыбыклардан, ерткычларга читлеклҽр ҽзерлҽгҽндҽй, тимер-бетон 

ҿчен челтҽрле рҽшҽткҽлҽр үрҽлҽр. Шуннан соң бетон эше башланачак. Ҽнҽ 

чуерташ юдыру машинасы ҽйлҽнҽ. Юылган чуерташларны вагонеткаларга тҿяп 

ҽзрҽк алып баргач, бер ковшка бушаталар. Шунда ук икенче яктан бетонщиклар 

аңа ком, цемент кушалар. Ковш югарырак күтҽрелҽ, һҽм эчендҽге катнашма бетон 

бутагыч машинага бушатыла. Шунда ком, цемент, чуерташ бергҽ кушылып 

болгатыла. 

Ҿлгергҽн бетон күтҽрү ковшына килеп тҿшҽ, анысы исҽ аны тиз генҽ тиешле 

урынга күтҽреп алып менеп китҽ. Аннан бетон калай трубалар буенча кирҽкле 

урынына барып җитҽ. Арматура тимерчыбыклары тигез тулсын ҿчен, калай 

трубалар аша биектҽн агып тҿшкҽн бетонны трамбовать итеп тыгызлап торалар. 

Шефлар җир казучылар янына да килделҽр. 

Менҽ бер карт җирнең катылыгыннан зарлана башлады. _ 

— Йҽ, бигрҽк тҽ каты булып чыкты бу урын, бер-ике генҽ ыргыткач та, йҿрҽк 

сикерҽ башлый, — диде. 

Сабирны бетонщикларга бригадир итеп куйдылар... Аның күз алдында яңа эш 

кыры ачыла: аның кулыннан башларын күккҽ сузган колонналар, үзлҽренең 

җилкҽлҽрендҽ ничҽ мең тонналы корпусларны күтҽреп торачак борыслар туачак... 

Ул, канаудан кҿрҽген аркылы куеп, җир ҿстенҽ чыгучыны күрде: 

— А-а, Галиулла авылдаш, ни хҽлең бар? 

— Ничек килеп чыктың, Сабир? 

— Ничек дип, мин хҽзер гел монда эшлҽячҽкмен. 



— Ҽллҽ безгҽ кердең? 

— Ие, комсомол мобилизовать итте. 

— Ҽйдҽ, конторга таба бармыйсыңмы? Минем шунда барасым бар иде, — диде 

Галиулла. 

Алар, комендатура янындагы игъланнар ябыштыра торган такта янына туктап, 

белдерүлҽрне караштыргаладылар. 

«Иртҽгҽ, 29 июльдҽ, тҿзелештҽ булган партияле һҽм партиясез яшьлҽрнең кырга 

чыгып күңел ачулары үткҽрелҽ. Ашау расходларын тҿзелеше каплый. Җыелу 

урыны контора янында, иртҽн сҽгать 7 дҽ» дип язылган игъланны укыдылар. 

Кыр дигҽч, Сабир күз алдына еракларга сузылган, дулкынланып торган игеннҽр 

килҽ... Кояш ҽкрен генҽ күтҽрелҽ, чирҽмнҽрдҽге чыклар кҿмеш кебек ялтырый, 

тургайлар сайрый... 

— Барабызмы? — диде Сабир. 

— Юк, бармыйм, — диде Галиулла.— Кызу эш вакытында эшлҽргҽ кирҽк. Ҽ шулай 

да анда соң нҽрсҽлҽр булачак? 

Сабир башта ни ҽйтергҽ дҽ белмҽде. «Нҽрсҽ турында ҽйтсҽң аның күңеленҽ ошар 

икҽн?» —дип уйлады ул. 

- Кызлар, халык уеннары, су керүлҽр була инде, — дип куйды. 

- Ҽ гармун буламы? 

Галиулланың тел тҿбен Сабир тиз сизеп алды: 

Гармун гынамы соң, анда башка уен кораллары да күп була. 

— Барсаң да ярый икҽн, — диде Галиулла. 

Сабир ҿчен иртҽгеге кҿнне җиткерү авыр. «Менҽ иртҽгҽ кызарып кояш чыгар, су 

ҿсте тын булыр, кармак алып барсаң да ярый. Хҽер, вакыт булырмы икҽн? Бигрҽк 

тҽ ҽле аның шунысы кызык: бу кырга чыгу күн заводы эшчелҽре белҽн бергҽ 

булачак». 

Иртҽ белҽн Сабир беренче эш итеп тҽрҽзҽгҽ күз салды. Тышта вак кына яңгыр 

сибҽли иде. Димҽк, болай булгач, бары да бетте. 

Ул, һҽр атнадагы ял кҿнендҽгечҽ киенеп, тҿзелешкҽ барды. Комсомоллар ял 

кҿннҽрен үзлҽре телҽп онытканнар иде. 

Тҿзелеп! капкасыннан кергҽндҽ, аңар рабочком председателе Корнишин очрады. 

Ул бҿтенлҽй алҗыган; «күбенгҽн» портфелен кҿчкҽ сҿйри: 



— Безобразие, опалубщиклар бригадасы бүгеннҽн эшлҽрен туктатты. 

— Нигҽ, ҽллҽ айлык ҽз тҿшҽме? 

— Такта юк. 

Каяндыр, ашыгып, инженер Гуревич килеп чыкты. Аның ялан ялтыр башы 

фуражкасыз, күлмҽк якалары каптырылмаган. 

Корнишин, ҽтҽч сыман, Гуревичка ташланды: 

— Нигҽ материалларны алдан ҽзерлҽмисез? Утыз опа-лубщикның бүген простой... 

— Мин гаепле түгел, иптҽш Корнишин. Тҽэминат бүлеге ни карый? Ул утыз кеше 

турында кайгыгыз булмасын, мин аларны башка эшкҽ урнаштырдым. 

— Такта турында тҽэминат бүлеге ни ди? 

— Такта заводы такта җитештереп ҿлгерҽ алмый, ди. 

— Такта булырга тиеш! Сабир да сүзгҽ катнашты: 

— Яле, булмаса, үзем барып карыйм ҽле. 

— Вот молодец! — диде Корнишин. Атлар да килде. 

Ҿч комсомолдан торган бригада, такта алырга дип, такта заводына китте. 

Корнишин алар артыннан кычкырып калды: 

— Карагыз, тактасыз кайтып керҽсе булмагыз! Атлар юыртып баралар. Такта ҿчен 

махсус эшлҽнгҽн 

кҽкре арбада утыручылар тып-тын. Ал арның тҽмҽке тҿтене генҽ ат җиле белҽн 

артка бҿтерелеп кала. Урман алдындагы үрне менгҽч, такта заводының тимер 

морҗасы күренде. Аның янында тау-тау булып ҿелгҽн такталар. Тирҽ-якны пычкы 

чүбе каплап алган. 

Комсомоллар заводның директорын эзлҽп таптылар. Ул завод каршындагы 

правлениенең бер кабинетында тҽмҽке тҿтененҽ күмелеп утыра иде. 

— Иптҽш директор сез буласызмы? — диделҽр комсомоллар. 

— Ие, мин булам. 

— Вот, иптҽш директор, без сезгҽ «Светострой»дан бик зур үтенеч белҽн килгҽн 

идек. Безнең хҽзер анда эш тҽмам тукталды. Утыздан артык опалубщик эшсез тора. 

Такта юк. 



— Не, — диде директор, маңгай чҽчен ике кулы белҽн тҿзҽтеп.— Да, җегетлҽр, 

такта хҽзергҽ юк шул. 

Партия оешмаларының «Светострой» турындагы карарлары директорга билгеле 

иде, ул моны бик яхшы белҽ. Лҽкин директор барыбер күнмҽде. Менҽ якында 

тимер юл станцасы салыначак икҽн. Җитмҽсҽ, ул да удар тҿзелеш. Анда эшчелҽргҽ 

торырга барак тҿзү ҿчен такта кирҽк. Бар тактаны иртҽгҽ үк шунда озатачаклар: 

инде бол арының нҽрҽт вакыты ҽллҽ кайчан үткҽн. Җитмҽсҽ, җитмеш чакрымдагы 

кҽгазь комбинатының моннан ике ай элек бирелгҽн заказы үтҽлмҽгҽн. 

— Юк, такта юк, иптҽшлҽр. Булса, бик-бик рҽхҽтлҽнеп бирер идек. 

Чыннан да, заводта артык такта юк иде. 

Кычкырышып эш чыкмаслыгын белгҽч, Сабирлар китү ягын карадылар. Ишек 

тҿбенҽ чыккач, алар бер план кормакчы булдылар. 

— Тукта, завод хҽтле завод булгач, аның партия ячейкасы, һич булмаса, комсомол 

ячейкасы бардыр, — диде Сабир. 

Алар шул правление урнашкан йорттан комсомол ячейкасын эзлҽп таптылар. Ҿстҽл 

артында берҽү нидер язып утыра иде. Сабир туры аңа барды. 

— Секретарь сез буласызмы? 

— Ие, мин булам. Утырыгыз, — диде секретарь, кар-шыда торган урындыкка 

ишарҽ ясап. 

Алар ни ҿчен килгҽнлеклҽрен, директорның ничек җавап биргҽнен сҿйлҽп 

бирделҽр. Секретарь дикъкать белҽн тыңлап торды да: 

— Алай булгач, мин партия ячейкасы белҽн сҿйлҽшеп карыйм ҽле, — дип чыгып 

китте. 

Шул арада Сабирлар сҿйлҽшеп алдылар: 

- Бол айга киткҽч, алабыз инде. Секретарь озак тормады: 

— Ул юк икҽн, эшчелҽр янына производствога чыгып киткҽн. Зарар юк. Ҽйдҽгез 

ҽле, берегез белҽн директор янына кереп карыйк. 

Сабир белҽн секретарь директор янына керделҽр. Директор нидер ашыгып яза иде. 

— Менҽ бу иптҽшлҽр «Светострой»дан килгҽннҽр,— диде секретарь. 

— Алар минем янда булдылар инде. Артык такта юк, иртҽгҽ үк мин боларын 

озаттырам. Ҽгҽр булса, бик рҽхҽтлҽнеп бирер идек. 



— Алай булганда, менҽ нҽрсҽ: безнең комсомол бригадасы, ял кҿне булса да, 

иртҽгҽ эшкҽ чыгар. Бүген без «Светострой»га кирҽкле тактаны биреп җибҽрик, ҽ 

иртҽгҽ без сезгҽ аның урынына яңаларын ҽзерлҽп ҿлгертербез. 

— Менҽ алай дисҽгез ярый, — диде директор. Ул комсомол секретареның бу 

сүзенҽ чыннан да шатланды. Хҽтта, урыныннан торып, секретарьның аркасыннан 

сҿеп куйды. 

Алар такта тҿяргҽ дип чыкканда, кҿн дҽ аязып килҽ иде инде. 

 

 
 

Байрак өчен 

Якты күл буеның ике ягында да эш кызып бара. 

Бер ягында, тҿзү материаллары арасында, үзлҽренең тимер кҿрҽклҽрен, балталарын 

тоткан эшчелҽр тҿркеме эш мҽйданына сибелгҽн; икенче якта күн заводының бетон 

корпуслары эчендҽге эшчелҽр тирелҽрне тҿрле сыйфатка кертҽлҽр. Аяк киемнҽре, 

күн перчаткалар, күн курткалар ҽзерлилҽр. 

Күн заводы инде ярыш уты белҽн кабынды, лҽкин ҽле яңа тҿзелештҽ бу нҽрсҽ юк. 

Яңа тҿзелеш мҽйданында бригадалар оеша гына башладылар. Күн заводыннан 

тҿзелешкҽ күчерелгҽн комсомолларга бу турыда нык кайгыртырга туры килде. 

Алар үзара җыелып сҿйлҽштелҽр, күн заводының тҽҗрибҽсен уртаклашырга, ул 

тҽҗрибҽне яңа тҿзелешкҽ дҽ күчерү кирҽклеген ҽйттелҽр. 

Завод комсомол ячейкасы да тҿзелешкҽ ярдҽмгҽ кил-мҽкче булды. Бу эшне башлап 

җибҽрер ҿчен, күн заводыннан Разия җибҽрелде... 

Ул, комендатурадан пропуск алгач, озак итеп тҿзелешне карап йҿрде. Балаларча 

кызыксынып, бетонщиклар янына килеп чыкты. Бетон бутагычның ҽйлҽнүенҽ исе 

китеп карап тора иде, аркасына бер кул ҽкрен генҽ килеп тҿште. Артка борылып 

карады — ул Сабир иде. 

— Каян җил ташлады? 

— Каян булсын, бергҽ тор да тҿзелешне күрмҽ! Бетонщиклардан берҽү сүзгҽ 

кушылды: 

— Син, кызый, нигҽ безнең бригадирны хаять итҽсең? Разия, елмаеп: 

— Ҽй, андый агач бригадирлар, — диде. 

Эшчелҽр дҽ елмаештылар. «Равиянең бүген бертҿрле эше юк, ахры, шулай шаян 

сүзлҽр сҿйлҽр ҿчен генҽ килгҽн кебек», — дип уйлады Сабир. 



Разия, бетонщикларга карап: 

— Җҽ, кайчан разряд аласыз? — диде. Бетонщиклар, шаярып: 

— Иртҽгҽ! — диделҽр. 

Алар, сҿйлҽшҽ-сҿйлҽшҽ, конторга таба киттелҽр. Инде хҽзер Разиядҽ баягы уен 

сүзлҽр юк, аның йҿзенҽ җитдилек билгелҽре чыккан иде. 

— Белҽсең нҽрсҽ? — диде ул.— Обкомолның ярышта ҿстен чыккан завод-

фабрикаларга дип билгелҽнгҽн байрагы бар. Мин сезгҽ шул хакта килдем. 

Адушкин белҽн сҿйлҽшергҽ дип килгҽн идем. 

— Сез, рамочныйлар, заводта ҿстен чыккач, инде шҽһҽр күлҽмендҽ дҽ ҿстенлекне 

алырга уйлыйсызмы ҽллҽ? 

— Эш аңарда гына түгел бит. 

Алар баскычтан ҿске этажга күтҽрелделҽр. Сул якта ячейка бүлмҽсе иде. 

Аларны «Светогрэс» комсомол коллективы секретаре Адушкин каршы алды. Аның 

ҿстендҽ ак күлмҽк, ике җиңе дҽ пҿхтҽ итеп белҽккҽ кадҽр сызганылган. 

Ул, керүчелҽрне күргҽч, яза торган калҽмен куйды да: 

— А-а, ҽйдҽгез, кадерле кунаклар, түрдҽн узыгыз,— диде. 

Адушкинның сүзенҽ каршы: 

— Нинди кунак булыйк без сезгҽ, кҿн дҽ сездҽ дигҽндҽй йҿрибез, — диде Разия. 

— Кунак дими, сезне кем дияргҽ кирҽк. Сез бит ай күрде, кояш алды кебек, керҽсез 

дҽ югаласыз. 

— Кҿне-тҿне сездҽн киткҽнем юк, тик син үзең менҽ, бюрократ кебек, кабинетыңда 

ятасың. 

— Менҽ хҽзер генҽ кузгалырга уйлаган идем, сез кердегез... 

Секретарь ҿстҽл ҿстендҽге кҽгазьлҽрне рҽтлҽргҽ тотынды. Разия белҽн Сабир 

тынып калдылар. 

Секретарь, кҽгазьлҽрне ҿстҽл тартмасына сала-сала: 

— Нигҽ тын калдыгыз, авызларыгызны биклҽделҽрме ҽллҽ? — диде. 

- Гел-гел сҿйлҽп тормыйлар бит, җил дҽ вакытлы гына исҽ, — диде Разия. 

- Белҽсеңме, Разия безгҽ ник килгҽн? — диде Сабир. 



- Ник? 

— Үзе ҽйткҽнче, мин ҽйтим инде: матур җегетлҽрне күзлҽргҽ. 

Разия уенны тагын да сузарга уйламады, ахрысы, тҿсенҽ җитдилек чыгарып, сүз 

башлады: 

— Менҽ нҽрсҽ, Адушкин иптҽш, — диде. — Гҽзиттҽ укыгансыздыр инде обкомол 

ярышта ҿстен чыккан оешмага байрак вҽгъдҽ итҽ... Син аны укыдыңмы? — дип, ул 

секретарьга текҽлеп карады. 

— Укыдым. 

— Уку гына җитми, аны җыелып тикшерергҽ дҽ эшкҽ башларга, ярышка чыгарга 

кирҽк. Мине үзебезнең ячейка шул хакта җибҽрде. Без сезнең комсомоллар белҽн 

бергҽлҽп җыелыш ясарга да ярыш договоры кабул итҽргҽ уйлыйбыз. 

— Дҿрес сҿйлисең, — диде Адушкин. — Анысы кирҽк, ҽ бит минем комсомоллар 

ҽле чыныкмаганнар, сезнең как-никак, үзең белҽсең... Безнең җиңелүебез бар... 

— Син ул хакта борчылма, безнең социализм ярышы капитализм конкуренциясе 

түгел бит ул. Без буксирга килербез, ярдҽм итҽрбез. Аннан, монда бит ҽле безнең 

менҽ мондый ун җегетебез бар. — Ул кулы белҽн Сабир-га күрсҽтте. — Алар 

шактый эш башкарырлар. 

Адушкин бераз гына уйлап алды да: 

— Булды, Разия, бир бишне! — диде. ...Алар кул кысыштылар. 

— Озын сүзнең кыскасы, ҽйдҽгез, договорның пунктларын ҽзерлибез, — диде 

Разия. 

Сабир бетонщиклар янына чыгып китҽргҽ борылган иде, Разия аны бик тиз күреп 

шелтҽлҽп алды: 

— Кая качарга йҿрисең син, җегет кеше? 

— Кая качыйм, эшкҽ барырга кирҽк. 

— Хҽзер бу эш барысыннан да кирҽклерҽк, ҽйдҽ безнең белҽн бергҽ эшлҽш, — диде 

Адушкин, үзе ҿстҽл тартмасыннан кҽгазь-калҽмнҽр чыгара башлады. 

Разия, торып, тҽрҽзҽлҽрне ачып җибҽрде. Бүлмҽгҽ саф һава керде. Алар, кулларына 

кҽгазь, калҽм алып, ҿстҽл янына уңайлабрак утырдылар. 

* * * 

 
 



Тҿшке аш вакыты. Завод эче тын... 

Рамочныйда да тынлык... Рамочный цех урнашкан бүлмҽ диварын зур кош 

канатыдай кызыл байрак каплаган. Ул байрак завод эчендҽге ярышта беренчелекне 

алган ҿчен бирелгҽн булган. 

Кызлар аны безнең байрак дип йҿрилҽр. Тҿшке ашны ашап кергҽч, Разия кызларны 

үз янына чакырды. 

— Нҽрсҽ бар? — дип, кызлар тҿрле почмаклардан килҽ башладылар. 

— Менҽ шул нҽрсҽ бар, — дип, ул диварда эленгҽн байракка тҿртеп күрсҽтте. 

— Ҽй, аның барлыгын күптҽн белҽбез без, — диде кызлар. 

— Белҽсез дҽ, белеп тҽ бетермисез ҽле. Безнең комсомоллар белҽн «Светогрэс» 

комсомол коллективы ярышырга уйлый. 

— Белмим, ҽки, аларны җиңеп булыр микҽн? — диде бер кыз. 

— Ҽ ярышта ҿстен чыккан якка нҽрсҽ бирелҽчҽк? — диде икенчесе. 

— Республика күлҽмендҽ ҿстенлек байрагы, — диде Разия, аннан тавышын 

күтҽребрҽк сҿйлҽп китте: — Иптҽшлҽр, безнең алда зур бурычлар тора. Шуның 

ҿчен тагын да кҿчлҽрне арттырып, үзебезнең договорны алдан үтик, промфинплан 

завод күлҽмендҽ тизрҽк тулсын. Шул хакта завод күлҽмендҽ комсомол җыелышы 

булыр, менҽ шуңа ҽзерлҽнергҽ кирҽк. Ҽгҽр дҽ тыңларга телҽсҽгез, мин сезгҽ 

договорның проектын укыйм. 

— Укы, укы! — диде кызлар. 

Разия халат кесҽсеннҽн кҽгазьлҽр чыгарды. 

— Мин сезгҽ аның кереш сүзен укып тормыйм. Хҽзер звонок булуы бар, тик аерым 

пунктларын гына укып чыгам, — дип, баскан килеш кенҽ укый башлады: 

«Светогрэс» һҽм безнең комсомоллар тарафыннан үтҽлергҽ тиешле пунктлар: 

1. Завод һҽм тҿзү промфинпланын һҽр айныкын да тулы килеш үтҽргҽ. 2. Брак һҽм 

прогулны бетерү ҿчен кҿрҽш алып барырга. 3. Ленин комсомолының шефы булган 

илне электрлаштыру планын үтҽү нигезендҽ «Светогрэс» гигантын беренче майда 

ходка җибҽрергҽ. Ҽ күн заводы комсомоллары икенче квартал планын вакытыннан 

элек —15 майга үтҽп бетермҽкчелҽр». 

Пунктларның иң зурлары шулар. Ҿстҽрдҽй ҽйберлҽрегезне җыелышта ҽйтерсез. 

Җҽелеп сҿйлҽшеп торырга вакыт юк. 

Нҽкъ шулчак звонок шалтырады. 



Тагын чүкеч тавышлары, такта шапылдаулары, пешкаларның сикерү тавышлары 

цех эчен чорнап алды. Аскы катта мездра машинасы зырылдарга, барабаннар 

үкерергҽ тотындылар. 

Ун сәгать 

Кояш, кара туфраклы җирдҽн дымны үзенҽ алып, рҽхимсез рҽвештҽ кыздыра. Аның 

кыздыруыннан эшлҽүчелҽрнең киндер күлмҽклҽре, манма су булып, тҽннҽренҽ 

ябышалар, ҽйтерсең ҽнҽ шул җир казучы кешелҽр кҿннең кызулыгына чыдый 

алмаганнар да, Якты күлгҽ барып, чишенми генҽ чумып чыкканнар. Урак 

ургандагы кебек, ал арның салкын ҽйрҽн эчҽселҽре килҽ, ҽ тҿзелеш бакларында 

бары тик кайнаган су. Кайнаган су Вҽлүкнең сусынын басмый. «Син аны эчҽсең, 

бер минуттан ул, тир булып, тҽнгҽ чыгып җитҽ... — дип уйлый Вҽлүк. — Нҽрсҽ дип 

кайнаткан булып суның тҽмен бетерҽлҽр икҽн, ҽҗҽлең җиткҽн булса, телҽсҽ нинди 

су эч — барыбер кҽкрҽерсең», — ди ул. 

Җир казучылар бүген бетерергҽ тиешле эшлҽрен бетерҽ алмадылар, ҿзеклек килеп 

чыкты. Срок буенча иртҽгҽ эшне тҽмамлап тапшырырга тиешлҽр, тик ҽлегҽ сул як 

стена колонналарының булачак урынының балчыгы да кузгатылмаган. 

Баш инженер Рейдел белҽн тҿзү башлыгы Вҽлиев, икҽүлҽп, башкарылган эшлҽрне 

карап йҿрилҽр. 

Инженер, үзенең һҽрвакыт бимазалый торган пенснесен урыныннан кузгата-

кузгата, Вҽлиевкҽ сүз кушты: 

— Иптҽш Вҽлиев, болар бетерҽ алмыйлар бит. 

— Нишлҽргҽ соң? 

— Бетонщиклардан Салахов бригадасын кушарга кирҽк булыр. 

— Каршы килмим, — диде Вҽлиев.— Бик мҽслихҽт,— дип ҿстҽп тҽ куйды. 

Бетонщиклар бригадасы, кҿндезге сменадан эшлҽрен бетереп кайтып, ял итҽргҽ 

ятканнар гына иде, Сабир янына Адушкин кереп сҿйлҽп бирде: 

— Менҽ, дус кеше, эш нҽрсҽдҽ: сиңа бригадаң белҽн бүген тҿнге уникедҽн ҿченче 

сменага чыгарга туры килҽ. Кара, подкачать итмҽ, комсомоллык байрагын югары 

тот! 

— Була ул. 

Сабир ышандырып калды. Ҽ бригадага ҽле хҽбҽр дҽ ителмҽгҽн иде. Кайсыларыдыр 

ятарга ҽзерлҽнҽ башладылар. Каршыдагы уку бүлмҽсендҽ ут сүндерелде. Аннан бер 

тҿркем яшьлҽр чыкты. Сабир аларга тҿнге уникелҽрдҽ эшкҽ барырга тиешлекне 

ҽйтеп куйды. 

Вҽлүк каршы килеп маташты: 



— Ул нишлҽгҽн эш тҽ эш, ял итҽргҽ ярамый микҽнни безгҽ? 

Сабир каты бҽрелде. Күптҽн инде шул исереккҽ аның ачуы кабара башлаган иде. 

— Берьюлы, станцаны ходка җибҽргҽч ял итҽрсең, — диде Сабир. 

Башкалар дҽшмҽде. 

— Белҽсезме, иптҽшлҽр, — диде Сабир.— Җир казучылар фундамент урынын 

берсекҿнгҽ ҿлгертҽ алмыйлар. Фундамент урыны ҿлгермҽгҽч, бер яктан, ташчылар, 

икенче яктан, опалубщиклар эшсез торачаклар. Без тҿзелешкҽ аз булса да ярдҽм 

итҽргҽ тиешбез бит. Ҽгҽр без баш тартсак, шулмы безнең ударниклыгыбыз? 

- Мин бүген сҽгать уникенче яртыда эшкҽ чыгам, сезне дҽ үзем белҽн чыгарга 

чакырам... Үзен эшче дип йҿргҽн кеше... 

 
 

Ул ҽйтергҽ телҽгҽн сүзен ҽйтеп бетермҽде, иптҽшлҽренең күбесе, тавышланып, 

аның сүзен бүлдерделҽр: 

— Тукта ҽле, сиңа бит бармыйбыз дигҽн кеше юк шикелле... 

— Иптҽш бригадир, син агитация ясап маташма, тот та ҽйт: җегетлҽр, эшкҽ 

чыгабыз, диген. 

Чыннан да, Сабирга күп сҿйлҽп торырга кирҽк түгел иде. Эшчелҽрнең күбесе чҽй 

алып кереп эчҽргҽ утырдылар. Тик Вҽлүк кенҽ нҽрсҽдер мыгырдап йҿрде. Ул 

бармаска уйлады. Баракта калучыларны да бутарга кереште. Сабир чыгып киткҽч: 

— Белҽсезме, Сабир ник тырыша? Ул награт алырга тели, ҽ без, җүлҽр җилкҽлҽр, 

арка тиребез белҽн аңар награт ҽзерлибез, — диде. 

Лҽкин аның нинди кеше икҽнен бетонщиклар белеп ҿлгергҽннҽр иде инде. Шуның 

ҿчен дҽ аның сүзенҽ колак салучы булмады. Бҿтен кеше китеп беткҽч, ул да үз 

фикереннҽн кайтты. 

Соңгы трамвайлар ашыгып уздылар. 

Соңгы трамвай күк, бригаданың соңгы члены Вҽлүк тҽ эшкҽ чапты. 

«Мин генҽ бармый калу килешеп бетмҽс, аннан бит ҽле...»—дип уйлады ул. 

Галиулла бригадасы икегҽ бүленеп эшли иде. Алар-ның бер ҿлеше эшкҽ тотынган 

инде. Аларга Сабирлар бригадасының болай ярдҽмгҽ килүе хурлык булып күренҽ... 

Галиулла ҿчен дҽ бу, билгеле, уңайлы түгел иде. - Нихҽл, җегетлҽр, эшлҽр хҿрти 

диген, ҽ? Алла куҽт бирсен, — дип, бетонщиклар кҿлемсерҽп хҽл сораштылар. 



— Сезнең шикелле тимер җегетлҽрне монда бирсен,— диделҽр җир казучылар, 

алар да сер сынатмадылар. 

— Барыбер үзегезне килеп буксирга алырга туры килде... 

— Буксирга булгач, сез ничек, баржа буласызмы инде? 

— Буксирга караганда баржага күбрҽк мал тҿйилҽр ич. 

— Сҿрлектегез, җегетлҽр, сҿрлектегез. 

— Яхшы ат та бер сҿрлегҽ ич ул, Вҽлүк абзый. 

— Анысын дҿрес ҽйттең, абзый кеше. 

Алар шундый уен-кҿлке белҽн эшкҽ тотындылар. Икенче кҿнне ашханҽдҽн кайтып 

чҽй эчҽргҽ утырыр алдыннан Сабир белгертеп куйды: 

— Җегетлҽр, чҽйдҽн соң беркая чыгып китмҽгез, сҿйлҽшҽсе сүзлҽр бар. 

 
 

Чҽй эчкҽннҽн соң, менҽ шул «сҿйлҽшҽсе сүзлҽр» ҿчен, бетонщиклар бригадасының 

җыелышы булды. 

Беренче мҽсьҽлҽ ун сҽгатьлек эш кҿне хакында иде. 

Председатель, секретарь сайлап тормадылар, җыелышны бригадир Сабир алып 

барды. 

- Эш менҽ нидҽ тора, җегетлҽр. Безнең тҿзелештҽ хҽзерге вакытта эшче кҿчлҽр 

җитми. Без булган кадҽр эшчелҽрнең эшлҽп чыгару мҿмкинлеген, куҽтен-кҿчен 

файдаланырга тиешбез. Шуның ҿчен без, алдынгы бригада сыйфатында, үзебез 

бантлап ун сҽгатькҽ күчеп, башка бригадаларны да үзебез белҽн тиңлҽшергҽ 

чакырыйк. Менҽ минем шундый тҽкъдимем бар. Сез ничек карыйсыз? 

Башта берҽү дҽ сүз башларга батырчылык итмҽде. Бераз тын торганнан соң, Исмай 

чыкты: 

— Ну соң, Сабир, ун сҽгать эшлҽп безнең талчыгу арта, эшлҽп чыгаруыбыз 

түбҽнҽймҽс микҽн? Аның нинди кирҽклеге бар? Эшлҽп чыгару кимеми торган 

булса, күчҽргҽ кирҽк, җегетлҽр, минем ҽйтҽсе килгҽн сүзем шул гына иде, — диде 

ул. 

— Аны исҽплҽгҽннҽр инде, — диде Сабир.— Дҿрес, эш кҿненең унынчы сҽгате 

белҽн беренче сҽгатен чагыштырып булмый. Шулай да аерма зур түгел. 

Арадан берҽү кычкырды: 



- Ҽ акча ягы ничек булачак? 

— Безнең эшлҽү эш башыннан, аннан соң шуңар ҿстҽмҽ рҽвештҽ шул артык ике 

сҽгать ҿчен тариф ставкасын да китереп кушачаклар. 

Арадан бер карт чыкты: 

— Сабир, нани, бу турыда күп сҿйлҽп торасы юк. Без болай да ун сҽгать эшлибез 

бит, кешедҽн алда барып ябышабыз... Ҽйдҽ яз, барыбыз да риза, диген. 

Галиулланыкыларны да, Митринекелҽрне дҽ чакырыйк. 

Бу фикерне башкалар да яклады. 

Вҽлүк дҽшми-тынмый гына утырды. Эченнҽн ул каршы иде. Лҽкин ул да кулын ун 

сҽгатьлек эш кҿненҽ риза булучылар белҽн бергҽ күтҽрде. 

— Иптҽшлҽр, тагы бер мҽсьҽлҽ бар. Бу үз арабыздагы тҽртипсезлеклҽр турында: 

менҽ Вҽлиулла абзый күп вакыт куелган мҽсьҽлҽгҽ каршы тҿшҽ. Бүген менҽ 

ничектер ҽле каршы чыкмады. Аңарга без җыелыш исеменнҽн ҽйтеп үтик: ҽгҽр дҽ 

тагын бер мҽртҽбҽ генҽ бригаданың карарына аның тарафыннан каршы килүме, аяк 

чалумы астыртын рҽвештҽ сизелсҽ, ул бригададан чыгарылачак. 

Моңар бары да риза иде... 

 

 
 

* * * 

 
 

Сабир бригадасының чакыруын тҿзелеш башлыклары бик шатланып каршы 

алдылар. Бу мҽсьҽлҽ турында Наркомтруд белҽн дҽ сҿйлҽшенде. Анда, тҿзелешкҽ 

эшче кҿчлҽрнең җитешмҽвен искҽ алып, вакытлыча ун сҽгатьлек эш кҿне кертүгҽ 

каршы килмҽделҽр. Менҽ хҽзер комендатура янына ун сҽгатьлек эш кҿне кертү 

турында приказ эленгҽн. Узган-барганнар һҽрберсе шуны укып китҽлҽр. Анда бу 

эшне башлаучы Сабир бригадасына рҽхмҽт тҽ бар. 

Менҽ сҽгать дүрт тулды. Нҽзек кенҽ итеп тҿзелеп! гудогы сузылды. Эшчелҽр кое 

янындагы тау сыман калкып торган урынга җыела башладылар. Ҽнҽ рабочком 

председателе Корнишин белҽн партия ячейкасы секретаре Адилов та кое янына 

килеп басканнар. Таушалган портфель күтҽргҽн Корнишин җыелган эшчелҽр 

ҿстеннҽн бер күз йҿртеп чыкты да: 

— Башласак та ярый, — диде. 



Мыжлап торган кырмыска оясына охшашлы эшчелҽрнең тавышларын Корнишин 

тиз басты: 

— Тынычланыгыз ҽле, иптҽшлҽр! Корнишин дҽвам итте: 

— Белҽсез, иптҽшлҽр, безнең тҿзелеш — удар тҿзелеп:. Ул бездҽн күп кҿч куюны 

сорый. Безгҽ хҽзерге озын кҿннҽрдҽ сигез сҽгать эшлҽү генҽ җитми, безгҽ ун 

сҽгатькҽ күчҽргҽ кирҽк. Без менҽ хҽзер шуны тикшерҽчҽкбез. 

Ач яңаклы җир казучы Мҽһди карт, тирҽ-юньдҽге иптҽшлҽренҽ дҽ ишетелерлек 

итеп: 

— Миколай вакыты кире кайта икҽн алай булгач, — дип ҽйтте дҽ, кычкырып, 

Корнишинга сорау бирде: — Кара ҽле, рабочком иптҽш, ун сҽгать эшлҽп кенҽ күп 

файда китерҽ алырбызмы соң? 

Корнишин җавап кайтарганчы, Адилов сүз алды. Сүзен сҿйлҽргҽ керешкҽнче, ул 

зҽңгҽр күзлеген сҿртте. Адилов-ның бер күзе генҽ исҽн, икенчесе пыяла иде. Ул бер 

күзен гражданнар сугышында калдырган, батырлыгы ҿчен бирелгҽн Кызыл йолдыз 

хҽзер күкрҽгендҽ ялтырый иде. 

— Бездҽ, иптҽшлҽр, хҽзерге вакытта эшче кҿче җитешми, ҽ тҿзелешне тизлҽтергҽ 

кирҽк. Аның сузылган һҽр сҽгате безнең ҿчен миллионнар тора. Бездҽ бит эш эш 

башыннан эшлҽнҽ. Ун сҽгатьлек эш кҿненҽ күчкҽн кеше аңардан башка тариф 

ставкасыннан егерме биш процент алачак. Бу эшне бетонщиклар, Салахов 

бригадасы башлап җибҽрде. Алар аны бҿтен тҿзелеш алдына куйдылар. 

 
 

Контора эшчелҽреннҽн андыйлары, Совет властена җаны-тҽне белҽн бирелеп 

эшлҽүчелҽре, һичсүзсез, ун сҽгатьлек эш кҿненҽ күчҽчҽклҽр. 

Шуның белҽн Адилов тукталды. 

Баягы Мҽһди карт, ишетелер-ишетелмҽс кенҽ, тагын ҽйтеп куйды: 

— Күп сҿйлҽп торасы юк инде, приказ бар бит. Ике сүз булырга да мҿмкин түгел. 

Бу сүзне Корнишин ишетте да козырегы астыннан Адиловка карап куйды, үзе 

кызып сҿйлҽп китте: 

- Вот, иптҽшлҽр, сыйнфый дошман безнең ялгышла-рыбыздан һҽрвакыт 

файдаланырга гына тора. Эшчелҽрнең үзлҽре башлап җибҽрүлҽре белҽн вакытлыча 

ун сҽгатьлек эш кҿненҽ күчүне Миколай вакытына кире ҽйлҽнеп кайту, ди. Без, 

эшчелҽр, болардан сак булырга тиешбез... 

Корнишин туктады да: 



— Кемнҽр сүз ала? — диде. 

Бу эшне башлап җибҽрүче Сабир сүз алды: 

— Иптҽшлҽр, бетонщиклар һҽрвакыт алда барган кебек, партячейка тарафыннан 

яклап чыгылган һҽм бик кирҽкле дип табылган ун сҽгатьлек эш кҿненҽ күчерүне 

тҿзелеп! башлыгыннан эшчелҽр үзлҽре сораганнар иде. Рҽхмҽт, безнең тҽкъдим 

кабул ителгҽн, безгҽ җиң сызганып эшлҽргҽ генҽ кала. Ҽгҽр дҽ тҿзелеш шуны 

сорый икҽн, без бу айдагы ял кҿннҽрне дҽ эшлҽргҽ сүз бирҽбез һҽм җир 

казучыларны, бигрҽк тҽ Галиулла бригадасын ярышка чакырабыз. 

Галиуллага җавапсыз калу оят иде. Ул тирҽ-яктагы бригада членнары белҽн нидер 

сҿйлҽшкҽлҽде дҽ сүз алды: 

— Иптҽшлҽр, авыл кырларында кҿтү кҿткҽн чагымда, кайвакыт шулай кҿтүем 

таралып киткҽли иде. Шуның кебек ҽле минем бригада яңа оеша, аңарда ҽле 

таркаулык сизелҽ. Мин начар кҿтүче түгел идем, таралган кҿтүне минут эчендҽ 

туплый идем... Мин үз бригадамның күпчелеге исеменнҽн бетонщикларның 

чакыруын кабул итҽм. Кирҽк булганда, ял кҿннҽрендҽ дҽ эшлҽргҽ сүз бирҽм... 

Хезмҽткҽ күнгҽн куллар күтҽрелделҽр. Ун сҽгатьлек эш кҿне бертавыштан үтте... 

Шушы җыелыштан кайтып килгҽндҽ, Сабирга Вафа очрады: 

— А-а, Вафа, исҽнме! 

Сабир Вафаның башыннан алып аягына кадҽр карап чыкты: таушалган кепка, аның 

астыннан таралмаган чҽчлҽре салынган, җиткҽн сакал-мыек. 

Вафа авыз эченнҽн генҽ җавап кайтарды: 

— Ничево, үзеңдҽ ни хҽллҽр бар? 

— Ни хҽллҽр дип, малай, хҽллҽр ал да гҿл. Менҽ ҽле собраниедҽн кайтам. Моннан 

соң тҿзелештҽ ун сҽгать эшлҽмҽкче булабыз. Мине бит ҽле бетонщикл арга 

бригадир итеп куйганнар иде, без хҽзер — ударниклар. 

Вафа игътибарсыз гына тыңлады. Сабирның сҿйлҽп бетергҽнен кҿтмичҽ, аны 

бүлде: 

— Ҽйдҽ, юлда басып тормыйк, мин дҽ шул якка таба барам. 

Сабир, сүзеннҽн бүленмичҽ, Вафа белҽн бергҽ атлады: 

— Үзебезне берничҽ тапкыр бүлҽклҽделҽр. Мине тиздҽн десятниклыкка 

күтҽрҽлҽр... 

Вафа ҽзрҽк кенҽ кҿнлҽп куйды: «Бу аның авылдашы Сабирмы? Юк, һич юк. Бу 

башка Сабир». Сабир сорашырга тотынды: 



— Ну, гаилҽ хҽллҽрең ничек? 

— Ничек дип, шул инде, башкаларныкы кебек. 

— Юк, мин Фатыйма белҽн сине начар торасыз дип ишеттем... 

— Кеше сүзе инде ул, — диде Вафа, эч серен ачып саласы килмҽде. Үзе, Сабирга 

үпкҽлҽгҽн сыман: — Син дҽ авылдаш итмисең хҽзер, һич килеп чыкмыйсың... 

Килеп чыксаң, үз күзең белҽн күрер идең менҽ. 

— Хҽзер эшнең бик тыгыз чагы, унар-уңикешҽр сҽгать эшлҽргҽ туры килҽ. Ял 

димибез, ни димибез. Бит менҽ җҽй кҿне безгҽ фундаментларны салып, стеналарны 

корып, түбҽне ябып калдырырга кирҽк. Аннан кыш кҿне, машиналарны куеп, 

беренче майда зырылдатып ходка җибҽрергҽ. Кара ҽле, Вҽлүкне белмисеңме син? 

— Белҽм, — дип кҿрсенеп куйды Вафа.— Белҽм, ник белмҽскҽ. Аны суд белҽн 

утын кисҽргҽ җибҽргҽн булганнар, ул, качып, сезгҽ эшкҽ кергҽн... 

Алар саубуллашып аерылдылар. 

Ул кҿнне кичтҽн җир казучылар барагында Вҽлүк озак котыртып йҿрде. Шуның 

аркасында Галиулла бригадасының яртысы ун сҽгать эш кҿненҽ калмады. Алар да 

Вҽлүк сүзен кабатладылар: 

— Хҿкүмҽт үзебезнеке, эшчене аны бернишлҽтҽ алмыйлар. Галиуллага нҽрсҽ аңар, 

бүлҽк тҽ бирерлҽр, награда да алыр... Безгҽ кая ҽле ул. 

Корнишин тагын кызды. Сабир да битарафлык күрсҽтмҽде. Тагы бетонщиклар 

бригадасының җыелышы булды. 

Вҽлүкне бригададан чыгардылар. 

Корнишин кызып-кызып сҿйлҽде: 

— Сыйнфый дошман... хҿкүмҽткҽ саботаж ясап, утын кисҽргҽ хҿкем ителгҽн, аннан 

качкан. Безнең арада ҽле алар күп, шуның ҿчен һҽрвакыт искҽреп йҿрергҽ тиешбез. 

Эшчелҽр зур игътибар белҽн тыңладылар. Азактан Корнишин икенче тҽкъдим 

ясады: 

— Тҿзелештҽ эшче кҿче җитмҽүне исҽпкҽ алып, Вҽлүкне җир казучылар 

бригадасында калдырабыз, каршы кеше юкмы? 

Моңар берҽү дҽ каршы килмҽде. 

 

 



Корыч кадаклар 

Эшнең кызып барган чагында, кадак җитмҽү мҽсьҽлҽсе кҿн кадагына килеп басты. 

Кадак күп тҽ кирҽк түгел иде. Магазиннарда да һичбер тҿрле кадак заты юк, бүген-

иртҽгҽ кадак килүен кҿтҽлҽр. 

Кадак юклыкка карап эшне туктатырга ярамый. Тҿзелеш башлыгы Вҽлиев анда 

сугылды, монда сугылды да комсомол ячейкасы секретаре Адушкин янына керде. 

Аларның сүзлҽре шул кадак табу турында барды. Сала-хов килеп кермҽсҽ, алар, 

бҽлкем, озак утырган булырлар иде. Ишектҽн шадра битле, сипкелле Салахов 

күренде. 

Вҽлиев кычкырып каршы алды: 

— Ҽйдҽ, ҽйдҽ, Салахов, түрдҽн уз. 

— Дҽшмҽсҽгез дҽ килҽм инде. 

— Салахов, опалубка ҽзер була, бетонга ҽзерлҽнегез. Ул җир эше сезне туйдырып 

бетергҽндер инде. 

— Бер генҽ кадак та булмагач бит аны... 

— Булмаса, табарга кирҽк, — диде ул, бу малайдан берҽр файдалы фикер 

чыкмасмы дигҽндҽй, аның ягына башын кыйшайтып. 

— Менҽ мин дҽ шул кадак хакында җенлҽнеп йҿрим. Миндҽ ике тҿрле тҽкъдим бар 

иде, — диде Сабир. 

Вҽлиевнең күзлҽре Сабирга текҽлде. Адушкин да, ашыга тҿшеп: 

— Йҽ? — диде. 

— Берсе — тимерчыбыктан кадак кисү, икенчесе... Адушкин, ҽйтеп бетерергҽ дҽ 

ирек бирмичҽ, кулын 

селекте. 

— Белмим, булмас, — диде, кинҽт ҿметсезлҽнеп.— Ҽ икенчесе? 

— Икенчесе? Теге корпусның уң ягындагы бетон колонналар кипкҽннҽрдер дип 

уйлыйм. Кипсҽлҽр, ал арның опалубкаларын алырга кирҽк. 

— Аның белҽн нишлҽмҽкче буласың? 

— Иске кадакны суырып алып, турайтып, эшкҽ җибҽрербез. 

Секретарь утырган җиреннҽн торды: 



— Ҽ монысы, чыннан да, барып чыгар шикелле. Тҿзелеш балалыгы да, папиросын 

суыра-суыра: 

— Бер гаҗҽп эш булачак, — дип куйды. — Давай, Адушкин, бу эшне тиз генҽ 

оештыр, — дип ҿстҽде. 

— Мин ҽле күн заводында булдым. Безнең бит андый эшкҽ үз эшчелҽребезне тоту 

файдасыз, күн заводы комсомоллары безгҽ ҿмҽгҽ килмҽкче булалар, шул арны 

кушарбыз, — диде Сабир. 

Бу йҿрҽкнең нинди дҽрт, нинди ашкыну белҽн типкҽне ҽллҽ кайдан сизелҽ иде... 

...Вҽлиев урыныннан торды: 

— Кайтыйм мин, җегетлҽр, иртҽгҽ иртүк барасы җирем бар иде, — диде. Аннан, 

Адушкинга таба борылып: — Кадак ҿмҽсен оештыруны сиңа тапшырам, — дип 

куйды. 

— Була ул! — диде Адушкин. — Ҽйдҽ, мин дҽ киттем, күн заводына тагын бер 

тапкыр ҽйтеп куйыйк, яхшырак булыр. 

Алар ҿчҽүлҽп баскычтан тҿшеп киттелҽр. Иртҽгесен ял кҿне иде. Күн заводындагы 

яшьлҽр кадак ҿмҽсенҽ килделҽр. Аларны Сабир: 

— А-а, иске дуслар килгҽн, — дип каршылады. 

— Ие, безне онытып та җибҽрдегез, — дип җавап кайтарды Разия. 

— Сез онытыласызмы соң? — дип, Сабир уенга борды. 

Яшьлҽр эшкҽ тотындылар. Разия корпусның уң яктагы опалубкасының тактасын 

лом белҽн каера. Сабир, эш белҽн үтеп барганда, аның янында тукталды. Ул 

Разиягҽ бераз карап торды да: 

— Бир ҽле ломыңны, каера белмисең, — дип, аның кулыннан ломны алды.— Аны 

менҽ болай итеп каерырга кирҽк. 

Такталар шытырдап кубып чыктылар. 

Ҽнҽ Галиулла да кулындагы ломы белҽн бетон багана һҽм такта арасындагы арага 

китереп-китереп суга... 

...Каерылган такталар, тавышланып, җиргҽ тҿшҽлҽр. Секретарь белҽн бер тҿркем 

яшьлҽр кулларына корыч келҽшчҽлҽр алып аларның кадакларын суыралар. 

Суырылган кадакларны бер ящикка җыя баралар. 

Ҽнҽ бер урында шул кадакларны тимерлҽр ҿстендҽ турайталар. Бер читтҽ доң-доң 

итеп тимерчыбыктан кадак кисҽлҽр. Чүкеч тавышы үзенең чыңы белҽн колакны 

яра. 



— Кадак булачак! 

Ҿмҽдҽге яшьлҽрнең барысы да шул уй белҽн яна, алар-ны шул нҽрсҽ шатландыра. 

* * * 

 
 

Күн заводы белҽн тҿзелеш яшьлҽре кырга чыгарга дип билгелҽнгҽн кҿннҽрендҽ 

яңгыр яуганга күрҽ бармый калганнар иде. Шуннан соң инде берничҽ ял кҿне үтте. 

Менҽ алар кадак суыру ҿмҽсеннҽн соң килгҽн беренче ял кҿнендҽ барысы да кырга 

җыелып чыктылар. 

Якты күл буйлап барып, Шайтан чокыры яныннан үтеп үрне менгҽч, Милҽүшҽ 

елгасы ялт итеп җҽелеп ята. Тирҽ-ягы яшел болын белҽн уратып алынган елга, 

боры-лып-борылып, үзенең очын ҽрҽмҽлектҽ югалта. 

Таллар ботаклары белҽн суга иелгҽннҽр дҽ ҽйтерсең Милҽүшҽнең терекҿмеш суын 

эчҽлҽр. Болын һавасы күкрҽклҽргҽ рҽхҽтлек бирҽ. 

Разия, сумкасын тоткан кулын селки-селки, Сабир белҽн янҽшҽ атлый. Алар ни 

турындадыр кызып сҿйлҽшҽлҽр. 

Фатыйма белҽн Вафа да килҽ... Вафаның йҿзе болытлы кҿн тҿсле ачулы, аңардан 

дҿньядан туйганлык сизелҽ. Ул менҽ хҽзер дҽ телҽр-телҽмҽс кенҽ атлый. Бантка 

яшьлҽр кебек шат түгел. 

Үткҽн прогулдан соң Вафага бары да кырын күз белҽн караган сыман тоела... 

Колактан-колакка Фатыйма турында йҿргҽн сүзлҽр Вафага килеп ишетелделҽр: 

«Имеш, Фатыйма Булат дигҽн бер студент белҽн чуала, Вафаны ташлаган икҽн». 

Билгеле, бу сүзлҽр кҿнче Вафа күңелендҽге ачуны тагын да кабарта тҿште. 

Разия генҽ ул сүзлҽргҽ чик куярга телҽде: 

— Сез, ҽкилҽр, кеше артында сҿйлҽмҽгез, берҽр сүз ишеткҽнсез икҽн, тотыгыз да 

аның күз алдында чикылдатып ҽйтегез. 

Кызларның бер-икесе каршы килеп маташты: 

— Туры ҽйткҽн туганына ярамаган, дилҽр бит, кеше йҿзенҽ ничек чикылдатып 

ҽйтҽсең. 

Ҽле менҽ Вафа бу күңел ачуга килмҽскҽ дҽ телҽгҽн иде. Аны Фатыйма ирексезлҽп 

алып килде. «Барыйк, барыйк, ҽллҽ безнең хакыбыз юкмы?» — диде. Вафа каршы 

килҽ алмады. 



Ҽ Галиулла күңел ачарга чыгу турында язылган белдерүне укыгачтын ук икелҽнгҽн 

иде. Сабир ничек кирҽк алай күндерҽ алды... 

Менҽ хҽтфҽ кебек тигез болынлык. Чалгыларны үтмҽслҽндерүче бер генҽ ат 

кузгалагы да күренми. «Их, киерелеп, үткен чалгы белҽн бер-ике пакус чыксаң 

иде!» — дип куйды Сабир. 

Кемнҽрдер ромашка чҽчҽклҽре җыя башладылар. Фатыйма башкалардан да 

уздырып җибҽрде, шул чҽчҽкне кулына алып берҽмлҽп ҿзҽ башлады: 

— Ярата, яратмый, ярата, яратмый... 

Ҽ кайсылары ромашкаларны якаларына кыстырдылар, букетлар ясап, кулларында 

тотып йҿрделҽр. 

Башта комсомол секретаре Адушкин ял итҽргҽ ник чыкканлыкны аңлатып үтте: 

— Иптҽшлҽр, белҽсез, машина да ял итҽ. Кешене без машина белҽн беррҽттҽн куя 

алмыйбыз. Кеше машина түгел. Димҽк, шуңа күрҽ без вакытында уйныйбыз, 

кҿлҽбез... Ҽ эш вакытында тауларны-ташларны актарып ташларлык дҽртле кҿч 

белҽн муеннан эшкҽ чумабыз. Менҽ бу — безнең беренче мҽртҽбҽ ялга чыгу. Без, 

комсомоллар, бу ялга чыгуны да файдаланырга, партиясез яшьлҽрне дҽ үз 

сафыбызга тартырга тиешбез. Иптҽшлҽр, ҽнҽ теге агач тҿбендҽге ҿстҽлдҽ утыручы 

комсомолга керү ҿчен анкеталар ҿлҽшҽ, телҽгҽн кеше барып алсын... 

Секретарьның сүзе беткҽч, халык шау-гҿр килеп таралды. 

Мҽйдан уртасында, Милҽүшҽ елгасы янында халык уеннары башланды. Нҽркем 

шат, һҽркемнең йҿрҽге урыныннан чыгарлык булып тибҽ. Хҽер, һҽркемнең дип 

ҽйтеп булмас, ҽнҽ Вафаның... 

Вафа бер читтҽ күңелсез генҽ уйланып утыра. Ҽйе, ул уйлый, үкенү катыш 

кайгыра: «Мин, комсомол булмагач, монда ник килдем? Комсомол булмаганнарга 

монда килергҽ ярамыймыни?» 

Бүген ул барлык үткҽненҽ үкенү аша карый... 

Тагын очрашырбыз әле 

Уйнап кына кабызган шырпыдан да кҿчле янгын чыгарга мҿмкин. Шуның кебек, 

кечкенҽдҽн башланган сҿешү дҽ Вафаларның йҿрҽгендҽ ялкынга ҽйлҽнде. Гаилҽ 

чылбыры үзенең күренмҽгҽн богаулары белҽн ике араны тоташтырды. Бу гаилҽ 

башка гаилҽлҽр кебек бер-береңҽ булышу, җҽмгыятькҽ файда китерерлек итеп 

корылмады. Гүя бу гаилҽ ашыгыч рҽвештҽ генҽ тҿзелеп, үзенең тиздҽн җимерелүен 

кҿтте. 

Менҽ хҽзер аларның яши торган бүлмҽ эчлҽрендҽ үпкҽлҽү катыш тынычлык хҿкем 

сҿрҽ. Мич тирҽли юеш керлҽр киптерергҽ элеп куйганнар. Ике тҽрҽзҽ арасындагы 

буш урында ҿстенҽ кара түгелеп беткҽн, кырылган клеенкалы ҿстҽл тора. 



Мич буендагы караватта, тҽртҽлҽрен ҿскҽ күтҽргҽн чанадай, киез итек кигҽн 

аякларын карават тимеренҽ куеп, авызыннан морҗа тҿтенедҽй тҿтен чыгарып, 

Вафа ята. Ул үзенең үткҽн кҿннҽрен бҿртеклҽп саный, күз алдыннан үткҽрҽ: 

беренче очраган юан гҽүдҽле, тиз йҿрешле Фатыйма. Ул да булмый, аны чҽчен 

йолкып-йолкып елый торган Фатыйма алыштыра... Менҽ аларның Фатыйма белҽн 

яңа танышкан кҿннҽре. Вафа билет алган, алар театр карарга кереп баралар. 

Фатыйма алгы рҽтлҽргҽ үк утырырга ашкына, Вафа ҽкрен генҽ аның чабуыннан 

тарта. Пудраланган, кызыл иннеклҽр сҿрткҽн Фатыймага арткы рҽттҽ утыру авыр 

була... Менҽ тагын алар бервакыт урамнан баралар, нидер кызу-кызу сҿйлҽшҽлҽр. 

Шул вакыт шакмаклы кепка кигҽн егет очрый: 

— Ҽ-ҽ, исҽнмесез, Фаечка, — дип, ул Фатыйма белҽн килеп күрешҽ, Вафага да баш 

игҽн була. 

Фатыйма: 

— Ҽсгать, нинди җиллҽр сине бу якларга китереп ташлады? — дип, шакмаклы 

кепка кигҽн егетнең кулын каты итеп кысып күрешҽ. 

Вафаның йҿрҽгендҽ кҿнчелек уты кабына... Алар сҿйлҽшеп калалар. Вафа, 

тҽмҽкесен кабызып, тротуар буйлап алга таба китҽ, лҽкин Фатыйма һаман аны 

куып җитми. Ул артына ҽйлҽнеп карый, лҽкин инде анда сҿйлҽшеп торучылардан 

җиллҽр искҽн була... 

Ул кҿнли. Иртҽгҽ Фатыймага бер сүз дҽшмҽскҽ, аның белҽн ике араны бҿтенлҽй 

ҿзҽргҽ була. Лҽкин иртҽгесен Фатыйма үзе килеп сарыла. 

— Авызыңны турсайткансың, җүлҽр, минем абый ла ул, — ди. 

Бүгенге ҽрлҽшү дҽ, кычкырышу да Вафаның кҿнлҽшүеннҽн килеп чыга, ул ҿйгҽ 

кайта. Ни ҿчендер кҿн дҽ биклҽнми торган иктек бүген бикле. Эчтҽ кемнҽрдер 

ашыгып йҿри. Ишек ачыла. Ут яндыруга, ҿстҽлдҽге тҽмҽке тҿпчеге, арткы яктан 

чыга торган ишекнең ябылып җитмҽве Вафаның шиген арттыра. 

Менҽ шул күренешлҽрдҽн соң ҿйнең асты ҿскҽ килҽ. Менҽ шуннан соң Фатыйма 

чҽчен йолкый-йолкый елый башлый. 

Ачу ҽзрҽк басыла. Вафа елаган Фатыйманың җилкҽсенҽ кулын сала. Фатыйма аның 

кулын алып ташлый. Бер-бер артлы зҽһҽр сүзлҽр ҽйтелҽ: 

— Син телҽсҽ нинди хатын белҽн себерелҽсең, эчҽсең... Ҽ мин ҿй сакчысы булып 

утырам... Икең ике яры ташланып йҿргҽч, гаилҽ түгел инде бу. Хурлык бит, 

иптҽшлҽрдҽн хурлык. 

— Ие, хурлык, — дип, Вафа да сүзен башлый.— Нигҽ алай булгач бергҽ торырга? 

Яратмыйсың икҽн, тот та ҽйт, аерыла ала торганбыз бит. Комсомолдан чыгарылуга, 

прогуллар ясауга синең белҽн Вҽлүк кенҽ сҽбҽпче булдыгыз... 



Вафа күңелсез уйларга бата: «Юк, болай яшҽргҽ ярамый. Мин моңа чыдый 

алмыйм, үземне кулга алырга тиеш мин». 

Вафа караватта озак ятты. Ҽнҽ шул балдакланып-бал-дакланып түшҽмгҽ таба 

үрелгҽн тҿтеннҽргҽ ҽллҽ никадҽр очсыз-кырыйсыз кара уйлар ялганды. Кая алып 

баралар соң алар Вафаны? Ул инде артык түзҽ алмады. Кепкасын башына элде дҽ 

ишектҽн чыгып китте. 

Ул бик озак барды. Кешелҽр аның күзенҽ күренмҽде. Вывескага күтҽрелеп карагач 

кына айнып киткҽн сыман булды. «Хҽрби комиссариат» дип язылган ишектҽн эчкҽ 

атлады. 

— Иптҽш, армиягҽ доброволец булып китҽргҽ телҽүчелҽрдҽн үтенечлҽрне 

шушында алалармы? — дип сорады. 

Аңар бер ҿстҽлне күрсҽттелҽр. Ул алдан ук ҽзерлҽп куйган гаризасын кесҽсеннҽн 

чыгарды... 

* * * 

 
 

Кырга чыгып күңел ачканнан соң, байтак кҿннҽр үтте. Якты күл буена тҿрле 

машиналар килде. Корпуста соңгы бетон эшлҽре бара. Турбиналарга нигезлҽр инде 

күптҽн ҽзер, аларга монтаж ясап, вак детальлҽрдҽн торган машинаны җыеп ходка 

җибҽрҽсе генҽ калды. 

Тиздҽн менҽ Якты күл буендагы насос станцасы ҿлгерер. Алар ходка китеп, кҿмеш; 

тамчылы суны суырырлар. Ул су, трубалар аша күп мҽртҽбҽлҽр чистарыну 

үткҽннҽн соң, пар казанына тҿшҽр, анда парга ҽйлҽнер, ул пар турбинага барыр. 

Турбина, авыр тегермҽн тапты сыман ҽйлҽнеп, үзе белҽн бергҽ генераторны 

ҽйлҽндерер. Үзенең тҿзелеше белҽн моторга охшашлы генераторның эчендҽ ток 

хасил булыр. Ул бакыр чыбыклар буенча кирҽкле җиргҽ яшен тизлеге белҽн барып 

җитҽр. Тиздҽн Якты күл буенда зҽңгҽр күктҽге кояшка кҿндҽш булып икенче бер 

«кояш» пҽйда булыр. Аннары кара тҿннҽрдҽ чыраен сыткан ай белҽн урам чаты 

саен нур чҽчеп торган Ильич лампалары очрашырлар. 

Тҿзү эшлҽре шул дҽрҽҗҽгҽ җиткҽн кҿннҽрдҽ алар трамвайда очраштылар. Разия 

бик зур китаплар бҽйлҽме тоткан иде. 

— Исҽнме, Сабир! — дип, ул кулын сузды, аңа буш урын күрсҽтте. 

— Кая җыендың болай? — диде Сабир. 

— Кая дисең, китҽргҽ җыенам ич. 

— Кая китҽсең? 



— Авылга, курсны бетердем. 

Разияне райком педагогия фронтындагы яшь буынны тҽрбиялҽүдҽ ҿзеклекне 

бетерү ҿчен мобилизовать иткҽн иде. Ул укытучылар ҽзерлҽү ҿчен ачылган 

берьеллык курсны бетереп чыкты. 

Менҽ хҽзер инде авылга җибҽрҽлҽр. Бер уйлаганда, аның гҿрлҽп торган шҽһҽрдҽн 

һич китҽсе килми. Шаулап торган күн заводын, курста бергҽ укыган иптҽшлҽрен, 

җанлы газетада катнашучыларны, бригадасындагы акыллы кызларны, бантын 

зҽңгҽр күккҽ сузган «Свето-грэс» гигантын, андагы Сабирны ташлап китҽсе килми. 

Лҽкин комсомол тарафыннан бирелгҽн задание... 

...Трамвай корыч рельслар буенча тҽгҽри. 

— Без тагын очрашырбыз ҽле, — дип, Разия Сабир-ның күзлҽренҽ карап куйды. 

Сабир сүзсез генҽ башын селкеде. Трамвай һаман йҿгерде дҽ йҿгерде... 

Беренче паровоз 

Эшчелҽрнең киңҽшмҽсендҽ председательлек итүче Сабир кыңгырау шалтыратты: 

— Иптҽшлҽр, җир казучылар цехының киңҽшмҽсен ачык дип белдерергҽ рҿхсҽт 

итегез. Киңҽшмҽне рабочком тарафыннан сайлап куелган кешелҽр алып барачак, 

беренче мҽсьҽлҽ — инженер Гуревичның эшлҽрнең барышы турында кыска гына 

аңлатмасы була. Хҽзер беренче булып сүз прораб, инженер Гуревичка бирелҽ. 

Инженер Гуревич торып сҿйли башлады. Берничҽ минуттан сүзен шулай бетерде: 

—...Безнең алга бу айда куелган бурычлар: су агызу каналын казып һҽм тимер юл 

ҿстенҽ комны җҽеп бетерү. Күптҽн түгел җир казучылар бригадиры Галиулла 

Биктаһиров белҽн сҿйлҽшкҽндҽ, аңардан гаҗҽп файдалы булган бер тҽкъдим 

ишетергҽ туры килде. Ул тимер юл ҿчен кирҽкле булган ком урынына су агызу 

каналыннан казып чыгарылган комны файдаланырга куша. Без хҽзергҽ кадҽр 

комны ничҽ километрдан ат белҽн ташый идек. Галиулла атларга да эш 

калдырмый. Су агызу каналы буенча сузылган ул участокны тачкалар белҽн илтеп 

аудару җаваплылыгын үз ҿстенҽ ала. Аяк астында гына яткан практик эш. Без 

моның белҽн күп экономия калдырачакбыз. Су каналыннан чыгарылган ком 

хҽзерге вакытта лабораториядҽ тикшерелде, аның сыйфаты уртача дип табылды. 

Иртҽгҽдҽн без практик эшкҽ тотынабыз... Инженерның сүзе бетте. 

— Сораулар бармы? — диде председатель. Сораулар бирүче булмады. 

Сҿйлҽргҽ Галиулла чыкты: 

— Иптҽшлҽр, бит бар эшне дҽ юлбашчылар гына күреп бетерҽ алмыйлар, безнең 

ҽле җитешсезлеклҽребез күп. Менҽ алар турында сҿйлҽргҽ дҽ кирҽк. Алар эшченең 

сүзенҽ колак салсыннар. Ул чагында безгҽ эшлҽве күңелле. Менҽ бу столовой 

турында ҽйтергҽ уйлыйдыр идем... 



Башкалар: 

— Ҽйтергҽ кирҽк, ҽйтергҽ, — диештелҽр. 

— Туктагыз ҽле, җҽмҽгать, сҿйлҽргҽ ирек бирегез. Миңа сүз бирелгҽн икҽн, мин 

сҿйлим... Шул, столовойдагы ашның бер дҽ рҽте юк. Продуктлар болай ярыйсы 

гына үзе, пешерҽ белмилҽр, җҽмҽгать. Мин, ашаганда, эчтҽн генҽ уйлап куям: «Ҽй, 

мҽйтҽм, минем катын пешерсҽ иде бу ашны, телеңне йотар идең», — дим. Бусын 

примергҽ генҽ китерҽм ҽле. Теге, ком турында инде анысы, иптҽшлҽр, мин 

ҽйтмҽсҽм, башкасы ҽйтер иде дигҽндҽй. 

Галиулладан соң башкалар да чыгып сҿйлҽде. Күп кенҽ яхшы тҽкъдимнҽр 

керттелҽр. 

Бу киңҽшмҽгҽ ай дигҽндҽ, яңа гына сузылган чуен тасмалар буйлап беренче 

паровоз килде. Аны вакытыннан алда эшлҽп бетерделҽр. Тимер юл такта заводын 

каплаган биек тау буеннан борылып чыга. Тауның кабыргасын казып тигезлҽп 

салынган юлның бу борылмасы шундый матур. Аста ҽрҽмҽлеклҽр, яшел 

камышлары белҽн Якты күл җҽелеп ята. Тынлык. Ара-тирҽ балта тавышы да күл 

буенда субай кагулары гына тынлыкны боза. Менҽ ерактан, кҿпчҽклҽрен 

дҿбердҽтеп, поезд килгҽн тавыш ишетелҽ башлый. Якты күл буендагы тау 

кабыргасына борылып карарга да ҿлгерҽ алмыйсың, пар яулыгын сел-ки-селки, 

паровоз килеп чыга. 

Бүген шул юлны ачу кҿне ялга туры килде. 

Халык җыелды. 

Юлның ике ягына да багана утыртып, капка сыман бернҽрсҽ ясап куйганнар. Аның 

башында Кызыл байрак җилферди. Юлга аркылы тасма сузылган. 

Тантаналы митингны баш инженер Рейд ел ачты. Ул: 

— Иптҽшлҽр! — дип сүз башлады.— Бу — безнең җиңүлҽребезнең беренче адымы. 

Такта заводыннан сузылган җиде километрлык юл тармагы эшчелҽрнең, инженер-

техник кҿчлҽрнең зур тырышлыгы аркасында вакытыннан алда тҿзелеп бетте. Бу 

тимер юл тармагы безгҽ бик күп ярдҽм итҽчҽк. Бу юл буенча станца ҿчен кирҽк 

булган заказлар килҽчҽк. Юлның ҽһҽмиятенҽ озак тукталып тормыйм, чҿнки 

барыбызга да билгеле. Тик монда, иптҽшлҽр, гади бер эшче Биктаһиров 

тарафыннан ясалган тҽкъдимнең безгҽ никадҽрле файда китергҽнен генҽ ҽйтеп 

узам, тимер юлның аскы полотносын салганда, безгҽ бик күп күлҽмдҽ елга комы 

кирҽк иде. Без комны ерактан китертергҽ уйлаган идек, һҽм бу Мҽскҽүдҽн килгҽн 

проект буенча да шулай билгелҽнгҽн иде. Казып чыгарылган комны файдалану 

мҿмкинлеген җир казучылар артеле башлыгы килеп ҽйтте. Анализлардан соң ком 

яраклы дип табылды. Без бу тҽкъдим аркасында кырык биш мең сум экономия 

ясый алдык. Шуңа күрҽ мин үз ягымнан Биктаһировны биш йҿз сумга бүлҽклҽү 

турында тҿзелеп! ҿчпочмагында тҽкъдим ясадым, һҽм бу кабул ителде. 

Халык бердҽм кул чапты. 



Кайсыдыр Галиулланы табып килде. Аны, «ура» кычкырып, һавага чҿеп алдылар. 

Баш инженер, кызыл шнурны кисҽр ҿчен алып килгҽн ялтыр кайчыны тотып: 

— Безнең юлны салуда күп кенҽ экономия ясаткан иптҽш Биктаһировка бирҽм 

кайчыны, — дип, Галиуллага сузды. 

Биктаһиров кызарган, оялган хҽлдҽ кайчыны алды да шнур буена ук килеп җиткҽн 

паровозга юл ачты. 

Кҿпчҽклҽрен ҽкрен генҽ ҽйлҽндереп, тимер рельслар буенча беренче паровоз алга 

кузгалды. 

Музыка җиңү кҿен уйный башлады... 

Хат 

Кҿннҽр салкынайта башлады. Якты күл буендагы ҿянкелҽрнең яфраклары 

саргайды. Бертуктамый яңгыр сибҽли. Болытлар кояшның нурлы йҿзен каплаган, 

ҽйтерсең инде ул бер дҽ чыгачак түгел. Кичлҽрен ай да күренми, йолдызлар да 

җемелдҽмилҽр... 

Шундый яңгырлы тҿндҽ Якты күл буендагы «Светог-рэс» тҿзелеше, кара-

кучкыллы булып, караңгылыкны ерта. Механический цехта бертуктамый тимер 

чыңлый. 

...Иртҽ белҽн кҿн аяза башлады. Тҿзелешнең яңа гына куйган гудогы иртҽнге сҽгать 

җиде тулганлыкны белгертте. Бетонщик л ар бригадасы гадҽттҽ гудокны кҿтеп 

тормый. Алар, кешедҽн алда килеп, ун замес биреп тҽ ҿлгерҽлҽр. 

— Ну, җегетлҽр, бүген рекорд кҿне, — диде Сабир. Һ.ҽр кҿн сүз шулай башлана, 

лҽкин рекорд алырлык 

биш йҿз замес бирҽ алган бер генҽ кҿн дҽ юк ҽле. Теге ун сҽгать эшлҽгҽн кҿннҽрдҽ 

алты йҿздҽн узган чаклар булды. Ҽ хҽзер алар сигез сҽгать кенҽ эшлилҽр. Кичҽ 

дүрт йҿзгҽ биш кенҽ тулмады, аннан алдагы кҿнне дүрт йҿз егерме икене 

санадылар. Ҽ биш йҿз цифры ударникларның алга куелган идеаллары булып тора. 

Ныграк куалый башласаң, киртҽлҽр килеп чыга. Моторист: «Мотор кыза», — ди, 

биргҽн замесканы күтҽреп ҿлгертҽ алмый, йҽ чуерташны юып ҿлгертмилҽр. Шуңа 

күрҽ дҽ Сабир бүген үзе чуерташ юучыларны кызулап торачак, инженерга ҽйтеп, 

мотористның «кнопка»сын бераз басачак. «Бүген ни булса да була. Биш йҿзсез 

туктау юк! Салкыннар якынлаша. Тизрҽк бетон эшлҽрен бетереп калырга кирҽк...» 

— дип уйлый ул. 

— Ну, җегетлҽр, бар кҿчегезне аямый, биш йҿз ҿчен кҿрҽшкҽ! — диде ул. — 

Җиңеп чыксак, биш мең сумлык бүлҽк безнең кулда булачак. Җиңеп чыксак, кҿзге 

салкыннарга кадҽр бер атна эчендҽ барлык бетон эшлҽре бетҽ дигҽн сүз. 



Аның иптҽшлҽре дҽртлҽнеп эшлҽүлҽрен дҽвам иттелҽр. Сабир чуерташ юучылар 

янына барганда, аның артыннан берҽү куып җитте. Караса, Галиулла икҽн. 

— Мҽ, сиңа кемнҽндер хат бар! — дип, Галиулла зҽңгҽр конвертны Сабирга сузды. 

Галиулла хатның кемнҽнлеген белим инде дигҽн сыман тукталып калган иде, лҽкин 

Сабир конвертны күкрҽк кесҽсенҽ тыгып куйгач: 

— Мин булсам түзмҽс идем, һич түзмҽс идем укымыйча, — дип куйды. 

— Вакыты ул түгел, ҽле ашыгам, бик ашыгам, — диде Сабир. 

— Кая алай ашыгасың? 

— Ҽнҽ шул чуерташ җыючылар аптыраттылар инде, шулар хакында рекорд биреп 

булмый. 

 
 

Сабир, сҿйлҽнҽ-сҿйлҽнҽ, эре адымнар белҽн алга атлады. 

Озынча, илҽк сыман итеп ясалган чуерташ юдырткыч бертуктамый янга таба 

сикереп тора. Аның ҿстеннҽн, түтҽллҽргҽ су сибҽ торган лейка борыныдай, 

водопровод трубасыннан су сибелҽ. 

Зур тимер кҿрҽклҽр бертуктамый шул илҽккҽ чуерташ ыргыталар. Эш кызып бара. 

Бүген ни ҿчендер бераз үзгҽреп: туган. Моны Сабир соңыннан сорашып белде. 

Кичҽ артель булып эшлҽгҽн эшчелҽр бүген бригадага ҽйлҽнгҽннҽр. Алларына 

«Бетонщикларга тоткарлык ясамаска!» дигҽн бурыч куйганнар. 

Бригадир, алгарак чыгып, Сабирны каршы алды: 

— Тагын сүгҽргҽ килҽ торгансыңдыр инде? 

— Тукта, килеп җитим ҽле. Бүген сездҽ Нух темпын большевиклар темпы 

алмаштырган кебек күренҽ. Молодцы, иптҽшлҽр. 

Бригадир, Сабирга карап: 

— Алаймы? — диде. 

— Болай булгач, минем монда хаҗҽтем юк икҽн, — дип, Сабир тарту мҽйданына 

таба юнҽлде. 

Аны бригадир куып җитте: 

— Тартырга бармы? 

— Юк, мин бит тартмыйм. 



Тарту мҽйданында беркем дҽ юк иде. Сабир түзмҽде, эскҽмиягҽ утырып, 

кесҽсеннҽн зҽңгҽр конвертны чыгарды да аның читен буйдан-буйга ертты. Эчтҽн 

ярты табак чамасы кҽгазьгҽ язылган хат килеп чыкты. Хат Разиядҽн иде. 

«Сабир! 

Син инде артык эшле кеше, муеннан эшкҽ чумгансың да һаман шул бригадац... 

ҽлегҽ кадҽр колак ишетмҽгҽн, күз күрмҽгҽн темп тудыру, рекорд алу өчен 

тырышасыңдыр. Тырыш, тырыш, өстен чык. Мин шул телҽктҽ. 

Менҽ мин дҽ шулай итеп интеллигентлашып киттем инде. «Безнең Милҽүшҽ, 

безнең Милҽүшҽ...» — дип, ике сүзнең берендҽ кыстыра торган Милҽүшҽңне күрҽ 

алдым. Авыз суыңны корыта торган Милҽүшҽңҽ мине укытырга билгелҽделҽр. Син 

укыган җидееллыкта хҽзер зав булып эшлим. 

Белсҽң, беркөнне шулай читтҽге партада утыручыга күзем төште. Күземне 

тутырыбрак карадым, ҽллҽ синең күлҽгҽң чагылгандай булды. Барысының да 

фамилиялҽрен белеп бетерми идем ҽле. Укучымның фамилиясен сорасам, Салахов, 

диде. Сораша торгач, ул синең энең булып чыкты... Шулай итеп, энең миндҽ укый, 

миндҽ тҽрбиялҽнҽ. 

Хҽзер безнең мҽктҽп сез «йодрык» чыгарып йөргҽн Сафин мҽктҽбе түгел. Ул 

бөтенлҽй башка, төбе-тамыры белҽн үзгҽргҽн... 

Мҽктҽптҽн ерак түгел урында мастерскойлар ачып җибҽрдек. Бердҽн, 

китапханҽнең, уку йортының барлык китаплары төплҽнсҽ, икенчедҽн, балалар 

үзлҽре эшкҽ өйрҽнеп үсҽлҽр. Мҽктҽбегез җидееллык түгел хҽзер, ШКМга 

ҽйлҽндердек, яңа кыр белгечлҽре, агрономнар ҽзерлҽп ятабыз, аңлы 

колхозчыларның санын күбҽйтҽбез. Механический мастерскоебыз бар, лҽкин ҽлегҽ 

өйрҽтерлек кешелҽребез юк — бик аптырау. Вакыт-вакыт: «Ҽй, Сабир монда 

булса иде», — дип куям. Син шул болторез станогың белҽн бергҽ күз алдыма килеп 

басасың. Дөнья кадҽр иген кораллары, машиналар төзҽтергҽ кирҽк. Менҽ шулай 

политехнизацияне тормышка кертеп ятабыз. Син, бҽлкем, 

станцаны ходка җибҽргҽч, кайтып ҽйлҽнерсең ҽле дип уйлыйм. 

Ие, Сабир, сез кайчан инде ул «кояшыгызны» кабызырсыз? Монда да аны өзелеп 

көтҽлҽр. Кайсылары инде синең турыда ҽкиятлҽр дҽ чыгара башлаганнар. 

Имештер, шҽһҽрдҽ салына торган станцага Германиядҽн инженер китерткҽннҽр. 

Шулар булдыра алмаган ниндидер бер ҽйберне аларның Сабирлары булдырган. 

Нимеслҽр башларын селкеп шаккатканнар да синең кайсы, авылныкы икҽнлегеңне, 

исем-фамилияңне язып алганнар, ди. Германиягҽ чакырып аптыратканнар, ди... 

Кыскасы, синең монда, малай, почет зур. Тизрҽк кабызыгыз инде ул «кояшны», 

крестьяннар бит ул утларның кабынуын дүрт күз белҽн көтҽлҽр. «Милҽүшҽгҽ дҽ 

якты китереп булмас микҽн?» — дилҽр алар. 

Җҽмҽгать эшлҽреннҽн күп нҽрсҽ юк. Сельсовет члены булгач, утырышларын 

калдырмаска туры килҽ. Килеп тҽ җитҽ алмадым, сайлап та өлгерделҽр үземне. 

Хҽзер икмҽк ҽзерлҽү бик кызу бара. Эш муеннан. 



Галиуллага сҽлам диген. Аналары исҽннҽр. Анасы: «Улыма ярты мең награт чыга 

икҽн», — дип, авыл буена сөйлҽп йөри, ди. 

Синең атаңны күрдем. Гаҗҽп, ул сиңа һич-һич охшамаган, һҽм син аңар 

охшамагансың. Аның кулыннан стакан төшми, алкоголикка ҽйлҽнеп бара, дилҽр. 

Анаң бик йомшак күңелле — ул миңа ифрат ошады. Синең хакта сораша да 

җылый, аннан бөртеклҽп сарайга: «Анысы да шҽһҽргҽ китеп азып-тузып йөри 

күрмҽсен...» — ди. 

«Юк, — мин ҽйтҽм, — ул эчу түгел, тҽмҽкене дҽ авызына якын китерми», —

 дигҽч, карчык шатлана. 

Мица хҽзер синец авылдан ничек китүең бик ацла-шыла, һҽм синец алай эшлҽвеңне 

дөрес дип табам. 

Нашимов бу арада авылда йөри. Ник кайтканы билгеле түгел. Көн дҽ синең 

атаңнар белҽн җыелып эчҽлҽр. 

Вафага сҽлам ҽйт. Каһҽр малай, ул бит, ахрысы, юлдан яза. Сабир, шуны кеше 

итеп булмасмы икҽн? Инде комсомолдан да ычкынды... 

Шҽһҽр хҽбҽрлҽренең барысын яз. Мин киткҽч, нинди яңалыклар булды — берсен дҽ 

калдырма. Бик озын яз, укып туярлык булсын. 

Ярый, хуш. Адресым сиңа билгеле. 

Коммунистлар сҽламе белҽн Разия. 

5. X. 1930, Милҽүшҽ авылы». 

 
 

Сабир хатны бертын белҽн укып чыкты. Шҽһҽрдҽ эшлҽгҽннҽн бирле аның мондый 

хатны беркемнҽн дҽ алганы юк иде. Дҿрестҽн дҽ, бу хат аңар ошады. 

Хат ҿстенҽ алынган числосын язып куйды да, бҿклҽп, кесҽсенҽ тыкты. Үзе, Разия 

турында, кечкенҽ энесе Галим турында, атасы турында уйлый-уйлый, алга атлады. 

Сабир бетонщиклар янына килеп җиткҽндҽ, кояш инде тҿшлеккҽ авышкан, алар 

инде ике йҿз илле биш замес ясаганнар иде. 

«Ике йҿз илле биш. Тҿшке ашка кадҽр ҿч йҿз, тҿштҽн соң ике йҿз. Биш йҿз дигҽн 

сүз», — дип уйлады ул. Аның күңеле хҽзер гаҗҽп күтҽренке иде. 

Ҿлгергҽн бетон күтҽрү ковшына шаулап коелды. Билгелҽп торучы тактага акбур 

белҽн тагын бер билге сызды. Ике йҿз илле алтынчы замес труба буенча шаулап ага 

башлады. Эш кызып барганда гына, моторист эшне бүлде: 

— Булмый, мотор кыза. 



Кызган мотордай, Сабир да кызды. Ул, ҽүвҽл барып, моторны кулы белҽн тотып 

карады. Дҿрестҽн дҽ, мотор кызган иде. 

— Кызсын, давай җибҽр, үзем җавап бирҽм, — диде. 

— Юк, мин җаваплылыкны үз ҿстемҽ ала алмыйм. Мотор бҽһасен бер ел эшлҽп тҽ 

түлҽп бетерҽ алмассың... 

— Бар кит, җибҽрмҽсҽң, үзем җибҽрҽм. Син менҽ бетон күтҽрү ковшын тҿшерүгҽ, 

без тҽмҽке тарткан арада моторны тик тот... 

— Ну, ярый, ни булса, шул була, җибҽрҽм, — дип, моторист та күнде. 

Кичкҽ таба, гудок булыр алдыннан, инженер Гуревич тҿзелеш эшлҽрен тикшерергҽ 

чыккан иде. Ул бетонщиклар бригадасының эшлҽвен карарга да кагылды. Шунда 

билгелҽп торучы малайга барып: 

— Ничҽнче замес? — дип сорады. Аңар: 

— Биш йҿз икенче, — дип җавап бирделҽр. Ҽле бетон бутагыч һаман бертуктамый 

ҽйлҽнҽ, калай труба аша цементка укмашкан чуерташлар коелалар иде... 

Инженерлар 

Инженер Гуревич үзе хакында зур фикердҽ иде. 

Маңгайга җыерчыклар салган еллар, дҿрестҽн дҽ, аның эшлҽгҽн саен практика 

багажын арттырдылар. Бу инженер үз гомерендҽ күп нигезлҽр, шулар ҿстенҽ 

сансыз кирпечлҽрдҽн ҿйлҽр, пулатлар ҿйдерде, һҽр яңа йорт баш калкыткан саен, 

аңар җиңү бҽйрҽме килде. 

Ул бүген ниндидер бер чертежны җентеклҽп утырадыр иде. Ишектҽн артельщик 

Галиулла күренде. Башта Гуревич аны күрмҽмешкҽ салынды. Бүреген култык 

астына кыстырган Галиулла, борынын тартып кына, бүлмҽдҽ үзенең барлыгын 

белдерде. Гуревич, күзлеген тҿзҽткҽн булып, керүчегҽ карады да: 

— А-а, Биктаһиров, ҽйдҽ утыр, — дип, буш урындыкка ишарҽ ясады. 

— Ничево, басып та торырбыз, — диде Галиулла.— Вот эш нҽрсҽдҽ бит, иптҽш 

Гуревич, эшчелҽр бик зарланалар, эш киемнҽре юк бит. 

Гуревич җилкҽлҽрен ҿскҽ таба күтҽрде дҽ: 

— Юк бит ҽлегҽ, килеп җитмҽгҽн, сез аңлыйсызмы шуны? 

— Аңлыйбыз да бит... 

— Аңлагач? 



— Кияргҽ кирҽк бит. 

— Ярый, мин менҽ хҽзер сезгҽ чабаталар яздырып торам. — Ул, ишекне ачып, 

десятникка кычкырды: — Мусин, Биктаһировка чабата яз ҽле! 

Галиулла чабата яздырыр ҿчен чыгып китте. 

Гуревич тагын ялгызы калды, кулындагы чертежны ҿстҽл кырыена куеп, уйга 

чумды... «Ул быел җҽй кҿне отпуска да алмый калды бит. Нинди кызганыч...» 

Ул, уйларыннан бушанырга телҽгҽн кебек, ашыгып кына чыгып китте. 

Тышта колак яфракларын чеметҽ торган салкын кыш кҿне иде. 

Соры сукнодан тегелгҽн кыска гына пинжҽк американ ялтыр балтырлы итекне, 

билгеле, каплап җиткерҽ алмый. Аның балтырлары, аякка шып ятып ялтырап, 

инженерның кыяфҽтенҽ тагын да матурлык, тагын да ыспайлык ҿстилҽр. 

Юлда ул баш инженер Рейдел белҽн бер тҿркем халыкның Якты күл буена табан 

тҿшеп баруларын күреп калды. Тҿркемдҽге бобрик пальтолы бер кешедҽн 

башкалары бары да Гуревичка таныш иде. 

Бобрик пальтолы таныш булмаган кеше белҽн Гуре-вич, бҽлкем, кызыксынмаган да 

булыр иде, лҽкин аның күп вакыт баш инженер тирҽсендҽ ҽйлҽнүе аның кемлеген 

белергҽ телҽүне арттырды. 

Ул уен җыя алмыйча торган Столяровка табан якынлашты да, аның колагына 

иелеп: 

— Николай Иванович, теге бобрик пальтолы кем ул, центрданмы ҽллҽ? — дип 

куйды. 

Дҿрес, центр дан дип ҽйтү бобрик пальтолы кешегҽ артыграк бҽһа бирү кебек 

тоелды аңар. Чҿнки, бердҽн, пальто бик таушалган, студентныкына охшап калган, 

икенчедҽн, галошлардагы ертык кырыйлар да аның күзенҽ бҽрелгҽч, яшь егетнең 

андый ук зур кеше була алмаслыгын кычкырып торалар иде шикелле. 

— Юк, яңа пешкҽн совет инженеры, татардан, — диде Столяров. 

- М-м, — дип, Гуревич ис китү кыяфҽте белҽн бер генҽ карап алды да мҽсьҽлҽне 

артык сузмады. Аныңча, шул начар киемле татар малаена инженер исемен бирү 

ничектер килешми, ул инженер дигҽн югарылыкны бҿтенлҽй югалта кебек тоелды. 

Үзе белҽн бертигез права бирү, баш инженерның аңар зур игътибар күрсҽтүе, яңа 

кешегҽ кулларын бутый-бутый аңлатуы, аныңча, бары да артык булып тоелдылар. 

Ҽле хҽзер генҽ булган инженер-техниклар киңҽшмҽсе Якты күл су алгыч коесына 

кертмичҽ генҽ җир эшлҽрен эшлҽү ҿчен буа ясау проектын кабул итте. Бу проектны 

Булатов эшлҽгҽн иде. 



Менҽ шул проект буенча буа эшлҽнҽчҽк урынны инженерларның бары да карарга 

чыкканнар. 

Барыннан да битҽр бу авыр эш турында Булатов үзе күп кайгыртты. Дҿрес, ҿстҽн 

генҽ карасаң, бу эш җиңел дҽ кебек. Нҽрсҽ, буе унике метрлы, иңе шуңардан ким 

булмаган бер мҽйданчык. Шуны, кыш булуга, туңган балчык булуга карамастан, 

язга кадҽр эшлҽтеп бетерергҽ, дүрт мең кубометр җирне бер ай эчендҽ актарып 

ташларга, тирҽли карлыгач койрыгыдай итеп шпунт кагарга, коперлар кҿйлҽтергҽ 

һҽм су алгыч коесы ҽзерлҽп, бетон-щикларга тапшырырга кирҽк. Алга куелган 

бурыч шулар иде. 

Су алгыч салыначак урынны тикшергҽч, тҿркем конторага кайтып китте. 

Булатовның күптҽн инде конторага кереп чыгасы бар иде. Ул «Комсомол 

ячейкасы» дигҽн язулы ишекне ачты. 

Ячейка секретаре Адушкин ҽллҽ нинди кҽгазьлҽр эченҽ баткан иде. Тегеннҽн 

комсомоллар турында исемлек сорыйлар. Ҽле бер прораб, үз участогындагы 

комсомолларның санын, фамилиялҽрен белергҽ телҽп, ячейкага отношение 

җибҽргҽн. Цех җитҽкчелҽренҽ юллар күрсҽтергҽ, сҽяси мҽктҽплҽр ҿчен 

дҽреслеклҽр, җитҽкчелҽр табарга кирҽк. Барысын да җыеп ҽйткҽндҽ, шул 

«Светогрэс»ның ике йҿз илле кешелек комсомол коллективы ҿчен Адушкин җавап 

бирҽ. Бер комсомол прогул ясаса, Адушкинга килҽлҽр, воздействие яса, дилҽр. 

Тегендҽ партиясез яшьлҽр эчеп сугышканнар, комсомол аң-белем эшлҽрен 

җитҽрлек алып бармый, икенче урында ташчыларга эш юк, цемент беткҽн, тагын 

комсомолга чабарга, эчке мҿмкинлеклҽрне файдаланырга, күрше оешмалардан 

бурычка цемент сорарга, баракларны тикшерергҽ, заказлар турында завод 

ячейкаларына хатлар язарга кирҽк. 

— Гафу итегез, комсомол ячейкасы секретаре сез буласызмы? — диде Булатов. 

— Ҽйе, мин булам, — диде Адушкин, күтҽрелеп карамыйча гына, кҽгазьлҽр 

арасында актарына биреп. 

— Миңа учетка керергҽ кирҽк иде, — диде яңа кергҽн кеше. 

Адушкин урыныннан күтҽрелде, янында утыручы тех-секретарь Сҽлимҽне эзлҽде. 

— Ул кешебез каядыр чыгып киткҽн икҽн шул... Ярый, мин үзем генҽ эшлҽрмен, — 

дип, ҿстҽл тартмасыннан таушалып беткҽн бер исемлек чыгарды. 

— Фамилиягез? 

— Булатов. 

— Чыгышыгыз, туган елыгыз? 

— Эшче. 1908 ел. 



— Кем булып эшлҽргҽ килдегез? 

— Инженер-гидротехник. 

Адушкинның күзлҽре зурая тҿште. Ул каршындагы кешегҽ урындык бирмҽвенҽ дҽ 

уңайсызланды... Тҽкъдим итмҽкче иде, ҽ инде ул арада Булатов үзе, урындык алып, 

ҿстҽл янына утырды. Кесҽсеннҽн портсигарын чыгарды да секретарьга таба сузды: 

— Рҽхим итегез! 

Адушкин бер папирос тартып чыгарды. Алар сүзгҽ керештелҽр: 

— Бирегҽ кайдан килдегез? 

— Мҽскҽүдҽн. Яңа гына укуны бетереп чыктым. 

— Безгҽ нинди эшкҽ килдегез инде? 

— Гидротехника эшенҽ, специальностем буенча. Инженер Булатов ачык кеше иде. 

Ул Адушкиннан 

комсомол эшенҽ ни рҽвешле куелуын сорашты. Адушкин алдагы бурычларны 

санап чыкты. 

— Менҽ безнең инженер-техник кҿчлҽр арасында комсомолларыбыз юк иде. 

Сезнең килү безгҽ зур шатлык. Менҽ хҽзер техпропаганданы эшлҽргҽ кешелҽребез 

юк, ҽ эшчелҽр моңар бик сусыйлар. 

Алар шундый мҽсьҽлҽлҽр турында шактый сҿйлҽшеп утырдылар. Кинҽт 

инженерның исенҽ ниндидер мҿһим нҽрсҽ тҿште, ул, сискҽнеп, урыныннан торды. 

— Ярый, хҽзергҽ хушыгыз, мин ашыгам. 

...Булатов нинди генҽ уйлар уйламады: менҽ институт, сыйныфтагы иптҽшлҽре 

белҽн дҽрес укулар, уен-кҿлке, мҽктҽпне ничек кенҽ булса да тизрҽк бетереп 

чыгарга омтылу, чыгарылып: җыелышы, анда сҿйлҽнгҽн сүзлҽр, анда бирелгҽн 

вҽгъдҽлҽр... 

Хҽзер менҽ шунда алынган белемнҽрне тормышка ашырырга кирҽк. Шул белемнҽр 

ҽз, практик эшкҽ ябышырга җитҽрлек түгел кебек. Күңелдҽ ҽллҽ нинди эчпо-

шыргыч курку да бар. 

Ишектҽн чыгуга, зур корпуслары белҽн станца күренеп тора. Бетон баганалар, 

тирҽли арматура тимерлҽре, цементтан бушаган мичкҽлҽр, тоташтан ҿелгҽн 

чуерташ тавы, аяк астында бҿгҽрлҽнеп яткан йомычкалар, вагонеткалар, йҿрер ҿчен 

тар рельстан салынган юллар... — ҽйтерсең ул алар арасында югалып калды. 

Тачкалар тоткан эшчелҽр, маңгай тирлҽрен киндер күлмҽклҽренең җиңнҽре белҽн 

сҿртүче җир казучылар Булатовны Якты күл буена кадҽр озатып калдылар. 



Якты күлгҽ кертелеп казылачак су алгыч коесы инженер Булатовның эшлҽү 

участогы иде. 

Кыш кҿне җир казу эшлҽрен үтҽү җиңел түгел. Шул җирне казу эшенҽ башлап 

Галиулла бригадасы тотынды. Булатов эш урыныннан үзе дҽ кҿннҽр-тҿннҽр буе 

китми торган булды, күп вакыт конторда гына кунды. 

...Чабаталары белҽн кар ҿстендҽ сырлы эз калдыра-калдыра, җир казучылар су 

алгычны казыр ҿчен чҽчелгҽннҽр. 

Су алгыч янына ук комсомоллар «Кызыл такта» белҽн «Кара такта»ны китереп 

урнаштырганнар. Тактага электр лампочкасын беркеткҽннҽр. Андагы «Кызыл 

такта»дан түбҽндҽге сүзлҽрне укып була: 

«Хезмҽт дисциплинасын югары дҽрҽҗҽгҽ җиткергҽн һҽм эшлҽп чыгаруны 140 % ка 

җиткергҽн ҿчен элеккеге бетон-щиклар — Салахов бригадасы «Кызыл такта»га 

языла». 

...Тҿнге 12 булуга карамастан, су алгыч җанлы. Хҽзер яңа смена килгҽн. Арыганнар 

йокларга китҽлҽр. 

Лҽкин Булатов ҽле йокларга китми. Ул ҽле, яңа килгҽн сменаны ныклап 

урнаштыргач кына, Якты күл буеннан кузгала. Тҿнге сменадан кайтышлый, ул 

һаман уйлана: «Норма буенча эшчелҽр андый туң җирне берҽр кубометр эшлҽргҽ 

тиешлҽр. Шулай эшлҽгҽндҽ дҽ, утыз ҿч кҿнгҽ тартыла. Ҽ эшне ун кҿннҽн артыкка 

сузмыйсы иде...» 

Иртҽгесен тагын кҿндҽгечҽ таң атты. Кҿндҽгечҽ, портфельлҽрен күтҽреп, 

хезмҽткҽрлҽр эшкҽ чыктылар. Гуре-вич та кешелҽр белҽн беррҽттҽн эшкҽ килде. 

Гуревич инженерлар арасыннан икелҽнүчелҽр тҿркемендҽ иде. Ул ҽле Совет 

властен чынлап торып аңлап та җиткермҽгҽн, аңар каршы торып корткычлык та 

эшлҽми. Лҽкин аның болай нейтраль торуы күплҽрнең эчен пошырды. 

Ул үзе дҽ моны сизде. 

Революция елларында Гуревич саботажчылар сафында булды. Мҽскҽүгҽ якын 

урында паровозлар эшли торган завод салына иде. Власть советлар кулына күчкҽч, 

тҿзелеш халыклаштырылды. Беренче булып Гуревич тҿзелешне ташлап качты. 

«Совет власте белҽн эшлҽп буламы соң, мин рабочийлар рҽтеннҽн ничек жалованье 

алыйм, мин прежде всего инженер...» — диде ул. 

Гуревич куркынган иде. Имеш, коммунистлар хезмҽтнең барысын да бертҿрле итеп 

исҽплҽячҽклҽр. Эшчегҽ күпме түлҽнсҽ, инженер да шулкадҽр алачак. Лҽкин алай 

булып чыкмады. 

Соңыннан ул, үзе дҽ сизмҽстҽн, совет эшенҽ бирелеп китте. Ул болай булды. Аклар 

гаскҽре ул торган шҽһҽрдҽн чыгып кына киткҽн иде. Армия штабына вакытлы эшкҽ 

инженер кирҽк булды. Гуревичның бер иптҽше аны тҽкъдим итте. 



Комиссар белҽн икҽүлҽп алар урта киңлектҽ булган елга буена атладылар. 

Дошман гаскҽре качкан чакта күперне ваткан. Бүрҽнҽлҽр тҽртипсез рҽвештҽ, 

башларын суга тидергҽн килеш, кое сиртмҽседҽй, кайсылары башларын һавага 

күтҽреп кадалганнар... 

— Шуны гаскҽр чыгарлык итеп ясарга ничҽ кҿн кирҽк булыр? — диде комиссар. 

Гуревич кызып сҿйлҽп китте: 

— Менҽ прогоннары яраклы түгел, насадкаларын алмаштырырга кирҽк, субайлар 

артиллерия үткҽрҽ алырлык түгеллҽр... Расчет ясыйсы бар. Һҽрхҽлдҽ, бер атнада 

ҿлгертеп булыр. 

— Бер атна?! 

Комиссар кылыч сабына бҽреп куйды: 

— Ҿч кҿндҽ минем армиям елганың теге ягында булырга тиеш. Ҿч кҿн срок! 

Гуревич шул минуттан алып эшкҽ тотынды. Барлык армеецларны җикте. Кҿн 

эшлҽделҽр, караңгы дип тҿнне дҽ эшлҽмичҽ калдырмадылар. Күп кыенлыклар 

белҽн күпер ҿлгерде... 

Ҿстҽл артына утырып шул үткҽн хҽллҽрне уйлаган Гуревичның вҿҗданы 

газапланды. Ул ишекне ачып бүлмҽсеннҽн чыкты. Алгарак бара тҿшкҽч, ак буяулы, 

җиз тоткалы ишек күренде. Гуревич шул ишекне шакый башлады. Эчтҽн: 

— Пожалысты, мҿмкин, — дип кычкырган тавыш ишетелде. 

Алар бик шҽплҽп куллар кысыштылар. 

Ҿстҽл артында утыручының кулында телефон трубкасы иде. Ишектҽн керүчегҽ ул 

ишарҽ белҽн урын күрсҽтте. Гуревич күрсҽтелгҽн урынга барып утырды. 

Булатов телефон трубкасын элеп куйгач, Гуревич сүзен башлады: 

— Вот, иптҽш Булатов, сиңа бер киңҽш бирергҽ килдем, шаять, ачуланмассыздыр 

бит? 

— Пожал ысты, пожал ысты, — диде Булатов. 

— Сезнең бит җир эшлҽрегез бик ҽкрен атлый. 

— Ҽлегҽ шулайрак шул. 

— Шартлату юлы белҽн алдырсагыз, ничек булыр икҽн дим. 



Ул үзенең Мҽскҽү янындагы паровозлар заводын тҿзегҽн чакта кыш кҿне җир 

эшлҽрен шартлату юлы белҽн алып барганлыгын сҿйлҽп китте. 

— Менҽ шул хакта хҽзер генҽ саперлар ротасы белҽн сҿйлҽшеп алдым ҽле. Иртҽгҽ 

шартлатырга кил мҽкче булдылар. 

Гуревич, исе китмҽгҽн сыман гына итеп: 

— Белҽсез, бик нык саклык белҽн эшлҽргҽ кирҽк, — Диде. 

Алар озак утырмадылар. Гуревич, урындыгын тавыш белҽн кузгатып, урыныннан 

торды. Булатов та кузгалды. 

— Миңа да чыгарга кирҽк. Динамит куяр ҿчен урыннар ҽзерлисе бар. 

Кҿтелгҽн иртҽгесе кҿн тиз килеп җитте. 

Тышта каты булып туңган балчыкны корыч чҿйлҽр генҽ җиңҽ алмадылар, 

техниканы ярдҽмгҽ чакырырга туры килде. Динамит ҿчен урын кичҽ үк ҽзерлҽнгҽн 

иде инде. «Светогрэс»ның шефы булган саперлар ротасы су алгычта мҽш килеп 

йҿри. 

Бераз вакыттан соң дҿнья тетрҽтерлек итеп шартлау тавышы чыгарды: 

— Бух, бух, бух! 

Навадан туң балчык ява. Ҽйтерсең ниндидер сүнгҽн йолдыз, үзенең ҽйлҽнү 

күчҽреннҽн ычкынып, җиргҽ килеп бҽрелгҽн дҽ, аннан аның кисҽклҽре җиргҽ 

коелалар. 

Җир тузаны кире үз урынына ятты. Тирҽ-як ачык булып күренҽ башлады. Тузан 

пҽрдҽсе ертылды. 

Ҽнҽ эшчелҽр ашап килделҽр. Алар килгҽн җиргҽ ҿстҽл-ҿстҽл балчыклар тачкага 

утырып китҽргҽ ҽзер булып торалар. 

— Ваклабрак салыгыз, авырга килер. Галиулла ҿйрҽтеп йҿри. 

Су алгычка таба киң такталардан тачкалар йҿрер ҿчен юл салынган. Шул такталар 

буенча туң балчык белҽн тулган тачканы эткҽн эшчелҽр узып торалар. 

Тимерчыбыктан ясалган ыргак белҽн килгҽн тачкаларны бер эшче карап алып тора: 

ул шул ыргагы белҽн тачканың «кабыргасыннан» элҽктерҽ дҽ сҿйри. Шулай иткҽч, 

тачка йҿртүчегҽ дҽ җиңелрҽк була. 

Бар кеше шат. Алар техникага рҽхмҽт укыйлар. Тимер-бетон баганалар, үскҽн, 

зурайган сыман булып, башларын калкыталар. 

Бүгенге киңҽшмҽ су нигҽ кирҽк булачагын эшчелҽргҽ аңлатуга багышланды. 



Булатов, чҽчлҽрен рҽтлҽп, кепкасын киде дҽ сүзгҽ кереште: 

— Иптҽшлҽр, без су ҿчен кҿрҽшҽбез... Белҽсезме, су ул бик үткен нҽрсҽ. Сезнең 

авылларны кайвакыт булса да су басканы бардыр... Безнең станца ҿчен дҽ, башка 

станцаларга кирҽк булган кебек, су кирҽк. Су ул, тҿрле тазартулар, фильтрлар аша 

үтеп, пар казанына керҽ, анда парга ҽйлҽнҽ. Пар турбина дигҽн машинаны 

ҽйлҽндерҽ, ҽ инде үз чиратында турбина генератор дигҽн машинаны ҽйлҽндерҽ 

башлый. Генераторда без электр тогы хасил булганны күрҽбез. Ҽгҽр дҽ, иптҽшлҽр, 

без шушы бер ай эчендҽ эшебезне бетерҽ алмасак, станцаны җибҽрү срогы 

хурлыклы рҽвештҽ артта кала бирҽ дигҽн сүз. Һҽрбер эшче моны яхшы исендҽ 

тотарга тиеш... 

Бу сүзлҽрне тыңлау белҽн генҽ калмадылар: кыска һҽм каты карар чыгарылды: «Су 

алгычны 15 апрельгҽ станцаны ходка җибҽрү комиссиясенҽ тапшырырга. Барлык 

җир, бетон, монтаж эшлҽрен шул вакытка тҽмам итҽргҽ». 

Беренче апрельгҽ унбиш кенҽ кҿн калган. Димҽк, бетон белҽн монтаж эшенҽ унбиш 

кҿн. Бу артык кыска һҽм артык кҿч куюны сорый торган срок иде. 

* * * 

Рейд ел үзенең уйларын Вҽлиевтҽн яшерми иде. 

Беркҿнне алар барлык эч серлҽрен бер-берсенҽ ачып салдылар. Башта Рейд ел 

сҿйлҽп китте: 

— Иптҽш Вҽлиен, менҽ мин үземнең эволюциямҽ исем китҽ. Уйлыйм-уйлыйм да 

гаҗҽпкҽ калам... Мин менҽ шушы егерме еллык хезмҽтемдҽ яңа салган корпуслар 

кебек яңа кешегҽ ҽйлҽнҽ барам. Башта миндҽ динчелек кҿче ифрат кҿчле иде. 

Мҽктҽп миңа, билгеле, атеистлыкны бирмҽде. Миңа соңыннан гына хҿр фикер 

тудырырга мҽҗбүр иткҽн китаплар укырга туры килде, менҽ шуннан миндҽ башта 

икелҽнү туды. Соңыннан, һаман-һаман теорияне тирҽнҽйтҽ барган саен, ул 

мҽсьҽлҽдҽ ачыклык күрҽ бардым... 

Менҽ мин егерме ел инде шушы тҿзү эшендҽ. Аның унбиш елы тимер юл тҿзеп 

үтте. Биш елын электр станциясе тҿзү эшендҽ үткҽрдем. Революцияне миңа 

Мҽскҽүдҽ каршы алырга туры килде. Белҽсең инде безнең халыкны: аларның 

кайберлҽре башта саботаж ясадылар, кайберлҽре корткычлыкка бирелде. Ҽ мин 

шул арның ҿченче тҿрендҽ — нейтралитет саклаучылар ягында булдым. 

Дүртенчелҽр кебек тиз генҽ Совет власте ягына кушылып китмҽдем. Менҽ хҽзерге 

вакытта Гуревичны белми торгансыздыр ҽле. Ул, минем нҽкъ теге вакытымдагы 

кебек, икелҽнү моментын үткҽрҽ, аңар хҽзер безнең яктан нҽни генҽ толчок кирҽк... 

Вҽлиевне бер момент кызыксындырды, ахры, ул сорау биреп куйды: 

— Сезнең чыгышыгыз ничек? 

— Минем чыгышым инде үзе бер роман. Минем ҽти үзе немец, Рур ҿлкҽсеннҽн. Ул 

— мондагы бер тҿзү фирмасында эшлҽргҽ, Россиядҽ акча эшлҽп кайтырга 



планлаштыручыларның берсе. Лҽкин тора-бара, ахры, ул планнан кире кайткан. 

Ниндидер бер граф кызына ҿйлҽнеп, Россиядҽ калган. Мин инде менҽ шулай 

ватанын югалткан, руслашкан немец... Вот, шулай итеп, мин ике миллҽт арасыннан 

килеп чыккан кеше. 

— Да, ничево икҽн. — Вҽлиев, нидер уйлаган килеш, шул сүзлҽрне ҽйтеп куйды: — 

Сез, алай булгач, Ефим Николаевич, тумыштан ук инженер икҽнсез? 

— Ҽллҽ сез талантның нҽселдҽн күчүенҽ ышанасызмы? Ул дҽвер миндҽ күптҽн 

югалды инде. Элек ул теория бик тирҽн тамыр җҽйгҽн иде. Алыйк шул ук 

Гуревичны, мин сизҽм: ҽле ул аңа нык ышана... 

Шунда ҿстҽл буендагы телефон шалтырады. 

— Тыңлыйм! — Шул сүзлҽр белҽн Рейдел трубканы алды, аңар нҽрсҽдер 

сҿйлҽделҽр, ахры, ул, кашларын җыерып: — Да, шулай... Дҿрес эшлҽгҽнсез... Бик 

дҿрес. Димҽк, җайладыгыз, бик яхшы... Тугызларга таба... Иртҽгҽ... Шулай... 

Яхшы... Хушыгыз... — Ул аннан Вҽли-евкҽ табан борылды һҽм: — Булатов 

шалтырата, мотор эшлҽми, ди. Нишлҽргҽ белмилҽр. Ярый ҽле Салахов коткарды, 

ди. Күн заводындагы механический мастерскойга алып киткҽн. Шуның аркасында 

котлованны су басу куркынычы бар. Складтан тагы анда җиде ат кҿчле ике мотор 

бар иде, шул арны куярга ҽйттем. 

Вҽлиев кашларын җыерып тыңлап торды да: 

— Мин китҽргҽ уйлаган идем, ҽле ярый рҽтлҽгҽнсез,— дип, бераз тынычланып 

куйды. 

Шуннан Рейдел Булатовны мактап китте: 

— Гаҗҽп кеше, менҽ дигҽн энтузиаст. Кирҽк чакта җанын бирер, ҽ постын 

ташламас. Зур килҽчҽк ҿмет итҽргҽ була ул кешедҽн. Җирле миллҽттҽн шундый 

кешелҽрнең күтҽрелүлҽре кирҽк, бик кирҽк... 

Шуннан Вҽлиев озак тормады, киенеп чыгып китте. Капка тҿбендҽ аны ат һаман 

кҿтҽ иде, тҿннең соң булуына карамастан, Вҽлиев кучерга: «Тҿзелешкҽ!» — дип 

куйды. 

* * * 

Тҿн караңгы иде... 

Моторист, кулындагы француз ачкычын ыргытып бҽрерлек булып, насослар 

куйган җирдҽн югары күтҽрелде: 

— Эшлҽми, хет суел, обмоткалары эштҽн чыккан. «Ҽ нишлҽргҽ кирҽк соң?» — 

дип, Булатов эчтҽн генҽ 

уйлады. 



Сабир да, сызгырынып, су алгычтан югары күтҽрелде. 

— Моторист, нигҽ качать итмисең? Су баса бит инде. 

— Кулым белҽн качать итимме, ҽнҽ бит ике насос суыра, ҽ иң зурысы сафтан 

чыкты. 

Булатов, ашыгып, комендатура ягына атлаган иде, лҽкин Сабир, аны куып җитеп: 

— Мин бернҽрсҽ уйладым, иптҽш Булатов. Хҽзер менҽ бу эшлҽми торган моторны 

тҿзҽттерергҽ кирҽк. 

— Ҽ кайда тҿзҽттерҽсең? 

— Мин анысын үз ҿстемҽ алам, тик ат кына табыйк.— Ул, бераз уйлый торгач: — 

Анысы да булды. Ярты сҽгатькҽ генҽ атны пожарниклардан да алып була, — дип 

куйды. 

Булатов аңа үз планын үткҽрергҽ ирек бирде. Үзе, комендатурага барып, Рейдел 

белҽн телефон аша сҿйлҽште. Аннан складка йҿгерде. 

Башта ат белҽн складтагы ике моторны китерделҽр. Сабир аннары гына, чанага 

ватылган моторны салып һҽм биш эшче алып, тҿзелеш капкасыннан чыгып китте. 

Күн заводының комендатурасында ул заводка керергҽ пропуск та сорап тормады, 

чҿнки анда аны таныйлар иде. 

Тимерче бүлегендҽ ут бар иде. Салахов туры шунда кагылды. Борис белҽн рҽтлҽп 

саулык та сорашып тормады. 

— Менҽ, иптҽш Куликов, ни алсаң да ал, шушыны бүгенге таңга ҿлгерт, — диде. 

Борис алай-болай боргаланып караган иде, Сабир тезгенне нык тоткач: 

— Тырышырмын, — дип куйды. «Анархистларың да ударникка ҽйлҽнҽлҽр, 

дҿньясы 

ҽйлҽндерҽ шул!» —Тҿзелешкҽ кайту юлында Сабир шулай уйлап кайтты. 

Ҿченче смена эшкҽ чыккан иде, лҽкин казый торган урынның су астында калуы 

аларга эшлҽргҽ ирек бирмҽде. Эшчелҽр кире кайтып киттелҽр. 

Таң алдыннан гына складтан китерелгҽн моторларны җибҽреп карадылар. 

Моторлар никтер эшлҽмилҽр. Майга буялган сырган киемнҽн озын чҽчле моторист 

юкка гына азапланды, юкка гына кҿч түкте, никадҽр тырышса да, аларның ник 

эшлҽмҽүлҽренең сҽбҽбен тҿшенҽ алмады. 

Шунда ук куркынган кыяфҽт белҽн Вҽлиев килеп җитте: 



- Бастымы? 

Шул сүзе белҽн ул шелтҽдҽн курыккан сыман торган Булатовка килде. 

— Эшлҽр начар тора ҽле, иптҽш Вҽлиев... басып китте шул. 

— Ҽ складтан алып килдегезме? 

— Килдек. Эшлҽмилҽр. 

— Механик мондамы? 

— Чакырырга киттелҽр. Лҽкин ҿченче сменага килгҽннҽрне мин инде ҿйлҽренҽ 

җибҽрдем, барыбер тик торачаклар. Ял кҿне ясарга риза булдылар. 

Вҽлиев искиткеч бер җентеклҽү белҽн озак карап йҿрде. Су алгычны ҿч-дүрт 

тапкыр ҽйлҽнеп чыкты. Насослар янына тҿшеп, бол ай да ашыгыч эш аркасында 

тирлҽп чыккан мотористка сораулар бирде. 

Аннан, берҽр сҽгать үткҽч, Булатовка приказ сыман кыска-кыска киңҽшлҽр биргҽч, 

комендатурага кереп бер эскҽмиягҽ сузылды. 

Иртҽнге сҽгать дүртне ул тагын аяк ҿстендҽ каршы алды. 

Кабаттан озак тартышулардан соң, пожарниклардан ат ала алдылар. 

Тҿнне Булатов кебек кенҽ черем итеп үткҽргҽн Салахов янҽ күн заводына мотор 

артыннан китте. 

— Сабир, тҿн буе җҽфаландык ул синең моторың белҽн,— диде Борис.— Ҽгҽр 

«Светогрэс»тан башка җиргҽ булса, һич эшлҽмидер идем. Яратам мин ул 

тҿзелешне. 

Борисның бу сүзлҽрен Сабир колагына салып куйды. «Безгҽ таба тарттырасы иде 

зҽхмҽтне!» Шуны уйлап, бу турыда Вҽлиев белҽн сҿйлҽшергҽ карар биреп куйды. 

— Иртҽгҽ счет язарсың да безгҽ килерсең, иптҽш Куликов. Анда түлҽрлҽр. — 

Сабир, моторны сала-сала, шул сүзлҽрне ҽйтте. 

Борис аның артыннан чыкты да: 

— Начальнигың белҽн сҿйлҽш ҽле, моннан согласовать итеп, мине күчерсен инде, 

— диде. 

* * * 

Борисның «Светогрэожа күчүен Вҽлиев алкышлап каршы алды. Күн заводы белҽн 

бу мҽсьҽлҽне җайга салды. Шул кҿннҽн башлап тимерче Борис Куликов «Све-



тогрэс»ның яңа оешып килҽ торган механический мастерскоен юлга салырга 

тотынды. 

Бар эшчегҽ, баш инженерларга караганда да эшнең иң авыр ҿлеше Вҽлиевкҽ тҿште. 

Ул караңгы тҿн урталарында бик арып ҿенҽ кайткач та, ҿстҽл ҿстенҽ портфеленнҽн 

зур блокнотын алып куя торган булды. Аш ашаган чакта да, чҽй эчкҽн вакытта да 

ул һаман ҿстҽлдҽ ятты. Ул иртҽгҽ нилҽр эшлҽргҽ кирҽклек турында билгелҽр ясау 

ҿчен иде. 

Хатыны аны бу вакытларда тҿрле сораулар биреп һич йҿдҽтми, кооперативларда 

нинди ефҽк күлмҽклҽрнең кайтканлыгын, иртҽгҽ театрда кызганыч драма булачагы 

турында булсын — бервакытта да аны һич андый мҽсьҽлҽ белҽн комачауламады, 

болар бары да ял кҿненҽ карплы яки ял иткҽн кҿннең иртҽгесен сҿйлҽнҽ торган 

сүзлҽр иде. 

Вҽлиевнең шул тҿзелеш эшенҽ муеннан батканлыгын хатыны бик яхшы белҽ иде. 

Лҽкин ялгыз калган кҿннҽр аңар бик җайлы булмадылар. Аның күңелен эч пошу 

басты. Ул һаман-һаман йҿрҽгеннҽн сызланды, лҽкин иренҽ бу турыда ҽйтергҽ 

батырчылык итмҽде. Ҽмма ул бу хҽлдҽн котылу юлын үз башы белҽн исҽплҽп 

тапты. Ире дҽ аның бу юлына каршы килмҽде. Хатын балалар бакчасы мҿдире 

булып эшкҽ керде. 

Алар иртҽ торып эшкҽ киттелҽр. Кич ул иреннҽн ал-данрак кайтты. Кҿн аңар хҽзер 

күңелсез тоелмады. Иркҽлҽнүлҽр, җылы кочаклар турында уйлауны да онытты. 

...Бүген дҽ Вҽлиев ашыгып кайтты. Хатынына чҽй алдында гына үзенең иртҽгҽ кая 

барачагын сҿйлҽп бирде. 

— Каман шул пар казаннары җҿдҽттелҽр инде, — диде ул.— Иртҽгҽ мин иртҽнге 

җиделҽрдҽ шулар хакында Мҽскҽүгҽ очам. 

«Очам» сүзенҽ ҽле колак күнеп бетмҽгҽн иде. Шуңар да ул үзенҽ генҽ хас махсус 

бер яңгырау белҽн ишетелде. 

Иртҽгесен Вҽлиев Мҽскҽүгҽ очты. 

...Мҽскҽүдҽ аңар шактый чабарга туры килде. 

Турбина белҽн генераторга Германиягҽ заказ бирелгҽн иде. Семмервальдд фирмасы 

ҽллҽ кайчан ал арны урнаштырып китте. Хҽзер бар эшкҽ куркынычлык китергҽн, 

комачаулык ясаган нҽрсҽлҽр — пар казаннары. Сталин исемендҽге Ленинград 

металлургия заводы «Светогрэс» ҿчен кирҽк булган пар казаннары ҽзерлҽүне үз 

ҿстенҽ алды. Лҽкин завод заказлар белҽн артык күмелгҽнгҽ күрҽ, аңар ҿлгертү, 

билгеле, авыр иде. Металлургия заводында батырларча эш күрсҽтергҽ туры килде. 

Лҽкин шуларга карамастан завод ҿлгерҽ алмады. 

Вҽлиевкҽ бу турыда бик күп урыннарда, зур кешелҽрнең кабинетларында булырга 

туры килде. 



Поездда кайта-кайта да Вҽлиев һаман шул пар казаннары турында уйлады, чҿнки 

ал арның тҿзелешлҽрен ул яхшылап белеп бетерми иде. Шуңа күрҽ аңар тҿннҽр буе 

«Пар казаннары» дигҽн китапны актарырга туры килде. 

Мҽскҽүдҽн кайткач, ул металлургия заводын телеграммалар белҽн йҿдҽтеп бетерде. 

Лҽкин завод дҽшми иде. 

Менҽ ул пар казаннарының юлга чыгуы турында телеграмма алды. Шул 

телеграмманы укыгач, иркен сулап куйды. 

Вакытлы буа 

Тҿн караңгылыгы сыекланды. Ҽкрен генҽ карны ашый торган язгы таң җиле исте. 

Кояш чыгышы ягыннан кызыллык беленде. 

— Давай, коралларны җыегыз! 

Брезент киемнҽн яр читендҽ торган урта буйлы, колаклы бүрек кигҽн кеше шулай 

кычкырды. Су алгыч ҿчен казыла торган чокырга, бу команда бирелүгҽ, җанлылык 

керде. Тиз хҽрҽкҽтлҽр белҽн кҿрҽклҽрне, ломнарны, корыч чҿйлҽрне, носилкаларны 

җыя бантладылар. Кҿрҽк чыңлаган, кешелҽрнең сҿйлҽшкҽн тавышлары иртҽнге 

тынлыкны боздылар. 

Су алгыч хҽзер шактый тирҽнҽйде, инде туң җир алынып бетте. Хҽзер бҽке сыман 

тишеклҽрдҽн кайнап-кай-нап чишмҽлҽрнең чыгуы күренде. 

— Ай-яй, тҿшеп китсҽң! 

Кҿрҽк сабын кайнап чыгып торган чишмҽгҽ тыгып караучы Булатов шул сүзлҽрне 

кешегҽ ишетелер-ише-телмҽс кенҽ мыгырдады. 

Хҽзер чокырдагы балчыкны тачка белҽн ташу мҿмкин түгел иде. Булатов 

механикалаштырылган күтҽрү ков-шы ясау турында уйлады. 

Иртҽгесен механический цех ике сҽгать эчендҽ механизмны ясап та ҿлгертте. 

Күтҽрү ковшына вагонетка ящигын куйдылар. Ул ике тимер рельс буенча корыч 

аркан белҽн югарыга сҿйрҽлде. 

Бер күтҽрүдҽ бер вагонетка балчык чыга. Чыгарылган балчыкны тимер юл буенча 

Якты күлнең ары башына кадҽр илтҽлҽр. Ул ара да булмый, икенче вагонетка 

килеп җитҽ... 

Сабир бригадасы китүгҽ, аның урынын Галиулла бригадасы алды. 

Ҽнҽ тирҽн чокырда бригада мҽш килҽ. Чишмҽлҽрдҽн кайнап чыккан су хҽзер 

чокырга җҽелҽ башлады, куелган насослар гына ул кадҽр суны суыртып ҿлгертҽ 

алмыйлар. Хҽзер чабата белҽн эшлҽү дҽ мҿмкин түгел. 

- Кыш кҿне тездҽн суда эшлҽ ҽле, аяксыз калуыңны кҿт тҽ тор... 



Бригада эчендҽ шундый сүзлҽр ишетелҽ башлады. Сүзнең куерганын кҿтеп торган 

Вҽлүк ялгап куйды: 

— Телҽсҽң нишлҽ, Галиулла, иртҽгҽ болай булса, эшкҽ чыга алмыйм, канатым. 

Галиулла кашларын җыерды: 

— Ударникмы ҽле үзең? 

- Ник, ударник булса нишлҽгҽн? Яланаяк эшлҽргҽ ударник булып язылмадым мин. 

Булатов та бу сүзлҽрне читтҽн генҽ ишетте, лҽкин берни эшлҽргҽ дҽ мҿмкин түгел 

иде. Заказ күптҽн бирелеп куелган булса да, резин итеклҽр ҽле тҿзелешкҽ килеп 

җитмҽгҽннҽр иде. 

Галиулла инженер янына ҿскҽ күтҽрелде: 

— Бу эш киемнҽре, резин итеклҽр турында нишлибез соң инде? Бик зарланалар 

бит. 

— Кҿтҽбез инде, тиздҽн булыр, дилҽр, шушы араларда кҿтҽбез. 

— Кҿтҽбез дҽ шул, менҽ су кҿтми. Ҽле ҽнҽ кайсылары иртҽгҽ үк эшкҽ чыкмыйбыз 

дип маташалар. 

— Не! — Булатов шулай гына җавап кайтарды. Бер «һе» сүзе үз эченҽ күп 

мҽгънҽне яшергҽн. Бу сүз алдагы эшкҽ план корырга, иртҽгҽ кайдан булса да күн 

итеклҽр табарга кирҽклекне аңлата иде. 

Чокырда һаман эш кайный. 

Су ҿстенҽ тактадан аркылы-торкылы басмалар салынган. 

* * * 

Рабочком председателе Корнишинга ашыгыч эш чыкты. 

Галиулла бригадасының ун кешедҽн калганы берсе дҽ эшкҽ килмҽгҽн. Култык 

астына сыймый торган калын портфелен күтҽргҽн килеш, Корнишин бригада 

урнашкан баракларга таба йҿгерде. 

— Кем бутый? Бутый торган кеше булырга кирҽк, — диде Корнишин. 

- Алай артык бутаучы юк та... соң бит, иптҽш Корнишин, үзегез белҽсез, шундый 

шартларда... 

- Белҽбез инде, түзҽргҽ кирҽк, тиздҽн була бит, була... Ҽ эш шундый кызу, ҽгҽр 

промах бирсҽк, беттек дигҽн сүз. Аңлыйсыңмы, барыбыз да беттек дигҽн сүз... 



— Шулаен ул шулай да, итеклҽр кайчан булыр бит алар... 

Баракка барып кергҽндҽ, эшчелҽр инде торганнар иде. Идҽн уртасында, шома итеп 

ясалган ялангач ҿстҽллҽрдҽ, зур калай чҽйнеклҽр утыралар. Аларның 

авызларыннан пар күтҽрелҽ. Бер читтҽ икмҽк катылары, икмҽк валчыклары... 

«Ничегрҽк сүз башласам яхшырак булыр икҽн?» — дип уйлап куйды Корнишин. 

— Ну, җылы була, ахры, сезнең барак? — дип, ул бер дҽ туңмаган кулларын янган 

мич каршына килеп җылыткан булды. — Ничево, һавасы да яхшы икҽн, — дип 

куйды. 

Эшчелҽр дҽ: 

— Ярый торган, — диештелҽр. 

— Ник соң, бүген ял кҿне мҽллҽ, эшкҽ бармадыгыз? 

— Ҽйе, ял итҽргҽ булдык, — дип, арадан берҽү, кҿлемсерҽп, аңа җавап кайтарды. 

— Үзегездҽн-үзегезме? 

— Ҽйе, тоттык та үзебездҽн-үзебез... 

- Ярый торган эш түгел, — диде Корнишин. Шуннан эшчелҽр кызып сҿйлҽп 

киттелҽр: 

— Соң бит ничек эшлисең... 

Ул аларның сүзлҽрен бүлмҽде, һҽркайсына сҿйлҽп бетерергҽ ирек бирде, шуннан 

соң гына дилбегҽне каты тотты: 

— Сез монда эшлҽргҽ килдегезме, иптҽшлҽр? — Беренче сорау шул булды. 

Аңар каршы: 

— Ҽйе, эшлҽргҽ килдек, — дип җавап бирделҽр. 

— Эшлҽргҽ булгач, телҽсҽ нинди авырлыкларга карамый эшлҽргҽ кирҽк. Безгҽ биш 

елны дүрт елда тутыруы җиңел генҽ түгел, авырлыклар-киртҽлҽр бар. Ҽгҽр 

барыбыз да шулай тик торсак, ул ничек тулыр? 

Арадан берҽү: 

— Тулганы белҽн булыр, — диде. 

— Ҽ, юк, энем, син теге кешелҽр җырын җырлыйсың. Определенно котырту бу. 

Эшкҽ бармыйча, бот күтҽреп яталар. Ҽ анда аларның инженерлары шпунт кагарга 

кҿтҽ. Такта ҿстендҽ, һавада бит су юктыр. 



— Без бит аста, чокырда эшлибез. 

— Юк шул, Булатов бүген барлык эшчелҽрне шпунтка куярга уйлый. Ҽллҽ бу эшне 

сез үзегезгҽ генҽ авыр дип уйлыйсызмы? Ҽнҽ инженер Булатов кҿннҽрен-тҿннҽрен 

шунда уздыра. Җылыну бүлмҽсендҽ чишенмҽгҽн килеш ике сҽгать черем итеп ала 

да... 

— Соң бит аңар акчасын да түлилҽр. 

— Эш акчада гына түгел, хезмҽт күрсҽтүдҽ. Сезгҽ, иптҽшлҽр, башка бригадалардан 

үрнҽк алырга булмыймыни? Ник бетонщиклардан Салахов бригадасы эшли? Бит 

җир казу бетонщикларның эше дҽ түгел ҽле. Бит алар-ның да резин итеклҽре юк. 

Шушымы сезнең ударниклыгыгыз? 

— Тукта ҽле, сүзне озынга сузма, иптҽш Корнишин. Син ҿстҽ генҽ эшлҽргҽ 

дисеңме ҽле? 

Галиулла Корнишин ҿчен җавап бирде: 

— Ҽйе, ҿстҽ генҽ, шпунт сугарга гына. 

— Соң, алай булгач, барсак та ярый, җегетлҽр. Корнишин да йомшады: 

— Барырга кирҽк, иптҽшлҽр. Икенче вакытта болай эшлҽргҽ ярамый, безнең күмҽк 

договор бар, сез аны белҽсез. 

Эшчелҽр берҽм-берҽм киенҽ башладылар. Капканы чыгуга, Корнишинга туры атка 

утырган Бу-латов очрады. Алар күрештелҽр. 

— Син кая барасың? 

— Шул итеклҽр артыннан барыйм ҽле дим. Корнишин, аның сүзен бүлеп: 

— Мин тегелҽрне күндердем, — диде. 

— Күндердеңмени? Ярый, яхшы булган. Хҽзер баралар, диген. Шҽп, шҽп. 

Ат кузгалып китте. Булатов тҿзелешкҽ кире кайтып кергҽндҽ, кич якынлаша 

бантлаган иде инде. 

Баш инженер Рейдел белҽн Булатов очраштылар. 

— Самый кирҽк чакта килеп чыктың, — дип каршы алды Рейдел. 

— Белҽсең, Николай Ефимович, — диде Булатов.— Бетерҽм бит мин моны, 

серьезно бетерҽм... 

— Алай да эшең начар бит. Якты күл кыса, — диде Рейдел. 



Якты күл буендагы карлар да эри башладылар. Ике яклап каралып, сыерчык 

түшедҽй булып кара җир чыга башлады. Ике копер* шпунтларның башларын 

рҽхимсез рҽвештҽ кыйнадылар. 

(* К о п е р — субай кагу машинасы.) 

- Доң, доңгылт-доңгылт! 

Бертуктаусыз шул тавыш яңгырады. 

Мотордан чыккан электр кҿче корыч арканга бҽйлҽнгҽн бабаны чыгыр буенча 

югары ҿстери. Алар гына җитми, Булатов ашыга, су алгычны ҽйлҽндереп алган 

шпунт коймасын тизрҽк сугып бетерергҽ кирҽк. Шуңа күрҽ барлык кул кҿчлҽре дҽ 

шпунт сугарга куелганнар. 

— Ҽйдҽ күтҽрҽбезме? 

— Ҽйдҽ күтҽрик ҽле! 

— Раз взяли! 

— Да еще раз взяли! 

— Раз берем, два возьмем, да, һоп, еще! 

Брезент киемнҽн, бот тҿбеннҽн резин итектҽн су ал-гыч чокырында шаптор-

шоптыр суда йҿргҽн эшчелҽр Булатовның күз алдыннан китми торган булдылар. 

Йокы алдыннан күз йомганда да ул кҿрҽк тоткан эшчелҽр армиясен күргҽндҽй 

булды. 

...Булатов кулындагы кҽгазьне артык селкеп килҽ иде. Су алгыч янына җиткҽч, бер 

кешегҽ дҽ белгертмичҽ генҽ тҿргҽкне ачып, күзен кҽгазьгҽ тҿбҽде. 

Галиулла Булатовның ни тикшергҽнен белергҽ телҽде, аның янына ҿскҽ күтҽрелде. 

Булатов, аның озын балтырлы итектҽн икҽнен күргҽч, елмаеп каршы алды: 

— Менҽ булмас дигҽн идең, Галиулла, булган бит. Ну, итеклҽр шҽпме? 

— Шҽбен шҽп тҽ, бераз салкынрак. 

— Билгеле, киез итек кебек җылы булмаслар инде. 

— Иптҽш Булатов, ни тикшерҽсез? 

— Менҽ. Монда хҽзер Якты күл суы безгҽ эшлҽргҽ ирек бирмҽячҽк. 

— Ҽ хҽзер нишлибез инде? 



— Менҽ монда кара. — Булатов бармагы белҽн чертежга күрсҽтте: — Менҽ бу 

тҿштҽн канау буенча Якты күл суын буып куясың да, насослар суны качать итеп 

торалар. Менҽ бу якка тактадан шпунт, уртага балчык. Буаны бетергҽч, язгы суга 

карамыйча, су алгычта рҽхҽтлҽнеп бетон эшлҽрен алып барырга мҿмкин булачак. 

Алар вакытлыча гына ясалачак буа яныннан киттелҽр. 

— Вот менҽ шушы җиргҽ. 

— Ҽ такта бармы соң? 

— Анысы читенрҽк мҽсьҽлҽ шул. 

* * * 

Лҽкин күп тҽ үтмҽде, проект үзгҽрде. Шпунттан ясалачак вакытлы буаны чыптага 

ком тутырып кына ясала торган буа белҽн алмаштырдылар. Чҿнки такта юк, тҿзү 

эшлҽренҽ дҽ такта җитми иде. 

Ҽнҽ инде хҽзер кечкенҽ чыпта капларга балчык тутыралар. Ул каплар утын 

ҽрдҽнҽседҽй ҿелеп менҽ бара. Ике кырыйда коймадай шул каплар, уртада кызыл 

балчыктан үзҽк булачак. 

Эш кызып бара. Якты күл буена таралган кешелҽр бертуктамый эшлҽүлҽрен генҽ 

белҽлҽр. Кайсы чыпта капны җилкҽсенҽ күтҽреп ташый, кайсы носилка белҽн 

балчык китерҽ. 

Су алгычта инде күп эш калмады, аны күп дигҽндҽ тагын егерме сантиметр 

тирҽнлегендҽ казыйсы бар. Билдҽн су булуга карамастан, Галиулла бригадасы су 

белҽн кҿрҽш алып бара. 

Галиулла үзе дҽ кҿрҽк тоткан. Ул дымлы комны кҿрҽк белҽн казып ала да 

механикалаштырылган ковшка сала. Шулай йҿри торгач, Галиулла ике аягы белҽн 

чишмҽ кайнап торган урынга тҿште дҽ китте. Ул чокырдан кҿчкҽ күтҽрелде, 

киемнҽреннҽн шарлап су ага, тҿсенҽ курку чыккан, йҿзе үлектҽй агарган... 

Димҽк, хҽзер киптерергҽ кирҽк. Кайсыдыр, аны култыклап, теплушкага алып китте. 

Тимер мич теплушканы шҽп җылыткан иде. 

Озак та тормады, куркынган кыяфҽт белҽн Булатов килеп җитте. Ишектҽн керер-

кермҽс беренче соравы шул булды: 

— Нҽрсҽ, Галиулла, баттыңмыни? 

— Булды ла шул, кадалгыры, — диде Галиулла, резин итеген сала-сала. 

Булатов, блокнотын кесҽсеннҽн чыгарып, бер язу язды да каршыда басып торган 

Вҽлүккҽ: 



— Складтан менҽ шунда язылган ҽйберне алып кил ҽле, — дип, язуны тоттырды. 

Вҽлүк йҿгерде. Ул кайтканда да Галиулла җылынып җитҽ алмаган иде ҽле. 

— Бизгҽккҽ сабышмасам инде, — диде Галиулла. Вҽлүк кулындагын Булатовка 

бирде. Булатов, чайпалдырып караганнан соң: 

— Мҽ, Галиулла, бар тҿнгеңне шуның белҽн у, — дип, бутылкага салынган бер 

стакан спиртны Галиуллага сузды. 

Вҽлүк, кҿлемсерҽп: 

— Мин аны, иптҽш инженер, бензин дип торам. Ҽгҽр спирт икҽнен белгҽн булсам, 

юлда ук мин аны... 

Галиулла спирт белҽн аякларын ышкый башлады. Вҽлүк бу хҽбҽрне су 

алгычтагыларга яшен тизлеге белҽн җиткерде: 

— Батсаң да ярый икҽн. 

Аңа каршы: 

— Ник? — дип сорау бирделҽр. 

— Аңа, Галиуллага, хҽзер спирт бирделҽр, ҽ ул аның белҽн аягын уа... 

Соңгы бҿктҽр чыпталарны күтҽреп килделҽр. Вакытлы буа таудай үсте. 

— Кап җитми... 

Алга шул куркыныч мҽсьҽлҽ килеп басты. Моңа каршы Булатов яңа бер чара 

тапты. Бу бераз куркынычлы иде дҽ, шулай да батырчылык итте: 

— Иптҽшлҽр, менҽ бол ай итҽбез: буаның бер тҿшен тарайтабыз. Аңлыйсызмы, кап 

җитми, кап юк, — диде дҽ Галиуллага таба борылды: — Ҽ син, Галиулла, ике кҿн 

эчендҽ су алгычтагы балчык эшен бетерүне үз ҿстеңҽ аласыңмы? 

— Юк, иптҽш Булатов, ике кҿн күп булачак. Бир, бер кҿндҽ бетерҽм. 

- Молодис! 

Булатов Галиулланың кулын кысты. Эшчелҽр елмаешып карап тордылар. Шул 

вакыт берсе Булатовны күтҽреп алды. Башкалар да минут эчендҽ аның тирҽсенҽ 

җыелдылар, аны һавага чҿя башладылар. 

— Ҽй, юкны эшлисез сез, иптҽшлҽр. Җиңгҽч, менҽ җиңеп чыккач, берьюлы... 

Кайсыдыр шунда арадан кычкыра: 

— Син җиңҽргҽ ҽйткҽнсең икҽн, иптҽш инженер, була ул! 



Булатов кҿлемсери, Галиулла эшчелҽрне эшкҽ куша: 

- Ҽйдҽгез, туктатмагыз, егетлҽр. 

Комга выжлап кергҽн кҿрҽк тавышлары тирҽ-якны каплыйлар. 

Мҽрданша карт аска карап сүз башлый: 

— Шушы буа белҽн бу суны тоталар дип уйлыйсызмы? Валлаһи, тота алмыйлар. 

Минем ич инде тегермҽн буаларын күп күргҽнем бар. Син, Мҽһди абзый, Ташлы 

Ярдагы Митри тирмҽнен белҽсеңме ҽле? 

— Теге Петровски алпавытыныкын ҽйтҽсеңме? 

— Ҽйе, ҽйе, самый шул. 

— Хҽзер бит анда совхоз тирмҽне. 

— Соң бит совхозларга калды инде ул. 

— Ҽйе, шул тирмҽндҽ тирмҽнче булып минем Митри дигҽн белеш урыс эшли иде. 

Мин аңар арыш тарттырырга бара торган идем. Барганда бер яртыны куенга тыга 

барасың. Аның шунда кечкенҽ генҽ тирмҽн ҿе бар иде. Бер хутлап җибҽргҽч бит ул 

су тирмҽне ҽйлҽнҽ дҽ тора, ҽ без шул арада «тегене» кҽгеп чыга торган идек. Менҽ 

шунда инде урысым сҿйли иде: «Белҽсеңме, Мҽрданша, Ташлы Яр елгасын ничек 

будым мин, — ди торган иде. — Буаның аскы ягы — тирес катыш чыбык, ҽ ҿсте — 

таш»,— ди торган иде. Бервакыт юри барып карадым: ул ҽйткҽнчҽ, ҽкият, нҽкъ үзе 

дигҽнчҽ. Тыңлаучылар: 

— Җҽ, сҿйлҽсҽң, рҽтлҽбрҽк, кыскарак итеп сҿйлҽ, — диештелҽр. 

— Шул инде, тирессез буып булачак түгел моны. Бу-латов ҽрҽм була. Валлаһи, 

аның башы Себер китҽчҽк, жҽллим мин аны. 

— Ныклап эшлҽсҽң, нишлҽп булмасын ди ул? 

— Ҽй энем, Митри инде ул белми ҽйтмҽгҽндер. «Су ул, Мҽрданша, җылан күк ул», 

— ди торган иде. 

— Чага икҽн алайса. 

— Ник, аптырама, чагар ҽле. Барысыннан да бигрҽк Булатовны жҽллим мин. 

Кҿрҽклҽр һаман үз кҿйлҽренҽ балчык ташлауны, җилкҽлҽр капчык ташуларын 

белделҽр. Сүз бара дип эш тукталмады. 

Тҿзелеш: яныннан сыдырылып үтҽ торган тимер юл буенча ерактан поезд килүе 

ишетелде. Поезд килгҽн ходка тиз арада күздҽн дҽ югалды. 



Эшчелҽр аны эшлҽгҽн кҿйгҽ озатып калдылар. 

Җиңәр өчен җиңелү 

Чатнама аяз тҿн. Җил болытларны каядыр качырып бетергҽн. Йолдызлар гадҽттҽн 

тыш чекрҽйгҽннҽр. 

Сҽгать тҿнге унберлҽр булуга карамастан, баш инженер Рейд ел белҽн Булатов 

постларны тикшереп йҿрилҽр. Алар эшлҽнеп беткҽн вакытлы буаны барып 

карыйлар — анда берни дҽ юк. Тик Якты күл дулкыннары гына комсызланалар, 

гомерлҽрендҽ күрмҽгҽн сыман, буа читендҽге балчыкны кимерҽлҽр. 

Җил күл буендагы яфраксыз ҿянкелҽрне шаулатып, ачуланып үкерҽ. Дулкыннар 

бер-берсен куып мҽш килҽлҽр... 

Ике инженер тыныч кына, җиңүчелҽр кыяфҽте белҽн мҽһабҽт атлап, бетон 

эшлҽренҽ ҽзерлек алып баручылар янына килеп туктадылар. 

Шунда Булатов янына ашыгып Галиулла килде дҽ: 

— Ҽйдҽ ҽле, иптҽш Булатов! — диде. 

— Кая? — дип сорады Булатов, үзе бераз каушады. 

— Буага! 

Булатов белҽн Галиулла буага таба йҿгерделҽр. Алар артыннан баш инженер 

Рейдел дҽ атлап китте. Буа янына җиткҽч, Булатов тамагын кырып куйды да буаны 

җентеклҽргҽ тотынды. Вакытлы буаның аскы ягыннан кечкенҽ генҽ елгачык 

чылтырап агып ята иде. Ул шуны гына күрде. 

— Шул гынамы? — диде Булатов. 

— Шул гына. 

— Давай бригадаңнан биш кешене куй, кызыл балчык тҿясеннҽр! Бар кҿчлҽренҽ 

тҿясеннҽр. 

Рейдел ҿенҽ ашыкты. 

— Яхшы карагыз, Булатов, куркыныч борын тҿбендҽ,— диде ул. 

Шул минутта ук прорабның приказы җиренҽ җиткерелде. Биш носилка 

бертуктамый балчык ташый, ҿч эшче китерелгҽнне тыгызлап, трамбовать итеп 

торалар. Аңар да карамыйча, шаулап, бҿтерелеп аккан кечкенҽ елгачык һаман зурая 

бара, үсҽ бара. 

Булатов ҽле бер носилкаларга балчык тҿяүче эшчелҽр янына чаба, ҽле трамбовать 

итүчелҽргҽ кычкыра: 



— Катырак тҿегез, иптҽшлҽр, катырак... 

Елгачык зурая бара. Инде буаның ҿске ягыннан да су актарыла. Димҽк, буа ерылды 

дигҽн сүз. 

Кемдер кинҽт шаулап аккан суга сикерде, үзе аягүрҽ кҿчкҽ генҽ басып тора, 

куллары белҽн су кырыендагы субайларга кадакланган тактага ябышкан, бот 

тҿбеннҽн суда. 

— Кап китерегез! Кап! — ди ул. 

Бу Булатов иде. Аның артыннан Галиулла белҽн Вҽлүк суга сикереп тҿштелҽр дҽ 

Булатов сүзлҽрен кабатладылар: 

— Кап китерегез! 

Берьюлы берничҽ кап китерделҽр. Кап, суны чҽчрҽтеп, ерылган җиргҽ килеп тҿште. 

Кемдер авылдагы елгаларны тирес белҽн буу турында инженерга җиткерде: 

— Даваегыз, тирес китерегез! Тирес! — диде инженер. Носилкалы кешелҽр тирескҽ 

дип йҿгерделҽр, берничҽ 

минуттан тирес тҽ килде. Шарлап агып торган суга тҿшкҽн ҿч кеше кире чыктылар. 

Булатов ҿзек-ҿзек приказ бирде: 

— Галиулла, барлык эшчелҽрне уятып алып кил. Ҽ мин үзем телефонга. Сабир, син 

монда кал. 

Булатов конторда, телефон трубкасын тоткан килеш, ашыгып кына сҿйли: 

— Ефим Николаевич! Ерды. Нишлим? 

Аннары тагын Якты күл буена тҿшеп китте. Ул хҽлсез иде. Кинҽт ул суны брезент 

белҽн бумакчы булды. Бу шҽп һҽм яңа уй иде. Шул уй белҽн бергҽ аның талчыккан 

тҽненҽ дҽ хҽл кереп киткҽн тҿсле булды. 

* * * 

 
 

Иртҽгесен кояш кҿндҽгечҽ шатланып, кҿлеп, нурга манчылып чыкты. Лҽкин 

«Светогрэс» коллективы йҿзе генҽ болытлы кҿн сыман караңгы, кайгылы иде. 

...Булатов ҽллҽ нинди җиңелү моңсулыгы белҽн доклад ясый: 

— Иптҽшлҽр! Без вакытлы рҽвештҽ чигенеп торабыз,— диде ул. 



Гуревич үзенҽ хас бер елмаю белҽн карый: «Тырышып карыйсың да, тик белемең 

генҽ җитми бит. Иртҽгҽ рҽшҽткҽ булыр үзеңҽ...» — дип уйлый ул. 

Рейдел, уңайсызланып кына, күзлек аша Булатовка карап ала. Аны кызгана. «Менҽ 

ҽле җиңелүгҽ унике сҽгать тҽ үтмҽде, ике автомобиль белҽн килеп тикшереп тҽ 

киттелҽр. Берсе РКЕдан, берсе райкомнан, тиздҽн, бҽлки, ГПУдан да килерлҽр. 

Бҽлкем, инде килгҽннҽрдер дҽ...» — Рейдел шулай уйлый. 

«Тҿзелеп! башлыгы Вҽлиев эш белҽн Мҽскҽүгҽ киткҽн иде. Ул кайтыр. Рейдел аңа 

ни күзе белҽн күренер, аңар ни дип җавап бирер? Ышанып, синең ҿстеңҽ калдырып 

китсҽң дҽ шул дияр микҽн? Ҽ үзе булса да берни кыла алмаган булыр иде бит». 

Гуревич ярым күңелсез рҽвештҽ утырды. Ул Булатовка карап алды... «Ул шундый 

ябыккан... Дҿрес булса, Булатовны эшли торган җирдҽ, конторда ук куна дип 

сҿйлилҽр. Шулай була торып та алып чыга алмады, мескен...» 

Гуревич Булатовны аз гына булса да кызганды: «Менҽ инде арестовать итеп алып 

китҽрлҽр. Совет режимы инженерлар ҿчен бик каты. Яшь инженер, совет белгече 

тҿрмҽдҽ черер, фиркале бугай ҽле үзе», — дип уйлады ул. 

Партия ячейкасы секретаре Адиловка да җиңелү уңайсыз. Менҽ дигҽн актив 

инженерың стройдан чыксын ҽле. Ҽйтергҽ генҽ җиңел, техпропаганданы юлга 

салып барганда гына бер татар инженерының бол ай китүе... 

Язгы кояш нуры Булатовның чигҽсенҽ тҿште. Кемдер форточканы ачты. Тыштан 

җиңел һава, яз һавасы бҿркелеп керде. 

Булатов эшнең ничек барганлыгын баштанаяк сҿйлҽп чыкты: 

— Без башта вакытлы буаны шпунтлап ясарга уйлаган идек. Такта юк, шуңар 

килеп терҽлдек. Баш инженер белҽн киңҽшкҽннҽн соң, кызыл балчык тутырылган 

каплар белҽн буарга булдык. Кырыйга ике яклап шул каплар куелалар, уртага, 

тҿелеп, кызыл балчык салына. Анысы үзҽк була инде, расчетка караганда, буа 

чыдарга тиеш иде... 

Булатовның күзлҽре тагын да зуррак ачылганнар. Маңгай чҽчлҽре дулкынланып 

киткҽн. 

— Гидротехника — су белҽн сугышу эше ул, суга тҿрле корылмалар салу белеме, 

иптҽшлҽр, бар эштҽн дҽ кыен эш булып исҽплҽнҽ. 

Нидҽн килеп чыкты соң бу? Дҿресен ҽйтергҽ кирҽк, минем тҽҗрибҽсезлек тҽ, 

кышкы шартлар да — бары да безне җиңелүгҽ китерделҽр. Килҽчҽктҽ ялгышны 

тҿзҽтергҽ кирҽк булачак. Без, кар эреп, җир кибүгҽ, тирҽли шпунт кагып, буа ясап, 

су алгычтагы суны насослар белҽн суыртып эшкҽ башлаячакбыз... 

* * * 



Булатов доклад ясаган кҿннең иртҽгесен Сабир, тузынып, Адушкин янына керде. 

Ячейка бүлмҽсендҽ Адуш-кин үзе генҽ нидер язып утыра иде. 

Сабирның йҿзеннҽн үк Адушкин ни дҽ булса куркыныч ҽйбер барлыгын сизенде. 

— Ни бар? — Ул шул соравын Сабирга бирергҽ ашыкты. 

Сабир ҽүвҽл тирҽ-ягына каранып алды да аннан соң гына, тамак тҿбеннҽн чыккан 

тавыш белҽн: 

— Булатовны кулга алганнар, — диде. 

Адушкин урындыгыннан күтҽрелде дҽ, ҿстҽлгҽ таба иелеп, бик гаҗҽплҽнеп: 

— Ни сҿйлисең? Булмас! Кулга алганнар, — диде. 

— Ҽйе, ул кулга алынган. 

— Булмас, юк сүздер. Булатов бит үзебезнеке. Ҽ безнекелҽрне нишлҽп кулга 

алсыннар?! 

— Йҽ, кызма инде, Адушкин, тикшерерлҽр бит ҽле. Алай калдырырлар дип 

белҽсеңме ҽллҽ син!.. 

Сабир сүзлҽреннҽн ул бераз басылды, башын түбҽн иеп, тирҽн уйлап сүзсез калды. 

— Их, Булатов! Алтын кеше иде ул, алтын... Менҽ беркҿн шулай баракларга барып 

кердем. Ул эшчелҽр арасында җҽелеп утырган да техника түгҽрҽгенҽ җитҽкчелек 

итҽ. Һҽрнҽрсҽне тҿшендерҽ. Эшчелҽр рҽхҽтлҽнеп тыңлыйлар... Кирҽкле кеше иде 

ул безгҽ, кирҽкле иде. Менҽ хҽзер ул түгҽрҽклҽргҽ кемне җитҽкче итеп куябыз 

инде? 

Сабир дҽшмҽде. 

Ул Булатовка хҽзер шиклҽнү катыш карауга кадҽр барып җитҽ язды... 

— Бу эштҽ корткычлык юк микҽн дип шиклҽнҽм,— дип куйды ул. 

Адушкин чын күңеле белҽн елый иде. Сабирның мондый шикле соравыннан ул 

сискҽнеп китте: 

— Бу нинди сүз? Нишлҽп? Комсомол кеше... Бит аның бар эше безнең күз 

алдыбызда, ҽгҽр алай булса, синең белҽн мин дҽ... 

Ул сүзен ҽйтеп бетерергҽ ҿлгермҽде, ишек шакыдылар. Ул яшьле күзлҽрен тиз 

арада сҿртте дҽ ишек кагучыга: 

— Керегез! — дип кычкырды. Галиулла шаулап керде: 



— Яңгыр коя, ҽ анда дождевой язмаска йҿрилҽр. Адушкин аңламады, ахры: 

- Ни бар? — дип кайтарып сорады. Галиулла тҽрҽзҽгҽ күрсҽтте. Аның юеш 

киемнҽреннҽн идҽнгҽ яңгыр тамчылары коела иде. 

— Күрмисеңмени? 

Адушкин тҽрҽзҽгҽ таба борылды. Тҽрҽзҽ пыялаларына эре-эре яңгыр тамчылары 

килеп бҽрелеп кире агып тҿшҽлҽр. Адушкин, ҽле һаман тҿшенеп бетермичҽ: 

— Җҽ? — диде. 

— Шул менҽ. Гуревич, дождевой язмыйм, дип тартыша. Мондый яңгырда гына, 

ди... 

— Язарлар, язмый булмаслар, — диде Адушкин, үзе Сабирга эндҽште: — Даваегыз 

ҽле, Сабир, ҿчҽүлҽп, теге заводка хат язып салыйк, бүгенге собраниедҽ үткҽреп тҽ 

алырбыз. 

Галиулла да ҿстҽл янына килде. 

Адушкин, карага манган калҽмен күтҽреп, маңгаена якын ук китереп, озак уйлады: 

«Ничек башларга?» 

— Җҽ, табыгыз ҽле, җегетлҽр, ничек башлыйк? Алар ҿчҽүлҽп уйларга тотындылар. 

«Сталин исемендҽге Ленинград металлургия заводының комсомолларына». — 

Кҽгазьнең башына Адушкин шулай язып куйды. 

«Милли районнарның берсе булган Татарстан җөмһүриятендҽ салына торган 

«Светогрэс» теплоэлектроцентралънең комсомол коллективы сезгҽ түбҽндҽге 

хат белҽн мөрҽҗҽгать итҽ». 

Сабир да түзмҽде, Адушкинның кулыннан калҽмен тартып алды да кызу-кызу язып 

китте: «Сезгҽ бирелгҽн заказлардан ике пар казаны һҽм безнең станца өчен кирҽкле 

булган башка нҽрсҽлҽрне өлгертүдҽ безгҽ комсомолларча ярдҽм итҽрсез дип 

ышанабыз. Безнең станца-ны җибҽрергҽ тагын бер ай вакыт калды. Безнең 

турбиналарда хҽзер монтаж эшлҽре бетеп, алар тиешле урыннарына 

урнаштырылдылар. Бар тоткарлык — сезнең пар казаннарында. Алынган 

телеграммага караганда, пар казаннары, инде юлда икҽн. Аларга кирҽк булган вак 

кисҽклҽрен дҽ ашыгычлык белҽн җибҽрүне сорыйбыз. 

Безнең җиңү — сезнең кулыгызда! 

Яшҽсен юлбашчы коммунистлар партиясе! 

Яшҽсен электрлаштыруның шефы булган комсомол! 

«Светогрэс» комсомол ячейкасы». 



Хат язылып бетте. Аны җыелышта тикшерҽсе һҽм җибҽрҽсе генҽ калды. 

— Ну, егетлҽр, — диде Адушкин.— Безнең иң үзҽк урыныбыз булып хҽзер пар 

казаннарын урнаштыру. Алар унбишенче апрельдҽн калмый урнашырга тиешлҽр. 

Иртҽгесен кич комсомолларның гомуми җыелышы булды. Җыелыш ҿзеклелекнең 

сабакларын тикшерүгҽ багышланган иде. 

Докладны баш инженер Рейд ел ясады. 

Докладтан соң сораулар ҿстҽлгҽ кҽгазь күбҽлҽклҽр булып очтылар. Бер сорауга 

инженер озак тукталды. 

— Менҽ монда бер бик җитди сорау бар: «Бу эштҽ корткычлык юк микҽн, шушы 

безгҽ доклад ясаучы да корткыч түгел микҽн?» 

Залда утыручылар арасында шаркылдау булды, аннан бераздан тындылар. 

— Юк, иптҽшлҽр, хҽзергҽ кадҽр вҿҗданымны сатканым юк һҽм килҽчҽктҽ дҽ 

сатмам... Тиешле оешмалар эшнең бу ягын карарлар дип уйлыйм... Ну, иптҽшлҽр, 

монда тагын Булатовның кайдалыгы турында сораулар бирҽлҽр. Без ҽйттек инде, 

күп кҿч кую сҽбҽпле, Булатов талчыккан, ул хҽзер бик каты авырый... 

Җыелыш азакка таба бара иде. Клуб ишеген ачып берҽү керде. Утырган кешелҽр 

ҽйлҽнеп карый башладылар. 

Ишектҽн ябык йҿзле Булатов күренде. Кемдер утырган җиреннҽн кычкыра 

башлады: 

— Николай Ефимович, үлҽргҽ яткан Булатов килгҽн. Ничек, ул аяк ҿсте 

авырыймыни? 

Рейд ел бер сүз дҽ ҽйтмҽде, лҽкин аның йҿзе яктырып китте. Адушкин да иркен 

сулап куйды: 

— Булатовка сүз бирегез, ул сҿйлҽсен, — дип, урыннан кычкыра башладылар. 

Булатов сүз алды: 

— Дҿрестҽн дҽ, ҽз генҽ авырып алдым, лҽкин хҽлем бераз җиңелҽюгҽ, менҽ монда 

килмичҽ калмадым. Дҿрес, иптҽшлҽр, бу авыр ҿзеклекне үткҽрү ифрат кыен, бигрҽк 

тҽ минем ҿчен кыен. Шуңа да мин, барлык авырлыкларга карамастан, эшлҽгҽн 

ялгышларымны тҿзҽтергҽ сүз бирҽм. Күрерсез, җиңү безнең кулда, бары безнең 

кулда булыр... 

Тыңлап торучылар, аның сүзен бүлеп, кинҽт кул чаба башладылар. 

* * * 



Элекке вакытлы буа ничек эшлҽмҽскҽ кирҽклекнең шаһиты булып калды. 

Киңҽшмҽдҽ тикшерелгҽн яңа проект буенча, вакытлы буа эшлҽтү һаман да 

Булатовка йҿклэтелде. 

Эшне кызулаттылар. Ике яклап шпунт коймасын сугарга да тотындылар. 

- Югарырак, югарырак күтҽр! Күтҽрик, күтҽрик!!! 

- Раз возьмем, два возьмем, да, һоп, еще! 

Шул тавышлар Якты күл буен тагын да җанландыра тҿште. Кҿндез дҽ, тҿнлҽ дҽ 

хезмҽт җыры тукталмады. Ҿч кҿн үтҽр-үтмҽс, буаның коймалары ике яктан да ҽзер 

булды. Уртага кызыл балчык салынды. Аны нҽзек катлау белҽн салып трамбовать 

итҽ бардылар. Буа кырыена мотор куелды. Баганадан тимерчыбык җибҽреп, ток 

ялгадылар. Насослар ҽкрен генҽ суны суыртырга тотындылар. Су алгычтагы су җир 

тҿбенҽ сеңгҽндҽй булып кимеде. Менҽ инде тиздҽн аның тҿбе дҽ күренҽчҽк. Су 

китерү каналы Якты күл белҽн су алгычның икесен бергҽ тоташтыра да берсеннҽн 

берсен аерып ала алмаслык бҿтен итеп ясый. 

Вакыт күп калмады 

Шул су каналын иң күп дигҽндҽ унбиш кҿн эчендҽ казып бетерергҽ кирҽк. 

Булатов уйлады: «Ун кҿн, ҽйе, иң күп дигҽндҽ унбиш кҿн. Туктаусыз эшлҽгҽндҽ 

кырык биш смена дигҽн сүз. Кҽр смена саен йҿзҽр кеше эшлҽсҽ, дүрт мең биш йҿз 

эшче кҿче кирҽк булачак. Юк, кул хезмҽте белҽн генҽ булмый...» 

Ул тагын чигҽлҽрен учы белҽн тотып уйларга кереште. «Берҽр машина кирҽк иде, 

машина... Ҽйе, ничек тҽ булса эшне механикалаштырырга...» Кинҽт ул ашыгып 

сызгалый башлады: менҽ канал буласы җирнең ике ягына баганалар сугып 

чыгасың, аларга, аркылы насадкалар ясап, такта җҽйдерҽсең. Уртада тактадан 

ясалган будка булачак. Будкага мотор белҽн лебедка урнаштырыла. Ле-бедкадан 

корыч аркан буенча түбҽн таба, су астына ковш асылынып тҿшҽчҽк. Аның авызы, 

соскыч авызы кебек почмак ясап, җиргҽ кадалып тора. Ковш ҿскҽ таба балчык 

алып менҽ. Менҽ монда, будка каршында, эстакада ясалачак. Шуның буенча ковш 

түбҽн һҽм югарыга таба йҿри. Чыгарылган балчыкны вагонетка килеп алып китеп 

тора... 

Ул сызгалап бетерде дҽ Рейдел янына чапты. Бер кулына кепка, икенче кулына 

блокнот тоткан, ҽ тузган чҽчлҽре дулкынлана. Ул конторга керер алдыннан 

комендатура аша үтте. Сакчы Булатовның бол ай ашыгып чабуын ни дҽ булса 

берҽр куркыныч ашыгыч эш барга юрады. Артыннан куалармы ҽллҽ дип, Булатов 

килгҽн якка карады. Лҽкин анда беркем дҽ күренмҽде. Булатов баш инженер 

бүлмҽсенҽ атылып керде. 

Рейдел аның болай ашыгып керүеннҽн куркып китте. 

— Николай Ефимович, эврика! Эврика! — диде Булатов. 



- Ни бар, ни таптың? 

— Менҽ су күтҽрү каналын шулай казытам.— Ул үзеннҽн башка кеше таный 

алмаслык хҽлгҽ килгҽн чертежын Рейд ел гҽ аңлатырга тотынды: — Менҽ моннан 

ике яклап субайлар суктырам, аннан такта җҽйдерҽм, эстакада да лебедка, мотор, 

ковш, вагонетка... 

Сүз ахырында Рейдел проектны мактады: 

— Бу бик яхшы фикер. Яңаны уйлап чыгару бит бу,— дип куйды. 

«Их, тизрҽк-тизрҽк менҽ бу кечкенҽ блокнотта сызылган проектны гамҽлгҽ 

ашырасы иде», — дип уйлады Бу-латов. 

Кыш буе боз астында яшеренеп яткан Якты күл суы бүген зҽңгҽр һава тҿсен күрде. 

...Булатов проекты буенча эш башланды. 

Якты күл буена тҿшкҽн Гуревич Булатовның кыска бервакыт эчендҽ су алгыч 

каналында эшне ныклы юлга салып җибҽрүенҽ гаҗҽпсенде. 

«Бу ничек болай? Димҽк, унбише кҿн срок куелган су каналы... Эшлҽр болай барса, 

һичшиксез, ун кҿндҽ бетҽчҽк. Ул чакта Булатовка да премия, нинди яшь 

тҽҗрибҽсез кешегҽ!» — дип уйлады ул. 

Гуревичның үзендҽ инженерлар турында гына йҿртҽ торган үз фикере бар иде, 

лҽкин ул аны кемгҽ дҽ булса сҿйлҽп карарга батырчылык итмҽде. 

Гуревичның иң курыккан сүзе «корткыч» сүзе иде. Үзлҽренең шҽхси 

мҽнфҽгатьлҽрен кайгыртучылардан, Гуревичтан эш киеме сорап кереп, ул 

яздырырга рҿхсҽт итмҽсҽ, аны үз алдында ук шул сүз белҽн атаучылар бул-галады. 

Ике уртада йҿргҽн Гуревичны совет ягына ныклап тартучы сҽбҽплҽрдҽн берсе аңар 

«социализм тҿзүче» исемен алу булды. Кҽм аңар, юлны эшлҽп бетергҽч, премия дҽ 

бирделҽр. Зур, якты, җылы квартирга да урнаштырдылар. Билгеле, Гуревич 

мондый эшлҽрне һич кҿтмҽгҽн иде. «Большевиклар алар инженер хезмҽтенҽ 

тиешле бҽһа бирҽ алалармыни?» -- дип уйлый иде ул. Лҽкин аның бу фикере дҽ 

дҿрес булып чыкмады... Һҽм Гуревич нейтральлектҽн акрынлап совет нигезенҽ, 

аерымлыктан коллективлыкка, бар кҿчен социализм фронтына бирҽ башлады. 

* * * 

Адилов бүлмҽсеннҽн каядыр чыгып барадыр иде, аны Булатов туктатты. 

— Мин сезгҽ җиңү рапорты белҽн, — диде.— Ҽйттем бит мин сезгҽ, иптҽш 

Адилов, һҽм шулай булып чыкты да: кичҽ тҿнге сҽгать икедҽ канал казылып бетте. 

Бүген кҿндез су алгычка су җибҽреп була. Телҽсҽң, ыстанны иртҽгҽ үк ходка 

җибҽр, су тоткарлык ясаячак түгел. Ҽле аңар тагын ике декада бар. Ҿстҽн генҽ 

исҽплҽүлҽргҽ караганда да эштҽ утыз мең сум экономия исҽплҽнҽ. Аңлыйсызмы? 

Утыз мең сум! 



— Утыз мең сум? 

Адилов, гаҗҽпсенеп, шулай сорап куйды. 

— Ҿстҽн-ҿстҽн генҽ исҽплҽгҽндҽ дҽ ҽле, — диде Булатов. 

— Молодис! Молодис! — Адиловның бар сүзе шул булды. Аннары ул: — Ҽйдҽ ҽле 

шунда киттек, — дип ялгады. 

Алар күл буена таба атладылар. 

Тиздҽн Якты күл буе тагын да яктыра тҿшҽр. Тиздҽн Ильич лампалары берьюлы 

кабынырлар. Тиздҽн Якты күл буе гҿрлҽп торыр... 

Бер ай үтҽр-үтмҽс, Булатовка зур гына суммалы премия бирелде. Аны социализм 

Герое, тҿзелеш батыры дип тҽ игълан иттелҽр. 

Ирекле илнең буеннан-буена тҿзү симфониясе яңгырый, чүкечлҽр чыңлый, тимер-

бетон корпуслар башларын калкыталар, паровозлар ашыга... 

Төнлә 

Разия чишенде. 

Чишенгҽч, бүген ул да, башка кызлар кебек, ҿстҽлендҽге кҿзгесен алып үзенең 

йҿзен карады: саргылтсу кашлар соргылт күзлҽрен асларына яшергҽннҽр, яңаклар 

за-водтагыга караганда суырыла тҿшкҽн, яңак сҿяклҽре калкыбрак чыккан. Аннары 

ул кҿнлек дҽфтҽрен язарга утырды. Бҽлкем, бу эш Разия ҿчен килешеп тҽ бетми 

торгандыр. Чҿнки ул элек, андый эшлҽргҽ каршы чыгып: «Мещан гадҽте булган 

шул альбомнарны, кҿнлек дҽфтҽрлҽре белҽн маташуларыгызны ташлагыз ҽле», — 

ди торган иде. Ҽ бүген Милҽүшҽ авылына килгҽч ясаган кҿнлек дҽфтҽренҽ үзе 

түбҽндҽгелҽрне язып китте: 

«Авылга килгҽнгҽ берничҽ айлар булды. 

Ҽйе, бүген тҽрҽзҽ пыяласына көзге яцгыр тамчысы килеп сылана. Тышта җҽй 

белҽн көз тартыша. Тышта җил. Агачларның, ялангач ботаклары өй тубҽсен 

кыйныйлар. Мҽктҽп бүлмҽсендҽ беръялгызы тору туйдыра башлады. Барысын да, 

барысын да ташлап, шҽһҽргҽ— заводка качасы килҽ, лҽкин комсомоллык хисе ул 

саташкан уйларга ирек бирми, аларны авызлыклап тота. 

Монда заводка караганда да көрҽш көчлерҽк тоела: бугазга-бугаз, йөзгҽ-йөз, сүзгҽ-

сүз, канга-кан, үчкҽ-үч урыны бу. 

Их, авыр да, татлы да, кызыклы һҽм кызыксыз да син, көрҽш.! 

Бүген авыл советыныц утырышы булды. Икмҽк за-даниесенец калдык өлешлҽрен 

бүлдек. Авыл уртасында ҽрҽм булып череп ята торган Һашимов йортын колхоз 

правлениесенҽ бирдек. Ул Һашимов дигҽннҽре бик бай нҽрсҽ булган икҽн, ҽйтҽм, 



заводта көллҽү цехы һич алга китҽ алмыйдыр иде. Бай кеше соц Совет хөкүмҽте 

өчен тырышамы! Ҽле нигҽдер авылда йөри. Йортын тартып алганга эче поша 

булыр. 

«Сабир, Сабир! Синең белҽн Милҽүшҽ буендагы каеннар арасында йөргҽндҽ, 

йөрҽклҽребезне бер-беребезгҽ ачып сала алган идек. Ҽллҽ хҽзер мин оныттым, ҽллҽ 

син ташладың? Ник соң менҽ бу йөрҽктҽге бушлыкка мҽхҽббҽт кереп утырасы 

урынга эш кереп утыра икҽн... 

Мҽктҽп. Шулмы инде минем Сабирымны алыштырган ҽйбер. Яшь буын килҽчҽк 

тормышның матур чҽчҽклҽре. Шулармы инде минем шатлыкларым? Ие, шулар. 

Болар бит бер-берсенҽ каршы, түгеллҽр. Бүген мҽктҽп. Иртҽгҽ дҽ шул ук мине 

чорнап алыр...» 

Ул калҽмен ҿстҽл ҿстенҽ куйды. Кҿнлек дҽфтҽрен дҽ рҽтлҽп җыеп куймыйча, 

караватына ауды. Ул бүген бик арыган иде. Ҽ тышта һаман-һаман җил үкерҽ. 

Интек шыгырдады. Берҽү акрын гына тупсаны каера башлады. Разия уянды. 

Кем бар дигҽнче, колагын салып тыңлады. Башта тыштагы җил генҽ шулай 

үкерҽдер дип уйлаган иде, лҽкин ике кешенең пыш-пыш үзара сҿйлҽшкҽнен 

ишеткҽч, ул уеннан кайтты. Тупсаларны ныклап каерырга тотындылар. Разия 

тҽрҽзҽдҽн сикереп урамга ташларга торганда, ишекне каерып керделҽр дҽ аңар 

ташландылар. Берҽү Разиннең бугазына ябышты. Аның тырнаклары йомшак 

муенга бүре тешлҽре күк сеңеп керделҽр. 

Биш минуттан инде Разиннең гҽүдҽсе идҽндҽ ята иде. 

...Иртҽгесен кҿндҽгечҽ балалар мҽктҽпкҽ җыелдылар. Алар укытучы апаларының 

дҽрескҽ керүен озак кҿттелҽр. Ахырда чыдамадылар. Берсе, дҽшҽргҽ дип, укытучы 

апаларының бүлмҽсенҽ атлады. Керсҽ, ни күзе белҽн күрсен: апалары, чҽчлҽре 

тузган килеш, идҽндҽ аунап ята. 

Малай куркып кычкырып елап җибҽрде: 

— Разия апаны үтергҽннҽр... 

Буа ерылгандагы су ыргылган шикелле, балалар да ишеккҽ таба ыргылдылар. 

Кичкҽ таба мҽктҽптҽ җыелып! булды. Кайгылы гомуми җыелышны укыту бүлеге 

мҿдире Багданов ачты. Балалар, картлар, Милҽүшҽ авыл халкы белҽн тулган зал 

эчтҽн генҽ кҿрсенде. 

Багданов Разиннең тҽрҗемҽи хҽленҽ, һҿҗүмнең ничек булуына тукталды: 

— Иптҽшлҽр, Баязитова менҽ шушы залда утыручы ярлыларның баласы ул. Аның 

ата-аналары ачлыктан үлгҽннҽр. Шуннан соң ул балалар йортына элҽгҽ. Аннан 

шҽһҽрдҽге күн заводына эшкҽ керҽ һҽм анда, үрнҽк күрсҽтерлек итеп бригаданың 

башында торган хҽлдҽ, актив эшли. Эш белҽн бергҽ укуын да алып бара. 



Укытучылар ҽзерлҽү курсында укып чыгып, безнең Милҽүшҽ авылындагы ШКМга 

мҿдирҽ булып керҽ. Биредҽ без аның авыл советы эшенҽ һҽртҿрле кампаниялҽрдҽ 

нык тырышып эшлҽгҽнен күрҽбез. Күрҽсез, шуңа да сыйнфый дошман аны безнең 

арабыздан тартып алырга омтылды. Лҽкин аның һҿҗүме уңышсыз чыкты. Үлҽргҽ 

йҿз тоткан сыйнфый дошман юкка гына безнең актив иптҽшлҽргҽ ябырылмады. 

Багдановның ҽйтерсең тамагына тҿер утырды: ул, сҿйлҽүдҽн туктап, күз яшьлҽрен 

яшерер ҿчен түбҽн карады. 

Ҿстҽлгҽ бер кечкенҽ генҽ кҽгазь кисҽге килеп тҿште. Багданов бармак очлары белҽн 

генҽ кҽгазьне ачты: 

«Иптҽш, Багданов! 

Заводка телеграмма җибҽрергҽ кирҽк. Аннан, сыйнфый дошманныц бу эшенҽ 

җавап итеп, моцарчы колхозга керми калган урта-ярлы катлаулар колхозга 

кермҽк-че булалар. Телеграммада шуны күрсҽт. Ҽхми». 

Язуны комсомол Ҽхми язган иде. 

Багданов, язуга күз йҿртеп чыкканнан соң, ҿзелеп калган сүзен дҽвам итте: 

—...Иптҽшлҽр, Разия хҽзер больницага озатылды, аның хҽле авыр. Мин менҽ монда 

сезгҽ шҽһҽрнең күн заводына сугарга ҽзерлҽнгҽн телеграмманы укыйм: 

«Ленин исемендҽге күн заводы партия ячейкасына Милҽүшҽ авыл советыннан. 

Кич 24 нче числога каршы төндҽ сыйнфый дошманнар колхоз яшьлҽре мҽктҽбе 

мөдирҽсе Разия Баязитова-га һөҗүм кылдылар. Аны, каты рҽвештҽ 

җҽрҽхҽтлҽнгҽн килеш, больницага озаттык. Сыйнфый дошманныц бу чыгышына 

каршы Милҽүшҽ авылы «Таллы Бүлҽк» колхозы обоз оештыра; ун хуҗалык 

колхозга керде. 

Авыл советы». 

Багданов телеграмманы укып чыкты да сүзен дҽвам итте: 

— Һҿҗүм кылучылар, иптҽшлҽр, һичшиксез табылачаклар. Без шиклҽнгҽн 

кешелҽрне инде кулга да алырлар. Без сыйнфый дошманнарга каршы кискен отпор 

бирергҽ тиешбез. 

Ул да булмады, чҽчлҽре тузган бер хатын, яшьле күзлҽре эчкҽ баткан бер ирнең 

кулыннан тотып, клуб ишегеннҽн сҿйрҽп керде: 

— Ул кыйнаган Разияне, имансыз. Ул кыйнаган. Ҽйдҽ менҽ халык алдында ни 

йҿзең белҽн җавап бирерсең, җирбит! 

Хатын, баласын җитҽклҽгҽн сыман, сакаллы кешене президиумга таба ҿстерҽде... 



Ханым сҽхнҽгҽ менеп басты: 

— Ишетҽсезме, ул кыйнаган, дим Разияне! Салах кыйнаган! Эчүдҽн айнымаган 

нҽрсҽ. Үз кызым кебек яраткан Равиямне кыйнаган. Менҽ халык алдында җавап 

бир, бҽдбҽхет нҽрсҽ... 

Хатын шулай буылып-буылып сҿйлҽде: 

— Бүген менҽ яктыргач кына кайтып керде. Бҿтенлҽй үзгҽргҽн, айныган... Үзе 

җылый, үзе сҿйли... Ҽнвҽр котыртты, ди. һашимовны ҽйтҽ. Тотарга кирҽк имансыз-

ны, качып ҿлгергҽнче... 

Сакаллы кешенең күзеннҽн борчак-борчак яшьлҽр акты, ул чынлап та елый иде. 

— Сездҽн яшерен-батырын түгел, җҽмҽгать... Мин эчү белҽн бозылган бер кеше 

инде. Шулай, Һашимов кайткач, мине бер кҿн сыйлады, ике кҿн сыйлады: «Син 

шул Разия дигҽннҽрен дҿмектерҽ алмассың микҽн? — ди. — Заводтан мине 

кудыртты, хҽзер монда ҿемне тартып алдыртты», — ди. Күп эчүлҽрдҽн соң... Мин 

күндем... Менҽ шундый бер пычраклык эшлҽп ташладым... 

Барысы да кызгану һҽм ачу катыш хис белҽн картка карадылар. 

Дҿрестҽн дҽ, ул кызганыч иде. 

Ул залдагы халык алдына килеп баскан... Керфеклҽре очыннан, борчак-борчак 

булып, яшь бҿртеклҽре коела. Ул хҿкем кҿтҽ... шыңшып-шыңшып елый... 

* * * 

Күптҽнге ике танып: кеше поездда очраштылар. 

— Кая киттең болай? 

— Менҽ Тҿркестан ягына барып карыйм ҽле. 

— Ҽ син кая? 

— Менҽ дҿньяны ҽйлҽнергҽ чыктым ҽле. 

...Кинҽт вагонга зҽңгҽр фуражкалы берҽү керде, кешелҽрнең документларын 

тикшерҽ башлады: 

— Сезнең документларыгыз? 

Зҽңгҽр фуражкалы кеше күптҽнге ике танышның сүзлҽрен бүлдерде. Алар икесе дҽ 

берьюлы паспортларын чыгарып күрсҽттелҽр. Озын гҽүдҽлесенең документы 

зҽңгҽр фуражкалы кешене кызыксындыра тҿште, ахры, кесҽсеннҽн телеграмма 

чыгарды. Телеграмманы паспорт белҽн озак чагыштырганнан соң: - Киенегез! — 

диде. 



Биш минут эчендҽ зур гҽүдҽле кеше киенеп ҿлгерде. 

...Ҽле генҽ булган күренеш танышына аңлашылмый калды. Имеш, кинҽттҽн 

Һашимовны кулга алдылар. Ул бу эшнең очын уйлап чыга алмыйча урынына ятты. 

Тышта тҿн иде... 

Беренче май 

Бҽйрҽм таңы иртҽнге кояш нурына күмелде. 

Офык буен кызыл нурларга манчып күтҽрелгҽн кояш үзе белҽн ҽнҽ шул киң шҽһҽр 

урамына да шатлык алып килде. Кичтҽн үк эленеп куелган байраклар иртҽнге 

җилдҽ иренеп кенҽ тирбҽлделҽр. Киң урамнар аша тартылган лозунглар җиңүче 

сыйныфның йҿрҽгеннҽн ташыган бүгенге омтылышны үткҽннҽргҽ аңлаттылар. 

Беренче май зур бҽйрҽм һҽм җиңү кҿне иде. 

...Бүген таңнан алып «Светогрэс» кҿндҽгегҽ караганда да артык хҽрҽкҽт урынына 

ҽйлҽнде. «Светогрэс»ка юнгштурм костюмы кигҽн комсомоллар, эш киеменнҽн 

эшчелҽр бертуктамый агылып тордылар. 

Демонстрация агымы, зур урамнарны ҽйлҽнгҽч, Ленинга куелган һҽйкҽл янына 

җыелып, шҽһҽр башлыкла-рының рапортларын тыңлады. Аннан соң колонна Якты 

күл буена юл тотты. Байраклар җилнең исүенҽ ыргылып уйнадылар. Иң алда, 

трибуна янында ук, җиңүчелҽр байрагы — светогрэсчыларга обкомол тарафыннан 

бирелгҽн байрак җилфердҽде. 

Музыка «Интернационал»дан бер куплет уйнагач, трибунада бҿдрҽ чҽчле, кылыч 

борынлы, зур күзле шҽһҽр советы рҽисе Ефимов күренде: 

— Иптҽшлҽр, җҿмһүриятнең гигант «Светогрэс»ны ходка җибҽрү тантанасын ачык 

дип белдерҽм... 

Ул, «Светогрэс»ны тҿзүдҽ эшче сыйныфының каһарманлыкларына тукталганнан 

соң: 

— Беренче сүз «Светогрэс» тҿзелеше башлыгы иптҽш Вҽлиевкҽ бирелҽ, — дип 

белдерде. 

Шатлыклы «ура!» тавышы урман буена китеп яңгырады. Шул тавышны алып 

киткҽн җил кҿзгедҽй күлнең ҿстен урман ягына таба йҿгергҽн нҽни дулкыннар 

белҽн шадралата. 

...Вҽлиев, уң кулындагы кепкасын йомарлый тҿшеп, сүз башларга омтылды. Ул, 

нҽрсҽдҽн башларга белмичҽ, беркадҽр аптырабрак торды. Алай да ул, тагын бер 

омтылып, үзен кулга алды. 

- Иптҽшлҽр, бүген, — дип башлап китте ул, — бүген Беренче май. Алга куелган 

бурычны үтҽдек. Җитмеш ике киловаттлы «Светострой» хҽзер үзенең бер кисҽге 



белҽн «Светогрэожа ҽйлҽнде. Социализм эш методларын үзлҽштерү һҽм партиянең 

нык җитҽкчелеге астында без шушы уңышларга ирештек... 

Музыка, аның сүзен бүлеп, шатлык кҿен уйнарга, колоннадагы эшчелҽр, 

кызылармеецлар, хезмҽткҽрлҽр «ура!» кычкырырга тотындылар. 

Соңыннан ул үзе дҽ сизмҽстҽн кызып китте: 

— Бүген Беренче май... Менҽ шундый кҿндҽ кечкенҽ генҽ бер эш бүлҽге китерү 

белҽн «Светогрэс» коллективы ифрат шат. Хҽзер без унбиш мең киловаттлы 

«ВКП», ун мең киловаттлы «Ленин комсомолы», җиде мең киловаттлы «Пионер» 

дигҽн ҿч турбинаны җибҽрҽбез... Яшҽсен Беренче май! Яшҽсен алгы җиңүлҽргҽ 

җитҽклҽүче Коммунистлар партиясенең Үзҽк Комитеты һҽм юлбашчыбыз иптҽш 

Сталин! 

Тагын «ура!», музыка тавышлары... 

Вҽлиевтҽн соң партячейка секретаре Адилов трибунага менде. Аның соры 

гимнастеркасының сул як кесҽсендҽ җиңү ордены кадалган иде: 

- Бу җиңү -- тагын бер партиянең тоткан юлының җиңеп чыгачагына, бишьеллык 

планның тулысы белҽн дүрт елда үтҽлҽчҽгенҽ җанлы шаһит. Сыйнфый 

дошманнарның авыз ерып кҿлүлҽре, оппортунистларның безгҽ хыялланучылар дип 

караулары безнең эшкҽ һичбер тҿрле дҽ комачаулык ясый алмады. Без, җиңү 

байрагын югары тотып, аңар кер тҿшермҽдек... Сүзлҽр күп булды: имештер, 

«Светогрэс»ның бер як стенасы ярылган, имеш, бер як фундаменты җиргҽ сеңеп 

бара икҽн, быел станцаны ходка җибҽрҽ алачак түгеллҽр икҽн... Ие, без мондый 

сүзлҽрне ишеттек, лҽкин бирешмҽдек. Карагыз (ул кулы белҽн бетон корпуслар 

ягына таба күрсҽтте), элекке ташландык җирдҽ нинди гигант тҿзедек. Караңгылык 

баскан Якты күл буенда Ильич лампалары кабыздык!.. 

«Ура!» тавышы тагын урман буена китеп яңгырады. Инженер-техниклар 

исеменнҽн котлаучы Булатов сүзен кыска тотты: 

— Безнең җиңүне шатланып каршы алган һҽм аны үз күзе белҽн карарга дип 

килгҽн эшче сыйныфына ялкынлы сҽлам! Совет тҿзелеше ҿчен җаннарын фида 

итҽргҽ торган белгечлҽр һҽрвакыт сезнең белҽн! — диде ул. 

Адушкин да, Сабир да сҿйлҽделҽр. Бҿтен сүзлҽр һаман шул җиңү ялкыны белҽн 

тулган иде. 

Бер пионер, алга чыгып, быргы кычкыртты. Эстакададагы ленталар үзлҽре белҽн 

бергҽ ҿскҽ таба ташкүмерне ҽкрен генҽ сҿйрҽп алып менеп киттелҽр. Күккҽ таба 

сузылган бетон корпуслар эченҽ яшерелгҽн машиналар үкерергҽ, Якты күл 

буендагы насослар су суырырга тотындылар. 

Күп тҽ үтмҽде, ораторлар сҿйлҽр ҿчен ясалган трибуна буенда карбыз 

зурлыгындагы лампада ут кабынды. 



Пионерлар бертуктамый барабан кактылар. Музыка «Интернационал» уйнады. Их, 

күңелле дҽ иде соң җиңү кҿне! 

Шул җиңү кҿне ҿчен ҽйтерсең кояш та шатлана... Якты күлдҽге кичҽге дулкыннар 

каядыр югалганнар, камышлар да, шҽмдҽй булып, җиңү музыкасын тыңлыйлар. 

Шҽһҽр шау-гҿр килҽ... 

* * * 

- Вафа, сиңа хат бар! — дип, Вафаның кулына зҽңгҽр конверт китереп 

тоттырдылар. Хат Фатыймадан иде: 

«Атасы! 

Менҽ без малаец батыр белҽн икҽүлҽп сица хат язабыз, синец якка искҽн җиллҽргҽ 

ялгап, сица булган ялкынлы сҽламнҽребезне җибҽрҽбез. Язган хатыцны алдык, бик 

зур рҽхмҽтлҽр ҽйтеп, хат язганыңа шатланып калабыз... Ҽти кешегҽ бер яца 

хҽбҽр бар: хҽзер без тотынып баса башладык инде. Ҽнкҽ белҽн икҽүлҽп һҽр көнне 

яслегҽ барабыз. Көнебез менҽ шулай үтҽ. 

Үзем яслегҽ эшкҽ кердем: мөдирҽ булып эшлим. Ничҽ бала минем кулда тҽрбиялҽнҽ. 

Син ҽле киткҽн чагың-да: «Малаемны бозар инде бу тҽүфыйксыз нҽрсҽ дип 

уйлагансыңдыр». Курыкма, мин ул иске гадҽтлҽремне ташладым инде. 

Менҽ армияңнҽн кайт, күрерсең, гөрлҽп тора башларбыз, хҽзер мин гаилҽнең нҽрсҽ 

икҽнен аңлый башладым... Кайт ҽле менҽ, атасы. Җимерттереп торырбыз, 

валлаһи. 

...Сабирны бригадирлыктан десятник итеп күтҽргҽннҽр. Галиулланы, бик файдалы 

тҽкъдим ясаганы өчен, биш йөз сум белҽн бүлҽклҽделҽр. Каядыр укырга китҽргҽ 

йөри бугай. 

Күн заводы комсомоллары «Светогрэс» белҽн ярыштылар. Күчмҽ байракны 

Сабирлар алды. 

Тиздҽн станцаны җибҽрергҽ җыеналар. 

Ярый, хуш.. 

Сине сагынып, Фатыймаң. 

20 апрель». 

Хатны укыгач, Вафа уйга батты. Аның күз алдыннан бер-бер артлы күн заводында 

эшлҽгҽн кҿннҽр, җанлы газета, җыелышлар узды. 

...Майның уны иде. 



— Ур-ра, ходка киткҽн, чынлап ходка киткҽн! — дип, газета тоткан килеш, Вафа, 

балаларча шатланып, казармадагы иптҽшлҽре янына атылып килеп керде. — 

Иптҽшлҽр, карагыз ҽле, карагыз ҽле! — дип, ул газетага тупас бармаклары белҽн 

сугып куйды. — Киткҽн, ходка киткҽн! 

— Ни булган? Нҽрсҽ ходка киткҽн? — дип, аны башкалар чорнап алды. 

Укыганчы, ул рҽсемнҽрне күрсҽтергҽ тотынды: 

— Менҽ бусы — дулкынланып торганы — Якты күл дигҽн күл инде. Ҽнҽ ерактарак 

бер читтҽ бетон корпуслы бер йорт күренҽме? Ул — мин эшлҽгҽн күн заводы. Ҽ 

менҽ бусы — «Светогрэс». Менҽ шул, моннан ун кҿн элек кенҽ ходка киткҽн. Менҽ 

бу рҽсемне күрҽсезме? — Баш инженер Рейдел. Менҽ бусы — Буланов дигҽн 

инженер. Теге, тҿрмҽгҽ япкан булганнар да иртҽгесен үк чыгарганнар, дип сҿйлҽгҽн 

идем бит... Менҽ болары — минем авылдашлар, икесе дҽ безнең Милҽүшҽнекелҽр; 

бусы — җир казучылар бригадиры Биктаһиров — зур гына экономия ясый торган 

тҽкъдим керткҽн ҿчен бүлкҽлҽнгҽн кеше. Бусы - - бетонщик ларның бригадиры Сал 

ахов. Бусы — партком Адилов. Рабочком Корнишин, комсомол секретаре 

Адушкин... Бол арның һҽрберсе хезмҽт ордены белҽн бүлҽклҽнгҽннҽр. 

Ул күрсҽтеп бетерде дҽ: 

— Их, кайтырга иде, күрергҽ иде шул « Светогрэс»-ның яктысын! — дип куйды... 

 

 
 

Эпилог 

Шҽһҽр читендҽ үзенең бетон корпуслары белҽн «Светогрэс» балкый. Зур 

тҽрҽзҽлҽрдҽн җиз чыбыклар сыман ут яктылары күлгҽ сузылалар. Ҽйтерсең күл 

эченнҽн ҽнҽ шундый энергия чишмҽсе туган... 

Кожкомбинат тҿзелешендҽге инженер-техниклар киңҽшмҽсеннҽн кайтучы техник 

Сабир Салахов үзенең бригадасы кулыннан үткҽн бетон корпусларга карап ала да 

үткҽндҽге хҽллҽрне, кешелҽрне, бҿек эшлҽрне күз алдына китерҽ. Инженер Рейдел 

Сабир Салаховның аркасыннан үзенең зур куллары белҽн кага: «Егет син, Сабир, 

егет, — ди. -— Тормышның югары ноктасыннан, тау итҽгеннҽн тау башына менгҽн 

кебек үрмҽлисең, яратам мин сине», — ди. Күптҽнге бу сүзлҽр бүген ҽйтелгҽн 

кебек күңелдҽ сакланалар... 

...Баштан үткҽн еллар, таныш кешелҽр, аларның фигуралары, экранда алмашынып 

торган күренешлҽр кебек бертуктамый алмашынып торалар. Җҽйге кояш офык 

артына яшеренгҽн. 

Күктҽге кызыллык та бетҽ бара. Шҽфҽкъ караңгылыкта югалырга юл алган. Ҽ 

Сабир Якты күл буйлап атлый. Шул тирҽдҽ, Якты күл буен гомерендҽ беренче 

тапкыр күргҽн кеше сыман, бер кызылармеецның кызыксынып карап йҿргҽне 



күренҽ. Ул күлнең озынлыгын да, «Светогрэс»ның бетон стеналарын да 

дикъкатьлҽп карый. Ҽлеге кеше шлемлы башын ҽле бер, ҽле икенче якка бора. 

Армеецның йҿзендҽ шатлык елмаюы балкый. 

Сабир адымын шул армеецка таба ешайта. Армеец та, Сабирга игътибар итмичҽ, 

күл буйлап «Светогрэс»тан ерак түгел яңа гына тҿзелеп ята торган тире 

комбинатына таба атлый. 

Армеец, бҽлкем, искҽрми узып та киткҽн булыр иде. Лҽкин Сабир аны туктатты: 

— Вафа, бу син түгелме? 

— А-а, Сабир, саумы? 

Күптҽнге дуслар озак итеп күрештелҽр. 

— Кайттым диген. 

— Ҽйе, менҽ елны тутырдым да кайттым. Җҽ, сҿйлҽ, кемнҽр кайда эшлилҽр?! 

Минем бик белҽсем килҽ. Бит инде минем сине күрмҽгҽнгҽ ике ел тулды. Ҽ сез шул 

арада нинди корпуслар үстергҽнсез! Тегесе күнкомбинат-мыни? 

Сабир кайдан башлап китҽргҽ дҽ белми торды. 

— Рейдел, Булатов, Гуревич, Галиулла кебеклҽр кызыксындыра торгандыр инде 

сине? 

— Билгеле, шулар. Бит мин соңгы вакытларда синең белҽн эшлҽсҽм дҽ, алар миңа 

танышлар. 

— Рейдел Владивосток ягына бер зур электр станца тҿзелешенҽ Энергоцентр 

тарафыннан күчерелде. Хҽзер партиягҽ кергҽн икҽн, ду китереп тҿзеп ята, ди. 

Булатов биредҽ, аны күп вакыт очратам. Авыл хуҗалыгы институтында 

гидротехника кафедрасында доцент булып эшли. Ҽ Галиулла, Мҽскҽүгҽ 

хронометражистлар курсына барып, аны бетереп кайтты. Хҽзерге вакыт бездҽ — 

кож-комбинат тҿзелешендҽ, хронометражист Гуревич шҽһҽрдҽн ерак түгел 

синтетик каучук заводы тҿзелешендҽ дип ишеттем. 

Вафа, бер урынга баскан килеш, Сабирның сүзлҽрен дикъкать белҽн тыңлады. Аны 

бигрҽк тҽ Галиулла мҽсьҽлҽсе кызыксындырды, шуңар ул Сабирдан кайтарып 

сорады: 

— Галиулла бит ҽле ул яртылаш надан иде, кай арада укып ҿлгерде, — дип куйды. 

Сабир аның сүзенҽ каршы халык мҽкале белҽн җавап кайтарды: 

— Тырышсаң табарсың, ташка кадак кагарсың, дилҽр бит. 

— Ҽйе, шулай инде. 



Алар Якты күл буйлап озак сҿйлҽшеп йҿрделҽр. Сүз Ьашимов турында да булды. 

Сабир Ьашимовның кулга алынгач каядыр юкка чыгуын сҿйлҽде. Атасы Салах 

турында күп каршылыклардан соң Милҽүшҽдҽ тҿзелгҽн «Сталин» колхозының 

актив члены булып китүен ҽйтте. 

Хҽлил Сафинны телгҽ алучы да булмады. Элекке мҿдир үзенең укучылары 

күңелендҽ бераз гына булса да җылы хис калдырмаганга, аның турында сүз дҽ 

чыкмады. 

Вафа никтер Разия турында бер дҽ сорашмады. Алар озак йҿрделҽр. Ай Якты күл 

аша үзенең нурларын алтын сукмак итеп таратты. Йолдызлар күптҽн күрешмҽгҽн 

ике иптҽшнең йҿрҽк серлҽрен тыңлаган сыман җемелдҽштелҽр. 

Алар, сҿйлҽшҽ-сҿйлҽшҽ, Сабир торган йорт янына килеп җиткҽннҽрен сизми дҽ 

калдылар. Сабир ишек буендагы тҽрҽзҽне ҽкрен генҽ чиртте. Ҿй эчендҽ кемдер 

торды. Ишекне ачтылар. 

Ишек ачучы Разия Баязитова иде. 

1931 — 1932 

 


