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Повестьлар

ТАЛЛЫКҮЛДӘ БЫЛБЫЛ БАР

Ул балта белән кизәнгән саен, һәр күзәнәгемдә яшәү 
суты әкренләп кибә барды. Мин толым очларының җиргә 
якынаюын тоям, әле генә җил кочагында иркәләнеп на-
зланган гәүдәм авыртудан түгел, тамырларымнан 
аеры луның котылгысыз икәнен аңлаудан суырыла, 
сыз лана, куырыла. Адәм балаларының без каеннарны 
нәзберек диюләре хактыр, мөгаен: минем үткәнемдә 
кал ган язлардагыча сулыгып-сулыгып елыйсым килә. 
Тик, ни үкенеч, күз яшьләрем кипкән, мин тавышсыз 
гына үзалдыма үксим. Хәер, кычкырып-кычкырып сөрән 
салсам да, бу җиһанда җан авазын ишетүче, аңлаучы, 
гомумән, аңларга теләүче табылыр иде микән?.. 

Балтасы үтмәс булдымы, әллә инде бу ир-егетнең 
буыны сыек идеме – бер селтәнүдә кыеп төшерәсе урын-
га, ул, иренеп кенә кизәнә-кизәнә, тәнемне җәрәхәтләвен 
дәвам итте. Эш рәте белә торганга охшамаган шул, менә 
тагын, балтасын бер читкә атып, тәмәке көйрәтергә 
чүгәләде. Озаклап, тәмләп тарткач, дөньясында бер 
гаме калмагандай, җиргә сузылып ук ятты, башындагы 
иске кәпәчен кашына төшереп, күзләрен йомды. Янына 
йөзеп кенә дигәндәй килеп туктаган ялтыравык кара 
машинаны да искәрмәде ул – әллә йоклап ук китүе бул-
ды инде? Машина тавышсыз булса да, аннан сикереп 
төшкән хуҗасыныкы шактый көр икән – көзгедәй ел-
кылдаган ботинкасы белән җирдә яткан егетнең кабыр-
гасына төртеп:

– Эшең беттеме әллә? – дип ярсып эндәште.
Егет дертләп торып утырды.
– Ни бит, Шамил Сабирович, теге якларны чистарт-

тык инде. Перекурга гына ниткән ием. – Ул гаепле 
кешедәй кулларын угалап торды да җирдә яткан балта-
сына үрелде.
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Тик Шамил дигәннәре өлгеррәк булып чыкты, ә ди гән-
че балтаны үз кулына алды да... күз иярмәс җитезлек 
белән минем кәүсәмә бер генә кизәнде. Шул мизгелдә 
бөтен гәүдәмне сәер бер җиңеллек һәм... коточкыч авыр-
лык биләп алды. Мин кулына балта тоткан бу кырык 
яшьләрдәге ир-егетнең күкрәп торган булмышында үз 
кавемемне танып өлгердем. Ишетмәде, җан авазымны 
ул да ишетмәде... Артында каңгырап торган егеткә бо-
рылып, баягыча ачулы тавыш белән:

– Җәһәтрәк кыланыгыз! Кичкә эш беткән булсын! – 
дип әмер бирде.

– Бетә, бетә, Шамил Сабирович! Басу яклап иске 
каберләрне чистартып бетердек, менә монысы ни бит, 
әллә ни борынгы түгел бугай. Бүсер кебек, берүзе тыр-
паеп, читкә чыгып калган. – Егет, нәрсәнедер әйтеп 
бетермәгәндәй, карашын зират ягына борды.

– Анысы синең проблема түгел. Койманы тигезләп 
куярга кирәк, дидемме? Ташландык бер кабер аркасында 
фәлән метр җирне әрәм итә алмыйм бит инде мин.

Ир, таш юлдан гына йөрергә яралган затлы бо-
тинкасындагы балчыкны кагарга иелеп, кире уйлады-
мы – урталай бөгелгән җиреннән тагын тураеп басты. 
Бөркет карашы җирдә җәйрәп яткан мин – каенны 
түгел, ниндидер чиксезлекне, киңлекне күзли иде. Ул 
минем иңрәвемне, инәлүемне ишетми, ишетми... 

Әй, ир-егет! Ә бит без синең белән бер тамырдан, 
кардәшләр. Сүзләремә колак салсаң, сәерсенер идең. 
Чөнки син, гомумән, сәер кеше. Каян беләсең, дисеңме? 
Әллә дәшмисеңме? Дәшмә, кирәкми. Баягы егет кебек, 
син дә яшел чирәмгә кырын ятып, күзләреңне урыс 
кәпәче белән каплап, кояш астында бераз черем итеп ал. 
Үткәннәреңне барла. Ашыгасың, тукталып уйланырга 
бер генә минут та вакытың юк, шулаймы? Тик син ми-
нем яныма киләчәксең, барыбер киләчәксең бит!.. 

* * *
Елкылдап торган кап-кара «Maibach» халык телендә 

кантур дип кенә йөртелә торган идарә йорты алдына ки-
леп туктады. Тәрәзәләре дә кап-кара булганлыктан, аның 
эчендәге кешене күрү мөмкин түгел иде – тәрәзәдән 
үрелеп караган сәркатип кыз, ничек кенә кызыксынма-
сын, ят машинада кем икәнен ачыклый алмады. Үзалдына 
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иренен турсайтып, компьютерда пасьянс уйнавын дәвам 
итте. Ул да булмады, ишек бар киңлегенә ачылып кит-
те, култык астына күн папка кыстырган, энә-җептән генә 
чыккандай затлы костюм кигән ир затының иркен адым-
нар белән кереп килгәне күренде. Сәркатип кыз ком-
пьютерындагы кәртләр яшен тизлеге белән юкка чыгып, 
экранда ниндидер эшлекле таблица барлыкка килде.

– Абзый үзендәме? – Заманча киноларда күз күреп 
ияләшкән киң җилкәле, озын буйлы, кызлар аһ итәрлек 
артистларга охшаган, үз-үзен тотышында чатнап торган 
ныклык һәм тәвәккәллек чагылган таныш түгел ир, кар-
шыдагы ишеккә ияге белән генә ымлап, шулай диде. 

– Зариф абыймы? Юк бит әле ул. Килер микән...
Кыз иңбашын сабыйларча сикертеп куйды да янә кы-

зыксынучан караш белән ят кунакка күтәрелеп карады. 
Ир, аның соңгы сүзләрен ишетмәгән шикелле, җиңен кай-
тарып, кулындагы сәгатенә күз салды. Ул арада ишектән 
җил-җил атлап, дөресрәге, тәгәрәп, түгәрәк гәүдә килеп 
керде. Халык телендә хуҗалык җитәкчесе Зариф Хари-
совичны исемләп торган кеше юк иде, үз артында кем-
дер «Туп», кемдер «Түгәрәк» дип кенә җиппәрә. Аның 
кыяфәтенә карасаң, шушы кушаматлардан да кулайрагын 
табып булмас кебек шул: уртача буй һәм алдан бүселеп 
чыккан зур корсак. Аның атлап йөрүен күзаллау мөмкин 
түгел; ул чыннан да атламый, йә шуып, йә тәгәрәп кенә 
йөри шикелле.

– Извини, брат, көттердем. – Зариф кунак белән ике 
куллап күрешкән арада сәркатип кызга «чәй әзерлә» дип 
кырку гына әмер бирде дә, үз бүлмәсенә керә-керешли, 
сүзен дәвам итте. – Үтерәләр бу семинар белән... Сукма-
клары безнең тирәдән үтмәсә соң... Чыкмаган җан гына 
калды инде. Бүген көн буе юл читендәге агачларны буят-
тым. Теге атнада гына бер кат йөреп чыккан идек, яңгыр 
явып харап итте. Йә, ярар, безнеке калып торсын. Зна-
читсы, чын-чынлап эшкә тотынабыз дисең инде, Шамил 
энекәш. Син, ни, «фәләнович» дип тормасак, үпкәләмә 
инде, брат, авыл кешесен үзең беләсең. 

Зариф киң өстәл артындагы кәнәфиенә кереп чумды, 
кунак тәрәзә буендагы диванга аркасын терәп утырды да 
күзләре белән кабинетны айкап алды.

– Сөйләшенгәнчә, документлар әзер. – Шамил, пап-
касын ачып, файлга пөхтәләп салынган кәгазьләрне За-
рифка сузды. – Шунысын да кара, абзый, мине сатып 
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алынганы гына түгел, схемада күрсәтелгән җирләрнең 
барысы да кызыксындыра.

– Ала-ай... – Кәгазьләргә күз төшергәч, Зарифның 
гәүдәсе кебек үк түгәрәк йөзе сүрәнләнеп китте, ул 
пеләше ялтырап күренгән башын сул кулы белән сый-
пап алды. – Монда бит, брат, авыл халкының көтүлек 
җирләре дә, печәнлекләре дә кереп чумган.

Шамил, миңа димәгәе дигәндәй, башын кыңгыр са-
лып, мыскыллы елмаеп кына куйды.

– Абзый, башыңны авырттырма, мәсьәлә хәл ител-
гән. – Ул бармагы белән генә өскә ымлап күрсәтте. – 
Каршылар юк. Халыкка пай җирләре өчен түләнер. Ә инде 
сыерларын телиләр икән – абзар артында, теләсәләр, 
бакчада көтсеннәр, анысы мине не волнует! 

Зариф иңсәсен җыерды да кәнәфиеннән күтәрелде. 
– Әйтүе рәхәт... Тагын мине таларга тотынырлар 

инде, болай да халык дошманы урынына күрәләр иде. 
Хәзер бит кеше, тырт итәлмәсә дә, гәзиткә шылтыра-
тып, журналист чакырырга гына тора, аларына үзләрен 
күрсәтергә җай гына чыксын.

– Син нәрсә, абзый, ниндидер журналюгалар алдын-
да калтырап төшәм димәкче буласыңмы әллә? – Шамил, 
уң кулын диван аркасына салып, кырын ятты. – Килгән 
кунакларны җайлап каршы алу, майлап озату синең 
вазифаңа кермимени?

Зарифның йөзе тагын сүрәнләнеп китте. Ул, ике ку-
лын чалбар кесәсенә тыгып, ишекле-түрле йөренеп килде 
дә, ишекне ачып:

– Нәзилә, чәең буламы? – дип, кырт гына эндәште.
Ишеккә колагын терәп диярлек торган кызыкай, шуны 

гына көткәндәй, бер гөнаһсыз кыяфәттә елмаеп:
– Алып керимме дип сорамакчы идем, Зариф абый, – 

диде дә бераздан кечкенә подноска тезелгән тәм-томнар, 
ике чынаяк чәй күтәреп, Шамил алдындагы өстәлгә куй-
ды. – Чәйнекне дә кертеп куйыйммы, Зариф абый? 

– Алып кер дә ишекне әйбәтләп яп! Теге яктан! 
– Менә бит, алдыңда Зариф абый дип биеп кенә тора-

лар! – Шамил мәзәк кенә итеп баш бармагын шартлатты.
– Бөтенебез бер-беребез алдында «Әпипә»гә бии 

инде, брат, заманы шундый. Әйдә, булганыннан җитеш. 
– Счёт номерлары үзгәрмәгәндер бит? – Шамил 

кайнар чәйне ашыкмый гына болгаткан җиреннән сорау-
лы караш белән күтәрелеп карады.
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– Юк та... – Зариф нигәдер тотлыгып куйды. 
– Нәрсә син беренче тапкыр кияү куенына кергән кыз-

дай оялып калдың? – Шамил шаярткан булып эндәшсә 
дә, күзләре шактый усал ялтырый иде.

– Бу бит, бу бит, брат... авылны тулаем сату дигән 
сүз.

– Дөрес әйтәсең. Гади генә итеп әйткәндә, мин авыл-
ны сатып алам. 

– Да-а...
Сүз сүзгә ялганмады. Зарифның икеләнүе, йомшап 

калуы чыгырыннан чыгардымы, Шамил кинәт кенә кы-
зып китте.

– Керделе-чыктылы сөйләшүчеләрне җенем сөйми, 
абзый. Кайбер нәрсәләрне, оныткан булсаң, исеңә 
төшерәм: 1995 елны, үзең элек җитәкләгән колхоздагы 
ничә йөк машинасын тиеннәргә генә сатып алдың да, бик 
әйбәт кенә сумнарга әйләндереп, Хәмитовлар оешмасына 
озаттың? – Шамил диванда яткан папкасыннан нинди-
дер битне эзләп тапты да, тиз-тиз генә күз йөгертеп алгач, 
судтагы хөкемдар тоны белән сүзен дәвам итте. – Синең 
кул аша үткән КамАЗ машиналары, комбайннар, трактор-
лар – боларын мин сүз уңаеннан гына... Чаллыдагы өчәр 
бүлмәле ике фатирың, Казан янындагы җир кишәрлеге, 
балаларыңа алып биргән «Тойота»ларның ничә милли-
онлык икәнен сиңа санап күрсәтергә кирәкмидер бит? 
Үзең хуҗалык җитәкчесе, хатының, кәгазьдә генә булса 
да, авыл башлыгы. Кыскасы, монда да син үзең баш, 
үзең түш, шулаймы, абзый? Әле мин сиңа авыл башын-
дагы кулъяулык хәтле җир өчен генә дә күпме күчердем, 
ә? Әллә син ул акчаларны мондагы Гайникамал карчык 
пенсиясенә өстәп куйдым димәкче буласыңмы? 

Ни гаҗәп, Зарифны бу сүзләр аптыратмады. Үзе ха-
кында шулкадәр төгәл мәгълүмат тупланганын алдан ук 
белеп торуы булдымы, әллә инде эчендә кайнаган утны 
йөзенә чыгармадымы – ул тәмләп кенә чәй чөмерүен 
дәвам итте. Аннан соң гына, гаять тыныч тавыш белән:

– Брат, бала-чага сүзе сөйләмә, пажалысты. Бер кул 
белән бирәләр, икенчесе белән ала торалар. Эшләгәнне 
барыбер күрә белүче юк. – Зариф та, бая Шамил 
күрсәткән кебек, бармагы белән өскә ымлады. 

– Син монда ничә, ун ел хакимлек итәм дисеңме?– 
Шамил күзен кысыбрак, туп-туры Зарифның йөзенә 
текәлде. – Ун ел эчендә бармакка бармак сукмый каби-


