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Алга килми белеп булмый
Башның ни күрәчәген...

Халык җыры

Сугыштан соңгы 1947 еллар. Җыелыш алдыннан бүл-
мәгә кешеләр җыела. Тәмәке тарталар, үзләренең моң-зар-
лары турында гәп коралар. Тормыш авырлыгыннан сыкра-
налар, эчләрендә җыелган ачуларын да чыгаралар. Кайсы 
сугышта күргәннәрен искә төшерә... Ә Мәгариф иртәгә 
чыгасы газетасының гранкаларын карап, төзәтеп утыра. 
Сөй ләүләргә дикъкать итмәсә дә, кайберсенең сүзләре 
аның колагына бәреп керә. Берсе ипи чиратында ничек 
булганын сөйли. Чөнки, карточка бетерелгәч, ипигә чират 
күбәйде.

– Биштән торып чыктым. Кибет алдында чират шак-
тый иде. Мин дә бастым. Миннән соң да бик күп тезелде, 
һаман озыная бара. Шау-шу. Ике хатын-кыз кычкырышып 
китте. Минем алда син юк идең, нахакка фәлән-төгән дип, 
әче тел белән тетә генә. Тегесе дә телгә беткән. Үзен-
нән дә әчерәк итеп җавап кайтара. Әллә аңардан алда 
чи ратка баскан, әллә юк. Белерлек түгел. Әй өзешәләр 
ге нә. Шуннан башта тавыш куптаручысы тегенең чәченә 
барып ябышты. Чык чираттан, дип тарткалый гына. Теге 
ха тынның тәмам ачуы ташыды, ахрысы, бу җанҗалчы-
ның күкрәгенә төртеп җибәрде, теге каурый кебек читкә 
очып барып төште. Чырыйлап кычкыра башлады. Бер-ике 
ир-ат аны торгыздылар, тынычландырырга иттеләр. Ул 
тагы тегеңә барып ябышты, шырыйларга тотынды... Ул 
арада кибет ачылды, икмәк җибәрә торган тәрәзәдән сата 
башладылар. Әллә нинди көчле кешеләр килеп чыктылар 
да тәрәзә янына килеп бастылар. Стена кебек торалар, 
беркем дә кымшата ала торган түгел. Бер кулга бер бухан-
ка бирәләр, болар, бер-бер артлы килеп, һаман алалар да 
алалар. Дөнья көчленеке шул. Чират тәмам бозылды, иске 
чиратны беркем дә танымый. Без тагын, чиратка тезелеп, 
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гадел булмакчы булабыз. Чират ипи тәрәзәсенә якынлаш-
канда, тагы әллә каян егетләр, таза малайлар киләләр дә 
чиратка таран ясыйлар. Үзләре алалар. Без тагын изге 
тәрәзәгә барып җитә алмыйбыз. Өч-дүрт тапкыр таран 
ясадылар. Алга һаман чиратта тормаганнар керә... Тәки 
ипи ала алмыйча эшкә китәргә туры килде... Прәме үлеш...

– Кайчан бетәр бу чират дигән зәхмәт?
– Бетәр, бетәр, сабыр бул...
– Сабырлыклар сынып бетте инде.
– Чират ул – нервыны чыныктыра торган җир. Шуның 

өчен чиратны бетермәячәкләр. Совет кешесенең нервыла-
ры корыч булырга тиеш... – дип, чынын-шаяруын бергә 
кушып әйтә кайсыдыр.

– Сиңа сөйләү рәхәт, синең балдызың кибеттә... Ат 
аунаган җирдә төк калмый булмый...

– Менә магазин эченә керергә кирәк. Беркөнне чират 
белән килеп, эчкә көчкә-көчкә үтә алдым. Кабыргаларны 
сындыра яздылар. Түздем. Эчтә ипине алдым, әмма чыгу 
юлы бикләнде. Көчлеләр килеп чиратны бозганнар, ба-
рысы ишеккә килеп тыгылганнар. Кибеткә кереп тә бул-
мый, чыгарга да мөмкин түгел. Сугышалар, эчтәгеләрне 
тыңламыйлар. Үтеп булмый, шабаш. Ахырда кибетне 
яптылар да телефоннан милиция чакырттылар. Шунсыз 
ычкынып булмады. Биштә чыккан идем, эшкә соңга кал-
дым...

– Чиратка чыксаң, сәдәфләреңне коеп керәсең инде...
– Ярты көчеңне ала ул чират...
– Әйе, чиратта торган көнне эштә дә юньләп эшли 

алмыйсың, бар настроение беткән була.
– Анысы пустяк ла, юкка исең киткән икән...
Ул арада, ишекне ачып, текә күпертмә причёскалы ха-

тын дәшә, һәм барысы да күрше бүлмәгә керәләр. Стена 
аша бар сүзләр ишетелеп тора. Менә партком җыелышны 
ачып, сүзне теге хатынга бирде. Пирадова фамилияле. 
Ул хатын бик активист. Газетада да актив катнаша. Тик 
мәкаләләрен «Агитатор блокноты»ннан күчереп китерә. 
Мәгариф аны рәткә китерер өчен шактый тир түгә инде. 
Пирадованың тавышы көр, үзе таза гәүдәле. Буйга-
сынга килешле. Аның ире юк диләр. Абыйсы кайдадыр 
бик зур урында, ди. Шуңа ул үзен бик иркен, бәйсез 
тота... Ник шултикле шапырынырга? Әйтерсең бездә 
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бернинди җитешсезлек юк. Әйтерсең туйганчы ашый-
быз, кияргә киемнәребез бар. Бернинди чират та, кыт-
лык та юк. Җыелыш шундый формада бара. Уйлыйсың, 
бу җыелышта без шушында зарланып утыручылармы, 
әллә бүтәннәрме. Аларны тәмам алыштырып куйганнар 
шикелле. Җыелышта чыгып сөйләгәндә икенче кешегә 
әйләнәләр. Берсе дә эчендә сыкраган, бүген бугазыннан 
алган нәрсәсен сөйләми, ә зур планнар турында сөйли, 
аларның үтәлмәве турында ләм-мим. Ник үтәлми ул бу-
рычлар? Шуның сәбәпләрен ачып салу юк. «Нигә бу шу-
лай икән?» – дип уйлый Мәгариф. Сәбәпләрен тәгаен 
белмичә, кимчелекләрне бетереп булмый. Нишләп үтәлми 
ул бурыч итеп алган планнар? Һавадан алып төзелгәнмени 
алар? Башын, соңын нык исәпләмәгәннәрмени? Юк, сәбәп 
бүтәндә булырга тиеш. Һәркем үзенә йөкләтелгән эшне 
төгәл итеп, җиренә җиткереп эшләмәгән. Ә ник шул хак-
та сөйләшмиләр? Конкрет сөйләшү юк. Берни эшләмичә 
фабрикада буталып йөргән кешеләр дә эш хакы алалар... 
Мәгариф шундый әллә ничә кешене белә. Аларны теге 
станоклар янында эшләүчеләр дә белеп, күреп торалар. 
Конкрет бер эш эшләмичә акча алучылар булгач, станокта 
конкрет эш башкаручы эленке-салынкы гына эшли. Аны 
күпме генә кусаң да, ул әнә шул конкрет эш эшләмичә 
эш хакы алучыларны исендә тота. Шуның аркасында ты-
рышлыгы кими. Нигә мин бүтәннәр өчен тир түгим, ди... 
Менә хикмәт нәрсәдә. Планнар үтәлмәүнең төп сәбәпчесе 
әнә шундый гаделсезлектә дә. Әлбәттә, сәбәп бу гына 
була алмый. Сәбәпләр күп алар. Ә сәбәпләрнең берсе 
әнә шул, мөгаен. Нигә бу хакта бер сүз дә әйтмиләр? 
Сөйләргә ярамый торгандыр инде, югыйсә ул хакта сүз 
чыкмый калмас иде.

Нинди беркатлы уйлыйм мин, тфү, тфү! Дурак! Ке-
шеләр табигатьтән бер-берсенә тигез түгел. Берсе акыл-
лырак, икенчесе ахмаграк. Ахмак булмаса да, тегесе 
башкара ала торган эшне эшли алмый. Менә кайдан 
тагы бер тигезсезлек килеп чыга. Юк, кешеләр сәләт-
холыклары белән бер дә бердәй түгел. Һәм бердәй бул-
мас та ул. Әмма җитәкчеләргә шул хәлне тигез иттереп 
алып барырга кирәк бит. Тормышның бар комары, кызыгы, 
хәрәкәтләндерүче көче кешеләрнең бер-берсеннән аерым-
лыгында түгел. Кешеләр бердәй, бертөрле булсалар, дөнья 
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бик кызыксыз булыр иде. Яшәү дә күңелсезгә әйләнер 
иде. Әмма табигатьтән килә торган тигезсезлекне, гадел-
сезлекне безнең тормыш тигезләргә тырыша. Бу – иң 
гуманлы эш. Башка илләрдә кешеләр арасындагы табигый 
аерманы тагын да тирәнәйтәләр, шул каршылыкны фай-
даланып, эшчеләрне изәләр, талыйлар. Ул яктан алганда 
безнең тормыш гадел, һәр кешегә тигез карый...

Әмма кешеләр арасында мөнәсәбәтләр шактый киерен-
ке. Ни өчен? Менә шуны аңлап җитеп булмый. Ни өчен 
менә минем белән безнең газета редакторы Тарик Таһиров 
арасында гади кешеләрчә мөнәсәбәт урнаша алмый? Та-
рик Фәррахович үзенә аерым бертөрле кеше. Эчендәген 
бервакытта да чыгармый кебек ул. Бик аз сүзле. Язып 
китергән мәкаләңне ошатмаса, «бармый» дип бер сүз генә 
язып куя. Ник икәнен һич тә әйтми, аңлатмый. Аңлата 
башласа, артык сүз ычкыныр дип курка ул. Ни уйлаганын 
һич белеп булмый. Нәрсә йөртә аны? Эшме? Юк, эшне 
бик үк яратып бетерми ул. Зарплатамы? Әйе, гаиләсе 
өчен акча кирәк. Бу гына йөртми, ахры, аны? Әллә данга 
омтылумы? Югыйсә, чи тиреләр цехы начальнигы була то-
рып, тагы күптиражлының редакторы вазифасын да алып 
бармас иде. Юк, бу иҗтимагый нагрузка итеп бирелмәгән 
аңа. Ул эш хакы ала. Ике җирдә эшли. Дөрес, аңа бу 
эшне муафыйк редактор тапканчы дип йөкләгәннәр. Үзең 
табып бир, дип тә әйткәннәр. Шуңарчы бу вазифа синең 
өстән алынмый, дигәннәр. Тарик Фәррахович нигәдер 
эшне суза. Ике җирдән зарплата алу аңа файдалы, бил- 
геле. Ләкин парторг ашыктыра. «Нигә тизрәк кеше 
тапмыйсың?» – дип искәртә. Чөнки чи тиреләр цехын-
да да чатаклыклар булгалап тора. Ул җитешсезлекләрне 
Тарик Фәрраховичның ике урында эшләвеннән күрәләр. 
Шуңа сылтыйлар. Бу нәрсә җитәкчелекнең эчен пошыра 
иде. Ә Тарик Фәррахович никтер бер карарга килә алмый. 
Характерындагы әкренлек комачау итәме? Ул бик әкрен 
кеше. Сөйләшүе дә әкрен аның, хәрәкәтләре дә. Язуы да 
әкрен. Хәер, ул редактор булып бер юл да язганы юк. 
Ул күрсәтмәләр генә бирә. Мәгариф барысын да җиренә 
җиткереп эшли. Хәтта артыгы белән эшли. Ә корректор-
машинистка Лена Идалова аңа бик дәртләнеп булыша. 
Ул – керәшен кызы. Мәкаләләрне дә әйбәт кенә яза. Тарик 
Фәррахович әйтә: «Аның каләме бар», – ди. Мәгарифкә 


