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Бірінші тарау
КОШ БОЛА ТҮР, МОСКВА!

Инженер Алексей Ковшов шығыска, алыс түкпірдегі тыл- 
ға кететіндігіне тіпті соңғы минутка денін сенген жок. Жоғар- 
ғы баскармада оның жаңа кызметке тағайындалғандығын 
кесіп айтканда, Алексейдің еңсесі түсіп, көңілі жабыркап, 
кадр бөліміндегілердің асығыс нұскауларын да баска біреуге 
айтылып жаткандай селкос тыңдады.

— Құрылыс бастығы Батманов гіен бас инженер Беридзені 
тауып алыңыз, олар әлі кеткен жок,— деп кеңес берісті.

Алексей әр кабинетті бір карап, коридорда жүр. Бұл меке- 
ме астанадан көшіп жаткан-ды. Қызметкерлердің көбі жүріп 
те кеткен. Едені кокып, иесіз калған бөлмелерді үйдің ендігі 
иелері — әскери адамдар иемденіп жатыр.

Ковшов, акыры, Грузиядан кеше ғана ушып келген Берид- 
зені тауып алды. Ол оңтүстік кұрылысы аякталғаннан кейін, 
демалысын сонда өткізіпті де, соғыс басталғалы ел корғау 
жөнінде маңызы бар бір кұрылысты баскарып жүріпті.

Инженерлер достыкпен кұшактасып амандасты. Беридзе- 
ден оңтүстіктің желі мен күнінің, теңіз толкынының исі аңкып 
тұрған сыякты. Беридзе катеріне түк алмай, жайбаракат, көзі 
жайнап, күде сөйлеп, калжыңдап түр. Алексей оның бұл міне- 
зін ұнатпаған пішін көрсетіп, жолдасының бәрін бірдей коныр 
түсті етіп, әсемдеп киген жаңа костюмы мен әдемі ботинкасын, 
фетр шляпасын айнала шолып шыкты.

— 'Гаңыркап тұрсың ба? — деді Беридзе жайнандап.
— Таңыркамау да кыйыН болып тұр. Мен сені омырахы 

ашык квйлек, дөрекі үлкен етіктің конышына балагын салған 
жұмсак шалбар киіп жүргеніңді көруге үйреніп кеткенмін. Ал 
мынау әсем костюміңе сакалың келіспей тұр. Осыны алғызып- 
ақ тастасаң еді.

— Жоқ, Алеша, оныңа көнбеймін. Сақалым көріме өзім- 
мен бірге түседі. Менің барлык кайратым сакалымда екенін
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а п „ йіпрсін  ғой — Беридзе галстугын аздап кана жауып 
турған кара сакалын сыйпап койды .-А л костюмд. ауыстыру-

Б е % д Т к о в ш о й Ыколтыктан іліп адып, жүре бермекші 
болыи еді, Алексей кабағын шытып, боиын тежеп калды.

— Георгий, мына жағымнан жүрсен жаксы болар еді. Қо 
лымнын жарасы біткенмен, мүлде жазылып кете коиган жок, 
жараның зардабы әлі де арылмай жүр, деді.

— Ғафу ете гөр, жаркыным!
Беридзенің байыпты көзі Алексейдің тұнжыраған оилы 

жүзін, өңі кағылған гимнастеркасын, зілдей солдат ботинка- 
сын, балағын сырттан салған шалбарын түгел карап өтті.

— Сені де бірден таный кою оңай көрінбейді. Біртүрлі 
катал болып кетіпсің. Тегі, ок-дәрі түтінін жұтуға тура кел- 
ген ғой. Жігіт екенсін.

— Қайдагы жігіттік? Соғысқа кірген күні-ақ жараланып 
қалдым,— деді Алексей түнеріп.

— Оған кайғырма. Алдыңда баска бір айкас тұр, кем 
қалған жеріиді сол ұрыста толтырарсың. Екеуміз тағы бірге- 
міз, жақсы болды. Қеше семің Москвада екеніңді білгенде, 
ііпті катты куандым. Батмановка жүгіріп барып: «керек адам 
табылды, бүкіл Москвада бұдан артык адам жок»,— дегенді 
де айтыгі салдым. Өзің немене, шытынып тұрсың? Әлде бұл 
құрылыста менімен бірге істегің келмей ме?

— Соғыскым келеді! — деді Алексей ызаланып.— Майдан- 
ға кеткім келеді. Осынау қолы кұрғырым-ақ жанымды кейітіп 
бітті. Госпитальда жатып та шыдадым, қолыннан ештеңе кел- 
меген соң, амал барма, жату керек. Оңалу үшін біраз уакытка 
госпитальдан шығарды. Осы екі айда не істеу керек? Қаіпаң- 
гы үйде отыра берейін. Майданға таяу жерден жұмыс сұрайын 
деп келіп едім — енді мынаған душар болдым! Броныіан бір 
жолы құтылып кетіп едің, енді оның орайы келе коймас дейді. 
Бұл екі арада сен де тап бола кетермісің! Бұйрыкты окып 
беріп қол қойғызды да, ай-шай жоқ, жердің түбіне кетіп отыр

Беридзе оны сабырмен тыңдады.
— Түсіиіп тұрмын, жаркыным. Менің өзім де оеыны ба-

сы.мнан иешіргенмін. Амалың не, соғыстан алыска карай ке- 
т>ше тура келеді. Құрылыстың өзі қандай кұрылыс десеңші!__

— Сол күрылыстьщ жұмысы біз бармасак опьтлппмай 
кааа ма екен? _  деді Ллексеіі шамдана свйлеп _  5 К Т  
арадан алыл Қыйыр.Шығыска жіберуден кандай м а ™  ' ь “ 
нақ? Біз канта осы араса, соз жоқ, керегірек емеспіз 6е Қ‘

а^кеу , корпдорда тұр. Берндзе жоТдаТыпа « Г ш ^ н е  ка-



— Өзің не деген ашуланшақсың. Мынаны алып көрші. 
Ашуың тарқар, бәлкім.

Беридзе қалтасынан екі апельсин алып, біреуін Алексепге 
ұстата берді. Ашуға булығып тұрған Алексей, апельсинді лақ- 
тырып жібергісі келсе де, күн нұрындай кұйылып тұрған әде.мі- 
лігіне кызыкты.

—  Майданнан он мың километр кашыктағы бұл кұрылыс- 
тың кімге керегі б а р ? — деп карысты Ковшов.—  Көмескі іс. 
Нефтепровод1 келесі соғысқа дейін бітер.

— Совнаркомнан акылды болам деме,—  деді Беридзе апе-
льсиннің бір бөлегін тәбеттене жеп жатып, бұрынғысынша са- 
бырлы жүзбен.— Құрылысты жеделдету туралы беталды ар- 
наулы қаулы шығармайды. Бізді белгілеудің де мәні бар. Оған 
Батманов үшеумізді жіберіп отыр. Батманов екеуміз шығыс 
өлкесіне жаңа адам емеспіз, кұдайға шүкір, ол жакта біраз 
жұмыс істегенбіз. Сен болсаң Қыйыр-Шығыска тосын болға- 
ныңмен, маған тосын емессің. Сенімді серіксін, басқаның маған 
керегі жоқ. Қысқасы, жарқыным, мен бұл арада ешкандай 
бұлдыр тұман көре алмай тұрмын. Ол бұлдыр тұман, мүмкін 
өз басыңда шығар? .

Беридзе Ковшовты кұрылыс бастығымен таныстыруға алып 
барды. Батманов Алексейдің ойлағанындай болып шыкпады. 
О і і ы ң  сұңғак бойы, сымбатты денесі, тіке біткен күлгін шашы, 
жазық маңдайы, кыйылған ерні тым салтанатты көрінді. Бат- 
манов бөгде бөлмеде өз кабинетіндей еркін отыр.

«Тегі, кербез мырза болар өзі»,— деп кынжылды ішінен 
Алексей. Алексейдің ойы казір етік киген, белін буынып, мыл- 
тык асынған қарапайымдау, дөкірлеу көрінетін әскери адам- 
дарға ауып тұр.

Бір жас қыз кабинетке жүгіріп кіріп, Батмановка карап 
жымыя күлді де:

— Василий Максимович, сізді іздемеген жерім жок, маши- 
на есік алдына келіп тұр,—  деді.

Құрылыс бастығы басын изеп, әлгі кызға алғыс айтқандай 
ишара етті. Батманов инженерлерге бір сағаттай ғана уакыт 
бөлді. Оның қадалған көзкарасын, әрі әңгімелесіп отырғанда 
Беридзеден гөрі өзіне көбірек көңіл бөлгенін Алексей ұнатпа- 
ды. Батманов Алексейге өзін сынап отырған адамдай көрінді.

— Мен бірнеше күнге оңтүстікке кайта барамын, өйткені 
онда өзім соңғы уакытта баскарған бір кұрылыс бар еді, соны 
тапсырып кетпекпін. Семьяммен коштасу үшін Қырымға со- 
ғамын. Содан тұпа-тура Қыйыр-Шығыска ұшамын. Қазір бұл 
арада сіздермен құрылыс жайын әңгіме қылудың кажеті жоқ. 
Не болса да барған соң көрерміз. Қысқасы енді бұл арада

1 Н е ф т е п р о в о д — мұнай тартқыш.
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біз істейтін ештеңе жок. Жоғарғы баскарманың бастығына 
бармай-ак койыңыздар: мен онда күні бойы болдым. Жоғар- 
ғы баскарма вагонға түгел тиеліп те болыпты. Қүрылыска ке- 
ректі нәрсенін бәрі, жабдыктаушылардың мәліметтеріне кара- 
ғанда, кұрылыс басында болуға тиіс, не жол үстінде болу 
керёк. Батманов түрегеліп, кағаздарын жыйнап, былғары пап- 
каға салды,— Сіздерден бір ғана тілейтінім: тезірек жүріп 
кетуге асығыныздар. Вокзалдар адамға лык толы көрінеді, би- 
лет алу да кыйын болар, жылпостык істеп, жігер салуға тура 
келеді. Семьяцызды өзіңізбен бірге ала барасыз ба? — деді 

ЛУщксейге. __________
— Шал мен кемпірдің ешкайда барғысы келетін емес. 

Әкем барлык өмірін Москвада өткізген кісі. Інімді осы жакын- 
да ғана әскери мектепке шығарып салдык.— Өз әйелі, Зина ту- 
ралы Ковшов, неге екені белгісіз, ештене айтпады.

— Ата-ананызбен тағы да сөйлесіп көріңіз, мүмкін, бірге 
барар. Сізбен бірге болса, өздеріне жаксы болады ғой,— деп 
акыл берді Батманов.

— Олар бармайды,— деді Алексей тұрпайы түрде кесе ай- 
тып.

Беридзе мен Ковшов бастыкты машинаға дейін шығарып 
салуға шыкты. Батманов Ковшовты ілгері өткізіп жіберіп, ба- 
сымен соны мезгеді де, Беридзеден:

— Сіз, осы өзінізге іскер орынбасар сайлап алғандығы-
нызға сенімдісіз бе? —- деп сүрады,— Тым жас адам екен өзі,
әрі Кыйыр-Шығыска баратынына онша куанбайтын да тәрізді.
Сіздің айтуыцызға карағанда, менің көңлімде бүдан гөрі бас-
карак адам болушы еді. Өзіңізпе бүдан гөрі бір кабілетті инже-
нер алғаныныз жөн болатын еді. Рас, оған енді кеш болып 
қалды.

— Василий Максимович, алан болманыз. Мен оған өзімнен 
кем сенбеймін. Жас екені рас, онысын жасыра алмайсын, әрі 
өмірден тәжрибесі де аз, кейбір мәселелер жөнінде ттті ,  керек 
десе, анкау да болуы мүмкін. Бірак жүмыска кіріскенде кай- 
раты тамаша. Өте кабілетті, табанды адам. Оңтүстік күрылыс- 
та небір тәжрибелі деген адамдардан асып түсіп, өзін кнрсете 
білгенін өзіңізге айтып едім ғой. Ал енді, казір өзін соғыс врті- 
нің жалыны шарпып, ызалылау да боп кеткен, әрі егделенген 
де көрінеді. Бүл сөзімнің шындығын әлі-ак көрерсіз...

— Оған деген ешкандай карсылығым жок, тек өз жайы- 
ңызды ойлап түрмын. Алда ауыр-ауыр міндет түр, сондыктан 
жәрдемшіңіз де сенімді адам болуы керек кой.

Батманов инженерлермен сыпайы болғанымен солғындау
коштасып, үйреншікті әдетінше, машинаның сырлы есігін сарт
еткізіп жапты да, саспай, жайымен байсалды калпында жүріп 
кетть_________  ■ ■ ■



— Искусствоның еңбек сіңірген кайраткері, опера мен ба- 
леттің артисі. Мұндай бастықты қайдан тауып алғансың,— деп
сұрады Алексей.

— Осылай дейтініңді біліп едім,— деп Беридзе карк-карк 
күлді.— Маған сүзіле карап, бұртандамай-ак кой. Біз кай ба- 
леттен шықсак, ол да сол балеттен шыккан. Тым кұрыса өмір- 
баянымен таныссаң екен-ау: оның кочегар, машинист, партия 
кызметкері болғаны, академия бітіргені, Совет Одағындағы бір 
ірі кұрылыска басшылык еткені жөнінде талай рет жазылды 
ғой. Осының бәрін ол кырык үш жасына дейін ғана істепен 
адам. Мұндай бастыктар халық комиссариатынын өзінде де 
көп емес. Жаман болса, мен тіріде жолармын ба оған? Адамға 
боетан-боска екі рет Ленин орденін берменді де. Оны жіберген- 
де, баскалардың көбінің колынан келмейтін жерге жібереді. 
Қалай, дәлелдедім бе? Әрине, әлі де сенген жоксың ғой. Танып 
тұрмын, Алеша, айтпасаңда белгілі.

— Маған оемьяңды ала жүр деп акыл берсе де, өз семья- 
сын Қырымда калдыруы калай? — деді Алексей түсінбегендей 
кейіппен.

— Баласының көкірек ауруы катаң болғандыктан, әйелі — 
Анна Ивановна онымен бірге Ялтада тұрады.

Инженерлер документтерін алғалы баскармаға кайтып кел- 
ді. Енді екеуінің де колдары бос боп калды. Не істерін білмей 
дағдарып, олар көше-көшені аралаумен болды.

— Сені келеді ғой деп Грузияда күтіп едім,— деді Берид- 
зе.— Бірак алдап, келмей койдың. Л\оскваның тастарына^ жа- 
быстың да калдың, бір аккұбаға ғашык болып, керек десе, үй- 
ленген тойына да шакырмадың. Тойың кашан өтті өзі?

— Он бесінші июньде, жексенбі күні...
— Өзін көрсетеең болар еді...
Алексей үндемей, омырау калтасынан бір суретті суырып 

а л д ы.
— Тамаша кыз екен,— деп Беридзе күрсініп койды.— Бет- 

ажары сүп-сүйкімді, көзі айкын акылды кез... біртүрлі жау- 
таңдап тұр. Суретіне сенбеймін, өзін көрсет. Әйтпесе бірге 
алып жүруіне рұксат етпеймін.

— Ол майданда. Дәлірек айт десең, майданның аргы жа- 
ғында,— деді Алексей түнеріп.

Беридзе абыржып, токтай калды.
— Солай де! Онда калай барып жүр?
— Институттін акырғы курсында окып жүр еді. Байла- 

нысшы-радист болатын. Мен жасакка кеткен соң, ол да іле- 
шала аудандық комсомол комитеті аркылы армияға кетіпті. Ол 
казір Отанын корғап жүр де, ал мен...— деп Алексей колын 
бір сілтеп, ілгері карай жүріп кетті.
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Берид-е жолдасына мүсіркей карап тұрды да, артынан

к>ып^жетт^__ д>осквага карашы, күмарта кара! Енді оралып 
келгенімізше кашан...-деді ол Ковшовтың ойын бөлмек бо*

ЛЫАлексейдің өзегі елжіреп кетті. Екеуі Садовая көшесімен 
келе жатыр. Дымкыл тарткан көше жалтырап жатыр. Ьатар 
күН үй шатырында отырған зенитчиктермен коштасып, үясына 
еңкейіп барады. «Красные ворота» жақтан соғыс кезінде 
шыккан ән естіледі, ол жерден әскер өтіп жатыр. Кен ікөшенің 
ортасында жауынгерлер бір үлкен аэростатты көтеріп келеді. 
Аэростаттың касынаи тегіс көшенің бойымен автомобильдер 
зуылдап өте шыкканда, аэростат ауаның екпінімен аспанға 
жұла көтеріп, өзін ұстаған адамдарды қоса ала жөнелетіндей
көрінді. . . .

— Пәлекеттен сактанған сыякты, терезе біткеннін беті аи-
кыш-үйқыш қағазбен желімденген сүйікті Д\оскваның түрі мы- 
нау,— деді Беридзе.— Неткен көнілсіз — түн баласы жылт 
еткен от көрінбейді. Москвада жарык жок деген не... Бір осы- 
ның өзі үщін-ак фашистің кеңірдегін суырып алар едім.

— Мен бұл жердің әрбір тасын акырғы демім біткенше 
коргауға міндеттімін...— деді Ковшов тістене, тұтыға сөйлеп.— 
Оның орнына сенің соңыңнан еріп қайдағы бір кыйыр шетке 
кетіп бара жатканым мынау!

Беридзені ілезде: «Алексейді Қыйыр-Шығыска әкетіп бара 
жатқаным дұрыс па?» деген ой абыржытты. Әлде жолдасқа ал- 
дыңнан жарылғасын деу керек болар? Оның бар кұлкы май- 
данда, мұпысы да ізгілікті іс! Бірак Алексей армия үшін бәрібір 
казір жарамсыз... Және бұлардың баратын жерінің өзі де сол 
сыякты майдан ғой. Оған да Ковшов керек. Бас инженерге 
өзімен бірге бір-ак адамды окетуге рұқсат еткен, ал Беридзе 
де Алексейге бірден тоқтап, оны тегіннен-тегін іздеген жоқ-ты. 
Бұлар бұдан үш жыл бұрын, оңтүстік кұрылыска жас инже- 
нерлер алу үшін Беридзе институтқа келгенде таныскан бола- 
тын. Ковшовты жаксы оқүшылардың бірі деп ұсынған еді. Со- 
дан бері екеуі үлкен жұмыстың ыстығы мен суығын бірдей 
крріп келеді, Георгий Лавыдовичке Алексей адал шәкірт ое- 
німді көмекші, әрі дос болып алды. Казір бұлар бірге кетпекші 
оның үстіне енді жағдайды взгерте кою да мүмкін емес.

ДаУРь'ғуың жетер! Жүруіңе түра капеді, бұйрықты еш- 
юм де бұзбаиды,—- деді Беридзе катал және кесе сөйлеп Ол



Екінші тарау 
Ж АҢА ОРЫНДА

Ж аңа орынга келгеннен кейінгі алғашкы түні, Ковшов кыз- 
мет кабинетіндегі, жылтыр дерматинмен қапталған, салкын ди-
ванга жатып ұйктап шыкты.

Оянған сон, көзін әрең ашып, Алекоей кайда жатканын бір- 
деп түсіне алмады. Үлкен кабинетке таңертенгі салкын күннің 
кызгылт сәулесі түсіп тұр екен. Екінші диванда Беридзенің 
кұнттап жыйнаған төсегі жатыр. Оныңөзі стол басында отырып 
кагаздарды карап отыр. Терезе жанында, орындыктың бір ше- 
тінде көзіне баулы пенснэ киген семіздеу келген бір егде әйел 
баяу дауыспен әңгіме айтуда:

— Наточканы кішкене бөбегімен көшіріп жібердім де, бұ- 
рыи он адаіМы бар семья тұратын үлкен дачада, жалғыз өзім 
қалып қойдым. Күн сайын менің алдымда екі мәселе тұрды: не 
дүние-мүлікті күзетуім, не үнгірге түсіп, бас сауғалауым керек 
болды. Депенмен, дүниедегі ең коркынышты нәрое бомба екен. 
Баска шал-кемпірлермен бірге үңгірге түстім де, бұралкы итше 
дірілдеп, жата бердім. Өзіңіз білесіз, басалкалы сөз аіітып, 
көніліңді жұбататын бір мейірбанды шалдар болушы еді ғой, 
біздің арамызда сондай байсалды шалдардың бірде-бірі жоқ 
екен. Қайта, арамыздан баска бір сортты шал табылды, оның 
жұбатып айтатын сөзі: «Гитлершілер келмей қоймайды, келісі- 
мен біздің Музаның жайын табады. Қымбатты көршіміз Музаны 
ең биік ағашка асып өлтіре ме деп ойлаймын» дейді де отыра- 
ды. Оның сәуегейсіп аіітып отырған Музасы мен болатынмын. 
Менің кызымның күйеуі Қызыл Армияның командирі еді. Сол 
сыкылды жауыз адамдарды соғыстан бұрын неге байкамаған- 
быз, соны аіітыңызшы? Сол зымыян шал өзіммен көрші бо- 
лып он бес жыл тұрды, мен өзін бір тәуір, сүйкімді адам деп 
есептеуші едім. Мазанызды онша алған жоқпын ба өзі?

— Жок, онша емес,— деді Беридзе кағаздан басын көтер- 
мей.

— Дачаның бір көшесін мүлде кыйратып кетті, тек тактай- 
лар мен қокыстар, сынған шынылардың үйіндісі ғана қалды!.. 
Менің тіпті енсем түсіп кетті. Мен сыякты карт адамның өлім- 
нен қорқар жөні жок кой, бірак та шошыйын дедім. Таныста- 
рым акыры кетуге үгіттеп көндірді. Вокзалда иін тірескен 
жұрт, ертіп шыккан адамдар чемодандарым мен корзинкала- 
рымды алып кейін калып койды, тегі, әдейі калған болу керек, 
мейлі, калса қала берсін дедім. Бір ракымды, жайдары жігіттер 
мені ертіп әкеліп, оларша айтқанда, сыналап вагонға кіргізіп 
жіберді. Сөйтіп, сорлы басым, көз көрмес, кұлак естімес жерге 
кете бардым. Мен мазаңызды алып отырған жокпын ба?
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— Айта беріңіз, айта берініз,— деп Беридзе кара сакалын
сыйпап койып, әйелге карады. в . . . .

— Қымбатты москвалыктар, сіздердін келгендерінізді біліп,
катты куандым. Осында келгеніме айдан асеа да, әлі көндіге 
койгам жок. Тіпті ауасынын взі де біздікіндей емес. Онысы жү-
рекке де жагымсыз дейді ғой?

— Ауасы жаман емес. Әрі таза, зрі мол. Дачага барудыц 
Да керегі жок,— деп бас инженер әнгімені селкостау костап
койды.

— Сырласар ешкім жок. Тіпті мен сыякты карт адамнан
бастартпай, секретаірьлыкка алғанынызға куанғанымнан жы- 
лап та жібере жаздадым. Әдетте секретарьларды кыздардан, 
көрікті, көңілді жасырак әйелдерден алады ғой. г

— Секретарымның москвалык, әрі мәдепиетті адам болғаны 
маган да жаксы. Ал тым жас, жаркын кыздарды жұмыс үстінде 
онша жактырмаймын,— деп Беридзе шынын айтты да, екеуінің 
әнгімесін үндемей тындап отырған Алексей жакка жалт кара- 
ды,— Муза Филипповна, мен өзімнін алғашкы тапсырмаларым- 
ды мына кағазға жазып койлым. Мағам жобанын барлык том- 
дары мен сол жөнде жазылған түсініктер тығыз керек болып 
отыр. Сағат он екіден кейін жұртты шакыра бастаймыз.

— Қазір-ак іске кірісейін,— деп Муза Филипповна күйбең- 
дей басталы,— Қол босаған кезде маган Москванын жай-күйін 
айтып берерсіз,— деді.

«Міне мен де ААосквадан осылайша тайып отырып, оның 
жайын еіиі алыстан ойлайтын болдым-ау» — деді Ковшов іші- 
нен күса болып.

Былыкпайға әлден-ак кірістіңіз бе, жолдас бас инже-
нер,— деді Алеша Беридзеге секретарь әйелдің соңынам карап 
отырып.

— Сен ұйктап болғанша, уакытты боска өткізбейін деп 
едім, калкам,— деді Беридзе.

Алексей лып етіп түргеліп, киінбестен терезеге барды да 
шалкасыпан ашып жіберді. Содан кейін біраз гимнастика жа- 
сады. Күнге күйіп күрең тартқан бұлшык еттері бұлтыйып шы- 
ға келді. Беридзе күлімсірей карап отырды.

А.пырай' 0СЬІ сенін- мінезінде кашан өзгеріс бола бастар- 
скен өзі: мысалы, гимнастика сыякты жаксы әдеттерден бой 
, аІ тып, темекі тарту немесе тамак алдында бір жұтым апак

Ка",ан екенсің деймін?
жаман әдеттер жа.мала берушГеді/ Т° ' " >ІП’ ЖЫЛ ЗСКаН Санык

дедГл1еаксейаТТЫІ‘ бұЛ СМеІіеТ заньіна ^Р=ьиаеып барармьш,-
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ысынғанын сезіп, ол демін салмакпен алды. Орындыкка оты- 
рып, сол колын сылауға кірісті. Жұдырығынан шынтағына 
дейін үлкен-үлкен үш тыртығы бар екен.

— Жә, колыц калай, Алеша?
— Ештеце ететін емес, жуырда кяз-калпына келетін 

сыякты.
Екеуі де терезеден карады. Құрылыс баскармасының төрт 

кабат кірпіш үйі кабакка төніп тұр. Төменде керіле аккан кең 
өзен жатыр. Оның шымырлаған бетінде жана шыккан күн сәуле- 
сінің шұғыласы ойнайды. Өзеннің а,рғы жағасындағы ирек-щрек 
адырлы таулар көгілдір тұманға бөленіп жатыр. Табиғаттың 
күзге карай коныр, сарғылт тарткан алтын түсті өсімдіктері 
жер бетін көркейтіп тұр.

— Қарт Адун ұлы да, кең де екен ғой! Өзінен тіпті малтып 
аржағына өте алмассың да,— деді таңданып Алексей.

Әлдекайдан паровоздың боздай айғайлаған даусы естілді. 
Соның айкайынан инженерлер отанымыздың ұшы-кыйыры жок 
далаларын, тоғайлары мен тауларын жыйырма күн бойы ара- 
лап сапар шеккендерін естеріне түсіріп, катты күрсініп алысты.

Денесі кұс еттеніп, салкын тарткан соң, Алексей тез киініп 
алды да, жүгіре басып жуынуға кетті.

Жәрдемшісі жуынып кайтып келген соң, Беридзе оған:
— Екеуміз жұбымызды жазбайык, канаттаса бірге жүрей- 

ік,— деді.— Ол осы сөзімен көзі мөлиіп мұңайып тұрған Алек- 
сейдің көңілін көтергісі келді.

Беридзе істейтін жұмыстарының жоспарын белгіледі. Ең 
бірінші міндет — тамактану, моншаға түсу, тұратын үй алу, 
газеттер мен география карталарын тауып алу, кұрылыс жағ- 
дайымен танысу болды.

— Алғашкы күнге осы да жетер деймін? Жетік мамандарға 
тұрмыс пен өндірісте осыдан артык ештеңе керек бола кой- 
мас? — деді Беридзе.

— Әрине, жеткілікті. Еңалдымен тамактан бастасак жаксы 
болар еді,— деді Алексей.

— Бастасак бастайык!
Беридзе жабдыктау бвлімінің бастығына телефон сокты. 

Ол, сөйлесіп түрған кім деп кайта-кайта сұрады да, екі ұшты- 
лау жауап кайырды:

— Аныктайын.
— Нені аныктамакшысыз,— деді ызаланғаннан кызара тү- 

сіп Георгий Давыдович.— Аныктайтын ештеңе жок. Ұкпасаңыз 
тағы да айтайын: сізбен сөйлесіп тұрған кұрылыстың бас инже- 
нері Беридзе... Қасымдағы орынбасарым Коршов жолдас екеу- 
мізге тамак даярлауды тапеырыңыз. Оның үстіне, біздің жалпы 
азык-түлік жабдығымызды да коса ойлаңыз.

Жабдыктау бөлімінің бастыгы бас инженер дегенде — жал-
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ғыз Грубский мен онын орынбасары Тополевті ғана білеміи 
дегенді айтты. Одан кала берді, ол тек кұрылыс бастығының 
ғана жарлығына бағынады екен. Беридзе асханаға телефон 
сокты. Ондағылар: тамакты жабдыктау бөлімі бастығының 
жарлығы болса ғана бере алатындығын айтты. Беридзе телефон 
трубкасын ашуланып тастай салды да, тілдеп жіберді. Алексеи
мырс етті.

Есікті шалкасынан ашып, Батманов кіріп келді. Инженер- 
лер түнде келгендіктен, мұнымен телефон аркылы сөйлескені
болмаса, әлі корісе койған жок-ты.

Құрылыс бастығы әскери киім киіп алған екен. Бұл киім 
оның түрін мүлде өзгертіп жіберген. Алекоейдің таныркамауы- 
на болмады: Москвада ол артист немесе художник сыкылды 
адаммен танысса, ал енді карсы алдында сыптай бір міисіз 
командир түр: көйлегінің жағасына тіккен ак шүберегінен бас- 
тап, жылтырата тазартылған етігіне дейін, киі.мінің бәрі жалт- 
жұлт етеді. Алексей өзінің шаң баскан етігіне бір карады да, 
сакалы кырылмаған иегін колымен сыйпап койды.

Батманов имженерлермен ашык шыраймен, тіпті нәзік түрде 
амандасты. Екеуін сүйіп алуға тек әдеттегі сабырлылығы ғана 
токтау салған сыкылды. Бұлардың жүріп келген сапарын, 
көрген-6'лгендеріп түгел сүрады. Батмановтың өзі самолетпен 
үшып келіпті.

Беридзе жолшыбай болған уакыйғалардың жайын айтты.
Даниловтың түбінде поезға әуеден шабуыл жасалды. Бұлар
бір кішкене станпияда түрған кезде, түткыйылдан келіп тиіскен
бандиттің дәлдеп атуына колайлы болыпты. Бір вагонға бомба
түседі. Жалғас вагондар капсырылып калып, Беридзе мен Ков-
шов мінген вагонмың терезесін жүлып әкеткен. Сол сәттегі уа-
кыйгалар естен кетпестеи болып калған. Беридзе айтып түрған-
да, сол уакыйғалар Алексейдің көз алдына елестеп, денесі дір 
ете түсті.

Бомба жарылғанда, Қоршов бас инженерді баса күлап, де- 
несімен бүркеп калыпты. Екеуі кайта түрегелгенде тіпті аман 
қалғандарына сенбепті. Жолдасының беті мен шашындағы 
канды көріп, Беридзе шошып кетеді. Бірак аздап шыны кесіп 
кеткен жерлері болмаса, Алексей жаракаттанбаған.
пелі кяйтя°ппбаЛауДЫ £оғаРып- өзіпін істеп кеткен әлегін көр-
шп кеткои біпЫПТЫ' К° ВШ° В П€н ЕсРидзе аяғы сынып, үсаты- лып кеткен бір әиелді жол жиегіндегі орға квтсріп апарады
Әиел өзш тастап кеткелі жүр екен деп: < Ой бауьшлаоым 
Тастап кете көпменпеп й І і , ,  оауырларым- аи...

мОИ-байТсала«е Өл™ін « * "  Ө-емін го,й,-Н до„

турмысвд? Бул'Руят°Лк І т ‘ ж  ЖҮГІРІП ШЫҒЬШ' БеРидзетет «Естіп 
Ку°рсын!»Н— деп айқай°салыпты°Ға ТЫГЫЛДЫ ДеГен пе еҮМДь,к1
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Даниловтан санитарлык поезд келіп, аман калған жолаушы- 
лар жаралыларды тасуға кіріседі. Беридзе вагонның астында 
калған бір баланы алып шығады, баланың бет-аузы мылжа- 
мылжа болып кеткен екен, бірак жүрегі әлі де соғып жатыр. 
Дәрігер: «Жаралыларды тасу керек, өлгендер жата берсін, 
оларға енді жәрдем істей алмайсың» — деп ашуланады. «Мен 
алып шықканда тірі еді».— «Я тірі болатын. Барып баскала- 
рын әкеліңіз».

Санитарлык поезд жүріп кетеді. Алексей мен Георгий Да- 
выдович тоғай ішіне тығылған жолаушыларды вагонға кайта 
келуге үгіттеп түсіндіру үшін сонда барады. Бүлінген поезд 
акырында тағы да ілгері карай жылжыйды. Даниловка келген 
соң кідіріп калыпты. Станция бастығы жолаушыларға ілгері 
жүруге баска поезд тауып бере алмайды. Жолаушылар нар- 
комға телеграмма беріп, станция бастығының үстінен шағым 
жасап, жәрдем сұрапты. Фугас бомбалары арқылы басына түс- 
кен ауыр жұмыстан әбден қажыған теміржолшы телеграмманы 
окып, жолаушылардың бұл қылығына таң қалады: «Фашист 
бүгін бүкіл дүние жүзінде тек сіздерді ғана бомбалаган деп 
ойлауға болатын екен. Наркомда сіздердің телеграммалары- 
ңызды окудан басқа жұмыс жоқ кой шамасы. Телеграм- 
маларыңызды ешкімге көрсетпей, жыртып тастаңыздар. Мен 
сіздерді өз поездарыңызбен Киров каласына жеткіземін, ол 
жер алыс түкпір ғой, сондағылар бірдеңе ғып жөнелтер» ■— 
дейді.

Сөйтіп, тағы да жасырынуға тура келді: неміс бомбардиров- 
щиктері станцияға бір күпнің ішінде алтыншы рет шабуыл 
жасады. Паровоздар боздай берді. Станцияда тұрған әскери 
екі эшелоннан зеңбірек пен пулеметтер атылып, жер солқылдап, 
аспан шайкалды.

Поезд Киров каласына дейін асығыс эшелон правосында 
заулады. Жолаушылар вагон есіктерінің шығар алдына келіп 
топырлады. Кировтың теміржолшылары азап шегіп кыйналған 
жұртты кідірте тұрып, соңынан мүмкіншілігіне карай, аз-аз- 
дан, бөліп-бөліп жөнелтпекші болды. Жаралылар жалынып, 
поезды бөгелтпей коя бергізді.

Сөйтіп олар есік-терезелері жоқ вагонда Свердлов қаласына 
жетті. Стапция сайын поездың алдынан жұрт топ-тобымен шы- 
ғып, күткен адамдары вагоннан шықпаған соң, жылай-жылай 
псезды жөнелтіп отыірды.

Берилзе осыны айтканда Даниловта өзінің Алексеймен ше- 
кісіп калғанын ауызға алмады. Сол, кыйраған поездың касында 
тұрып, Ковшов Москваға кайтамын деп кесіп айткан-ды. Ее- 
ридзе канша жұбатса да: «Мен әскер катарында болуым көрек. 
Менің орным майдан, мен солдатпын»,—  деп көнбей койған 
болатын.
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Алексейге ^уд^Ру^^и бітс.н )қ олауШЫларға казіргі ек керегі
ертеигі тамак, монша, шаштараз, содан соң жатак үи болар,
деді.— Солай емес пе? „

Қүрылыс бастығы Ковшовка карап сөилесе де, ол ештене
айтпады. Беридзе жауап берді:

—Жабдыктау бөлімі бастығымен карым-катнасымызды рет-
темекші болып жатканда сіз келіп калдыңыз. Алғашкы кұи- 
макка ауыз түшынбас дегендей, бізді тіпті танығысы келмеііді.

— Жабдыктаушымен карым-катнасты жөнге салу жағын 
маган калдырыныздар,— деді Батманов. Өзі ызбарланып кетті. 
— Алғашкы әзірдегі жұмысты былай деп келіселік: сіздер ин- 
женерлік істермен айналысыкыздар, техниканың, күрылыстың 
егжей-тегжейін біліңіздер, жобаға каныгыныздар. Ұйымдасты- 
ру ісіне әпрше алан болмай-ак койыңыздар, ол менің билігімде 
болсын.

Батманов кабинеттен шығып кетті.
— Әзірше ешбір кінамыз жок еді ғой, сүйікті бастық неге 

ашуланды? — деп сүрады Алексей.
— Сен үккан жоксың. Батманов біздің камымыз үшін ашу- 

ланды.
Екеуі күтіп отыра берді.
— Тәрізі өзі жуырда карым-катнасты жөндей алмас дей- 

мін,— деді Алексей күрсініп.— Сөйтіп жүргенде аштан өлмесек 
не кылсын.

Алексейдің осы сөзіне жауап кайырғандай, телефон шылдыр 
ете түсіп, екеуін асханаға шакырды.

— Қарым-катнас жөнделе бастады,— деді Беридзе көңіл- 
деніп.

Бірер сағаттан соң екеуі азын-аулак тамактанып, жуынып 
сакал-мүрттарын алдырып кайтып келді. Беридзе жергіліктІ 
газетті тауып алды Алексей соғыс хабары мен «Правданың» 
басмакаласын дауыстап окыды. Неміс дивизиялары біздін әс- 
керлерді әлі де тыксырып келеді екен. Басмакала армия мен 
халыкты жердің әрбір метрін корғай отырып, жау колында кал

кетуге иіакырған. 6ШНӘрСе КаЛДЫРмай бәРй' жойып

Батманов бір нэрсені еміс-еміс акғарғандай, көз кырын

Инженерлер күні бойы жобаның матеоиаллапнн т ,  
танысты. Бүларға бұрынғы бас инженеп '„; .Д рЫн талі
лардың бірі Грубский жәрдемдесті. Г р ^ ( & в ‘Й “л? ас‘ >п 
куикасы күреқ тарткан жадтыр бас кіп кіптк.беТ 6 р‘ак 5 
маңыздапып. керленлеп. компыйыи 'керінгіс к м л Г ™  МІ’ 

Грубскии төртінші рет шакырганда гана I  ^ п :
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—  Не колкабыс етейін? Қазір тіпті колым тимей жатыр еді,
көзіне пенснэ киген әлгі бір кұрметті әйел болмаған сон, асығыс 
ісімді тастап, амалсыз келдім. Өзі бір кадалған жерінен ай-
рылмайтын адам екен,—  деді.

— Сіздіц казіргі ең жедел ісініз — бізді жұмыстың жайы-
мен тезірек таныстыру болар,— деді Беридзе.

—  Ол маған мәлім емес,— деп Грубский кекетіп жұп-жұ- 
ка ернін кыйсан. еткізді.— Егер рұксат етсеңіз, сізге әлі тап- 
сырылмаған міндетім жөнінде, өз пікірімде калсам деймін.

— Оның кандай мәні бола кояр екен. Істі жылды күтпей, 
ертең-ак өткізе бастағалы отырсыз ғой.

—  Ісімді кұрылыс бастығы бұйырған кезде ғана өткіземін. 
Ол бұйрык берсе, ертең де, бүгін де, керек десе, тіпті бір 
сагаттан кейін де өткізе бастаймын. Бұл батпаи зілді сіздің 
мойнынызға арта салғанға куанбасам, ренжімеймін.

Алексей инженердің сопайған беті мен жіңішке мойнында- 
гы жұдырыктай жұтқыншағына карап, кикілжің әңгімені ес- 
тіп, ішінен тынып тұр. Ол терезе алдына барды. Өзенде ка- 
йыктар мен катерлер ерсілі-карсылы жүзіп жүр, арасында бір 
үлкен кеме маңғазданып келеді.

—  Қазіргі сізден сұрайтыным көп емес: бізге кұрылыс- 
тың техникалық коігцепииясын ұғыну жөнінде біраз жәрдем 
көрсетсеңіз болғаны,— деді Беридзе.

— Оған даярмын, болады. Алайда асығыс ісім бар, соны 
бітіріп, бір сағаттан кейін оралайын.

Грубский дәл айткан уакытында келді. Ол жатық сөйлеп, 
кейде көпке ұғымды, кейде кыйын сөздерді колдануға тырыс- 
ты. Он томнан кұралған жобаны ол жатка біледі екен, онда- 
ғы чертеждері немесе таблицалары бар керекті кағаздарды 
тезбе-тез тауып отырды. Құрылыс оның түсіндіруіне караған- 
да, кайтее де үш жылға деп жобаланған.

Мұнай Тайсин аралынан кұрғаққа, Новинск каласының 
мұнай корытатын заводына трубопровод аркылы төте жолмен 
жеткізілупе тиіс, кұрылыстың мәнісі, міне, осында. Әуелі теңіз 
жолымен, одан кейін өзен жолымен тасып, мұнайды бір кеме- 
ден екінші кемеге котарыстырып жүру сыякты кыйын тасы- 
малдан кұтылу керек. Қыс түскенде су жолының бәрі катып, 
аралдан мұнай әкелу тоқталып калатын. Ұзак кыс бойында 
Тайсин аралында мұнай адам айтқысыз көп жыйналады. Мұ- 
найдын тасылуы кыстың түсуіне, транспортка байланысты 
болғандыктан, мұнай өндіру ісі көп за.маннан бері өркендемей 
келеді. Ұзак су жолымен тасылған осы күнгі мөлшерінен Тай- 
син жанармайды анағұрлым көп берген болар еді. Сөйтіп, 
нефтепроводтың салынуы өте кажет болды, өйткені ол жанар- 
майды арзандатады, тасымал үстінде жанармайдың ысырап 2

2 В. Ажзсв 17



болуынан кұткарады және ең керекті жері — мұнаиды завод- 
тарға жыл бойына үздіксіз жеткізіп тұруға мүмкіншілік ое-

Р "Үрубский кұрылыстың кыйындығын кайта-кайта айтумен 
болды. Көп километрлі трассаның1 жолы ит тұмсығы өтпеитін 
жыныс тоғайларды, кыртыс-кыртыс болып жатқан биік жота- 
ларды, өзен-суларды, кыйын-кыстау жерлерді басып өтеді. 
Жазы кыска, бораны катты, кары калың, аязы елу градус 
ұзак кыс жағдайларында осы арада тұнғыш рет нефтепровод 
салу керек болып отыр. Опың бер жағында, бұл жұмыс жөнін- 
де бурын ешкандай тәжрибе бол.маған. Грубскийдің оиынша, 
кыс айларында жұмыс істеуге мүлде болмайды, өйткені, ше- 
телдердің өте беделді саналатын мамандарының еңбектерінде 
трубопроводты кыстыгүні корытып пісіруге де, жерге төсеуге 
де болмайды деген. Техникалык кейбір қыйын мәселелер әзір- 
ге шешілмей кала беріп келген. Мұның үстіне, соғыс та жа- 
надан кыйыншылыктар туғызып, жағдайды кыйындата түсті. 
Трубалар мен материалдарды трасса бойына тасып жеткізу 
керек, бірақ оған жол жок, оны салуға көп уакыт, көп күш 
керек. Алда еңбекті көп тілейтін жер жұмыстары тұр, онда 
жұмыс істейтін адам күші де жеткіліксіз, енді 'сол адамдарды 
кайдан алу керек? Трубалар мен кұрал-саймандар жабдығы 
толық жеткізілмесе, калғанының кашан жеткізілетіндігі де 
мәлімсіз болса, ендеше нефтепровод толық төселіп бітеді 
деп қалай сенерсің? Кадрлар болса нашар, олармен іс жүр- 
гізуге де болмайды, жаңадан толыктырылады дерлік те үміт 
жоқ.

Грубскийдің сарыуайымының ұшы-кыйыры жок сыякты.
Алайда ол сөзін саябырлатқан кезде, Беридзе кекеп былай 
деді:

— Я, міндет оңай емес, кыйыншылык көп. Сіздің егжей- 
тегжейіне дейін жеткізіп баяндап бергеніңізге тек алғыстан 
баска айтарым жок. Бірак сіз ең басты мәселені: үкіметтің 
жана каулысына байланысты жобаның техникалық концепция- 
сы каптадап калай жасалғанын айтпадыңыз. Нефтепроводты 
төсеудщ мерзімі үш жылдан бір жылға дейін кыскартылды 
Л\ше, осы мэселе жөнінде айтуыңызды өтінемін.

-  Біз бұл мәселепіц жайын жоғарғы баскармаға жазғзн 
баяндама хатта айтканбыз. Ол баяндама сізғе мәлім шығао
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— Қайталап айтайын: бізге беріліп отырған бас-аяғы бір 
жылдың он екі айы болса, оның жетеуі қыстың айы болып 
отыр.

— Бірақ сіздің толық жазған баяндамаңызға Москва ай- 
кын нұсқау беріп, үкіметтің қаулысын іс жүзінде орындауға 
сөзсіз кірісу керек, жобаны қайта жасау керек дегенді айт- 
ты ғой.

— Үкіметтің қаулысын іс жүзінде сөзсіз орындау керек 
екендігін біз де жақсы.түсінеміз. Алайда уақытты үш есе кыс- 
картамыз деп жалған тырбанып, үкіметті алдағаннан да, бүл 
мерзім орындалмайтын нәрсе деп шынын айтқанның өзі ду- 
рыс емес пе?

—  Бүл неге жалған болады? — Беридзенін тостағандай 
көздері шатынап кетті.

— Неге екенін айтайын. Үкімет соғыс жүргізу жоспарын- 
да, сірә, біздің нефтпроводты да есепке алған болар, сондық- 
тан да сол проводты салу үшін қымбатты адам күші мен ма- 
териалдық-техникалық кұралдарды жұмеауға бел байлап 
отыр. Соғыс мүддесі үшін адам күштері мен қаражаттарды 
баска жерде, олардың барлығының да пайдасы тез жететін 
жерде жұмсау керек екендігін айтып дәлелдеу — біздің аза- 
маттық борышымыз емес пе?

— Бұл тақырыпқа сіздер 1‘олык ж азы лған тағы  бір баян- 
дама жіберген боларсыздар? —  деп сұрады Беридзе.

— Біз телеграмма жібердік. Оның мазмұны мынадай: дені- 
міз әбден сау, есіміз мейлінше дұрыс, біз бірінші баяндама 
хатта айтылған көзқарасымыздан бастарта алмаймыз, дедік.

— Көзкарас, көзқарас! — қатты кейіген Беридзе айқай- 
лап жіберді.— Соғыс кезіндегі қымбатты уақытты баяндама 
жазуға текке-ақ жіберген екенсіз. Жобаның он томы сіздің 
көзіңізді байлаған, сіз оған, айталык, әйеліңіздей үйреніп кет- 
кенсіз. Үкімет қаулысына тексеріс жүргізудің орнына, соғыс- 
тан бұрын жасалған сол жобаны батыл түрде кайта караған- 
дарыңьіз жөн еді.

Грубский орнынан турды. Ол да Беридзеден кем булыккан 
жоқ еді, бірақ өзіне-өзі токтам салды.

— Біз істей алмағанды сіздер істерсіздер: бізде болмаған 
батылдық, табандылык, тағы сол сыяқты ерекше касиеттерді 
көрсету кезегі енді сіздерге беріледі. Ерліктеріңізді көрсем 
сүйінермін,— деп салмактап айтты да, Грубский шығып кетті.

Беридзе екі колын айкастьфа артына ұстап, сәл еңкейген 
бойы кабинетте ерсілі-карсылы жүгірумен болды.

—  Мына қораз бұдан сытылып шығып, бізді енді сырттан 
сыкақ етіп, өз бойын аулакка салғысы келеді,— деді де Бе- 
ридзе бұлардың әңгімееіне катыспай, терезенің алдында отыр- 
ған Алексейге жақын келіп: — Сен бұған не айтасын?
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_ Бүл кораз жөнінде айтатыным мынау:^ онын. сөзінде де
кыйсын бар. Керек десең одан мен мүндай турашылдыкты
күткен жок едім. ' „ „ „ г_

— Мүмкін, оның сөзінде кыйсын болар, бірак аитып тұр-
ғаны тіпті маскара ғой,— деп, Беридзе кесіп аіітты. _

_ Маскара ма? Меніңше ол дұрыс ойлаіітын тәрізді. ме-
містер көп жерге бойлап кіріп кетті, кұрсаулы таскындаи 
Москваға төніп келе жатыр, соғыстың тағдыры жуыкта ше- 
шілгелі тұр. Үш жыл емес, мейлі бір жылдың ішінде-ак бігсш, 
сол нефтепроводтың сонда кімге керегі бар? Ые жуык арада 
еи күшті айкас болып, біз немістің талканын шығаратын бо-
лармыз. Немесе... # .

— Алексей, өшір үнінді! — деп Беридзе зекіп жіберді. Бір
секіріп, ол Ковшовтың касына жетіп келді.

Инженерлер терезенің алдында біріне-бірі бетпе-бет карап 
тұр: Алексей кағаздай аппак болып кеткен; Беридзе ашуға
булыкканнан кып-кызыл нарттай.

— Есіңде болсын, жадыңда берік сакта, әумесер: ешкандай 
«немесеге» орын жоқ! Жеңіске жету үшін канша уакыт кажет 
болса, соғыс сонша уакытка созылады. Егер бір жыл керек 
екен — бір жыл. Керек болса — үш жылға, бес жылға, он 
жылға созылады. Жадыңа сактайтын тағы бір нәрсе: нефте- 
провод құрылысын жүргізе беру жөнінде үкімег каулы шығар- 
ған екен, ендеше оның өте-мөте кажет болғаны, әрі бір жыл- 
дың ішінде бітуі кажет болғаны.— Беридзе ентігін басты да, 
калпына келгендей болып: — Бізді мұнда жібергенде көрінген 
күдікті «ойды» костай бер деп жіберген бе екен? — деді.

— Мені мұнда ешкім жіберген жок,— деп Алексей тез ай- 
тып салды да, теріс айналып кетті. Өзінікі дұрыс емес екен- 
дігін түсіне тұрса да, көңіліне токыраған карсылық сезімді 
токтата алмай: — Сені жіберген. Сен мені тек көңіл көтере- 
тін серік болу үшін ғана ала кеттің,— деп дүрсе коя берді.

Беридзе көпке дейін үндемей Қовшовка карап тұрды. Жұ- 
дырығы түйілген колдарын жоғары көтеріп, ашу кысқан көз- 
дері түнеріп кетті.

Беридзенің ашуланғанын Алексей байкамаған тәрізденіп 
бірак әңгімені енді токтату керек екендігін сезіп, терезенің ал- 
дына етпеттеп сүйене кетті, жолда'сын жәбірлегендігіне ренжіп 
өзше өзі кынжылып, таза ауалы, көркем, кең далаға терезеден 
түк керместей бұлдыр көзімеи караумен болды.

— Батмановтың алдында с£н үшін кепілдеме де беодім_
деді алкынып Беридзе.— Мен оған өзіме кандай сенсем Апёк- 
сеше де сондай сеиемін дедім. Егер де екеуіміздің достығм 
ғымызды, адамшылық касиетімізді бағалайтын болсан мі" 
пшосы үмітіме күдік туғызба. Естимісің, мен не айтып’ тұр-
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Ковшов үн катпады. Беридзе екі колын бірдей сермеп, 
жалт беріп бұрылды да, аяғын ентелей басып, бөлмеден жү- 
гіре шығып кетті.

Үшінші тарау
СОҒЫСТА НЕФТЕПРОВОДТЫҢ КАЖЕТІ БАР МА?

Новинскіге келген алғашкы күндерде Алексейдің колы бос 
уакыты көп болды. Әзіргі ж үмыс— жобаның материалдары- 
мен, есеп-кыйсап документтерімен танысу ғана болып жатыр. 
Мұның үстіне, әлгі бір ойда жок жерде болып калған әңгіме- 
ден кейін, Беридзе бұрынғысынша бір кабинетте отырып жұ- 
мыс істесіп жүрсе де, бойын тартып, Алексеймен әңгімелесуін 
қойды.

Үшінші күні каладағы почтаға Ковшов жаяу кетті. Вокзал 
ауданындағы баскармадан калаға дейін сегіз километр бола- 
тын. Алексей шаң баскан кедір-бұдыр жолдан бұрылып, таулы 
адырға карай төтелей тартты. Алыстан, күн астынан, Алексей- 
дің көзіне тау кыркалары күрең масаты кілеммен жайып кой- 
ғандай болып көрініп еді. Жакындап келгенде сол қырқалар 
түгі сыртына шыккандай шұп-шұбар болып кетті.

Москвадан келе жаткан сапарында, поезда, Беридзе Алек- 
сейге Қыйыр-Шығыс туралы әңгімелер айтып, көп жаналықтар 
мен кызыктар көресің деген еді. Дұрысында да, Кыйыр-Шы- 
ғыстың табиғаты шу дегеннен-ак таңдандырып жіберді.

Алексей шыккан таудың беткейінде тырбыйған емен ағаш- 
тары өскен. Олардың сарғыш тарткан үлкен жапырактары 
желдің лебімен акырын ғана сыбдырлайды, бірак курап жерге 
түсіп жаткан жок. Емен ағаштарынан бойы асып тұрған жа- 
пырақты ағаштардың бұтактары, жапырағынан айрылып, сой- 
дыйып калыпты. Сол агаштардың кыска карай жерге түскен 
тікенді бүртіктері аяқ астында сытыр-сытыр етеді. Осының 
бәрі де Москва маңындағыдай емес: еменнің жапырактары ку- 
рап түспей, кыс бойы бұтактарында тұрады, ал кылканды 
ағаш бүртік жапырақты ағаш деп аталады, өйткені кылканды 
ағаштың бүртіктері кыстыгүні курап түсіп калады...

Алексей сай ішіне түсіп, кісі бойымен бірдей шалғынды 
аралап келеді. Кезінде ешкім шауып алмаған соң әбден күнге 
күиіп, кураған шөптёр судыр-судыр етеді. Шалғын ішінде ка- 
дам баскан сайын күздің коңыраубас тәрізді кызыл, көкшіл 

ч гүлдері кездеседі. Бұл гүлдер кысты емес, жазды күтіп тұрған- 
п дай, именбей жоғары карай еркін бой созып тұр.
^  _ Инженер өзі бұрын көрмеген, өте әдемі, бірақ ешкандай

исі жок гүлдерден үлкен букет теіріп алды да, кайтадан жолға 
бүоылды. Қеле жатқанда оған кураған бір өңсіз бұталар
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кездесті Алексей токтай калып, оларға аянышпен карады. ол 
бул бұталар Жюль-Верн жазатын рододендрон деген өсімдік 
екенін білді. Жюль-Верннін кітабын окып, Алексен бала жа- 
сынан бері бул өсімдікті ертегіде ғана айтылатын бір тамаша
өсімдік кой деп жүруші еді. . . п

Новинск каласы да москвалыктын көңіліне толмады. исы
кала жөнінде сан рет жазылған еді, сондағы аитып жүрген
каласы кайсы? Биік-биік әдемі үйлепі де, түзу тартылған кө-
шелері де жок. Көбінесе ағаштан салынған үйлер. Тас төсеген
көшелер мен асфальт орнына жаман кара жолдар салынған.
Адамдары үйлердің дәл терезесінің түбінен төселген тактай-
дың үстімен жүреді екен. Қаланың ең үлкен деген көшелерінің
бәрі өзеннің жағасынан басталып, бірнеше километрге созыл-
ған, көшелердің екі жағыпан катар-катар тізіліп, біркелкі
стандарт үйлер салынған. Бұл үйлердің арасынан кірпіш үй-
лер сирек кездеседі, бұлардың өзі де ешкандай архитектура-
лык өрнегі жок, калай болса солай салына салған.

Почтадағы кыз Алексейді кағыта сөйлеп:
— Жазып жаткан шығар,— деді.
Ковшов ренжіп калды, өйткені, ол үйінен хабар аламын 

деп үміттеніп келіп еді. Зинадан хат-хабар алсам, саған кайт- 
кенде де хат жазамын деп кайыненесі Алексейге уәде берген 
болатын. Ал, почтада хаттың жоктығына карағанда, Зинадан 
еш хабар болмағаны ғой. Алексей почтаға хат салды және 
телеграмма берді. Көңілдегі кандай ойыңды айткың келсе де, 
телеграммаға тек жыйырма ауыз сөз ғана жазатын болып шек 
койылған. Алексей өзі жайында Зипаға хат жазуға ұйғарды, 
ондағысы хаты мен телеграммасы каіітсе де Москвадан әрі жө- 
нелтіліп, содан барып Зинаның колына тиер деген үміт еді.

Күнге күйіп күреңіткен кыз телеграмманы окып, сөзін са- 
яады да, Алексейге әуестене карап:

— Мына гүлді кімге әкелдіңіз?— деді.
— Ешкімге де әкелгенім жок. Сізге сыйлауыма болады.

.Ьаисалды пішінмен гүлді кызға беріп, кош айтты да, Алек-
сеи почтадан шығып кетті. Оның өз телеграммасы көңілін бу- 
рынғыдан да кобалжыта түсті. Ол жол ортасында токтады ла 
маиданға кетерінде қоштасарда Зипаның берген хатын үкып- 
ты бүктегі салған күйінде, калтасынан сүырып алды. Осы
™ м ! ! - ЖаЗЬ'ЛҒа"  ХЗТ АлексеГі Үшін кандай мәнді еді! Ол

\ны қаита-каита дамылсыз окыи беруге әзір болатын Антты
сөздер, әлі гүл  ̂ шешек атып гүлденбей турып, үміті кесіліп 
те біткен махаббаттың жан тебірентерлік сарыны — осылапдын 
бэрі жүрепн өртеп, жанына каггы батарлықтай куйЫш^ 1  
куанышка да дун.ар етті. Аздап укаланған КЯҮЛ ,  Д ’ 
тиер-тиместен-ак, Алексей беннебір Зина көрінбей ^асы наТ  
л.п меи.рімді, аянышты және жалынды тіл ^ а ^ һ
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«Алеша, менің сүйікті Алешам!
Осы хатым үнемі жанында болуын тілеймін. Менің дүниеде 

бар екінімді, әрі оені сүйетінімді сен әрдайым, әрдайым жа- 
дыңда сактауға тиістісің.

Сен кайда жүрсең де, не істеп жүрсең д е — мен әрдайым 
сенімен біргемін, әрдайым сені ойлаймын. Сен мені ойлайтын 
болсаң, маған медет болады деп өзің айтушы едің ғой. Бізді 
соғыс айырып отыр, бірак біз өмірбакый айырылыспаймыз, 
тіпті ұзакка да емес, небәрі біір-ак күнге айрылысамыз деп 
есептейміз. Мұны маған сен де айткансың, сенің сөзінді сапар 
тілегі үшін кайталап айтып отырмын.

Алеша, мені сүй, мені есіңнен шығарма маған ешнәрсе бола 
коймас. Менің тілегім, сен мактан етерліктей іс істеу, мен оны 
орындайм ын.

Алеша, менің сүйікті жарым, біздің бакытымызға мен әб- 
ден сенемін. Біздің бакытты болуымыз әділдік емес пе? Біз 
бакытты боламыз, боламыз, боламыз! Тек соғыс бітсін...»

Алексейдің Новинскіге келіп, түкпірдегі тылда, кауіпсіз 
жерде тұрғаны және өзінің жұмыесыз бос жүргені, оған бір 
бакытсыздыктай болып көрінді.

«Мен кіммін казір,— деп сұрады ызаланып ол өзінен-өзі.— 
Өмірлік еерігім мен жолдастарым Отан үшін соғысып жүрген- 
де, халкыңның болашағы, онсыз өмір сүре алмайтын, ең жа- 
кыны, ең кымбаттысы, Москваға сағат сайын, минут сайын 
ажал каупі төніп тұрғанда бейбіт табиғаттың ортасында кан- 
нен каперсіз сейілдеп жүрген, мен кіммін өзі?..»

Даниловта Беридзе оны осында келуге көндіріп алған еді. 
Енді Новииск каласынан кете кою кыйынырақ соғар, оның ке- 
тем дегеніне Батманов пен Беридзе теріс карар, жек көрінішті, 
жанжалды іс болар, өйткені олар мұның адал ниетін түсіне 
коймас, мұның баскаша амал етуіне болмайтынына ол екеуі 
сенер деймісің. Екінші жағынан, Беридземен салкындыктың 
пайдасы да тиср: Беридзе бұрынғы ойынан кайтканнан кейін 
Батманов та енді оны бөгей қоймас...

Бұрыла берісте шаңдатып, газдың иісін бұркыратып, бір 
женіл машина Ковшовты куып жетті. Өтіңкіреп барып тұра 
калды. Алексей келіп катарласкан кезде машинаның рулін 
ұстап отырған адам оиы шақырып алып, бірге ала кетейін 
деді.

Жолдың кедір-бұдырынан еппен бұлтара отырып, машнна 
зымырап келе жатты.

— Сіз кай жерге барушы едіңіз,— деді шофер.
— Батманов бастык болып отырған кұрылыс басқармасы- 

на барамын. Оны білетін боларсыз?
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Шофер басын изеді де, Ковшовты бастап-аяк тез ғана бір

Ш° Г МӨеТ сізд і неліктен білмедім екен,— дед[ ол аузындағы 
папиросын бір жағынан екінші жағына карай ауыстырып.
Сізді ешуакытта көрген емеспін... _ .

— Сіз журттың бәрін біле беіруге міндетті ме едініз.
— Міндеттімін. Егер бір көрген болсам, мен сізді шыра-

мытар едім. . .
— Оныныз дұрыс, менің мунда келгеніме небәрі үш-ак

кү.н болды. Баска жактан келген адаммын. _ . . .
— Москвадан келдініз бе.' Онда, мен сіздің кім екенінізді

білдім. Инжеиер Ковшовсыз ғой?
— Неліктен Ковшов болуға тиістімін? Келген үш адамбыз. 

Солардын біреуінің фамилиясы Ковшов екені рас.
Шофер папиросын лактырып тастап күліп жібергенде, ал- 

тын тісі жарк ете түсті. Оның өткір көзінің кыйығы Алексеидін 
бетін тағы да бір шолып өтті.

— Мен сізді жай туспалдап таныдым. Сіз Батманов емес- 
сіз.

— Мүмкін, Батманов шығармын.
— Батмановтың жасы менімен тұстас адам, күні өтіп бара 

жаткан жастыктың онда да мына сыякты мұңды белгілері 
бар,— деп шофер өзінің ак шалған самайын қолымен көрсетіп 
қойды. — Батманов — жұртка әйгілі адам.

— Ендеше, мен Беридземін.
— Сізге неғылған Беридзе! — деп шофер күліп жіберді.— 

Фамилиясына карағанда, Беридзе —грузин. Ал, сіз орыссыз, 
оның үстіне, москвалыксыз. Москвалық екендігініз москва- 
лыктарша сөйлеген сөзіңізден де, орыска тән ұшы кайкылау 
мұрныңыздан да көрініп түр. Ал Беридзе болса, жота мүрын, 
кара сакалды адам. Және ол орысша каншама таза сөйлесе 
де, дәл москвалыктарша сөйлей алмайды.

о А-пайда, Беридзенің сакалы кара екенін әрі оның калай
сөйлейтінін сіз кайдан білесіз? Қелмей жатып танысып та кой- 
ғансыз ба?

Шынымды айтайын: Беридзе мен Батманов екеуі де
ежелден маған таныс адамдар. Бұдан үш жыл бұрын, мен
оларды Қыиыр-Шыгыстан батыска шығарып салған едім Сол 
кезлін йзінпр-я  ̂ Когшчоо ........................ . д _ ил

Машина ағаштан салынған кішкене 
өте шықты. көпірден ырғып-ырғып
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—  Айтпаймын кім екенімді. Өзіңіз біліп алыиыз,—  деді
шофер калжыңдап.

Алексей рульді ұстап отырған адамға байыптап карай бас- 
тады. Үстіне кигені сұр костюм, оыың екі түймесі ағытылған, 
жаңа сұр жібек көйлек. Қара бұйра шашының тек самайла- 
рын ғана ак шалған. Беті күнге күйіп тотыккан, күлкісі жай- 
дары. Күлгенде көзінің кыйығы болымсыз жыйырылып, бет 

,ажары мейірімдене түседі.
Руль ұстап отырған адам, өзін біреудің зер сала карап 

отырғанын сезіп, тағы да күліп жіберді.
—  Бір жаксы жұмбақ беріп койдым-ау.
— Маған сіздің кім екеніңізді білу кыйын, түспалдар 

ештеңе болмай түр. Әйтеуір бір айкын нәрсе: сіз машинаны 
кандай жаксы жүргізсеңіз де, шофер емессіз. Тегі, сіз кұры- 
лысқа кандай да болсын бір қатнасы бар, басшы жолдастың 
бірі болуыңыз керек.

Рульді ұстап отырған адам тағы да күлді. Сірә, калжыңды 
жаксы көретін болуы керек.

—  Сіз калада болдыңыз ба? Новинск сізге ұнады ма? — 
деп сүрады ол біраз үндемей отырып, сөйтіп, ол машинаны 
вокзал ауданындағы үйлерге баратын жолға карай бұрды.

— Жок, үнаған жок,— деп ойланбай айтып салды Ковшов 
жактырмағаидай болып.— Осы да кала болып па? Бірімен бірі 
катар түзеп тізіліп жаткан ныңдаған біркелкі ағаш үй. Қөзге 
ілінетін дәнеңе жок, егер де дүрыстап кала салынатын болса, 
бұл үйлердің бәрін бұзуға тура келер еді. Сіздің Новинскіңізді 
газеттерде бекерге-ақ мактап жүр екен.

Ковшовтың бұл айтқаны оның қасындағы адамға біраз 
ұнамай калды.

—  Сіз өзіңізше бірбеткейлеу, тым катты кетіп Новинскіні 
іске алғысыз етіп тастадыңыз-ау деймін. Келмей жатып мүн- 
дай пікірде болуыңыз өзінен-өзі түсінікті, өзініз Москвадан 
келген адамсыз, Новинскіні Москвамен салыстырасыз. Біздің 
каламыз жөніндегі бұл ойыңыз көп ұзамай-ак өзгерер деп 
сенемін. Мысалы, сіз әлі жұмыс істеп жаткан заводтарды, әсі- 
ресе, өздеріңіздің нефтепровод тартуға тиісті мүнай корытатын 
заводты көрген жоксыз, олар жер жүзіндегі таңдаулы завод- 
тардан әсте кем түспейді, және жаңа салынып жаткан завод- 
тарды да көрген жоксыз. Театрды да, пионерлер сарайын да 
көрген жоксыз. Новинскіні мактаулары орынды. Қалалар жүз 
жылдап өсіп көркейеді, ал біздің Новинскіге әлі небәрі он 
жыл да болған жок, жаңа кала ғой. Сіз, жігітім, кекірттеу 
көрінесіз, бүл араның бұрын кандай болғанын, казір несі бар 
екендігін салыстыру сіздің ойыңызға да кіріп шыкпас. Бұл 
каланың кандайлык зор қаркынмен салынғанын және соғыс- 
тан кейін қандайлық зор екпінмен салынатындығын бағаламау-
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ға бола ма? Болашакта салынатын каланың 0 шеті мен бу ше- 
тіне дейінгі жерді екеуміз манағыдан бері он бес минуттаи уа 
кы? жүр?п келеміз. Осыдан бірнеше жыл бүрын дәл осы ара- 
ларда нанайлыктардың какпан күрып, бүлғын аулағанын сіз 
білмейсіз ғой. Осынау жаткан теп-тегіс үлкен аланды таигадан 
арылтып, тайганың орманын өзеннің арғы жағасына аидап 
шығардық. Болашак Новинскінің жобасын оір карап шыкка- 
ныныз дүрыс болар еді. Бұрынғы заманның кала салушылары 
өзінің салып жүрген каласының қандай болып шығатынын күні
бұрын білуші ме еді? .

— Нпнинскіні тым катты жактайды екенсіз. Сіз, немене,
архитекторсыз ба, әлде горкомхоздың меңгерушісіз бе?

— Осында түрсаңыз — ә.пі-ак білерсіз. Новинскіні жаман-
дағаныңызды есіңізге бір түсірермін.

— Одан коркарым жок. Оныңыздан ештеңе де шықпайды: 
мен батыска кайтадан кайтып кетпекші болып жүрмін.

Машина баскарманың төрт қабат үлкен кірпіш үйінің жа- 
нына келіп токтады.

— Мен осы арадан түсейін, ал сіз жаңа каланызды как 
жарып тарта беріңіз. Біз, сірә, енді кайтып коріспейтін шы- 
ғармыз. Әкеліп салғанынызға рахмет. Қош болыңыз.

Таныс емес адам күліп жіберді.
— Қош болыңыз... Қош болыңыз...
Машинадан ол да түсіп, Алексейдің соңынан ере жүрді. 

Алексей токтай калып:
— Сіз бізге келе жатырсыз ба? — деді.
Таныс емес адам басын изеп, түсін шайып, тіпті ашуланың- 

қырап:
— Қайтамын дегенді сіз не үшін айттыңыз. Қалжыңдады- 

ңыз ба, әлде сондай жарлык бар ма? — деп сүрады.
Ешкандай жарлык жоқ! Өз тілегім бойынша шамам 

келгенінше мені батысқа жіберуді сүранып бағамын. Осында 
келгеніме үпз күн болды, осы үш күн бойы жайбаракат бос 
жүргеніме бетімнен отым шығады.

Бүлар есік алдына келіп токтай калды.
Енді сіз менің дүшпаным болдыкыз,— деді әлгі таны- 

маитын адам түнеріп,— Новинскіпі орынсыз жамандаған әр! 
Қыиыр-Шыгыстан ат тоныи ала қашқан адам -  менің жауым

Алексеи сезе койды. *
— Мен енді білдім: сіз — Новинск горкомының секретапь 

Залкинд емессіз 6с? Сіз жаііьшда мағаи Бсрнлзе айткан еді 
Оны м  б,р кезде сіз езімиік жауым деп жариялара,, керіне

Залкиндтің жүзі жадырай калды:
— Мен туралы сізгс Беридзе айтты ма> Е нлршр 

ұмыткан жок екен. Бірак мек енді оиымен кырть^ кабактык 
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ты койдым: ол кайтып келді ғой. Ал, сізге — ракымсыз жау-
мын. Одан кала берді, есіңізде болсын: Кешегі күннен бастап 
мен төк Новинск горкомының секретары ғана емеспін, соны- 
мен бірге кұрылыстың да партия ұиымдастырушысымын.

Ковшов кешкілікте Батмановка рапорт жазды. Өзінің кайт- 
се де батыска кайтуға тиісті екенін дәлелдеп, инженер екі бет 
кағаз жазды. Құрылыс бастығының секретарына арызын бе- 
ріп, Алексей енді жауап күтуге әзірленді.

Бұлар ұзын коридормен келе жатты. Комендант Алексейдің 
алдынан шеткі бөлменің есігін шалкайта ашып жіберді.

Жұп-жұка матрасы, кабыскан жастығы, сұр солдат одеал 
жабылған темір кровать тұр. Ауруханадағы тәрізді тумбочка. 
Кішкене стол, екі орындык. Қабырғада Димитровтың портреті, 
стол үстінде сұрау белгісі тәрізді имиген кабинеттік кара лам- 
па. Терезеге шам жарығын сыртка шыгармайтын көк кағаздан 
жасалган перде жартылай ғана түсіріліп койылған.

Бөлмеге екеуі келіп кіргенде, үйдің тарлығы бірден біліне 
калды. Комендант Алексейдің:

— Тамаша екен. Маған бұдан артык ештеңенің де керегі 
жок,— деген сөзіне таңыркап, күдіктене карады.

Ж аңа тұрғын сүлгісін колына алып, бір ғана лампа жанып 
тұрған алакөленке коридордың бойымен бара жатты. Ен шеткі 
есікті ашып еді: іші әрі лас, әрі қолайсыз, кәдімгі коммуналь- 
дык пәтерлерде жиі кездесетін үлкен кухняны ікөрді. Кең 
бөлмеде тұрған беті-кол жуғышты тауып алды. Асты-үстілі 
тұрған кос каңылтыр корытаның жоғарғысынан шүмектер кө- 
рінеді. Ковшов оны даңғыратпауға тырысып, еппен беті-қолын 
жуды.

Бүл үйде тұратындар әлі түгел ұйктай койған жок еді. Да- 
ладан кіретін есік тарс етіп ашылғаида, үстінде былғары 
курткасы, аяғында етігі бар бір кыз кіріп келді. Ол тыныштық- 
ты онша елей койған жок, өз бөлмесінің есігін ашар-ашпастан: 
«Шырт ұйкыда корғандар...» деп өлеңдете бастады.

— Ақырын. Айналаңызда қорғандар емес, адамдар ұйқтап 
жатыр,— деді Алексей.

— Ой! Мен сізді байкамаппын ғой. Сіз жаңадан келген от 
жағатын адамсыз ба?

— Мен түнгі тыныштыкты көздейтін жаңадан келген адам- 
мын.

Қыз Алексейге жақындап келді де, таңыркап карай бас- 
тады.

— Демек, бөлмені таңертең сізге даярлаған екен ғой? Ко- 
мендант бас инженердің жаңа орынбасарына берілетін бөлме 
деп еді, сол сіз боларсыз?
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— Мен комендантка ұрыскамын. Сізге берілген бөлме үй 
емес тоназыткыш. Қазірдін өзінде мынадай суык. ал кыс 
түскенде, кандай болмак! А^үнда тек овощь сакталмаса, кеу- 
десінде жаны бар адам шыдап түтра алмас. Сіз бұл бөлмені 
алманыз, баскасын б<?рсін.

Өзінің жалғызсырағандай болып тұрғаны таркаған Ковшов 
куанып кыздын бос сөзін кұмарлана тындай берді. Қыз өзішн 
бөлмесіне жүгіріп кетті де, былғары курткасын тастап, жұка 
жібек блузка киіп кайтып келді. Шаштарын жөндеп жатып, ол 
шынтағына шейін сыбанған жаланаш балғын білегін көрсете 
желкесіне апарып, Алексейді тағы да үгіттеуге кірісті:

— Қазір көп үй босайды. Құрылыстың жана бастығы біз- 
дің бәрімізді куып жібереді екен деседі. Баскарма түгелімен 
буынып-түйініп алды, енді бұрынғы бастықпен бірге кетуге 
дайындалуда.

— Сіз ақырынырақ сөйлей алмайсыз ба? — деп сұрады 
Алексей.

— Неге акырын сөйлейміз? Біз кысылып-кымтырылмауға 
әдеттенгенбіз. Танертеңгі сағат алтыларда өзіңіздіц де көзіиіз 
жетер: ешкім де «акырын» сөйлемейді. Жоспарлау бөлімінің 
бастығы Гречкин анау карсыдағы үйде тұрады. Оның төрт 
баласы бар, олар ешуакытта бір-бірлеп бакырған емес, бәрі 
косылып әндетеді. Бірак, пәленің зоры бұл емес. Пәленің ба- 
сы — Гречкиннің әйелі Лизочка. Өзі кіп-кішкене, ап-арык. 
кана әйел, бірақ оның айғайы ылғый кұлағыңызда шыңылдай- 
ды да тұрады.

Қыз Қовшовты бұл үйде тұратындардың бәрімен сырттай 
таныстырып болды. Рүксат сұрамастан-ак инженердің бөлмесі- 
не кіріп келіп, оның ішін сынай карап, наразы болды.

Дымкыл екен. Жөнді жуылмапты, іргедегі білініп жат- 
кан суды караныз. Жоктан өзге кокырларды жыйнап беріп- 
ті. Аіатрасы жок деп есептеніз, оның орнына папиростың жука 
кағазцн төсей салған тәрізді. Мынаның үстіне уйқтауға ла 
болмаііды ғой, жамбасың тесілер.

\ иктауға әбден болады,— деді Ковшов.— Әсіресе мрп 
төсекте шалжактап жата алмаспын.

Кыз бөлменің ішін карап болып, назарын енді инженеоге 
аударды, үлкен ікөздері өте мейі.рімді еді. ^
3 ~ Сі3- апыл-кұпыл, күрғақ тамақ ішіп түра беоупі 
әдет еткен боидак адам шығарсыз? ^

— Менщ әйелім бар, бірак жуыкта ғапа үйленгеямін 
Кыз Алексейге таныркай карап. сылк-сылк Гүлд

6о„Г,ІЖаС кел,ншет" 1і™  Ү»ге калдырып кеттіііі' 6е? Тауір
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Әңгіменің әлпетін инженер ұнатпай, кыздың мылжьшынан 
бірден безінді. Кыз мұны сезді де, Алексейге қайырлы кеш 
айтып, шығып кетті.

Ұйкы келмеді. Алексей маңдайын суык эйнекке таяп тұрды. 
Көше күндізгідей жап-жарык. Барак тұрпатты үйлер мен тай- 
гадан калған іздей болып жаткан кесілген ағаштардын үлкен 
түбірлеріне айдың көмескі, әлжуаз сәулесі түсіп тұр. Оң жак- 
ка таман, ен шеткі барактын ар жағында айдынды Адун өзені 
жаркырап жатыр. Әлдекайда ағаш .кескен дөнгелек ара үздік- 
сіз зуылдап, ызыңдайды, оның даусы кейде әйелдің сыңсығаны 
тәрізді болып естіледі.

Мүнды ойлар тагы да кернеп басын катырды. Күндіз інісі- 
нен хат келген-ді. Он сегіздегі жас бала, Митенька, неміске 
соккы беруді үйреніп жатқандығын және жуыкта майданға 
баратындығын айтып, соғыс мектебінен хат жазыпты. Осы 
бір екі-үш ауыз сөздің өзі Алексейдің айыбын бетіне қатты бас- 
кан тәрізді болып көрінді.

Ковшовтың жалғызсырап отырған көңілін Беридзе келіп 
бөлді. Алексей ұшып түрегелді, оның әрі кысылып, әрі куанға- 
ны бетіне біліне калды: ол жолдасымен аздап егесіп калғанына 
өзі өкініп, кіналы екендігін сезіп жүретін.

— Мен өзінді ұрысайын әрі ұрайын деп келдім,—  деді да- 
ғы Беридзе жолдасынын касына таянып, оны қабырғалап ке- 
ліп, ынгайсыздау кұшактады.

Ковшовтың бөлмесі бас инженерге де ұнамады.
— Қабырғасын кырау басып кетеді деп естіп едім. Және 

өзі біртүрлі күңгірт, көнілсіз екен. Басыңа уайым түсіреді. 
Сен біздікіне кел, үйім жылы, ал үй күтетін әйел де бір кам- 
коршы адам.

— Рахмет, мен әзірше осында тұра беремін, маған осы бөл-
ме де жарайды.

—  Сен неге олай дейсің, Алеша...
— Георгий, бұл туралы қажеті жоқ. Мен осында тұра бе- 

ремін.
Екеуі де үн катыспады.
— Сен, Москваға кайтуға шындап-ақ бел байладың ба,— 

деп Беридзе сұракты келтесінен койды.
Беридзенің не үшін келпенін білген Алексей:
—  Я,— деп кыскаша жауап берді.— Саған Батманов ант- 

ты ма? Ол мені босата ма, жок па?
—  Батманов сен туралы ештеңе айткан жоқ. Онымен сөй- 

лесіп те үлгеріп пе едін?
— Кеше мен оған рапорт бергенмін.
— Эх, бекер бергенсің,— деді Беризде өкініп. Ол шындап

29



ак ренжіп, ілгері үш кадам, кейін үш кадам басып бөлменщ 
ішінде әрлі-берлі жүре бастады,— Алексеи, сен бала емес, 
ересек адамсын, басыңда мыйың бар, бірак менің саған дос- 
тыкпен айтатыным: осы бір жок әуреьп бекерге бастап жүрсің. 
Сен әлі жұмыска кіріскен жоксың, ұйткып жүргенің де сол. 
Бұл боска әуре болушылык. Акылға түсіп раидан кайт.

Ковшов басын төмен салып аласа кроватьтың үстінде отыр. 
Беридзе жетіп барып оны шашынан сыйпайын деп ойлады да,
әрең дегенде токтады.

— Жаркыным, Батмановтың алдында сенін мүның лаиык- 
сыз іс. Казір оған тіпті кыйын: ұйымдастыру ісінде толып 
жаткан былыктар болса, адамдары да қым-кыйғаш болып жа- 
тыр. Біз онымен бірге келдік, ал казір — оның ең басты тіре- 
гіміз: Сөйтіп жүргенде рапорт беріп: «Кош болыңыз!» деу, 
абайсызда сырттан келіп берген соккымен тең.

— Георгий Давыдович, сөзіңізді тым әсірелей суреттеп жі-
бердіңіз-ау. Мұндай нәзік сезімдер бастыктың ойына кіріп те 
шыкпайды. Мен ол үшін кішкентай адаммын, ол менсіз-ак жұ- 
мыс істей алады. *

— Жұмыс істей алатыны рас. Бірақ ол бұған көне, ме, көн- 
бей ме оны білмеймін. Алайда, ол сенің рапортыңа немкұрайды 
карай коймас. Сен мені де колайсыз жағдайда калдырғалы 
отырсың. өйткені мен сен үшін кепіл болғаимын. Әйтеуір, бір 
колайсыз істің боларын алдын ала сезіп жүрмін.

Есік кағып, бөлмеге Залкинд кірді. Үстіне кигені жазғы же- 
ніл пальто. Ол жан-жақка назарын аудара карады.

Райластыңыздар ма,— деп сұрады парторг Беридзе- 
ден, Алексейдің касына кроватька отыра беріп.— Бекер рай- 
ласкансыз. Ал, менің онымен райласам деген ойым да жоқ.

Естідің бе. Мұның өзі кұрылыс бастыгына кағаз жүзінде 
рапорт та беріп үлгеріпті,— деді Беридзе.

— Онысы өзше жақсы болмас. Ешуакытта ойға келген нәр-
сенің бәрін істей беруге болмайды. Залкинд колын Алексейдің 
иығына салды. Кейіннен өзіңізге де колайсыз болып көрінео 
осы рапортты бергенінізге әлі-ақ өкінерсіз. ’

— Мепе өкінемін. Мен курортқа путевка сұрап отырғам жок 
кои,— деді Алексей кызараңдап.

Залкинд басын екі колымен таянды.
~  0сында біздің кейбір адамдарымыз былайша ойлайлы 

Соғыс жолына дүниенің бәрі салынды, ел бұған барлык іамміи 
■ п-згуде, әрбір адам, әрбір оқ есепте дейді. Осылай^бола түоа 
Қыиыр-Шығыста ірі-ірі кару-жаракты күштер ешканляй 
кетсіз отыр. Осы күштерді бұл жерден дереү алып г Ят 
апарып салу керек. Қыйыр-Шығыстык лигизмлап г п г ^  
жакеь, үйренгендер және карү-жарактары ™ Р мод"С Т рш 
фашистердің Оетін кайырып тоқтатуга жарде„деСер едіГІгер £
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жапондыктар осы жағдайды пайдаланып, біздің Қыйыр-Шы- 
ғыска бассалса, одан келер пәле жок, Қыйыр-Ш ығыссыз-ак 
күн көрерміз. Бізге таяу Россияның калалары, селолары мев 
жерлері Қыйыр-Шығыстың кұлазыған далаларынан гөрі сүйік- 
тірек те, кымбатырак та деседі әлгіндей адамдар. Мүндйй 
пікірлерді сіз калай бағалайсыз.

— Бұл пасык пікір. Мен мұндай пікірлі адамдармен көп
есептесе коймас едім.

— Бұл айтканың әрі дұрыс, әрі патриоттық сезім,—  деп ма- 
құлдады Залкинд.— Отанымызға өз жерінің әрбір тасы, мейлі 
жаман-ак болсын, әрбір кішкене өзенінің өзі кымбат. Біз Ер- 
мак пен Поярковтың жай ғана әулеті бола калған күннің өзін- 
де, Қыйыр-Шыгыстың бір түйір кұмын жауға беруге правомыз 
болмас еді. Орайы келген соң айта кетейін, бұл араның әрбір 
түйір кұмының өзі алтын. Ал, біз тек Ермактың әулеті ғана 
емеспіз, оның үстіне, біз, Лениннің мирасқорларымыз, совет 
адамдарымыз, осы өлкеге жаңа өмір орнаткан бізбіз.

— Ал, сонда бұған инженер Қовшовтың қандай катысы 
бар,— деді Алексей.

— Инженер Ковшов басканың патриоттыкка карсы сөзде- 
рін өзінің патриоттық сөздерімен мінейді де, ал іс жүзінде бү- 
кіл Қыйыр-Шығысты жапондыктарға беруге карсы емее 
тәрізді. Оған жалғыз Москва ғана қымбат.

Алексей каба*ғын көтеріп:
— Мүмкін, Қыйыр-Шығысты жапондықтарға осы күнніқ 

өзінде-ак беріп қойған шығармын,— деді.
Залкинд оның бұл сөзін елеусіз калдырды.
— Тылдың соғыстағьг ролі туралы айтып жатудың қажеті 

жок,— деді әлгіден кейін Залкинд.— Тылдың табандылығы 
мен іскерлігінің маңызы сол армияның маңызынан кем түепей- 
тіндігін бәріміз білеміз. Тыл дейтұғынымыз не? Тыл дегеніміз 
соғыс жағдайына үйлестіріліп қайта құрылған заводтар, кол- 
хоздар, елде неше түрлі кұрылыстар, жүздеген және мыңдағаи 
ұлылы-кішілі мемлекеттік мекемелер...

— Әңгімеңіз өте кызықты,— деп Алексей жымыйып күл- 
ді.—  Рас, сөзіңіз аздап жергілікті газетте басылатын күнделікті 
үгіт мақалаға ұксастау екен. Жұрттың бәріне осыншалык 
айкын мәселелер, маған мәлім емес деп ойлайсыз ба?

— Жұрттың бәріне мәлім кейбір акыйқаттарды сіздің ұқ- 
кыңыз келмей, Беридзе екеуімізді ренжіттіңіз. Қару-жарақ жа- 
сайтын завод немесе танкті дивизия соғыска қандай мөлшердө 
қатнасса, біздің нефтепровод та сондай катнасады. Нефтепро- 
вод кұрылысының Қыйыр-Шығыстың кару-жаракты күштеріне 
тікелей катнасы бар. Қыйыр-Шығыстық шекаралардан армия- 
ны алу керек деген адамдардың пікіріне сіз сондай ашуланасыз.
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Сөйте тура, соғыс үшін нефтепроводтың кажет екендігін мо-
йындамай, әлгі адамдарды іс жүзінде неге колдайсыз.

Ковшов түрегеліп, стол мен кроватьтың араеынан кысылып 
өтіп, Беридзенің карсы алдына, бурышта тұрған кішкене стол- 
дың жанына келіп отырды. Консерв ашатын пышақтан бастап, 
етік тігетін бізге дейін әлденеше кажет аспаптары бар бәкіні 
алып, Беридзе соны ермек Ңылып отыр еді.

— Мсн мойындамайды емеспін. Тек нефтепроводты сонша- 
лык тез сала кою мүмкін емеетігін көріп отырмын. Ендеше, 
нефтепроводтың соғысқа 'қатнасуына тура келмейді,— деді 
Қовшов.

Залкинд Беридзенің колындағы бәкіні алып, оның толып 
жатқан аепаптарын бірінен соң бірін ептеп аша бастады.

— Сіздің сөзініздің ешқандай салмағы жок. Соғыстың жал- 
пы жоспары туралы сіздің ешкандай сезіміңіз жок екен, сіз 
оның ресурстарын да, мерзімдерін де біл.мейді екенсіз. Әрине, 
біз де барлығын бірдей түп-түгел біле бермейміз. Мүның бәрін 
Москвадағы біздің үлкен бастыктарымыз ғана біледі. Барлык 
мәселе.перді де солар шешеді. Олардың алдына ми.плиондаған 
көп мәселелердің бірі болып осы нефтепровод жөніндегі мәселе 
де кездесті. Нефтепроводты бір жылда салып бітіруге болмай- 
ды деп Грубскип дәлелдеп баккан-ды. Москвада оған көнген 
жоқ. Нефтепровод соғыс үшін керек, одан чзастарту мүмкін 
емес. Будан шығатын корытынды: кұрылысты бір жылда орын- 
дап шығу болады. Муның өзі буйрыкпен тең — өлсен де, мүмкін 
емес жұмысты орындап шығуың керек. Қурылыс басшылығы 
да осы себептен ауыстырылып отыр... Қурылыс енді сенімді 
адамның колында. «Правда» газетінде Батманов пен Беридзе 
туралы: «Мүмкін емес жумысты істеу колынан келетін адамдар
туралы» деген очерк жарияланды, окығаныңыз бар ма? — деді 
Залкинд.

— Ойымда жоқ,— деді Алексей.
— Кезінде осындай очерк болған,— деді парторг мактан

етіп — Халык Комиссарлары Советінің курылысты жеделдету
жөніндеп каулысы мені катты куантты. Осының өзінен мен
біздің күшіміздің зор екендігінің тағы бір айкын белгісін көп-
дім. Оплап караңызшы, егер де майданнан бірнеше мың кипо-
метр жерде жаткан нефтепровод соғыска керек болса онын
өзі бір жылдан кейін ғана салынып бітетін бопсат ’т  і
онда белгілі орын алса, фашистермен согьюудыГжалпьГжос
парына данышпандык көрегендіктің осы арада қаншалыкты 
ои-пікірі жүмсалған десеңізші. каншалықты

Алексей атып түрегеліп катты дауыспеіг — Мр„ 
бәрш де түсінемін, мойындаймын, бәріие де кеіісем г  НЫҢ
оздер мешк айтканьшдь, ұккыларыкы? келе «ГжоТпа Е
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нің майданға барғым келеді, қазіргі ең қыйын деген жерге 
барғым келеді. Бізді бала күнімізден, мектепте оқып жүргені- 
мізде де, комсомол қатарында болғанда да: қыйыншылыктар- 
дан жалтармай, қандай жер қауіптірек болса, сондай жерде 
болыңдар деп үйреткен еді ғой.

—  Сонда сіздерді, одан басқа... тәртіпке де үйретпеп пе 
еді. Сайып келгенде, жасы үлкен жолдастарға бағыну дегеннің 
керегі бар ма, жоқ п а ? — деді Залкинд қатуланып. Көп ішінен 
өзінді дәріптеп жоғары санай берме,—  деп үйретпеп пе еді. 
Егер бұлай үйретпеген болса, онда сіз, бәрібір, майданда 
жүргенде де: «Мынау соғысқа қатнаспайды, ал мынау катна- 
сады, мынау маңызды іс, ал мынау маңызы жоқ іс, мынау ма- 
ған жағады, ал мынау маған жақпайды»,—  деп өзіңізше соға- 
тын боларсыз. Әлде, біз сізге жасы үлкен жолдастар емеспіз 
бе? М аған Беридзе сізді майдан оты шарпыған сыяқты деп еді. 
Шынын айтқанда, сіздің бойыңызда сондай шарпудың белгісі 
көрінбейді. Менің сізге беретін акылым, біздің айткан сөздері- 
мізді жақсылап ойға салып көріңіз...

Залкинд Беридзеге бәкісін қайтарып берді де, орнынан 
түрегелді. Бас инженер де тұрды. Алексей іргеге карай ығысып 
оларға жол берді. Өтіп бара жатып, Залкинд оны иығымен 
кабырғаға қысып қалды да, күле сөйлепу

— Тура мағнасында болсын, топшылап айтқанда болсын, 
жігіттің өзін жалтармастай ғып қабырғаға жаныштадык 
кой,—  деді.

—  Ж асы үлкен жолдастар, осы сіздердің менен тілейтінде- 
ріңіз н е ? — деді Алексей.

— Біз бұдан не тілейміз, Георгий Давыдович? — Соны ай- 
тып берші өзіне.

— Шырағым, біздің сенен тілейтініміз, осы кетем дегенді 
қойсаң екен. Мен сенің көрсететін көмегіңе арка сүйегелі 
отырмын, жұмыска сыбана кірісетін мезгіл жетті. Оның бер 
жағында, мынадай да ой бар. Сен кетіп калсаң, соның өзі бас- 
қармадағыларға да жаман әсер етпек. Олар онсыз да елеңдеп 
жүрген адамдар. Ал Батмановпен әңгімені өзім-ақ жайғасты- 
рамын: ондағы рапортты кайтарып аламын, сонсоң оған сенін 
түсінік беріп жатуыңның да қажеті болмайды...

Алексей кеш келген конактарға көз тоқтата карап:
Рапортты қайтарып алудың керегі жок, түсінік беруден 

қорықпаймын. Егер керек болса, құрылыс бастыгымен өзім-ак 
сөйлесемін,— деді.

Алексей мен кұрылыс бастығының арасындағы әңгіменің 
кандай түрде болатынын білген Залкинд Алексейге:

— Оның теріс болмайды,— деп күлді дағы, Алексейді сау- 
сағымен ішке бір түртіп калып, шығып кетті. Біраз кідіріп, 
оның соңынан Беридзе де кетті.

І
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Ағаш кесіп жаткан аранын шыңылдап сырылдаған даусьін 
ести жүріп, Алексей өзінін сырдаң төсегін жаилап салып, жа-
туға кірісті.

Төртіниіі тарау
БӘРІНІҢ ДЕ КЕТКІСІ КЕЛЕДІ

Қыйыр-Шығыстың күз айларындағы аспаны ашык, жайлы, 
шүғылалы күндерінің бірінде Беридзе мен Ковшов самолетпен 
трассаның үстімен бірінші рет үшып өтті. Трассаның жолы, 
кейбір жерлерде ғана болмаса, көбінесе өзеннің оң жағасын
өрлей жүретін. . .

Үстінен карағанда Адунның тарау-тарау болып көсіліп
жатқан арнасы бұрынғыдан бетер таңдандыра түсті. Жерден 
қарағанда тұтасып жатқан су таскыны, үстінен карағанда: 
екіге, үшке бөлініп содан әлденеше жылға-жылға, колтык-қол- 
тық болып бытырап көрінеді. Бұлар күн шұғыласына шағылы- 
сып, біресе жаркырап, біресе жұлдыздай жымыңдап, біресе 
отша жылтылдайды.

Өзеннің екі жағында, көз жетіп көрердей жерде, адам 
айткысыз бай өсімдіктердің коймасы — тайга көсіліп жатыр. 
Оның ит тұмсығы өтпейтін ұшы-кыйыры жоқ жыңғылдарында 
солтүстіктің жапырақты қатты ағаштарымен иін тіресе, оңтүс- 
тіктің перзенті бұйра жапырақты ағаштары, жүзім ағаштары 
тәрізді нәзік өсімдіктері де өмір сүреді, жылы үйектердің 
шытырман тоғайларының қожасы жолбарыс солтүстіктің бұ- 
ғысын аулайды.

Осы бір тағы жаткан жерлерді адам баласының аяғы әлі
баспаған деп ойлауға болатындай еді. Міне ойда жок жерден
каз-қатар салынған бірінші селение мен жаңа сарғайып піскен
егін көзге түсе қалды. Өзен маңында ел коныстаған жерлер__
көзге жылы көрінетін әп-әдемі селсниелер — бұдан кейін са-
молет канатының астынан барған сайын жиі-жиі көпіне бас- 
тады. ^

Трасса Адунды екі жерден кесіп өтеді екен, бірінде Новинс- 
кініҢ жанынан, екіншісінде тағы да сол өзеннің бойындагы Оть- 
гохта деген кішкене қаланың жанынан өтеді. Осы жерден сәл 
төмешрек барып өзен мен трасса екі жакка айрылацы яйлын
ды АДУН шалкып оң жаққа қарай кетеді, трасса сотға бупы 
лып, солтүстікке карай тартады. Трасеа тенһГР бҰР
барып, оньің жағасын куалап отырып Чонгр Түмс і ғ ы н я Т ^ "  
барады. Осы бір өте кысаң жерге келгент/г, ІГп деиін
тын көлденеңі он екі километр Джагда б ү ғ а ^ іш ^ һ '"  ЖЗТа' 
кесіп өтіп, содан кейін Гибелмый ™ с ы г а  аоК2 ^ ? Р? ВОД 
аралына карай шығуға тиіс. Мұ„ай Ір о м ь ^ а р ™  а р а л ^ н
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солтүстік жақ шетінде, Кончелан қаласы ауданында еді, міне,
құрылысшылар нефтепроводты осы араға төсеуге тиіс.

Георгий Давыдович бұл жерлерді аралап, қарап өткеніне 
риза болды. Бұдан бірнеше жыл бұрын ол Адунның ж ағалау- 
ларын зерттеуші партиямен бірге жүріп, аралап өткен болатын, 
енді, төмендеп ұшкан самолетте келе жатып өзіне таныс жер- 
лерді айырып, біліп отырды. Оиың ойына біртүрлі пікірлер 
келгендей болды, бірақ ол мұны сыртка шығарған жок, әйтсе- 
де әй сенімен бір айкасармын дегендей Грубскийге кіжініп 
қойды.

Басқарма мекемесіне таяу жердегі кайыңды тоғайдың ар- 
ғы жағындағы кішкене аэродромға келіп конған самолеттен 
түскен бас инженер, жүгіре басып кабинетке кірді де, сол 
бстінде Маяковскийдің:

Тегінде ол:
Өлең айту алдында,
— Көп сандалып жүреді екен...

деген өлеңін күбірлеп айтып, чертеждің көк сызықты таңбала- 
рына үңіле қарады, ол Маяковскийдің өлеңдерін көп білетін 
және оларды жақсы да көруші еді.

Трассаның үстінен самолетпен ұшу Алексейге көңілсіз әсер 
етті. Ол әдемі күздің әсем көркіне назар аударып, көз салма- 
ды. Оны тамашалап карайтын уақыты жоқ еді. Инженер кұ- 
рылыста істеліп жатқан жұмыстарды караумен болды. Амал 
не, ондайлар әрең-әрең табылады: ағаштан әлі де жөнді арыл- 
маған тайганың алаңдары, анда-санда кездесетін сүрлеу жол, 
одан әрі тағы да ондаған километр жолсыз жерлер, участке- 
лерде палаткалар, немесе жаңа ғана кесілген жас ағаштардан 
жасалған кұрылыстар, міне, осылардан баска көзге ештеңе түс- 
педі. Бүтіндей трассаны алса, ол әлі зерттеуші — жоба жасау- 
шылардың ойларында жүрген, солардың чертеждері мен есеп- 
теріндегі кыял сыяқты ғана нәрсе.

Алексей осыны көріп шошып, бас инженерге:
— Трассада дәнеңе жок, мүлде құлазып жаткан жер ғой,— 

деді.
Беридзенің өз көңілі көтеріңкі, сергек бола тұрса да, Алек- 

сейді жұбата алмады.
— Алеша,— деді Беридзе тістерін аксыйтып,— ахуал сен 

ойлағаннан гөрі нашарырақ. Менің байқауымша, бізде керек 
десең трасса да жоқ. Ж аңа трасса іздеуге тура келеді. Б із сені- 
мен аспанда жүріп, аяксыз калатын жұмыстарды көрген бо- 
ламыз.

Ж атақ үйде Залкинд пен анадағы бір пікір алысқаннан 
кейін, Алексей өзінің рапортына Батмановтан әлі де болса жа- 
уап күтіп жүрді, бірақ бұл арадан кетемін деген үмітті үзген 
еді. Құрылыстың қамы жөніндегі ой оған күннен күнге сіңе
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берді. Батманов пен Беридзенің тыныш жүргендігіне Алексей 
таң қалды.

— Қүрылысты кабылдап алу ісіне Батманов канша уакыт 
айналар екен.— Сіздің мактаулы бастығыңыздың өзі асыкпаи- 
тын адам ғой. Басқармада жылқысы деймісің, адамы деимі- 
сің біріне бірі араласып кеткен. Ештеңені біле алатын емессің. 
Неге екені белгісіз бұрынғы басшылар кетер емес, барлык іске 
араласады. Жаңа басшылык жайымен сырттан қарап, бірдеңе- 
ні күткендей боп, билікті өз колына алмай отыр!

Беридзе мен Қовшов іске араласуды асыға күтті. Жобаны 
кайта жасау жұмысы Грубскийді кетіруді, өндірістік аппарат- 
ты кайта құруды, адамдарды ауыстырып қоюды талап етті.

Батманов инженерлердің мұнысын жөн көрмей:
— Асықпандар, маған әуелі шаруашылыкты кабылдап алу-

ға мұрсат беріңдер,— деді.
Батманов олардың трассаға баруына да рұқсат етпеді, ке- 

рек десе, ашуланып оларға мынаны айтты:
— Инженер жолдастар, трассаға немен бармақсыздар. Еш- 

бір әзірліксіз, құралақан барған сендердің онда не керектерің 
бар. Әрбір учаскеде өздеріңе мыңдаған сұрақты жаудырады, 
жаудырса оны сол арада шешіп бере алмайсындар. Мұндайда, 
соншалық жоғары білімің де жәрдем бере алмайды, істі бас- 
карып әкетуге әлі сіздердің кабілетіңіз жетпейді, өйткені, сіз- 
дер бұған дайын емессіздер. Сондықтан ылажсыз былықтыра 
бастайсыздар, ал былық дегенің трассада онсыз да көп. Әбден 
даярланып алғаннан кейін, трассаға сіздерді де жіберемін, 
өзім де барамын. Қандай кұрылыстың болса да, алғашқы 
ұйымдастыру дәуіріндегі ең басты міндеті — басқармасының, 
яғни штабтың жұмысы екендігін жақсы түсініңдер.

Батмановтың батыл қолға алып, тез кіріскен бір ғана ісі — 
материалдарды, құрал-саймандарды, азык-түлікті тиеп жөнел- 
ту, оларды су жолымен аралға, құрылыстың алыста жатқан 
баска пункттеріне жеткізу болды. Аралдың бухталарына және 
тайганың құрғақтағы учаскелерінің причальдарына бару үшін 
су жолынан басқа ештеңе болмайтын. Қысқы жолмен жүк та- 
суда бейнетті аз тарту үшін, Аудунда мұз қатқанға дейін аз 
күннщ өзінде-ақ жүкті трассаға мүмкіндігінше көп жеткізіп 
алу керек болды. Батманов та құрылыстың бұрынғы бастығы 
Сидоренконың иығынан түспеді, баржалар мен пароходтао 
тиелш жатқан пристаньға күніне әлденеше барып түрүға теле 
фон арқылы өзен пароходствосының басқармасььмен қайта- 
канта үрсысуға, елксніц орталығы -  Рубежанск каласым
Таисии аралындағы — Кокчелан каласына да ондаган теле' 
граммалар жіберуге мәжбүр етті. даган теле-

. Ал басқа 1стеР жөнінде Батманов тіпті шынында шабянпм*
«шез көрсеткендей болды. Берндзе Батмановтык ± ы с «
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жақтап, оның айтқанына сөзсіз бағынып отырды. Бас инже- 
нерге лайық емес мұндай момындық Алексейді таңдандыра 
берді.

— Сен бірінші алған әсеріңе қарап қана топшылайсың, ал 
мен оны баяғыдан білемін,— деді Беридзе сыпайы сөзбен.— 
Оның аузынан сөз шығар-шықпастан-ақ бағына беруге әдетте- 
ніп кеттім, өйткені, мен оған сенемін, әлі күнге одан көңілім 
қайтып көрген емес... Сен өзің оны жақсылап байқап көрші, 
сонда өзің де күңкілдегеніңді қоясың: ол байыпты адам, не 
істесе де әбден ойланып ақылға салып барып істейді. Егер де 
бастық алаөкпе болып ентігіп жүрсе, екі көзін ежірейтіп, кі- 
жінген зілді дауыспен оңды-солды жарлық беріп жүрсе, мүм- 
кін осының өзі кейде тіпті ұнасып түрғандай да болатын шы- 
ғар. Батманов — байсалды адам, ол осы тәрізді өтірік дауры- 
ғып, бірдеңе бітіргенсіп жүруді үнатпайды.

Беридзенің айтканы дүрыс еді. Қүрылыстағы жұмыстың 
жағдайына Орталықтың өзі араласып, жаңадан нұсқау бер- 
ген-ді, сөйтіп, құрылыстың басшылығын ауыстырды. Ал ендігі- 
сі сол құрылыстың жаңа басшыларының істеуіне жатады. Он- 
соң, Батманов та өзінің алғашқы міндетін дұрыс түсінді, ол 
міндет: адамдарды қайтадан қамдап, оларды қыйын-қыстау 
үлкен істерге даярлау еді. Бұрынғы коллективті түгелімен 
ауыстырып, оның орнына жаңадан адамдар әкеле коюға бол- 
майтын, осыншама адамдарды бұл араға кім жібере кояды 
дейсің. Бір-ақ мүмкіншілік қалған: ол бұрынғы ескі коллектив- 
тен жаңа коллектив күру. Мұның өзі істі түгелінен қайта бас- 
таудан гөрі анағүрлым кыйынырақ болатын-ды. Батмановтың 
алдында адамдарды тез іріктеп алу, олардың тағдырын шешу 
міндеті тұрды.

Қоллективтің негізгі пәлесі— оның соғыс жағдайына сәйкес 
келе алмағанында еді. Өздері тұрған жерден әлдекайда алыс- 
тағы бір жерлерде соғыс болып жатқандығын олар білетін. 
Сол соғыстың не үшін болып жатқанын да олар білетін, қауіп- 
тенетін де, күйзелетін де, бар ынталарын сала радио тыңдай- 
тын, картаның қасына жыйналып ап, оқыған, естіген хабарла- 
рын айтып, пікір алысатын. Бірақ бұлар істің ең маңыздысын, 
атап айтқанда, әрқайсысы соғыста қандай орын алуға тиісті 
екендігін білмеуші еді. Құрылыстағы өмір жайшылықтағы 
тәртіппен дерлік бейбітшіліктегі нормамен жүріп жатты.

Құрылыстың бұрынғы басшылары жүртты бастап, оларды 
соңынан ертіп әкете алмаған. Нефтепровод кұрылысын үш 
есе тездету керек деген тапсырма, оларға соғыс кезіндегі бі- 
рінші сын болса, олар мұны орындауға болмайды деп даулас- 
ты. Бейбітшілік уақытта үш жылға есептелген жоба, құры- 
лыста заң болып қала берді. Олар мұны өзгертуге болмайтын- 
дай көрді, өйткені, бүл жоба әлденеше жылдар бойы ж асалған:

37



жаиадан жоба жасау үшін сц кем дегенде бір жыл керек бо-

ЛаДМ ™ ағы Т ң Дбасты кемшілік -  бұрынғы басшылар, майдан- 
нан тым кашык жаткан әрі ұзак мерзімде салынатын күры
лыстың мемлекетке шұғыл керек болып ка^ а™
ген. Көп ұзамай Москва оларға да көңіл бөліп, нефтепров д
тан босатады да, жедел орындалатын нағыз соғыс ісше апарып
салады деп күтумен болған.

Жаңа басшылыктың тағайындалуы құрылыстағыларды кат- 
ты абыржытты. Не істерін білмей саскалактап ескі басшылык- 
ка карай ығыса түсті, көпшілігі жаңадан келгендерді ұнат- 
пайтындығын ашыктан-ашык білдірді де. Осы  ̂тәрізді кезекті 
бөгеттің біреуіне ұшырап калып, кынжылған Ковшов:

— Осы бастықтың өзі не карап жүр. Бұл топты тезірек 
куып жіберу керек. Олар мұнда әбден бүлініп болыпты. Мұн- 
дай кызметкерсымақтар біздің Батыстағы одактастарымыздан 
да жаман ғой,— деді.

— Алеша, сен кызба,— деп Беридзе оның көңілін жұбаткан 
болды.— Асыкпа, асығып кайда барасың. Уакыт әлі жетеді. 
Тіпті, артып та қалады, әлі көрерсің өзің. Бүлінгендерді Ва- 
силий Максимович пен Залкиндке бер.

Басқарма қызметкерлерінің әркайсысы өзінше әртүрлі мі- 
нез көрсетті. Жоспар бөлімінің бастығы Гречкин шакыруды 
күтпей-ак, Батмановқа өзі келді. Ол өзінің кім екендігін қыс- 
каша айтты дағы, қолындағы папканы ашып, кұрылыстағы жұ- 
мыстың жай-жапсарын баяндауға кірісті. Батманов та Греч- 
киннің баяндамасын бұрын әлденеше рет тыңдап жүрген адам- 
ша қабылдады. Батмановтың алдында жайылып жатқан 
мәліметтерді карындашпен көрсетіп тұрып, Гречкин сөзін ко- 
рыта келді дағы: — Құрылысқа капитал жұмсаудың өсу кар- 
қыны соңғы уакытта бізде тіпті жоқтың қасы. Мұндай жағдай- 
ларда біздер, экономистер ұйым банкротқа ұшырады деп қо- 
рытынды шығарамыз: жұрт акша алады, ішеді, жейді, бірдеме- 
ні шұқылап істеген болады, бірақ одан өнетін ештеңе де жок 
Құрылыс бір тұйыққа келіп тірелді.

Батманов мәліметтерді қарап отырды да:
Сіздің осыныңыз жаңа мәліметтер м е?— деп сұрады 

— Шынын айтқанда, бұлар сақалы белуарынан тускен ес- 
кі мәліметтер. Мен бұларды почта аркылы алып отырамын 
Почтамен жеткізілгендер көліктің сәті түсуіне карайды кеоек 
десе, итпен әкелінетін кездері де болады. Сізге келмей жатып 
шағайын деген мұңым бар. Телефон телегпягһ матып
мән болмайды. Бұрынғы бас инженер! не себептен етенТбід3 
меимін, әитеуір ол телефон мен телеграф трассадан мтмім^ 
алу үшін маған ғана керек деп есептейтін А .мәлімет
дай байланыссыз-ақ жұмыс істей беретін. Л ° НЫҢ Ө3‘ ешкан* 
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Гречкиннің кандай жауап беретінін алдын ала біліп, Бат-
манов:

— Тегі, сіз де, бұл арадан кетпекші болып жүрген шы-
ғарсыз? —  деп сұрады.

—  Егер де, кусаңыз кетемін,— деп Гречкин ойланбастан 
жауап берді.

Құрылыс бастығы оған таңыркап карап отырды. Гречкин 
бұрын оны білмейтін адамның да күлкісін келтірмей коймай- 
тын. Аласа бойы —  кып-кысқа, жуан аяктары, оның ірі денесі, 
үлкен басымен үйлеспей тұратын. Сәл тырсыйған беті мен ет- 
жеңді келген бұғағы көріксіз еді. Гречкин сөйлегенде мағна- 
лап, мысықтың көзіне ұксаған көкшіл сарғылт келген көзін 
бажырайтып, Волга бойында тұратын орыстарша сөзіне «о» 
дыбысын көбірек колданып сөйлейді.

—  Балаларыңыз бар м а ? — деп сұрады Батманов.
—  Төртеу.
— Қайда жүріп осыншама балалы болып калғансыз? Ж а- 

сыңыз отыздан аса койды ма екен.
— Отыз бестемін. Баладан безу дегенді білмеймін, жолдас 

бастық. Бірінен соң бірі дүниеге келе береді, кайда жібересің 
оларды.

—  Сөйтіп, балалар үшін құрылыстан кеткім келмейді де- 
сеңші,— деді Батманов. Оның сөзі Гречкинді кіналағандай бо- 
лып естілді.

—  Таңданатын ешнәрсе жоқ. Адамның баласы —  мысык- 
тың күшігі емес кой,— деді Гречкин біраз жәбірленіп.— Дүние- 
нің ана шетінен мына шетіне балалы адамның жүре беруі оңай 
болмас. Бір баламнан жол үстінде жүріп айрылдым: суык 
тиіп ауырып, қайтыс болды. Бірақ керек жерінде — мен бүкіл 
семьямды алып көше беруден корықпаймын. Балаларымның 
дендері сау, тығыршықтай, әйелім, Лизочка да жол жүруге 
үйреніп алған. Бүл арадан тек ештеңе бітірмей кеткенге ғана 
жәбірленесің. Аяқталмаған кұрылысты тастап кету деген өмі- 
рімде болып көрген жоқ еді. Қыйыр-Шығыста мен екі кұры- 
лыста жұмыс істедім, екеуінде де үкіметтен алғыс алдым.— Ол 
көзін сығырайтыңқырап алды да, Батмановтан аңқаусырап: 
ал, енді біздің істеріміз алға басар ма екен, жоқ баспас па 
екен? —  деп сұрады.

—  Алға басар деп ойлаймын,—  деп күлімсіреді Батманов. 
Наградтарыңыз бар ма?

— Екі медалым бар— «Еңбекте үздік шыққаны үшін» және 
«Еңбектегі ерлік үшін» медалы.

Гречкиннің кең омырауында медальдар қалай тағылып тұ- 
ратындығы көзінің алдына елестеп, Василий Максимович тағы 
да бір жымыйып койды.

— Екеуіміз енді былай сөз байласайық,— деп Батманов
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түрегелді.— Сіз мені өз бөлімініздегі барлық қызметкерлермен 
таныстырыңыз: олардың қандай адамдар екенін көргім келеді. 
Жұмыстың барысын күнде таңертең келіп баяндап тұрасыз. 
Мынау толып жатқан етектей қағаздарыңызды қаита жазса- 
ңыз, цифрлары үш пұттай болар. Батманов салмағын өлшеген- 
дей болып, жоспардың орындалғандығы туралы мәл^іметтер 
жазылған бір топ қағазды көтеріп алды.— Бұларды онайлатып, 
қыскартып, ұғымды етіп жасау керек. Өзіңіздің күнделікті бе- 
ріп тұратын акпарларыңыздың мазмұнын ойға салып, қарас- 
тырып көріңіз: бұларда еске тұрарлықтай талдау жоқ, ал олар 
болуы керек. Біраз кейінірек біз диспетчерлік қызмет ұйымдас- 
тырамыз. Бұл қызмет сіздің қолыңызда болар деп шамалай- 
мын. Менің ойымда, бөлім міндеттерінің шеңберін қалай кеңей- 
ту керек деген пікір бар. Әрине, бұған бірте-бірте келерміз... 
Қазір сіздің әлгі айтканыңыз әбден дұрыс, ең бір ұнамсыз іс, 
байланыстың жоқтығы. Байланыс өте қажет. Онсыз біз әрі 
соқыр, әрі саңыраумыз.— Батманов столдың үстіндегі шыныны 
сарт еткізіп алақанымен салып қалды да, мен, міне, осы ара- 
да селектор тұрғанға әдеттенгенмін. Мен трассаның не істеп 
жатқанын үнемі естіп отыруға тиістімін және трассамен, қай 
уақытта болса да, сөйлесіп отырарлықтай мүмкіншілігім болуы 
керек.

Василий Максимович қош айтып, қолын созды, жоспаршы 
оның қолын көңілденіп кысты. Екеуінің қол ұстасканы олар- 
дың енді бірлесіп кызмет істейтіндігіне шарттасқандарының 
белгісі сыяқтанды.

Бастықтың кабылдау бөлмесінде Батмановка шақырылған 
кызметкерлер отыр еді. Бұлардың көңілдерінде жасқану, қо- 
балжу бола тұірса да қалжыңға сүйеп оларын білдірмей, ка- 
бинеттің шкаф сыяқты етіп жасалған есігіне қарасып қояды.

Осы отырғандардың біреуі есіктен шыға келген Гречкинге:
— Кәне, қалай болды. Неге тепледің? Ыстық болды ма> — 

деді.
Гречкин оларға күле қарап, көзін ежірейтіп, сыбырлаған 

ақырын дауыспен:
. ~  Маған ештеңе емес, мен ракаттанғаннан терлеймін. Дл

Іречкин бұдан басқа ештеңе айтқан жоқ кул 
меи, үлкен етігімен малмандай басып жүріп кеггі

оөлімдердің бастық- 
-3 шақырды. Бөлім- 
жұмысы туралы ба-
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яндады, содан кейін әрбір қызметкер өз жұмысының жайьш 
айтты. Бұларға таңырқарлықтай және өрескел көрінген сұрақ- 
тар берді; бұл сұрақтар жауап берушілердің кейбіреулерініа 
күлкісін келтірді немесе беттерін қызартып ұялткандай болды.

Құрылыс бастығына оқта-текте кіріп шыккан Беридзе, Ват- 
мановтың бір бөлім бастығымен сөйлескендегі әңгімесін Қов- 
шовқа күле сөйлеп айтып тұр.

— Мен-мендіктен тысырайып жер-көкке сыймаған біреу 
екен. Үш минуттің ішінде кәдімгі қалпына келді. Василий 
Максимович оның мамандығы шофер екендігін біліп: «Мен іс- 
ті әлі алып болғам жоқ, бірак істі қолыма алысымен сол сагат- 
та әділеттікке жол беріп, сізді машинага отыргызып трассаға 
жіберемін. Ж аман бастық болу әркімнің қолынан келеді, ал 
жақсы шоферді іздестіру керек. Тығулы жатқан өзіңіздің пра- 
воңызды тауып алыңыз»,—  деді.

Георгий Давыдовичтің есіне түсіп:
—  Айтпақшы, ол сені де шақырып жібер деп еді-ау. Се» 

соған бар, Алексей,—  деді.
Ковшов үшінші этаждан баскышпен екінші этажға түскенге 

дейінгі екі арада, өзінің рапортын қорғағанда не деп айтатын 
еөздерін ойланумен болды. Бірак, рапортты корғауга тура 
келмей қалды. Батманов оның сәлеміне солғын жауап берді 
дагы:

— Біз, Залкинд жолдаспен екеуміз адамдармен танысып 
жатырмыз. Сіз де отырып, тыңдаңыз,— деді.

Бастық, есіктің әйнегінен және үлкен кабинеттің төрт тере- 
зесінен күн шұғыласы жарқырай түсіп тұрған балкон есігінік 
жанында тұр. Залкинд бастық отыратын столға түйістіріле 
таяу қойылған ұзын столдың касында отыр. Ол Алексейге өзі- 
нің қасындағы орынды, мыпаған отыр дегендей ғып, ыммен 
көрсетті.

— Анда тағы кімдер бар, шақырыңыз,— деді Батманов 
еекретарьға.

Беті аш өндеу келген, ұзын бойлы бір адам кірді.
—  Инженер Филимоновпын,— деді бұл адам сараң сөйлеп.
— Сіз, кай бөлімде істейсіз. Неге жалғыз келдіңіз, басқа 

қызметкерлеріңіз қайда?— деп сұрады Батманов.
— Мен ешқандай бөлімде де емеспін, өзіммен өзім болып 

жүрген адаммын. Істейтін кызм етім — транспорт жөніндегі ин- 
женер деп аталады. Тура бас инженердің өзіне бағынамын.

Филимоновтың жауап бергісі келмей тұрғаны айқын көрі- 
ніп тұр.

— Институтті қашан бітірдіңіз.
— Отыз сегізінші жылы.
— Институтті бітіре салысымен тура осы Қыйыр-Шығыс- 

ка келдініз бе?
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__ я, жол кұрылысында инженер-механик болып істедім.

— Д онбаста^О сы  мәліметтердін бәрі кадр бөліміндегі
анкеталарда бар ғ о й -д е п  күлді Филимонов

— Жауап беруді колайсыз көріп тұрсыз ба? деді жұлып
алғандай Василий Максимович — Мен сізге әзір түрі ж ағ“ " ан 
да, манызы жағынан да жәбір келтірмейтін женіл сұрактар бе- 
ріп отырмын. Бұдан әрі мен сізге көңіліңізге келетін сұрақтар 
бергім келеді. Кейбір мәселелер жөнінде менің сізбен алдын 
ала келісіп алуым керек. Сидоренко маған сіздің өтінішіңізд^і 
айтты, бірак менің сізді батыска жіберетін ойым жоқ. Қалаи 
әңгімемізді соза берейік пе?

Филимонов екі иығын комдап койды. Батманов Ковшовқа
көзінің кыйығын салды, ол столдың үстіне еңкейіп отырған-ды.

— Сіз: «кызметім транспорт жөніндегі инженер» дедіңіз 
ғой. Осы қызмет жөнінде баскаша көзқарасыңыз бар ма. Та- 
ғы да мынадай бір өрескелдеу сұрақка маған жауап беріңіз, 
сіз, соғыс басталғаннан бері кұрылыста не істедіңіз.

Батмановтың біреумен әңгімелескенде, сол адамнан көзін 
айырмай әңгімелесетін мінезі болатын. Біреумен әңгімелескен- 
де алдындағы кағаздарды аударыстырып, әлденеге алаң бола 
отырып әңгімелесетін көптеген бастықтардың орынсыз әдеті 
Батмановта жоқ еді.

— Сіздің сұрауыңызға жауап беру кыйын,— деді Филимо- 
нов. Не шығарып салу үшін екі-үш ауыз сөз айтып қана қою 
керек, немесе көп мәселенің жайын әңгіме ету керек.

— Оны өзіңіз біліңіз. Өз ойыңызша жауап беріңіз. Және 
жасырарым жоқ, көбірек айтсаңыз, оны мен теріс көрмеймін.

Филимонов біраз үндемей тұрды да, көңіліндегі ойын ашық- 
тан-ашық бетің-жүзің демей қатты айтты, ешқандай ескертусіз 
және өзін-өзі ақтап шығуға тырыспай турасын айтты. Бастық
оның сөзін жағын таянып отырып, ерекше назар аудара тың- 
дады. Столда тұрған телефонның қоңырауы екі рет сылдыраса 
да, бастық телефон трубкасын алмады.

Батманов жазу столының қасында аз отырды. Қөбінесе ол 
кабинеттің ішінде әрі-бері аяңдап жүрді немесе таяу келіп 

үиірден карап тұрды. Рабайсыз үлкен стол, жартастың үстін- 
де жүрген бір топ арыстанның суреті салынған мраморлы сыя 
сауьіт аспаптары оғаи бегет жасағандай болды Қазір ™

*міпДотырды ТУРЬШ’ 3аЛКИ" А Ковшовтьш касына жакын
-  Мен сіздің сөздеріңізден қорытынды шығарайын жапя

м а ? -д е п  сұрады Василий Максимович Филимоновтан біпя 
кідірістен кейін, даусын сәл ғана езгеотіп- ’ б,ра
діыста істеп жүрген жұмысыма ризаеТеСпі н г „ Р®3,МНІК Кұрь
жұмысты көбірек те жане жак?ырақ та істегім к е л е д Т в Іи
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біздің осы кұрылыспен шұғылданудан ештене шыға ма, жоқ па 
соны білмей тұрмын. Құрылыс тоқтатылады деген бұйрыкты 
мұндағылар соғыс басталысымен-ак күтіп жүрді, олармен бір- 
ге мен де күттім. Осындағылармен бірге әйтеуір мен дағы жал- 
пы сүрлеудің ізімен жүріп жатырмын. Менің дәрменсіздігім — 
бүкіл коллективтегі дәрменсіздік. Мені майданға жіберіңдер 
деп адал ниетіммен-ак өтіндім, соны казірдің өзінде де сұрай- 
мын».— Солай ғой?

— Я, солай сыяқты,— деді Филимонов. Әңгіме оның жаны- 
на тиген соң, өңі кашып бозарып кетті,— Егер мен теріс ойла- 
ған болсам, онда маған бір нәрсе айқын емес: менің қатем кай 
жерден басталып, кай жерден аяқталады.

—  Қатеңіздің басы мен аяғын табуға мен сізге жәрдемде- 
сейін,—  деп уәде берді Батманов. Сөз жүзінде ғана емес. Бұ- 
дан былай іске тікелей қатнасы жоқ сөзді әңгімелеуді доға- 
рамыз.

— Сіз мені, кұрылыста калдырасыз ғой, сіздің ойыңызды 
осылай деп ұғу керек пе? Сонда мен не істеуім керек? —  деді 
Филимонов.

Бастык түрегелді, Филимонов та тұрды. Василий Максимо- 
вич терезе ж ақка барып, қайта келді. Үйге төселген жасыл кі- 
лем жүрісінің дыбысын білдірмеді.

—  Басқарманың структурасындағы кейбір жерлерді өзгерт- 
сем деп ойлаймын, атап айтканда, жаңадан бір үлкен бөлім, 
автомобиль-механика бөлімін ұйымдастырмақшымын. Сіз ка- 
лай деп қарайсыз?

—  Сөз жок, бұл өте дұрыс пікір,—  деді бірден Филимонов.
—  Батманов пен Залкинд біріне-бірі карап қойды.
— Осындағылардың маған айтуына қарағанда, сіз бір кез- 

де осындай бөлімді ұйымдастыру керек деп катты тілек еткеи 
көрінесіз ғой.

— Өйткенім рас. Тайганың ішіне жол салып алмай, транс- 
портты жөнге коймай тұрып, нефтепровод салуға болмайды. 
Трубаларды пісіру үшін, оларды әуелі трасса бойына тасып, 
желіге тізгендей қатарлап салу керек. Бізде автомашина меи 
механизм дегендер толып жатыр, бірак, оларға ие жок. Транс- 
порт жөніндегі инженер деп аталатын адам ж алғыз өзі бол- 
ғандықтан, оның қолы санақ есебі мен күнделікті есеп-қыйсап 
жүргізуден босамайды. Мен әркімге-ак түсінікті мәселелердің 
өзін басшылыкка дәледей алмай койдым.

— О неліктен? — деп сұрады Залкинд.
Филимонов сасыңқырап қалды:
— Менің ұсынысымды, өз алдына бөлім құрып, кызмет 

жөнінен өзі жоғарылағысы келіп жүрген әрекеті деп түсінді. 
Құрылыс бастығы маған: «Мен сіздің айлық ақыңызды штат
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санын арттырман-ақ өсірейін, орынсыз бөлімдерді көбеите бе-
рүдің қажеті не?» дегенді айтты. . .

— Енді сізге бөлім кұрып, соны басқаруға тура келеді. Ав-
томобиль транспорты мен механизмдерді иесіз калдыруға бол- 
майды ғой,— деді Батманов.— Мен сізді жаңа бөлімнің бас-
тығы етіп тағайындауға ұйғардым.

— Мен өзімді ешбір жақсылық жағымнан көрсете алған
жоқпын. Бұған менің шамам келер ме екен, түбінде мен сізді 
ұятқа қалдырып жүрмес пе екем. Мұның өзі үлкен іс, менін 
бөлімде қарапайым қызметкердің бірі болып жүргенімнің өзі 
жаксы болар.

Василий Максимович ұзын столды айналып барып, инже- 
иердің қасына келді.

— Өзіңіз әлгіде маған айтқан кадр бөлімінің анкеталарын- 
да, сіздің автотранспорт конторасына бастык болғандығыңыз 
айтылған ғой. Онда тағы да бір жұмыс жөнінде айтылған сөз 
бар, мысалы, сіз құрылыстардың бірінде механизацияландиру 
ісімен де шұғылданыпсыз.

Инженер қолын козғап, бірдеңе айтайын дегендей болып 
еді, бірақ Батманов оның қарсы сөз айтуына жол бермей:

— Мұнда кұрылыстың көле.мі жүз өсе үлкен дегіңіз келіп 
тұр ма. Адам кішіден үлкенге қарай ілгерілеп отыру керек. Ж а- 
сырарым жоқ, мен сізден жұмысты жөндеп істеуді катты талап 
етіп отыратын боламын. Оның есесіне істелмей калған жұмыс- 
тарды қарқындата істеп куып жетуге мүмкіншілік беріледі.

— Ойлап көрейін,— деді Филимонов.
Батманов ақырын ғана күліп койды. Жымыйған күлкі Ва- 

силий Максимовичтің түсіңе рең беріп, катал пішіні өзгеріп, 
жайшылықта отырғандай шырайланып кетті.

— Менің айтқанымды ұккан жоқ екенсіз, жолдас. Сіздің 
тағайындалуыңыз жөніндегі мәоелепе мен енді қайта оралмак- 
шы емеспін. Бұл жөнінде сіздің ойланатын дәнеңеңіз жоқ: өзі- 
ңізді тағайындалдым деп есептеңіз. Сіз енді төңірегіме бөлімді 
калайша тезірек жыйнастырып аламын депенді ғана ойлаңыз

Филимонов Батмановқа, Залкиндке, Ковшовқа кезек-кезек
карады, олар бұл не дер екен дегендей бақылап отыр Филимп- 
нов мейрімді жүзбен:

. Т  Істің бағытының мүлде өзгергенін караңызшы — Ғнпі 
әиелім сорымды қайнатады ғой. Ол тауықтары мен ыдыс аяк 
тарын сатып та үлгіріп еді,— деді. Д аяк

Отыргандарңын бәрі де күліп жіберді. Филимонов ызбаопы 
оиланған калпы шығып кетті. зрлы,

Кабинетке междугородный телефон аокыпы біп̂ л; 
соқты. Батманов аппараттың қасына келді Онын^т/ ныРаУ 
қылы сөйлескендегі сөзін естіген ЗалкинІ:' °  телеФоң ар-

Рубежанскіден телефон соғып тұр. Не өлкелік партия
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комитетінен, немесе Мемлекеттік Отан Қорғау Комитетінің өкі-
лі болу керек,— деді.

Батмановка телефон трубкасымен айқайлап сөйлеуге тура 
келді. Мұның өзі оған аса қыйын соқты, қатты сөйлеуге дау-
сы жетпей де қалып жатты.

— Республиканың Ж оғарғы Совет сайлауында сайлаушы- 
лар алдында оның сан рет шығып сөз сөйлеуіне тура келген-ді,
— деді Залкинд.— Қала алаңында да, вагон ремонттайтын за- 
водта да, көпір құрылысында да, балық аулайтын жерде де 
сөйлеген болатын. Қатты аяз болған еді, бастық сонда даусы- 
нан айырылған.

— Сіздің мұнда келуіңіздің кажеті не. Өзім-ак шешермін.
— деп айғайлады Батманов.— Құрылысты кабылдап алу ісі 
аяқталып келеді. Ол неғұрлым тезірек кетсе, солғұрлым жаксы 
болар еді. Тезірек кетсе жақсы болар еді деймін. Ол менің ко- 
лымды байлап отыр, жок нәрсе үшін онымен қашанғы салғы- 
ласа берейін! Ол М осквадан нұскау күтіп жүр. Қайда бару ке- 
рек деген нұсқауды күтіп жүр деймін. Нұсқау бар ма? Ендеше, 
оның өз адресіне телеграмма беруіңізді өтінемін.

Телефон әңгімесі ұзаққа созылды. Қаттырақ сөйлеймін деп 
кызарған Батманов материалдар мен азық-түліктердің учаске- 
лерге жөнелтіліп жаткандығын айтты. Сөйлеп тұрып қолында- 
ғы неке сақыйнасымен стол үстіндегі шыныны шыдамсызда- 
нып тықылдатып тұрды.

Батмановқа сын көзімен қарап отырған Қовшов сақыйна- 
ны әлдеқашан көрген еді.

— Ыеке қыюдың осы бір атам заманнан ескіріп калған 
белгісі коммунист Батмановтың бойынан табылуы сізге таңыр- 
карлықтай болып көрінбей ме? — деп сұрады Қовшов Залкинд- 
тен. Бастық шынында некесін шеркеуге барып қыйғызды ма
екен?

— Оның бұл сақыйнасы шеркеу салтына байланысты емес. 
Ол әйелінен көп уақыт бөлек тұруға, жиі-жиі айрылысуына 
тзфа келіпті, сондықтан олар бір кезде сақыйна салысып жүру- 
ге уәделесіпті. Бір-бірімізді ұмытпай, үнемі ойлап жүруге мұ- 
ның жәрдемі бар деп қалжыңдайды Батманов. Қалжыңдауын 
калжыңдаса да, сақыйнасын тастамайды.

— Оның семьясы Қырымда емес пе еді,—  деп Алексей 
есіне түсірді. Қазір олар қайда екен? Ж ау Қырыммен катнас- 
ты кесіп тастады ғой...

— Анна Ивановнадан ешқандай хабар жоқ. Олар Қырым- 
нан шығып кете алды ма, жоқ болмаса, сонда қалып қойды ма, 
Батманов соның анығына жете алмай жүр. Анна Ивановна 
қажырлы әйел, қалайда қаладан шыққан болар деген үміт қа- 
на бар.

Алексейдің көңілі еріксіз жібіп, Батмановқа қарады.
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— Қалай, Филимонов сізге ұнады ма? — деп сұрады Зал-
кинд.

— Ол бірден-ақ өз орнында болатын адам және ешкім одан
бірауыз шағым сөз ести де коймас,— деп Қовшов сенімді жа- 
уап берді.— Дегенмен, мұндай адамдар аппаратта аз. Мұнда- 
ғылардың көбі Грубский немесе жабдықтау бөлімінің бастығы 
Либерман сыяқты тоңмойындар. Батманов бұлармен^ боска 
әуреленіп жүр.— Алексей қабағын кіржитіп: Екеуін бір жіп-
пен байластырып Адунға батырып жіберсе кандай жаксы бо- 
лар еді,— деді калжыңдап. Адам саны азайғанмен, оның есесі- 
ие ауа тазарар еді.

— Адунға батыру керек дейсің бе? — деп сұрады Залкинд. 
— Рәсуашылдык болады ғой?

— Соғыс уақытында адамдар арасындағы карым-катнас 
айқын ашылды. Адамнан қолынан келгеннің бәрін істеуі талап 
етіліп отырған кезде, ол өзінің шын сыйпатын көрсететін бол- 
ды,— деді Алексей.— Қазір адамға катаңырақ қарау керек. 
Шынымды айтайын, мұндағылардың бәрі бірдей мені шаттан- 
дырып тұрған жоқ. Мұнда ұсақ адамдар да бар. Социализім 
елінде ширек ғасыр өмір сүрсе де, олардың бойында социалис- 
тік белгі жоктың касы. Либерманның бойынан мен советтік 
ештеңе көре алмадым. Ыемесе Тополевті алайык. Оның мұнда 
істеп жүргенін естігенде, мен қатты куанып едім. Қөрнекті ин- 
женер, институтта бізге оны жақсы үлгі ретінде келтіретін. Ал 
іс жүзінде байқасам, қаскүнемнің нағыз өзі. Бұл шал біздіц 
арамызда соншама жылдар бойы боска-ақ жүрген екен.

Инженердің сөздері Залкиндті таңдандырды. Ол Батманов- 
тың телефон арқылы сөйлескенін тыңдауды қойды да, Алексей- 
ге назар аударып карай калды.

— Бәрінде сіз талғаусыз бір жерге үйдіңіз де койдыңыз! 
Енді сорттауға тура келеді.— Залкинд темекі түтінін ішіне 
көбірек тартты да, аузынан бір шумақ түтін шығарды.— Адам- 
ның бейнесі енді айкынырак көрінгені рас. Қаладан ел көшіп 
жатыр делік. Қоммунист немесе бастық біреу, дұрысын айт- 
қанда, өзін коммуниспін, бастықпын деп жүргендердің біреуі 
әйелдер мен балалар бомба астында калып жатканда өз ма- 
шинасына ұсақ-түйек үй мүлкін тиеп алып каладан елден 
рын зытып отырады. Мұндай адам коммунистте емес бастык тя
пяйгк°2 ^ аудан да жама.н- 0л  жыйырма бес жыл бойы жағ- 
даиға беиімделумен өзінің пасық бейнесін жасырып есебін
тауып күнелтіп келген, енді қыйын-қыстау кезеңде өз’ басын
арашалау керек болғанда беті ашылып отыр. Мүндайлап \ т
дың жеңіл тезегі сыяқтанып судың бетіне калкып т !  і  Р •'
Бұл арада әңгімені ұзақка созудың қаж етГС к “Т " *
тенің: «Оларға сөз шығындап не кеГек 6Ф -  3рҒа ДаН'
бер» деген сезі дзл келеді. «Бір ху к і^ '



болу үшін өзім қосып отырмын... Алда қыйыншылықтар бола- 
тынын күні бұрын біліп, азык-түлік запасын бір жылға немесе 
одан да ұзағырак уақытқа жететіндей ғып жыйнастыруға кіріс- 
кен адамдар, оның ішінде бастықтар мен коммунистер бізден 
де табылды. Мұндай адамдарға көзқарастың қандай болатын- 
дығы да айқын. Алайда, басқа түрлі жағдай мен әрекеттердін 
болуы да мүмкін. Бұлар әлгі айтылғандардан анағұрлым қыйы- 
нырак. Либерманды, Тополевті және басқарманың өзге адам- 
дарЫн жөнді білмеймін. Солай бола тұрса да, олар жөніндегі 
сіздің пікіріңіз әділеттілік емес қой деймін, келешекте коллек- 
тив нығайып, әркім өзіне тиісті қызмет орнын тапқан кезде 
сіздің бұл пікіріңіздің өзгеруінде сөз жок. Кейде біз адамдарды 
кездейсоқ бір ерекшелігіне немесе көңіл күйіне қарай баға 
береміз.

Залкинд темекісін жүремете бірнеше кайтара сорды. Құ- 
марта, көп тартушы еді. Алексей темекінің түтінін қолымен 
л<айпап таратып отырды.

— Сіздің сөзіңіз өзіңізге қарсы бағытталып айтылып отыр. 
Оны сезбейсіз бе? — деді тағы да парторг.—  Көңіліңізге ауыр 
алмай-ақ айтыңызшы: сіздің осы кұрылыста жүргендегі мінезі- 
ңізге қарап сіз туралы теріс пікір ойлап қалуға болмай ма? 
Сіз коммуниссіз ғой және кіші-гірім қызметке де қойылып 
отырған жоқсыз.

Ковшов төмен карап, ішінен күбірлеп:
— Сіз енді әрбір реті келген жерде менің рапортымды ала- 

сыз да, бетке соғады да отырады екенсіз ғой. Менің өтінішімді 
дұрыс ұғыну шынымен-ақ қыйын болғаны ма?

Өзгені былай қойғанда Беридзе екеуміз сіздің айтқаныңыз- 
ды дұрыс ұғындық. Тегі, Батманов та дұрыс ұккан болуға тиіс. 
Сізді жұдырықпен ұрамын деп ойлағам жоқ, мен тек неғұрлым 
дәлелдіірек болу үшін сіздің өз басыңыздан мысал келтірдім, 
кім екенін әбден біліп алмай тұрып, адамға асығыс баға беру 
жарамайды. Сіз, сірә жаман адам емес көрінесіз және жұмыс- 
ты да істей білетін сыяктысыз. Дегенмен де сізді ұнатпайтын 
баска бір жас адам сөзсіз табылады. Ондай адамның көңіліне 
сіз туралы бір жалған пікір орнайды да, сізді жерден алып 
жерге салып оңдырмай сөпетін болады. Басқаны сынау үшін 
кім болса, соған право беріле бермейді.

. — Біреуді сынау правосы маған берілмейді ме? — деп Ков- 
шов басын көтеріп алды.

Залкинд оған саусағымен сес кңроетті дағы:
— Мәселені шатыстырмаңыз. Бір ғана айтарым: Сіз адамға 

қатал көзбен карауды ауызға алдыңыз. Біз, айталық Тополов 
немесе Либерманнан көрі сізге қаталырақ қарауға праволы- 
мыз. Өзіңіз айтыңызшы, праволымыз ба, жок па?

— Праволысыздар,— деді Ковшов.
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— Адам дегеніңіз — кыйын конструкция.— Залкинд бұл 
(сөзді ешбір ренішсіз, кайта, сүйсінгендей болып аитты — Мен 
■ бүрын бұл кыйындыкты дұрыс бағаламағандығым үшін өзімді 
взім кіналаймын. Шынымды айтсам, кейбір адамдарды мен 
анкета аркылы ғана, мәжілістердегі сөйлеген сөздеріне караи, 
немесе цехта, кабинетте, кұірылыс алаңында асығыс кездесу
■ үстінде ғана танысып, білетін едім.

Біреуге тағайындалған кызметке лайык жаксы адам, адал, 
тексерілген адам деп, немесе керісінше, жаман, арам, койыл- 
ған орнына ылайыксыз адам деп белгілі бір калыпты баға 
беру үшін, сол үстірт түсініктердің өзі жеткілікті болып көріне- 
тін еді. Адамның ішіне кіріп шығу кыйын ғой. Қаншама уакыт- 
тың түрліше жыйналыстар мен даурыкпалы істер үшін боска 
өткендігіне окта-текте болсын ішің ашыйды.

Далада, терезе алдында, машина даусы есітілді. Машина- 
ның дйусы Батмановтың сөйлесуіне бөгет жасады, ол ызалан- 
ған калпы терезе жакка карап койып, карлыккан дауыспен 
әрбір сөзді телефон аркылы екі-үш мәртаба кайталап айтып 
тұрды.

Батмановтың телефонмен сөйлеуіне бөгет жасамау үшін 
Залкинд Ковшовқа карай еңкейіп, акырын дауыспен: — Біздің 
елде тұратын адамдардың басым көпшілігі үшін ширек ғасыр- 
лык өмірдің бекерге өтпегені әркімге айқын.— Халыктың ру- 
хани жақ мазмұны бұрын болып көрмеген түрде молыққанында 
күдік жоқ. Мұның өзі әрбір азаматтың соғыска көзкарасы- 
нан-ак көрініп отыр. Елдің бәрі майданға барамыз деп ұмты- 
луда. Тіпті кейбір адамның мұнысы теріс болғанның өзінде де, 
ол жақсылық жағынан теріс болады. Өзінікі теріс екендігін 
түсінбесе де, ол өзі үшін емес, отаны үшін жаксылық еткісі 
келеді. Советтік адамдарды, Сталиннің адамдарын капита- 

листік дүниенің адамдарымен, Гитлер мен Черчилльдің адам- 
дарымен салыстырудың өзі күлкі ғой,— солай емес пе?

— Дұрыс,— деді Ковшов.
Ендеше, адамдардың боиынан кемшілік көре қалған 

күнде, көзді ажырайтуға болмайды. Расын айтсақ, біздің ең 
жаксы деген адамдарымыздың өздері де мінсіз емес Капита- 
лизмнің туа біткен таңбасы — сумен жуғанға кетпейді. Сіз бен 
бізд! үиреткенде: адам ескінің ауыр салмағынан коммунизм 
тұсында ғана біржолата арылады деп үйретті. Сіз одан қүты- 
лудың жаңа әдісін -  капитализмнің туа біткен таңбасын Адүн 
ға батырьш жоюды ойлап шығарып отырсыз. Бұл әдіс жедеға- 
был болғанымен, өте колайсыз. Туа біткен танбапяпмри 
адамның өзі де суға батып кетуі Іқтимал ТЭҢбалаРМен біРге

оалкинд алақанымен аузын басып ю/піп с
телефон аппаратынан акырында сытылш Батманов’
мен бетін сүртті. Ол білгісі келіл: К да' орамал‘
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— Сіздер, онда неменеге сыбырласып, күлісіп отырсыз-
дар? — деді.

— Біз Филимонов пен осындағы басқа адамдар жайында
әңгіме еттік,— деді Залкинд.

— Я, мұнда айтуға тұрарлық адамдар көп, жап-жаксы кол- 
лектив қуралады,— деді кұрылыс бастығы зор сеніммен.

Залкинд үндеместен Алексейге қарады.
— Енді Роговпен сөйлесеміз,— деді Батманов алдында жат- 

қан тізімге карап койып.— Ол әлгінде маған телефон соғып, 
өзін кұрылыстан дереу босатып жіберуді талап етті. Телефон 
арқылы: «Талап етемін» деп тікесінен айтты.

Баскарманың әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы 
Рогов, кірмеи жатып Батмановка бірден жабыса кетті.

— Қызметтен босау жөніндегі менің документтерімді беріл- 
месін деп сіз неге бұйрык бердіціз? Мені кұрылыс бастығы Си- 
доренко босаткан. Адамды мұншама азапка салуға бола ма? — 
Ол карлыккан катты дауыспен, айғайлап сөйлеп тұр.— Түсіне 
білсецізші, пәтер ремонттау, отын-су тасыту, үй ішін сыпыра- 
тын әйелдерге бұйрық беру, жазу машиналары мен шұғылдану 
сыяқты жұмыстар мені әбден мезі қылып болды. Мұндай жұ- 
мысқа мүгедектердің бірін қойыңыз. Соғыс басталған күннен 
бері, мені военкоматқа жібер деп сұранып та, талап етіп те 
келемін. Майданға барамын, соғысамын, өзімді адам екемін 
деп сезетін боламын. Апырау, тамаққа тыңқыйып тойып алып, 
жанға тыныш қызметтерді орындап жүре бергеннің өзі ұят емес 
пе. Денсаулығым сондай жаксы, мен строй командирі де бола 
аламын. Егер де осының тетігі сіздің колыңызда болса, маған 
ешқандай кедергі жасамауыңызды өтінемін.

Рогов осы сөздің бәрін дем алмастан бірден айтып шықты. 
Батманов оның бұл сөздерін тыңдай отырып, біресе Роговка, 
біресе Қовшовқа карап бакылап отырды. Рогов Алексейге зор 
әсер етті, инженердің екі беті кызарып, еріндері дірілдеп кетті. 
Василий Максимович ол туралы: «Ішінде ешкандай бүкпесі 
жоқ, бір таза жігіт екен» деп ойлады.

Рогов Батмановқа ұнап кетті. Оның тағдырын кұрылыс бас- 
тығы ішінен шешіп те койды: «Мұндай адамның тауды қопару 
да қолынан келер. Оған ең кыйын деген учаскені беріп, колын 
какпау керек. Мұны кеңсе жұмысына салып, Сидоренко кате- 
лескен екен. Оның кеңседе отырғаны — пілді апарып ыдыс-аяк 
дүкеніне камап қойғанмен бірдей ғой,— деді. Залкиндтің көз- 
қарасынан Батманов ол екеуінің Рогов жөніндегі ойларынын 
бір жерден шыққанын түсінді.

Рогов сөзін аяктамай сәл кідіріп калған кезде Василий 
Максимович:

Бар айтайын дегеніңіз осы м а ? — деп сұрады.— Енді
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мен айтайын. Сізді босату, босатпау шынында меніц қолымда. 
Мен сізді босатпаймын.

— Неге босатпайсыз?— деп сұрады Рогов кызарандап. 
Темірден соккан сыяқты сом денелі, кең жаурынды бұл жі-

гітке өз күшін тежеп ұстау кыйын болды. Колын қатты сілтеп 
қалғанда, денесіне жабысып тұрған үстіндегі сырт көйлеп тар-
тылып, сытыр-сытыр етті.

— Сіз мұнда керексіз.
— Қалай тез шешесіз! Шынымен сіз бәрін көре бересіз бе,

сіздің... деп сөзін аяқтамай, қолын бір-ақ сермеді.
— 6}з мұнараңыздан, демексіз бе? — деп Батманов оның 

сөзін аяқтады.— Я, менің өз мұнарамнан алыстағы көрінеді. 
Құрылыстағы адамдарды басқару ісі маган сеніп тапсырылган. 
Ал сіз өзіңіз қандай мұнарадан карап жүрсіз? Соғыс кезінде өз 
басыңызды өзіңіз билеуге сізге кім право берді?

— Мен өзімді өзім шынымен билей алмағаным ба? — 
деп Рогов дауыстап жіберді.— Менің тілеп отырғаным заңды 
тілек, қыйын-қыстау күн туып тұрғанда, Отаныма көмектескім
келеді.

— Отанға сіз ұсынып тұрғандай кәмек керек емес. Қазір 
бізге керекті маңызды іс: тылда тәртіп, болаттай берік ұйым- 
шылдық орнату. Егер де әркім өз бетімен ауа жайылатын бол- 
са, онда біздің құрығанымыз. Сіз қалай ойлайсыз: Отанның 
басына кыйын-қыстау күн туып отырғанда оған менің көмек- 
тескім келе ме, әлде келмей ме? Майданнан алыс жатқан осы 
жақка келуге, мен соншама асықты дейсіз бе? Әлде сіз өзіңізді 
тылдағы бірден-бір тәуір адаммын дегі ойлайсыз ба?

— Тылда жұмыс істей алмаймын, тек өзімді-өзім азапқа 
салып жүрмін! Мен өз қолыммен жаудың кеңірдегінен алуым 
керек. Сізден өте-мөте сұрайтыным мені босатыңыз!

— Босатпаймын. Сұрауыңызға да кеңес бермеймін. Сізді 
трассадағы ең қыйын, ең маңызды учаскеге жіберуге уәде бере 
аламын. Ауыр болады, өте ауыр болады. Соғыстағы жолдас- 
тарымыздың басына түскен ауыртпалыктан жеңіл бола қоймас. 
Сөйтіп, сіздің бар күш-қайратыныз түгелімен іске жұмсалады 
керек десе, жетпей де жүрер. Сізге беретін тағы бір уәдем-’
егер де осында, Қыйыр-Шығыста соғыс бастала қалса сол бас- 
талған күні-ак сізді армияға жіберейін.

— Сіз дұрыс істемей отырсыз! — деп қарсыласты Рогов
Ьатманов кейіп қабағын шытты да:
— Менімен осындай тәртіпсіз қалыпта сөйлесуге тек біпін 

ш. рет кездесп отрғандығыңыз үшін ғана рұқсат етіп т ү п ш  
Келешекте есң.зде болсын: орынсыз лепір^іц ^ ж ^ Г қ -

Бастық кілемнің үстімен жүріп өтті де- 
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керек, соны тезірек бітіріп беріндер» десе, ол кісіге де: «Дұ-
рыс емес» деп айқай салар ма едіңіз?

Рогов үндеген жоқ, бірақ бет пішіні оның қобалжығанды- 
ғын көрсетті. Ол сасып калып «бокспен» қысқа етіп алдырған 
қайратты шашын қолымен сыйпай берді. Осы таласты Рого' 
емес, дәл өзі жүргізгендей, екі беті қып-қызыл болып қызьп 
отырған Ковшов бастыққа қарады: Василий Максимович Ро- 
говқа емес, Алексейге қадала қарап тұр екен.

Рогов ашына сөйлеп, Батманов оған қатал сөзбен орынды 
жауап беріп тұрған кезде Алексей Роговты жақтап, онымен қа- 
тар, өзі де қоса сөйлеп жіберуге оқтанса да, өзін-өзі әрең ток- 
татты. Қауіпке қарсы ұмтылған адамның игілікті талабына, 
бастық қарсыласа қоймас деген сенімде еді. Ж алынды сөз 
оның да аузыиан шығып кетуге даяр тұрды. Бірақ ол үндемеді. 
Жанжүйесіне жеткен Батмановтың өткір көзі мұны жұмсартып 
жіберді.

Василий Максимович көзін Роговтан Ковшовқа аударып:
— Сталин жолдас әрбір адамның бас-басына ұрыстағы ор- 

нын көрсетіп бере алмайды,— деді. Оның миллиондаған сол- 
даты бар. Ол өзінің осы солдаттарын ұйымдар арқылы, жеке 
учаскелердегі біз сыяқты басшылар арқылы басқарады. Ол 
менің тағайындалуым жөніндегі бұйрыққа қол қойды, сонысы- 
мен маған сіздерді басқаруға право берді.

Қорада дабыл қағылған қатты дауыс шықты. Рогов абыр- 
жый бастады.

— Менің тез кетуім керек, дабыл қағып жатыр. Ж олдас құ- 
рылыс бастығы, сізден өтінетінім, маған кабырғаны кайысты- 
ратын, ең ауыр дегсн жұмысты беріңіз. Ойыңа жоқтан өзге 
кследі, тіпті не істерімді білмей жүрмін. Шын мәнісіндегі жұ- • 
мыста болмаған соң, өзімді жексұрын көріп жүрмін.

Василий Максимович ризалық білдіргендей басын изеді, ал 
Рогов жүгіріп шығып кетті. Бастық терезеден қарады. Көше- 
дегі адамдар бет-бетімен жүгіріп жүр, қорада, баскарма жа- 
нында А4ПВО (жергілікті әуе шабуылынан қорғанатын) коман- 
дасы тізіліп сапқа тұрып жатыр. Ана жақта бір қыз асығьш, 
үстіне резинкалы көк комбинезонын кие алмай әуреленуде. 
Қайыңды тоғайдың үстімен үш самолет құлақ тұндыра, дүріл- 
дете төмендей ұшып өте шықты.

— Мына қызу жігітті не істер екенбіз? — деп Батманов
Залкиндке қарады.— Тегі, қыңқылдай бермеуі үшін, босатка- 
нымыз жөн болар. ч

Батманов Ковшовқа қараған жоқ. Алексейдің өзі оның қа- 
сына барып оған:

— АІенің рапортымды өзіме қайтып беруіңізді өтінемін.
Міне, әңгіме жаңа жөніне көшті! — деп Залкинд мақұл-
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дап койды. Енді мұны жауларымнын қатарынан шығарып, дос-
тар тобына косуға тура келеді.

Батманов столдан Алексейдің рапортын алып, оған оір ка-
рап күліп койды да, оны сейфке салып жатып:

— Сөйтіп, ең кекшіл адам мен болатын шығармын.^ I а- 
портты бермеймін. Осындай кызғылыкты кағаздарды жыйнас- 
тыра беретін әдетім болушы еді. Бұл рапорт та сондай кағаз- 
дардың катарына косылады. Осы кағазды жазған адамға 
өзінің көркем шығармасын жазғандығын мойындау аса кыйын 
болатын кезеңін табамын да, қағаздардың арасынан алып, 
оның өзіне кайтарамын.

Алексейге кетуге рұксат етіп, Батманов пен Залкинд Алек- 
сей туралы, Рогов туралы, осы күндер де өздері көріп сөйлес- 
кен баска адамдар туралы әңгімелесіп отырды.

— Соғыска ұмтылады, токтата алмайсың,— деді ойланған 
түрде Батманов,— Соғыс бұлардың тәрбиесін тез аяктайды. 
Отан үшін, коммунизм үшін күрес деген ұғым бұлар үшін енді 
бұрын болып көрмеген дәрежеде айкындалды. Совет жеріндегі 
сәулетті өмірдің кандайлық бағалы екенін жігіттер неміс келіп 
осы өмірге оқтанған кезде сезген көрінеді. Бұлар тек бірак нәр- 
се туралы кам жейді: ол кайткенде де сыртта калып коймау. 
Рогов пен Ковшовқа карап,— оларға ұрсып, тәртіп үшінтөм- 
пештеп алу керек, ал олардың колын қатты кысып: «Әскерге 
барыңдар, немісті соккылаңдар!» деп бата бергім де келеді. 
Совет өкіметі нелер тамаша адамдарды тәрбиелеп өсіріп шы- 
ғарды ғой, Михаил Борисович, оның даңқы арта берсін.

Бұлар картаның касында тұр. Жау әскерлерінің тұрған 
жерлерін көрсететін кара жалау белтілер тіпті Москваға таяп 
келіп капты.

— Ана жалаушаны тағы да козғаныз, Василий Максимо- 
вич. Орел каласы кеше калдырылды ғой...

Отанның басына төнген апаттың кейпін көрсетіп тұрған
картадағы белгілерден көздерін алуға әлдері келмей, екеуі де 
үнсіз тұр.

Бесінші тарау
ІС ҚАБЫЛДДНЫП АЛЫНДЫ

Кезек енді Грубский мен Тополевке де келіп жетті Батма- 
нов бұларға бүтіндей бір кешті арнады. Бұрынғы бас инженеп- 
дің баяндамасы үш сағатка созылады. Ол тіп-тік отырған к у й і  
козғалмастан сөйлей берді, сөйлегенде кебірсіген жүка епін 
Дерін жалап койып, біркелкі дауыспен сөйледі * н

Батманов колымен жағын таянын, баска ешнәрсеге алан 
болмаи, әр, сөзіи бөлмей, жаксылап отырын тыадай беоаГ 
Папиросы сөнген санын кайта түтандырып алып отырды.
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Бастыктың назарлы көк көзі баяндаушыға кадалып, онын ие- 
гінін астындағы жоғарылы-төменді бүлкілдеп тұрған жұткын- 
шағына, кұс тұмсык мұрны мен ат жакты бетінін әлпетіне
тесірейе карап отырды.

Тополев — бурыл мұртты, сүйекті ұзын бойлы, карт адам, 
бүкіл кеш бойы жұмған аузын ашкан жоқ. Томпактау келген 
үлкен көз терілері төмен салбырап, реңсіз ызбарлы көздерін 
жауып, калғыған сыяктанады. Шал анда-санда козғалып 
қойып, калтасынан кызыл орамалын алып, катты сіңбіреді, 
содан кейін күміс сауыттан жасыл темекінің үлкен бір атымын 
шымшып алып, кен танауын шуылдата катты иіскейді. Васи- 
лий Максимович көзінің қыйығымен шалдын мұнысына ыкы- 
ластана карап отырды.

Грубский шаршап, әрең сөйлеп отырса да Батманов онын 
сөзін бөлген жоқ. Ақыры, инженер сөзін түгел айтып болды. 
Құрылыс бастығы осы ұзак баяндамадан кыскаша кортынды 
шығарды:

— Сөйтіп, сіздіңше былай болуы керек кой: бірінші, кұ- 
рылысты бітірудің жаңа мерзімі орындалмайтын мерзім; 
екінші, нефтепроводтың осы кабылданған жобасы мүмкіндігі 
барларының ішінен ең тәуірі, өйткені баска варианттар зерт- 
теу жұмысының барысында жарамай калды. Сіздің тұжырым- 
ды қортындыңыз осы ғой.

—  Дәл осылай,— деді костап Грубский.— Өзімнің боры 
шым деп санап, тағы да... дей бергенде,

Батманов оның сөзін бірінші рет бөліп:
— Тағыданың керегі жоқ. Сіздің ескертулеріңізді естідім 

де, окыдым да және сіздің ойыңызды әбден ұғындым. Ал сіз 
Тополев жолдас, сіз маған ештеңе айтпайсыз ба?

Шал жаурынын еңкейтіңкіреп, түрегелді дағы:
— Петр Ефимович Грубский сізге кыйсындырып, бәрін тәп- 

тештеп, жақсы баяндады, ал менің сөзім одан кыйсындырак 
бола коймас. Ол екеуіміз трассаны да бірге іздегенбіз, жобаны 
да бірге жасағанбыз, бірлесе отырып баяндаманы да жазған- 
быз. Қосарлык ештеңе жоқ.

Батманов Беридзе мен Қовшовты шақырып алып, отырған- 
дардың бәріне карап былай деді: '

—  Құрылыс мерзімінің орындалмайтындығы туралы, неме- 
се сол сыякты дерексіз кыйсындар жайын талқыға салып жа- 
туға бізде енді уакыт калған жоқ. Қазіргі міндет: нефтепро- 
водты үкімет белгілеген мерзімде салып бітіру. Іске білек 
сыбана кіріскенге дейін, біздің алға койған максатымызға 
кайшы келмейтін, кайта онымен кабысып отыратын техника- 
лық токтамның жоепарын жасауымыз кажет. Ендеше, казіргі 
жобаны кайта жасаудан қашсаң да күтыла алмайсын.

Инженерлер — Беридзе мен Қовшов бір-ж ақта, Грубский

53



мен Тополев екінші жакта жұптасып түр. Бастық солардын 
аралығынан келіп тұрды. Екі колын калтасына салып тұрыі

99 9сөнле .
— Тегі, жобаны жасау творчестволык процеске жататын 

шығар, сондыктан оны мерзім белгілеп тежеуге немесе бас- 
каша катаң шарттар коюға бола коймас.— Бұл сөз баисал- 
ды айтылса да, кекесінмен айтылғандай көрініп тұрды.— Сон- 
дықтан мен мерзім де белгілемеймін, шарт та коймаймын. 
Тек сіздерге мынаны ескерткім келеді. Қазір — дайындык ке- 
зені. Әзір мен адамдарды даярлап, учаскелерге материалдық 
кұралдарды жібергенше, аппаратты кайта кұрғанша — сіздер 
істен сырт тұра тұруларыиызға болады, сіздерден ешнәрсе 
талап етілмейді. Бірак даярлық жұмысы аякталысымен-ак, 
сіздер кұрылысшылардың басы-қасында боласыздар.

— Баска сөзбен айтканда, жана жобаны сол уакытка 
дейін дайын ету бізден талап етіледі гой,— деп Беридзе Бат-
мановтың сөзін анықтай түсті.

Әбден дұрыс,— деп Батманов жайымен Беридзенің сө- 
зін костады.

Қовшов күліп жіберді. Алексейдің күлгеніне Батманов та 
езу тартты, өйткені оның күлкісінде бір әсер бар еді.

Грубскийдің бет бейнесі түсінбегендікті, ызалангандықты 
көрсетті. Василий Максимович мұны байқап калды.

— Менің байкауымша сіз таңырқап тұрсыз: мұның мәнісі 
қалай, бүкіл кеш бойы істің бар мән-жайын айтып ұғындырып 
едім, ал ол бұдан түк те түсіибепті,— деп тұрсыз ғой. Бі- 
рақ сіз де мені түсіне алмай тұрсыз. Мен енді нефтепро- 
вод орнына үкіметке тағы бір баяндама хат ұсына алмай- 
мын.

Батманов Грубский мен Тополевтің касына жакын келді.
— Сіздерді өз жобасының ыкпалынан тез кұтыла кояды 

деп есептеуге болмайды. Әдет күшін жеңу деген оңай емес. 
Жобаны кайта жасау жөніндегі ауыр еңбектің және жауапкер- 
шіліктің салмагы, тегі, Беридзе мен Ковшовқа түсетін’ болар. 
Ал сіздерден жәрдем кервк; адал жүрекпен істелген жолдас- 
тық, адамгсршілік жәрдем керек. Қазіргі танда сіздер куры- 
лыстагы инженерлік білімі бар, соны іске асыратын адамсыз- 
дар, сіздерді бұл жалпы күй сарынынан шығарып тастаүға 
болмаиды. Менің сіздердеп сұрайтыным: адамның жеке ба- 
сының ұсак-түиек окпесінен туатын жалған, ұнамсыз мінез 
шкфлерге ер.п жүрмеңіздер. Ертең біз қабылдап апү-бепү 
актына кол қоямыз, демек, сол күннен бастап жүрттын Гппі оз 
орындарында болмак. Грубский жолдас сіз тесі к ,, !  
л-мер женіндегі мепің референтім болып МӘСе'
Гополев жолдас бас инженердің аппаратына 4 ,,ыидпласыз* 

-  Мен Сидор.нко жолдастГн а Г Г Г б ^ С  о И Г „
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олі бұйрық берген жоқ. А^іенің білуімн/е, оның басқа жоспар-
лары болатын-ды,— деді Грубский.

Батманов оған келекелей қарап:
Әрине, анықтап білудің мәні бар. Бірак сол анықтап 

білудің өзі осында менен естіп-білгеніңізді күңгірт тарттырып 
жіберіп жүрмесіи, сол жағын абайлағайсыз...

Ж абдықтау бөлімінің бастыгы Либерман Батмановтың 
назарын ерекше аударды. Еңгезердей, жуантық келген, сөйте 
гұра оңтайлы, осы бір епті адам, құрылыстың жаңа бастыкта- 
рып ұнатпағанын ашықтан-ашық айтып білдіргендердің ката- 
рында болып шықты.

БұрыПғы бастық пен өзінің бірге кететінін, әзірше жаңа- 
дан келгендерге «көңілсіз тұрмыс жағдайын» туғыза тұраты- 
нын ол кез-келген жерде айтып жүрді. Шынында да, сол жа- 
ңадан келгендер, әсіресе Беридзе мен Ковшов, тұрмыс жай- 
ларындағы әртүрлі ыңғайсыздықтарды жабдыктаушының әдейі 
істеп отырғанын көп ұзамай-ак сезе бастады. Асханада бұлар- 
ға тамакты тек овощь пен жармадан ғана жасап, оның өзін 
де суып калған күйінде әкеп беріп отырды. Ж анадан келген 
бас инженер мен оның жәрдемшісі тамакка жарымай жүрді. 
Ковшов базарға барды, бірак онда картоп пен сарғайып кет- 
кен ірі қыярдан басқа ештеңе сатпайды екен. Екінші бір бар- 
ғанында, ол ойда жок жерден кымбат бағамен жас балық 
сатып әкелді. Алексейдің өтінуі бойынша оны Гречкиннің әйе- 
ліне куыртып алып, балықтың кұрғақтау етіи инженерлер үш 
күндей қосымша корек етті.

Ж анадан келген инженерлерді базарға калай жүгіртіп 
койғанын айтып, жабдықтаушы елдің бәріне мактанып жүрді. 
Тамактың нашарлығы және асханада тәртіп жоктығы жөнінде 
Берпдзе оған ескерту де жасады. Жабдыктаүшы өзінін секпіл 
басқан табақтай бетіне аса таң калғанның белгісін білдіріп:

— ІІІешетайым-ау! Сіздер кайдан келдіңіздер? Қазір соғыс 
уақыты, күй талғап, осындай талаптар қоюға бола ма екен. 
Біз «Москва» қонақ үйі емес, тайганың түкпірінде жатқан 
жұртпыз!

Батманов Либерманды кұрылыстың бұрынғы бастығы отыр- 
ганда кабылдады. Жабдыктаушы есіктің жанына келіп токтап, 
үлкен колдарын карнының үстінеи айкастырып, бастыкка тұн- 
жыраған көзімен кадала карай қалды.

—  Менің әдеттегі тәртібім өзімнің берген маңызды жар- 
лықтарымның қалай орындалуын тексеріп отырамын,—  д?ді 
Василий Максимович Либерманға. Өзім келгеннен бері сізге 
маңызды төрт тапсырма бергенім есімде. Бұл жөнінде не істе- 
геніңіз туралы сіз маған келіп айткан жоксыз, оны орындау 
тіпті сіздің ойыңызға да кіріп шыкпаған. Неге бұлай?

— Ғафу етіңіз, Батманов жолдас, әңгіменің не туралы
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бопып отырғандығын байғұс басым ұкпай тұр. Қазір мен сор- 
лыға берілетін бұйрык деғендерд.н, өзінен өз. туып жататын 
мәселелердін ұшы-кыйыры жок, ендеше, бірен-саранынын 
ұмытылғанына таңыркауға бола ма? Сіз мені жазғыра көр-
меніз. . .

Ол тұнжыраған көздерін аспанға каратып, екіжүзді, аила-
кер сопыға ұксай калды. Батманов сөзін зілмен кесіп аитты.

— Жазғырғанда кандай. Қазір мен учаскелерді жабдық- 
тауға және кұрылысты кабылдап алып беруге катысы бар ма- 
ңызды тапсырмалардың жайын ғана әңгіме етіп отырмын. 
Менің байкауымша, сіз мені касакана елемей, ескермей 
жүрсіз.

Либерман екі колымен шап беріп өзінің басын ұстаи 
алды да:

— Шешетайым-ау. Мен елемеппін бе? Құдай сактасын!
— Қуланбаңыз, Либерман, кұдайға жалбарынбаңыз, сізде 

ешкандай кұдай жок... Алған жолыңыз дұрыс емес. Қімге кар- 
сы интрига жасамақшысыз? Менімен күш салыстырғыңыз келе 
ме? Бас инженеріммен екеуімізге адам төзгісіз тұрмыс жағ- 
дайын жасап койдыңыз, мен әзірше оны козғап отырған жок- 
пын. Бұл өз алдына жеке мәселе, реті келгенде оған да кайта 
оралармын.

Батманов жайымен ныктап сөйлеп жүр. Сөздің осы байып- 
пен, аныктап, дәлдеп айтылуының өзі жабдыктаушыны сас- 
тырып тастады, өйткені ол Сидоренконың әуелі даурыға бала- 
ғаттап сөйлеп, артынан тез басылып калатын әдетіне үйреніп 
алған болатын.

— Әзірше жарлық беріп келген Яков Тарасович,— деді 
міңгірлеп жабдыктаушы, әлгіден бері терезенің жанында үн- 
демей тұрған бұрынғы кұрылыс бастығына арка сүйеп.— Яков 
Тарасович, сіздің жарлығыңызды орындамаған жерім болып 
па еді?

Сидоренко тұрған калпынан козғалмай:
— Онысы рас: Либерман үлгілі, тәртіпті кызметкер,—деді. 

Батманов күліп жіберді.
— Қызык екен. Айтканды орындағыш, тәртіпті жабдыктау

бастығы бола тұрады да, менің жарлыктарымды орындамай- 
Ды; ол менің жарлықтарымды орындауға өзін міндеттімін деп 
санамайды. Яков Тарасович, ол үшін тек сенің жарлықтаоын 
ғана міндетті екен. Неге олай? ғ

— Бұл калай? — деп Сидоренко жалт қарады
Мұның сырын ашу қыйын емес: Либерман сенімен біпге 

істерін тапсырып жатыр да, менімен бірге кабылдайтын ойы 
жоқ. Сондықтан, ол мені азық-түлік және материалдар жөні 
нен шатастырды, учаскелердегі ресурстар туралы маған 2 .  
мет бермеи, әлі де алынбаған материалдардың нарядтарын пап-
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касында сақтап ұстап отыр. Трассада не бар, не жок, ол тура- 
лы мен осы күнге дейін жөнді ештеке білмеймін. Либерман 
кетпекші болып жүр. Бірак ол канша залым адам болғанымен 
дәл осы араға келгенде, есебінен жаңылды.

— Не жөнінде? — деп Сидоренко елең ете түсті.
— Ол сенімен бірге кетпейді, осында кұрылыста калады.
Либерман сап-сары кірпіктерін жыпылык-жыпылык ет-

кізді.
— Мен өз адамдарымның арасынан кейбіреулерді ала кету-

ге еріктімін ғой деп ойлаймын. Олар менімен бірге көптен бері 
істеп келеді, маған үйреніп кеткен. Оларды тәрбиелеген мен,— 
деді Сидоренко. 1

— Тәрбиелегеніңіз үшін мыңда бір рахмет,— деп Батманов 
басын иді.—  Дүрысында, әрбір басшы қадрларды тәрбиелеуге 
міндетті. Бірақ менің баска істер амалым жоқ. Көз алдымда 
даяр Либерман түрғанда баска жактан үлгілі, тәртіпті, жыл- 
пос жабдықтау бастыгын іздеудің не керегі бар.

—  Мені босатуынызды өтінемін,— деді Либерман колын 
кеудесіне қойып.— Мен Яков Тарасовичке әбден үйреніп кет- 
кен адаммын. Ал сізге, менің жүмыс әдісім, мүмкін, ұнамай 
жүрер.

— Сіздің енді маған үйренуіңізге тура келеді, сонсоң жұ- 
мыс әдісіңіз де үйлеседі. Сіздің әдісіңіз туралы ерекше кам- 
коршылық жасауға уәде беремін.

Либерман бір адым ілгері басып:
—  Алайда... деп сөйлей бастағанда, Батманов қолымен 

ишарат кып оны токтатты да:
— Уакытты боска өткізбеңіз. Барыңыз,— деді.
Қүрылыстың жаңа бастығы мен бұрынғы бастығы екеуі

де терезенің касында түр. Д алада алашкы қар үшқындап 
жауып тұр. Адун қоңыплау тартып, буырканып кеткен. Ж ел 
ұшпа бұлттарды суға айдап келіп тыксырып жатты. Қөбікті 
толкындардың арасынан бір көрініп, бір батып кетіп сумаңда- 
ған моторлы кайык өзеннің буырканған кең арнасын кесіп 
өтуге асығып кетіп бара жатыр.

— Сенің енді тез кетуің керек. Енді соза бергенді кой,— 
деді Батманов акырын ғана.— Актқа бүгін қол қойылса, тым 
жаксы болар еді.

— Қуасын ба? Бөгет болдым ба?
— Қуамын. Бөгет жасап жүрсің. Яков Тарасович, өте-мө- 

те бөгет жасап жүрсің,— деп Василий Максимович шынын 
айтты.

Екеуі де үндемей калды. Батманов салмак пен басып каби- 
нетте жүр, темекінің көгілдір түтіні оның артынан будақтап 
қала береді. Сидоренко ұнатпаған пішінмен оған көзінің кы- 
йығымен карап тұр.
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— Жалған сыпайылыкка салынып, көлгірсіген арбау сөз 
сымактардын біаге канша кажеті бар. Біз сөздщ емес істік 
адамдарымыз, ендеше сол істін ягілігі үшм жалған сы- 
пайылыкты, өтірік намыскорлыкты тастаиык. Менщ неге кел- 
генімді, сенін неге кететіндігіңді кайтадан әнпме етіп жату- 
дын пайдасы жок- Біздін. сыртымыздан осылай деп шешкен. 
Сенін жаңа орынға кетуің керек те, менің осында қалып ша-
руашылыкты баскаруым керек. .

Василий Максимович Сидоренконың қасына келді. Ж ел 
соғып терезенін шынысы сылдырап тұр. Жапалақ-жапалак 
жауған кар мен коңыр тарткан ағаш жапырақтары терезенің 
сыртында ұйкы-тұйкы болып жатты. Өзеннің арғы жағасында- 
ғы төбелер су үстіне карай төнген сұрғылт тұманнан көрін-
бейді.

— Сен осында отырғанда менің колым байлаулы екендігін 
өзің де көріп тұрсың. Коллективтің арасынан ши шыкты. Адам 
дегендерің тоғайды кезгендей бет-бетімен жүр. Әлгібір әзірде 
баскарманы аралап жүріп едім, сондағылардың бәрі поезд 
станциясында екінші қоңырауды күтіп отырғандай, жәшіктер 
мен чемодаидарының үстінде отыр. Таңертеннен бастап келіп 
алады екен де, жұмыс істеудің орнына, Қарағандыға барғанда 
тұрмысымыз канлай болар екен деп, күні бойы жокты болжай- 
ды да отырады екен. Сенің оларды ала баратындығына күдік- 
тенбейді. Бірак екінші қоңырау болмайды ғой... Жұртты сен 
неге шатастырасын? Ковшов шыдай алмай кеше маған: «Уакыт 
өтіп барады. Осыларға карап қашанғы жүре бересіз?» — деді- 
Оның айтканы дұрыс: өтіп бара жатқан уакытты токтата ал- 
майсың. Казір уақытты беталды ысрап етуге болмайды. Нефте- 
проводты, шынында да, бір жылдың ішінде салып бітіретіндігі- 
ме сен сенбеген күйіңде кеткелі отырсың. Яков Тарасович, сен 
батыста болған жоксын, ал мұнда ок-дэрінің иісі әзір атымен 
жоқ. Сен бас.тап, мен аяқтағалы отырған біздің нефтепровод 
Кавказдағы нефтепроводтың інісі және елімізге оқ пен танк 
кандай керек болса, ол да сондай керек.

Менің соғысқа қатнасқым келмсй жүргсндей-ак, сен мені 
•»лі бейбітшілік күйде деп кіналап отырсың ғой,— дёді Сидо- 
ренко шын өкпелеп.

-  Сенемін, соғыска қатнаскың келеді. Бірақ сен жол үстін-
деп жылаған әйелдср мен өліп жатқан балаларды көрген жок- 
сын.

Ал сен не көрдің. Соғыстың басталғанына төпт ай ла 
толған жоқ кой. н д

-  Маган оңтүстіктегі бір қаланы көшіріп, немістеоге < 
галқан еии, елсіз орнын қалдыруга тура келді Адамдаі 

ліл орнынан коэғап көшіруден қыйын нәрсе жоқ екен 
месе думапдап жүмыс істеп тұрған станоктарды ұясьшан
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парып алу да оңай емес көрінеді. Жүрекке жігер кайнатып, 
белді бекем байлау үшін төрт ай деген аз уакыт па? Маған 
майдан манында темір жол салуға тура келді. Ұзын жол 
смес — небары отызшакты километр ғана- Біз оны бірнеше рет 
кайтадан салдык, өйткені, жүздеген бомбардировщиктер сағат 
сайын шабуыл жасайды, жолды қайтадан бастап саламыз...
I Іефтепроводты да біз немістің бомбалары жанымызға түсіп 
жарылып жатқан тәрізді көріп салып бітіруге міндетті емес- 
піз бе?

Сидоренко жазу столына келді. Батманов келгеннен бері 
Сидоренко бұл столға отырмаған болатын, төменгі жәшігін 
кілтпен ашты дағы, бір ескі кітапша мен маузерін алды.

— Осы кітапшаны саған сыйлағым келіп тұр,— деді ақырын 
дауыспен Сидоренко, көңілі босап.— Қолың боста окып көрер- 
сіц, мұның ішінен Сидоренко туралы да бір-екі ауыз сөз та- 
барсың, ол сондайлық түкке тұрмайтын адам емес-ті. Бұл дос- 
тық белгісіне бергенім, тағдыр адамға не жазбайды, мүмкін, 
осы достығымыз үзілмей кете берер... бірақ бос әңгіме үшін бір 
ммпутты да боска өткізуге болмайды. Кел, темекі тартайық.— 
Екеуі де темекі тартты.— Менің саған айтайын дегенім: керек 
деген жұмысыңның бәрін істей бер. М аған қарама, басқара 
бер. Не айтсаң да мен саған бағынамын. Екеуміздің арамызда 
барлық мәселе ойдагыдай бола қойған жоқ, оның бәрі қастық 
ойлағандықтан немесе дұшпандықтан емес, тек қана адам 
сезімінен туғаиын өзің де ұғарсың деп ойлаймын. Біз ағаштан 
жасалған дойбы емеспіз ғой. Жәбір көрсең де, бір нәрседен 
көнілің калса да, өзіңді өзің мүсіркесең де — бәрі де ішіңде 
сақтала береді. Тек іскер адам болу ғапа қыйын.

Батманов кітапшаның бетін ашып көрді — Турксиб темір 
жолын салған адамдар жөніндегі очерк-оңгіме екен; оның көзі 
көңілді елжірете мұңайып кетті.

— Біздің тұнғышымыз. Ал енді Днепрогэсті қайта салуға 
тура келіп тұр ғой,— деді Василий Максимович менің саған 
беретін кеңесім, Тарасыч, өзіңді өзің бірден қолыңа ал. Өзіңді 
аздап кана аяғайсың. Мен саған қатты сенемін.

Яков Тарасович Батмановтың әлгі сыйлықты кадірлеп ұс- 
таған колына қарап тұрды да, кенет жігерлене түсіп:

— Кел, құрылысты қабылдап алу-беру ісін қазір бітірейік,— 
деді.— Бөлім бастыктарын шақыр. Мен олармен қоштасып, 
бір-екі ауыз салқын сөз айтайын. Қсрек десең менің оларға 
айқайлап алуға да шамам келеді, мейлі дәл айрыпарда маған 
ашулана берсіп. Саған жеңіл болады. Сидоренко күрсініп қой- 
ды д а :— Сенін осыдан қалай орайын тауып шығатынынды мен 
біле алмай тұр.мын!— деп шынын айтты.

Басқарманың басшы қызметкерлеріи шақыр деп Василий 
Максимович секретарьға тапсырма берді. Бұрынғы бастық пен
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жаңа бастык кабинетке кірген адамдарға карап отыр. Грубск и 
кепіп Яков Тарасовичты оңаша шакырып адды да, кұлағына 
бірденені сыбырлай бастады. Сидоренко ашуланып, колын сіл-
теп калып: 1

— Койшы әрі,— деді. о
Грубский ағы сарғылт тарткан көзінін қыиығьимен Ьатма-

новқа карап тұрып, алкынып сыбырлай берді.
— Менің мазамды неге ала бересің? — деп Сидоренко бұр- 

кан-таркан болды.— Бұл арадағы кожа мен емес, деді.
— Бұйрыкка әлі кол қойылған жоқ. Ал істің мәнісіне тү- 

сінбей жатып, билеп-төстеп кетуге болмайды ғой,— деп Гру- 
бский айтканынан кайтпады.

— Мен саған тағы да айтам: енді менімен сөйлесудің жөні 
жок,— деп Сидоренко айғайлап та жіберді.

Кұрылыстың бұрынғы бастығы келесі күні жүріп кетті. Ол 
және онымен бірге жіберілген кызметкерлер бүкіл бір вагонды 
алды. Кетіп бара жаткандардьі' бүкіл баскарма болып шыға- 
рып салдьг. Шығарып салушылардың айтқан акылдарын, жол- 
дарың болсын деген тілегін және калжыңдарын жолға шык- 
кандар көңіл койып тыңдады. Батманов, Залкинд және Берид- 
зелер Сидоренконьі' вагонның ең шеткі купесінен тауып алды. 
Ол бұларды түнерген бойы қарсы алып, бірдеңеге ренжігендей 
үндемей отырды.

— Мұңайма, Яков Тарасович. Жаңа орынға барған соң, 
көңілің бірден-ақ көтеріліп кетеді,— деді Залкинд оны жұба- 
тып

Вокзалдан кайтып келе жатканда, Беридзе:
— Сидоренко маған жеңілгеннен кейін әскерін қамауда 

қалдырып бара жаткан командирді еске түсірді...— дей берген- 
де, Батманов оның сөзін бөліп жіберіп:

Я, менің айтайын дегенім: Сидоренконы жаман атап ес- 
ке түсіруді енді қояйыіқ. Біз кұрылыстың иелеріміз, ал кінаның 
бәрін бұрынғы басшылыққа аудара салып, оңай сылтауға са- 
лына беруге болмайды. Бүлінген мұраға ие болып калдык пә- 
лен-түген дей берудің енді керегі не. Кінаны ешкімге артпай-ақ 
тек өзімізге иек сүйеп, шын ниетпен дұрыс тәртіп орнатып ала- 
иьіқ. Ешкімді кіналамай тек өзімізді ғаиа кіналайтын боіайык 
Жұмысты оңдырмай түбіне жеткен мына біз иттің балалапы 
деп ашықтан-ашық моиынға алатын болайык

өте колайлы бағыт екен!— деп мақұлдады па Зал-
кинд өзімен қатар алшаң басып келе жаткан қүры^ыс, басты 
ғына күрметпен карады. кұрылыс оасты-
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Алтыншы тарау 
ҚЫС КЕЛДІ

Табиғатта жылдың екі маусымының белдескен күресі болып 
жатты. Қыс келемін деп ентеледі, күз кетпеймін деп карсылас- 
ты. Қылышын сүйреп келе жаткан кыс, әуелі өткінші аяздар- 
ды, сүйектен ететін суык желдерді, бұіркыраған карлы боран- 
дарды жіберіп, барлау ісін жүргізді. Бұталар мен ағаштар 
жалаңаштанды, шөп атаулы мүлде курады. Өзеннің бөлініп 
аккан жылғалары мен бүйрек суларьшың бетін каудырлаған 
шығіылтыр жұка мұз басты, Адунның жағасы аккан судын 
екпінімен бір катып, бір бұзылып жатты.

Кенеттен кыстың батыл шабуылы басталды. Аспан жерге 
ауыскан тәрізді. Асгіан асты аппақ боЛып алай-түлей болып 
түтеп кетіп, қасыңдағы адамньиң өзін айыруға мүмкіншілік 
болмады. Тәулік ішінде калыңдығы бір метр қар жауып, кара 
жерді бауьирына басып алды. Төңірек сіресіп аппақ болды; 
дөңдерді қар басты, өлусіреген шөптер мен ағаштың түбірлері 
бүркеліп калды. Ағаштардың басьи кардың салмағымен майы- 
сып тұр. Жолдарды кар басып поезбен де, машинамен де, ат- 
пен де жүруге болмай калды.

Қардың жауғаны тоқталар-тоқталмастан-ақ, Новинскінің 
халқы қар баскан жолдардьі' аршуға шыкты. Қүрек даярлаң- 
дар, ал қажег болған кезде, пристаньға баратын темір жолды 
және кұрылыс пооелкесінің төңірегіндегі жолды аршуға бас- 
қармадағыларды алып барындар деп Батманов ерте бастан 
жарлық беріп койған болатын. Роговқа, Беридзе мен Ковшов- 
қа учаскелерді бөліп беріп, жұмысқа басшылык істеуді жүк- 
теді.

Бұл күні Василий Максимович, бұрынғы әдетінше, тым ерте 
тұрды. Таңның атуьш күтіп, ол өзінің пәтерінің кең бөлмесінде 
суықтан бүрісіп әрлі-берлі жүрді. Сидоренкодан қалған бұл 
оңаша үйдің ешнәрсесін Батманов өзгерткен жоқ. Оған асхана 
да, жататын бөлме де, кабинет те, балалардың бөлмесі де — 
бәрі де ұнады; тек мұнда Анна Ивановна мен Қостя келсе бол- 
ғаны. Оған тек кана майлы бояумен салынған екі үлкен сурет 
ұнамады. Суреттің біреуінде теңіздегі дауыл және суға батып 
бара жатқан кеме, екіншісінде судан шығып келе жатқан жа- 
лаңаш әйел салынған. Василий Максимович, осы үйге ең алғаш 
кіріп келгенде, әлгі суреттердің қасына келіп тоқтап, бұларды 
салған жергілікті суретші мен осы үйдің бұрынғы иесінің 
көркемөнерден еш хабары жоктығына таңданған болатын-ды.

— Бұл байғұстар, теңізді де, сұлу әйелді де, нағыз көркем 
суретті де, тегі ешуакытта көрмеген болар-ау. Мына «сурет- 
терді» бұл жерден әкету керек, бұлардың маған керегі жок! — 
деп ол комендантка бұйрық берді.
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Аз уакытка демалу үшін баскармадан ү и г е  келгенде, 
силий Максимович кабинетте жатып жүрді. Қазір олі каранғы 
бөлмелерде әрлі-берлі жүрш, осы өзі түрған үнге б р үлкеі 
семьяны енгізсе немесе Беридзе мен Ковшов сыяқты салт бас 
ты адамдарды енгізсе деп, әлденеше рет оиланды. Ьф ақ оұл 
ойына өзі ііптей карсы болды. Үйге баска біреуді кфгізсе, өз 
семьясын іздеп тауып алам деген үміттен мүлде күдер үзетін- 
дей болып көрінді. Ең соңғы рет айрылысарда Анна мен Костя- 
ның кол ұстасып, жол үстінде, оның соңынан көз аиырмастан 
ңарап тұрғандағы суреті Батмановтың түсінен де, өңінен де 
шықпай қойды. Анна тастай қатып қозғалмай тұрган тәрізді, 
бет бейнесі сондайлық мұңайған. Баласы бірдеңе деп айғай-
лап кольш былғағандай... ж '

Көзінің алдында елестеген осы суретті таратқысы келгендей
болып, Батманов қолымен көзін уқалады. Осындай жым-жырт- 
тың үстінде бір әйелдің ақырын даусы естілді, бұл — ө з і і і і ң  
толып жатқан өлендерінің бірін ас үйде баяулатып аіітьчп жүр- 
ген егде тартқан, аласа бойлы, шаруақор үй шаруасын істей- 
тін әйел еді.

Василий Максимович ас үйге кіріп келе жатып:
— Евдокпя Семеновна бүгін халыңыз қалай,— деп сұрады.
— Кешегіден жаман емес,— деп жауап берді ол күлімсі- 

реп.— Гіештерді жақсылап жақтым, қазір бір сағаттан кейін- 
ақ үйіміз жылынады. Рас, сіз бұл үйде жөнді тұрмай да жүр- 
сіз ғой. Ас, міне, даяр болды, қазір сізді тамақтандырамьш...

Стол басында Батманов ылғый кітап окып отыратын оның 
студент кезіндегіден қалған бұл әдетіп Анна ұпатпайтын. Казір 

( ол тарелкенің касына әкеліп «Евгений Онегиннің» кітабын 
ашып қойды. Көңіліп көтеріп, бойын бір сергіткісі келгенде, ол 
кашанда болсын Пушкиннің өлеқаерін оқыйтын.

Ертеде болып өткен эрі өзіне мүлдем жат адамдардың тағ- 
дырын казір көзімен көріп тұрған сыяқты сезіп, сол туралы 
ойлауға Пушкиннің данышпандық сөздері Батмановты мәжбүр 
етті. Бұл адамдар өздерін өмірге қалай бейімдеуді, бойларын- 
дағы күш-қуатьш, өздерінің уақыттарын қалай пайдалануды 
білмеген. Олардың көпшілік игілігі үшін деп істейтін жұмыс- 
гары болмапты, өмір өрісі өздерінің жеке басьшың мүдделері- 
иен аспаған. Сәтсіз махаббат моральдық немесе жай өтімге 
оларды душар ететін. Мұның өзі ұшы-кыйырьи жоқ масқара 
тои-думан, үздіксіз қонақасы, шым-шытырық бірін-бірі мүқату 
үшін болымсыз сылтау іздеу, махабаттық байланыстар’

Батманов басын шайқады. Бұлар өмірді бекерге өткізіпті 
өмірдің сондаіілық кымоатты скснін білмәпті 9

«Япырмай, біздің осы заманымызды суреттеп, дәл осы Пуіп 
киндеи кемеңгерлікпен жазатын адамдар болмас па екенЪ деп 
оилады Батманов. Біз орнатқан коммунизмді біздің шөбере
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леріміз мұра ғып иеленеді, ал олар біздің үздіксіз әрекеттер 
мен тарих алдындағы жауаптылыққа толы, өз басының ғана 
қамын ойлау деген болмаған, кей кездерде аз ғана жартымсыз 
болсада игілікті істерге бай өмірімізді түсінуге тиісті...

Телефонның бәсең соққан қоңырауы, оның көңілін күнде- 
лік іске бөліп жіберді.

— Василий Максимович, кісілерімді пристаньға алып шық- 
тым, казір кар тазалатып жатырмын,— деп қарлыққан дауыс- 
пен Рогов телефон арқылы хабар берді.— Менің сізден сұрай- 
ы« дегенім: жүктерді тиете берейін бе, немесе тоқтатайын ба? 
Өзеннің сеңі өте қалың. Калалық совет өзен өткелін жабуға 
бұйрық беріпті деседі.

— Ешкімнің де сөзін тыңдама. Адун әзір тоқталган жоқ 
қой, жүктерді әрі тиеп, әрі жөнелте береміз. Үшеу-төртеуін таяу- 
дағы учаскелерге жеткізіп үлгіреміз. Мен қазір сендерге келе- 
мін.

Даладағы көкшіл тартқан мұнар аздап ыдырай бастады. 
Залкннд Батмановқа келген кезде, таң әбден атқан еді.

Михаил Борисович бастықты терраста тұрған жерінде кез- 
дестірді, террастың түрлі түсті төрт бұрышты шыныларына 
дейін қар басқан. Әйнектің күнге шагылысқан қызылды-жа- 
сылды сәулелері екі қолын қалтасына салып қозғалмай тұрған 
Батмановтың бетіне, былгары пальтосына, ақ буркасына түсіп 
тұр. Василий Максимович құрылыс жөніндегі өзінің ең алгаш- 
қы беретін бұйрығын ойланып тұр еді.

Парторг амандасты дағы:
— Ана жерде атшьв келіп күтіп тұр, бірақ шанамен бара 

алмаспыз,— деді.
—  Байқап кеірейік. Шанамен жүре алмайтын болсақ, жаяу 

барармыз,— деді Батманов.
Бұлар бір километрдей жүргеннен кейін шанадан түсіп, 

қалың қармен жаяу жүрулеріне тура келді. Ана жер, мына 
жерлерге бытырап жұмыс істеп жүрген адамдар жанды қарақ- 
шы сыкқтанып қараңдап, жолдың қай жақта екендігінің бағы- 
тын көрсетеді. Бұлардың бәрі кұрылыс бастығы мен парторгты 
таңырқай қарсы алды.

Макта салып сырыған шалбары мен телогрейка киген 
жуантық бііреу:

— Міне, жолды жөндеп жатырмыз, күте тұрсаңыздар қай- 
теді! — деп айғай салды.

Батманов Гречкинді таныдьв. Оның төңірегінде өзі басқа- 
ратын бөлімнің қызметкерлері бұрқыратып қар күреп жатыр 
екен.

Темір жол тарауының жарым-жартысы тазартыльип та қа- 
лыпты. Бұлар қардан қазған траншеяның ішінде жүрген Бе- 
ридзені көрді. Беті қызара бөрткен бас инженер жөнелтуді

63



күтіп, пысылдап тұрған паровоздың жанында тұр. Қырық, отыз 
метр жер кардан арылған сайын, паровоз әлсін-әлі катты аи- 
ғайлап, казылған ордың бойымен ілгерілеп бара жатқан адам- 
дарды куып жетіп отырды.

Бұлардан бір километр жерде өзінің бригадаларымен Ков- 
шов жұмыс істеп жатыр. Ол баскарма кызметкерлерін темір
жолдың екі жағына бөліп-бөліп койған.

— Кэне, ауысайык! Сіз күректі колға аласыз, мен команда 
беретін боламын,— деп Алексейге бойшаң кыз аиғай салды.

Инженер оның өзімен жатақ үйде бірге тұратын көрші қыз
екенін таныды.

— Жарайды,— деді дағы кыздьвд колындағы күректі ал- 
мақ болдьк

— Жоқ, мен команда бере білмеймін. Мен тек сіз маған 
көңілін аударсын деп айтып едім.

Алексей күректі алды да, қыздың алдына келіп тұра калды. 
Бұлар жұмсақ карды күрекпен атқылап жатып сөйлесе бас- 
тады.

— Сізге суық тиіп калады: Қьшыр-Шығыстьвд аязымен бүй- 
тіп ойнауға бола ма екен?

Түймелері ағытулы телогрейкасының ішінен жеңіл жұка 
футболкасы көрініп тұр. Қобыраған бұйра шашы беретінен* 
дудырап шығып, қырау баскан.

— Мен ыстық қандымын,— деді дағы, артынша сасып ка- 
лып, күлкімен:— Ой, мен басқа мағнада айтып тұрғаным жок! 
Аяздан корықпаймын, мен осы аранікі, тайгалыкпын ғой,— 
деді кыз.

Қыз байкамағансып, Алексейдің үстіне кар шашып жібер-
ді де, кайтер екен деп оған карады. Инженер үстіне шашылған
карды сілкіп те тастамай, бар ынтасын сала карды күрей 
берді.

— Мұндай болуға жарамайды,— деді қыз оны мінеп.
— Қандай?
— Тек іспен шұғылданатын бастық қана болуға. Сіз елу 

жасқа келген адам сыяқты болып көрінгіңіз келеді, солай бо- 
лып көріне де аласыз.

— Жасару үшін не істеу керек?
Төңірекке көңіл бөліп, назар аудару керек

-  Жұрттың бәріне ме? Мен онсыз да көңіл бөліп жүпміі 
алдымМаДаҒЫЛаРДЬІҢ бәршен казіР^ін өзінде-ак танысң

-  Сіздің көңіл жұрггың бәріне бірдей бөлінетін кызм. 
бабындагы көңіл ғой. Менің айтып тұрғаным ол емес’

— Мұныңызды ұға алмадым.

1 Б е р е т — әйелдердің бас киімі. 
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— Ец болмағанда сіз менің атымның кім екенін білгіңіз
келсе еді. ' ' *

— О не дегеніз, білгенде кандай. Атыңыз Женя, фамилия- 
ніз Козлова. Жаксыі экономист деп Гречкин сіз туралы мінез- 
деме де берген. Сіз туралы тағы едәуір білетіндерім бар.

— Біліп тұрмын, тегі күйеуімді тартып алғалы жүр деп 
Лизочка шаккан ғой?

—  Ол бекер айтпайды.
— Қойсаңызшы! Кавалердің саны азайып қалганы рас, 

бірақ Гречкин кавалерлікке жарамайды.
— Сіз әлде Лизочкадан коркасызба?
— Менен гөрі Гречкиннің өзі Лизочкадан қаттырақ корка- 

ды. Қар тазалауда мені кай түкпірге әкеліп қойғанын көріп 
түрсыз ғой! Екеуіміздің катар жүріп кар тазалағанымызды 
Лизочка біліп койса. Аз кідірді де: — Мүмкін сіз жақсы эконо- 
мистпен достасудан қорықпассыз?— деп сүрады.

«Достасу» деген сөзіңізде не мән б а р ? — деді Алексей езу 
тартып.

— Экономистен бойды аулакка салмау, кездесе калған 
жерле байкамағансып кетпеу, экономиспен бірге шаңғы тебу, 
айына бір рет экономисті қалаға —  театрға немесе киноға ша-
кыру.

— Бәрі осы ма?
— Бәрі осьг. Баска не болушы еді?
Екеуі де күліп жіберді. Таяу жерден Батманов пен Залкинд 

өтті. Алексей оларды байқамай калдьи. Олар анадай жерден 
қыз бен Алексейге бір минуттей карап тұрды.

— Көрдіңбе, жігіт бейімделіпті, көңілі де көтеріңкі сыяқты, 
— деді Батманов.

— Көңілін токыраткан ғой. Енді оның үстіне үйе бер, кан- 
дай жүкті болса да тарта алады,— деп Залкинд Батмановты 
қостады.

Парторг қателескен жок. Москваның тағдыры қандай бо- 
лады деп үнемі катты алаң больип жүрсе де, Ковшовтьиң көңі- 
лі. шынында да біраз орныққандай болды. «Сенің әскери бөлі- 
мің астананы жаудан осы арада қорғайды. Бүйрықты тыңда: 
бір адым да шегінбе!» Бұл ұранды ұсынған Залкинд еді. Алек- 
сеи оны> қабыддамай коя алмады.

Ковшовтың ата-анасы мен кайын енесінен алған хаттардың 
да бұл жөнде мәні аз болған жоқ. Әкееі мұның жолдастары 
туралы — олардың кайсысы қандай жерде соғысып жүргенін 
немесе кызмет істеп жүргенін жазыпты, әкесінің күзетте болып 
үпдің шатьирларында түнейтіндігін, ал Алексейдің шешесі про- 
тмвогаз киіп тәулігіне үш рет корада күзетте болатындығың 
айтыпты. Новинскіге келуден шал үзілді-кесілді бастарткан. 
Алексейдің сараң жазылған хаттарының мазмұнына қарап,
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шал
«Үнеі'
водтарын — 
өзімнін жа: 
жазыпты.

і — солдаттын жауынгерлік ісі екендігін шал мундаид 
жаман акылыма салып біліп отырмын...» деп урса

/ 1\  сі о  и і д і і и і • ^ •

Ал кайын енесі ұзын кулактан алған хабары боиынша. — 
Зина тірі, дені-кары сау, жолдастары оны табанды, жүректі 
жауынгер деп, зор курметпен мактайтын көрінеді, деп кьіч,- 
каша ғана хат жолдаған.

Батманов пен Залкинд биік жардын кабағына келді, прис- 
тань төменде еді. Жардан жүреден отырып сырғанап түсуге 
тура келді. Залкинд калай т\худін үлгісін көрсетті, карды бұрк 
еткізіп как жарып жол салды. Қарк-карк күліп онын соңынан 
Батманов та сырғанай жөнелді.

Адун өзін курсаулап кыскан күшке карсыласумен болды. 
Ашу кысканнан кап-кара болып түтіккендей ушы-кыныры жок 
су таскыны сендерді жағаға, причалдарға әкеліп соғып, судыр- 
судыр етеді. Өзен үсті дамыл таппай күрілдеп, у-шу болып жа- 
тыр, бейнебір жүздеген үлкен дирмендер мұзды усатып, унтап 
жаткан тәрізді.

Пристаньда екі баржы тур еді. Біріне — азык-түлік капшық- 
капшык ұн мен жарма, өсімдік майлары кұйылған, балык 
салынған бочкалар тиелсе, екіншісіне, ат-көлік, курал-сайман 
және техникалык материалдар тиелген. Жүзге таяу жүмысшы- 
лар пакгауздарды жоне алаңдарды тазартып жатыр.

Рогов катердің старшинасымен дауласып тур. Старшина 
жүк тиеліп болған баржаны тіркеп әкетуден бастартып турған 
көрінеді.

— Өзін сокыреың ба? Мына Адун қазір катып токтап кал- 
ғалы тур, одан кейін менің өлуім керек,— деді старшина ашу- 
ланып.

— Жүз кайтара барып-келіп үлгересің, коян жүрек коркақ 
болма, Полищук,— деп Рогов та түсіндіріп түр.

— Коркып түр ма? — деп сурады Батманов жакындап ке-
л іп ,-  Бул керек іс, жолдас. Баржаны казір жөнелтпесек ке- 
ишнен кан түкіретін боламыз. ’

— Еиітеңе етпейді. барады,— деді Рогов.
Кызылшырайлы Полищук Батмановка капады пя р,пта,іо

Бұлар жылынып та үлгіргеи жоқ, Рогов істіістіц жаі)ын баяи-
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дап, жөнелтілген үш баржаға бір тәулікте не тиегендігін ай- 
та бергенде, сүрініп-кабынып үйге біреу кіріп келіп, үстіндегі 
киімін жұлмалап шеше бастады. Телогрейкасы, шалбары, пи- 
малары, керек десе басындағы бөркі де мұз болып сіресіп ка- 
лыпты. Өзі көкпеңбек болып калшылдап, тісі-тісіне тимей тұр.

— Халка «Тайфун»... Песчаная шыганағында отырып кал- 
ды,— деп ол сөзін үзіп-үзіп әрең сөйлеп тұр.— Жәрдем көрсе- 
ту керек... Темір пісіретін апиараттар... Құрал-сайман... Аммо- 
нал! Ондағы халык... Жүз адам. Елдің үрейі кашкан... Мен бір 
кішкене кайыкпен... аударылып кеттім... Малтып келуге тура 
келді.

Рогов Батмановка жалт карады да, диспетчер үйінен атып 
шыкты. Василий Максимович причалдарға келген кезде, мо- 
торлы кайык үстінде түрған көк бушлат кнген Роговтың еңге- 
зердей денесін көрді, катер жағадан жаңа ғана кетіп бара 
жатыр екен.

Баржада Батмановты жүк тиеушілер мен буксирдің коман-
дасы айнала коршап алды.

— Жүкті кайтадан түсіреміз бе, басты к?— деді жүк тиеу- 
шілердің бригадирі.

— Бізге мұны буксирге бекер алгыздыпыз. Есі бар адамдар 
мүндай уакытта флотты ремонттаумен болады, мұздың арасы- 
мен катерларды айдамайды.

Батманов караса, мұньғ айтып тұрған әлгіде Роговпен дау- 
ласатын кызылшырайлы Полищук екен.

— Жүкті кайта түсіруге болмайды, баржаны буксирге ал- 
ғызғанымыз да бекерге емес,— деп жауап берді оларға Батма- 
нов.

— Қазір Песчаная шығанағында Халка кұрып кеткелі тұр, 
оның үстінде адамдар және қымбатты заттар бар. Бұған кім 
жауап беруге тиіс? — деп сұрады Полищук.

— Халканы шығанактан сүйреп шығарамыз, оған алан бол- 
ма, мен онда Роговты жібердім, ол батпактан шайтанды да 
сүйреп шығарады.

Бастык өзінің айналасында тоңып, жабыркап тұрған адам- 
дарға карады.

— Үрейленуге рұксат етпеймін? — деп ол айғайлап жіберді. 
— Бала болып кеттіңдер ме! Қөрінген жерде жаназа окый бе- 
ретін болсак, онда көздің жасы да жетпес. Қазір жөнелуге дай- 
ындалыңыз! — деп Полищукке карады.

— Зорлап жіберуге правоңыз жок. Калалык Аткару Ко- 
митетінің бүл жөнде тыйым салған бұйрығы бар,— деп стар- 
шина түнеріп карсы болды.

— Жігітім, бұған менің правом бар. Праволарымды тексе- 
ріп кайтесін, дұрыс айтып тұрған жоксын. Қазір мен сені зор- 
ламаймын да, бірақ өзің түсінесін.— Былғары колғап киген
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колдарынын тоңған саусақтарып Батманов бір кысып, бір жа- 
зып тур — Біздің учаскелерде адам деген өте көп, Адун тоқта- 
ғаннан кейін онда тағы да кісілер жібереміз. Сонда оларды 
немен асыраймыз? Адун үстімен мүз жолын салып алғанша, 
азық-түлікті атпен немесе машинамен жеткізіп үлгіргенше, көп 
уақыт өтеді. Ал олардың жұмыс істеулері керек. Бірақ учаске- 
лерде кұрал-саймандар жетпейді, ең керек деген материалдар- 
дың өзі жоқ. Құрқол жүріп жұмыс тьждыра алмайсың. Тоғай- 
дан отынды арқалап жеткізуге де болмайды, ендеше аттар да 
керек. Сенің ойыңша адам дегеннің керегі не, мейлі аштан өле 
берсін, керек болса, отынды тоғайдан өздері арқалап тасысын, 
жұмыс істемесе қойсын дейсің ғой? —

— Мен олай деп тұрғаным жоқ,— деді Полищук.
— Ендеше, сен оларды сол арадан бері қарай алып шьж. де- 

мексің ғой? Ойлап көрші өзің, уақыт жетпей жатқанда мен 
адамдарды тайгадан алып шығам деп, босқа уақыт өткізуіме 
бола ма? Олар қазір учаскелерге орналаса беруі керек, сөйтіп, 
кыскы жұмыстарға даярланып, Адун тоқтасымен мұз үстінен 
жол салуларьі' керек. Әлде сен бұл жағдайдан шығудың басқа 
бір жолын ойлап таптың ба?

Василий Максимович көңілге қондыра, даурықпай байып- 
тап сөйледі. Полищук ашуланып қалды:

— ЛЛені келекелеп тұрсыз ғой, бастық! Мен ештеңе де ой- 
лап тапқаным жоқ. Және маған түсіндіріп жатудың да керегі 
жоқ: учаскелерге өзім де барғамын, адамдарды көргемін, олар- 
мен әңгімелескемін. Олар қайткенде де шыдап тұра алмайды.

— Егер де біз осы екі халканы айдап жеткізсек, олар шы- 
даи алады.— Василий Максимович төңірегіндегі адамдарға 
карады да, кенеттен ашуланып: — Қорқасыңдар ма, немене? — 
деді.

Қорықсақ қорыққанымыз, таңданатын дәнеңе жоқ,— 
деп көптің ішінен біреу шыныи айтты.— Мүлік те науыт бола-
Ды, өзіміз де апатқа ұшыраймыз. Мүмкін емес қыйын істі 
орында деп зорлайсыз.

— Сіздерге тек жеңіл істерді ғана тапсыру керек екендігін 
мен білмеппін,— деп Батманов көптің ішінен олгі өзіне қарсы 
келген біреуді шақырып алды,— Қалай ойлайсыз, біздің май- 
дандағы жолдастарымызға жеп-жеңіл жұмыстар тапсырылады 
ғои деисіз бе? Ұялсаңдар еді! — деп тағы Полищукке қарааы 
да. Қане, жүргізініз, мен өзім басқарып барамын.

Ііолищук біраз үндемей түрды дағы:
— Мүның реті келмейді,— деп Батмановқа карсышык біл- 

Дірді. Құрылыс бастьиғының әрбір кішкене баржаны өзі ептіп 
алып баруы жарамайтын іс.-Старшина кызу сөз үстінле 
ш т алған, оркайсысы күректің басындай колғаптапкш^*? 
киш, басындағы құлақшынын көзіне таман еңкейтіЛойды ™
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— Сіздердің араларыңызда коммунистер бар мр? — деді 
айғайлап Залкинд; бір топ адамды соңьинан ертіп, ол да бар- 
жаның үстіне шықты.—  Коммунистер екі халканы да менімен
бірге алып жүреді,— деді.

— Михаил Борисович, сізге тіпті не болып кеткен!— деді 
Полищук қатты дауыстап.— Мен партияда жоқ адаммын, ен- 
деше мен сырт қалмакпын ба? Бұдан кейін калаға бетіпді 
көрсете алмасеың: Полищуктің орнына халкаларды Адун бойы- 
мен Залкинд алып жүріпті дер! Түсініз.

Старшина өзінің командасына қолын сілтеп қалды. Буксир- 
шілер, старшинасының соңынан тасыр-тұсыр жүгіріп жоғары 
көтерілді.

Жетінші тарау
ОЛАР МІНДЕТТЕРІН ҚАЛАИ БӨЛІСТІ

Қүрылыстың басталуы кыс маусымына дәл келді. Жағдай- 
дың ерекше қыйын болуының себебі де осында еді. Инженерлік 
заңдар бойынша қысқы жағдайларда нефтепровод салуға бол- 
майды делінетін. Қалай болған күнде де, шетелдердің көрнек- 
ті мамандары кыс жағдайларьжда нефтепровод салуды мүмкін 
емес деп санап келген, ал Грубский көбіне бұл мамандардың 
беделдеріне арқа сүйейтін. Батмановтың штабына ұзақ уақыт 
кабинетте отыра беруге, сөйтіп ұрыссыз, арпалыссыз трассаны 
жел мен боранның билігіне беруге келісімге келуден басқа еш- 
теңе қалмаған сыяқты.

Бірақ мұның өзі Грубскийдің үкімет тағайындаған мерзім—  
орындалмайтын мерзім деп жазған баяндамасына қол қою- 
мен бірдей еді. Нефтепровод төсеуге берілген он екі айдың ең 
кем дегенде жеті айын қыс алып жатса, оны қалай есептемеуге 
болады? Батманов пен оның көмекшілерінің ойында кол кусы- 
рып, босқа отыру болған жок, демек, олардың ұстаған жолда- 
ры да өзінен-өзі анықталды: қыстың бір айын да, бір аптасын 
да, бір күнін де бос өткізбеу керек — тіпті сол қыстың өзіне де 
елең аспау керек! Бірақ қысты ескермей қою оңай емес. Өйтке- 
ні, кыс түспей жатып-ақ құрылысшыларды толып жатқан ма- 
шақатқа салды.

Алғашқьг кар жауып та өтті — алдағы күнде каншасы 
жаумақ! — баскарма мен учаскелердің күнделікті жұмысы бө- 
геліп, тек қана жолдарды кардан аршумен шұғылдануға тура 
келіп отыр. Бірнеше баржаларды учаскелерге жөнелту сыяқты 
оп-оңай жұмыстың өзі өте қьшынға айналды. Адунның орта- 
сында тұрып қалған баржаны құтқаруға кеткен Рогов әлі қайт- 
қан жок, оның өзінің де, баржа толған адамдардың да қайда 
екенін ешкім жөндеп білмейді. Өзен бойын қуалап келген адам 
арқылы онан: «Шығанақтан сытылып, әрі қарай жөнелдік»
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пеген ауызша хабар келді. Полищук алып кеткен соңғы ек» 
баржанын тағдыры да әлі мәлім емес. Құрылысшылар учаске- 
лерге баратын жолдардан мүлде айрылып калды, су жольі тоқ- 
тады, мұз үстінен жүретін кыскы жолды әлі салу керек. Ірас- 
самен катнасатын бірдеп-бір байланыс кұралы енді самолет 
кана болып калды, бірак, оның өзі де тек почтаны учаскелерге 
ұиіып жүріп аспаннан тастап кеткені болмаса, жер тауьщ ко-
нуы мүмкін емес еді. о ■

Адун кар түскен сон теп-тегіс ағарып, жай даламен бірдеи
болып кетті. Өзен бетіндегі мұздардын су күшімен акырын сыр- 
ғығанын тек тесірейе карағанда ғана айыруға болатын еді; 
мұзды сауытпен кұрсанған Адун әлі де ырыкка көнбей жатты.

Өзенге әлсін-әлі карап койып, Батманов кұрылыс жөнінде- 
гі өзінің алғашкы бұйрығын жаздырдьі'. Онда кыска карсы кү- 
ресудін тактикасы айтылған: бір сағат уакытты да боска өткіз- 
бей ұзакка созылатын суыкка даярлану, отынды мол ғып 
дайындау, үйлерді жылыту, кыстық киімдер мен аяқ киімдерді 
жөндеу, кысы қатты тайгаға кажет барактар мен жерүйлер, 
пекарнялар мен асханалар, мопшалар мен кір жуғыштар, 
складтар мен клубтар сыяқтының бәрін салып бітіру; Адунның 
катуына байланысты әзен мұзын тазартып жол салу, сол ар- 
кылы трассаға карай жүретін жол тарту; осы мұз жолымен 
складтардан учаскелерге, бүкіл линия бойына азык-түлік, тру- 
балар, кұрал-жабдық, техникалық материалдарды үздіксіз та- 
сый беру.

Бұйрыкка коса нұскау берілді. Оны ысылған адамдардан 
кұралған комиссия жасады. Бүл нұскауда ештеце қалдырыл- 
май түгел айтылған, ец аяғы, матрацтарды немен толтыру, 
Адунда мұз астыпан балыкты кандай әдіспен аулау, діңгене 
ауруына карсы карағай майын калай даярлап, оны калай ішу 
керек, үйдің іргесін калай көму, есік алдындағы бөлмелерді 
калай жылыту, барактарды калай жылы ұстау сыяқты ұсак 
мәселелерлің жайына дейін көрсетілген.

Бұйрыкты' трассаға самолетпен жіберді. Мұнымен катар 
Залкинд ноябрьдің басында өткізілмек болған партия конфе- 
ренциясына даярлану туралы хат жіберді. Самолет ұшуға даяо 
болып әбден әзірленген кезде, парторгтың өзі де бірге үшүға 
ұиғарды. Бірак, ешкайда коиа алмай. Залкинд тек әуеде сепу- 
ендеп каитып келді. Бұл оны катты ренжітті.

— Бұл жолғы сапарымныц сәті түспегеніне катты өкінііп 
тш ш .-дед , ол кешкілікте Батманов пен Беридзеге -  ҚазТп 
ада^мдармен бірге трассада болғым келеді Оіаптын' " 
кьтьшшылыктарды бастарыиан кешіріп жатканьш ойлап кэр'

Беридзе оның сөзін жөн кяріп макуллалы 
лык комиссарнатынан келген б^ГфьпстІрды" карасты ры Г^ы ^



ғаи Батманов басьш көтеріп алып, парторгка назарын аудара
карап:

— Сенің бұл сапарың — тек көңіл жұбату ғана, ал бұл 
жолдың еәті түспегеніне мен өкінбеймін,— деді ол.— Егер де 
сен учаскелердің бірінде ұдайы он бес күи отырған болсаң, 
одан пайда болатыпдығына күдіктенбес едім. Бірак сен бір 
учаскенің ғана емес, он екі учаскенің парторгысың ғой. Жүз 
кайтара, керек десең әбден түсініп жеткеніңше айта беретінім: 
кұрылыс үшін казіргі керекті ең басты мәселе іске ынталы, бе- 
рік, іскер штаб күру. Міне Халык Комиссары да, жоспарын 
орындай алмай кұлаған екі жүз он бесінші кұрылыс туралы 
осыны жазып отыр.— Батманов жоғарыдан алынған бұйрык- 
тардың біреуін Залкиндтің алдына тастай берді.— Құрдан-кұр, 
ойдың әуеніне еріп, Полищуктің орнына екеуміз баржаға мініп 
те кете жаздадык. Ол жігіттің бізді токтатуға акылы жеткені 
жаксы болды. Өйтпегенде кұрылыс басшысыз калар еді. ЛАенің 
трассаға барғым келмейді деп ойлайсың ба? Ал үшеуіміз бір- 
дей ойдың әуеніне еріп трассаға тарталык. Учаскеге барып 
отырайык та, шаруашылыкты баекаралык. Одан не шығара- 
мыз? Одан табатынымыз сол, бүкіл кұрылыстың басшысы бо- 
лудың орнына, тек бір учаскенің ғана басшыеына айналамыз...

Василий Максимович кекесінді сөзін доғарды да, бүйрык 
кағазды кайтадан орнына салды. Залкинд пен Беридзе үндемей 
отырды. Батманов енді оларға ак көңілдікпен акылын айтып:

— Шыдай түрыңдар, сендерді әлі баскармаға жібермей 
коятын күн де жетеді, үнемі трассада тұратын күндерің де бо- 
лар,— деді.

Батмаповтың сөзінің дұрыс екендігін парторг пен бас инже- 
нердің өздері де түсінетін. Баскарманың жұмысын Батманов- 
пен бірге жолға кою үшін бұлар да бар күштерін салды. Бас- 
карманың өзі де күн санап жұмысты тәртібімен істейтін штаб- 
ка айнала бастады. Батманов, Залкинд, Беридзе үшеуі бұл 
штабтың үш тұткасы болды, аккумулятордан шығатьж электр 
куаты сыякты, барлык куат аппарат звеноларына осылардан 
тарап отырды.

Бір ретте бұлар, калжыңдап, әңгімлесіп отырып өзара мін-
дет бөлісті:

— Менің үлесіме тиетіні: кар тазалау, Либерманмен керісу, 
адамдарды киіндіріп, тамактандыру, отын-су әзірлеу, тағы сон- 
дай кара жүмыстар. Осы ұсак-түйек жұмысты бітіргеннен кейін 
былай шығамын да шекілдеуік шағып, сырттан карайтын бо- 
ламын,— деді Василий Максимович.

— Менің ісім одан да оңай... Адамдармен сөйлесу, іштері 
пыспас үшін олардың көңілін аздап көтеріп кою,— деді Зал- 
кинд.

— Қалғанының бәрін мұнда артатын болдым ғой,— деп
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Беридзе жазған кұлда шаршау жоқ дегендей, өз желкесін ала* 
қанымен қағып-қағьш қойды.

Батмановтын «кара» жұмыстағы уакытынын көбі жабдық- 
тау шаруашылығына кететін болды. Либерманды ол күніне бір- 
неше рет шақырып алып, жиі-жиі телефон соғып, түрткі салып 
отырды. Жирен шашты қазандай басын кайта-қаита ұстап 
жабдықтаушы Батмановқа ведомстерді, анықтамаларды, мәлі- 
меттерді ала жүгіретіп болды. Цифрларды зерттей келе, Ьат- 
мановтың көзі істің шын мәніне жететін еді. Учаскелерде киім- 
кешек заттардың сонша жетпейтіндігі оны қаііран қалдырып, 
жаман кейітті.

— Сіз қысты трусикпен қарсы алғансыз! — деп сөкті ол 
Либерманды.— Бүгін-ертең жаңадан келгелі тұрған жұмысшы- 
лар үшін даііындаған ые жылы киіміңіз, не аяқ киіміңіз жоқ. 
Трассада көп ұзамай қырық-елу градустық аяз болады. Сонда 
сіз адамдарды немен киіндірмекшісіз?

Сыртында «Қатнас қағаздар» деген жазуы бар бір үлкен 
қалың папканы альт келді де, Либерман құрылыстың бұрынғы 
бастығына берілген отыз шақты рапорттарын көреетті.

— Міне көрдіңіз бе, киім-кешек жетпейді, кыста жалаңаш- 
жалпы қаламыз деп талай жазғамын. Құрылыстың бұрынғы 
басшы.яығыі осының бәрін ескерусіз қалдырды.

— Сіз ескі басшылыкқа сілтеуді енді қойыңыз. Мынау қам- 
пыйған папканы не үшін жасап алдыңьиз,— әлдеқалай сұрай 
қалса, осы қағаздармен басыңызды арашаламақшы ма едіңіз? 
Түкке тұрмайтын іс. Күнаң үшін шын жауап беретін болғанда, 
жүз тонна қағаздың да жәрдемі тимейді. Өзіңізді өзіңіз босқа 
алдап, бұдан былай құрғақ елеске иек сүйеп жүрмеуіңіз үшін, 
мына еңбектеріңізді ескерткіш ретінде менің тығып қойғаным 
жен болар.— Батманов алды да, папканы сейфке сальвп қой- 
ды.— Менімен енді мұндай қағаздарынызды алып келіп сөйле- 
сіп жүрмессіз, әрбір жазған рапортыңьіз үшін бір жеті бойы 
көңілсіз жүрерлік сыилық альш отырасыз. Әйтседе, адамдарды 
немен киіндірмекшісіз? Осыған жауап беріңізші!

Шешетайым-ау! Оныі кайдан алам? Базардан сатып ала 
алмайсың, орталық болса жібермейді!.. Главкаға берілетін те- 
леграммаға қол койып беруіңізді өтінемін.

,, . і ̂  ̂ м салып жәрдем с ү -
рапты: «Киім-кешек жөнінен аса қыйын жағдай туды жумыс-
шылардь* жалаңаш, жалаңаяқ қалдыру құрылысты’ тоқтату
қаупш туғызатын болғандықтан телогрейкалар, мақталы
шалбарлар, пималар, шолақ тондар жіберіқіздер» деп жазып-

-  Міне юморист, Марк Твеннің сәтсіз күні туған ә у л р т і  
боларсыз,-деді де Батманов телеграмманы жыр^тып таста 
ДЫ- Газеттерді неге оқымайсыз? Р та'
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— Окыймын... «Правданы»... «Известияны»... жергілікті га-
зетті...

— Окьимайсыз. Газеттерді окыйтын адам жанағыдай те- 
леграмма жазбас еді. Мына газетті алып каранызшьи, оның бү- 
тіндей бір беті кандай моселеге арналған екен,— деп Василий 
Максимович газетті жабдыктаушыға ұсынды.

Либерман газетке карап тұрды да:
— «Қызыл Армияның жауынгерлері үшін жылы киім-кешек 

жыйнап берейік»,—  деген жерін дауыстап окыды.
— Қызметкерлер арасынан киім-кешек жыйнау ісін Зал- 

кинд ұйымдастырмак. Оған жәрдемдесу керек. Қолда бар жаңа 
шолақ тондардың, пималардың, бөріктердің жартысын Қызыл 
Армияға бөліп беріңіз.

— Шешетайым-ау! Қалайша бөлеміз!— деп жабдыктаушы 
шошып кетті.— Біздің өзімізге де жетпей жатыр. Адамдар 
киімсіз жүр деп өзіңіз жаңа ғана айттыңыз ғой.

— Бір сөзді маған қайта-кайта айтқыза бермеңіз. Беру ке- 
рек! Сіз мені қаттьи тарыктырып тұрсыз, Либерман. Әуел баста 
маған кұлашы кең адам сыяқты көрініп едіңіз, байкай келсем 
сіз жабдықтаушы емес, берекесіз дүниекор, жәй кладовщик 
қана екенсіз ғой. Тегі сіздің барлық күш-кайратыңыздың бәрі 
пайдасыз рапорттар жазумен өтетін көрінеді. Сіздің иек асты- 
ңызда сырткы киім мен аяқ киім дегендеріңіз үйіліп жатыр, 
оған неге көңіл бөлмейсіз?

— Қайда үйіліп жатыр? — деп Либерман безеу басқан қоң- 
кақ мұрнын тыржыйтып койды.

— Мен әскери ұйымдармен келістім, олар бізге ескі киім- 
кешек бермекші болды, жұмысшыларға содан кыскы киім тігу- 
ді қолға алыңыз. Рубежанскіге барыңыз да осы айтылған дү- 
ниені тиеп жөнелтіңіз. Екінші мәселе үлкен тігін мастерскойын 
жөндеңіз. Оған үй іздеңіз. Залкинд бұл жұмысқа үй шаруашы- 
лығындағы әйелдерді тартуға уәде берді. Тігін мастерскойы бір 
аптаның шамасында жұмыс істей бастауға тиісті.

Батманов тұрмыс жабдығын техникалық жабдықтан бөліп 
алмакшы болды, өйткені Либерманның шаруашыльпғы сонша- 
лықты кең еді, шегеден бастап майға дейінгі барлық жабдьж; 
соның шаруашылығына карайтын. Алайда техникалық жабдық 
жөніндегі жаңа бөлімді ұйымдастыру ісі кешеулей берді, өйт- 
кені сол бөлімге басшылық істейтін іскер адам табыла қой- 
мады.

— Шешетайым-ау, біз'де жабдықтаушьг деген мүлдем жоқ 
кой,— деп бажалактады Либерман. — Инженерлер көп, тех- 
никтер одан да көп, экономист дегендерге тіпті сан жетпейді, 
ал жабдықтаушылар деген жоқ. Менің бөлімімдегілер не ак- 
мактар немесе жүліктер. Жұмыс істейтін жан жоқ, бәрін өзің
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істеуге тура келеді. Мен төрт күбыласы сай келген Кай Юлий
Цез"арь емеспін ғой. ___

Либерманнын мүндай шағым сөзіне Батманов жауап ре-
тінде мынаны ескертті: . . л .

— Сіз менін есіме ескіден келе жаткан оір күлкі әнгімеяі
түсірдініз,— деді Батманов.— Бір поручиктін денщип1 осы сіз
айтып түрғандай теорияны уағаздапты: бүкіл дүние екіге оө-
лінеді-мыс дейді екен. Екі бөліктің бірінші жағы — аса касиет-
ті жағы — поручик пен онын өзі. Екінші жағы жүліктер,
сұмпайылар мен акмактар болады-мыс. Сол денщик сіздін ті-
келеіі идеялык ұстазыңыз болар-ау деймін.

Жана бөлімнің бастығы ойда жок жерден табылды, табыл- 
ғанда да сол Либерман жамандаған кызметкерлердің өз ара-
сынан шыкты. . ^

Василий Максимович адамдармен танысып-білу үшін бө- 
лімдерге жиі-жиі кіріп тұратын. Түнгі кеш уакыттын бірінде 
баскармада өзінен баска кім калды екен деп тексергісі келді.

Бөлметердің барлығы дерлік кап-караңғы, адам жок бос 
калған, тек Залкинд, Берндзе, Ковшов, Гречкин және Филимо- 
новтың кабинеттерінде ғана жарык көрініп, сөнлескен дауыстар
естіледі. Жабдыктау бөлімінде кызыл шырайлы, бүйра шашты 
әдеміше келген бір жас жігіт біреумен телефон аркылы сөйле- 
сіп жатыр, Василий Максимович оның даусын коридорда келе 
жатып-ак естіді. Сездің төркініне карағанда, сол кезде Рубе- 
жанскіде жүрген Либерманмен екі арада ірі әңгіме болып 
жаткан сыякты.

— Сіздің жаратылысыңыз жабдыктаушы емес, актер болып 
жаралғансыз! Мен сізді актер деп түрмын, сізге ойнау, бірде- 
мені өтірік білмегенсіп, өз басыңызды, калпыңыздан гөрі зо- 
райтып көрсету катты ұнайды! — деп әлгі жігіт телефонның 
трубкасына аиғайлайды.— Ініңіз Лазарь Либерманның үлесіне 
тиген күрметтеп қол шапалактаған қошеметтер сізге маза бер- 
мей жүрген болар. Не дейсіз? Естілмейді? Сіз мүндай сөзді 
естуді сүймейсіз ғой! Ал менің аға, інілерімнің арасыңда артист 
жок, маған даурыкпалы даңқтың да керегі жоқ. Маған даңқ- 
тың керегі жоқ деймін. Жабдыктаушы болып калған болар 
едім. Тарихтағы осы шағын ғана роль маған әбден жарап жа- 
тыр! — Либерманның ие жауап бергенін әбден тыңдап ботып 
әлгі жіпт тағы да: -  Жарайды, мен сізден көз жасымды көп 
кылып жыламаи-ак, еңіремей-ақ айырыламын! Керек десең 
куаныш үстшде бір стопка арак та ішіп жіберермін! Менің ка- 
мымды онлап алаң болмай-ақ қойыңыз, орналасармын. Батма- 
нонқа барамын. ол, жүрттың бәріне жүмыс тауьіп береді десед 
гоп... Мені өитіп коркытпай-ақ қойыңыз, мен бал̂ а емеспіғ

1 Денщик — офицердін, өз кызметіндегі солдат
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рой . Қайта өзіңіз акылға келіңіз.—  Яков Тарасовичыңыз болса 
кетіп калды, енді сіздің өнеріңізге камкорлык ететін ешкім 
калған жок!..

Есік жанында тұрған Батмановтьг көріп калып, әлгі жігіт 
телефонды тастай берді де, ұшып түрегеліп, каздыйып тұра
калды.

— Сіз кім боласы з?— деді Батманов.
— Федосов, техникалык жабдык жөніндегі жауапты орын- 

даушы.
— Мен сізді неге білмеймін?
— Сізбен катардағы жай кьизметкерлердің арасында көбі- 

несе бөлім бастыктары жүреді ғой. Біздер, жабдыктаушылар, 
Либерманның тасасында көрінбейміз.— Федосов Батмановтың 
бетіне тура карап жауап беріп тұр.

— Я, оның тұлғасы зор,— деді макұлдап Василий Максимо- 
вич.— Ж аңағы кызу әңгімеңізде менің атымды немен байла- 
нысты атадыныз?

— Мен сізден Либерманмен байланысы жок бір жұмыс бер 
деп сұрамакшы едім. Осы бір декорация мені әбден тойдырып 
болды: сыртымыздан карағанда жап-жаксы болып кврінгеніміз 
болмаса, жұмысты нашар істейміз, жұмысты жаксы істеуге 
емес, сырттай жаркырап көрінуге тырысамыз. «Орындалды... 
табылды... сұралды...» деген сыякты шыйрак рапорттарды бе- 
ріп, сізді алдап жүрміз. Ал шынында, істің бірде-біреуінде тәр- 
тіп жок, ештеңе де істелге.н жок, ештене де орымдалған емес. 
Жабдыктау ісінде жоспар жок. Учаскелер зар илейді, біз олар- 
дың көңілдерін аулай береміз, кадам бассак өтірік айтамыз. 
Жетпейтін материалдар толып жатыр, бұл материалдар, мүм- 
кін, әзірше керек те емес шығар, бірак, соныра олар керек бо- 
лады ғой, сонда құрылыстыц барысы еріксіз кідіріске ұшырай- 
ды. Желел шаралар колдану кажет, оның орнына біз бас 
сауғалату үшін кағаздар жазумен болып жүрміз...

Федосов жанын жеген ойлардың бәрін дем алмастан бір-ақ 
айтып салды. Ол тастаған телефон трубкасы гуілдеп, ызылдап 
жатыр. Батманов трубканы алып кұлағына тосты.

— Алло, Федосов. Батмановка баруынызға тыйым сала- 
мын!— доп Либерман телефон сымынын екінші жағынан айкай- 
лап жагыр екен.— ІІІешетайым-ау, үйдегі кокысты сыртка 
шығарудын керегі не? Біз екеуміз өзіміз үрсыстык, өзіміз тату- 
ласамыз да. Өмірде не болмайдьг дейсің! Менімен кырғый ка- 
бак болудзн ешкандай мағна шыкпайтынына сізге сенім бере- 
мін,— деп Либерманнын даусы бал тамғандай шығып жатты.

— Либерман,— деді Батманов трубкаға аузын такап,— үйі- 
ңіздегі кокыс шынынла да өте көбейіп кеткен екен, мен үйіңе 
кіріп едім, сол кокыска көмілдім де кеттім. Менің сөзімді естіп 
тұрсыз ба? — Либерман жауап катпады, кұрылыс бастығының
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телефон оңгімесіне ойда жок жерден киліккеніне ол, теп сасып 
калған болу керек — Новинскіге тезірек кайтыныз, мұнда сізді 
мен куанткалы отырмын: бұл дүниеден сізден баска тағы бір 
жабдыктауніьі' табылды, сонымен катар өзі акмак та, жүлік ге 
емес сыякты. Анадағы күтуші денщик ұстазыңыз сізді шатас-
тырған екен.

Либерман Рубежанскіден кайтып келгеннен кеиін Ьатманов 
жабдыктау ведомствосын дереу екіге бөлді. Василиіі Максимо- 
вич жабдыктаушылардың екеуін де шакырып алып, Либерман- 
ға Федосовты кайтадан таныстырып айтып:

— Танысып койыңыздар, енді кокыстарыңызды да ауда- 
рып-төңкерістіріп көрейік,— деді.

Учаскелердің калай камтамасыз етілгендігін Федосов тольгк 
баяндап өтті. Ол өзінің бүрынғы бастығына тигізіп бір ауыз сөз 
айтпалы, бір рет те оған сілтемеді де, бірак Федосовтың сөзінің 
бәрі Либермандьг бетке соккандай болып тұрды.

Қүрылыста: трубалар, задвижкалар, муфталар, темір пісіру 
аппараттары, темір пісіруге керекті электродтар, су астымен 
төселетін кабельдер, сұйык шынылар, битумдер, тағы баска 
сол сыякты жетіспей жаткан материалдар көп еді. Федосов 
туырлыктай бір ведомостарды алдына жайып ұстап тұр, жеткі- 
ліксіз материалдарды санаудың ұшы-кыйырына жететін емес. 
Федосовтың колындағы тізімде аталған заттың әркайсысының 
өзінше бытыскан тарихы бар-ды. Трубалар, задвижкалар, на- 
сос стзнциясына керекті кұрал-жабдықтың бөлшектері сырткы 
Сауда Халық Комиссариаты аркылы берілген заказдарға бай- 
ланьісты болатын, сөйтіп, бұл заттарды жуыкта ала коямыз
деп есептеуге де болмайтын еді. Кейбір материалдарды соғыс- 
тың алғашкы күндерінде оңтүстіктегі заводтар жөнелткен, бұ- 
лар жолшыбай жоғальип кеткен. Ал казір сол заводтардың өз- 
дері не шығысқа көшірілген, немесе жана орынға келіп орнық- 
қаннан кейін майдан үшін басқа продукция өндіруге кіріскен.

Федосов жағдайдың барлык кыйыншылык сыйпатын көр- 
сете отырып, баяндамасында ешнәрсені жасырмай, ешнәрсенің 
өнін айналдырмай жасауға тырысты- Ал жабдықтаушының біл- 
гісі келгені оның жасаған мәлімдемесіне бастықтың калай қа- 
рағандығы еді. Ол бұркан-талқан болар деп ойлады. Бірак Ва- 
силии Максимовичтің өңінен назар аудара тыңдағандық қатты 
оилағандыктын белпсі көрінді. Техникалық жабдықтың шатыс- 
кан шаруашылығының жай-күйін ақырында жөндеп білгеніче
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секретарын шақырып алып, Федосовтың басшылығы бойынша 
жаңа бөлім ұйымдастырылатыны туралы кыскаша бұйрыкты 
айтып отырып жаздырды да, оған сол арада кол койды.

— Тағы бір мәселе, бастык жолдас,— деді Федосов.— Біз- 
дің жабдыктау ісінде баланс ортак, финанс шаруашылығы да 
бірге. Енді бізді бұл жағынан да екіге бөлсеніз екен.

Либерманның алғашкы кезде Федосовка бөгет жасайтын- 
дығын алдын-ала сезген Батманов жаңа бөлімді өз алдына 
жеке баланска бөліп шығару турасында телефон аркылы жар- 
лык берді.

Бөлімді казір жеке бөліп шығаруға болмайды, есепті жыл- 
дың аяғын күту керек деп бас бухгалтер бұған карсы болды. 
— Жалпы айтканда бұл жөнінде кідіре тұрған тәуір, өйткені 
мұның өзі бухгалтерлік есептің мүддесіне сай келмейді,— де- 
ді ол.

— Онын есесіне кұрылыстың мүддесіне сай келеді. Сіздің 
бухгалтерияңыз баска нәрсе үшін емес, тек кұрылыс үшін ғана 
©мір сүретіндігін сіздер кашан ұғынар екенсіздер? Мен сіздің 
есеп-кыйсабыңызды күтіп отырғым келмейді. Бухгалтерлік есе- 
біңізді құбыжык кып көрсетіп, мені шамдандыра берменіз, әйт- 
песе, мен оны дереу колға алып мүлде кұбыжык етпей тастар- 
мын... Барыңыздар, бөлісіңіздер,— деп Батманов жабдыктау- 
шыларға карады.— Естерінізде болсын: ешкандай кикілжің 
мен егеске жол берілмесін. Бір-бірінді сүймей, өзара жиіркеніш 
жоне баска драмалык сезімдер білдірулеріне болады, бірак 
жұмыс үстінде бір-біріне көмек көрсетіп, достык жасап, іс үшін 
пайдалы болса тіпті сүйісіп те жіберуге міндеттісініздер. Егер- 
де болымсыз таластарыңызды естісем, кұдай жазбасын, онда 
©з обалдарыңыз өздеріңізге!

Либерманның қонкак мұрынлы, тұнжыр көзді, табзктай ка- 
лың беті біреуді кекеп, тәкаппарсінген пішінді білдірді. Оның 
мұнысы Федосовты коя беріп, Либерманды алып калуға Васи- 
лий Максимовичті мәжбүр етті.

— "Үйіңіздегі мен көрген кокыс үшін сізге сыбағаңызды 
мыктап тұрып беруге лайық еді. Өзіне кажет корытындыларды 
өзі шығарар жоне менің сыпайылык істегенімді өзі де бағалар 
деп ештене демеген ед:м. Мен кателесіппін. сіз корытынды 
шығармапсыз, менің сыпайылығыма ешкандай баға бермепсіз, 
осының борі казіргі кескінінізден-ак көрініп тұр. Сізге карай- 
мын да кайран боламын: өзіңіз неткен адамсыз, Либерман? 
Сізді жау деп санауға болмайды. Бірак. сіз әзір жәрдемші де 
емессіз. Сіздің жұмысыңыздың бәрі теріске бет бұрған. Кеіце 
адам емес сыяктысыз, бірак акмактығыныз быкып жатыр. Тегі 
өз жайынызды ойлағаныныз жөн болар, әйтпегенде кайтып 
шыға алмастай тереңге батып кетіп жүрерсіз. Қазір соғыс кезі 
ғой.
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— Ен дүрысы мені кұрылыстан босатыныз! Мен жұмыска 
жарамаймын, жұмыс істеуден тосыркап калыппын,— деді Ли- 
берман момакансып, бірак бұл сөзді ол шын ниетімен аитқан
жоқ. ' А,

— Койыңыз, Либерман, орынсыз спектакль жасаманыз- Ме- 
нің сізден тілейтінім адалдык пен әділдік, турашылдык. Қашан 
да болсын өз калпынызда болыңыз, екіжүзділікке бармаңыз, 
нені болса да дәл, сол күйінде айтыңыз. Бұдан былай үйіңізде 
жанадан кокыс шығудан өзімді кауіпсыз етуді катты талап 
етемін. Сіздін үйініз, менің де үйім, солай емес пе? Ендеше ол 
үйді күтіп, айта калғандай таза үстау керек.

— Күні-түні жүмыс істеймін, бар күшімді салып тырыса- 
мын. Шешетайым-ау! Сонда да мен жаксы емеспін...

— Жұмыс әдісін өзгертіп көріңіз! Есінізде бар ма, біз анада 
сізбен жүмыс әдісі жөнінде сөйлескен едік кой? Амал не, соны 
кайталауға тура келіп отыр. Бүдан былай қайталап айту бол- 
майтынын күні бүрын ескертемін.

Батманов жауап күтіп үндемей қалды. Либерман оған қы- 
рын карап тұр.

— Жақын адамдары жазып алған Лев Толстойдың сөзде- 
рін окығаныныз бар ма? — деп бастық тосын сұрак койды.

— Есімде бар, окыған шығармын,— деп Либерман таңда- 
нып, әрі күдіктене жауап берді.

— Оның бір айткан сөзін есіңізге салайын. Дәл сіздің оны 
жадыңызда сактағаныңыз жөн болар- Адам бөлшек (дробь) 
сыякты,— дейді екен Лев Николаевич, сол бөлшектің алымы 
(числителі) — адамның акыйкат өзі де, бөлшектің бөлімі (зна- 
менателі) — сол адамның өзі жөніндегі пікірі, ойша жоруы. 
Бөлім неғұрлым көп болса, бөлшек солғүрлым аз болады. Егер- 
де бөлім шексіз көп болса, онда бөлшек нольге тең. Шынында 
жаксы айтылған сөз емес пе?

Либерман тіл каткан жок. Оның тік кыркылған жирен 
шашты еңкейіп тұрған басы мен жуаи мойынында өгіз кыңыр- 
лыктың белгісі білініп түрды.

— Біреу өзінізге, ұнамсыз да болса, әділетті сөз айтып түо-
ғанда, ол адампың бетіне тура карауды әдет етіңіз! — деп Бат-
манов даусын сәл көтере сөйледі — Толстойдың әлгі форму
ласы боиынша сіздін нольге айналып кетуініз ыктимал -  цеп
Василии Максимович саусағымен нольді ишараттап койды —
Ақылға салып ойлану үшін сізге біраз уакыт мүрсттана беве-
мін. Екеуіміз не ке.пісеміз немесе мен сізді ең кіш: экспедитоп 
етіп Федосовка беремін. экспедитор

Қүрылыс бастығы осы сөзден кейін біраз үакыт Либепмян 
ды мазалаған жок, өйткені ол өз сезін-н'күшінТ п с І ін  едГ 
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мен өзі жүріп танысты, бөлім коллективінің алғашқы мәжілі-
сіне де катнасты.

Федосовпен екеуі жүріп орталык базаның ееік-тесігіне дейін 
калдырмай түгел аралап шыкты, складтардағы бұйымдарды 
гексерді, кыскы жолмен трассаға женелтілетін жүктердің жі- 
берілетін кезегін белгіледі-

Батмановтың өзі барып пристаньға таяу жерден жүк түсіріп 
коятын базаның орнын белгіледі; Адунның жағасынан басы- 
аягы үш күннін ішінде шатырдан тігілген поселке де пайда 
болды, бұған Старт деген ат койылды. Адун бойымен жүретін 
болашак мұз жолдың бір шеті осыдан басталды. Нефтепровод 
та осы арадан басталды деп есептеуге болатын-ды.

Сонымен бірге кұрылыс бастығы Кыйыр-Шығыстың, Си- 
бирьдің және Оралдың барлық ірі калаларына жеткілікеіз 
материалдар мен кұрал-сайман іздестіріп қайту үшін жөн бі- 
летін адамдар жібермекші болды. Бұл өкілдерді Батманов Зал- 
киндпен бірге отырып іріктеп алды.

Парторгтың жұмысы да басынан асып кетті. Ол ноябрь 
мейрамына дейін өткізілуге тиісті партия конференциясына 
бар ынтасын сала әзірленді. Трассаның бүкіл бойына бытырап, 
әлі күнге бір-бірімен байланыса алмаған, ең акыры телефон 
проводтары да жүргізілмеген трасса адамдарыньш. камын ой- 
лап мазасыздана берді. Конференция аркылы Залкинд калайда 
кұрылысшылардың бәрінің басын коспақ болды. Учаскелердегі 
партия басшыларымен жақындасып танысу, солар аркылы 
трассаның жай-күйін білумен бірге кұрылысшыларға тағьг да 
солар аркыльі' алда тұрған міндеттерді түсіндірудің ерекше зор 
маңызы болды. Кұрылыста көп тиражды газет шығаруға 
Москвадан рұксат келді. Залкинд бұған катты куанды, редак- 
цияны лезде кұрастырды, каладан барып, екі газет қызметкеріп 
алып келді. Ол парторгтың кабинетіне уакытша орналасып, 
бірден газеттің тұңғыш номерін шығаруға кірісті.

Баскармада партия жыйылысьі' болып, жаңа бюро сайлан- 
ды. Оның кұрамына Залкинд пен Батмановтан баска Ковшов, 
Филимонов, Гречкин және газет редакторы Пущин кірді. 
Парторгтың иницнатнвасы бопынша, оның ізінше комсомолдың 
активы жыйналды. Комсомолецтер құрылыс басшылығына өз 
тілектерін койды. Кең иықты, өткір жүзді, асыкпай кыймыл- 
дайтын пысык, жігіт, байланыс технигі Коля Смирнов сол мәж- 
лісте мағналы>, әрі ұғымды сөз сөйлеп, Залкинд пен Батманов- 
ка бұ-рылып күйінгендей пішінмен былай деді:

— Казір біз белсенді емес, керенаумыз. Осындай кезеңде, 
басшылардың алысты болжай алмауы салдарынан іске үстірт 
қатнасып келгенімізді айту кандай күйінішті. Боска өткен 
уақыттың есесін енді толтыруымыз керек. Бізді тезірек жұмыска
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жегікіздер. Қазірдік өзінде де жұмысымыз бар, бірак бұл жұ-
мыс бізге аз. л ^

Парторгтың тілегеніне сай, Коля Смирнов баскарманык ком-
сомол комитетінік секретарьи болып бір ауыздан саиланды.
Профсоюз ұйымы да өзін таныта білді. Профсоюз мүшелері
жалпы жыиналысында Гречкинді бастык етіп профком саила-
ды. Бөлімдерде, күн сайын жүмыс басталар алдында, саяси
информация өткізіле бастады... Баскарманың вестибюліне1 бө-
лімдердік социалистік жарыска түсіп мейрам алдында алған
міндеттемелері көрсетілетін витрина — үлкен такта ілініп ко-
йылды. Гречкин енді ешкімге тыныштық бермес деп баскар-
машылар калжыңдап жүрді.

Осының бәрін істей жүріп, Залкинд Батмановты да есінен 
шығармай оған жәрдемдесуге де уакыт табатын. Василий Мак- 
симович парторгтың шаруашылык мүктаждарына ерекше көңіл 
бөліп, өзіне камкорлык көрсеткенін сан рет ішіне түйіп жүрді. 
Өлкелік партия комитетінің рұқсатьмен Залкинд горкомның 
біріпші секретарьлық міндетін уақытша екінші секретарьға 
жүктеп, өзі босана тұратын болды. Мұнымен қатар ол кұрылыс- 
ка пайдасы тиетін жерлерде кейде өзінің секретарьлық право- 
ларын еске түсіріп отырды.

Новинск заводтарының директорларына Батмановты Берид- 
зе меп Федосовты Залкиндтің өзі тіленіп ертіп бармакшы бол- 
ды. Бұл жолығудың макеаты шаруашылык жұмыстарын баска- 
ратын адамдардың арасындағы джентельмендік карым-катнас- 
ты жөнге кою жзне өзара көмек көрсету еді. Батманов калалық 
өндіріс орындарьшың басшыларымен келісімге келіп, өзіне жет- 
пей жатқан кұрал-саймандарды жасату және олардан ондай- 
мұндай материалдар алуға үміттенді. Ең бірінші заводтың өзін- 
де-ак Залкиндтің боска еріп келмегендігіне көзі жетті.

Заводтың директоры Терехов деген жасы отыздар шамасьчн- 
да, ұзып бойлы, куаң жүзді жігіт бұларды жылы жүзбен карсы
алды. бірақ Залкинд келген мақсаттарыньщ жайын айта баста- 
ғанда-ак. ол сұрақ қойды:

Еңалдымен, аныктап алғым келеді: мен көріп отырған
Залкинд жолдас горком секретары ма, немесе қүрылыстығ 
нарторп ма?

— Екеуі де,— деп жауап берді.— Парторг Залкинд сіздеғ 
қурылысқа көмек сұрайды. Горком секретары Залкинд завод 
тын мүмкіншіліктерін өте жақсы білгендіктен, сол завод басшы

Г " ПІ кұрылыс мҰктажларына мемлекеттік және партиялы* 
тұргыдан карауына тырысады. ^

көте!р і т ИНД СЗУ ТарТЫП үлгіргенше. Тереков екі колын бірдеі

1 Вестибюль — үй алды.
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— Жеңілдім! Электродтар жасауға заказ кабылдаймын. Те- 
мір пісіретін екі аппарат беремін. Бар металымды бөліп бе- 
рейін. Ал калған өтініштеріңіз турасында ойланайын, главка- 
ның бастыктарымен кенесейін,— деді.

Қонактарды шығарып салып, Терехов былай деп қалжың- 
дады:

— Әрдайым осылай: Михаил Борисович пен жай әңгімеле- 
сіп отырғаның да — сүйкімді әрі көңілді, кетер кезінде кара- 
саң — төбеңнен үйіп жүк артып кеткенін көресін:

Қаланы аралауға екі күн кетті. Баска заводтарда да Бат- 
мановты жаксы карсы алды, өндіріс орындарының директорла- 
ры оған катты ұнады, олардың кейбіреулері Батмановтың 
бұрын осы өлкеде істегендігін әлі ұмытпаған екен. Батманов 
қаланың құрылыска соншалық көңіл бөлетіндігін әбден бай- 
қадьи.

— Егер бұлар берген уәделерінің тең жартысын орьшда- 
ғанның өзінде де оларға мың да бір рахмет,— деді өзінің осы 
барғанына риза болған Батманов.

—  Бұлар берген уәдесінен асыра істейді,—  деп Михаил 
Борисович сендіре сөйледі.— Олар қашан болса да берген уә- 
делерінен асыра орындайды.

Адамдар жайы да құрылыс басшыларының мазасын кетірді. 
Беридзе мен Гречкиннің есебіне карағанда, жұмысшьі' саны, ең 
к-ем депенде, екі есе көбейтілуге тиіс. Учаскелерде балгашылаір, 
шоферлар, темір пісірушілер, байланысшылар, карапайым жұ- 
мысшылар жетпей жатты. Қыс айларына белгіленген жоспар- 
лардың орындалмай калуы ықтимал. Батыстан басталған 
эвакуация1 толкыны мұнда келіп жетпеген еді. Амал біреу ғана 
болатын: тіпті бейбітшілік уақыттың өзінде де осы өлке кадрге 
мұқтаж болып келсе де, керекті адамдарды енді осы өлкенің 
өзінен іздеп табу. Жұмысшы күші жөніндегі мәселені шешу 
үшін Батманов пен Залкинд екеуі Рубежанскіге баруға ұй- 
ғарды.

Қысқы жұмыстарға данындық техникалық жаңа ұйғарын- 
ды табылу-табылмауына қарамастан-ақ өз бетімен жүріп 
жатты.

—  Диспетчерлік кезекті мәжлістен кейін кұрылыс бастығы- 
нан шығып келе жатып, Қовшов Беридзеге:

— Батмановтың өзі біз оған жаңа жобаны табакка салып 
әкеп алдына тартып отырғандай, немесе бізге бәрі түп-түгел 
белгілідей сөйлейді ғой — деді, бір нәрсеге абыржығандай 
болып.

1 Э в а к у а ц и я  — соғыс кезінде кауіпсыз жақка кешу.
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— Достьш, Алеша, ол бізге сенеді ғой,— деді Беридзе.— 
Ал онын үстіне, ол бұрын әрі айлакер, әрі майталман дипломат 
адам болғандыктан, сенімен мен сыяктанғандарға беделін ка- 
лай жүргізуді де біледі. Тілесен-тілемесең де, әитеуір, казірп 
сезгенім: біздің моіінымыздағы борышымыз күннен күнге кө- 
бейіп келеді, жалпы айтканда бәріне бір біз кіналымыз, керек 
десе, болмашы бірдеңе болса кұрылысқа бөгет бола бастаимыз. 
Дүрыс емес дей аласың ба?

— Дұрыс. Мен адамдарымды жыйнап, біраз шыиратып 
алайын деп едім, сен осы оиымның дәл үстінен шыктың.

Шынында техникалык жана ұйғарындыны іздестіру жұмысы 
аякталуға әлі көп бар еді. Совет инженерлері ондаған жылдар 
бойында Қыйыр-Шығыста темір жолдар, көпірлер, күрделі 
өнеркәсіп орындарыи салу жөнінде көптеген тәжрибелерге ие 
болды, мәңгі-бакый катып жататын жерлерді зерттеп, олардың 
көп сырларын ашты. Бірак әлі күнге дейін бұл арада нефте- 
провод салынып көрген жок.

Әдетте әрбір кұрылыс салынар алдьгнан жай-жағдайды же- 
те зерттеу, алдын ала барлау және тәжрибе жұмыстары жүр- 
гізіліп отырады. Осының бәрі әсіресе нефтепровод төсеу сыяк- 
ты жаңа іс үшін өте кажет еді. Грубский, Тополев және 
олардың көмекшілерінің істеген жұмыстары олардың корытын- 
дылары мен мәселе шешуі тұрғысынан максатка жауап бере 
алмады, оны пайдалана отырып, баска бірден-бір дұрыс тех- 
никалык концепция іздеуге тек материал ғана бола алды.

Ұзак дайындалуға уакыт калған жок. Аппараттьг кайта 
кұру, зерттеу және жоба жасау ісімен шұғылдану, учаскелерге 
іс жүзінде басшылык көрсету еыякты жұмыстардың бәрін 
Беридзенің бір өзіне катарынан жүргізуге тура келді. Ол өнді- 
рістік-техникалық бөлімді кайтадан ұйымдастырды, бұл бөлім- 
нің ішінен  ̂ өндіріс салаларына карай бірнеше бөлімшелер 
құрып, жооа жасаушыларды жеке бір үлкен топка бөлді бү-
ған жоба жасау жұмысымен таныс мамандардың бәрін түгел 
енгізді. Бөлімнің басшылығына Ковшовты, оның орынбасарльі- 
ғына Іополевті коиды. Енді бөлімнің басшылығында көп үміт 
күтерлік жас ннженердің қайраты мен батылдығы, қарт маман- 
ның тәжрибесі мен байыптылығы үйлес келгендіктеп, Батманов 
пен Беридзе осыдатг үлкен нәтиже туады деген корытындыға
келді.

Жаңа бөлім дереу жұмысқа кірісті, бас инженео Апексей 
мен оііың адамдарына тапсырма дегенді үйіп тастады Бепип 
зенш идеялары бірінен соң біці тез түтм ДЫ' ЬеРид'
әрі батыл көрінуі сондай тіпті ГөптҮкйпп С0НШалык тось,н* 
өздерін де катты ойға калдырды Төбелёоін^кап^6”61’'16^ ^
ұсыныстар. бүларды кейде күдіктендіріп мйле I I I ™  ЖауҒЗН рып та отырды. дірш» кеиде қаиран қалды-
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Мұзды жол аркылы автомашиналар, тракторлар және ат- 
тармен жүк тасу жұмыстарын ұйьімдастыру жобасын жасау 
жөніндегі Беридзенің нұскауын бұлар едәуір оңай кабылдады. 
Георгий Давыдович каткан Адун үстімен салынатын бұл жол- 
ды катаң графикпен жүріп отыратын темір жол сыякты қуат- 
ты магистраль болады деп ойлады. Алексей, бұл тапсырманы 
ойға салып көрді дағы, оны кеңейтілген күйінде жоба жасаушы- 
ларға берді. Олар да мұз үстінен жүретін жолға байланысты 
істердің бәрін мұзды жолды өркеш-өркеш болып каткан сең- 
дерден арылту, кар баскындарымен күресу амалдарын да, тру- 
балар, локомобильдер, жабдьиқ бөлшектері сыяқты рабайсыз 
ірі жүктерді тасуға бейімдеуді де ойдағыдай жасап шықты.

Беридзенің «барьерлі жерлер» жөніндегі жобаны кайта жа- 
сау турасындағы жарлығы күдікпен карсы алынды, кұрылыс- 
тың өзенді және перекачкалық станциялары аркылы кесіп 
өтетін өте-мөте кыйын әрі күрделі объектілерін осылай деп 
атайтын. Маңызы онша емес кұрылыстардың есебіне Беридзе 
жұмыс көлемін барынша қыскартуды талап етті.

Бірақ міне, бас инженер трассаның бүкіл кұрғақ учаскесін- 
дегі бағытын кенет өзпеіртіп, өзеннің оң жағасынан сол жағасы- 
на шығаруға тапеырды. Бұл идея жоба жасаушыларға теріс әрі 
жүзеге асырылмайтындай болып көрінді. Рас, трасса жолының 
екінші жағаға шығарылуы, оны түзеп, нефтепроводтың ұзын 
тұрқын кыскаіртып, өзеннің оң жағасындағы шұбатылып жат- 
кан дөңестерге соқпай өтуге мүмкіншілік беретін еді. Алайда 
бұрын жүргізіліп қойған зерттеулер бұл вариантты мүлде жа- 
ратпай тастаған, өйткені су тасығанда өзеннің сол жағасын су 
басып кететіндігі айқындалған болатын. Мұның үстіне трасса- 
ны өзеннің сол жағасына шығару — оң жағада бұрын істеліп 
койған жұмыстарды тастап, екінші жағадан жаңадан учаске- 
лер салу деген сөз.

Бұл елдің бәрін кыйнады. «Өзі шаш ал дееең, бас алатын 
біреу ғой»,— деп күңкілдесті бөлімдегілер. Жоба жасаушылар 
тобының баешысы Кобзев үнемі шашы дудардай болып жүре- 
тін, болжыр бет, инабатты, еңбек сүйгіш инженер болатын — ол 
Алексейді (өзіне дұрыс көзбен карайтындығыін бірден-ак сезген- 
ді) алдын ала сактандырғандай болып:

— Байқаңыз, Алексей Николаевич, ол бізді шым-шытырық, 
шытырманның ішіне сүңгітіп жүрмесін. Бағынғанның жөні осы 
екен деп көпе-көрінеу аяксыз калатын жұмысты істегеише, 
онымен дауласып жөнге келтіріп түсіндірғен жаксы ғой.

Кобзев болсын, ескі жобаны жасауға катнаскандардың 
баскалары болсын, өздерінің қайтсе де Беридзеге жәрдемде- 
суге тиісті екендіктерін, сөйтіп, нефтепроводты бір жылда са- 
лып бітіру жолын табу керек екендіктерін әлі де жете ұғынған 
жоқ еді. Бұларға Беридзе ұрдым-жыңтым. калай болса солай
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әрекет жасайтын адам болып көрінді. Беридзенін айтқанын 
амалсыздан орындап, тап біздер сыякты, жағдайдың кұрбаны 
болып жүрген адам ғой деп, Алексейге олардың өздерінше
жандары ашып жүрді.

Алексей біріне-бірі қарама-карсы бағытталған екі күштің 
түйіскен -жерінде түрған тәрізді болды. Ол Беридзенің иағыз 
сенген адамы, оның жарлығын біріиші орындаушысы болды. 
Екінші жағьжан ол, Грубскийдің ыкпалынан әлі шыға қойма- 
ған адамдарға тікелей басшылық етіп жүр. Бөлімнің жас бас- 
тығы Беридзенің ұсыныеы дұрыс екендігіне адамдарды бір- 
те-бірте сендіруге тырысты және өзі бас инженерге шексіз 
сенетіндігін олардың көкейіне қондыру үшін әрбір дәлелді пай- 
даланып отырды. Оп-оңай туа қалған деп саналатын, Берид- 
зенің осы техникалық идеясының аржағында кандай мән жат- 
қандығын Ковшов, әрине, жаксы білетін еді. Бас инженер 
жаңалық ашу, өнер табу және барды жетілдіре түсу сыякты-
лардың бәрі кажет болып, онсыз іс істеуге болмай қалған кез- 
де барып жаңалық туғызатын адамдардың әулетінен еді. Бе- 
ридзе бар назарын ең маңызды деген бір мәселеге катты 
аударуға қабілеті бар, тәуекел мен жауапкершілікген корық- 
пайтын, тамаша теориялық білімі мол, тәжрибесі бар адам. Ол 
үнемі бір қүрылысты бітіріп, екінші қүрылысты бастаумен шұ- 
ғылданып келеді. Егер де күндерде бір күн Беридзенің инже- 
нерлік қызметінде ең бастысы не екенін анықтауға әрекет жа- 
салса, онда оның қызметіндегі ең бастысы: сан-алуан кыйын- 
шылық жағдайлардан шығудың жолын іздеу, содан шығу 
жолдарын үнемі тауып отыру екендігі айкындалған болар еді.

Трассаның жолын сол жағаға көшіру жөніндегі пікір кез- 
дей соқтан немесе жоғарыдан айтылған жарлық емес. Істің сәті 
түсуі қүрылыс мерзімін үш есе кысқартудың әдістерін табуға 
байланысты екендігін, ол өзінің жаңа кызметін кабылдап ал- 
ғанда, тіпті Москвада жүргенінің өзінде-ақ түсінген болатын. 
Содан бері ол тек осының жайын ғана ойлайтын. Осы жолды 
калай да іздеп табу керек деген міндет, оның алдына бұрын да 
сан рет қойылған-ды. Беридзе Адунды жақсы білетін, білгенде 
географиялық карта бойыпша емес, бұдан бірнеше жыл бүрын 
өзі де қатнасқан зерттеулер аркылы білетін. Нефтепровотты 
төсеу үшін, барлық жағынан жарамсыз делінген оң жағаның 
тавдап алынғандығын білгенде, ол бірден-ақ таңданған еді Сол 
жақ жағаның қандайлық артыкшылықтары барын жоғарыдан 
мөлшерлеп білу үшін, ол Алексеймен бірге самолетке опярып 
аспанға ұшты. Ескі жобаның көшірме материалын әбден назар 
аудара зерттеп, оның көзі жеткені: зерттеушілер трассаның сол 
жағамен салынсын деген вариантын үсынған, бірақ өзен тасы- 
ғанда сол жағаның учаскелерін су басып кеіет деп Гпібский 
оны макүлдамай тастаған. «Шетел^дерде ондаған нефте^ровод-



тар салынған, ал, бізде жана іс. Сөйтіп беделді адамдар бұлай- 
ша салуға болмайды деп отырса, олардын сөзіне сену керек, 
олар бізден артық біледі»,— деп есептеп, Грубский зерттеу ісін 
оц жағаға шығарған көрінеді.

Ең кұрметті деген беделдердің өзіне де көз жұмьш сене 
беруге жаңа келген бас инженер әлі әдеттенбеген еді. Грубский 
мақұлдамай тастаған трасса варианты зор үміт күттіретін, сон- 
дықтан қолды оп-оңац бір-ақ сілтеуге болмайтын. Сол жағаны 
су басқаннан туатын қауіп шынында да сондайлық зор ма 
екен, осыны Беридзенің өзі әбден тексеріп білгісі келеді. Егер- 
де судың жайылу қаупі анық болған күннің өзінде де, Геор- 
гий Давыдович су жайылатын жерлерге нефтепровод төсеуге 
тьшым салудың өзіне күдіктенбекші болып, күні бұрын ойла- 
нып койды.

Трассаның құрғақта жүргізілетін жаңа бағыты туралы ұй- 
ғарындыіның қандайлық терең ой жұмсалып барып, табылған- 
дығын ешкім, керек десе, Алексей де сезген жок... Екі-үш, тіпті 
төрт кайтаіра самол-етпен ұшып, самолетті Адунның үстімен әл- 
де неше сағаттар бойы айналдыра ұшкызып, Беридзе пилоттың 
мазасын да алды... Есікті жауып алып, көп уақытын кабинет- 
те өткізді, өзінің тапсырмасы бойьшша түсірген жаңа оэро- 
фотосъемка материалдарды, және Грубскийдің зерттеушілері 
жасаған ескі материалдарды, жергілікті жердің инструменталь- 
ді съемкаларымен жасалған картаны төзімділікпен қарап 
отыратын болдьи. Ол үйде болғап уақытта үн-түн жоқ, түні 
бойы, бөлмеде жүре береді немесе қара сақалын шошайтып, 
диванда қозғалмастан жататын да қоятын. Үздіксіз тартылған 
шылымның түтінінен үйдің іші көк-буалдыр болып кететін.

Трассаны екінші жакка ауыстыру жөніндегі бас инженер- 
дің ұйғарымыін бірінші болып есіткендер: Алексей, Батманов 
және Залкинд болды. Мұның өзі, былайша алып қарағанда, 
ойламаған жерден шыққан көптеген участкелердің бұзылуыи 
керек ететін, қауіпті нәрсе бола тұрса да, құрылыс бастығы 
мен парторг Беридзенің бұл идеясын мақұл көрді. Беридзенің 
осы ұсынысыныің қандай ұтымды жерлері бар екендігін түсініп 
алғаннан кейін, Алексей тіпті қатты куанып кетті. Бас инже- 
нерге өзінің жэрдемшісін ептеп басыңқырап қоюына да ту- 
ра келді.

Беридзе жобаның жаңа вариантьш тез жасауға кірісу жө- 
ніндегі бұйрықты беріп тұрып, Ковшовқа:

— Сен аса әуестеніп кетпе, қыйыншылықтарға қарай бейім- 
дел,— деді. Жұрттың бәріне тегіс түсінікті болып шыққанға 
дейін жұмысты көп істеуге тура келеді. Сен әлі менің ұсыны- 
сымның кейбіреулерге ұнамай қалғанын да көрерсің...

Осылай болып та шықты. Аздап тауаны кайтып қалғандай, 
Ковшов келесі күні Беридзеге жоба жасаушылардың жаңа
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бұйрықты сактыкпен карсы алғандығын аитты. Алексеи бас 
ннженердін бұл жөнінде жұртпен сөйлесуін өтінді.

— Сөнлесуге болады, достым Алёша, деді Беридзе. Ьірақ 
калай сөйлессең де ол сөзбен кызу жүмыстың орны-н толтыра 
алмайсың. Біз адамдарды іспен көңілдендіріп тартамыз. Олар 
жоба жасауға күні-түні еңбек сіңіре берсін, ал сенің Кобзевің, 
оның соңынан баскалары да еріп, біздің ең сенімді деген жақ- 
таушыларымыз болып шығатынына, бәс тігемін.

Грубский мен Тополев осы әбігершіліктердің бәрінен бои 
тартып окшау жүрді. Тополев мүлде көрінбей, одан ешкандай 
үн естілмей койдьк Ол күні бойы кабинетте отыра берді. Алек- 
сей онымен жакындасайын деп көріп еді, бірак онысынан еш- 
теме шыкпаған еоң колайы келгенше қарттың мазасын алмай- 
ын дегеп ұйғарындыға келді. Грубский күрылыс бастығының 
референті ретінде Батмаповтың айткан тапсырмаларын екі 
кылмай орындап жүрді, бірак ешнәрсеге белсене араласкан 
жок. Беридзе мен Ковшовтың тырысып жүргендерін байқап, 
келекелеп күліп, оларды «Америка ашушылар» деп атады.

Беридзенің соңғы ұсынысы турасьшда естігеннен кейін, бұ- 
рынғы бас инженер, Кобзев тобынан өзіне акылдасқалы келген 
жоба жасаушыларға Беридзені табалай сөйлеп:

— Бұл кара сакал сіздерді тұп-тура сот мәжлісінің залы- 
на апарғалы жүр. Менің сотталушылар тобына қосылғым кел- 
мейді, сол себепті мен оның және опымен бірге сіздердің сөзсіз 
апатқа ұшырағандарыңызды жайыммен тыныш карап отыру 
позициясында каламын.

Бірақ, ол жайымен карап отыра беру тактикасының шең- 
берінен шыкпай отыра алмады. Жоба жөнінде Ковшовқа нұс- 
каулар берумен катар Беридзе оң жағадағы кейбір учаскелерде 
жұмысты тоқтатып, оларды сол жағаға көшіру керек деп жар- 
лық берді дегенді айтты бұған. Екі күнге Рубежанскіге ұшып 
кеткен Батмановтың кайтып келгенін күткен Грубский кұрылыс 
бастығының алдында қылмысты, теріс әрекет жасап жүр деп 
Беридзені айыптады.

Ол даурыта сөйлеп:
— Сіздің жобаңыз жоғарғы орындарда әлі бекітілген жоі 

Оның үстіне, жобаңыз әлі даяр да емес. Сіздің асығыс берілге 
жарлықтарыңызды алды-артына карамаған жеңілтектіктің н; 
тижесі деп кана түсіндіруге болады. Өзіңіз осы жарлыктарь 
ңыздың мағнасын ашып айтыңызшы?

— Сіз прокурор емессіз, мен де сіздің алдыңызда басымд 
корғайтын сөз сөйлейін деп тұрғаным жоқ,— деді Беридзе к 
жініп тұрған кішкене адамға.

Грубекий Батмановка карап:
— Беридзенің директнваларын бұзыңыз. Олары кате, тү 

кесірлі апатқа соктыратын нәрсе. Сіз құрылыс бастығы бо. 
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ғандыктан, оньщ ұшкалактығы салдарынан басыңызға пәле
тілеп алуыныз мүмкін,— деді.

Грубскийдің карсы болатындығын алдын ала сезген Батма- 
нов, осыған іштей әзірленіп жүрегін-ді. Казір ол Грубскийге 
тойтарыс беріп, өз орнына отырғызу керек, сонымен катар, 
Беридзені де әбден шындап, оның басында кандай жауапкер- 
шілік жаткандығын сезетін ету кажет деп ұйғарды. Бұрынғы 
бас инженер мен жаиа бас инженердің арасындағы кызу талас- 
ты сабырмен тыңдап отырды да Батманов мыктап тұрып:

— Мен бас инженерді камкорлығыма алайын деп отырған 
жокпын,— деді. Құрылыска мен кандай кожа болсам, ол да 
сондай кожа. Мейлі ол өзіне берілген праволар мен мойнына 
жүктелген жауапкершіліктің көлемінде жарлык бере берсін. 
Ал менің басыма келетін болсак, сіз қайғырмай-ак койыңыз, 
ол бас өз орнына нык біткен бас.

Грубский сасып қалды. Өйткені ол бастықтан басқа нәрсе 
күткен еді.

— Мен сізге алдын ала ескертуге міндетті едім. Енді маған 
болып жатканның бәріне көзді жұмып отыра беру ғана кала- 
ды,— деп ренжіген әуенмен сөйледі де, шын жәбірленіп, Бат- 
мановтың кабинетінен шьіғып кетті.

Сегізінші тарау, ТРАССАНЫҢ ЕЛШІСІ
0

Алты күн жүріп, жетінші күні Таня Васильченко шанғы- 
мен Новинскіге келді. Үстіне жылы қоңыр костюм, басына то- 
кымалы кызыл шапке киген, аркасына таңып алған телогрей- 
касы мен қапшығына карағанда ол бірнеше километр жерге 
шаңғымен жорыкка шыккандарға ұксайды. Бұл үшін тек 
омырауыпан көлденең тартылған эмблемалы лентасы мен но- 
мері ғана жетпей тұр.

Бұл қызды Старттан Батманов пен Залкинд және Беридзе 
көрді. Адунның көз жетпейтін мыйдай даласында кішкентай 
ғана карайып көрінген адам бейнесі кейде жоғалып кетіп, 
кейде қайта көріне бастаушы еді. Баскармадағылар соңғы күн- 
дері өзеннің дәл тоқтайтын кезін өткізіп алмауға тырысуда 
болды. Бөлімдегілер Адунның токтаған я тоқтамағанына та- 
ласып, бәс тігісіп, кол соғысып, әлсін-әлі терезе жакка жүгіріп 
немесе өзеннің жағасына барып келіп жүр. Адун мүлде козғал- 
май тұрған сыяқтанады, бірақ өзеннің мұз баскан үсті жатқан 
бір алыптай болып, анда-санда күтірлеп козғалып кояды.

Акырын, Адун да токтады, және дәл осы токтаған кезді 
ешкім сезбей қалды. Оның алып күші өркеш-өркеш сең болып 
сіресіп қатты да қалды. ^
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...Бүда-буда болып өзеннік үстінде төніп тұрған тұманның 
калдыктары ыдырай бастады. Қыскы салкын күн жаірык шұ- 
ғыласын түсіріп тұр. Ана жерде бір, мына жерде бір үиме-жүи- 
ме болып жаткан сендердін арасынан күн шұғыласы гаупар 
тастын сәулесіндей жарқырайды. Өзеннің жағасындағы кырау 
баскан бұталар кызғылт тарткан маржанға ұксайды.

Батманов, Беридзе және Залкиндтер каткан өзенге келіп 
түсті. Аяктары тайғанап, мұздын кедір-бұдырына сүрініп, сен- 
дердің арасынан жүру кыйын болды. Өзен бойын куалай соқ- 
кан жел, карлы борасын көтеріп, ыоғары бет тызылдатады. 
Қүрылыс бастығы адамдар жол тазартуға шығарылсын, мұз 
үстіне трактор жіберілсін деп бұйрық берді. Әлгі шаңғышы 
әйелдін бейнесі енді таяу жерден, жападан жалғыз болып тағы 
да көрінді.

— Адупдағы Қызыл калпақты кыз,— деп күлді Беридзе.— 
Бүл жан иесі қайдан келеді және қайда кезіп барады екен? — 
деді.

Стартка жетпей-ақ, Таня Васильченко аяғындағы шаңғы- 
ларын шешіп алып, иығына салды да, жаркабақ жағаға ка- 
рай шыкты. Ол біраз аялдап дем алып бойын жөндеп алатын 
жер іздеді. Қыв поселкеде баскарма жанындағы екі пәтерлі 
үйдің біріне карай тартты. Бұл үйде оның жақын досы, дәрігер 
Ольга Родионова тұратын-ды. Нсік қағып еді, ешкім үндемеді. 
Таня есік алдында біраз тұрып, шаңғыларын есікке сүйеді да- 
ғы, калың қарлы тапталған сүрлеумен баскармаға карай кетті.

Өзінің екінші бір танысы, экономист болып істейтін Женя 
Козлованы іздеп коридорда көп жүрді. Женя бұрынғы орнында 
жок екен, мұндағының бәрі бұрынғыдай емес, баскаша болып 
кетіпті, бұрынғы таныс бөлмелерде баска адамдар отыр.

— Елдің бәрін бір орыннан екінші орынға аударыстыру, 
жаңа бастық үшін, тегі бір зор үміт күтерліктей бастама болып 
көрінген ғой. Бұл басқарма емес, Крыловтың мысалы,— деп 
Таня бұрқылдап жүр.

Женяны ол төртінші этаждан барып тапты. Қозлова кішкене 
бір бөлмеде жөнсіз үлкен столдың касында, баска бір эконо- 
мистпен бірге машинаға басылған таблицаларды оқып тексеріп
отыр екен. Таня ойда жоқ жерде кіріп келгенде Женя куанға- 
нынан айғайлап жіберіп карсы алды.

Екеуінің бірін-бірі сүйіскеніне, кайта-кайта күшактасып 
амандасканына және біріне-бірі тамашалап карасканына кем 
дегенде жарты сағат уакыт кетті. Олардың өстіп түрғанына
Г Я Г  Жа" ” Ы кызметкеР «алыкты да, қараадашпен стол үстіндегі шыныны тық-тық еткізіп:

— Таблицаларымызды тары текеере бермейміз бе? — деті
Кемя колын сермеп жіберіп: бөлім бастығы Гречкин акьг 

лынан адасқан болар, күні-түні жаза береді, жоспГрды қаГа^
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кайта түзетеді, еңбек жөніндегі есентерді бес мәртебе кайта 
жасатты, тіпті дем алдырмайды деп наразылык білдірді. Мұны- 
мен катар, ол өзі профсоюздың бастығы, ал бүдан кейін одан 
әрі беймаза болып кетті. Оның айтканын растағандай телефон 
шылдыр ете калдьк Женяға экономист салмакпен карап койып, 
біреуге:

— Соңғы таблицаны тексеріп жатырмыз. Тез бітіреміз,— 
деді.

Женя столдың касына жетіп барды да, кайтадан Таняның 
жанына жүгіріп келді.

— Мен казір сенің үйіңе барам,-г-деп Таня оны токтатты. 
— Ұйктап көрейін. Кешке әңгімелесерміз.

Женя досының бетінен шөп еткізіп сүйіп алды да, оньі шы-
ғарып баіра жатып:

Біздің тұрған үйіміз суык, жылы оранып жат... Пешті жак- 
саң да, жакпасаң да бәрібір жел гулеп жылу шығып кетеді. 
Менің тұрған бөлмем кайта тәуірі ғой, ал инженер Ковшовты 
ең шеткі бөлмеге апарып енгізіп еді, оның бөлмесінің іші кал- 
пынша кырау. Өзі сүйкімді адам, бірак тым салмакты. Бұл кел- 
гендер үш адам, үшеуі де қызғылыкты адамдар. Құрылыс бас- 
тығы — тұрған бір кербез, сұлу! Бойшаң, сымбатты келген, 
өткір көзді адам. Бірақ өзі катал адам деседі. Бұған карағанда, 
бас инженер көңілшек, кайырымды адам. Мен оған бір жолы 
мәліметтер апарып едім, кара сақальж сыйпап отырып қалжың- 
дап күле сөйледі. Сақалы дәл мына жерге түседі,-* деп Женя 
қолын белуарына дейін апарып койды да, Танядан:

— Сен Ольганы көрдің бе? — деп сұрады. Оның үйі жылы, 
мен жылыну үшін сонда барып жүремін.

Васильченконың ойына түсе калды да, Родионоваға ауру- 
ханаға телефон соқты. Таня август айынан бері баскармаға 
келмеген болса да, телефоншы қыз оның даусын таный 
қойды.

— Татьяна Петровна, амансыз ба, сіз біржолата кайтып 
келдіңіз бе? — деп сұрады. Ол Таняның жауабын күтпей-ак, 
телефонды ауруханамен косты.

Кезектегі сестра Родионоваға барып келгенше Таня күтіп 
тұрды. Ольганың байыптап сөйлеген, қатал дауысын естіп, Та- 
ня жымыйып күлді. Васильченко өзінің кім екенін айтқанда, бұл 
дауыс өзгеріп, жұмсарып кетті.

Таняның сөзін түгел айтқызбай, Ольга:
— Белгілі, түсінікті,— деді. Шаңғымен соншама жер жүріп 

келіп, енді шаршағаным жоқ деп назданып тұрсың ғой! Дереу 
менің үйіме бар да дем ал.

— Сенің меймандос екенің рас, бірақ, есігіңде құльип тұр 
ғой.

— Рас, солай екен-ау! Серафима қалаға барам деп жүрген
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еаі. Енді не іетеу керек?.. Екінші кілт Беридзеде. Ол біздің жа- 
на бас инженеріміз, біздің үйге кепіп кірген. Соған баршы.

— Мен одан да Женькаға барайын.
— Женькаға барушы болма, оның үйі суық! Сенің жылы-

нуын керек. . .
Таня телогрейка мен қапшыкты Женяға қалдырып өзі кілт-

ке кетті. Бас инженер орнында болмады. Тарлау келген кори- 
дор сыяктанған ұзынша бөлмеде отырған Муза Филипповна 
маңызданып:

— Басшылардың бәрі Стартта,— деді. Бүгін мұз жолын 
тазарту жөніндегі жұмыс басталды.

— Сәті түспеуін қарашы,— деп Таня өкініп, не істерін біл- 
мегендей болып тұра қалды да, Муза Филипповнаға қарап: — 
Сіз маған неге карай бересіз? — деп ұнатпағаидай болды.

— Сіз менің Наточка дейтұғын қызыма ұқсайды екенсіз. 
Эвакуация кезінде жоғалып кетті, іздеп таба алмай жүрмін. 
Сіз сыяқты сүлу еді.Муза Филипповна пенснэ көзілдірігін сау- 
сағымен алып қойғанда, көзілдірік бауына ілініп салбырап 
тұрды. Муза Филипповнаның көзі шаршаған, мұнды нұрымен 
қарайды,— мүмкін, менің сол Наточкам сіз боларсыз?

— Мүмкін! Жақсылап қарап көріңіз,— деп Таня оған өзінің 
әуеніне карай жауап берді.— Ал бас инженер тез келемін деген 
жоқ па еді, әзір соиы айтыцызшы? Оны күтуге бола ма?

Көзін үлкен ашып, бетін Таняның бетіне таяп, Муза Филип- 
повна:

Кызым, саған қорқынышты емес пе?— деді ақырын сы- 
бырлап.— ААен қолынан ештеңе келмейтін дәрменсіз қарт 
адаммын, мүмкін, сондықтан да маған қорқынышты шығар. Сіз 
сондай сабырлы екенсіз.

Таня мұның не айтып тұрғанын ұқпай:
— Сіз не туралы айтып тұрсыз? Не нәрседен шошынды- 

ңыз? — деді.
Баскармадағылардың айтып жүргеніне карағанда, жг 

пондар бізге қарсы соғыс ашыпты деседі. Бұл туралы ресм 
түрде жарияламайтыны неліктен екен. Тайгаға, өзеннің оң жг 
ғасынан келіп, жапондардың парашютшілері түсіпті-мыс олаг 
ды казір іздеп, ұстап алып жүр деседі... Үстіңнен төнген бомбг 
аиғаи-шу, жылау-сықтау, осыны түсінесіз бе^

понБр  ̂соғ̂ ыс̂  ашс^ш^^ресі^и ^^^де^дер^у^^жа^куіар

Х г  бсле:^ д 1 керегі Ж0Қ' Әсіресе' бізге- күйгеле,
~  Я, я. дұрыс айтасыз, қызым!

90
9



— Сіздің келгеніңіз жаксы болды. Сіз келгесін бірден кө- 
ңілім тыңышталды,— деп әйел сырын айтты.— Неге қорыктым 
екен. Маңайдың бәрі кайратты, акылды адамдар, олармен 
жүргенде ештеңеден коркуға болмайды. Білесіз бе, мен бұрын 
тіпті үйдің бөлмесіне сыймай жүруші едім. Мына жаткан 
Лдун. Оған карасаң жүрегің тұнады, тіпті бір биік таудың 
басында тұрғаңдай боласың. Мен үлкен кұрылыстар туралы 
тек кітаптардан ғана окығанмын. Өмірде осының өзі кандай 
кызык. Күн сайын, сағат сайын — алыскан күрес. Әлемде біз- 
дің Беридзе сыякты адамдардың бары кандай жаксы десейші, 
рас емес пе? Сіз оны ертеден білесіз бе? Екеуіңіз бірге косыл- 
саңыз — кандай ұнасымды косак болар едіңіздер!

— Мен оны білмеймін, сіз мұны кайдан шығарып жүрсіз? 
«Қосак» дегені несі! Мен онымен танысып, жұмые жайын сөй- 
лесуге келдім. Мен трассадан келген адаммын.

— Трассадан келдіңіз бе? Егер де каласаңыз, мен сізді оның 
орынбасары Алексей Николаевич Қовшовқа алып барайын, со- 
нымен сөйлесіңіз.

Әйел асыға басып жөнелгенде, Таня да ойлап тұрмастан 
оның соңьшан ере берді. Ковшовты бұлар чертеж тақталары 
бар столдарға толған үлкен бөлмеден тапты. Биік-биік орын- 
дыктардың үстінде инженерлер мен техниктер отыр екен.

Муза Филипповна мұндағы істі кадір тұтып:— Жоба жа- 
саушылар жобаны кайта жасап жатыр. Бұл жұмыс қазір 
басты міндет кой,— деді.

Столдардың араларынан сығылысьиі өтіп, екеуі бөлменің 
бүрышына каірай барды. Столдың үстіне еңкейген, Алексей ба- 
тырмалармен бекітіліп тасталған чертеж кағазына барлық 
ынтасын салып карап жатыр. Столда отырған жоба жасаушьг- 
лар тобының басшысы Кобзев, дудыраған шашын екі колымен 
бірдей ұстап, өздері жасаған чертеж кестесінен көз айырмай 
қарап отыр.

— Алексей Николаевич, мынау адам трассадан сізге келіп 
тұр. Асығыс жұмысы бар көрінеді,— деді АДуза Филипповна 
маңызданып кетіп бара жатып, Таняға:— Қайтып келіңіз. Бас 
инженерге емес, жай маған келіңіз,— деп сыбыр ете түсті.

Алексей Таняға бір карап койды дағы кайтадан чертежге 
үнілді. Оның колы чертеж кағазының үстінде әрлі-берлі жор- 
тып, карандашпен ұзақ есеп шығарып жатыр еді. Таня жан- 
жағына карады. Таныс адамдардың бәрі онымен бас изеп 
амандасты. Бәрінен таяу Петька Гудкин отыр.— Оны баскар- 
мадағылар Петюньчик дейтұғын-ды. Ал машинистка кыздар 
қалжыадап: «карашы өзін жап-жас болын, осы күннің өзінде- 
ак аға техник-чертежник болып жүр» деуніі еді. Петька сызғыш 
ұстап отырған сол колын оң қолымен қысып, Танямен алыстан 
амандасты.
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Каншама көп адам отырса да бөлменің ішінде ешкандай 
дыбыс шыкпай, жым-жырт болып отыірғанын көріп, Іаня іші- 
нен «мынау Ковшов дегеніңнің өзі, қатал адам болуы керек»
деп ойлады. . .__.

__ Бөлмелеріңіздін іші тым капырык, караныздаршы, тіпті
көк түтін болып кетіпті ғой,— деп, Таня қасақана қатты
айтты. . . .  і

— Форточканьі' ашып, үйдің ішін жел қақтырындаршы.
деп Ковшов басын көтерместен әмір етті.

Петька орындығын салдыр-гүлдір еткізе түрегеліп барып
терезенің алдына шықты.  ̂ ж

Ол терезеге шығы*п тұрып, өзімен қатар отыратын моиньт 
көк шаропен ораған, үлбіреген біреуге: — Суық тиеді деп қор- 
камыз. Караңдаршы, суық тиетін болса, ана түрған Татьяна- 
ның екі беті неге нарттай болып түр.— Форточкадан кірген 
аяздың ақ буын, ауаның тамашасын қаранш!— деп қолымен, 
аузымен кармап тұрды.

Таня өзінің бетін үстап көрсе, жел қақкандыктан ып-ыстьвд 
болып тұр екен.

— Үйде көп отыра бермеу керек. Нефтепроводты кабинетте 
отырып сала алмайсың, ол тыста.— Таня бұл сөзін Алексейге 
айтып тұрса да, Петька жаққа қарап тұрып сөйледі. Таняның 
Алексейге тиіскісі келді.

Ковшов ызаланып карандашты столдың үстіне лактырьш 
тастады да ұшып түрегелді. Петька өз орнына жылдам барып 
отырды.

— Сіздің менде асығыс жұмысыңыз бар ма? — Сұрағы се- 
німсіз-кекесіндеу болып шықты.

— Дұрысында, мен бас инженерді іздеп едім. Секретарь 
әйел сізге ертіп келді.

— Ендеше, мұнда несіне бекерге шу көтердіңіз? Бас инже- 
нердің өзіне барыңыз.

— А^енің бағыма карай сізбен танысуға тура келіп қалған 
соң, бір сұрақ беруге рұксат етіңіз.

— Егерде біреу ғана болса, онда беріп көріңіз.
Сіз онша әдепті көрінбейсіз. Тегі, чертежге карап әлі 

кұмарыңыз таркап үлгірмеген көрінесіз. Мен күте тұрайын оіі 
Де болса сол чертежіңізді тамашалай беріңіз.

Петька аузын алақанымен басьчп күліп жіберді
— Жұмысыцызды айтыңыз, бойжеткён. Біз екеуміз би яля

ңында тұрған жоқпыз гой.  ̂ а
Дәл сола“- Мен тоғызыншы учаскеден келдім Біз бпп 

инженерден: негізгі жұмыстарды тоқтатып, езеннің екінші жа 
ғасши. көшіадер, деген деректнва аадық. Мұны« себеб! иеі 

Ковшов бір нэрсені катты шұі ылданып оіі.пап, баскаға көні л 
бөлмеи анырып отыр. Кызға жауап бермен, ол тагы да чертеж
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те карай үңілді. Ол өзінің көңіліндегі ойын бөлгісі келмеді. 
Таня иығын козғап койды да:

— Қызметкерлеріңіз сіздің ойларыңызды сөзбен айткызбай- 
ақ болжап білетін болып дағдыланған шығар, бірак сіздің 
ойынызды мен әлі ұккам жоқ, сондықтан жауабыңызды естігім
келеді.

Петька тағы да күліп жіберді. Татьянаға көңіл білдіргенді- 
гіп сездіріп, қолындағы сыясы кепкен рейсфедерін әрлі-берлі
былғактатып койды.

—  Қымбатты уақыттьг боска өткізбей, одан да чертеж сы- 
зуға күш сала берейік,— деп Таня оған ептеп ақыл айтып
қойды.

— Немене? — деп қайта сұрады Петька, бірак Қовшов 
столдан басын көтеріп алды, техник-чертежник сілейіп тұрып
қалды.

—  Жұмыс токтатылсын деп нұскау берілген екен, оны енді 
токтату керек,— деді Алексей.— Не үшін, себебі не, деп сұрап 
жатудың кажеті болар ма екен?

— Сұрауға әбден болады!— деді Таня ашулань?л.— Біз 
механизм емес, адамбыз, бізге өзіміз істеп, бітіріп қойған жұмыс 
қымбат. Аты-жөні жоқ жерден келіп, сол жұмыстың бәрін енді 
тастау керек дейді. Бұл жұмыстарды тастауда да бір мән бар 
делік, бірақ соның жөнін біз ұғынуға тиісті емеспіз бе? Сіз, 
немене, бүкіл құрылыс үшін бір өзіңіз ғана жауап беруге ұй- 
ғарғансыз ба?

Алексей кенет жадыірап, жымыйып еді, тіпті біір жап-жас 
жылы шырайльр жігіт бола қалды.

—  Шын сөз, жақсы айтылған сөз! Бұл араға қалай жетті- 
ңіз, ержүрек қыз? Менің білуімше, екі ортада жол жок сыяқты 
еді ғой.

Жол іздеген адам табады ғой. Біздің жақка сіздер жол тау- 
ып келеді деп күтуге бола ма?

— Жөн сөз! Жөн сөз! — деді Алексей шын ниетімен.— Сіз, 
тегі, партия конференциясына келген боларсыз. Біраз ертерек
келіпсіз. Есіміңіз кім?

— Васильченко.
— Өз атыңыз бен әкеңіздің аты ше?
— Татьяна Петровна.
— Татьяна Петровна, мен сізге онша-мұнша түсініктер бер- 

ген болар едім. Бірақ кейбір пікірлер бойынша, сіз әуелі бас 
инженерге барсаңыз екен деймін. Онымен әңгімелескеннен 
кейін, кайтсе де маған келіңіз, сіздің учаскенің барлық ісінің 
жайы туралы ақылдасайық. Бұған калай қарайсыз?

Татьянаны коридорда Петька куып жетті.
— Татьяна кел, тағы да бір кайтара амандасайық. Сен дер
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кезінде келдін. Бізде мүнда тамаша істер жасалып жатыр! Си- 
доренконын канда кеткені де белгісіз, сенің душпаның Груб- 
скинді түқыртып жіберді! Құрылыс тарихында жаңа дәуір бас-
талды.

— Абыржыма, Петюньчик, сепкілдерің үшып кетер:— Таня 
чертежниктің сепкіл баскан бетіне колын тигізіп койды.— Осы 
сенің сепкілдерің тіпті кыстыгүні де кетпейтіні тамаша екен...

— Мазак етіп түрсың ба? — деді Петька Татьянаның сөзі- 
не орай айтайын дегендей болып.— Байка, мені ашуландьцрма, 
сыбағаңды алып каларсың! Мен саған жумыспен келіп түрмын 
ғой. Коля Смирновта болдың ба? Ол казір комсорг болды. 
Жастарды іске жұмылдырып жатыр. Сен де бір іске жарайтын
боларсың.

— Солай ма! — деді Таня таңданып, асыға басып бара жа- 
тып Петькаға карай мойынын бұрып. басын изеп:— Бар, батыр, 
бос жүргенің үшін бастығың сазайыңды тарткызбай тұрғанда, 
кеңсеңдегі станогыңа бар. Жаңа дәуір туралы, жастардың кү- 
шін іске жұмылдыру туралы, және кімнің қандай іске жарай- 
тындығы туралы кешке сөйлесерміз.

Таня өзінің бір жерге барып, дем аламын деген ойын ұмы- 
тып кетті. Баскармадағыларға жолыкканы, олардан естіген 
сөзі оның мазасын аЛды. Ең алдымен, парторгпен сөйлесіп, өзі 
істейтін тоғызыншы учаскеден партия конференциясына не се- 
бептен ешкім шакырылмағандығын білу керек болды. Ол кон- 
ференция туралы Новинскіге келе жатканда жолшыбай естіген-
ді. Конференцияның тыгыз шакырылуы енді оның ойында ДАуза 
Филипповнаның жапондар жөніндегі сандырақ сөздеріне бай- 
ланысты сыякты болып көрінді.

Парторгтың адам кабылдайтын бөлмесінде секретарь болып 
отырған бала пішіндес жап-жас кыз бір жігітпен өте көңілді 
сыбырласып сөйлесіп отыр. Таня келіп сөз катқанда, әлгі қыз- 
дың күлімсіреген беті ресми қатал пішінге айнала қалды.

— Сіз тым ерте келгенсіз,— деді секретарь кыз.— Мен сізді 
тізімге жазып, асханаға талон берейін, бірақ мүншалық асы- 
ғудың қажеті жоқ еді.

— Мені тізімге алудың керегі жоқ, мен талон да сұрап 
тұрғаным жоқ.

— Сіз делегат емессіз бе?
— Делегат емеспін, бірақ не себептен 

ды білгім келеді. делегат болмағаным-

— Сіздің неге делегат емес екеніңіз маған мәлім емес,- 
деді қыз иығын қомдап.

— Сіз қайдан, қай учаскеден келдіңіз? — деп сұрады се
ретарь кыздың қасында отырған жігіт, таныс емес сұлу қызі үңіле қарап.
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— Мен алыстан, тоғызыншы учаскеден келдім. О іш  кай* 
тейін деп едініз?

— Қайтейін дегенім сол, конференцияға алыстағы учаске- 
лерден адамдар шақырылған жоқ,— деді секретарь кыз, өзін 
еркін ұстаған қонақ қызға қасындағы жігіттің көціл бөле қал- 
ғандығын жақтырмай қалғанын жасырмай.

— Неге ш ақырылмады?— деп Таня қадалып болмады.
— Демек, шақырудыц қажеті болмағаны. Ол үшін Залкинд 

жолдасты ғафу етерсіз. Ол бұл мәселені алдына ала сізбен келі- 
сіп алуды ұмытып кетіпті.

Қызмет жайында әйелдердің әдеттегі сөйлесетіні сыякты, 
әлгі секретарь қыз да қы>за, кекете жауап берді. Парторгтың 
өзіне таныс фамилиясын естіген соң, Таня секретарь қызды өз 
жөніне қалдырып, оның жанынан айналып өтіп, жып беріп ка- 
бинетке кіріп кетті.

Онда, арқасын есікке қаратып екі адам газеттің бетін са- 
лыстырып оқып отыр екен. Таняның келгенін бұлар байкаған 
жоқ. Таня олардың сыртынан келіп, баспаханадан жаңа ғана 
әкелінген, әлі кеппеген газеттің терілген бағаналары басыл- 
ған бетін қарай бастады. Басмакалада құрылыстың міндеттері 
туралы, соғыс күндерінде майдандағы ерлікке сай жанқыярлық 
еңбек туралы, қырағылық туралы жазылған. /Қапондардың 
шабуылы жөнінде іштеңе де жазылмапты.

— Сұрақ беруге бола ма? — деді Таня даусын қатты шы- 
ғарып, мақаланы оқып болғаннан кейін. Журналистердің бі- 
реуі кенет шыққан дауысқа селк ете қалды.— Сіздер мына га- 
зетті қалайша бүкіл құрылыстың органы деп атайсыздар?

— Баспадан шығып таратылмай тұрғанда газетті баска 
адамның оқуына болмайды,— деп жайнаған көк көзді, куаң 
жүзді, жас жігіт газетті ақ жағын үстіне қаратып аударып 
қойды.

— Аудармай-ақ қойыңыз, мен бәрін оқып үлгердім.
— Сіз өзіңіз кімсіз, сізге не керек? — деп сұрады қызараң- 

дап әлгі көк көз жігіт.
— Шошымаңыз, бөтен адам емеспін: елдің бәрі қандай 

болса, мен де сондай адаммын. Сіз редакторсыз ба?
— Сізге керек болса, редактормын. Фамилиям Пущин.
— Ж олдас Пущин, басқармада отырып жазылып, тек сол 

басқарма турасьшда жазып отырған газет, қалайша бүкіл кұ- 
рылыстың органьі' болып аталады? Учаскелер туралы тым кұ- 
рығанда бір хабар болса екен-ау. Мысалы, біздің учаске ту- 
ралы!

— Сіз учаскеден келдіңіз бе? Делегатсыз ба? Тамаша бол- 
ды! Отырыңыз да, хабар жазыңыз. Дереу басып жібереміз.

Газетшілер көңілденіп кетті. Олардың біреуі орындық әкел- 
ді де, екіншісі Таняның алдына қағаз, калам койды.
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__ Мен делегат емеспін. Біздің учасренін не себептен оқшау
қалғанын Залкиндтен білейін деп келіп едім.

— Бірак сіз трассадан келдініз ғой? _
— Әрине. Менің кабинет қайраткері емес екендігім, түрім-

нен де көрініп тұрған жоқ па?
— Солай-солай, көрініп тұр. Делегат еместігініз ештене ет- 

пейді. Не туралы жазсаныз да еріктісіз, тек кұрылыс жөнінде 
жазсаныз болғаны. Біздін газетіміздің шыға бастағанынын өзі 
осы ғана, бұл біздің екінші номеріміз. Учаскелермен арадағы 
байланыеымыз әлі жөнге салынған жок, материалды осы ара- 
нын өзінде отырып, кассаның маңынан кетпей тұрып дегендей, 
жыйнауға тура келіп жатыр.— Міне, бұларыіңыз бекер екен. 
Материалды кабинеттерден емес, кұрылыс алаңдарынан жый- 
нау керек кой. Согыс тілшілерінен үйреніңіздер, олар жауып 
тұрған оқ астында жүріп макала жазып, газет шығарады. Мы- 
на мен сіздерге тоғызыншы учаскеден келдім ғой, ал сіздер 
бізге неге келе алмайсыздар?

— Шаңғымен, жалғыз келдініз бе? — деп Пущин кайран 
қалды.— Қалай келгеніңізді, не үшін келгеніңізді, қалай жет- 
кеніңізді жазыңыз.

Пущиннің таң калғанына карсы Таня, бірауыз карсы сөз 
айтпастан газеткй хабар жазуға кірісті.

— Аздау болды! — деді ГІущин мұны қомсынып, жыйырма 
минуттан кейін ірі әріппен сойдақтатып жазылған бір тарак 
қағазды алып.

— Жетер. Осының өзі де көңілдегідей болмай жүрер, га- 
зетке басып шығаруға батылыңыз бармас-

Хабарда құрылыс басқарушыларынан учаскелерге көңіл бо- 
луді қатты талап етілген: «баскармада отыра беруді қойып, 
енді трасса бойына шығатын уақыт жетті» депті.

Газет бетінде осындай мәселені көтерудін, шынында да, ор- 
ны бар екен-ау деп Пущин хабарға карап ойланып калды.’

Таня бас инженер жаққа тағы келіп білді, ол әлі кайтып 
оралмапты. Учаскенің өзіне қандай тапсырмалар бергенін 
ойына тағы бір түсіріп алды да, Таня Либерманға кіріп шық- 
пакшы болды. Жабдыктаушы өзінің алдында отырған шолақ 
тонды біреумен әңгімелесіп отыр екен.

„ ~  Шешетайым-ау! Ең бірінші жіберілетін көлікпен осы 
аитқаныңыздың бәрі де сіздің учаскеге жеткізіледі! — леті 
Либерман катты дауыспен,— Сіздер үшін қандай жүктер әзір- 
ленгенш қағаз алып жаза беріңіз, мен айта берейіп Ү Р Р

— «Әи қусың-ау! Ұрысқалы келген адам еді, ендГкүанышк, 
қоинына сыимай кеткелі Тұ р »,-деп  ойлады ішінен Ъ н я 

Шыньшда да учаскенің өкілі Либерманның коаын катты 
кысып, оған екі мәртәба алғыс айтып, ка^ггы риза болып шығ™
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— Танечка! Королева! Ак дидарлы періштем! — деп Либер- 
ман жалма-жан ұшып түрегеліп Таняға кұшағын жая ұм-
тылды.

— Ты<м кызып кеттіціз, Либерман, еабырлырак болуыцыз- 
ды өтінемін. Меніц сізге деген көзкарасым әлі өзгерген жок,— 
деді Таня Либерманнан бойын тарта ұстап.

— Енді неғыл денсің, кымбаттым. Сіздіц еалкын мінезіңізге 
мен әлдекашан көніп койғанмын. Шешетайым-ау, өте беріп 
бір карап кеткенініздіц өзі мені каншама жұбатады. Сізбен, бір 
һауамен дем алғанның өзі де маған жеткілікті. «Көңілім менің 
жәй табар, аптада бірер көрсем де»,— деп Либерман беталды 
лакты. Отырыныз, шаңғышылар костюмін киген сұлу кыз.

Әбігер болып жүрген жабдыктаушыға Таня басын шайкап, 
бір карап күліп койды.

— Сізді кұрылыстан куып жібермегеніне шынымен таңда- 
намын. Батмановты акылды адам деееді, кіммен істес болып 
жүргенін ол калайша шынымен білмеді екен? Сіз, тегі, үйреніп 
калған жылы орынды тастап кеткіңіз келмей, әлгіде ғана өзіңіз 
басын айналдырып жіберген учаскеден келген жолдас сыякты, 
жаңа бастыктың да көзін бояған боларсыз. Немесе Сидо- 
ренко сізді бірге ала кетпей, акыры, сізден кұтылмак болды ма 
екен?

Либерман акырын ғана күліп, Тапяға жымыңдап карады.
— Қашанда болса сізге сүйсіне карауға жалыкпаймын, 

менің сүйіктім. Әрі сұлу, әрі ақылды болып, екі жағы бірдей 
сай келу сирек кездесетін нәрсе. Аскан сұлу Еленаның өзінде 
де көз тартатын көркемдік касиет дәл осындай мол болған 
емес... ААен туралы сіз кашан да болса жалған пікірде болды- 
ны'3. ІІІешетайым-ау, менің осында калатынымды біліп Яков 
Тарасович кандай кынжылды! ДАен. өзім кандай кынжылдымі

— Сізді алып калған кім? Ол кандай жарыімес?
— Батманов. Ол маған тұп-тура ғашык болып калды.— 

Баска мұндай жабдыктаушыны кайдан табасың? — деп оты- 
рып алды.

— Мүндайды табу кыйын. Табудың кажеті де жок еді! 
Сүйтіп, екі бастык сіз үшін таласып калған екен ғой? Бірінің 
сізді мұнда калдырғысы келмей, екіншісінің сізді ала кеткісі 
келмеген ғой. Сөз жок, сізге өзіңіздің коммерциялық кабілеті- 
ңіздің жәрдемі тиген.

— Менің кабілетімді козғамай-ак қояйык. ААенің бакытсыз 
адам екенімді сіз жаксы білесіз, ал осы отырған орнымды кімге 
болса да дол казірдің өзінде де босатып бере салуға дайынмын. 
Менің арманым баска жақта...

— Тағы да ескі әнге бастыңыз ба? — деп Таня күліп жібер- 
ді.— Оны ла талай рет естігеміз; театр, сахна. Туысыныз Л а- 
зарь — енбек сіңірген артист, қанына кайнасып біткен талант.

7 В. Ажаев. У7



Жанарак бірдеме оГілап табуыныз керек еді. Ал. мына орны-
нызға келоек — одан сізді алпыс аттын күші бар трактормен
сүйреп те айыра алмассың.

Танянын сөзі Либерманға зәредей де әсер етиеді. ол тіпті 
ракаттанған күйі тыңдай берді, керек десе, Таняның қольш
сүйіп алмақшы да болды. ^

— Сізді көргеніме, Танечка, сондай қуаныштымын. Соқпас-
тан өте шыкпай, келіп амандаса кеткеніңізге де рахмет.

— Либерман, мен мүнда, жұмыспен келдім, кәне, сол жұ- 
мыстын жайын сөйлесейік. Осы кұрылыс материалдары жөнін- 
дегі тәртіпсіздік кашан жойылады? Өзіңіздін берген уәдеңізге 
карамастан, сіз су жолы токтағанға дейін учаскеге көп заттар- 
ды жеткізіп бермедіңіз. Құрал-сайман аз, жанармай таусылуға 
айналды, автол жарамсыз болып шыктьи, жол механизмдерінің 
кейбір бөлшектері комплектісіз болып келеді. Мына тізімді 
қаракыз, осында біздегі жеткіліксіз нәрселердің бәрі айтылған!

Либерман тізімге карап, басын шұлғып, макұлдады да:
— Мынау өрескел, тәртіпсіздік кой! Сотқа, сотка тарту 

керек! Азық-түлік жағы калай, шағым бар ма? Қиім жағы 
қалай?

— Азық-түлік жағьч кұдайға шүкір, жаз басында жеткізіліп 
алынған. Аштан өлетін емеспіз. Балык аулап жатырмыз. Әзір- 
ше киім-кешек те бар, ал егер учаскеге жаңадан адам жібере- 
тін болсаныздар, оларды киіндіретін дәнеңе жок.

— Жаңадан жіберілетін адамдарды әбден киіндіріп жібе- 
реміз. Баска айтар тілегіңіз жок па?

Әлгі айтқандарым сізге аз ба? Жетпей жаткан материал- 
дар кайда?

Батмановка барып шағым етуіңізге кеңес берем. Шеше- 
тайым-ау, учаскенің халі апат алдында тұр екен!

— Маған өйтіп үйретпей-ак койыңыз. Оны сіз айтпасаңыз
да өзім барып шағамын және калай да болса, осы жөнде сізге 
тиетіндей етемін.

— Жок, маған сөз келмейді! — деп Либерман кенеліп сы- 
кылықтап күліп жіберді.— Менің ісім енді витаминдер, көйлек- 
көншек, етік сыякты заттармен болады. Құдайға шүкір. Тех- 
никалық материалдарға менің әмірім жүрмейді

Мұныңыз кай сандырак! Жаңадан ойлап айла тапты-
НЫЗ 0 3  г

— Мен ойлап тапкам жок. калкам, мен емес, Батмановтыі 
өзі. Ол жабдык ісін екіге бөлді. ТЖБ, яғни техникалык жабдыі 
бөлімі дейтұғын жаңа бөлім кұрылды, оиың бастығы Федосо 
деген көркем жігіт. Міне соның нәтижесі! Федосовтың бөлім 
әлі жондеп ұйымдасып болмай жатып-ак, «кұрылысқа бөге 
жасайтын бөлім» деген атак алуы тегін емес кой.

Либерман тым серігіп, көңілденіп қалды. Дегенмен, үстір 
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караған көзге, ол өзінін сөз тапкыштығына, жылпостығына 
кашанда масаттанып жүретін сыякты, осы бір жуантық, кұрғақ 
аіікай, құр әуре адамға Таняның әлдекалай жаны ашығандай 
болды.

— Сіздің түріңізге карап таңданбауға болмайды, Либер- 
м ан !— деді Таня, салмақпен.— Соқтыкпалы сойкан, күлкілі 
сыкак. Қандайлық кыйын кезеңде тұрғанымыздьі' сіз әлде көр- 
мейсіз бе? Бұл калжыңбастық кай жеріңізден келеді. Немесе, 
сіз осы әдісіңізбен, өзіңіздің түпкі ой-пікіріңізді бүркеп жүр- 
сіз бе?

Таняның сөздері кенет әсер етіп, Либерман түнеріп, кұны-
сып кетті.

— Адамның жаратылысы кызық кой, Танечка,— деді Ли- 
берман біраз үндемей отырып.— Оны мен ойлап шығарғам 
жок. Өзінің нағыз адамдык касиетін баскаға әшкерелеп беруді 
адам өз бойына мін деп санайды. Баскаш а болмай осындай 
болганыма мен айыптымын ба? Тілесеңіз, мені ұшкалак адам 
екен деп есептей беріңіз. Қыйын кезең — оның өзі маған да 
кыйын, оған сеніңіз. Сырымды ешкімге айткан емес едім, тек 
жаныма тиі ізе сөйлеген соң, сізге ғана айтқалы тұрмын. Менің 
туғандарым Мариуполь мен Бердянскіде калып койды. Әйелім 
мен кызым Ленинградтан шыға алмай қалдьі' — олар Ленин- 
градқа соғыстан бұрын барған еді, кайта оралуға үлгере ал- 
мады. Мен өз семьяма өзім жау дейсіз бе?

Бір минуттың ішінде ажары ке^п, құныса калған Либерман 
столдың басында еңсесі түсіп отыра берді. Таня ақырын каби- 
неттен шығып кетті.

Үйдің баска бір этажынан ол техникалық жабдық бөлімін 
тауып алды. Федосовтың кабинетінде адам көп екен. Ол труб- 
каны иығымен құлағының арасына қысып алып, телефон аркы- 
лы сөйлесіп жатып, сонымен қатар, алдында жаткан бір топ 
телеграммаға кол койып отыр. Трубканы орнына қойды дағы 
әлгі телеграммаларға қол коя отырып, өзінің екі кызметкері- 
мен бірден сөйлесті, телефон үздіксіз сылдырады. Таняға ұзақ 
хүтуге тура келетін сыяқты. Бірақ оның күткен кезегі де жып- 
жылдам келіп жетті. Федосов көзін сығырайтып алып, қызға 
назар аудара карап өтті.

— Сіздің не жұмысыңыз бар еді?
Таня өзінің тілектерін асыкпай айтты. Федосов әлгіден 

кейін Таняға жөнді көңіл бөлмей, папкадан қағаздарын суы- 
рып алып, бірінен соң бірін о к ьт , соларға бұрыштама койып 
жатты.

— Қағаздарыңызды коя тұрсаңыз қайтеді, ол ешкайда 
кашпас.

— Мен сіздің сөзіңіздің бәрін естіп отырмын, кағазға 
абыржымай-ақ қойыңыз. Сөзіңізді айта беріңіз. Мыс сымга,
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алектр материалдарына келіп токталдыныз. Осы таяудағьі уа-
ісытта учаскеге муктаж болып турған не нәрсе?

Федосов телефонды тыңдамақшы болып еді, і аня трубканы
қолымен баса койды.

— Баскаларды да аздап кадірлей біліціз. Шаикылык мінез- 
дер және төшрегіндегілерге калай болса солай караушылык 
деген улы адамдарға ғана келіседі, соларға ғана кешірім жа- 
салады, онын өзінде де үнемі сөйгіле бермейді. Сіз улы адам 
болып алсацыз ғана, бар.іык жумысгы бірден істейтін өнегеціз 
журтты тац калдыратын болады.

Федосовтыи білгісі келіп:
— Сіз балалар бакшасынан келген жоқсыз ба?
— Неге балалар бакшасынан дейсіз?
— Өйткені балалар бакшасында істейтін кызметкерлердің 

бойында адамға акыл үйрету, кайта тәрбиелеу сыяқты профес- 
сиональдык әдет пайда Оолады ғой.

— Жалтарманыз. Іс жөнінде жауап беріціз.
— 1с жөнінде сөйлемей отырган сіз өзіціз.
— Немеие, мен сізден ерінге жағатын бояу сұрап отырмын 

ба? Мен учаске үшіп техникалык материалдар сурап отырмын.
— Сіздіц керек деген нәрселеріціздіц бәрін дурыстап жа- 

зып алдым. Оны қарасіырып көремін де, тиісті шарасын кол- 
данамын. Либерман маған былыккан мурасын бере салды, бір- 
ден аударып-тексеріп мәнісіне жете алмайсың... Міне, осылай. 
Енді екі күннен кейін осы туралы тагы сөйлесейік. Ал менің 
телефоныма жабысудыц кажеті жок.

— Сіз казір, меніц сурағандарымды көзімше карасты- 
рыцыз.

— Қазір карастыра алмаймын, кол тимейді. Қызмет аяғьь 
на деііін Залкинд жолдастыц конференцияда жасайтын баянда- 
масына керекті материал беруім керек, әлі ештецесі әзір емес.

— Залкипд жолдаска керекті материалдарды сіз үшін мен 
өзім-ақ даярлайын, жарай ма? Айтпакшы, сіздіц бөліміцізге 
трассада не деп ат койғанын білесіз бе? «Қурылыска бөгет 
жасайтыи бөлім» деседі. Тауып койылған ат!

Жалған! — деп Федосов дереу карсы болды.— Бул атты 
ойлап шыгарып және таратып жүрген Либерман. Сіз содан 
естігенсіз ғой, шыныцызды айтыцызшы?

— Айткан сол,—деп Таня мойындады. Әлде дұрыс емес пе?
— Тартюф! — Федосов кып-кызыл болып кетті,— Қыя бас- 

сам, маган бөгет жасайды да жүреді...
Либерманның пішінін есіне түсірді де, қыз: «Тартюф десе 

дегендеи» деп күліп койды. Таняға Федосовтыц өзі де опын өз 
бнліміне жанын сала көціл бөлуі де унап кетті. Өз учаскегінР 
мүктаж нәрселерді Федосов тек көз аудаіру үшін ғана жазып 
алмағанын угынды да, Таня енді оныц мазасын ала бермеді.
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Бас инженсп аті к р л г р н  ж о к  Женя Козловяға бапсам ба 
екен немесе Беридзені күтсем бе екен ?— деп Таня біраз ой- 
ланып түрды. Касынан өтігі бара жаткан Грубский бет-аузын 
кынсайтып жіберетін өзінің дағдыды күлкісімен Таняға аман- 
даса беріп:

— Татьяна Петровна, сізді көрмегеніме көп болды. Сон- 
дыктан да көргеніме өте қуаныпітымын. Калай. сіздііі сымды 
байланысыңыздың дүниедегі ең кажет нәрсе емес екенін трас- 
сада болғаннан кейін, акыры, ұғынған боларсыз?

— Бурынғы бас инженер жолдас, сіздің мүныңызға, өзіне 
сай сыпайылыкпен жауап бере алатын емеспін. Таня «бұрын- 
ғы» деген сөзді әдейі ныктап айттьк — Сізді көргеніме онша 
куанышты емеспін. Сіз тауьш айттыңыз, трассада болып, мен 
көп нәрсенің мәнісіне түсіндім. Атап айтканда, менің ұғынға- 
ным, егер де баскару аппараты жаман болса, оның үстіне өзін 
іске жапы ашымайтын, токмейіл адамдар баскарса, ондай 
баскармалык аппараттан пайда аз екен. Трассаға сіздің де ба- 
руыңызға кеңес берер едім, одан көп үлгі алар едіңіз.

Таня төртінші этаждағы Ж еняға барып еді, ол орнында 
жок болды, Гречкин шакырьш кеткен екен. Таня телогрейка- 
сын киіп, елдің бәрі кәзірде Старт деп атап кеткен пристаньға 
қарай жөнелді.

Тогызыншы тарау 
СТАРТ

Кемерден тік түскен кең жол, палаткалы поселке түрған жай- 
пак алаңға карай тарталы. Әлгі жолдың кұламасында шүбаған 
екі топ автомашиналар кездесті: жүк тиелгендері пакгауздарға 
карай кетіп барады, бостары гүрілдеп жүк алу үшін өрге ка- 
рай жүріп темір жол тұйығьжа карай кетіп барады; бұл арада 
жүктерді вагоннан түсіріп машинаға тиеп жатты. Мұз жолы- 
ның даяр болуын күтіп, палаткалардың касында пломбалан- 
ған тракторлар мен автомашиналар катар-катар тізіліп тұр.

Таняның болмаған жері жок: каптарға, бөшкелерге, тең- 
дерпе толған складтаірда да, жататын жеірлері вагондагы сыяк- 
ты палатка-барактарда да. кең какпалы ұзыннан үзак сарайда 
да болды. Сарайдың тәбееі жаиа ғана ж абы льт жатыр екен, 
оның ішіне станоктар мен верстактарды әлден-ак әкеліп енгі- 
зіп койыпты. Анадай жерде калкан астында бірнеше адам да- 
ғарадай үлкен шана жасап, курастырып жатыр. ДДашиналары- 
ның жүгін түсіріп алуын күтіп түрған екі июфер, әлгі шана- 
ның жанына келіп көріп, сол туралы өздерінің пікірлерін 
айтысып түр. Екі шофердың бетінде болымсыз корасан дағы 
бар арықтау келген біреуін Таня таный кегті.
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Соның касына жакын келіп, Таня:
— Аманбысың. Сморчков! — деді.
Жүруге камданып тұрған шофердің кабағы жазылып кетті, 

былгары колғаптарын жерге лақтырып тастаи берді де, қывдын 
қолын катты кысты.

— Бұл неғылған ш ана?— деп сұрады Таня.
— Шоферлардың камы үшін, біз үшін істеп жаткандары. 

Труба тасу үшін тіркеуіш шана. Трубалар ауыр: әрбіреуі 
тоннадан келеді. Шана орі берік, әрі орныкты, оның үсгіне же- 
ңіл болуы керек. Сен калай, баскармаға кайтып келдің бе?

— Осында не болып жатканын көріп келу үшін учаске 
жіберді. Сен өзің жаңа бас инженердің машинасын жүргізіп 
жүрген жоксын ба?

Таняның бұлай деп сұраған себебі, Сморчков бүрын Груб- 
скийдің шоферы болатыи, бірак. соғыстың алғашкы күндерінен 
бастап жүк машинасына ауыскан-ды.

— Жаңа бас инженерге шофер бол дегенді айтқан еді, бі- 
рак мен оңай іске кызыкпадым. Одан да стахановшы болғаным 
тәуір емес пе,— деп шофер мыйығынан күліп койды.— Мұнда 
өзгеріс толып жатыр. Бізді енді Филимонов басқаратын болды, 
оны білесің бе?

— Білемін. Ол сендерге, шоферларға қолайлы жолдас.
— Сен шоферларға тиіспе, біз осы күні кұрылыста үлкен

күшке айналып отырмыз. Құрылыс бастығы Батманов бізді
жыіінап алды да, барлық істің ойдағыдай орындалуы шофер-
лар мен трактористерге байланысты дегенді айтты. Трубалар
мен материалдарды осы кыста тасып үлгірмесек, нефтепровод
та болмайды.— Ол Таняға жұлып алғандай жалт қарап: —
Сен, міне, трассадан келіп түрсын. Мынадай іске калай карай-
сың? Мен мапшналарды ең шеткі учаскелерге өзін жүргізіп
алып бару керек дегенді айтып отырмын. Онда машина жег-
пей жатыр. Бірақ алыс, суық, жол жоқ деп Филимонов көн- 
бей отыр.

— Ойлау керек,— деді де Таня Сморчковка көңіл койып 
карады. Ол мұнымен ақылдаскандай болып өзінің ойын айтып 
түрған болуы керек. Филимоновтікі жөн. Жол жақсы болуы 
керек. К,азір тек шаңғымен ғана жүруге болады.

Адун үстімен жүретін жолды жөндеп жатыр гой — деп 
Сморчков қолын езен жакқа сілтеді.— Мына жаткан дәумеп
гртт?ж а .б,Р1нш' боль,п өтпекшімін.-деп үлкен шананы көр- 
? ,  Ж пт.ІМ,.шабактаРДы тым жіңішке жасап жатырсың, ша- 
насәл кыисаиса да, труба мүны сындырып жібереді -  деді 
ағаш үстасының біреуіне. Рад‘, деді

— Сморчков! Машина еені қашанғы күтіп туоадьО — леті 
дауыстап таяу пакгауздағы шоферлар. ПР Д ДеДІ
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— Қош бола тұр, Татьяна П етровна!— деп Сморчков өзі-
нің машинасына карай жүгіріп кетті.

Старт ретімен жұмыс жасап, адамдары барлық жерде бір- 
дей кыймылдап, бұйрык берген дауыстар, сөздер естілді. Жүк 
тнеушілердің, ағаш ұсталарының, шоферлардың козғалыста- 
рында жыйнакы асығыстык сезіледі. Пакгауздардың бірінен 
кейде көтеріңкі, кейде бәсең Таняға таныс Новинск кұрылыс- 
шыларының әні естіліп тұрды. Таня сол пакгаузға барып кірді.

Даланың жарығына, шакырайған ак карға үйреніп калған 
көзі, складтың каракөлеңкесіндё әуелі ештеңені айыра алмадыі.

— Қарашы, Николай, Татьяна келіп тұр! — деп біреу ай- 
ғайлап жіберді де, оны колынан ұстап катар тұрған жәшіктер- 
дің арасымен алып келеді.

Қараңғыға көзі үпренген Таня электрдің күңгірт жарығын- 
да Коля Смирновты көрді. Ол үстіне жеңіл фуфайка мен шаң- 
ғышылардың шалбарын киген, екі бүйірін таянып, аяғын ал- 
шан койып, аңдыскан пішінде, кызды бастан-аяк карап тұр. 
Онымен катарласып, осы сыякты киінген он бес жасар бала 
Генка Панков та бүйірін таянып тұр, оны «Қоля Смирновтың 
көлеңкесі» деп атайтын.

Смирновтың бойын көзімен шолып өтіп, Таня шын танда- 
нып:

— Ж олдас, сен өзің бойшаң болып кетіпсің ғой! Шынымен, 
тағы өсе түскенің бе? Әлде мен сенен тосыркап калдьш ба? — 
деді.

— Әрине, өстім. Адам әркашан өсіп, дамый беруге тиіс кой, 
менің сені іздеп жүргенімді калай сезіп білдің екен?

— Іздедің бе? Ол туралы іштеңе білгенім жок!
— Бізде бір өткір кыз бар, өзі іскер, байланыс инженері, 

консерватизмнін кұрбаны болып жүр,— деп мен бастыктардын 
құлағына ызыңдап маза бермедім. Сені шакыртып алмакшы 
болған.

— Менің не керегім болыпты?— Бұл сұрактың әсері көңіл 
ренішін білдірді.

— Сұрағыңа болайын! Проводтар тарту керек. Қаншама
сым әкелінгенін карасайшы!

Ол сөрелерде тұрған телефон, селектор аппараттарын. шый- 
ратылып жаткан сымдарды, көмескі жылтыраған изоляторлар 
будаларын көрсетті.

— Никола, сен өзің кладовщик болып алғансың ба? — деп 
сұрады Таня, материалдардың үлгілі тәртіппен сактаулы тұр- 
ғанына кагты риза болып.

— Кладовщик болғаным жок, бірак, осы техниканы менің 
істеуіметура келді. Жол ашылысымен-ак, боріи трассаға жөнел- 
теміз. Құрылыстың жаңа бастығы мен бас инженері бұрынғы- 
лардай емес, байланыска каттьғ көңіл бөледі. Байланыс жөнін-
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дегі жұмыс бірінші кезектегі жұмыс деп саналсын деген бұи-
рықка ксл койылған.

— Бұл бұйрыкты кім орындайды?
— Учаскелердін өздері. ’
— Учаскелерде байланысшылар бар ма? Оларды онда жі-

беріп пе еді? „ „ „ . „ с  „
— Мос-саған! Сен кенеттен Грубскнише сөиледің ғои. Ьаи-

ланысшыларды ешкім жіберген жок. Бірак келесі аптада курс 
ашамыз, сен екеуміз лекция окыймыө.

— Кызык әцгіме екен!— деді Таня ашуланып.
— Мұныц саған несі ұнамайды?— деді дағы Коля кыздың 

бетіне үціле карау үшін еңкейе түсті.
— ДДаған бәрі де ұнайды. Бәрінен бөлек қатты ұнайтын 

жері: байланысшылар сеніц университетіцді бітіріп болғанша, 
үкімет комиссиясы нефтепровсдты кабылдап алуға да келер. 
Сымды бес-алты апта ішінде тартып болу керек.

— Сенін ондай әдісің бар ма еді?
— Әдіс бар. Бірақ айтпаймын. Сен онсыз да менің алдым- 

ды орап жүрсің.
Таняныц бұл сөзі өзі трассаға кеткенге дейін баскарманың 

комсомол ұйымдастырушысы болып келгенін ескерткені еді. 
Коля мынау не айтты дегендей шынымен аң-тан бо.пып калды.

— Татьяна, оен ауырғаннан саумысын? Саған түсіне ал- 
май тұрмын.

— Ол іші күйгеннен долданып жүр ғой !— деп Генка жо- 
рамал айтып калды да, Танядан жасканып, Смирновтың таса- 
сына жасырынды, өйткені, Таня оның бөрік астынан дудырап 
шығып тұрған сары шашына жармаскан еді.

Маған тиіеетін болсац, балақай, мен саған әкеңніц сәле- 
мін айтпай коярмын,— деді Таня.

Сен әкемді көрдің бе, калай екен? — деді Генка сенер- 
сенбес болып.

— Дені сау, аман-есен, сенін бетіннен сүй,— деді.
— Я, керек еді сүйгенің,— деп Генка күні бұрын сактана 

кашкалактап, дінгектің сыртына барып тұрды.
— Бала дұрыс айтып тұр, Никола,— деп мойындады Таня. 

— Мен күншілдікпен ыза болып жүрмін. Грубскиймен де, Си- 
доренкомен де канша жағаластым, сөйтігі жүріп өзім Оорінен 
сырт калып койдым! Екеуміз шындап тұрып бір сөйлесуіміз ке- 
рек, менде бір идея бар. Бірак, казір айтпаймын. А\еи Беридзені 
іздеп жүрмін, оларыныздың өзі ізін таптырмайтын адам екен.

— Адунға, жол салып жаткан жерге бар, ол сонда,— деп 
Генка кеңес берді.

Таня мұзға карай төмен түсті. Адун осы арала каланы бел- 
деулеп орап өтетін-ді. Өзеннің сұрғылт белуарынан алыска ка- 
рай карауытып белбеу тартылған тәрізді.' Шыңылдаған, ша- 
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кьтрлаған темір дауеы естіледі: жүздеген адам өзен үетінде 
өркеш-өркеш муздарды темір сүймендермен сындыра копарып 
жатыр. Біржарым-екі километр ілгері карай басып, күрылыс- 
шылар әлгі мұз арасынан кен, тегіс жол жасап, керек десе, 
жолдың үстін сыпырып тазартып та барады.

Шаршағанына карамастан, кыз мүз үстімен ракаттана жү- 
ріп өтті. Баскармада болганда өзінін абайлаған толып жаткан 
даярлык жұмыстарының бәрі, учаскелерге карай осы мұз жол- 
дың салынуына байланысты аякталды.

Беридзе еш жерден табылмады. Тегістелген жол осы арада 
бітті. Ломдармен, кайлалармен мұздын сенін шауып жүрген 
адамдардың арасынан Таня әрен дегенде өтті. Мұздын көгілдір 
тарткан сыныктары, күнге шағылысып, жан-жакка жаркылдап 
ұшып жатыр.

Анадай жерде жалғыз трактор жүріп келеді. Даусы айнала- 
ны басына көтеріп, алдына орнатып алған темір сока бульдо- 
зерімен мұзды кимелей уатып, біресе токтап, тағыда ұмтылып 
ілгері жүре береді. Мұз трактордың күшіне шыдамай дәл таба- 
нынан, омырылып сынғанда шакыр-шұкыр еткен дауыс Таня- 
ның төбе кұйкасын шымырлатты. Ол трактордың осындай жұ- 
мыс істеп жүргенін ешкашан көрген жок еді. «Тәуекелшіл 
жұрт екен, осындай ауыр алыпты мұздың үстіне әкеліп салу- 
дан корыкпаған» деп ойлады ішінен.

Трактордың касында бірнеше адам жүр. Ұстатпай койған бас 
инженерді солардың арасынан таппакшы болып, Таня трактор- 
ға карай жүрді- Бірак олар бульдозердің жұмыс істегеніне 
карап, токтамай жүре берді. Әлгілердің ішінен Таня Филимо- 
новты таныды, үстінде желбегей киген үлкен кара тоны, басын- 
да екі кұлағы түсірілген кұлакпіыны бар. Бұлардың арасында 
Таня танымайтын екі адам бар — түрлеріне карағанда, бас- 
тыктарға үксайды.

Тракторды сынаудың кызығына түсіп алған тракторшы 
токталған сайын төмен карайды, сөйткен сайын Филимонов та, 
кездесіп калған кедергіге жалт карап:

— Баса бер, Силин. Бірак жұлкынта тартпай, бір калыппен
жүргіз,— деп кояды.

Силин макұлдай басын изеп, трактор да өзін жүргізе біле- 
тін адамның ыркына көнгендей арындамай, жұлкынбай ілгері 
карай жүріп, калын мұздын үстін теп-тегіс кып кесіп барады.

Филимонов тркаторшіге токта деп бұйырды да, екеуі буль- 
дозерді айнала караумен шүғылданды. Осы бір мезгілді пай- 
даланып, Іаня әлгі екі адамнын касына келді. Бұлар колғап- 
тарын шепііп асыгыс темекі тартып жатыр еді.

— Бас инженер Беридзені көруге болар ма екен? — деді 
кыз Батмяновка қарап, ол да былғары пальтоның сыртынан 
тон киіп алыпты.
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— Кызыл калпакты кыз! — деп Беридзенің даусы санк етө 
түсті. Онын сакалы кыраудан аппак болған. Күлеиін деп ед , 
оған тоңған бет-аузы илікпей, тек көздері ғана күлді. Бас ин- 
женер Беридзе мен боламын.

Таня одан Ольганын квартирініц кілтін сұрамакшы болып
еді, бірак ұятсынды- . .

— Мен тоғызыншы учаскеден келдім. Меніц сізге екі сұра-
ғым бар, бірі — учаскеден. екіншісі — өзімнен.

— Тоғызыншы учаскеден бе? Оһо!— деп Беридзе тандана 
калды,— Василий Максимович, естіп тұрсыз ба, кызыл калпақ- 
ты қыз тоғызыншы учаскедем келіпті. Біз сізді алыстан көрген 
едік. Жападан-жалғыз коркынышты емес пе?

Батмановтың қадала карағаны Таняға ұнамады, ол теріс 
анналып кетті.

— Сіз баскармаға кайткалы тұрған жоқсыз ба? — деп сұ- 
рады кыз Беридзеден.

— Шыпында да, кайтатын уакыт та болған шығар-ау,— деп 
Батманов бас инженер үшін жауап берді, үлкен колғабын сіл- 
теп, ілгері карай жүрді.

— Кұлағым сізде. Сұрауларыңызды бере беріңіз,— деді 
Беридзе Танямен катар жүріп келе жатып.

— Он жак жағадағы жұмысты токтатып, учаскенің бар 
мүлік-саймандарымен сол жағаға көшуге деген сіздің жаірлы- 
ғыңызды алдык. Бұл жарлық бізді қатты абыржытты, өзі тү- 
сініксіз болды.

— Бүл сұрау учаскеден бе немесе сіздің өзінізден бе?
— Учаскеден. Менін де білгім келетіні, өзінен-өзі белгілі 

ғой. Соншалык енбек істеп, аэап шеккеннен кейін оң жак жаға- 
лау неге калдырылады?

— Учаскедегілердің тағы нені білгілері келеді?
— Көп нәрсені. Баскармадағы өзгерістер, әрине, бізге де 

белгілі- Әуелгі кезде трассада: жаңа басшылық келіпті, деп 
қуанысып жүрді, сіз туралы жаксы пікірде болды. Келеді деп 
күтіп жүрді... Күндер өтіп жатыр, өгіп жатыр... Расын айткан- 
да, біздінше, кұрылыста жаксарған ештене де жок.

— Тіпті жаман! — деді Беридзе.— Біз трассаның үмітін 
ақтамаған екеміз ғой? Василий Максимович, трасса бізден тү- 
ні.ііп ге үлгеріпті! — деді бас инженер айғайлап, алдында ақы- 
рын жүріп бара жаткан Батмановқа.

Я, сөйтіп, істің мәнін әбден түсіндіріп айтканға дей 
сіздер бұирыкты орындамауға бел байладыңыздар ма> -  де 
Василии Максимович артына бұрылып. '

Таня оған илтифат коймай карап:

көр7йішаРЛЫК ІСТІН ЖаІІЫ“ бас ш,женеРге баяндауға тырысь
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— Сөйтініз. Бірақ мені де сырт калдырмаңыз, менің де
тындағым келеді.

— Бұл кісі курылыстың бастығы, Батманов — деді Берид- 
зе кызға сыбырлап.

Таня аздап кысылып калды.
— Амансыз ба, Батманов жолдас! Сіз мені кешірерсіз,— де- 

ді кыз ремжи күрсініп.— Мен келген кызуда жұрттың бәріне 
тиісіп жатырмын.

— Көріп тұрмын. Бас инженерді мүлдем шошытып койып- 
сыз, корыкканынан оның сакалы ағарып кеткен. Я, я, учаске 
жайын айтыныз.

Енді Беридзе алда жүрді де, Таня мен Батманов оның со- 
ңыпан ерді.

— Учаске, әрине, баскарманың бұйрыгын орындап жатыр, 
жамандык ойламаныз. Опда бізді баскарып жүрген адам Пан- 
ков, оның өзі катал кожайьин, тәртіпті еүйеді. Екінші ж ағаға 
көшуге, Адун токтасымен бірден жолды жөндеп, мүліктеріміз- 
ді тасып, жана жерге олналасуға біз 'күні бурын әзірлендж. 
Кыііынпіылыктар көп. Учаекеде ен керекті жай нәрселердін өзі 
жетпейді. онсыз кадам баса алмайсың. ААен техникалык жаб- 
дыктау бөлім бастығына бардым. ол біздің мұктаждарымызды 
жазып алған больш, көмектесуге уәде берді... Ең бастысы — 
кұрылысты калайша салып, кай бағытта жүргізетінінізді жұрг- 
тын бітгісі келеді. Мерзімінде бітіріп үлгіреміз б е ? — деген 
сұрау кыйнап тұр.

— Сізді осында әдейілеп жіберді ме, әлде өзіңіздің келіп 
кеткіңіз келді м е ?— деп сұрады Батманов.

— Партия жыйналысында сізге хат жазып адам жіберуге 
ұйғарылған еді. Хат менде бар, бірак онда бәрін айта аласың 
ба? Мені таңдаған еебебі, менін шаңғымен жүре алатындығым- 
нан болды. Жол кашан түзелпенше күтіп отыруға бола ма? Ме- 
нің сізде өз жұмысымның бар екенін де ескерді. Онсоң мінезім 
де роль аткармай койған жок. Қыз күліп жіберді.

— С із д ің  мінезіңіз катаң екен,— деп күліп жіберді де, Бат- 
манов, Танядан жолда не көріп, не койғанын тегіс айтып бе- 
руін сұрады.— Менің борін де білгім келеді. Жүрттын көңіл- 
күйі калай, олардын кандай арыздары мен тілектері бар, әр 
учаске немен шұғылданып жатыр...

Таня оған өзінін банкағандарының бәрін түгел айтып бер- 
ді. Рогов туралы айтканы бастыктың назарын епекше аудар- 
ды. Таня онымен жол үстінде көріскен екен. Ол ең акырғы 
баржаны бесінші учаскеге әкелгенде, сол арала үлкен тәртіп- 
сіздіктің үстінеи шығады. Учаске басшылыгында моральдык 
жағынан азған адамдар о^ырған. Рогов ләл осы кезге дөп ке- 
ліп, учаскеде калып, оны баскаруына тура келеді.
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—  Онысынан ештене шығатын ба? Учаскенің жағдаиь*

калай? ,  „
— Казір, әрине, бәрі де астан-кестен, былығып жатыр. Ь і-

рак адамдары жыйнакы, жаксы үйымдаскан. Рогов нанлйлар- 
мен достасып алған, олар оған көмектесіп жаткан^ көрінеді, 
Тывлинде, олардын конысында, Рогов өз үйіндегідей жүр. Ец 
жаксысы, күрылысшылар сол жак жағаға шығысымен өзде- 
ріне баспана тауып алады.

— Оған адамдар керек пе?
— Ештеңе сүраған жок,— деді Таня ойланып. Менінше,. 

оған жаксы сауатты көмекші керек. Оның жүмыстарынын бас- 
тыгы инженер Прибытков. Мен оиы біраз іскұмарлау дер едім. 
Графнк жасауды тым жаксы көреді.

— Демек, Рогов риза ғой? Ол менен кыйын міндеттер 
жүктеуді сүраған еді. Өзі жүмыска тоймайды-ак,— Роговпен 
сөйлескенін есіне түсіріп, Батманов басын шайкады.

— Сіз оған жапондармен соғыс басталған күні-ак, оны ар-
мияға жіберупе уәде берген екенсіз, соны сізге айт деп еді,— 
деді Таня онын пікірін костап.— Таня бұл жерде жапондар- 
туралы жорта еске алды. .

— Я, уәде бергемін. Сіз Панков туралы сөз бастап келе 
жатыр едініз. Оны жаксы білесіз бе? Ол өзі жігерлі, әрі өте 
акылды адам дейді ғой. Дұрыс па?

Таня кідірместен коііымды жауап берді, онысы Батманов- 
ка ұиап кетті.

— Панков табылмайтын адам. Тоғызыншы учаске — трас- 
садағы ең тәуір учаске екендігіне мен кепіл бола алам. Панков 
әркімді ез орнын тауып коя білген. Оны жұрт кұрметтейді де, 
жаксы да көреді.

— Өте жаксы,— деп макұлдады Батманов — АДен Панков- 
ты ен тэуір учаскеден шакыртып алып, ен нашар деген учас- 
кеге жіберсек деп ойлаймын. Сәл кідірінізніі мен карап келейін.

Күрылыс бастығы сеннен секіріп, сүріне, тайғанай басып, 
дөнгелек суатшаның касына топтанып түрған жұрттың жанына 
барды. Енгезердей, үзын бойлы адам, техник Хлынов каткан 
мұздын калыңдығы мен су түбінің терендігін өлшеп жатыр 
екеп. Калғандары Залкиндті айнала коршап алыгіты. Солдат- 
тын былғары белбеуімен буынып алған шолак кара тон, тізе- 
деп жогары конышы бар кара пима, женшелі үлкен колғап 
сырт карағанда оны кішірейтіп көрсететін сыякты

Парторг өткінші әңгіме жүргізіп жатыр еді. ол бүгін мүндай 
әнгімені осымен оныншы рет өткізеді. Оны б.зрі б етін нзо
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ерекше толкытып жүрді. Кызыл Армия Москваны корғап кала 
ала ма, әлде шегіне ме? Одактастар екінші майдан аша ма, 
әлде алдап жүр ме, оларға сенуге бола ма? Жапондардыц ша- 
буылға шыкканы туралы өсек неге таралып жүр, егер ол соғыс 
басталса, онда бұл туралы тіке неге айтылмайды; егер соғыс 
болмаса, онда шабуылды кашан күтуге болады.

Батманов Хлыновпен катар ойык басында жүресінен оты- 
рып, кара судын кайнап, шапшып жатканына карады. Калың- 
дығы бір метр квк мұз кайнап жаткан иірімпе кіріп жоғалып 
кеіті.

— АДен танертеннен бері Нампиге дейін барып кайттым,— 
деді Хлынов бастыкка.— Сенді учаске крныска бір километр- 
ден калғанда ғана бітеді екен. Он километрді сеннің үстінен 
салуға тура келеді. Одан әрі карай мұз теп-тегіс, үстін кар 
баскан, соны аздап тазалау керек болады. Бірінші учаскенің 
адамдары мұзға шыкты, оларга нанайлар көмектесіп жатыр.

— Ж олдас Хлынов,— деді Батманов тұра беріп.— Сізді 
Роговтын учаскесіне жібергім келіп тұр. Бұл ара біздің иек 
астымызда тұр ғой, адамдарды кашан болса да табамыз, ал 
Рою вка көмектесу керек. Менде жалпы сіздің міндетініздің 
көлемін кеңіту жөнінде пікір бар. Роговпен бірге істей баста- 
ған кезде, шаруашылыктың барлык жағымен де жаксылап 
танысуға тырыскайсыз. Кешке карай маған келіп кетіңіз, сонда 
жаксылап тұрып сөйлесерміз.

Батуға таянып барған күн, кызара бастады. Өзендегі жел 
тыпа калды. Қаңыраған елсіз, есіз калған жабайы, калың 
орманды оң жак жағалау шайдай ашык һауада ап-айкын бо- 
лыгі көрінеді. Тіп-тік өскен биік орманның үстінен лезде ыдыра- 
ғалы, ауада жоғалып кеткелі тұрған тау кенересінін сағымға 
ұксаған акшыл-қызыл нәзік шапағы жалт-жұлт етіп көрі- 
ніп түр.

Батманов бетін колғабымен сүртті де, Залкиндті шакыр-
ды.

— Михаил, кетейік, мен жаурап калдым. Суыкта тілмен 
Істеген жұмыс адамды жылындырмайды, одан да сүймен сіл- 
тегеннің өзі дұрыс екен! Айтпакшы, казір сені грассадан келген 
бір өкіл әйел күтіп отыр. Бізге әртүрлі көңілсіз жағдайларды 
айтпакшы болып, тоғызыншы учаскеден келген көрінеді.

Беридзе де анадайдан Залкиндті коркытып койды:
— Михаил Борисович, сені күтіп отырмыз. А^ойныңды сұ- 

на бер.
— Амансыз ба, парторг жолдас! Сізден ешуакытта күтпе- 

ген едім...— деді Таня-
Залкинд оған карай калды:
— Таня! Қайдан жүрсін! Сенің алдыңда менің қандай айы- 

бым бар?
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— Мені ренжітсеніз окасы жоқ. Біздік учаскемізді жәбір-
ледікіз Партконференция болғалы жатыр, ал біздік учаскеде» 
бір адам жок. Мен баскармаға келмеген болсам, конференция-
ның болатындығын да білмес едім.

— Таня, біз алыстағы учаскелерден адам шакыра алма- 
дык. Бізде ’ оныншы, он бірінші, он екінші учаскелер де бар, 
олар сіздерден де алыс. Солай ма? Оларды жыйнауға бола ма? 
Онда коноернцияны кейінге калдыруға тура келер еді, ал ке- 
шіктіруге болмайды- Солай емес пе? Кінамды кешірермісің?

— Рнза емеспін.
Беридзе күліп жіберді:
— Кұрыдыц, Борис Михайлович!
— Қайтеміз, енді сенің көкіліңді тауып көреміз, тоғызын- 

шы учаскеден конференцияға сені шакырамын. Бірінші сөзді 
тоғызыишы учаскеге беруге де разымын. Осыған келісеміз ғой?

— Қелісуге болар. Рас, менің тілегім әлі біткен жок. Бас-
кармадағы адамдарыңыздың барлығымен ұрсысып та үлгер- 
дім. Адам айткысыз үлкен кұрылысты төрт этажды тас үйге 
әкеліп камап койған. Бұл не маскара! Жазу, сөйлесу, пыш-пыш
өсек айту жағынан кенде емес сыякты, жапон парашютшілері 
туралы да ертегілерді айтысып жүрген көрінеді. Трасса жөнін- 
де ешкайсысы ештеңе білмейді де, ойламайды да, тіпті оның 
өзі дүниеде жок сыякты!.. Трасса бұл дүниеде бар, бастык 
жолдастар, сіздер оны бекер ескермей жүрсіздер!

— Сондай жаксы, Таня, өте жаксы,— деді Залкинд, кол- 
кабын акырын кыздың аркасына тигізіп.

— Ешкандай жаксылыкты көріп тұрғаным жок.
— Сенің бізге келгенікнің өзі жақсы. Мұхамбет тауға ба- 

рады дегендей.1 Трасса баскарманы кыса бастады, мұнысы 
жаксы. Ең бастысы, Таня, біздің баскарма қазір кандай кы- 
сымға болса да төтеп бере алады, бұл тіпті жаксы — Залкинд
суықтан әбден тоңып икемі келмей тұрған ернін әрең кыбырла- 
тады-

Баскармаға үрысуыңыз дұрыс емес,— деді Батманов Та- 
няға бүрылып. Ол Беридземен бірге алда келе жатыр еді.

— Әйтее де Таняның конференцияда, үйдің төрт бүрышына 
камалған, бас.қарма кызметкерлеріпе карсы сөйлеуін сұрай- 
м ы н -д ед і Залкинд.— Таня, батыра айтып, акылмен урыс 
Василии Максимович, саған айтып кояйын, біздің Таня — кұ- 
рылыстағы бір тарихи адам. Нефтепроводтың кажеттігін біздің
5 Г ^ С,,,уден КӨП ^УІ)ЫІ1’ 0 ‘ п  Г0Рк°мға келіп, нефтепровод
кинп к м Г  араласу КеВек екснлігін талап еткен болатын Зал- 
кинд кызға жылы жүзоен карады да, колтығынан алды,— Мі-

'рушы. МаКаЛ: *ТЗУ МҰхамбстке бармаса, Мүхамбет тауға барады»



не, Татьянка, бірлесе әрекет жасауымызбен, жүкті де орнынан
козғадық.

Батманов токтады да, Залкиндті Танядан бөліп әкетті. Та- 
ия оған ескертіп:

— Бастық жолдас, мені қате түсінеді, үстірт қарайды'деп кі- 
наламақсыз ғой, оны білемін. «Бұл қыз басқармада бола тұрса 
да ештеңені көре алмаған екен. Қанша айтқанмен ұйымдасты- 
ру кіндігі кабинеттерден басталмай ма? Штабтын аты штаб^ 
мейлі ол соғысты басқарсын, мейлі күрылыс ісіне басшылық 
етсін, бәрібір. Қызмет істеуге үйреткен телефон, телеграф, қа- 
ғаз жаза білу — адам баласынын ең зор табысы» демексіз ғой. 
Дәл айтып бердім бе?

— Жалпы алғанда, солай,— деп мойындады Батманов.
Беридзе мен Залкинд күліп жіберді. Құрылыс бастығы

Таняның бетіне көз тоқтата қарады. Тоқыма бас киімінің 
астынан шығьип тұрған кара бұйра шашы қырау басып ағарып 
күнге күйген кең мандайына түсіп тұр. Қырау ұстаған сирек 
кірпіктері жауып тұрған шұңғыл қап-қара өткір көздері Бат- 
маповқа тайсалмай қарады.

— Шай ішуге, халықаралық такырыпқа әңгіме өткізуге 
пемесе иашар істеліп жатқан іс жөнінде ниеттестігімізді білді- 
ру үшін ғана трассаға келуімізге болмайды. Анау Беридзе мен 
Ковшов келген күндерінен бастап: трассаға барғымыз келеді... 
деп мазалап жүр. Мен оларды жібермедім. Біз учаскеге бар- 
ганда қожайын болып бармакшымыз. Ол үшін каруланып, 
күш жыйнап алу керек. Қарулануға. дайындыққа бір ай, көп 
дегенде бір жарым ай бөлініп отыр. Қөп пе? Дайындықтың әр- 
бір күні жайында есеп беруіме болады.

Таня жауап бермеді. Қалың токыма қызыл қолғаппен бетін
көзіне дейін жауып алды.

— Заты, сізге түсіндіріп жатудың қажеті болмас,— деді 
ақырын Батманов.— Көзіңіз жақсы екен, өзі де көретін болар.

— Ондай-мұндайды көрдім де? — Таня бетін ашты.— Ме- 
нің түсінгенімнің барлығы — маған ұнады. Тегі, менің түеіибей 
қалғандарымның барлығы да, маған соңынан ұнайтын болар. 
Жолдас Батманов, керек десеңіз, маған Либерман да ұнады. 
Менің айтайыін дегенім: ол бұрынғысынан гөрі маған осы жо- 
лы ұнады.

Таня жабдықтаушылар туралы, олардың өзара дұшпанды- 
ғы, бірақ соның өзінде бэсеке жарыетың ұрығы бар екендігі, 
Тартюф бен «құрылысқа бөгет жасайтын бөлім» туралы айтты. 
Қарқ-қарқ күлген Батманов суық ауаға шашалып, жөтеліп 
қалды.

— Енді айтыңызшы, трассаның елшісі, атыңыз кім, учаске- 
де не кызмет істейсіз?— деді ол жөтелін басып,— жорамалым

111



бойьшша Таня Васильченкомен сөйлесіп турмын ғон деп ой-
О

лаимыш етіңіз> мен өзімді таныстыру дегенді умыткамын.
Ж ү р т  менін атымдьі' ешуакытта сұрамайды — келеді де мені- 
мен таныс адамша сөйлесе береді. Сіз дурыс жобаладыңыз:
Мен — байланыс инженері Васильченко.

— Аһа! Берік болыиыз, біз енді сізге урса бастаимыз! — 
деді Беридзе куанып.— Курылыста осы күніе дейін телефон
мен телеграф жок, бұл не маскара!

— Маған урыспау керек. Тек телефон мен телеграф қана
болмаса меиің шугылданбаган жұмысым аз шығар.

— Неге олай? . „
— Сізге деген менің екінші сұрауым, міне осы елі. Баила- 

ныс баска жумыстардын дамуынын алдын орап отыруы ке- 
рек — мен бүрын да осылай деп есептеуші едім, казірде де сол 
пікірдемін. Грубскийдін көзкарасы баскаша. Біз онымен қатты 
жамжалдасканбыз, сүймеген адаммен келісіп істесе алмаймын. 
Оның өзінін айтуынша, ол мені аппараттан трассага куып 
жіберді. Жолдас Батманов, сіз оны кұрылыста неге калдырды- 
цыз? Мен онымен коридорда кездесіп калып едім, ол кекесін- 
мен: «Дүниедегі ец басты нәрсе сіздің сымды байланысы- 
ңыз емес екенін енді түсінген боларсыз?» — деп сұрап та үл- 
гірді.

— Сөйтіп, сіз шынында да түсіндіңіз бе? — деп сұрады Бе- 
ридзе, Таняның кытығына тиіп.

К.ыз катты ашуланды, аязға тотықкан коңыр бегі қып-кы- 
зыл болып кетті.

— Бүрынғы бас инженерге мен сыпайы жауап бермедім. 
Бірінші танысудың өзінде сізге де әдепсіз болып көрінгім кел- 
мейді, Беридзенін шалыс сөзі Таняны кейітіп, Беридзе бүған 
карсы болған тәрізді көрініп калды.

Беридзе райласалық дегендей кыздың колтыгынан алып: 
Ашуланбаңыз, кызыл калпақ. Мен орынсыз калжында-

дым.
Тез жүріңіздер! — деп айкайлады булардан озытт кетіп, 

машинанын касында күтіп тұрған Залкинд.
Бүлар корбиған тондарымен эмкаға әрең дегенде сыйысып 

отырлы. Залкинд пен Беридзенің арасында кысылып отыру 
Іаняға тіпті ынгайсыз болды. Күні бойы көп жүрпеннен аяғы- 
ның сыркырай бастағанын Таня енді ғана сезді.

— Бізде байланысшылар жок, оларды кашан жоғарыдан 
жібергенше күту керек, деп Грубский сан рет айткан болатын- 
ды, деді Іаня. Онсон ол сымдарды ағаш басына үакытша 
“ у леге,|ге Де карсы еаі. «Бағаиааы линияларлы бірле , орнат-
болғаі,1 сон Г Г  ЯеііТІ,Ч М  ^к ы сы  нефт^провод салТнып оолған соң жүз жылдан кеиін болатын нәрсе!
112 •



Кыздьщ осы ойлары Батмановтын назарын аударды. Ол 
шофермен қатар отыр еді, артына бұрыльш:

— Қалай деп ойлайсыз: курстарда оқытып адамдарды тез 
даярлап шығаруға және уақытша байланыс орнатуға, айталық, 
бұл жұмысты үш айдың ішінде жасауға бола ма?

— Байланысшылардьіі курста емес, тіке тәжрибе жұмысы 
үстінде даярлау керек. Тайсинге дейін сымды біржарым айдың 
ішінде тартып бітіруге болатындығына әбден сенемін. Бұл 
жөнде менің жоспарым да бар, сіздерге мен сонымен келіп 
отырмын.

— Тамаша е к е н !— деді Батманов, Залкинд пен Беридзеге 
қарау үшін артына тағы бұрылып.

— Таня, сенің жоспарьіңның мәні н еде?— деп сұрады
Залкинд.

— Байланысшыларды учаскелерге бытыратпау керек, олар 
онсыз да аз. Екпінді бір колонна ұйымдастырып, онда істелетін 
жұмыстың түрлерін жәй әрекеттерге бөлу керек. Ең бастысьи — 
жүз комсомол керек, олар тайгаға өз еріктерімен баратын бол-
сын.

Өзінің ұсыныстары жөнінде кұрылыс басшылары не айтар 
екен деп, Таня күтіп отырды. Олар үндемеді, қыздың айтканын 
ойлағаннан гөрі, сол қыздың өзі туралы көп ойлап отырды. 
Батмановтың жаны жәй тапқандай жайраңдап кетті, «Алтын 
кадрлар, міне, осылар — саған өздері келіп жатыр, Василий, 
аузыады ашып аңырайып қалма, соларды іске жақсылап тарта 
біл» дейді ол өзіне өзі ішінен. Беридзе тонының көтерілген жа- 
ғасының үстінен қыздан көзін айьфмады.

— Мен сіздің алғашқы сұрауыңызға жауап бермекшімін,— 
деді ол.— Сіз дұрыс айтасыз: біздің ойымызды біліп отыруға 
учаскенің правосы бар, олардың алдында болашаққа айқын 
жоба болуы керек...

Таня оның сөзін сол отьирған бойында тыңдады. Беридзе 
жобаны қайта жасаудағы трассаның сол жақ жағалаудағы ва- 
рианты туралы айтып өтті.

— Білгенде міндеттің бір бөлегін ғана емес, оны түгелінен 
білу керек. Не болып жатқанның бәрін қамтьш көруге тоғы- 
зыншы учаоке онша биік мұнара емес. Біздің ұйғарындымызды 
сізге қазір түсіне қою қыйын, оны кейінірек түсінерсіз.

—  Мен, тегі түсініп те қойдым-ау деймін,— деді де, қыз 
ақыіры бетін Беридзеге қарай бұрды.— Сол жақ жағаның идея- 
сын өздеріңіз ойлап таптьвдыздар ма, әлде ол туралы біздің 
жазғанымыздан оқыдыңыздар ма?

—  Ж азғаннан? Ондай ештеңе көргенім жоқ!
Батманов қызға көңіл қоя қарады. Таня жайды түсіндіріп

а йтты:
— Соғыстың алғашқы күндерінің өзінде-ақ жобаны қай-
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тадан карау керек деген трассада үн шыккан-ды. Карпов дегем  
бір адам трассаны сол жак жағаға шыгару керек дегенд. дә-
лелдеп берген-ді. ]

— Ол кім, инженер ме? .
— Жок, ол балыкшы, Адунның тұрғын адамы, Нижняя 

Сазанка деревнясынан. Үлкен колхозды баскарған адам. Ьір 
уакытта учаскеге келіп: «Сіздерден акыл-он үйренгім келеді» - 
деп жумыс сураған болатын. Менлінше дарынды адам! Білімі 
көп емес, бас-аяғы бес класс бітірген, бірақ бәрін біледі, қан- 
дай кыйын жумыстарды болсын колма-қол ретін тауып, шешіп 
отырады. Біздін қурылыста оны көбірек кызыктырған жол са- 
лу жумысы болды. Адунның сол жак жағасы көп елдің конысы 
болуы кездейсоқ нәрсе емес, ал он жақ жағада ел жоқтың қа- 
сы, деп ол дәлелдеген болатын. Сол жак жағалаудың бұлай 
батып шығуы, заңды нәрсе, өйткені, мұнда жаратылыс жағ- 
дайы өте қолайльг. Оң жак жағадағы трасса Адунның тарихы- 
на кесе-көлденең келеді. Жол тек сол жак жағада салынуы 
керек, ол сонда Нампиді, Ольгохтаны, Чилмуды, Чомнды және 
баска көптеген селенияларды Новинскімен байланыстырады, 
ауданның солтүстікке карай дамуына сеп болады. Оң жақ жа- 
ғалауда жол тек бір ғана — Улягир конысы үшін керек. Онсоң, 
оң жак жағада трасса тайганың орманы тұтасып жаткан жота- 
ларды басып өтеді. Ал сол жақ жағада трасса өзеннің жазык 
аңғары.мен өтіп, су жайылатын алқаппен кетеді. Бұл арада 
нефтепровод кұрылысшыларына Адунның барлық халкьр кө- 
мектеседі, ал оң жақ жағада ел жок, ешкім көмектеспейді!

— Апырау! Сіз сол жағаны қостаған менің дәлелдерімді 
айтып беріп отырсыз ғой!— деді Беридзе абыржый козғалып
қойып.— Осы идеяны сол балыкшы шынымен өзі ойлап тапты 
ма екен?

Аһа, кытығыңызға тиді ме,— деп күлді Таня көңілі хош 
болып.— Қорықпай-ақ қойыңыз, ол сіздің даңқыңызға ортак 
болмайды. Дұрысын айтканда, мен Карповтың пікірін басқа 
жолдастардың ұсыныстарымен толықтырып айттым.— Таня 
қатты түшкірді: оған суық тиген болу керек.— Сіз бір учаске- 
шң жоғары көзқарасы мен кішкене мүддесі жайында сөз коз- 
ғадыдыз. Көріп отырсыз ғой, кұрылыстың жалпы тағдырымен 
де шұғылдану әрекеті болған.

Залкй:паРП0В ҚаЗІР КаЙДа’ Учаскеде «е? — деп сұрады

занййгынЯК̂ РпЫЛЫСмаН К6ТІП КЗДҒан’ казіР өзінің Нижняя Са-
Гып жяткян « МеН ° НЫМен 0льгохтада кездесіп, біздегі бэ-

өзгерістер. туралы айттым. Ол тыңдап алды да,

бізге ЙатіГййы жокР1̂ ? Ге СеНбеГ8Н 6° ЛУ Керек‘ Казір оның
рыпе п Г д Р : Ы Т ;  балыкшылар колхозына қайтадан ба- 
Р Р д едатель болыпты, жоспарын орындау жағы нашар
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көрінеді. Маған балықты мұз астынан қалай аулаудың айласын-
бір сағат түсіндірді.

— Сол ұсыныстарыңызға қандай болсын жауап ала алдьь 
ңыздар м а ? — деп сұрады Батманов.

— Алуын алдық. Тополев қарт: «Жобаны сынамастан бұ-і
рын, оны орындауды үйреніңіздер» — деп жауап берді.—  Өзде- 
ріңе шағын жұмыс тагісырылып отырғанда, үлкен жұмысқа бас 
ұрыгі әуре болмаңдар дегені ғой. і

— Сол жазбаларды тауып алу керек. Қайтсе де тауып 
алып, маған көрсетіңіздер,— деді Батманов бас инженерге.—  
Ол қарт, Карповтың колхозьипа барып, балық аулайтын күнге 
де жетер.

Машинадан түскеннен кейін, Таня өзінің қатты шаршаған- 
дығын сезді. Аяқ басуы қыйын болды. Тополевке кіре шығалық 
деп шақырған Беридзеге қолын созып:

— А^аған кілтті беріңізш і?— деп сұрады.
— Қандай кілтті?
— Акша жатқан пәтердің кілті. Родионованың пәтерін 

ашып кіре алмай қойдым, күні бойы сізді, яғни кілтгі іздеуде- 
мін.

Георгий Давыдович жедеғабыл қалтасын ақтарды. Қілті 
кабинетіндегі пальтосының қалтасында қалғандығы есіне түс- 
ті. Таняға Беридземен бірге басқармаға дейін еріп баруға тура 
келді, басқышпен көтеріліп келе жатып күңкілдеді. Қабинет- 
тердің біреуінің алдына келгенде ол тоқтап:

— Тополев, меніңше, осы үйде отырады. Қірелік. Қезі кел- 
генде, амандасып шығайын. Атай жаіқсы адам, менің танысым, 
бұл есіңізде болсын, оны ренжітіп жүірмеңіз.

Оныншы тарау і

Л\ЕЙМАНДОС ҮЙ .. \ і

Қаңыраған қаракөлеңке бөлмеде Тополев жалғыз өзі отыр 
екен. Біраз уакыттан бері бұл үйреншікті эдет болып кеткен. 
Құрылыстағы өзгерістер, оның күнделік өміріне ешқандай жа-; 
ңалық еыгізген жоқ. Қартты жаңа басшылық келді деп шошыт- 
пақшы болған Грубскийдің әрекетінен де түк шықпады.

— Қаймықпадық көкжалдан,— деді оған Қузьма Кузьмнч: 
Мен алпыстан асқан адаммын, өз міндетімді артығьшен орын- 
дадым, мені әрбір басшылық кұрметтеуге міндетті, тек егер де 
басшылықка келгендер есалаң біреулер болып жүрмесе.

Таня мен Беридзе бөлмеге кіре бергенде, қарттың кенет б а- 
сын шайқап ееіктің сықырлағапынан селік ете түскенін бянқаң 
қалды. Георгий Давыдовпч өзінің жьімыйып күлгенін байқат- 
пай аузын алақанымен басты. Қовшов оған басқарма қызмет- 
керлері арасында антылып жүрген Тополев туралы күлкі әңгі-
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мені айтқан болатын-ды, карт инженер кабинетінде телефон 
трубкасын немесе қаламын қолына ұстаған қалпында ұиқтап
отырады,— екен деп шығарған.

Қабырға газетінің редакторы, еңбек тэртібіне арналған^но- 
меріне қартты сықақтаған сурет берген. Тополевтің сырт беи- 
несінің өрөкшелік белгілері — ұзын бойлылығы, еңкіштігі, мұр- 
ты — художник үшін ең асыл материал болған. Инженер 
кабинетіндегі столға сүйеніп ұйқтап отыірған қалпында көрсе- 
тілген. Залкиндтің айтуымен ол суретті алып тастағанға дейін, 
Грубский оны Тополевке «достық» ретінде көрсетіп те үлгірген. 
Кузьма Кузьмич суреттің мәнін әуелі түсінеен жоқ, ал әбден 
түсінген кезде — ол ашу қысьш қызарып кетті, ауыр күрсініп, 
белі бүкшиіп, кабинетінде жалғыз отыратын болды.

Бас инженер кіріп келгенде, бурыл мұртын кызыл орама- 
лымен сыйпап, ұзын бойлы, сорайған арық Тополев столдың 
артынан тұра келді. Ол Таняның қолын екі қольшен бірдей 
қысты, бет ажары нұрлана түсіп, жайдары калыпқа келді.

Беридзе Тополевтен жобаға өзгеріс енгізу жайында тоғы- 
зыншы учаскенің ұсыныс жасаған хатын іздеп табуды өтінді. 
Кузьма Кузьмич мұртын сыйпап, бір минуттай есіне түсіріп 
тұрды да, шкафтың қасына барып, папкаларды ақтарып карау- 
ға кірісті. Хат учаскелермен жазысатын кағаздардың қалың 
іШкасына тігілген екен.

Георгий Давыдович дереу оқуға кірісті. Қарт пен қыз инже-
нерге қарап қойып сыбырласып жатты.

— Сидоренкомен кеткіңіз келмеді м е?— деп сұрады Та- 
ня.— Бір кезде екеуіңіздің шенісіп қалғандарыңыз әлі есімде.

— АІен кету жайында да кыбыр етпедім, ал калу жөнінде 
де бір ауыз сөз антқаным жоқ. Мені бұл күнде ескермейді,— 
қартайдық қой. Кетелік деп мені ешкім шақырған да емес, 
қалсаң қайтеді деп ешкімнің сөйлескені де есімде жоқ. Жарқы- 
ным-ау, маған бәрібір ғой. Ендігі тілегім тыііьлш өмір. Жуықта 
Джек Лондонның бір тамаша кітабын окыдым: «Тілек-арман- 
нан ада болғаннан кейін, үміт пен қорқыныш дегенді білмейтін 
болдық» деп жазыпты. Ешкімге керегің болмағаныңның өзі 
жақсы. Маған сен, Татьяночка.

— Сендірмей-ақ қойыңыз, Кузьма Кузьмич, нанбаймын. 
Ьгер де жұртқа, ешкімге керегім жоқтығьгна көзім жеткен 
болса, мен өмір сүруді тілемеген болар едім,— Оның денесі 
мұздап тітіркенгендей болды. Көңілсіз, жат идея!.. Өзіңізді 
үнтіп жамандай бермеңіз, бәрібір сенбеймін, атай. Тек казіо
шыМо.!,3кЖЛ " жаб“ ркап отыр' 0дан »  Волояя туіралы аһыцыз- шы. Ол қаида, өзі туралы не жазады?

м е н ~ ө з ін І7 ™ ^ л!!" ТеК- жазбайды' Көбінесе ол артиллерня
• Р ЛЫ жаиында жазады: «Орыс артиллеоиясы 

дүние жүзіндегі ең жақсы артиллерия. Біздің пенерал — жігіт-



тің төресі, қаірт ата, сенімен теңестіретін адам емес. Ол оені 
ұмытпапты, бір-екі рет айтып қойды, сәлем айт деді». Хат 
Минск түбінен жазылған. Мен оны тұспалынан түсіндім: 
«Ата, сенің завод салған жерлеріңде фрицтерді соққылап жа- 
тырмыз» дейді.

— Мына хат жөніндегі қорытынды сіздікі ме? —  деді Берид- 
зе қалың істі көтеріп тұрып.

— Менікі,— деп жауап берді Кузьма Кузьмич.
Георгий Давыдович әрі қарай оқый берді. Қолымен ылғый 

бірдемені ұстап отыру өзінің әдеті еді. Сол хатты және Топо- 
левтің қорытындысын оқып тұрған кезде ол сақалымен айна- 
лысып, оның бұйра талдарын қарындашына орап шыйратыд 
отырды. Таня күліп жіберді.

—  Сен не? — деп сұрады Кузьма Кузьмич.
— Ж аңа бас инжеңер — сүйкімді адам.
— Сен қателесесің. Ол да, өзгелері де маған ұңамайды, 

әдепсіз адамдар, өздері тек айғай-шуды сүйеді екен. Бәрін де 
жамандап тіпті қалай тұруды, қалай жұмыс істеуді үйреткен 
болады. Өздері білеме екен соны? Бас инженер — сақал сыяқты 
жаңа сыпырғыш.

— Мен жүзге келген адам емеспін, менде қайтсе де бәріне 
күдік туғызатын данышпандық әдет де болып қөрген жоқ. Бе- 
ридзенің өте жақсы адам екенін тірі болсаңью әлі-ақ көрерсіз. 
Оны өзінің нағыз кейпінде көп кешікпей көруіңізге кеңес бере- 
мін. Ол, тегі, өзіңізге бірнеше әділ және сізге қолайсыздау сөз- 
дер айтқан болар, ал, Кузьма Кузьмич, сізге тек жағымды 
сөздер айтып отыратын адамдар ғана ұнайды. Мысалы, біздің 
Грубский. Сондай адаммен қалайша дос болып жүргеніңізге 
түсінбеймін.

Бас инженер қағаздарды жыйнап қойды да, бұлардың қа-
сына келді.

— Сіз әбден ойланып алып үлкен қорытынды жазған екен- 
сіз,— деді ол Тополевке қарап.— Карповтың идеясын сіз 
ашық қолдаған екенсіз. Керек десе, оны дамыта түскен көрі- 
несіз дер едім.— Беридзе жауап күткендей үндемей отырды.

—  Баяндау хатта айтылған пікірлер, маған әрі дұрыс, арі 
мезгілімен айтылған пікір болып көрінген е д і ,—'Д ед і  Тополев.

— Сіз оған пеге соншалық немғүрайды қарадыңыз? Сіз 
оны дөрекілеу үш жол жазылған қағазбен қабылдамай тас- 
тағансыз. Басқа біреу жобаңызды сынады екен деп, әрі акыл- 
ды, әрі кұнды осындай ұсыныстан қалайша қолды бір-ақ сілте- 
діңіз екен?

Қарт тамыры көкпеңбек болып білеуленген үлкен зілдей 
қолдарын төмен түсіріп тұр. Беті қызарып, кеудесі сыр-сыр етіп 
қатты дем алады.

— Осынша ұзақ қорытынды жазуға не үшін әуреленгені-
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яізге түсіяе а-шай-ак койдыя? Тіпті түсініксіз: сіз оны біресе 
жактайсыз, біресе о ға . карсы бол асы з,- ден Берндзе иығын

Тополевке карап агырған бас инженердін көзкарасьі- 
ньщ жұмсара бастағандығын байкады. Квңыі тиемесе де, '5ұл 
катааі орі кыңыр картка Беридзе сұ-икімді сезімде болды. _ 
Карт Грубский жағына шығып жүрсе де, оған жасаған көзка- 
расын бутан жасағысь» келмеді. Кұрылысшылар арасына бая- 
ғыдан әйгші болған Тополевті бұрынғы еңбектері үшш Берид-
зе қадірлемей тұра алмады. .

_ Өкінішті,— деді Беридзе акырын.— Мұндаи іске кездесу
вкінішті, меніңше, сіздің тоғызыншы учаскеге жазған атүсті 
жауабыныздың әділетсіздік екендігін өзіңіз де сезіп отырған 
боларсыз.

— Кузьма Кузьмич үшін маған жауап беруге бола ма.-1 
деді Тан^ шыдай алмай,— Кузьма Кузьмич ескі инте-ътигент. 
Өзінін мінезінде а і  көбінесе ниеті түзулігі жайында кате прин- 
ципті колданады.

— Татьяна Петровна! — деді Тополев ашулана кырылдаған 
дауыспен, қалың касты қабағын көтеріп.

— Егер өзіңіз ақтала алмайды екенсіз, онда үндеменіз! — 
деді Таня, катуланып.— Діынау болымсыз қағаздың авторы 
Тополев емес, Грубский. Соның стилі!.. Бүкіт окыйғаның калай 
баіғанын жорамалдау аркылы-ақ айтып берейін. Кузьма Кузь- 
мич, ойында түк жок өз қорытындысын Грубскийге алып келді. 
Ол Кузьма Қузьмичті әуелі мыскылдап күліп алды да белгілі 
уш ауыз сөзді бұл кісіге өзі айтып жаздырды,— Таня Топаіев- 
ке бұрылып карады.— Кузьма Кузьмич, сіз, бір нәрсені ұккы- 
ңыз келмейді: Грубский сіздің кұрметті бастығыңыз және ескі 
досыңыз бола тұрса да, онын акылын тындайтын адам емес.

Таня сасқалақтап калды: қарттың жаман көзімен тесірейе 
карағаны оның өнменінен өтіп барады екен.

— Әрине, мұнда қағаздын алатын орны онша зор емес,— 
деді Таня басыңқы сөйлеп. Құрылыс бұл кағазсыз-ақ бөгеліп 
болған. Егер де кұрылыс бөгетке ұшырамаса, сізге мұнда, дү- 
ниенің кайдағыбір шетіне келуге тура келмеген болар еді. Ж а- 
ман болмай жақсы болмас деген осыдағы.

Таня жағдайды калжынмен шайып-жумақ батып еді, бірак
карт одан теріс айналып кетіп, түксиген бойы қаһарын төгіп 
тұр...

әлекпен әрең табылған кілттің енді керегі болмай да
т ^ ЛЬГаІ,Ы*  апасы’ бфге тҰРатын Серафима апай үйде бо- 

^ " ШтТ :  Іш,не ?Уа ҮРлеп толтырған шарлардан жасалған 
адам тэрізді тырсыиған семіз Серафима бүкіл ас үйді бір өзі
Г л  Г ЛА Г Л" ТаҒа’ " ЛИТадан СІ0дға дегенде 6ұР ды. Санына алақанымен бір соғып, Серафима Таняға қа-
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рай ұмтылды, оны өзінің алпамсадай көкірегіне қысып құшақ-
тады.

— Амансың ба, сұлуым, сүйіктім, Танечка, алтыным,— деді
шұбыртып жуан әйел.

Меймандос Серафиманың құшағы және күні бойы сөнбей 
жанып жатқан пештен шыққан қызу Таняны жылытып жіберді. 
Ол шаңғы костюмін дереу шешіп тастады да, қол-аяғын қат- 
гы-қатты ысқылап, Ольганың көк барқыт шапаньша оранды. 
Жұмсақ диванда бойы жазылып жатқан қыз, Ольга досына 
алғыс айтып, жүрегі елжірегендей болып ойға кетті.

Бөлменің ішіндегі ешнәрсе өзгермеген: кестелі бұйьшдар, 
орамал, кілемшелер барлығы орнында. Ольганьиң қолы-қолына 
жұқпан жылдам кесте тігуі және оны саналуан етіп әшекейлеуі, 
тіпті Серафиманың өзін де таңырқататын. Бұрынғы кестелері- 
нің үстіне жаңалар — нанайлаірдың өрнекті оюлары қосылып- 
ты, олар Ольганың тап-тұйнақтай жыйналған төсегінің үстіңгі 
жагынан көрнекті орьин алып тұр. Медицина кітаптары қойыл- 
ған сөре бұрынғы орнында екен, патефон мен пластинкалар 
салынған кішкене тумба, аурухананың ағаш ұстасы сыйлаған 
иіс су, сабын қоятын кішкене стол, ұскынсыз айна, оның алдын- 
да тоқылған дастарқаншаның үстінде тұмсықтаірын көтерпен 
кішкене пілдер, одеколон мен иіс су сауыттары, үлкен тарақ 
тұр. Столда Константиннің кітаптары. Бұлар оның бөлмесінен 
осында әкелініп қойылыпты. Столдың жоғарғы жағында кестелі 
дорбада — хаттар, қағаздар, рецептер, газеттен қыйындылар 
салулы тұір, оның бэрінен жоғары: қасқа бас, үлкен мүйіз көзіл- 
дірікті және жұқа ернінде сықақтау белгісі қалып қойған 
Константиннің суреті ілулі тұр.

— Константин Андреевич бұрынғысынан өзгермепті. Ыз- 
барлы философ, психолог,— деді Таня жақтырмай.

— Баяғы бір қалпы, сол қалпы — оңбағанның,—деп Сера- 
фима іліп әкетті. Ол есіктің бүкіл алдын денесімен жауып, 
табалдырықта тұр еді.

— Осылардың арасы не болып жүр? Ольганың хатьинан 
мен ештеңе түсіне алмадым. Константин туральи сөйленсе-ақ,
ол үндемей қалады.

— Атай көрме. Мен өзім де оны түсіне алмаймын. Констан- 
тиннен ол жылы сөз, жарқын жүз көрген емес. Күйеуі бар 
сыяқты, бірақ жетімсіреп, жападан жалғыз. тұрады. Әлде 
оның қандай адам екенін түсінбей ме екен? Әлде түсінсе де, 
бұл бұлдыр махаббаттан бойын аулаққа сала алмай жүр ме 
екен? Маған түсіндірші осыны, бір істеген жақсылығың 
болсын!

— Ольга оған үйреніп кеткеи гой деп шамалаймын. Қанша 
дегеніңмен бірнеше жыл бірге өмір сүріп келеді ғой. Сен оны 
хасірет шегіп жү|> деп ойлайсың ба?
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— Менің көзім жок па екен? . .
Жуан әйел колын алжапкыштын астына тығыгі жіберіп,

тағы бастырмалатып шапшаң сөйлеп кетті. . 1
__ Мен олардың Рубежанскіде калаи тұрғанын білмеимін.

Бірак Ольга ол арадан тегін ікегпепен. Профессар Ольганы 
ең жаксы көмекшім деп, одан жанын аямайды екен дегенді есі- 
тіп едім. Қызметін не деуші еді?.. 1

— Ассистежг пе?
— Я, солай. Оның ең жаксы көмекшісі бола турып, бірден 

ғылымды тастап кетіп калған. Әрине, мұнда Ольга аурухана- 
ньиң бас дорігері және жұрттың бәрі де оны құрметтейдк жұ- 
мыс жөнінде ол кыйыншылық көріп жүр деп айта алмаймын. 
Бірақ өзімнің шолақ акылыммен: Ольга Қонстантинмен бірге 
өмір сүріп тұра алмайтын болған ғой деп түсінемін. Бұған 
Қонстантин опасыздық жасадьи-ау деген ой келеді. Қандай тө- 
бет десеңші... Бөлек тұра бастағаннан кейін, оны ұмытуы керек 
еді. Олай болмады... Азап шегіп жүр. Содан кейін ол осында 
көшіп келді.— Үйге кіргізбеу керек еді оны, ал Ольга өйтпеді. 
Біраз күн бірге тұрдьг. Сен осында болып едің ғой, өзің де көр- 
дің ғой.

— Барлығы екі-ак рет болдым. Менің соны көргім келмей- 
ді,— деп Таня жиркене бетін тыржыйтты.

— Құдай оңдал, Рубежанскіге кайта кетті. Не осьгнда оның 
іші пысты немесе бірімен бірі сөзге келісіп іренжісіп калды. 
Қетуі-ақ мұң екен, баяғы әурешілдік қайта басталды. Хат жі- 
береді: «Сағындым, құшақтаймын, сүйемін». Сөйтіп: «костюм 
жібер — тозып қалдьг», «шалбарлық кездеме тауып бер, сіздер*
Дің құрылыстарыңыздан тауып алуға болады ғой», «ақша жі- 
бер — байығанда кайтарармын»,— деп жазады да жатады. 
Басқа әйел болса, осының бәріне бір-ақ түкірер еді, ал Ольга 
олай емес. Тырысып, жаны қалмай әуреленіп, менен жасырып 
өзінің ұсақ-түйегін сатып, сұрағанының бәрін жібереді.

— Ол, тегі, жуықта осында тағы келіп кеткен бе? — деп сұ- 
рады Таня ұйқылы даусымен, Серафиманьгң мылжыңьшан жа- 
лығып, калғый бастаған қалпы.

- Сентябрь айында келіп кеткен... Мен ұнатпадым, ал 
)льга абыржып қалды. Ольга мағаи командировкаға келіпті 

деп қоиды. Мен де соқыр емеспін гой, байқаймын, ол тіпті 
біржола келген адамға ұксайды. Сойтіп, олардың арасында та- 
ғы бфдеңе болды-ау деимш. Жанжал шықса керек. Мен күні
^  Кайтып келсем, Ольгп ез белмесін жауіш
алған, ал Қонстантин чемоданына киімдерін салып жатнп
і ° 7  кошгасуға бөлмесінен де шыккан жоқ Ол есік^

Өкінерсһ^3— дедіКТЭ ТҮР“ " ° № :  ^уь,п  
Жарайсьщ! — деді Таня.
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— Жарайсың деуің дұрыс-ау, бірақ тағы азап шегіп жүр. 
Түсінбей-ақ қойдым әлде аяйма, қайтеді... Соңғы хатын өткен 
айдың жыйырмаларында жіберіпті. Мынау шеті көрініп тұрған 
алқызыл конверттегі сол хат. Таяқпен аяққа ұрғандай, жаңа- 
лық хабар жазыпты: «Өзім сұранып майданға кетіп барамын. 
Отан үшін қан төккім келеді» депті.

Таня таң қалып, орнынан түрегелді. Одан ол мұны күткен 
жоқ еді!

— Мүмкін, ол алдап жүрген шығар?
— Ж ок, тегі ол шын кеткен болуы керек.
— Керемет, тіпті керемет екен. Таня бұған сеніңкіремей, 

кестелі дорбадан шығып тұрған алқызыл конвертке көзінің 
қырымен қарады.

— Енді әрі қарай байымдап көр. Л^айданға кетті — жолы 
болсын. Мүмкін, ақыл кірер. Ал Ольгаға олай емес сыяқты. 
Азап шегіп жүр...

Серафима плитага қойған бірдемелерін көру үшін ас үйге 
кетіп, жып-жылдам қайтып келді. Оның сөзі тас бұлақтың 
суындай қайтадан агытыла бастады:

— Не ойлайды екен, нені арман етеді екен? Ж ақсы адам 
таба алмай ма? Рогов оның теңі емес пе? Келбетті адам, күшті, 
қайырымды, ержүрек жігіт. Ольганы ол бұрьшнан, Рубежан- 
скіден бері сүйеді екен. Сүйгенде қандай — Ольга тілесе, Алек- 
сандр Иванович оған көктегі айды алып беруге бар. Балык 
заводының директорьг болып істеп жүргенде, әртүрлі сүрлен- 
ген балық жіберетін, кладовойды толтырып, оларды қайда қоя- 
рымды білмейтінмін. Ол маған бірде мұңын шаккан-ды: «Ру- 
бежанскіде тұрғанда, оның күйеуі болды да, мен оның бетіне 
тура қарай да алмадым. Содан кейін куанып едім: Оның басы 
босады. Бірақ, ешбір өзгеріс болған жоқ». «Мен оған неге жақ- 
падым екен?» — деп сұрайды менен. Оған не айтарсың. Ж ақсы 
адам ғой. Ольгаға да Александр Иванович ұнайды-ау деп ой- 
лаймын. Бірақ түсініп көр: Роговқа түсін бермейді. Рогов бай- 
ғұс Ольга үшін кейде ееуас адамдай болып жүреді...

Таня Роговтың О лы аға жазған хаты туралы есіне алды. 
Өзінің тұрғысы келмей, дорбадағы қонвертті алып бер деп 
Серафимадан өтінді. Дорбаны ақтарып жатып, үй иесі әйел 
сөзін тоқтатқан жоқ.

— Ол бірдемеге күдіктеніп Роговқа сенбейді дейік. Саған 
басқа бір оқыйғаны айтайын. Бас инженер бізде тұрады, өзіне-
өзі берік, қайырымды, сүйкімді кісі. Ж алғыз бас, оның несі 
жақпайды. Бұл неге ұнамайды. Ольга қандай адам өзі?

Таня Беридзе мен Ольганьг көз алдына бірге елестетті, бұл 
оған ұнамады, сөйтіп ол жақтырмаған қалпы:
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— Менін көзім жок па екен? . .
Жуан әйел колын алжапкыштын астына тығып жюеріп,

тағы бастырмалатып шапшаң сөйлеп кетті. в 1
— Мен олардың Рубежанскіде калай тұрғанын білмеймін.

Бірак Ольга ол арадан тегін ікетпепен. Профессоір Ольганы 
ең жаксы көмекшім деп, одан жанын аямайды екен дегенді есі- 
тіп едім. Қызметін не деуші еді?.. 1

— Ассистент пе? і
— Я, солай. Оның ең жаксы көмекшісі бола тұрып, бірден

ғылымды тастап кетіп калған. Әрине, мұнда Ольга аурухана- 
ның бас дэрігері және жұрттың бәрі де оны кұрметтейдк жұ- 
мыс жөнінде ол қыйыншылық көріп жүр деп айта алмаймын. 
Бірақ өзімнің шолақ акылыммен: Ольга Константинмен бірге 
өмір сүріп тұра алмайтын болған ғой деп түсінемін. Бұған 
Константин опасыздық жасадыі-ау деген ой келеді. Кандай тө- 
бет десеңші... Бөлек тұра бастағаннан кейін, оны ұмытуы керек 
еді. Олай болмады... Азап шегіп жүр. Содан кейін ол осында 
көшіп келді.— Үйге кіргізбеу керек еді оны, ал Ольга өйтпеді. 
Біраз күн бірге тұрдьг. Сен осында болып едің ғой, өзің де көр- 
дің ғой.

— Барлығы екі-ак рет болдым. Менің соны көргім келмей- 
ді,— деп Таня жиркене бетін тыржыйтты.

— Кұдай оңдал, Рубежанекіге қайта кетті. Не осьгнда оның 
іші пысты немесе бірімен бірі сөзге келісіп іренжісіп калды. 
Кетуі-ақ мұң екен, баяғы әурешілдік қайта басталды. Хат жі- 
береді: «Сағындым, құшақтаймын, сүйемін». Сөйтіп: «костюм 
жібер — тозып қалдьг», «шалбарлық кездеме тауып бер, сіздер- 
дің кұрылыстарыңыздан тауып алуға болады ғой», «ақша жі- 
бер — байығанда қайтарармын»,— деп жазады да жатады. 
Басқа әйел болса, осының бәріне бір-ак түкірер еді, ал Ольга 
олай емес. Тырысып, жаны қалмай әуреленіп, менен жасырып 
өзінің үсақ-түнегін сатып, сұрағанының бәрін жібереді.

— Ол, тегі, жуықта осында тағы келіп кеткен бе? — деп сұ- 
рады Таня ұйқылы даусымен, Серафиманьгң мылжыңьшан жа- 
лығып, қалғый бастаған қалпы.

- -  Сентябрь айында келіп кеткен... Мен ұнатпадым, ал 
Ольга абыржып қалды. Ольга маған командировкаға келіпті 
леп қойды. Мен де соқыр емеспін ғой, байқаймын, от 'тіпті 
біржола келген адамға ұксайды. Сөйтіп, олардың арасында та- 
ғы бірдеңе болды-ау деймін. Жанжал шықса керек Мен к\ші 
бойы үйде жоқ едім. Кайтып келсем, Ольга өз бөлмесін жаүып 
алған, ал Константин чемоданына киімдерін салып жятып 
екен. Ольга қоштасуға бөлмесінен де шыққан жоқ Ол есікН

ӨкіГерсТң»-ДдеРдЬІҚТа ТҰРЫП <<ҚУШ ШЫҒарды*  ба?
— Жарайсьгң! — деді Таня.
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— Жарайсың деуің дұрыс-ау, бірақ тағы азап шегіп жүр. 
Түсінбей-ақ қойдым әлде аяйма, қайтеді... Соңғы хатын өткен 
айдың жыйырмаларында жіберіпті. Мынау шеті көрініп тұрған 
алқызыл конверттегі сол хат. Таяқпен аяққа ұрғандай, жаңа- 
лық хабар жазыпты: «Өзім сұранып майданға кетіп барамын. 
Отан үшін қан төккім келеді» депті.

Таня таң қалып, орнынан түрегелді. Одан ол мұны күткен 
жоқ еді!

— Мүмкін, ол алдап жүрген шығар?
— Ж оқ, тегі ол шын кеткен болуы керек.
— Керемет, тіпті керемет екен. Таня бұған сеніңкіремей, 

кестелі дорбадан шығып тұрған алқызыл конвертке көзінің 
қырымен қарады.

— Енді әрі қарай байымдап көр. Майданға кетті — жолы 
болсын. Мүмкін, акыл кірер. Ал Ольгаға олай емес сыяқты. 
Азап шегіп жүр...

Серафима плитаға қойған бірдемелерін көру үшін ас үйге 
кетіп, жып-жылдам қайтып келді. Оның сөзі тас бұлақтың 
суындай қайтадан ағытыла бастады:

— Не ойлайды екен, нені арман етеді екен? Ж ақсы адам 
таба алмай ма? Рогов оның теңі емес пе? Келбетті адам, күшті, 
қайырымды, ержүрек жігіт. Ольганы ол бұрьшнан, Рубежан- 
скіден бері сүйеді екен. Сүйгенде қандай — Ольга тілесе, Алек- 
сандр Иванович оған көктегі айды алып беруге бар. Балык 
заводының директорьи болып істеп жүргенде, әртүрлі сүрлен- 
ген балық жіберетін, кладовойды толтырып, оларды қайда қоя- 
рымды білмейтінмін. Ол маған бірде мұңын шаққан-ды: «Ру- 
бежанскіде тұрғанда, оның күйеуі болды да, мен оның бетіне 
тура қарай да алмадым. Содан кейін қуанып едім: Оның басы 
босады. Бірақ, ешбір өзгеріс болған жоқ». «Мен оған неге жақ- 
падым екен?» — деп сұрайды менен. Оған не айтарсың. Ж ақсы 
адам ғой. Ольгаға да Александр Иванович ұнайды-ау деп ой- 
лаймын. Бірақ түсініп көр: Роговқа түсін бермейді. Рогов бай- 
ғұс Ольга үшін кейде есуас адамдай болып жүреді...

Таня Роговтың Ольгаға жазған хаты туралы есіне алды. 
Өзінің тұрғысы келмей, дорбадағы конвертті алып бер деп 
Серафимадан өтінді. Дорбаны ақтарып жатып, үй иесі әйел 
сөзін тоқтатқан жоқ.

— Ол бірдемеге күдіктеніп Роговқа сенбейді дейік. Саған 
басқа бір оқыйғаны айтайын. Бас инженер бізде тұрады, өзіне-
өзі берік, қайырымды, сүйкімді кісі. Ж алғыз бас, оның несі 
жақпайды. Бұл неге ұнамайды. Ольга қандай адам өзі?

Таня Беридзе мен Ольганы көз алдына бірге елестетті, бұл 
оған ұнамады, сөйтіп ол жақтырмаған қалпы:
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— Берилзе Ольгаға үйлеспейді,— деді. __
__ Ольгаға үйлеспей ме? Онда кімге үйлеседі.
— Ешкімге де үйлеспейді. Сен бірінен сон біріне жармаса

— Ал сен де ылғый жалғызсык, Танечка! Қанзаданы күтіп 
жүрсін бе? — деп сүрады Серафима көтеріліп.— Карасам, сен 
екеуіннен гөрі Женька акылды екен. Қасірет шегш, каиғыр- 
май-ак жүріп жатыр, оған әркашан да көнілді. __

— Апай, сіз кайдағы жокты айттыныз ғои,— деді Іаня 
кынжылып.— Акылды әйелге ұксап сөйлеп отырып, жолдан
адастын. Дүрыс сөзге акьшың жетпей калды.

Серафима Таняға өзінін жыйнастырған шаруашылығын. 
торайларын, тауыктары мен кораздарын, үш казын, тұзды кы- 
яр салған бөшкесін, капуста бөшкесін, погребке койған бірнеше 
кап картошкасын зор мактан етіп айтып берді. Осы байлыктың 
бәрін көру үшін Таняның орнынан тұруына тура келді.

Бұлар Беридзенің қазіргі тұратын бөлмесіне де кіріп шык- 
ты. Таня жақтырмайтын бір кезде Қонстантиннің тұрғын үйі 
болған бұл бөлмені біраз уак-түйектер өзгертіп жіберіпті. Те- 
мекі мен одеколонның араласкан иісі («шьшымды көп тартады, 
сакалын сылап-сыйпай береді, оған иіс су себеді» — деді сөзу- 
ар Серафима); арасына кағаз салынған техникалық жана жур- 
налдар («кеш кайтады да таң атканша окый береді»); беті ашьғ- 
лып калған Маяковскийдің томы, бірнеше трубкалар, кабырғаға 
ілінген аңшының мылтығы, оның астында былғары бауы сал- 
бырап ілулі тұрған фотоаппарат, («Ольганы суретке түсіруге 
шакырып еді, ол бармады, мені түсіріп алып, сурет түсіретін 
қағазға әрең дегенде сыйдыңыз деп күлді»); бурыл шаш сүй- 
кімді қарт әйелдің суреті («оның шешесі, Грузияда, Сталин
туған жерде тұрады, шешесін сондай кұрметтеп мақтайды, 
оған акша жіберіп, хат жазып тұрады»); көпірлердің қолдан 
жасалған макеттері, бір үлкен кұрылыстың моделі, Қыйыр-шы- 
ғыстык Тайга мен Адунның бір бума суреттері («ол бізге — 
бүкіл елді аралағапын, көптеген кұрылыстарда істегенін айтып 
берді, еліміздің жері бетінде ат төбеліндей бос орын калмаған- 
ға дейін кұрылыс сала беремін, сонсоң өзіме ескерткіщ орната- 
мын да, астына барып жатамын, дейді»).

Ольга бұлардың әңгімелесіп отырған үстінен шықты. Таня
жатыр екен, Серафима күпшектей боп оның касында отыр

— Өсек айтып отырсыңдар м а?— деп сұрады Ольга Се-
рафима мен дос қызына және күйеуінің суретіне күдіктене ка
рап. Хозяика, сен, өзіңнің мылжың әңгімеңмен, тегі кісіге 
дем алғызбаған да боларсың? ’

и.иСт?.?.фИМа' бірде"  ЖЬІМ' ЖЬ'РТ болды, Ольганың цыгей тепісі 
?а алды ,Ш1ПН аЛД“ Да’ ШЬ,ҒЫП кетті' Достар нұшактасыі
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— Египтяночка, арықтап, көзің бұрынғыдан да үлкейіп 
кетіпті ғой,— деді Таня жылы жүзбен.

— Тағы ауырып жүрмін,— деп Ольга таңылған қолын кө-
терді.

Оньиң буыннан болған ревматизмі жылына екі рет қайта- 
лайтын. Ол тостағандай көк көзімен ақырын Таняға қарап 
отыр. Ортасынан бөліп әдемілеп тараған шашында, ернінің бо- 
лар-болмас қатпарында, оның бүкіл жүқа бетінің реңінде қат- 
ты өкініштің белгісі жасырынып тұрғандай еді.

Таня тағы да Ольганы кұштарлана құшақтадьг. Бойлары 
бірдей болса да, бұлардың бірінен-бірін айкын айыруға бола- 
тын-ды: нәзік, босаң, кара торы келген Ольгадан гөрі Таняның 
денесі сом, әлдірек болып көрінетін.

— Қымбатты досым, мені аяйсың ғой? Қөріп түрмын, Се- 
рафима саған түкке тұрмайтын бірдемелерді көкітіп берген 
ғой, сенің еңсең түсіп қалыпты. Ольга Татьянаньщ қүшағынан 
босады да, одан доктор киімінің аркасындағы бауын шешіп жі- 
беруін сұрады. Ымырт тез коюланып, терезеге түн караңғысы 
түсті. Электростанция жарық бергенге дейін достар караңғыда 
отырды. Ольга екі қолын балаша кезек-кезек тербетіп кояды.

— Саған ауруханаға бармай-ак, жату керек қой,— деді 
Таня.— Онда жұмысыңның бастан асьш жатқанын біліп тұр- 
мын. Медицина кызметкерлерінің тең жартысын армияға ша- 
қырып әкетті деп есітіп едім...

— Азайыңқырап калдық. Міне, сондықтан да, маған үйде 
отыруға болмайды. Жұмысты көп істесем, ревматизміме де 
жақсы. Мен өз ауруханамды сондай жақсы көрем, Татьянка, 
тіпті онсыз жерде түра алмайтын сыяқтымын.

Көптен кездеспей барып көріскен жақын достарда болатын 
әдетше, бүлар да көп тақырыпты қамтып, бірінен соң біріне 
жедел көшіп отырды.

— Пәтерші мазаңды алмай м а ? — деп сүрады Таня сақ- 
тықпен: қанша айтқанмен Беридзе оньщ назарын өзіне аудар- 
ған болу керек.

— Жоқ. Қісіге беталды соқтықпайтын әдепті адам. Үйде 
аз болады. Маңайындағыларға сондай ылтыйпатты.

— Саған ше?
—  Маған да. Мейірбандылығында шек жоқ —  оныоы онда- 

ған адамға да жетер. Серафима сондай жақсы көреді, менің 
ұрысқаныма қарамастан оның еңбегін пайдаланып жүреді. Не 
отын әкеліп бер дейді, не болмаса басқа бірдемені әкеп бер деп 
мазасын алады. Неліктен екенін білмеймін, ол келгеннен бері 
үйге тыныштық орнай бастады. Әлде бізге, әйелдерге жақын 
маңайымызда, шынында, еркек болуы керек пе екен?

— Білмеймін, бұл жөнінде тәжрибем жоқ,— деді Таня 
мысқылдаған пішінмен.
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__Т ек сен менін мұнымды өзгеше түсініп жүрме. МенІЕ
өйткендей жайым бар ма?

Бүл сөз ызасыз, мұңмен айтылып еді. Суретке Ольганың 
ңарап отырғанын көрген Таня, Родионовтың портретіне ж а м а н
көзімен қарады. I

__ Оның майданға кеткеніне сен неге сонша ауыр күйзеле-
сің? Бәрібіір бөлек п грып «елдіндер ғой, ерте ме, кеш пе, әйтеуір 
мүндай өмірден кұтылу керек емес пе.-* Серафкма, майданға 
ол өзі тіленіп кетті дейді. Әрине, бұл адамгершілік іс, бірак 
мен одан мұндайды күткен жоқ едім. Менің бүкпесіз айтканы-
ма ғафу ет.

— Я, я онысы ол үшін сыйымсыз адамгершілік,— депТаня 
күтпеген жерден Ольга оның пікірін қостап койды. Егер де ол 
майданға адал адамдардың барғаны сыякты кетсе бір сәрі 
ғой! — Ольга есікке карады да, ақырын сөйледі:— Ол осында 
келген болатын, сенен бөлініп тұра алмаймын, сондықтан өзім- 
ді мұнда қызметке ауыстырды деген соң сенген едім. Бақсам 
оның ойында баска бірдеме болыпты. Оның бронын алып өзін 
әскерге жібермекші болып жатканын біліпті де, әйтеуір бір 
сылтау тауып осында келіпті. Мен оған сенер, сенбес болдым. 
Ол менен жұмыска орналастыр деп сүрады. «Майданға бар. 
Өзің докторсың, денің сау адамсың»— дедім мен оған. Л\аған 
оның қандай көзімен қарағанын көрсең еді, мәңгі-бакый ұмыт- 
паспын! — «Сен маған екінші өмір бере аласың ба? Менсіз де 
батьпрлар табылар. Онан да маған ақ билет алуға көмектес, 
бұл арада сенің байланысың күшті және сүрыптау комиссия- 
сының да мүшесісің. Бар үмітім сенде»,— деді. Осының бәрін 
маған жайлап, мізбақпай айтқаны бетке ұрғандай болды. Ашу 
қысып, мен оған дереу кет деп әмір еттім!

— Дұрыс!— деді Таня ызаланып.
— Шынын айтқанда, ол кеткен соң тыныш болдым. Кенет

мына бір хат келді. Бүл бастан-аяқ жалған, өзің окысаң 
көзің жетеді. Оның не ойлағанына түсіне алмай-ақ койдым? 
Шыныімен тағы алдағаны ма? Немесе бірдеңені, ақырында 
гүсіпді ме екен? Қаншалықты қыйын десеңші маған!.. Оның 
(онгы сөзі тіпті зармен қыйналып шықты. Таня досына қаоай 
амалсыз ұмтылғандай болды. р

жаныи қыйып жүрген адамның мен мүнда дымын 
жазғырып отырмын. ш қалдырмаи

. ертіп келіпті
Қешфіңіздер, замандастар. Мына панасыз

, орнынан түр-
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жакка жібере алмадым. Мейрімді үйіңізде, жанын жайланды-
руга рұксат етіңіздер.

Даладан жүгіріп кірген Женя үйді басына көтеріп айқай- 
шу мен ойын-күлкіге толтырды. Серафима жайнап кетті — ол 
келген қонақты қабылдап күтуді сүйетін, Беридзенің бөлмесін- 
дегі столды салтанатпен дайындай бастады. Тұздалған балык, 
тұздалған овощь, бұгының салқын сүр еттері келіп қалды.

—  Тагамдар жұпыны болганмен, бәрі өзіміздің Қыйыр- 
Шыгыстікі. Спирт осы аранікі ме, оны білмедім? — деп Сөра- 
фима бұл сұрауды Беридзеге берді, спирт кұйған үлкен 
сарғылт бутылді көрсетіп: — Георгий Давыдович, өзініздін. 
қалауыңыз бойынша, спиртке су араластырыңыз?— деді.

Беридзе мыйығынан күліп койып, «химиямен» шұғылданды. 
Спиртке су қосты. Кенеттен мұндай әрі жылы, әрі жайлы үйді 
кездестірген Алексей, егер адам шын жаксы адам болса, мұз- 
дай суық үйдің өзінде де өмірді шырайлы ете алатын үй жасай 
алады екен деп ойлады. Столға Ковшовпен қатар отырьш жа- 
тып, Беридзе оның кұлағына сыбырлап: •

— Алеша, мен тегі . ғашык болып қалдым білем. Қазір 
Купидонның1 әйгілі огының бойдақ жүрегіме қадалганын сезіп 
тұрғандаймын. Осы отырған сүйкімді әйелдердің ішінен қай- 
сысын сүйдім екен, соны тапш ы ?— деді. Ол Танядан көзін ал- 
мады.

— Онша қыйын жұмбақ емес,— деп күлді Алексей.
— О, бастықтар, сыбырласуға жарамайды,— деді Таня 

бұларды кіналап. Ол бұлардың өзі туралы сөйлесіп жатканын 
түсінді, ал Беридзенің назар аударғаньина куанышты болды.

— Георгий Давыдович маған бір жұмбақ айтып отыр,— 
деді Алексей.

— Қыйын жұмбақ,— деп костады Беридзе.
— Сол жүмбақтыі біз де білсек дейміз! — деді Ж еня екпін- 

дей сөйлеп.
— Жұмбақ мынадай: осында отырған әйелдердің ішінен 

мен кімді тезірек сүйер едім?
— Сіз, бұл аса кыйын жұмбақ емес дедіңіз де Таняға ка-

радыңыз. Аііқын, түсінікті!— деп Ж еня өкпелегендей кейіп 
көрсетті.

— Сізге айкын, түсінікті бола қояр ма екен. Мен біреуді 
осы үйге келместен бұрын сүйіп қойған болсам, енді бұл арада 
тағы таңдап жата алмаймын ғой.

— Ұмытқан екенмін! Сіздің балдай тәтті алгашқы айыңыз 
екен ғой.

Женяньиң шаншу сөздер айтқысы-ақ келіп еді, бірақ ол 
Алексейдің көз қарасынан әрең дегенде тоқталды.

1 К у п и д о н  — махаббат қүдайы.
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— Баск.армада сіз мені әбден шошыттықыз. Мен сізбен 
сөйлёскенде дірілдеп тұрдым,—деді Таня Ковшовқа.— рзниз- 
ден де, сөзіцізден де паңдық пен қатандық көрініп еді. Ш ыһ

нында, сіз ондай емес екенсіз.
— Демек? . . .

— Дәл, қазіргідейсіз. Егер өлең жазған болсаңыз, сізді
лирик — ақын деп атар еді.

Женя мырс етті, Алексей де күліп жіберді.
— Сіз күлмеңіз, мен рас айтып отырмын. Егер бұл акый- 

қат болса, жанның лирикалы болуы, ол адамның ең жақсы
қасиеті.

— Ал кетті,— деді Женя ызаланып.— Бұл философ қыв. 
Серафима, құтқар.

— Танечка, лирикалық әңгімені доғар! — деп бұйырды 
Серафима. Анда-мында жүгіріп, тамағын жайғастырып бол- 
ғаннан кейін, ол Ольганың қасынан столдың бұрышына келіп 
отырып, су қосқан спирттің бір стопкасың көтеріп:

— Георгий Давыдович, сіз үй иесі, сөз сіздікі.
— Серафима Романовна, үй иесі мен емеспін, мен сіздің 

бақытты пәтершіңіз, осы тамаша үйдің уақытша қонағымын. 
Біз осында тосыннан жыйналып қалыппыз. Бірақ маған алғаш 
сөз сөйлеу үшін берілген правомен пайдаланайын.— Беридзе 
орнынан түрдьк— Кёңілді тост көтеру үшін тақырыптар толып 
жатыр. Бүгін мен оларды қозғамаймын. Меніңше, бірінші тост 
қазір бәріміздің жүрегіміз бен ойымызда түрған ең жақсы де- 
ген тілегімізге арналуы керек қой деймін. Біздің Москва үшін 
ішіп жіберулеріңізді сұраймын...

Ішіп қойысты. Бір минут үндемей отырды. Тыныштықты 
Серафима бұзды. Ол өзінің бір әйелмен соқтығысып қалғанын 
айтты, әлгі әйел Москва немістерге берілетін болыпты-мыс дей 
келіп, өз сөзін 1912 жылдың әдісімен дәлелдемек болыпты.

— Мен оған әдісті көрсеттім. Сұр жылан, аяғын әрең басып 
кетті! — деп Серафима зілдей жұдырығын жоғары көтерді.

Ол орнынан жып-жылдам атып түрды да, ас үйге қарай жү- 
гіріп кетті, буы бүрқырап піскен ыстық пельмен салған үлкен 
ыдысты алып, қайтып келді.

— Менде бір жақсы тост бар,—деп Женя тұра келді,—Біз- 
дщ Қыиыр-Шығыс үшін, керек уақытында соғыс шебіне айна- 
лып кететін нағыз түпкірдегі іыл үшін ішулеріңізді сүраймын 
Москавалық жолдас ішпей көрсінші! *

Женя өзінің рю мкасын Алексейдің стопкасымен соғы сты р - 

тып жібердК6 3  ЖҰТЗ СЗЛДЫ Д3’ ТЫіЖЬ,Рынып, Қолын б ұ л ғақ та-

Т0СТЫ ШЫН жҮРег'ммен қабыл аламын-деді Алексеи баиыпты дауыспен. ’
Бұлардан кейін басқалары да ішіп қойды. .
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Таня мен Беридзе біріне-бірі қарама-қарсы отыр. Георгий 
Давыдович Таняға ашықтан-ашық сүйсіне қарап отырьгп: «Осы 
нұрлы жүзді художник суретке са л са — неткен сұлу деп оған 
ешкім сенбес еді»,— деп ойлады.

— Татьяна Петровна, сіз басқа жақтан келгенсіз бе, әлде 
осы қыйыір-шығыстықсыз <ба? — деп сұрады ол.

— Осы аранікімін. Рубежанскіде туғанмын. Шешем қазір 
де сонда тұрады. Мұғалім еді, қартайды. Осьинда кел деп ыл- 
ғый шақырамын, бірақ ол мектебін қыйып кете алмай жүр.

—  Әкеңіз ше?
— Волочаев түбінде қаза тапқан.— Таня бұдан әрі айта бе- 

рейін бе екен, жоқ па екен дегендей, Беридзеге қарады.— Мен 
онда төрт жаста екенмін. Әкем есімде қалған жоқ. Бірақ ол 
туралы көп естідім. Әкемді мақтан етемін. Біздің үйге Бойко- 
Павлов деген кісі келіп жүрді... Оның кім екенін, әрине, сіз бі- 
летін боларсыз... Ол әкем туралы жақсы сөздер айтты. Бойко- 
Павлов бізге, институтті бітіретіндердің кешіне келді, ұзақ сөз 
сөйледі: ал маған әдейі арнап: «Сенің әкең Петр Васильченко, 
адал коммунист, батыр партизан болған еді. Сен оған борыш- 
тьр екеніңді ұмытпа... Даңқты жауынгер жолдасымның осы күн- 
ді көре алмағаны сондай өкінішті!» — деді... Ойпырау, бетім- 
мен лағьгп кетіппін-ау!— деп Таня сөзін тез доғара қойды.— 
О с ы і і ы ң  бәрін тындай беру сізге қызық емес қой.

Бірақ Беридзеге Таняны тындау қызықты еді, қыөдың 
әңгімесі оны елжіретіп те жіберді. Қызға қатнасьг бар нәрсенің 
барлығын да, ол өзінің көңіліне жақын тартты... Ш улаған да- 
уыстардың ішінен ол тек Таняның даусынан басқа дауысты 
естімегендей.

Қонақтардың столдан ерте тұрып кеткеніне Серафима іш- 
тей ренжіді, ас үйде өзінің кезегін күткен самсалар жеусіз қа- 
латын болды. Жұрттың бәрінен бұрын столдан тұрып, Ольганың 
бөлмесіне кеткен Женяны шапалақтап алсам ба екен деп кіжі- 
ніп қойды. Сол бөлмеден патефон даусы естілді.

— «Манжурия тауларында» вальсі,— деп жариялады Же- 
ня қайта келіп. Екі беті нарттай қызарып, көздері жайнап 
тұр.— Әйелдер көп болғандықтан, биге солар шақыратын бо- 
лады. Қымбатты москвалық, рақьш етесіз б е ? — деп ол Алек- 
сейді шақырды.

— Билей алмаймын. *
— Билей білмейсіз бе? Тіпті, москвалықтың би білмегені 

қызық еқен!
— Бйлей алмаймын,— деді Алексей қайталап.
— Мұныңыз қалай ?— деп сұрады Ж еня, жан-жағындағы- 

ларға қарап. Ол өзінің қысыльгп қалғанын қалжыңмен бүрке- 
мек болды.,’Сіздің мұныңыз адамды жәбірлеумен тең емес пе?
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Міне кандай лирик! Енді Серафимамен билеуге тура келетін

Ш _ Р Сынап көрейік,— деді де Таня орнынан тұрып Алексей- 
д і ң  қасына келді.— Мен сізді билеуге шақырамын.

Алексей тағы да бастартты. Беридзенің өзі де таң калып:
__ Сүйіктім, саған не болды? Сен жап-жаксьі' билеисің ғой.
__ Мен айттым ғой: билей алмаймын! Ғафу етіңіздер!

деп Ковшов біраз ашуланғандай болып, кесіп айтты.
_  Мені шақырыңыз,— деді Георгий Давыдович — Мен он- 

ша тәуір биші емеспін, бірақ өлгенше шыр көбелек айналдыра
беруге бармын. в

Таня түксиіп отырған Алексейге бір қарап қойды да, Берид-
зеге қолын созды:

— Айналсақ айналайық. Тек менің басьімды айналдыірып 
жүрмеңіз.

Женя Ковшовтың қыр соңынан қалмай қойды:
— Өзіңіз бір қызық, бала сыяқты адам екенсіз де. Жоқты 

уайым етудің не керегі бар. Жүріңіз билейік.
— Женя, қойсайшы!— деді Ольга өзінің дірілдеген акы- 

рын даусымен.
Козлова Ольгаға бір, Алексейге бір қарады да ызаланьгп, 

қолын бір-ақ сілтеп, би билеп жатқандарға кетті.
Ольга Алексейге камыға әрі аянышпен қарады. Ол туралы 

Беридзеден көп есітсе де, Алексейдің кіршіксіз таза жаны, 
сезімінің күші Женяның аңқаулық деп тапқан мінезі Ольгаға 
қатты ұнады.

— Шылым тартуға көмектееіп жіберіңізші,— деп сұрады 
ол Алексейден; қолын ораған бинті бөгет болып тұр еді.

Сіреңкені тұтатып жакындай түскенде Алексей мен әйелдің 
көздері еріксіз кездесіп қалды. Оған әйелдің тостағандай көзі- 
нің терең түпкірінде калың қайғының ізі жатқан тэрізденді.

«Әдетте көз адам акылының бейнесі болса, ал қазір мына 
көздерден жүрек соққаны көрінгендей ме дерсің»,— деп ой- 
лады Ковшов.

—Әйелдің шылым тартқанын ұнатпаймын,— деді ол, теме- 
кінің түтінін желпіп.— Егер де мен заң шығарсам, әкелдерге 
шылым тартуға катаң тыйым салған болар едім. Қөзді бұл- 
дыраткылары келсе, баскамен-ақ бұлдыратсын.

— Медицина қызметкерлері темекіні көп тартады, олар- 
дың ерекшелік әдеті. Менің өз басым темекіге қалай болса

билемеТсЬ бе?Ш' ~  ° Л ПаПИр0СЫН СӨНДІРІП тастад ы ,- Сіз шьш
Алексей бірден жауап бере коймады:
— Білмеймін. Мүмкін сізге де күлкі, балалық сыяктһі бо-

лып көрінер, мен шынында да казір я тек Пипрй оП* • Әйелім мяйпаипо т;™ ; > * я, тек оилеи алм аим ып.
ел‘м маиданда. Тшт., манданда емес-ау, оның ар ж а гы н д а ...
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— Мұнда күлкі де, балалық та жоқ,— деді Ольга абыр- 
жып, сөйтіп, өзінің таңылған қолымен оның қолын ыңғайсыз
қысты.

Бұлар вальстің ұзақ әрі мұнды сарынын тыңдап, үндемей 
отырды. Серафима дымы құрып, қатты күлді, тегі бұлар Женя 
екеуі билеп жүріп алысып ойнаған болу керек.

— Менгң сізбен жақсы дос болғым келіп отыр,— деді 
Ольга.— Кейде адамға ақылды әрі адал дос соншалық қажет 
болады. Еркек пен әйел жәй жолдас болып қана жүруге 
болмайды деп қарайды. Бұл дұрыс емес қой?

— Бұл атышулы теорияны, өмірден торыққан, хасіретті 
біреу ойлап шығарған. Сізге мен бірдеңе айтпақшы едім? Я! 
Мен сіз үшін қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Сізге қазір 
қыйын болғанмен де, бақытты адам екенсіз. Сіздің махабба- 
тыңызда күдік жоқ, тегі өзіңіз қандай сүйсеңіз, сізді де сон- 
дай адал, таза сүйетін болар. Ал, басқаша шүбәлі, шөрлі ма- 
хаббат та болады. Мәселен, сіз біреуді өміріңізде тұңғыш рет 
жан-тәніңізбен сүйдіңіз делік. Сөйтіп жүргенде: махаббаты- 
ңыздың теріс екендігіне, қате екендігіне көзіңіз жетеді, міне 
бул — бақытсыздық. Бірақ ол махаббатыңыз әлі бар, одан 
оңай безіп кете алмайсыз. «Егер біреудің сүйіктісі болам десең 
— өзің де сүй» —  деген мақалды есітіп пе едіңіз? Тегі, бұл 
жалған мақал болар. Мен бұған бір кезде сеніп едім. Менің 
махаббатым оңбаған адамның өзін жақсы адам еткендей ғып 
сүюге бел байлап еді...—  Ольга көзін жұмды, оның таңылғаң 
қолы әлсіреп тізесінің үстінде жатты.— Ал соңынан, махаббат- 
тың үмітсіз екендігіне көзім жетті... Енді бір ғана амал: оны- 
мен күресу болды. Бұл нендей ауыр күрес десеңізші! Ол күрес- 
те көмекшің де болмайды, жеңе қалсаң оған куанбайсың да.

Ольга есік жаққа барып, жападаи-жалғыз тұр. Шерлі се- 
зім одан Алексейге ауғандай болды. Алексей Ольганың қасына 
бармауға төзе алмады, бірақ келгенімен оны не айтып жұба- 
татынын да білмеді.

— Ольга Федоровна... Сізбен кездескеніме қуанышты-
мын,— деді Алексей.— Мен біздің достығымызға әбден сенуі- 
ңізді сізден тілек етемін. Қашан да болсын, тек Сізге жаксы 
болуы үшін, көмектесугё, қолымнан келгеннің бәрін істеуге 
дайынмын. •

Алексей дәрі иісі шығып тұрған оның колындағы бинтке ер- 
кін тақады да, ешкімге сездірмей үйден шығып кетті.

Он бірінші тарау
БҰРЫНҒЫ КҮНАЛАР ЖАЙЫНДА

Таня Васильченко айтып қоймаған соң, Қоля Смирнов 
комсомол жыйналысын шақырды. Ол тек күн тәртібін жария-
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лап Таняға сөз берісімен Батманов, Залкинд, Беридзе, партия
бюросынын бүкіі курамы және белімдердін кеибір бастыкта- 
рысау етіп кіріп ке.тді. Генка Панковка дейін, барлық комсо- 
маіецтер өздерінія бурынғы комсоргінін ұсынысына кұрьілыс 
басшыларының зор мән беретіндігін әбден түсінді.

— Жыйналысымызды жүргізе береміз,— деді Смирнов ір-
кітмей, басын изеп Татьянаны сөйлеуге шакырды.

Өз жобасынын мәнін жаксылап т\сіндіргеннен кейін, кыз 
байланысшылардын жаппай каюннасына өз ыктыярларымен 
жазылуға барлык комсомолецтерді шакырды.

— Өзіміздін Отан сүйгіштігімізді іс жүзінде көрсетуге бізге
мүмкіншілік беріліп сгтыр,— деді Таня.

Батманов сөз сұрады.
— Достарым, будан әрі сымды байланыссыз жумыс істеуге

балмайды,— деді курылыс бастығы.— Адамға көз бен кұлак 
кандай керек болса, бізге байланыс сондай керек. Сіздер Ва- 
сильченконын сөзін тындадыныздар ғой — алты аптада сымды 
тартьіп-іліп бітіруге болады,— деді. |

Батмановка журттың бәрінен гөрі Генка Панков таяу отыр 
еді, ол бар ынтасын салып, аузын аңкыйтып, Василий Макси- 
мовичке телміре карап отыр. Батманов бул баланы байкап 
калды да, соі отырған жакка октын-октын карап койып тұрды.

— Тегі Васильченко кімді атаса болғаны, сол адамдардын 
борін катоннаға буйрыкпен белгйлей беруге болады ғой. Бірак 
менің олай істегім келмей тұр. Байланысшы.лардың алдында 
ү.лкен сын тұр, сакылдаған сары аязда Тайга ішінде жұмыс 
істеуге тура келеді. Мундай іске жан-тәнімен беріліп, өз 
еріктерімен батьи кірісу керек. Майдандағы жауынгерлер де 
маңызды тапсырманы орындауға осылай барады. Кімде-кім 
өзінін күшіне сенбесе, кімде-кімнің ондай батылдығы болма- 
са — онда, осы күнгі істеп жүрген орнында кала берсін.

— Кім сөйлейді, кімнің ұсынысы бар? Коля түрегелген 
бойы жолдастарын бір шалып карап өтті.

— Сөйлейтін ештеңе жок, жаза баста! — деді біреу ай- 
кайлап.

— Мені жаз!
Смирнов карындашпен столды тыкылдатты:
— ІІІуламандар! Тыныш отырып істейміз.
Татьяна Васильченконың ұсынысын қолдауға, сымды бай- 

ланыс курылысын дербес объект ретінде комсомолецтерге бе- 
кітш беру ісі басшылыктан сұралсын деген каулы алынды

— Ьнді жұртты жаза бастай.мыз! — деді Коля
Жігіттер мен кыздар, чертежниктер, есепшілер машинист- 

калар келе бастады. Таня олардың арасынан Залкиндтің сек 
ретары дөнгелек бет жас кызды көрді. Д н е

— Дұрыс, Зина! деп парторг оны мақұлдап қойды.
130



Өзіне сүйікті есімді естіген Алексей селік етті де, қызға 
қадала қарады. Петя Гудкин Васильченконың құлағына сасқа-
лақтай сыбырлап:

— Татьяна, менің де сенімен бірге кеткім келеді. Бірақ 
мен саған айттым ғой: Ковшов мені жобалау жұмысына ауыс- 
тырмакшы. Бұл менің ертедегі арманым.

— Ендеше, сол арманыңнан айрылмай-ақ қ о й !— деп Таня 
чертежниктен теріс айналып кетті.

— Мен барсам ба екен, бармасам ба екен, қалай ойлай- 
сыз? — деп сұрады Ж еня Алексейден.

— Өз еркіңіз. Өзіңіз қалай деп санайсыз?
— М аған бәрібір!— деп Женя иығын қыйқаңдатты.— Мен 

экономиспін, керекті жұмысты істеп жатырмын. Расын айт- 
қанда, бұл арадан кетуге құштар емеспін.

Оның жауабы Ковшовқа ұнамады.
— Бәрібір, мені Гречкин босатпайды,— деді тағы.— Ол 

маған сен менің тірегімсің дейді. Қазірдің өзінде, әне ол құры- 
лыс бастығына мен туралы сыбырлап жатқанына бәс тігемін.

Анығында да, Гречкин Батмановқа қарай жақындап келіп: 
барлық комсомолецтердің Татьяна Васильченкога еріп кетуге 
дайын болғандары жақсы, бірақ кейбіреулерін жіберуге бол- 
майды, олар маман ретінде осында керек деп дәлелдеп жатты.

— Колоннаның кұрамын бекіткенде көрерміз,— деп ұйғар- 
ды құрылыс бастығы.

Коля Смирнов Залкиндке қағаз беріп еді; Михаил Борисо- 
вич оны оқып шықты да, Батмановтың қасына барды.

— Смирнов өзін де босатуды сұрайды. Оның тілегін мен де 
қолдаймын: ол Татьянаға сенімді көмекші болады,

— Дұрыс,— деп келісті де Батманов, Залкиндке көзімен 
нұсқап Генка Панковты көрсетті.

Бала да бір реті келген кезде, Смирновтың қасына келіп, 
өзін тізімге кіргізуін өтінді.

— Мынау кішкене бала к ім ?— деп Батманов л<орта да-
уыстап. катаң сурады.

— Ол Гена Панков. Мен оған бізбен баруға болмайды деп
дәлелдесем де, көнбейді.

— Мен кішкентай емеспін. Күшім бар. Басқалардан кем гс- 
темеймін. Ең болмағанда қыздардан қалыспаймын ғой,—  деп 
құрылыс бастығының назар аударғанына қысылған Гена ашу- 
лана сөйледі.

— Ж асы толмағандарды алуға тыйым салам ы н!— деп ке- 
сіп айтты Батманов, Смирнов пен Таня Васильченкоға қа- 
рап: — Сіздерге қыйын жорыққа шығуға тура келеді, ол ойын- 
шық емес.

Екінші күні қүрылыс бастығы Залкинд пен Беридзе отыр- 
ғанда, Таня мен Смирновты шақырып алды.
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__ Мен колоннаның тізімін бекіттім. Бес күннің. ішінде сіз-
дерді барлык кажеттеріңізбен жабдыктап бітіруді. бас инже- 
нер өзінің бакылауына алады. Тура бес күннен кейін жөнелі- 
ніздер.— Бат.манов столдан түрды да, Таняның касына ке- 
ліП)_  Татьяна Петровна, былай келіселік. Сіз маған тәулікте 
пәлен километр сым тартылады деген өз жұмысыңыздың гра- 
фигін б е р е с із а л  мен соны бекітемін де, күн сайын сіздерді 
бакылап отырамын. Егер бір километр болса да кем берсеқіз- 
дер өз обалдарыныз өздеріңізге, көрешекті көресіздер.

— Мен ондай шартка куана-қуана қол қоямын!— деді
Таня. л

— Қол қоюдың керегі жок, тек қол алысумен ғана келі- 
сейік.

Батманов кыздың кішкене ыстық колын катты қысты.
— Ал, Татьяна, сактан енді! — деді Залкинд, бір жағы шы- 

ны, бір жағы калжыңдай ескертіп.
Бастыктан кайтып келе жатып, Смирнов пен Таня коридор- 

да түрған Генканы көріп калды. Ол кабырғаға жабысып тұр 
екен, бүларды кабағын түйген, салқын ренмен карсы алды.

— Болмайды. Түсінемісің, болмайды! Сен маған шынымен
сенбейсің бе? —деді комсорг, баланы кұшактап. ^

— Біз білдірмейік, ешкім абайламайды да,— деп Генка 
күңкілдеп жұлкынды, бірак Коля оны босатпады.

— Ашуланба. Сен көріп тұрсың ғой, бұл бастыктың ісі, 
ол сені апаруға тыйым салды.

— Сен былай ет, егер корыкпасаң Батмановка өзің бар да, 
одан сұранып көр,— деп акыл берді Таня.— Рұксат етсе бірге 
ала кетеміз. Ала кетеміз ғой оны? — деп Смирновка көзін кы- 
сып қойды.
. • — Әрине, әкетеміз.

— Батмаиовтарыңмен өздерің-ақ сөйлесіңдер. Сендер д( 
керек едіндер маған,— деді Генка ызаланып, Таня мен Қоля 
ның шын көңілдерімен айтпай тұрғандарын еезіп.

Бірак, кешке секретарь әйел кұрылыс бастығына:
— Гена Панков сізге кірем деп сұрап тұр. Мүмкін беі

Өз сөзімен түсіндіре айтып: — Әбден қынжылып түр, өзі біг 
тәуір бала екен. *

— Шакырыңыз.
Бала үлкен кабинетке саскалақтап кірді де, есіктің қасын 

да тұрып калды. Василий Максимович баланың келгеніне өзі 
нің де абыржығанын таңырқай мойындады.

— Батылырақ жолдас, кір бері. Не айтасың?
Геика жүрексініп басын кетермеді, оньщ акыл мен тапап
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— Өз айтқаныңнан кайтпай тұрмысың? ^  деп сұрады 
Батманов.

— Бадалардың бәрі кетіп барады, мен жалғыз калмақпын 
б а ? — деді Генка өкпелі дауыспен.

— Ал, жасынның он бесте ғана екендігіне кім айыпты. 
Қыйын жұмыс, кез келген ересек адамның да күші жете бер-
мейді. ‘ *

— Мен шыдаймын. Меиі комсомолға тегін алған жоқ..; 
Мені әбден төксерген, жолдас Батманов.

— Ал, егер саған бірдеңе болып қалса ше? Әкең маран 
енда кешірім жасай қоймас.

— Әкем болса сөзсіз жіберер еді,— деп Генка катты айтыр 
салды да, ақыры, басын көтеріп Батмановқа қарады.

— Әкем жіберер еді дейсің бе?
— Я, жіберер еді. Ол мені екі рет экспедицияға да бірге 

апарған болатын.
Батманов бөлмесінің ішінде ерсіл-карсыл жайлап жүр, 

Генка одан көз алмай карап отырды. Құрылыс бастығы токта- 
ды да, қолын Генканың иығына салып, алаканымен баланың 
арық сүйектерін сыйпап көрді.

— Саған не істерсің енді, жарайды. Бара ғой, Панков... 
бара ғой, балам. Енді тек байқа, арыз айтып қыңқылдап 
жүрме.

— О не дегеніңіз! — Генка есікке тұра ұмтылды. Шығып 
бара жатып: —  Сізге көп рахмет! Мен балаларға айтқамын 
да, сізді бәрін де түсінеді дегемін.

Батманов оның соңынан ұзак карап тұрды. Тым ұзак ка- 
рады. Василий Максимовичтің шақырған қоңырауына секре- 
тарь әйел келіп кірді.

— Маған әзірше ешкімді жібермеңіз,—  деді ол секретарьға
ақырын.

Конференцияға делегаттар келе бастады. Бұл келген эр- 
кыйлы адамдардың жел каққан беттерінде, беймаза көздерін- 
де, өткір мінездерінде бірдейлік қалып бар сыякты. Олардың 
басқармаға деген талаптары көп жыйналған еді, олар сол 
талаптарын тезірек қоюға асыкты, қазір жаңа басшылыкпен 
істес болатьшдарын ұмытып кетті.

Батманов пен Залкинд трасса өкілдерінің бәрінің бірдей 
осындай көңілдері барлығын бірден түсінді.

— Бұлар Сидоренко мен Грубскийдің заманында кеткен 
еселерін бізден алмақ қой,— деді Василий Макеимович жарат- 
пай, учаске бастығының біреуін қабылдағаннан кейін.— Бас- 
қарманы бастырмалатып асты-үстіне келтіруге даяр. Қонфе-' 
ренцияда осы туралы айту керек, әйтпесе, бәрі де сыңаржақ 
кетеді.
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— Меніяше, мтнын дүрыс емес,— деп Залкинд карсы бол-
ды Мейлі, олар баскармалыктарды сынай берсін, әсіресе 
Федосов пен Либерманды колға алсын. Казір біздің штаб кан- 
лай . '.гпуте болса да тотея бере алады. Учаскеден келгеи 
ядамлардың басқармаға ашулы болатын себебі, баскарма 
оларға жөн сілтеп отыра алмады, олардың мұктажына не.мкұ- 
райды карады. Кепшілігі, мысалы Таня Васильченко тәрізділер 
бізді свгіп, кіяа тағып сөйлейтія болар. Ал, кейбіреулер, бәл- 
ки, штабты коррап та сөйлер. Баскармалыктар мен трасса 
кызметкерлерінің бұл кақтығысуларының зор мәнісі бар екен- 
дігін керіп отырмын.— Парторг күліп алды.— Оларға не сөй- 
леуі керектігін күн бұрын айтып беруге болмайды да ғой. 
Тыңдап, кұлакка кұя бергеннен баска не бар.

- -  Мен откендегі тарихпен шұғылданбаса екен деймін. Бұ- 
рынғы күналарды еске түсірудің кажеті бар ма?

— Оларды тез ұмытуға болмайды, Василий Максимович,— 
деді Залкинд ез айтканын қуаттап.— Біз енді кабылдап алған 
іске жауаптымыз, деп сен өзің айтқан едің ғой...

Батманов Роговты жылы жүзбен карсы алды, бұлар баяғы- 
да апатқа ұшырағандарды құткаратын баржаның соңынан Ро- 
гов Старттан катерге мініп жөнелгеннен бері көріспеген еді.

— Бесінші учаскедегі инициативаиыз және батыл, тапкыр- 
лық әрекетініз үшін, Александр Иванович, сізге көп-көп рах- 
мет!— деді Батманов шын жүректен алғыс айтып, ол өзіне 
жарасымды тігілген әскери костюм киген Роговтың болаттай 
сом денесін бір шолып қарап өтті.

Рогов учаске жүмыстары жайында толық баяндап берді 
де, содаи кейін өзінің талаптарын ашық айтып, жабдықтау- 
шыларға қадалдВі. Василий Максимович оның айтқанына көн- 
ді. Рогов инженерлерге де жанамайлап тиіп өтті:

— Жүрт коп жыйылыпты ғой, олардың бәрі жағалай оты- 
рып алып сызу-сызып жатқанын көрдім, бірақ әзірге жоба кө- 
рінбейді.

Оның сөзінен менсінбеушіліктің сарыны айқын білініп 
түрды.

Жоба жылдар бойына жасалады ғой,— деді Батманов 
салкын жауап беріп.— Беридзе мен оның көмекшілері бізге 
жобаны екі-үш айдың ішінде беру үшін бар шараны колданып 
жатыр. Егер олар мүны істей алса, оларды өздерінше рекорд 
жасады деп ессптей бсріңіз. Дүрысында, жобаны көргісі ке- 
лепн адамдарга, жоба көрініп те тұр. Сіз өзіңіздің учаскеңіз- 
бен сол жақ ж агадасы з,-оны ң өзі жаңа жобаның бір бөлегі

Ьатмановтың көңіл ауаны өзгеріп, үндемей, қагазға уңіле 
карап қалды. үқіле

...Басқарманың ағаштан салынған үлкен клүбы турленіп 
ксткеп. -Оның қабырғаларын ағартып, мебельдерін өз?ер-гіп,
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үйдің ішін ұрандармен безендіріп жіберген. Бір жактан гүлдер 
әкеліп, Сталиннің сахнадағы портретінің қасына койған.

Конфвренция салтанатпен ашылды. Делегаттар өрлеу үс- 
тінде жұмыс жүргізетін президиум, кұрметті президиум, ман- 
дат комиссиясын, секретариат сайлады. Залкинд баяндамасы- 
иың басында делегаттарды кұрылыстың бірінші партия конфе- 
ренциясының ашылуымен кұттыктады. Парторг, тәжрибелі 
саяси басшылар-большевиктер үшін әркашан ерекше касиет 
болып табылатын, логикалык сенімніц ерекше күшімен ұғым- 
ды әрі жәй сөйледі. Ол майдандағы кыйын жағдайлар туіралы, 
көсемнің үндеуі бойынша, бүкіл еліміз бірыңғай әскери лагерь- 
ге айналып отырғандығы туралы айтты.— Құрылыс,— деді 
ол,— мұндай жауынгерлік алып лагерьдің бір бөлігіне әлі 
ұксас келе алмай отыр. Егер бұларды бүкіл елмен салыстыра- 
тын болсак, кұрылыстағы күшті жұмылдыру ісі әлі артта ка- 
лып келеді. Парторг учаскелердегі партия ұйымдарының мін- 
деттеріне толык тоқталып өтті.

— Қайта кұру жұмысын тез бітіру керек. Әрбір учаске 
қысқа мерзім ішінде ікалыптасқан өндіріске айналуы керек, 
олар майдан үшін өзінің өнімін — километрлеген трубалар са- 
луы аркылы берулері керек. Қоммунист жолдастар, сіздерге 
кайталап айтатыным: нефтепровод салудағы ецбек майданы- 
ның алдыңғы шебіне шығыңдац!

Уәдешіл Залкинд, жарыс сөзді Васильченконың сөзімен 
ашқысы келді. Бірак, Таня оған: сөйлемейтін болғандығын 
айтып кағаз жазып жіберген екен. Ол казір Алексеймен қатар 
отырып алып, оны сықактап отыр еді. Сол кезде сөйлеп тұр- 
ғаи төртінші учаскеден келген инженер Мельников — колын 
сілтеп, тез сөйлейтін жас жігіт — бас инженерді және оның 
аппаратын жоба жасау жұмысын бір өздері ғана отырып 
тұйык жүргізіп жатыр деп катты сынады.

— Жаппай инициативаның тасып келіп кұйылуы үшін су 
қақпасын ашу керек,— деді шешен.— Ж аңа жоба — ол трас- 
саның қалай өтетіндігін көрсететін негізгі ұйғарынды ғана 
емес, сонымен бірге мемлекеттік Қорғау Комитетінің қорына 
кіретін, жұмысты сапалы істеу жайындағы мың сан ұсы- 
ныстар.

— Д ұры с!— деп айқайлады Қовшов орнында отырып.
— Бұған ұрсып жатса, ол оған куанады,— деді Таня акы- 

рын күліп. Алексейдің, сьінды ашықтан-ашык, ренішсіз, карсы- 
лықсыз кабыл алатын мінезін байкап қалды.

—  Тауып ұрсу, табылмайтын нәрсе,— деді Алексей Таняға, 
бірдеңені делегаттық блокнотына жазып жатып.— Зәрлі сө- 
зіңіз үшін, мен сізге де күні бұрын алғыс айтып қоюыма бо- 
лады.

— Ал, егер сөйлемейтін болсам ше?
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— Шүбаланамын! Сіздіқ мінезіңіз сондай, шыдап отыра
алмассыз. _

Айтыңызшы, бас инженер қайда? Ол конференцияға неге
келмеген? Мен осында келе жатканда, онымен кездесіп едім,
сурауыма ол біртүрлі жұмбақтап жауап берді.

— Беридзе партияда жок қой,— деді Алексей, амалсыз
қысылып.

Таня таң қалды: ^ 1
— Ол неге партияда жок?
— Мұндай сұракка жауап бере алмаймын. Алайда, маған 

сенуіңізге болады: Беридзе нағыз партияда жок большевик.
— Сізге тек өзініз үшін ғана сөйлеуге тура келмейді екен.
— Білемін.— Алексей оған риза болып карады.— Таняның 

Георгий Давыдович турасында ойлайтындығын бұл тәуір көріп 
қалды.

Бесінші учаскенің партия үйымы секретары Котеневтін сө- 
зі Таняның Беридзе туралы ойынан бөліп жіберді. Трассанык 
барлык өкілдері де баскарманың жұмысын калай болғанда да 
сөз ғып кетіп отырды. Котеневтің сөзі тым өткір болып шык- 
ты. Күрылысты кейінге калдыруға болмайтындыкты біле түра, 
ескі басшылыктың жасаған дәрменсіздігі мен сенбеушілігі, бе- 
сінші учаске коллективінің берекесін кетіріп жіберді. Дүрысын 
айтканда, белгілі нысанадан айырылған коллектив, берекесі 
кетіп, коллектив болудан калды. Учаскенің іске орашолак бас- 
іъіғы мен оның екі көмекшісін ауыстыру кажет деген комму- 
нистердің дабылы еске алынбай калып койды. Учаскенің өзін, 
одан кала берді бүкіл кұрылысты жою туралы ойлап жүрген- 
де, кейбір жеке нашар кызметкерлерді орнынан алудың Си- 
доренкоға канша кажеті болды дейсің?

— Майданда солдат болып пайда келтіретін жүздеген кұ- 
рылысшылардын, казір пайдасыз адам орнында болып отыр- 
ғандыгына кешірім жасауга бола ма? — деп күйіне сүрак 
койды Котенев.

Залкинд өзімен катар отырған Батмановка қарап қойды.
Ол сөйлеушінің бір сөзін жіберместен көңіл коя, тыныш тың-
дап отыр. Котеневтің сөйлеген сөзі Таня Васильченкоға үна- 
ган жок.

— 0сы сөзін к'мге айтып тұр өзі? — деп жақтыртпады ол 
Сөитіп, өзіне сөз беруін сүранып президиумға сол арада-ак 

кағаз жіберді. к
Сөз Сморчков жолдаска беріледі, Васильченко дайын- 

далып отырсын, деп жариялады Залкинд жымыя түсіп
Шофер мінбеде көп бөгелген жоқ, керек десе, Таня өз сө- 

знпң жобасын да жазып үлгіре алмады.
— Біздщ кыстагы басты міидетімізді мен былай түсіне- 

ін, деді Сморчков. Біз трубаларды көктемге дейін трассам
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бойына тасып болуымыз керек. Әрине, бұл үшін түзу машина 
да керек және жақсы шоферлар да керек. Бізде машина д а ,; 
шофер де бар, жол да жөнделіп жатқан сыякты, рас, ойдағы- 
дай емес, мүмкіншілік көлемінде жасалып жатыр. Бірак, дәл 
бүдан ештеңе шыкпауы мүмкін. ,

— Н еге?— деп сұрады Батманов президиумнан.
— Сакылдаған сары аязда, жолды ылғый кар басып ка- 

лып отыратын кыстыгүні алыс жолға үлкен жүктерді тасу,— 
кыйын, аса кыйын. Ал, трубалармен азап онан да кыйын бо- 
лады. Сіздер өзін көрдіңіздер ме? Әрбір труба — ол бір сұм- 
дык, үзындығы он бір метр, салмағы мың килограмм. Ойлап 
көріңіз, осындайдың бірнешеуін машинаға артып, оларды жа- 
ман жолмен, айталық, жүз километр жерге аман есен жеткізу 
керек. Ауыр міндет!

— Сол міндеттің Оірындалатынына, сіз күджтеніп тұрсыз 
ба? — деп сұрады Батманов.

— Жок, күдіктенбеймін,— деп шофер дереу жауап берді. 
Міндеттің орындалатындығын шоферлардың бәріне де көрсете
білу кажет.

— Оны калай істеу керек?
— Ауа райы мен жолдың жағдайына карамастан, трас- 

саның ол шеті мен бұл ш£тіне автомашинамен кесіп өту керек 
депен ұсыныс бар_ Егер маған рұқсат етілсе, мен жүк тиелпен 
машинаны ІІовинскіден Джагда бұғазына дейін алып жү- 
руге әзірмін. Мұны істейтіндігіме, партия конференциясы ал- 
дында, коммунистік сөзімді беремін. Ж әне менің жолдасым, 
партия мүшесіне кандидат тракторшы Силин, осындай сапар- 
ды трактормен жүруге әзір екендігін конференцияға айт деп 
сүранды.

Сморчковка жауап ретінде колшапалактаулар болды. Құ- 
рылыс бастығы бірінші болып қол соқты.

Таняның мінбеге шығуын жұрт кызу шуылмен қарсы ал- 
ды — көпшілік оны білетін, сөйлегеңін асыға күтіп отырды. 
Васильченконың сөзі, тек Батманов үшін ғана емес, жалпы 
алғанда, түткыйылдан сөйленген сөз болды.

— Осында Қотенев жолдас баскарма жөнінде шын жүрек- 
тен ызамен сөйлеп өтті,— деп бастады Таня. — Бірак оның 
қай басшылыкты көздеп айтканы маған айкын емес. Жйңасы 
ма, әлде ескісі ме? Егер Сидоренконың басшылығы десе, онда 
мен мұның сөзіне кол қоюға ризамын. Ж аман басшылық де- 
геннің не нәрсе екендігін біздің бәріміз де күйінішті тәжрибе- 
ден білеміз. Осы бар болғыр басқармамен біз канша азап 
шектік! Оны жақтап ешкім сөйлей қоймас. Котенев сол тура- 
лы айтты ма?

Таня кідіріс жасады, шудың арасынан шыққан айқайлар:
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__ Васильченко, куланбай-ак кой, оның кімді көздеп айт-
канын өзің де жаксы білесің! ^

— Әрине, ол ескі баскарма туралы аитты! _ з
— Ескі туралы ма? Жаксы! Егер де ескі баскарманың ізі 

де калмаған болса, ол туралы сөйлеудің кажеті не? Меніңше, 
өліктің мазасын алуда ешкандай мағна жок. Котенев жолдас 
өзінің тілектерін айтуда аздап кешігіңкірей калды-ау деймін! 
Тегі, оның жана басшылық туралы әзірше айтатын ештеңесі 
болмағаны ғой. Ендеше сол олкы жерлерін толыктыруға маған
рұксат етіңіздер. 1

Залда күлкі көтеріліп, дауыс шықты:
— Толыктыр, Татьяна Петровна! — деп айкай салды.
— Сөзінің ыңғайы төселген шешендер тәрізді,— деді Бат-

манов Залкиндке карай мойнын бұрып. •
— Жолдастар, мүмкін, мұның өзі сіздерге өрескел де көрі-

нер,— деді Таня сөзін токтатпай,— бірак менің сөзім корғау 
сөз болады. Мен жаңа баскарма туралы бір-екі ауыз жылы 
сөздер айтпакшымын. і

Таня өзінің ұсынысы үшін, жалпы алғанда трасса үшін 
жанжалдаспак болып Новинскіге калай келгендігін айтты. 
Батманов штабының жұмыс жоспары, кұрылысты кең көлемде 
дайындаудағы оның стратегиясы мен тактикасы мұның алдына 
калай жайылып салынғанын сыйпаттап берді. і

— Біз басқарма кызметкерлерін елемей, өй, оларды койшы 
деп колды бір-ақ сілтей салушылыкка әдеттеніп кеткенбіз.— 
Осы сөзді айткан кезінде Таня колымен колайсыз бір кыймыл 
жасап койды.— Сөйтіп елемейміз деп барды көрмей қалып 
жүрмейік! Бізде казір жақсылап бұйрық бере білетін, оны 
орындауды катаң талап ететін штаб бар.

Дуылдап колшапалактап жатқанның арасында Залкинд 
Батмановка карай еңкейіп, ашықтан ашық куана: '

— Мінекей, біздің өмірімізде, кандай жағдайлар болады 
лесеңізші, кымбаттым! — деді. Күткеніңдей емес, әлдеқайда 
жаксырак, акылдырак болып шығады!

Жолшыбайғы делегаттармен күле, калжыңдаса отырып,
Таня өзінің орнына келе жатты. Батманов оған жылы шырай-
мен карап отырды. Кезектен тыс сөйлеп кыскаша мәлімдеме
жасау үшін, Василий Максимович кенет Залкиндтен сөз су- 
рады. *

— Жактап сөйлеген жалынды сөзі үшін Татьяна Петоов- 
наға шын ниетіммен алғыс айтамын,-деп Батманов столдан 
түрегелді. Сонымен катар, Котенев жолдасты жэне баска 
да өткір сынаи сөйлегендерді колдап бір-екі ауыз сөз айтпак 
6ы„. Біз еокі басқарманық мурагаріміз. оньщ ^ ы ш ы н а н

Г а К Е "  6аСТарта аЛШЙМЫ? С™дарыКкы6Х ,Ш6ЬГ л
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Василий Максимович орнына отырда да, көзін сығырайтын 
Залкиндке қарадьк Ол күліп отыр екен. Жыйылыстың көңілде- 
гідей жаксы жүріп жатқанына, парторг риза болып отыр. 
Адамдардың арасындағы қатнас айқындала түсті, олардың 
достығы нығайды. Жоба жасау жұмысындағы жетістіктер мен 
сәтсіздіктер жөнінде адал ықласымен сөйлеген Алексей Ков- 
шов те оны мейлінше қуантты. Гречкин таяу жердегі учаске 
басшыларын жұмысшы күшін ретсіз бөлгендіктері үшін батыл, 
әрі орынды сынады. Рогов сол жақ жағада учаске ұйымдасты- 
ру жөніндегі тәжрибесін ортаға салды, нанайлар мен Адунның 
бойындағы барлық халықты құрылысқа кеңінен тарту керек 
деген тамаша пікір айтты.

Конференцияны құттықтауға Рубежанскіден жаңа ғана 
келген жұмысшылардың жаңа тобының өкілдері келді. Олар- 
дың атынан ескі жер қазушы Зятьков сөйледі. Одан кейін 
үшінші учаскенің партия ұйымының секретары Темкин сөз 
сөйледі. Ол төменгі коллективтегі басшының орны, оның жұ-  ̂
мыс стилі, оның партия ұйымымен қатнасы жайында маңыз- 
ды мәселе қозғады.

Аласа бойлы Темкин, мінбеден көрінер-көрінбес болып 
тұрды. Екі жағына бірдей бөліп қойған сирек сары шашын 
қолымен сыйпап, ол өз учаскесінің бастығы Ефимовтың үсті- 
нен шағым жасады. Темкин естілер-естілмес қыйқылдаған, 
ақырын дауыспен сөйледі.

— Бастық бәрін өз тақымының астына басып алды. Күні- 
түні ақырып-шақырып, құтырынып жүргені. Ешкімнің айтқаны 
оған заң емес. Сол жақ ж ағаға көшу жайындағы бұйрықты да 
ол өзінше орындады: жұмысшыларды көшірді де, өзі конторы 
мен шаруашылық орындарымен бұрынғы орнында қалды. Қо- 

лым тимейді, істі тастап кетуге бола ма? деп ол партия конфе- 
ренцияеына да келген жоқ. Бұл адамға не болды? Мен онымен 
соғыска дейін бірге істеп едім, онда бұдан баскаша еді, біз 
гату-тәтті тұрушы едік. Ал, қазір қыян-кескі болып ұрсысамыз.

— Ұрыстарыңыздың шығатынын түсініп отырмыз: ,ол бакы- 
ратын болар, ал сенің дыбысың естілмейтін ш ы ғар!— деп ай- 
қайлады залдағылар.

Темкиннің сөзіне зер салып отырса да, Залкинд күлкісін 
тыя алмады. Ол Ефимовты Новинскіде істегенінен білуші еді, 
бірақ, Темкиннің берген мінездемесі бұған қолайсыз әсер 
етті.

«Ефимовтың учаскесіне тез барып қайту керек,— деп жа- 
зып алды парторг. Залкиндтің делегаттык блокноты осындай 
жазуларға толды. Әрбір сөйленген сөз барған сайын жаңа пі- 
кірлер туғызып отырды. «Бұл құрылыс кандай күрделі алып 
еді» деп Залкинд ішінен мазасыздана, бір жағынан қанағат- 
тана ойлап қойды, сөйтіп, өзін горком секретарьлығынан босату
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жөнінде өлкелік комитеттен және Москвадан сұрау кереіс де- 
ген корытындыға келді. Бүдан әрі екі жұмысты қоса істеу
мүмкін емес еді. _______

Конференция екі күи болды. Қорытындысында делегаттар
Сталин жолдаска хат қабылдады — олар Қыйыр-Шығыстағы
нефтепроводты салып бітіру жөніндегі үкімет тапсырмасын
мерзімінде орындауға коммунистік сөздерін берді.

Он екініиі тарлу
УМАРА Л\АГОМЕТ ТРАССАҒА АСЫҒУДА

Қоныр тарткан кара жол Адунның акшыл арнасын куалай 
созылып жатыр. Жүк тиелген машиналар даңғыл жолға айпал- 
ған тік жағадаи әрбір он минут сайын төмен мұзға түсіп, айна- 
лыстан бұрылып көзден таса болып кетіп жатты.

Ауа райының жаксылығымен пайдаланып, Старттан трас- 
саға азык-түлік, материалдар үздіксіз тасылып жатыр. Бүкіл 
өлкенің тұс-тұсынан топ-топ жұмысшы үздіксіз келіп жатыр. 
Боран басталудан бұрын оларды да трассаға жеткізіп салу ке- 
рек болды.

Құрылысшылардың кезекті бір тобы алыс учаскеге — бұғаз- 
ға шыкпакшы еді. Бұларға әлденеше жүз километр жол жүру- 
лері керек. Батманов оларды жөнелтуді Қовшовка, Либерманға 
және Родионоваға тапсырды. Әр адамның аман-есен баруына 
осылар жауапты делініп катты айтылған. Таң сәріден бұлар- 
дың үшеуі де Стартка келді.

Қең барактың іші кып-қызыл болып кызған екі темір пеш- 
тің кызуынан күйіп тұр. Ағаш шатырдың астынан салбырата 
ілінген үлкен электр лампасы жап-жарық болып жанып тұр. 
Үйдің іші шуылдаған дауыс. Үш жүз адамнан құралған колон- 
на жол жүруге дайындалып жатыр. Үстінде цигейка ішігі және 
көкшілт бас киімі бар Ольга Родионова сырт киімдері, аяк 
киімдері кандай екен деп кісілерді байқап қарап жүр. Үсікке 
шалдыға қалса деп фельдшер әрқайсысына вазелин берді.

Барактың жанында Либерман колоннаның скі машинаға 
тиелген азык-түлік, жол кухнясы, запас киім, жұмысшылар- 
дың жеке бастарының бұйымдары сыякты жабдығын зер сала 
тексеріп өтті. Бұларың шабандық, тәртіпсіздік! деп оп копон- 
наның басшысы десятник Гончарукты ұрысты. Гончарук —
калың кара касты, сакалын кырғызғаннан кейін екі жағы кө 
геріп түратыи, түнерген адам еді.

™ Л ,пБІ?Ге, Т а «  ДЯ бЗЛЫК беРмекші болғаныңызды мен қай- 
Дан білеиін! — Өзініз кезінде бакыламайсыз да енді кепіп үп 
сасыз,— деді Гончарук күйіп-пісіп. Д Ке п

-  Шешетайым-ау, бул журтқа сөз айтуга болмаганы гоіі«
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Сіз сұрауға тиістісіз. Неғұрлым көбірек сұрасаңыз, солғұрлым 
көбірек те береді, ссындай да бір жақсы ереже бар.

Ковшов Гончарукты шақырып алып, екеуі бірге жолаушы 
жүретіндерді аралап өтті, олардың тізімін тексерді, тапсырма- 
ларды жазды. Ремнев дейтұғын еңгезердей тракторшы жігіт, 
қай жерге барамыз, жолда неше күн боламыз деп сұрап алды, 
мұны бәрінің де білгісі келген еді.

— Сіздердін баратын учаскеңіз ен алыс, әрі қыйын учаске,—
деді Алексей.— Бір учаскеден екінші учаскеге барып кетіп 
отырасыздар. Жол мүмкіншілік берген жерде машинамен, 
болмаған жерде жаяу жүресіздер. Алдағым келмейді: жол 
үстінде де, барған жерде де, әрине, кыйыншылық аз бола кой- 
мас. ,

— Балам, кыйыншылықтан корықпаймыз, әртүрлі кокай- 
ларга үйренгенбіз,— деді капсағайлау, көрер көзге өте кай- 
ратты сыяқтанған жер казушы Зятьков деген шал.— Сол бұ- 
газға тек тезірек жетсек екен. Әңгіме баргай жерге орнығып, 
жұмысқа жармасуда, одан аргысы өзі келе жатады.

Ольга кен иықты, кішкене біреумен дауласып тұр.
— Мен сізді жібере алмаймын, сізге суык тиген,— деді 

Ольга жайлап, кесіп айтып.— Жол үстінде жатып қаласыз. 
Одан да осы араның өзінде калып жазылып алғаныңыз жақ- 
сы. Үш күн кідірсеңіз, одан ештене бүлініп кетпейді.

— Ж ок, жатып қалмаймын,— деп әлгі адам болмады.— 
Мен неге ауырамын!? Денім сап-сау. Жөтелге карамаңыз, мен 
темекі тартатын адаммын, соның түтінінен, ылғыіі жөтеліп жү- 
ремін.

— Бір сөзді кайта-кайта айта бермейік. Мен сізді жібере 
алмаймын,— деп Родионова кесіп айтты да, әрі карай жүріп 
кетті.

Әлгі кісі озып барып, оның жолын бөгеп, карсы карап тұра 
калды. Ашу кысқан қалпы ол басындагы бөркін шешіп алды, 
тебіңгідей күлагы калкыйып, кайратты қара шашы жалбы- 
рап түр.

— Жоқ, қайталаймыз! Осында калсам қайта ауру болар- 
мын!

Мен еварщикпін, оны білемісің? Қолыма от ұстасам жазы- 
лып кетем! Қолымнан от түссе ауырып калам. Аіаған жұмыс- 
сыз отыру депен — ит өмірімен біірдей. А̂ іені күірылыска өлкелік 
партия комитетінің секретары Дудиннің өзі жіберген болатын. 
Ал сен маған наукастан дейсің. Егер жібермесең, касакана 
өлемін. Жауап бересің. Ол барған сайын ашулана түсті.— 
Сен өзің адамга жаның ашымайтын неғылған адамсың, док- 
тор? Мен жолдастарымнан кала алмаймын. Солармен бірге 

'болғым келеді. Жетінші ноябрьде учаскеде болсақ дейміз, өзі-
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міздін жоспарымызды орындағымыз келеді. Уакытты онсыв 
да бос өткіздік. Жүруім керек. Бөгет жасама.

__ Менін сізге тілеп отырганым жаманшылық емес, жақ-
сылық,— деп Родинова көндірмекші болды. '

— Маған мундай жаксылыктың керегі жоқ, одан да жа-
ман-ақ бола берсін. . .

Жолға шығуга даяр тұрған адамдар екеуінің таласын естіп
күлісіп жатыр. .

— Сіз оны жібере беріңіз, оған ештеңе де етпеиді! — деп
жолдасы үшін Ремнев өтініп сұранды.

— Бұл Умара Магомет деген темір пісіруші. Мен оны жі- 
бере алмаймын, оған суық тиген. Жібер деп жанжалдасып тұр„ 
деді Ольга касына келген Ковшовқа.

— Болымсыз бірдеңе, еш жерім ауырмайды, суык та ти- 
ген жок. Ана әйелге айтыңызшы, жолдас инженер, маған бө- 
гет жасамасын. Майданда тұмау тиіп, жөтеліп калған екен 
деп соғыстан босатпайды ғой.

Умара енді Ковшовка жабысты, өзінің жылтыраған кіш- 
кене көздерімен оның бетіне жалтақ-жалтақ қарап қояды. Үс- 
тінде макталы жаңа киімі бар темір пісірушіні Алексей бас- 
тан-аяк сын көзімен карап өтті.

— Үстамаңыз, мейлі жүре берсін, осыған мен-ак жауапты 
болайын. Егер ауырып қалса, өзім бұғазға барғасын емдеп 
жазамын.

— Міне рахмет сізге, инженер! Ешуакытта ұмытпаймын. 
Әй, рахмет...— деп Умара Магомет айғай салды, нәрсесі са- 
лынған капшыкты лып етіп көтеріп алып, машинаға мінуге 
елдің алдымен ұмтылды.

Жолаушылар төбелері жабык, жүк тасыйтын он машинаға 
орналасты. Колонна жүрер алдында жеңіл машинаға мініп 
Залкинд келді. Үстінде ұзын тоны, аң терісінен істеген етігі 
бар. Партия ұйымдастырушысы үшінші учаскеге бармакшы 
екен. Қасында Темкин еріп жүр. Залкинд өзінің машинасын 
гаражға жіберіп, Темкинмен екеуі жабык машиналардың бі- 
ріндегі жұмысшылармен бірге отырды. Ауыр автомашиналар 
мұздың үстімен асықпай, жайымен жүріп келеді. Умара Маго- 
мет машинадан басын шығарып, Ольгаға айғай салдьг

— Доктор, бермен қара! Учаскеге, маған қонаққа кел Қуа- 
на-қуана қарсы аламын. Темір пісіргенімді көрерсің, отына жы- 
лынарсың. Менің денсаулығымды байқарсың. Қел, күтемін!

Алексей мен Ольга Умараның иіакырғанына бой үсынған 
лаи болып. машиналардың сонынан біраз еріп жупді Опкгя 
бірдеңеге тұнжырап жүрген сыякты. Алексей одан себебін су
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сөйлеп, үлкен мұңды кабағын Алексейге көтере қарап. Ұзын 
кұлақты бас киімі оны ұзын бойлы қыз бала сыяқтандырып 
көрсетіп тұр. Сөйлесуім өте қажет.

— Ж ақсы.
— Сіз бізді ұмытып кеттіңіз. Серафима сізді аузынан тас- 

тамайды. Беридземен екеуі тіпті тәрбиеші сыяқты. Біреулерге 
аналық кам жасап жүру екеуінің сүйегіне сіңген. Мен сізді 
анада шошытып жіберіп ем, келмейтініңіз сол себепті шығар. 
Солай ма? Менен қорықпаңыз. Көзінің оты ұшқындап Ольга 
күлімдей түсті.— Мен сізді күтемін.

Ольга күлді де, аяғын жылдамырақ басты. Аздап таңданып 
калған Алексей Филимоновты іздемек болып жүре беріп еді, 
оны Ольга тағы шақырды.

—  Алексей Николаевич, кешірерсіз. Мен өзімді қайда қоя- 
рымды білмей жүрген адаммын, не сөйлеп тұрғанымды да 
білмеймін. М аған сіздің көмегіңіз керек. Анада солай дегені- 
ңіз есіңізде бар ма? Міне енді, мен сол туралы өтініп тұрмын.— 
Ольга ораулы қолын қолғаптан шығарды да, Алексейдің көкі- 
регіне апарды.— Менің баска ақылдасар ешкімім жоқ. Неге 
екенін білмеймін, Беридзеден ұяламын. Менің мұндай халімді 
Таня онша ұға қоймайды. Рогов кеше жүріп кетті, оған бұл 
туралы айта алмайсың да. Сізге сенемін...

— Ольга Федоровна, соншалық не болып калды?
— М аған Хмара дейтұғын бір таныс адам телефон сокты. 

Ол күйеуімнің дос адамы болатын. Мен оны Рубежанскіден бі- 
лемін. Өзі күдікті, жаман адам! — Ольга тыжырынып қал- 
ды.— Сол кісі маған сенің күйеуің Константин Родионов май- 
данға кетіп бара жатып... жол үстінде... кенет... өліп кетті...— 
дейді.

Ольга тамағын ұстай алып еді, Ковшов оның қолын айы- 
рып алды. і

— Сабыр етіңіз, Ольга Федоровна... Сіз кайратты адам еді- 
ңіз ғой...

— Жоқ, жоқ. Мен біле алмай тұрмын, оның өлгені анык 
па, жоқ әлде...

— Сіз өзіңіз айтып тұрсыз ғой...
— Хмара осыны айтқанда мен сасып қалдым. Есімді жый- 

ғанша, ол менің атымды атап, бес-алты қайтара дауыстады. 
Одан кейін екеуіміздің мағнасыз сөзіміз басталды. Мен: «Мүм- 
кін ем ес!— дей бердім. Ол: «Не мүмкін емес?» Жұрттың бәрі 
өледі»... дегенді айтты.

Ольганың қолын уысынан шығармай, Алексей оның сөзін 
қатты толғанып тыңдап тұрды.

—  Мен оны өлді дегенге сенбеймін. Мұнда бір сыр бар. 
Сыр болғанда, бір сұмдық болу керек! Егер өлсе тіпті масқара,
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зл чеяін бұғзя сеябеуім одан да жаман масқара! Хмара бүгіи 1|
кешке біадін үйге келуге тніс.

Бүлардын жанына Фнлимонов келдь 1
-  Кешке сіздін үйге кайтсе де барамын,— деді Алексеи |Я

О л ь г а ғ з .

Үстерінде майлы тондары бар тракторшылар мастерской-  ̂
дың жаныида Ковшов пен Филимоновты күтіп түр. Я

— Ал котға! — деп Филимонов айғай салды.— «Улитка- ,
лар> тексеріліп болғаннан кейін, сонынан барады. \

Жүк ауыр тиелген, брезентпен жабылғаи тіркелме шаналар- 
лмн табанлары шыкыр-шмкыр етті. Тракторлар каз табанын . 
саллырлатып, бірінен сон бірі орындарынан козгалып, мұз жол- 
ға юыкты. Булар бір жүз-екі жүз километр шамасы жол жү- - 
ріп, тиелген жүктерін учаскелерге жеткізулері керек. и

Орныида торт «улитка» калды—- шананың табаны үстінде 
орнатылған тіркеме, твбесІ жабык, үлкен ағаш үйлерді Старт- 
та гхгылай деп атайтын-ды. Осындай әрбір үйдің есігі, кішқене 
екі терезесі бар, тебесінен калканды мүржасы шығып тұрады.

Тракторга тіркелгеи «улитка» тракторшы Силишііц ойынша 
мүздм трасса бойындағылардын жүмыстарыиа көмектесуге . 
тиіс. Тракторшы мен оныц серігі екеуі жолды жүріске жарай- 
тмн куйде устамакіны, бірдене етіп бүліие калса, автомашина- 
ларға жәрдем керсетіп тұруға тиісті болды. Сонда әлгі кішкене 
үй мастерской да, паналайтын үй де, склһд та болмак.

Силии осы «улиткалардын» бірінін касында Ковшоз пен 
Филимоновты күтіп түрлы; ол — ашық жүзді, куакы, бітік 
көзді, толык жігіт болатын.

К.ніе, жылжымалы үйлеріңіз даяр ма? — деді оған Ков- 
шов. Оныц жүргенде кандай екенін байқап көрейік. Бүгін 
С.морчковты жонелтеміз, содан кейін сіздің кезегіңіз.

— Жолга шыгүға казірдің өзін де даярмын...
Сморчков пен Силинніц автомашннамен, трактормен бүкіл

трасса бойынша алмаспай жүріп өту керек деген үсынысы ка- 
былданды, сөйтіп чюфер мен тракторшы бұл кыйын сапарға 
бірііеше күн мүкыят әзірленді.

— Өі үйінді көрсетші, Силин,— деді Филимонов.
Тракторшы агаш үзенгілікпен өрмепеп, «улиткаға» кіріп

кетті. Оныц сонынан бастарын төбеге соғып алмас үшін ен- 
койіп ннженерлер кірді. Үйдің ішінен жана сургіленген ағаш- 
тын. томірдің, сорпанын иісі шығады. Үш адам кіргенде айна- 
ларлык жер болмай калды. Тар үйде толып түрған нәрселер- 
вигондағыдай асты-үстілі етіп салынған екі төсек; имек труба- 
лы темір пеш, верстак пен кысқыш, екі отырғыш азык-түлік 
салынган жәшіктер. көмір, отын, темірдің әртуфлі кыйындыла-
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ры, құрал-саймандар мен запас бөлшектер салынған коб-
дыйлар.

Инженерлерден бұрын кірген Силин өзінің аясы тар пәтерін 
жөндеп тәртіпке келтіруге тырысты: анадай жаткан бір кап- 
шыкты нардың астына карай теуіп жіберді, верстактың үстінде 
тұрған миска мен нанды былай алып қойды, төсектегі көрпені
оңдады.

— Ғафу етіңіздер, үйдің ішін келіп көретіндеріңізді білмей 
калдым,— деп тракторшы жуып-шайып жатыр.

— ҒІемене, тәртіпті біз үшін жасамаксың ба? Соны өзің 
үшін ж асасаң да артык болмас,— деп Филимонов күліп кой- 
ды.— Біз осында отыра тұрайык, сен бізді техникалық базаға 
дейін алып бар.

Силин жүгіріп шығып кетті, бір минуттан кейін трактор дү- 
рілдей бастады. Үй козғалып, сыкыр-сыкыр етті, бір-екі кай- 
тара ырғалып барып жүріп кетті. Ковшов пен Филимонов кат- 
ты селкілдегенде әрең-әрең жығылмай калды. Ішінде көмір 
жанып жаткан пештің жанындағы табуреткалардың үстінде 
отырып, екеуі поездағы әлі таныса коймаған жолаушыларша, 
біріне-бірі карап отыр. Аз уақыттың ішінде инженерлер доста- 
сып кеткен еді, жұмыс үстінде өздері жиі-жиі кездесіп, істің 
көбін бірлесіп немесе өзара акылдаеып істеуге әдеттеніп кет- 
кен болатын-ды. «Улитка» кұрылыста колданылып жаткан 
техникалык көп табыстардың бірі еді. Қазір, дұрысында, соны 
сынау жұмысы жүргізіліп отыр.

—  Дұрыс нәрсе,— деді Алексей.— Осындайдың тағы бірне- 
шеуін жасаймыз. Ішіндегі бүйымдардың бәрі калай болса, со- 
лай үйіліп жатыр. Тек соларды қалай орналастыруды жаксы- 
лап ойлаған жөн.

Филимонов жәшіктің ішінде домалап жүрген консервы 
банклеріне карады да, шолақ тонының калтасынан газетке 
оралған нанның сынығын алды.

— Тамактана.мыз ба жолдас? —  деді ол Ковшовка.— Сіз 
үялмаңыз: менің әйелім чемоданыма толып жаткан дәмді та- 
мақтар салыпты. Алыска кетіп барасыз ба?

— Қырымға,— деді Алексей, бутербродтың жартысын алып 
жатып.—  Ал сіз ше?

—  Мен, Қавказдағы теңіз жағасын ұнатамын. Тегі, сіз 
Қыйыр-Шығыста болып көрмеген боларсыз? Онда тамаша ку- 
рорттар бар.

— Сіз инженер емессіз бе? — деп сұрады Алексей.
— Ж ок. Ол не керек?
— Жәй,— деп кулді Ковшов.— Мен сізді Беридзе дегеп 

адамға көмекшілікке Қыйыр-Шығыс кұрылысына баруға 
үсынған болар едім. Суык күндерде темір пісіру проблемасы
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калык

Ц П І С і р і Л Г е Н  Ж С р л с р і  л а р а д и

Бұл дәлелдер Алексеидін к
тги-Ао т о т и  ы кд.^тиіглліі ТГІі'*І

оған аса күрделі міндет болып гүр О ***  °а и щ  « * ■ * » ■ ■  
мек көрсете алмайтын батғаныиыз соадаі аяшышга. «

Екеуі балыктың катып калған уы ілмрнп* и а я м г а »  О 11!  
нанды тәбеттене шайнап, кыскы жағдаііа г ? Я Ц ДД1 
дің жәйін әңгіме етті. Бүрынғы бас анжеяер Грубооик, т е ш -

елдерге сілтен келіп. трубадарды  ккстьггүт ш орут* 
цшшапд» деп дәлелдеген еді. Трубамрдыщ кыам гу» кддщ 
суыкта біріне-бірін түніспріп пісіргея жйржршде тсмивріяура' 
ның әркыйлы батуы себепті, жаддыгун
күш түседі-мыс. содан барып окын беріжтіп темеяіещдінмьв^ 
сүіітіп мүнан айдағанда соныа екпінше т ы і дй ал ш й  трубаЛ

кетеді-мьк ддагея б ш г а к . 
ңиіне кекғааіда йааыі еда. , 
•ден блстартгпмійһіык. жсірудшщ, 
Оейтіп, Лліексей Б е р к п Я  

алдын ала сөнлесіп алмаій түрып, трубавы кыстыгуш я и і  л ь  
сірудің телнатогнясын жасады. Метадга смрпш т к  темпера- 
тураның әсерін тнгізбеу үшін. Ковшое трубакыі пісіру кіш ішп 
жылынған кешпелі, бүзып каита жасап алыг. огъірдшщ саміе- 
раларда жүргізбекші батды. Қовшобтык бүл адежсы: Фашдч»- 
новка да үнады. " ’

ііәтнжесі тосын батып шыкты. Трубадарды камераддріда 
пісіру дегенді Берндзе бірден-ак жаршкыз етгш г іс г іх ы . *іү~ 
ның техника жағынан кыйыа әрі ц ш а к ш . а.т з&оаолгиіса ака~ 
гынан пайдасыз екендігін ол ос-оеаа дәаелдеді. Грубскжйдщ 
әлгідей ойын а і  инженердердід всұрғік кьсыы: деа ітід ы і. <?агт~ 
кені, Берндзенің пікірінше кыстыгүш вширу тр;-бдньса тгуйзсст- 
ріліп пісірілетін жердершга бес стд ае  к  хүзі дде зсер еп ж ід і 
Акырында келіп Бе?ад?е ту к  н п н еш ш іш в  зо:<5д.тзрғд уд д ы тш і 
бекер өткіздің деп Қ о яявш ш  тпғы  дд щмпға адды. Лтежгей б дс 
инженермен болғак осьв әяпзгеш: Ф^тззссеовкг рееж мей, кдй- 
та рпзалык гшпхазгея аігьпт фтсыр'..

«Улнтханьщ» сыішр.,тдғдты- жеи: сідтеглдегеяі ттктть.т.ды. І1а~ 
женерлер тькка шыдты.. Лтаянііннделі уздея епьпекд-Зяде Еееййю
кардың күн сәулксі түсід ждрішпоғаішжі кдтоі. дхзгді ш:*зде~ 
рін жүзцы.

Қандай баға береп яшд тед 'Ділтга: яюаш.. Аииигаа .згдш;
— сУддтад:> лспссы, Ж-амге ддяплзяьпшп,— дндіі 

. ТехняЕжаыщ базадд пмбалар тнщпів жжы^. Тдубапяю «пе®~ 
тк жағасында жгпге тесаятем глвдгай сж;леп ш і'зж  Сси ка- 
лометрдеа жер бо.іында ташіегнкшн (йшбші жышішгліы т  
Шаяа * ю  адтпмлшиналап сгаалщщщ илстына іе̂ дшсв і ш  
калды, Еяі жршишш Тіпкеудін ;н-лн гпеще-.ін шшши. 
каныпын 'пгрды. Тағы сж ну^шшш трмбяны я«і ж ж ы і^І и® .
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оған аса күрделі міндет болып тұр. Оған сіздің ешқандай кө- 
мек көрсете алмайтын болғаныңыз сондай аянышты.

Екеуі балықтың қатып қалған уылдырығы жағылған суық 
нанды тәбеттене шайнап, қыскы жағдайда тр\оалаірды пісіру- 
дің жәйін әңгіме етті. Бұрынғы бас инженер Грубский, техни- 
калық дәлелдерге сілтей келіп, трубаларды қыстыгүні пісіруге 
болмайды деп дәлелдеген еді. Трубалардың кыстыгүні қатты 
суықта біріне-бірін түйістіріп пісірген жерлерінде температура- 
ның әрқыйлы болуы себепті, жаздыгүні трубаның ішіне катты 
күш түседі-мыс, содан барып оның беріктігі төмендеиді-мыс, 
сүйтіп мүнай айдағанда соның екпініне шыдай алмай труба- 
ның пісірілген жерлері жарылып кетеді-мыс деген болатын.

Бүл дәлелдер Алексейдің көңіліне қонғандай болып еді. 
Ол трубаларды қыстыгүні пісіруден бастартпай-ак, пісірудің 
шарттарын онайлатуды ұеынды. Сөйтіп, Алексей Беридземен 
алдын ала сөйлесіп алмай тұрып, трубаны кыстыгүні оңай пі- 
сірудін технологиясын жасады. Металға сыртқы суык темпера- 
тураның әсерін тигізбеу үшін, Ковшов трубаны пісіру ісін іші 
жылынған көшпелі, бұзып қайта жасап алып отыратын каме- 
раларда жүргізбекші болды. Қовшовтың бұл идеясы. Филимо- 
новка да ұнады. . а

Нәтижесі тосын болып шықты. Трубаларды камераларда 
пісіру дегенді Беридзе бірден-ақ жарамсыз етіп тастады, мұ- 
ның техника жагынан қыйын әрі қолайсыз, ал экономика жа- 
гынан пайдасыз екендігін ол оп-оңай дәлелдеді. Грубскийдің 
әлгідей ойын ол инженерлердің құрғақ қыялы деп атады, өйт- 
кені, Беридзенің пікірінше қыстыгүні пісіру трубаның түйісті- 
ріліп пісірілетін жерлерінің беріктігіне іс жүзінде әсер етпейді. 
Ақырында келіп Беридзе түк шықпайтын жобаларға уакытты 
бекер өткіздің деп Қовшовты тағы да қолға алды. Алексей бас 
инженермен бапган осы әңгімені Филимоновқа ренжімей, қай- 
та ризалық пішінмен айтып отыр.

«Улигканың» сықырлағаны мен селкілдегені тоқталды. Ин-
женерлер тысқа шықты. Алакөлеңкелі үйден шыққаннан кейін
кардыц күн сәулесі түсіп жарқырағанына қарай алмай көзде- 
рін жұмды.

Қандай баға берер екен деп Силин келді. Алексей оған:
—- «Улитка» жақсы. Жүруге даярланыныз,— деді.
1 ехникалық базада трубалар тиеліп жатыр. Трубалар өзен- 

нің жағасында жерге төселген тақтай сәкілер үстінде бір ки- 
лометрдеи жер бойында текше-текше болып жыГшаульЛұр.
кал ь, р ^ Г6Н автомашиналаР сәкілердің касына келіп тұра 
калды. Екі жұмысшы тіркеудің жуан тіреулепін сыптпчя
м!СпеніліпРаДлТиТаҒЫ Жұмь,сшы трубаны екі жагынан қар-
әкетіГбао^ы  ү ; ^ ДЫИҒйа Ка|,аЙ реЛЬСТІК Үстімои °ь.рҒанатып барады. Үлкен зекб.ректщ аузына үксаган труба рельс-
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тіц үстімен шыкыр-шыкыр етіп сырғанап келеді дағы. домалап 
барып тіркеудін үстіне шың етіп түсе қалады. Әрбір машинаға
төрт трубаға дейін тиелді.

— Ғнді әңгіме басқаша: үш минутте — даяр болады,— деді 
Алексен тиеу жұмысына сағатпен қарап тұрып.— Өзі мүлде 
онай ексн, бұрын осындай ауыр нәрсені жұрт колмен сүйрегі
әуре болушы еді!..

— Сморчковқа барайык, ол осында ғой,— деді Филимонов 
Тіркеуді, тиелген бес трубаны ұстап тұратын тіреулерді,

автомашинаға тіркелетін жерлерін шофер әбден байкап карап 
жүр, ол бір емес, талай рет қараған болу керек.

Сморчковтың жолдастары — баска шоферлар да айналаны 
қоршап күтіп тұр. Олар өзара әңгімелесіп кояды.

— Оған дәл бұғазға шейін бару керек. Онда баратын жол 
да жок.

— Трубаларды, шынымен, ақырына дейін сүйреу керек бо-
лар ма екен?

— Жоқ, олай емес! Ол трубаларды жетінші учаскеге түсі- 
реді де, сол жерден машинасының үстіне тиелетін жәй жүк
алады.

— Тәуекелдің ісі ғой!
— «Тәуекел!» дейсіз де коясыз-ау! Біздің шоферлардын 

арасында екі жүз километрлік жолдан коркатын сұңқарлар да 
бар. Тек жолға шыкпау үшін нешетүрлі сылтауларды ойлап 
табады. Сморчков бүкіл трасса бойын аралап келгеннен кейін 
бастартып көрсін!

— Калай, Сморчков ж олдас!— деді Филимонов машина- 
ныц жанына келіп.

— Даярмын, сіздің әміріңізді күтіп тұрмын,— деді шофер.
— Даяр болсаныз, жөнеліңіз.
— Шын ниетіммен, жолың болсын деп тілеймін!— деді

Алексей шоферға колын созып.— Бұғазда кездесерміз деп үміт
етем.

Сморчков инженерлермен және шоферлармен коштасып, 
кабинкаға барып отырып, өзінің серігін шакырып алды да, еп- 
теп рычагті басты. Машина әуелі тіркеудің салмағымен күрес- 
кендей сәл кыймыл жасады да, сонсоң әжептәуір күш жұмсап 
барып орнынан козғалды. Тұпа-тура алға карап отырған 
Сморчков инженерге кырынан көрініп өте шыкты. Басына ки- 
ген кұлакшыи тымағымен пилотка ұксайды.

Адун бойындағы ж акы н жол, Старттағылардың айтканын- 
дай, жүіруге әбден болады екен. Гончаруктің колоннасындағы 
машиналар түнде үш інш і учаскеге келіп жетті, осы араға Зал- 
кинд те келген екен. Партия ұйымдастырушысы жол үстінде
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уақытты боска өткізбей, бір машинадан екінші машинаға ауы- 
сып мініп отырып, жолаушылармен танысты, оларға кұрылыс- 
тыц жәйін айтып, толып жаткан сұрактарына жауап берді.

Ескі орындарынан жаңа қоныска көшіп бара жаткан адам- 
дар бір үйдің адамындай болып келеді, оларды осыншама ын- 
тымактастырып, туыскан адамдай етіп жіберген нәрсе, Москва- 
ға төнген кауіп, осы ка\'іпті сағатта жалпыға ортак міндет 
үшін біріккендік болды. Олардың партия ұйымдастырушысы- 
нан соншалык үмітпен жауап күтуі де тегін емес еді, өйткені 
бұлардың әрқййсысының жеке басының тағдыры батыста бо- 
лып жаткан соғыспен байланысты еді. Зятьков қарттың ба- 
ласы Ленинград түбінде, інісі Кара теңізде соғысып жүр. 
Украинада Гончаруктың ата-анасы мен карындастары калған. 
Тракторшы Ремнев та таяуда майданға жанқыяр достарын 
шығарып салғандыгын айтты. Умара Магометтің екі туысы 
Белоруссия шекараларынан Москваға дейін шегінудің ауыр 
сапарын бастарынан кешірген... 1

Уакытша жұмысеыз отыру, нефтепроводтың жаңа жұмыс- 
шыларын жалыктырып жіберді, бұлар бұғазға тезірек жетіп, 
жұмыска кіріссек екен деп асығып, төзімдері жетпей келеді. 
Мұзды жолмен бөгелмей келе жатқанға бойлары сергіп, бұлар 
әжептәуір куанысып қалды.

Қасында катар жаткан жолдастарының мазасын алмас 
үшін машина ішінде өзінің үлкен денесімен ептеп қана бұры- 
лып, Ремнев:

— Жол кыйын деп бізді текке үрейлендірген екен ғой. Тез 
жетеді екенбіз.

— Фургонның караңғы жағынан Залкиндтің даусьг тағы
да естілді:

— Аптықпаңдар, жолдастар. Алдымызда әлі ауыр, ұзак 
жол жатыр. Әлі азап шегіп кыйналуға тура келеді,— деді ол.

Жолдан шаршап келген адамдарды демалу үшін орналас- 
тыруды партия ұйымдастырушысы учаскеде Темкинге тапсыр- 
ды. Олармен қош айтысты да, Залкинд учаскенің шаруашылы- 
ғын түнде байқап көруге болмайтындығына өкініп, конторға 
кетті. Темкиннің сөзі рас болып шықты: Ефимов баскарманың 
бұйрығын бұзып, өзінің штабымен өзеннің оң жағасында әлі 
күнге дейін калып койыпты.

Жолды фонарымен жарық қыла отырып, Залкинд Аггуннын 
кедір-бұдыр мұзымен жүріп келе жатып, Ефимов туралы ойла- 
ды. Михаил Борисовичтің есіне: Ефимовтың Новинскіге ен 
алғашқы комсомолецтер мен бірге келгендігі түсті. Ол жұмыс 
ты жаксы істеп, карапайым ағаш ұстасының арасынан басшь 
кызметкерлердщ қатарына жоғарылаған. Оны партия катары 
на алған болатын. Соғыс басталар алдында Ефимов нефтепро 
вод кұрылысына жіберілген. * ^  "
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Учаске бұдан үш жыл бүрын нанайлар ■ «• • !'•*!—
чин деген бір кішілеу қоныста түр екен. Г'ирт • V
дары баска бір коныстағы колхоаға қ о с ы . і ы  • ■ кг».
жағасына көшуіне банланысты, Залқинд осы т - і-т  '■  с ч да 
бір келген болатын. .Лласа келген деңгелек фа-мала? V-* ісчеде 
салынған бір кабат кең үйлермен аралас-кү;.ы.. • , ■ ' • •:••
нің конторы емін-еркін түрған сыяқты. Өи ; - , ••
жалғыз өзі бүтіндей бір үнді алып отыр екен.

Сол үндін қасында жүк машиналардың капта ч • •
керіп, Залкннд есік алдында топырлап жүрге.ч : •ае.ч
әңгімеге кірісті.

— Біздің бұл арада не себепті сенделіп ж\р!ен >. > и 
сіз Ефимовтан сұрақызі — десті олар.— Бір ж ағадаа нші 
ж а ға ға  айданды да отырады, түктің манісіне тусп с ад>ин
сык.

— Учаске бастығы бізге жаңа бүңрық естірреді д с іі г*и . - 
ріден айтып еді,—  міне соны күтіп түрмыз.

Ефимов конторын ірі мекемедегі салт бонынша жасаған 
екен — кабинеті де, келген адамдарды қабылдаіітын \ іг-со 
бөлмесі де, секретары да бар. Қабылдау баім есі толған адаа 
атардың кейбіреулері отыр, кейбіреулері түрегеп тұр, оіар.а 
әнгімелесіп те кояды, секретарь столында отырған жуан аііс.і 
мен де егесіп отырғандар бар. Бірнешеуі 1!морчковты кириіагі 
алған. Шофер партия конференциясы туралы әңгіме айтып гүр 
Ол Залкиндті көріп, соған қараіі ұмгылды.

— Сморчков? Қеліп те қалғансыц ба?
— Залкинд жолдас, мүны не деуге боладьі? деді Сыорч 

коб алқынып.— М енің жол қамын бітіріп алып тан сорі.іс тағы 
жолға шығуым керек. Ал мұнда ешнарсе істей алагын түрім 
жоқ. Машинаға жанар май бермепді, .■ күрпы тамакіандырі- яа 
ойларында жоқ. Бар билік бір басіы кіы ң і п.іында.. і-алгандв- 
ры құр қаракшы. Бастықка кірудіц оіі наркомге кіруден де 
кыііынрақ көрінеді. Сіз енді жардем етіңізші!

— Ештеңе етпеііді, Сморчков, бирі ,і< біілады, біраз шыда
Залкинд отырып, темекі тартты да қабыддауды «\үгш огыр-

ған адамдармен әңгіме кұрды. Бү і$р » аі қанбай аь і фішовты 
сөгіп отыр. Бригадалардыц ертең қандай кү іі ЫНДсі
латынын учаске бастығыныц өзі кс»ріи, і.> і. ііімиіШс іК .чіннқ
іер келіп бүкіл кеш боііы күііп отыр ц.і н ^с іііі.......... . ■ іга. ын
дағы жұмысшыларга наіі алу үшін і.ірсі.гі бір каг,. .. . і .|..імиь
К )Л коііма ІЫ :І. II ІІ. 01Ы| ............... ЫІІ күі ■ . .. і.сьарНН
сыяқты тұрмыс кажетіие кызмсі і> ісіііііі ы .тірк <с( <. .! . .« ...ак 
жағада болатын. Жұмысшы іккс ікспнін .... ....ац.^і <><•.
складынан отын алып, оиы іаңерісигс дейін жв
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еді, бірақ неге екені белгісіз, Ефимов көлікке рұксат бермей
қойыпты деп ол күйгелектеніп жүр. Я

— Өзінің екі қолы мен ақмақ басы, мың колмен оес жүз
ақылды басқа төтеп бергісі келеді,— деді Сморчков.

Ефимовтыц кабинетінде де, онын. қабылдау бөлмесіндепдеи, 
бірнеше адам отыр, ренжіген пішіндеріне қарағанда, бұлар 
көптен отырғаи болу керек. Пештіқ жанында тұрған ұкыпсыз 
жыйнай салынған кроватьқа Залкиндтің көзі түсті. Мұнын 
қызмет кабинетінде тұруы адамға өрескел көрінеді. Ефимов 
телефон трубкасына катты айғайлап жатыр. Ол Залкинд кел- 
генде де трубканы қолынан тастаған жоқ, тек онымен амандасу 
үшін гана орнынан көтерілді. Ефнмовтын айғайлаған сөзінен: 
оның балықшылар колхозының председателімен сөйлесіп, қа- 
рызға берілген елу килограмм шегені қайтаруды талап етіп 
жатканын аңғаруға болатын еді. Алынбаған сақал-мұртына, 
жуылмаған бет-аузына, бурыл шашына, қанталап қызарған 
көздеріне қарағанда, ол ауру адам сыякты. Я

Құмарынан шыға сөйлесіп болып, өзін күтіп отырған қыз- 
меткерлерді шығарып жіберіп, Ефимов қажыған кейіпте езу 
тартып Залкиндке карады.

— Михаил Борисович, сені көрмегеніме көп болды. Қонақ- 
ка келдің бе? Шешін, менің кабинетім жылы.

— Жолдас Ефимов, осы сен нешедесің? — деп сұрады пар- 
тия ұйымдастырушысы.

— Отыз үштемін. Оның несін сұрадың?
— Терехов есіқде бар ма? Сен онымен құрдассың, ал түрі- 

ңе қарағанда, оған баба болмасаң да, әке болуға әбден жарай- 
сың. Шашың бұп-бурыл, бетің адам көргісіз, нағыз шалдың өзі 
болыпсың да қойыпсың. Әлде ауырасың ба?
' — Саумын,— бірақ учаске мүлде қажытып бітірді. Соғыс
кезінде жұмыс істеу қыйын болады екен. Жөн білетін адамдар
аз, біресе анау, біресе мынау жетпейді. Басқарманың да не
ойы бар екенін ұқпай койдым — өзеннің сол жақ жағасына
көшу не үшін керек. Мұнда жаңа ғана орналасып болып едік,
енді бәрін кайтадан тәртіпке салу керек. Қүні-түні күйгелекте-
ніп, бажылдап жүргенің. Бір минут тыным таппайсың. Кешке
таман басың ың-жың болады, әйтеуір пирамидон ішіп қана жан 
сақтап жүрмін.

Осы айтқанын дәлелдегісі келгендей болып, Ефимов стол-
дың жәшігінен бір пакет пирамидонды алып, біреуін тіліне
салды яа сумен жұтты. Залкинд езінік ызасын арек тежеп 
оған бақылап қарап отыр. н ’

— Сөйтіп пирамидонның арқасында жүрмін десеншР Он

алмайсық!УНЫҢ ° М“  ЖаКС“  СМСС СКСН' б ?Р"а
-  Я, тегі жұмыс үстінде кұйіп-пісіп жүріп, көп ұзамай 
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өлетін түрім бар,— деп Ефимов бірден мақұлдады. Сіздерге 
жолдастар, басқа бір учаске бастығын іздеулеріқізге тура келе-
тін болар.

— Уй, қыялый! Ынжық неме!— Мен сенен бір жөнді қыз- 
меткер шығады деп ойлаушы едім,— деп Залкинд күйіне сөй-
леді.

Ол түрегелді де Ефимов отырған столдың жанына келді.
Ефимов сасқалақтап орнынан тұрды.

— Михаил Ьорисович сен маған не үшін тап бердің?
— Үйткені, істі құлдыратып барасық! Біздің сенімімізді

ақтамадың!
— Сенімді мен ақтамадым ба? Қолдан келгеннің бәрін 

істеп жүрмін. Егер бірдеменіқ жөні келмей қалса... одан артық-
ты ешкім де істей алмайды.

— Бәрін де ойдағыдай істемей жүрсің. Не істеп жүргеніңді
өзің де түсінбейсіқ.

— Жұмысты күні-түні істеймін. Ешкімге тьшыштық беріп 
жүргенім жоқ. Жататын, тұратын орным да осы кабинет, ке- 
рек десе төсегімді де осында әкеп салып койдым.

— Міне, міне! Елдің берекесін де, өз берекеңді де кетіріп 
болғансың. Экспедитордің немесе жабдық жөніндегі агенттің 
орнына жанармаіідың әрбір килограмымен шұғылданып жүр- 
сің. Жұмысшылар басы артық нан жеп қоя ма деп қалт-кұлт 
етесің. Машинаның әрбір жүретін сапарына рұқсат алу үшін 
саған келіп отыруға мәжбүр болған. Бұл сеніңше үнем үшін 
күрес болып есептеледі ғой? Қысқаша айтқанда, ешкімге 
сенбей учаскеде бір өзің ғана жұмыс істеуге бел байлағансық. 
Ең басты нәрсе: күштің бәрі коллективте екендігін ұқпасаң, 
оида сен не үйренгенсің? Адам деген сен үшін кұр қарақшымен 
бірдей деседі осындағылар, бұл әбден дұрыс айтылған сөз.

— Мен бұрыи сенен бұл сыяқты ештеңе естіген жок 
едім,— деді Ефимов міңгірлей, дәрменсіздене сөйлеп.

— Ісіңе сай, осы айтқанды тықдай бер! Мен сенің жолдасың 
Тереховты, бостан-босқа еске түсіріп отырғам жоқ. Оның жағ- 
дайы сенікінен жеңіл ғой дейсің бе? Жоқ, түк те жеңіл емес! 
Ол эксгіедитор емес, ол завод коллективінің басшысы, нағыз 
директор. Біліп қой, ол бурыл тартып та бара жатқан жоқ. 
Терехов қашан көрсең де, сакал-мұртын алып, тап-таза болып, 
жана костюмін киіп кабинетінде шылдақана тойына келгендей 
болып огырады. Өлу де ойында жоқ,— жауды жеңу үшін пар- 
тия мен мемлекетке кең ойлы, дені сау қызметкерлер керек 
екендігін ол жаксы біледі. Мен осы жуықта оның заводында 
болдым, соның өзінде бір таза ауа жұтқандай желпініп қал- 
дьім. Оның тапсырма алғанына қанша уакыт болды дейсін, ал ол 
соның өзінде-ақ майданға оқ-сайман бере бастаған. Сенің жұ- 
мысың да, адамдарың да өзеннің арғы жағасында болып отыр-
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ғанда сен кабинетті қыймай бір орында тапжылмаи отырсың. 
Партия ұйымының пікірі дұрыс, сені қызметтен алу керек, ат-
қара алмай отырсың.

Ефимовтың өңі өзгеріп, еріндері жыбырлап, калтырап кетті.
— Не үшін орнымнан алады? Менің жұмысқа соншалық

берілгендігім үшін бе?
— Бір ғана берілу — ол аз. Сенен көп нәрсе сұралады, өпт- 

кені, сен басшысың.
Залкинд бетін бір сыйпады да, отыра кетті. Ол катты қобал- 

жыган еді, енді соны басуга тырысты. Ефимов туралы олар 
қалайша қателесті екен, сөйтіп енді мұны орнынан алуга тура 
келеді ғой? Ефимов тыжырынып тағы бір порошокты жұтып
салды. :ч-

— Шатастың, дұрыс жолдан тайдың,— деп ашуланды Зал- 
кинд. Әлде шатасқаныңды өзің көрмей жүрсің бе? Темкиннің 
сөзіне қүлақ салсаң болмас па еді,— оның даусы акырын 
болғанмен, дұрыс шығатын дауыс. Жәрдемге баскарманы ша- 
кырсаң болмас па еді. Баскарма алты қырдың астында емес, 
қазір екі ортаға жақсы жол да салынып болды. Осы паңдык 
саған қайдан келген? Сен тіпті партия конференциясына да 
келмей, қолды бір-ақ сілтедің ғой. Көрдің бе, маңызды жұмыс- 
тар бөгет жасапты,— сондағы соңына түсіп жүргенің елу ки- 
лограмм шеге ме? Не деген іскер? Міне, соғыстың не екенін 
ұқпағаның осы!

Ефимов столдың ішін тағы да ақтара бастады.
— Порошок ішкенің жетер енді! Мен саған басқа дәрі жа- 

зып беремін.
Екеуі үндемей біраз отырды. Алдыңғы бөлмеден дауыстар 

естіліп жатты. Залкинд соларға құлақ салды.
— Енді маған не істеу керек, Михаил Борисович? — деді 

кынжылып Ефимов.— Сен мені біржолата өлтірдің ғой.
— Өлтіріп те тастадым! — деп күліп жіберді Залкинд. Ол 

столды шынтақтап Ефимовтың бетіне тура қарады. Тегі Батма- 
нов сені орныңнан алу керек деп қадалар, онысы шынында 
дұрыс та. Бірақ сені партияға алған мен едім, сондықтан сен 
үшін маған батып отыр. Онсоң өзіңді өзің күні бұрын жерлепе- 
шнді де тілемеймін. Сенің учаскенді өз қамқорлығыма аламын.

>іцді коллективпен орайластыруға әрекет жасап көремін 
мыңдаған адаммен жұмыс істей алар ма екенсің, соны байқай- 
мын. Жұмысты қазіргідей күні-түні бірдей істейсің, бірақ поро- 
шоксіз істеисің. Не қалыпты учаске бастығы боласың немесе 
бәрш қаитадан бастап, қатаірдағы ағаш ұстасы боласың. Ұқ-
г ы Ң 0 3 г

— Ұқтым,— деді Ефимов ақырын.

бол7ы тйІҢ ТемКИИНІЬІ Даусындай, саябыр шығать
оолды ғои .-деп  Залкинд кү л ді.-А л  Темкин бірдемеге айғаі



лап жатыр, естіп тұрсын ба? — Екеуі де есік жакка карады,— 
Бар, жұрттың бірін қалдырмай осында тегіс шакырып кел.
Олардың жұмыс істегісі келіп жүр, қабылдау бөлмесінде ұстап
отыратын ештеңе жоқ.

Залкинд үстіндегі шолақ тонын шешіп тастады. Бөлменің 
ортасында тұрган калпы жұрттың кіруін күтіп тұр, олар ашу- 
лы, кабақтары түскен қалпы жасқана кіріп жатыр...

Есікті Родионованың өзі ашты. Алексей киімін шешкенге 
дейін Ольга оның қасында тұрып сөйлей берді:

— Серафима қонаққа кетті. Беридзе үйде. Бірақ сіз маған
келдініз ғой?..

Сары жібек абажур астындағы лампаның жарық сәулесінде 
Ольганың үй киімі емес, түз киімін: костюм, боты киіп алғаны 
Алексейдің көзіне бірден түсті.

— Сіз бір ж аққа баруға ыңғайланғансыз б а ? — деп сұра-
ды ол.

— Жоқ, енді бармаймын. Тағы бір бес минут кешіккеніңіз- 
де сізді іздемекші едім. Ұмытпағанынызға рахмет.

Ольга ұзын, жінішке, буын-буындары кызғылт келген сау- 
сақтарының ұшымен шекесін ұстап, бір нәрсені елегізіп тыңда-
ғандай болды.

— Осыншама азаптануға бола ма, бүйте берсеңіз естен 
танып құлап та каларсыз. Жәйімен отырып сөйлесіп, бәрін де 
ақылдасып көрелік.

— Оныңыз дұрыс. Менің тегі жынданатын түрім бар. Күйе- 
уімнің өлгені туралы манағы айтканым сізге ерсі көрінген
болар...

Шатаса, мүдіре сөйлеп, ол Константиннің жәйін әңгіме 
етті. Ольганың студентка, ал оның невропатология кафедріасы- 
ның шешен тілді доценті болып жүірпен кезінде екеуі Рубежанс- 
кінің медицина институтында танысады. Алғашқы лекциядан 
кейін-ақ ол Ольгаға көңіл бөліп, соңына түседі. Ольга инсти- 
тутты бітіргенде жасалған кештен кейін екеуі бірге өмір 
сүре бастайды. Бұл өмірдің ішінде жақсы күндері де болған, 
казір Ольга оны жамандап ештеңе де айта алмайды. Көңілі 
калаганда Константин сыпайы, сондай камқор, сондай ұкыпты 
адам да бола алатын еді! Сөйтіп ол Ольганы бакытсыздыкка 
ұшыратып кетті. Өзінің ең жакын деген адамын, ең қасиетті 
деген достық сезімді алдауға дейін ар-ұяты жететін адамдар 
болатындығын Ольга осы күнге дейін түсінбейтін еді. Оның 
күйеуіне бірте-бірте көңілі қалып, сенімі жойыла бастағанды- 
гын, бастан-аяқ еске түсіріп жатудың қажеті жоқ. Акыры бәрі- 
не де көзі жетті. Әбден білді. Мұның өзі Константиннің сонғы 
жолы келгенінде анықталды. Алдын ала айткан, сыпайы жылы
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сөздерінен кейін ол ак билет алу жөнін әнгіме етті. Баскасын 
былай қойғанда, нағыз коян жүрек қоркактын. өзі болып
шыкты. „ „ -

— Советтік қоғамда осындай адамдар каидан паида бола-
ды, соны мен үға алмаймын, тіпті ұға алмаймын? деді Ольга
катты кейіп және ренжи сөйлеп.— Осындайлар неге сакталып
келді екен? Олар өмірге женіл карап, кызметті, коғамдык бо-
рышты, семьяны, махаббатты, балаларды мазак етеді. Констан-
тин де, Хмара да бір тектес адамдар. Табактас, барлық жағы-
нан дос адамдар. Бар айырмасы сол, бірі — дәрігер, екіншісі —
геолог. Екеуін де ит етінен жек көремін!

Ольга есіік жакка таман келді. Оған Хмара келе жатқан
сыяқтанды да тұрды.

— Сіздін келер алдынызда мен Константиннің хатын кай- 
тадан окып шыктым. Бәрі жалған! Кеше ол әскер катарына 
шакыірылудан жасырынды. Ал бүгін осы сыякты хатты шын 
ниетімен жаза ала ма? Егер тілесеңіз, өзіңіз окып көрінізші,— 
деп алкызыл копвертті суырып алып Алексейге ұсынды.

Ковшов хатқа жиренішті көзбен қарап:
— Мен сізпе оенемін,— деді.
Олардың ойында бір пасыктык пікір бар. Мен өзім де осы- 

лардың ісіне араласқан тәрізденем де тұрамын.
Ольга Алексейдің қасына келіп отырды. Оның бұдан бір 

жәрдем күтетінін сезіп, Алексей Ольганың көнілін жұбатуға 
тырысты. Біраз жұбатты да. Бірак Ольганың абыржып, елең- 
деуі оған да әсер етті. Қонақ келе жаткан жоқ па екен деп, 
Алексей де еріксіз тыңдай калды.

— Хмара келгенде өзімді калай ұстауым керек? Мен, тегі, 
шыдай алмай, оны қуып шығатын шығармын.

Ольга үмітпен Алексейге карады. Біраз ойланып турып 
Алексей:

Былай істелік. Сіз өзіңізді сабырмен ұстаңыз. Казір 
кездескелі отырған адамыңызға алдын ала жаман пікірмен 
карамауға тырысып көріңіз. Ол тек суық хабарды алып келуші 
гана ғой. Ендеше сіздің сенбеуіңіз, күдіктенуіңіз орынсыз бо- 
лады. Егер де Хмара алдау ісіне шын қатнасып жүрсе, сондағы 
оның максаты күйеуіңіздің өлгеніне сіздің көңіліңізді сендіру 
юлса, сіз мұныңызбен оның көңіліне күдік туғызып сактанды-

~ СЫЗ- 0 л К - ГеТ  сізбен бірге болУға даярмын. Бірак 
жеп-,й п ! 'еНІҢСІЗДерГе бөгет болмағаным дұрыс болар. Менсіз 
б аГ п о 0тЛ. Г Н’ЛІНДеПС̂  а,ІІЬ,ҒЫрақ айтады ғой- Мен Бридзеге

-  Л\ пмгТҰд аИЫН‘ Керек б0ла калсам мені шақыРа коярсыз.
сергіп дұрыс-ақ. Ольга ұшып түрегелді, бойы
осылай болсын ОбнымЫ' ~ Сі3’ ЖЭКСЫ акь,л айттыныз. Мейлі,ылапі оолсын. Онымен мен өзім-ақ сөйлесейін

— и зге бір сұрак беруге бола ма?
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— Сұраңыз, Алеша.
Родионов және әлгі геологХм ара жаман, керек десе кауіп-

ті адамдар деп тым батыл кесіп айттыңыз. Сонда сіздің жеке 
басьшызға ғана кауіпті ме? Әлде оларды әлеуметтік жағынан 
да кауіпті дейсіз бе? Олардан не күтуге болады?

— Әділетті сұр^к. Бұл сұракты өзіме-өзім коймағаным дұ- 
рыс болмаған.— Ольга бірден жауап бере қойған жок.— Я, 
меніңше, олардан жаманшылык, тіпті орасан жаманшылық кү- 
туге болады. Тек мен үшін емес, тіпті жалпы айтқанда да... 
Мен осыиы ар-намысыма нұксан келген соң, немесе баска бір 
жәбір көргендіктен айтып отыр деп ойламаңыз. Қазір мен әділ- 
мін. Өзініз ойлап көріңіз. Олардың бойында өзімшіл емес жері 
жок. Өмірдегі біздін ең басты деген нэрсемізге олар немкұрай- 
ды көзбен карайды. Әрине, менің кейбір мәселеде кателесуім де 
мүмкін, бірақ менің білетінім, олар моральдык жағынан бұзыл- 
ған адамдар. Бұл ақшаны, дүние-мүлікті, жан рақатын өлер- 
дей жаксы көру. Бұл адамга нағыз кымбатты дегеннің бәрін 
мазақ ету. Бұл шетелдің несіне болса да акмакшылыкпен кұ- 
марту. Бұл адамды сыйламау. Осыны бұрын калайша көрме- 
дім екеп! Рас, мен Хмараның кім екенін ертеден-ақ білгемін. 
Тіпті Константинді соған карсы коюға да тырысып көргенмін.

Ольга портреттің касына барып, оның бетін теріс каратып 
койды. Өзі бір минуттей бұрылмастан тұрды да, портретті кай- 
тадан оң каратып, бір қыйкым кара лентаны алып, күйеуінін 
суретіне байлады.

— Азаның белгісі. Тірі ме, өлі ме бәрібір,— деді ол жабыр- 
кап. Аяғындағы ботысын көріп:— Менің кайта киінуім керек. 
Сіз жалғыз отыра турыңыз, казір келемін,— деді.

— Одан да мен Беридзенің бөлмесіне бара тұрайын,— деді
Алекеей.

— Бірак онда Хмара туралы ештене демеңіз. Онда Таня 
отыр, ол Хмара жайындағы әңгімені тыңдағысы да келмейді. 
Маған сол бөгет жасап жүрмес пе өкен деп қоркамын.

Беридзе тұратын бөлменің есігі сәл ғана ашылып тұр ед і. 
Алексей коридорда тоқтап калды. Таня стол басында Берид- 
темен катар отыр, стол үстіне коятын лампаның күңгірт кал- 
пагы жарық сәулесін түсірмей, екеуінің жүздері де алакөлең- 
ке болып көрінеді.

«Шынында екеуі жақсы жұп екен-ау! Георгийдің үйленетін 
де уакыты болды. Таня сыякты әйелді жүз жыл іздесең де таба 
алмассың»,— деді ішінен жолдасы үшін куанған Алексей.

— Мейрамды осында өткізетініңіз жаксы болды,— деді 
Беридзе.— Сіздің колоннаны жөнелтуді кейінге калдыра тұру- 
ра Батманов ризалык бергенге дейін, мен өзімді кайда коярға
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б і л м е й  жүрдім. Тым болмаса осы үш к ү н  бойы өзіңізді көріп,
сөзінізді естіп, сүйсініп жүрсем, соның өзі кайда жатыр...

__ Бірақ оған мен куана алмаймын. Ертең шыкканнық
жаксы болатын еді. Георгий Давыдович, сіз маған бұл мәселе
жайында неге кайта-кайта айта бересіз? . Д

— Мен сізге айткамын. Ал тағы да айтамын. Ііпті токтау-
сыз айта бермекпін: мен сізді сүйдім! Ұғамысыз, сүйдім! Бе- 
ридзе өзінің ойындағысын білдірген осы сөзін, ерекше бір
жігермен масаттана айтты. Д

— Керек емес! — деп оған Таня карсы болды.— Бірден
осылай деуге бола ма екен? А\ен бәріне де түсінемін. Сіз салт 
адамсыз. Ал сіздің мінезіңіз: калай да болса, біреуге камкор- 
лық ойлауыңыз керек. Мені сүйдім деп отырғаныныз, ол тек 
мені сүюге, менің камымды ойлауға даярлыгыңыз гана. Ал 
енді сізден сұрайтыным, осы туралы менімен сөйлеспесеңіз
екен.

— Сіз колоннамен бірге жүріп кетесіз, сөйтіп біз көпке
шейін көрісе алмаймыз. Кашан да болса айтатын сөзімді ка- 
зір неге айтпаймын? Ш

Басқа біреудің сырын байқаусызда естіп калған адам тә- 
різді, Ковшов қолайсыз жағдайда калды. Родионованың бөл- 
месіне де қайтып бара алмады, есікті жапкысы келіп еді, 
бірақ жапгіады: Алексей барлық ниетімен Беридзе жағында 
болды, сөздерінің қорытындысын білгісі келді.

— Сіздің салқын сөзіңіз менің діңкемді құртады! — деген
Беридзенің сөзі Алексейге естілді. 3

— Олар тіпті салқын емес. Сізге енді жүректі акылға жең- 
діру жөніндегі атышулы сөзді айту ғана калып отыр.

— Сіз маған неге сенбейсіз! — деген Георгий Давыдович- 
тің қатты даусы естілді.— Мен көңлімдегі бар сезімімді шын 
ниетіммен айтып отырмын.

Сіздің адал ниетіңізге сенемін! Бірақ бір көргеннен-ак 
адамды сүюге болады дегенге сенбеймін. Сіз екеуіміздің таныс- 
канымызға көп болды ма?

Егер мен бір көргеннен-ақ сүйе алатын адам болсам, 
онда кайтесіз? Сізге өзімнің сүйетіндігімді калай дәлелдеуім 
керек?

Беридзе тегі, кызды құшактағірісы келген болу керек Таня 
орындығымен бірге кенет сырғып кетті.

— Георгий Давыдович, сіз маған жақындамаңыз. Әйтпесе 
мен кетіп қаламын.

«Алдың сыбағаңды, сакалдым!» -  деді ішінен Алексей жы- 
мыиып.

— Адамды білмей тұрып, қалайша сүюге боладьР Не 
сүюге болады? деп сұрады Таня таңырқап!.. Адамным сь 
тез біле коюга болмайды. Менің ойымша, сіз тез сүйе кал
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шығарсыз да, бірак оныңыз ұзакка бармайтын болар. Мағаи
оның керегі жоқ...

Екеуі де үндемей калды. Жым-жырт, тек сағаттың тықыл- 
дағаны ғана анык естіліп тұр.

— Не істеу керек, Т а н я ?— деп күрсінді Беридзе.— Соны 
айтыңызшы, мен сізге бағынайын...

— Тегі, күте тұру керек болар. Сіздің осы ойыңыз көңілі- 
ңізге кандай тез келе койған болса, сондайлык тез тарқар деп 
ойлаймын.

... Күтпеген жерден сыртқы есікті катты каккан дауыс 
естілді. Ольга қонақты карсы алуға жүгіріп шыкты. Ковшов 
Беридзенің есігін жауып, ас үйге, Серафима тұратын жакка 
карай кетті, бүл жакта жылы және пісірген самсаның иісі 
шығып түр еді.

Кеш келген конақтың түрі келбетті екен. Үстінде былғары 
пальто, аяғында конышы кайырылған биязы кара пима, ба- 
сында кубанка бөрік, ішінен кигені гимнастерка, галифе шал- 
бар—совет қызметкерлерінің көбі ұнататын киімдер. Сырт 
пішіні: жел қағып тотыкдан жалпак бетті, тура карайтын тұн- 
жыр көзді, ептеп жымырып алған калың ерінді адам екен.

— Сүйкімді Ольга, денің сау м а !— деп ол Родионованың 
бетіне карап, колынан сүйді.— Сен ғафу ете гөр, мен өзімнің 
міндетімді ыңғайсыздау орындадым. Жолшыбай келе жатып 
көп ойландым, бірақ акылға сыярлыктай ештеңе ойлап таба 
алмадым. Константин өкінішті кетті, шын ниетіммен өкінемін!

Ол бойын еркін ұстап отыр. Сонымен бірге өз халіндегі 
адамның бойында болуға тиісті жағдайға сәйкес кысылып та 
отыр. Хмараның әрбір сөзін, әрбір козғалысын тікенектей кө- 
ріп отырган Ольга, оның әрекетінен бір жалған іс байкап кал- 
ғандай болды.

Әңгіменің жөн-жосығын сұрағанды күтпестен, қонақ әңгі- 
меге кірісті. Константин өзінің өтінішіне жауапты ұзак күтіпті, 
содан кейін істің бәрі әпсәтте тез болыпты: соғыс комиссариа- 
тына шакырып алып, жолға дайындалуға екі сағат кана уа- 
қыт беріпті. Оның өлімі туралы эшелонда бірге кетіп бара 
жатқандар білдірген, заттары мен чемоданын да солар беріп 
жіберген. Константиннің өлімі оның таныстарының бәрін 
таңдандырды, өйткені ауру адам емес сыякты еді. Ол май- 
данға баруды қатты тілейтін, былайша айтканда, бар ынтасы 
сонда болып еді, не керек,— жете алмай калды. Бұдан да, әри- 
не, ұрыс үстінде өлгеннің өзі жақсы еді. Бірак лаж жок,— тағ- 
дыр тек соғыста ғана өлуге жазып койды дейсің бе!

Ольга төмен карап отырып тындады. Ол өзі өтірік айта 
білмейтін-ді, ал баска біреудің ©тірік айтып отырғанын да
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білмей жүрдім. Тым болмаса осы үш күн бойы өзіңізді көріп,
сөзіңізді естіп, сүйсініп жүрсем, соның өзі кайда жатыр...

— Бірақ оған мен куана алмаймын. Ертең шыкканның өзі 
жаксы болатын еді. Георгий Давыдович, сіз маған бұл мәселе
жайында неге кайта-кайта айта бересіз? . .

— Мен сізге айтқа.мын. Ал тағы да айтамын. Тіпті тоқтау- 
сыз айта бермекпін: мен сізді сүйдім! Ұғамысыз, сүйдім! Бе- 
ридзе өзінің ойындағысын білдірген осы сөзін, ерекше бір
жігермен масаттана айтты. |

— Керек емес! — деп оған Таня қарсы болды.—  Бірден 
осылай деуге бола ма екен? Мен бәріне де түсінемін. Сіз салт 
адамсыз. Ал сіздің мінезіңіз: калай да болса, біреуге қамкор- 
лық ойлауыңыз керек. Мені сүйдім деп отырғаныңыз, ол тек 
мені сүюге, менің камымды ойлауға даярлығыңыз ғана. Ал 
енді сізден сүрайтыным, осы туралы менімен сөйлеспесеңіз

— Сіз колоннамен бірге жүріп кетесіз, сөйтіп біз көпке
шейін көрісе алмаймыз. Кашан да болса айтатын сөзімді ка- 
зір неге айтпаймын? |

Басқа біреудің сырын байқаусызда естіп калған адам тә- 
різді, Ковшов қолайсыз жағдайда қалды. Родионованың бөл- 
месіне де кайтып бара алмады, есікті жапқысы келіп еді, 
бірақ жаппады: Алексей барлық ниетімен Беридзе жағында 
болды, сөздерінің қорытындысын білгісі келді. 1

— Сіздің салқын сөзіңіз менің діңкемді кұртады! — деген
Беридзенің сөзі Алексейге естілді. я і

— Олар тіпті салқын емес. Сізге енді жүректі ақылға жең- 
діру жөніндегі атышулы сөзді айту ғана қалып отыр.

Сіз маған неге сенбейсіз! — деген Георгий Давыдович-
тің қатты даусы естілді.— Мен көңлімдегі бар сезімімді шын 
ниетіммен айтып отырмын.

Сіздің адал ниетіңізге сенемін! Бірақ бір көргеннен-ак 
адамды сүюге болады дегенге сенбеймін. Сіз екеуіміздің таныс- 
қанымызға көп болды ма?

Егер мен бір көргеннен-ақ сүйе алатын адам болсам, 
онда қаитесіз. Сізге өзімнің сүйетіндігімді қалай дәлелдеуім

екен.
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шығарсыз да, бірак оныңыз ұзакка бармайтын болар. Мағаи
оның керегі жок...

Екеуі де үндемей калды. Жым-жырт, тек сағаттың тыкыл- 
дағаны гана анық естіліп тұр.

— Не істеу керек, Т а н я ?— деп күрсінді Беридзе.—  Соны 
аіітыңызшы, мен сізге бағынайын...

— Тегі, күте тұру керек болар. Сіздің осы ойыңыз көңілі- 
ңізге кандай тез келе койған болса, сондайлық тез тарқар деп 
ойлаймын.

... Күтпеген жерден сыртқы есікті катты каккан дауыс 
естілді. Ольга конақты қарсы алуға жүгіріп шыкты. Ковшов 
Беридзенің есігін жауып, ас үйге, Серафима тұратын жакка 
қарай кетті, бұл жаііта жылы және пісірген самсаның иісі 
шығып тұр еді.

Кеш келген конақтың түрі келбетті екен. Үстінде былғары 
пальто, аяғында қонышы қайырылған биязы қара пима, ба- 
сында кубанка бөрік, ішінен кигені гимнастерка, галифе шал- 
бар—совет қызметкерлерінің көбі ұнататын киімдер. Сырт 
пішіні: жел қағып тотыккан жалпақ бетті, тура қарайтын тұн- 
жыр көзді, ептеп жымырып алған калың ерінді адам екен.

— Сүйкімді Ольга, денің сау м а !— деп ол Родионованың 
бетіне карап, колынан сүйді.— Сен ғафу ете гөр, мен өзімнің 
міндетімді ыңғайсыздау орындадым. Жолшыбай келе жатып 
көп ойландым, бірак акылға сыярлықтай ештеңе ойлап таба 
алмадым. Константин өкінішті кетті, шын ниетіммен өкінемін!

Ол бойын еркін ұстап отыр. Сонымен бірге өз халіндегі 
адамның бойында болуға тиісті жағдайға сәйкес қысылып та 
отыр. Хмараның әрбір сөзін, әрбір козғалысын тікенектей кө- 
ріп отырған Ольга, оның әрекетінен бір жалған іс байкап кал- 
ғандай болды.

Әңгіменің жөн-жосығын сұрағанды күтпестен, қонақ әңгі- 
меге кірісті. Константин өзінің өтінішіне жауапты ұзак күтіпті, 
содан кейін істің бәрі әпсәтте тез болыпты: соғыс комиссариа- 
тына шақырып алып, жолға дайындалуға екі сағат кана уа- 
қыт беріпті. Оның өлімі туралы эшелонда бірге кетіп бара 
жатқандар білдірген, заттары мен чемоданын да солар беріп 
жіберген. Константиннің өлімі оның таныстарының бәрін 
таңдандырды, өйткені ауру адам емес сыякты еді. Ол май- 
данға баруды катты тілейтін, былайша айтқанда, бар ынтасы 
сонда болып еді, не керек,— жете алмай калды. Бұдан да, әри- 
не, ұрыс үстінде өлгеннің өзі жақсы еді. Бірак лаж жок,— тағ- 
дыр тек соғыста ғана өлуге жазып койды дейсің бе!

Ольга төмен карап отырып тындады. Ол өзі өтірік айта 
білмейтін-ді, ал баска біреудің өтірік айтып отырғанын да
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тындай алмайтын. Хмараны тоқтатып қойып, оның бетіне: 
«Айтып отырғанын өтірік! Константин майданға барам деп 
ұмтылған жоқ, ол қоркақ — ол сіз сыяқтанған ұрейсіз қорқақ- 
тың бірі! Және ол өлген жоқ!» деп айтып салғысы келді.

Хмара чемоданды Ольганың қолына беріп: нәрселерді еш- 
кім қозғаған жоқ дегенді атап айтты. Ольга чемоданды ашпас- 
тан киім ілгіштің астына апарып қойды. Хмара көңіл айта 
келген сапарын аяқталды деп санап, енді көңілді дауыспен:

— Ғұрып бойынша досты еске түсірсе де, теріс болмас 
еді,— деді.— Сенен біраз арақ, оның артынан жейтін шайна- 
ма табылмас па екен? Менің қарным жаман ашты.— Хмара 
күліп, бұрынғыны еске түсіріп: — Сен мені Рубежанскіде жүр- 
генде жақтырмаушы ең, кейде мен сендерге келуге де коркушы 
едім. Константинді де маған қарсы салып бақтың. Соның бе- 
кер болған, мен оған да, саған да шын дос едім ғой,— деді. 
Кешкі тамақ әзірлеу үшін Ольга ас үйге кіріп, үндемей отыр- 
ған Алексейге кездесіп қалды.

— Мен оған сенбеймін! Ұғасыз ба, сенбеймін! Ол өтірік 
айтып отыр!— деп Ольга Ковшовтың кұлағына сыбыр ете 
қалды.

Ольга бөлмеге кайтып келгенде, Хмара қаралы шүберек 
тағылған портретке тесіле қарап, көлгірсіген пішінде, бірдеңені 
ішінен міңгірлеп столдың жанында отыр еді.

Ол өзінің осы бет бейнесін Ольгаға қарағанда да өзгерткен 
жоқ, осынысының өзі Ольганың бетіне ыстық су шашып жі- 
бергенмен бірдей болды. Хмара өзінің арам ойын бір жердеи 
білдірер деп Ольга манадан күтіп жүр еді, ақыры солай болып 
шықты. Өзін алдап жүргендігіне, оның көзі енді анық жетті. 
Әйтседе Ольганың саспай өзін-өзі ұстауға да күші жетті.

Кешкі тамақты ішіп отырып, Хмара Ольганың көңілін ау- 
лау үшін, өлкенің орталығындағы тұрмыс туралы әңгімеледі. 
Бұрынғысындай ішуді, баптап тамақ жеуді, сейіл кұруды, 
әйелдердің соңына түсуді, жалпы айтқанда, өмірдің қандай 
ракатын болса да жек көрмейтіндігін айтып, Хмара көңіліндегі 
шын ойын білдірді. Аткаратын жұмысының әрі көрнекті, әрі 
тыныш екенін, өзін жұмыста бағалайтынын, еңбекакысы ’ мен 
мүмкіншіліктері жалпы айтқанда, согыстан бұрынғыдан төмен 
емес екендігін де айтты.

-  Сен періштедей сұлусың! — деді Хмара шын ниетімен 
кұлап. Қонстантин сені бағаламады. Маған ашулансаң да 
менің саған беретін кеңесім: оны ойлап көп қайғыра берме

Тф,ЛТІП ала алмайсын. Ол үлкен күнакар 
тЬүге тыпыг' Кка; та-Ө3 күналарь^ ы  оның күналарымен теңес
наРн кейі Г б е й п ^  ' МҰНЫ Саған кешіРеДІ! Хмара ішіп алған- нан кеиін беипілдене сөилеп, әдептілігі калып койды Ол өзі
нің добалдай каггы ңолын Ольганын иыгына н к ^ іп  арггы
158



— Қойыңыз ә р і!— деп Ольга бойын кенет тартып алды. 
Хмаранын беталды тантығанын енді көтере алмай, Ольга
Алексейдің келуін күтті. І

Ас үйде отырған Қовшов әрбір сөзді айқын естіп отырды. 
Хмараның әнгімесі әуел баста шын сыяктанып естілді, сондык- 
тап Алексей де Ольга осы адамға бұрыннан теріс пікірде бол- 
ғандыктан сенбей жүрген шығар деп ойлап калды. Бірақ Хма- 
ранын тілі шешіле сөйлеген сайын, Алексейдің оған сенімі 
жоғала берді. Сөйтіп, геологті көрмей тұрып-ақ, оның сырын 
біліп жиркене бастады. Қовшов иығын комдап койды. Акылы, 
іскерлік қабілеттері бола тұра бұл адамдардың өздері үшін 
осындай бейшаралык аянышты тағдырды тандап алғандарын 
калай түсінуге болады? Өзінің ұсақ әуескойлық мінезімен 
Хмара көзге кандай мағнасыз болып көрінеді! Ал ана біреуі, 
тек майданға бармау үшін, ауыр пәленің бәрін істеп жүр... 
Егер Родионов шын өлмеген болса да, бәрібір ол біздің ара- 
мыздағы өлексе.

Ольганың катты даусын естіп, Ковшов ас үйден шыкты.
— Қіруге бола ма, Ольга Федоровна? — деп сұрады ол 

дауыстап. Хмара бұл кім дегендей Ольгаға карады.
— Қөрші. Біздің баскарманың инженері,—  деді ол.
Алексей Хмараға жақсы әсер еткен сыякты болды. Геолог

онымен бір көргеннен оп-онай әңгімелесе кетті. Ол Новинскіге 
кандай кызмет максатымен келгенін түсіндірді, кұрылыс ісі- 
мен таныстығын білдірді, Грубскийді ескі жолдасым еді деді. 
Хмараның пікірінше, Рубежанскідегілер нефтепровод кұрылы- 
сына теріс көзбен карайтын сыякты, оны казір керексіз құры- 
лыс деп санап, барлық күшті майданға беру керек десетін кө- 
рінеді. Бұл сөзді Алексей осы жуыкта ғана естіген болса, бұған 
кұлак аспаған да болар еді. Бірақ Хмаранын аузынан шыккан 
соң, оның кытығына тиіп, оны катты кейітті. Өзінің әде- 
тінше кенет карсы шықпақ болған көңілін, инженер әрең де- 
генде тыйып алды.

Акыры конақ түрегелді. Ол Ольга мен Алексейді Рубежанс- 
кіде көрісерміз дегендей үміт пен тілегін білдірді. Қиініп жа- 
тып Ольгаға былай деді:

— Менің берген акылымды, ұмытпа...
Ковшов жұдырығын түйіп койды, бұл адамнын ұятсыздығы 

оны катты ашуландырды. Қонак кетісімен, Ольга шаршаған 
калпы кроватька отыра кетті. Оның көзі жасқа толы еді.

— Өзіңізге өзіңіз берік болыңыз, бүйтуге болмайды! — 
Деп Алексей иығына колын салды.— Мен оның соңынан ба- 
райын, тағы да әңгімелескім келіп тұр.

— Ж аксы, жаксы,— деді Ольга ^салғырт пішінмен.
... Ковшов далаға шыкты. Хмара өзін күтіп тұрған жеңіл 

машинаның жанында, үйге таяу жерде тұр екен.
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— Сіз үй иесін жабыркатып к е т т ік із д е д і  оған Алексей.
— Енді кайтесің. Алдауға баімайды ғой!
_ Сіз капылыста аспаннан түскендей болдыныз. Родионов

влді дегенге Олыа Федоровна сенбейді,— деді жұлып алған-
дай .Алексей, Хмараға тым таяна түсіп.

Кен иыкты, әлуетті геаю г, екі каіын калтасына салып, екі
аяғын алшайтып түр.

— Сенбей ме? Олай боіса тексеріп көрсш. Оны Іаишет 
станциясында жерлепті. Әйел десең—әйел! Күйеуі өзіне канша 
жәбір-жапа көрсетіп еді, оған жаны ашуын әлі қоймайды. Бе- 
кер етеді! Оны біржолата ұ^мытуы керек.— Хмара Алексейге 
карап ырсыйып койды. Ал менің ойымша, Ольга оны, тегі, сіз- 
дін жәрдемінізбен үмытатын бапар. Жігітім, ырысын бар екен: 
Ольга сондай тәтті тағам, одан мен де бастартпаған болар
едім. Э

Алексей ештене айтып үлгере алмай калды. Хмара маши- 
наға мінді де, кош айтып жүріп кетті. 1

Он үшінші тарау
ЖЕТІНШІ НОЯБРЬ КҮНП СӘСКЕДЕ

Сталиннің сөйлейтіндігі көптен күтіліп жүфсе дағы, онын 
даусы кенет, тұткыйылдан естілді. Жүрттың бәрі орны орнын- 
да тына калды.

Сталин асықпай, жайымен бойын кернеген аса зор куатпен 
сөйледі. Кейбір сөздері, мындаған шакырымдарды өткенде 
эфир толкыны ішіндегі ызы-шуға араласып естілер-естілмес 
болып кетеді. Клубка жыйналғандар сөздің бас жағын естімей 
қалды. Родиоузел передачаны жалғауды кешіктіріп алған 
сыякты болып көрінді.

— Былжыр немелер, уакытты өткізіп алған ғой! — деп 
Гречкин күңк ете түсті де, қоя койды, оны артында түрған 
Алексей аркадан түртіп калып еді.

Көзін репродуктордан айырмай, өңі кашқан Ковшов шала 
естіген жерін түспалдап үғып. әрбір дыбысты бар ынтасын са- 
ла тыңдап түр. Алексей жасындағы тұстастардың естияр бол- 
ганнан бергі барлык саналы өмірлерін Сталиннен, оның іеінен 
оның кітаптары мен сөйлеген сөздерінен бөлек айырып азуға 
болмаитын-ды. Мектеп жасына жеткеннен бері, «Ленин жопдас 
саган ант етеміз...», деген сөз айтылған күннен бастап ^пек- 
сеи Ковшов пен оның күрбылары үшін Сталин бірден-бір үс- 
таз_болып, оның бедепі айдан айкын, ешкандай кіршік ж ү ы - 
мантын болып алган. Согыс басталып. тіпті сыналған ер деген 
адамдардың көбі сескеніп, жүректері кобалжығанда сондай- 
лардың бәршщ үмітті ойларының назары Сталинге аударыл-
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ды. Бұлар Сталиннің: «Жолдаетар! Азаматтар! Аға-іні, апа-ка-
рындастар! Біздің армиямыз бен флотымыздын жауынгерлері! 
Сіздерге айтып тұрмын, достарым!» — деген бойды алатын сөз-
дерін естіді.

... Сталин енді халыкпен тағы да сөйлесті... Осы бір >ми- 
нуттарда Алексей үшін Сталиннің даусынан баска дүниеде еш- 
нәрсе жоқ еді. Бұл дауыс оның сенімін күшейтті, кайратын та-
сытты.

Сталин көңілді аулап жұбаткан жок. Халыкка жұбату 
емес, шындык керек екендігін ол жаксы білді. Сөйтіп, халық 
бұрынғысынша Сталиннен сол шындыкты тағы да естіді. Ол: 
«... кауіп кемімек түгілі, кайта, бұрынғысынан да күшейе түсті. 
Ж ау... біздің данкты астанамыз — М оскваға төніп келіп қауіп 
туғызып тұ р ...»— дегенді айтты.

Дүние жүзіндегі ең бағалы капитал адам деген сана-еезімді 
ел ішіне орнаткан Сталин, Отан үшін ұрыстарда жүз мында- 
ған совет адамдарының қаза тапқанын жігермен айтты. Оның 
баяулап шыққан даусынан қатты күйінгендіктің сарыны есті- 
ліп түр.

Алексей көсемі мен ұстазының ызбарлы жүзін дәл карсы 
алдында түрғандай көрді. Әрбір совет адамының бойында 
күйініш пен кауіп бар еді. Миллиондаған адамдардың кам 
жеуі мен каупі мүның көкейіне жетіп, бүкілхалыктык кайғы- 
ның өзені оның жүрек тамырларының арнасымен аққандай 
болды.

Төңірегінде тұрғандардан ұялмай-ақ, Женя бір уакытта кә- 
дімгі балаша, өксіп-өксіп, солкылдап жылап жіберді. Ішкі 
ызасы тамағына келіп тығылып, Алексейдің де тынысы тары- 
лып түр. Женяның касында тұрған Батманов, үндемей ғана 
Женяның басынан сыйпады: Батмановтың мұнысы сол арада 
түргандардың бәрін есіркеген сыяктанды, өйткені әлгі жылап 
тұрған жайдары, жап-жас кыз бүкіл осында тұрғандар үшін 
кайғырып тұрған тәрізді болып көрінді.

«Біздің ісіміз әділ іс —  біз жеңеміз!»
Қол шапалақтау нөсері рупорда бірнеше мин\т өршетеніп 

басылмай түрды. Москвадан алыс жатқан осы араның өзінде, 
дәл түн ортасында—Адун жағасында ағаштан салынған клуб- 
ка жыйналған үш жүз шамалы адам зор жігермен Сталинге
кол соқты.

Репродуктордьтң гуілдегені кенет токтала калып, оның ор- 
нына гиміннің салтанатты үні естілді. Содан кейін жым-жырт 
болды.

— Жолдастар, бізде Сталиннің барлығы қандай зор бакыт 
десеңізші! Ол болмаса біз не болар едік? — деді Таня қатты 
дауыспен тыныштыкты бұзып. Бәрі тағы дуылдасып, қол ша- 
палактады.
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Алехсей жұрттан бөлініп онаша шыкты. Абыржыган, көэі 
кызарып, өні кашкан Беридзе оны токтатты да:

— Алексей, біздікіне барайык. Сөйлесуіміз керек,— деді.
__ Ғафу ет, Георгий Давыдович, бара алмаймын. Онаш»

болуым ка"жет. Әнгіменді танертенге дейін калдыра тур. Тац- ; 
ертеннін өзі де, міне, болып калды ғой. Екі-үш сагатка шім|
дарсын? _ _ . -

— Шыдаймын,— деп бүрк етті де, Беридзе жалт беріп бұ-^
рылып алып, алды-артына карамастан кетіп калды. ;

Ковшовты Гречкин айгайлап шакырып: I
— Алексей Николаевич, токтай тур! Екеу батып кетсен, екі 1

жүзді табарсын дегендей... Менің сенде жумысым бар... 1
Гречкиннін айгайын естімеген батып, инженер кадамыя 

жииіете түсті. Сталиннің сөзі оган әсер етіп, бойын биледі, ол 1 
взінің ойын тербеткен сөздің манызын, күнделікті түкке тур- 
майтын үсак-түйек болмашы әнгімеге араластырып жіберуді 1 
каламады. Шолак тонын каусырынып, беркін баса киіп, тай- 1 
ғанактау дацгыл жолмен жүгіре басып үйіне карай жөнелді. 
Ай шаншылып дол төбеде түр; бүлтсыз аспанда сансыз жүл- 
дыі жымың кагады. Айналанын бәрі кар, ай сәулесіне шағы- 
лып кардың түсі көкшіл шыныдай жылтырайды. 1

Алексей аяз ауаны әлденеше рет катты-катты жүтып, жа- 
так үйдін касында біраз түрды. Клубтан шыккан адамдар әр 
тарапка агылып кетіп жатыр, атардың дауыстары шынының 
сылдырындай болып, үздік-үздік естіледі. Танямен, Женямен 
біргс кслс жаткан Гречкинді көріп, инженер тез үйге кіріп 
кетті. Бул ксле жатканда коридордагы есіктердің бірі ашылып 
кетті. Сол есіктен Лизочканын ү-рпиген сары шашы көрінді. 
Ол инженерге тесірейген көзімен карады да: 1

— Әлгі біздікін кврмедіңіз бе? — деп сүрады, күйеуіне еен-
бейтінін білдіргендей болып. I

— Қазір кследі— . 1
— Қашан да кезіп жургені! Төрт баласы бар, жуыкта бе- 

сіншісі баігалы түр, ал өз басына өзі ие болайын деү ойына да 
кіріп шыкпайдьі.

Біз онымен бірге салтанатты мәжілісте болып, содан кейін 
Сталин жаідастын баяндамасын тыңдадық,— деді .Алексей 
ызаланса да, өзін-взі токтатып.

Лнзочка селт ете калды да, кірпігін кағып-кағып жіберіп*
— Әкетайым-ау! Мен неғып білмедім? Ол не т\*ралы сөй- 

леді. Соғыс тез біте ме екен?
— Қазір Гречкин келеді, езі айтар,— деп Алексей тайкак- 

сып касынан асыға өте шыкты.
Ол езінің мейрамда кегерілген көніл сезімін сол калпында 

сактагысы келді. Өз;нін белмесіне кірді де, есікті жагып алды 
Белмесі кундепсшдеи суык екен: дем алғанда ауыздан аппак
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б\- шығады, төбесін және сыртка караған кабырғасын киіздей
балып тутасып кырау баскан.

Инженер тез шешінді, бірак керпе мен шолак тонға ора* 
яып. кедір-будыр катты төеекте көпке дейін дөнбекшіп жатты. 
Коридордан дауыс еетіліп тұр. Баяндама т\гралы маған неге
еекертпедің, кешігетініңді неге айтпадын, деп Лизочка Греч- 
кинді шабаланып карсы алды. Гречкин жасканшактау, бұға
сөйлеп басын арашалады.

Женя да кепіп килікті. Кызметте жүргенде өз басын өзі
билеп жулиысты батыл істейтін Гречкиннін, үйге кепгенде өзі- 
нің Лизочкасынан балаша коркатынына ол әркашан ыза 6о- 
лып жүретін. Дауыстар даурыгып катая берді. Содан кейін 
есік те сарт етіп жабылып калды. Балағат сөздер енді Греч-
киннін үйіне барып кірді.

Алексей вз бөлмесінің алдына пима киген біреу келіп, есік- 
ті жасканбай акырын тыкылдатканын естіді. Алексей үндемеді.

— Үйктап жатыр. Үйкымен жүріп бәрінен кұр калатын
шыгар,— деді Женя ренжіп.

— Тыйыштык берсенші, неге онын сонына тусе бересін? 
— деп ұрысты Таня акьірын ғана.

— .Менің онымен еөйлесуім керек. Клубта тұрғанда онын 
касына барып едім, маған көңіл аудармады.

— Осы коридорда тұр да, Лизочкадан внеге алып, сен де 
сган жанжал шығар,— деді Таня, келемеждеген дауыспен.

Кыздар есік алдында біраз тұгрды да, кетіп калды. Жатак 
үй жым-жырт балды, тек терезе шынысынын жарығынан сок- 
кан жел гана сары масаша ызылдап тұр.

Тан атуға таянып калды, бірак Алексейдін ұйкысы келмеді. 
Басына бір ой кіріп, бір ой шығып жатыр. «Жау... біздің дакк- 
тьі астанамыз — Москваға төніп келіп кауіп туғызып тур...> 
деген сөз ойьшан кетпей, кайта-кайта естілгендёй болады. Ол 
ана жакта не болып жатканын квз алдына елеететпекші бол- 
ды. Ата-анасы, інісі Ліитенька неғып жуф екен? Зина кайда? 
Соларды көріп. ен болмаганда тіл катысып, кушактасар ма еді! 
Нефтепровод кұрылысынын соғыс угшін керек екеніне, өзінің 
сол кұрылые ушін керек екеніне А.лексей енді күдіктенбейтін 
болды. Мосжмны корғағанда кандай орын ала калатын болса, 
сол орыннан өзінін осы жерде алыіз жүрген орныныя. манызы, 
н;а\'аптылығы кем болмай шккты. «Өзінен үлкен жалдастар 
кандаи жерге койса, сол жерде согысу керек. Бізте берілгея 
жасынгерлік тапсырма: Москваны Адуннын жағалахъінда жу»- 
ріл корғау» — деп Залжжкд дурыс айткан. Бұған таласу — 
майдан мен ты.лдын мааызынын. пара-парлығы жэншдегі 
ашйнатты бекер де\-мен бірдей болар еді.

Осынын бәрі жен, бәрі дұркс_ Бұл мэселелерді кайта ше- 
шуддн кажеті жок, Алайда, жобаиын әр бетін бір аударып
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койып тып-тыныш кана тексеріп кабинетте отыратын инже-
нердін ролін, зенбіректі күрсілдетіп жау ок атып түрганда, өзі- 
нің солдаттарын түргызып жауға шапкан взвод командирініц 
ролімен бірдей деп білу кейде тіпті (акыдга емес, жүрекке) 
кыйын тиетін еді. Москва төнірегіндегі майданнан ерекше 
кауіпті хабарлар алынғанда, күрыдысшы емес, жауыңгер бол- 
ғысы келетін.

Коридорда, Алсксейдін кабинстінің карсысында, плакат 
ілулі түр. Сол плакаттын касынан өтіп бара жаткан адамга 
жаралы солдат кабагын түйіп, катал пішінмен: «Майдан үшін 
не істедін?» дсп сүрап түргандан. Адамнын ар-намысын сый- 
паттауга әрекеттеніп кнрсе, ол да осы сыяктанып: «Жау Д\оск- 
вага төніп тур, сонда сен не бітіріп жүрсін? Әлде ссн коргай- 
тын ештене жок па?..» дегенді кврсетер еді.

Акырынла Алскссй бір сағат па, бір минут па, әйтеуір көзі 
ілініп ұйктагандай болды. Түсіне әлде бірденепер кірді. Бірак, 
оянганда, көздің жасымен беті суланып калганын байкады. 
Түсінде ол Москванын ауыл шаруашылык көрмесіндегі Солтүс- 
тік павильонында болып, Зина екеуі тсрраста отырып, мороже- 
ное мен бүлдірген жсп отыр екен. Әллекайдан музыканын дау- 
сы естілсді. Зииа бір ірі бүлдіргенді касыкка салып алып, 
Алскссйгс үсынады да: |

«Мынау сіздердін Қыныр-ІІІыгыста өсетін жемістерінізден 
тәуір болар?» — дейді. ,

Сонда Алсксей козінс кслген жасты токтата алмайды.
«Алеша, сен нсге жылайсын?» — деп Зина абыржып, шіл- 

терлі орамалымсн оның көзінің жасын сүртуге ыңғайланып ең- 
кейсді.

«Іііз кандай болып едік? Біздер, бакытты жастар, кандай 
вмір сүріп едік?» — дейді Алексей.

— Зина таныркап:
— «Гюлып едік» деп отырғаның не? Әлде біз аііп калып- 

пыз ба? Мен сенін не айтканьща түсінбей отырмын, Алеша» — 
дейді.

«Біз енді бурынғыдай емеспіз» — дейді Алеша. Содан кейін 
бсйбіт өмірімізді соғыс бүзып кетті дегісі келеді дағы. бірақ 
оиы айтпай токталып калады, өйткені: «Мезгілсіз оның маза- 
сын кетіріп кантемін, бейбітшілік жағданда біраз жүре тур- 
сын» деген ойына келеді...

Сталиншн сөзінен кейін курылыс бастығы мен паптия 
үпымдастырушысы клубтан шыгып баскармаға кайтып келіі 

-  Аралға дек н тартылган провод болса, казір бүкіл тпас 
самен баиланыс н.асап жіберіп, мейір канганШа с-йлескен 
болар еддк,— деді Ьнтманов кабинетке кіріп Оара жатып
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Оның стольтнда еелектор аппараты тұр. Бұл аппарат Рогов- 
тыц штабы тұрган Тывлинге дейінгі жакын учаскелермен ғана 
бай.панысуға жарайды. Васи.пий Максимович орнына отырып, 
дагдылы кыймылымен аппаратты взіне карай жакындатып 
койды. Залкинд үндемей ойланып кабинетте әрлі-берлі аян* 
дап жүр. '0

— Беридзені тауып алу керек, осында келсін,— деді Батма- 
нов. Ол уйктап кала койған жок шығар.

— Василий, оны шакырмай-ақ кой,— деп Залкинд карсы 
болды.— Партияға алу жөніндегі өтінішінізді дәл бүгін, жетін- 
ші ноябрь күні караймыз деп мен оған сөз беріп едім. Қазір 
оның мазасын алудьтң керегі жок.

— Дүрыс, мен оны үмытып кетіппін. Оны партия катарьтна 
ұсынған өзім едім. Өзің неге шешінбей тұрсын?— деді Ваеилий 
Максимович.— Шсшін, отыр учаске.перді аппаратка шакыра- 
мыз. Сталин жолдастын сөзіне біздің адамдар кандай істермен 
жауап бермекші болғанын білейік.

— Ефимов пен сөйлескенінде катнасармьтн, содан кейін
Стартка кетемін. Ондағылар да жетінші ноябрьді жүмыс күні 
етпекші болыпты. 1

Залкинд орьтндыктың канатына келіп отырды да, палъто- 
сының түймесін ағытып, бөркін алды. Батманов селекторды 
косты. Траесада біреу қоныр дауыспен ауа райы жөнінде мәлі- 
мет беріп жатыр екен. Екінші учаскедегі диспетчер әйел үзіп- 
үзіп, ашулана сөйлеп, бүдан үш күн бұрын Новинскіге карай 
шыккан бір автомашинаның жок болып кеткен хабарын беріп 
жатыр. Баекалардың бәрінен де екі еркектің даусы каттырак 
шығады: оның бірі— үшінші учаекеден сөйлеп түфған бәеең- 
деу, акырын дауыс — инженер Некрасовтікі, екіншісі — төртін- 
ші учаскеден, саңкылдаған, ашык дауыс — инженер ДАельни- 
ковтың даүсьт. Д\ельников Сталиннің баяндамасын кайталап

V

айтып, соның мазмүнын түсіндіріп тұр. Сталиннің сөйлегенін 
вз учаскесі кеш біліп калғанына Некрасов әлі өкініп, мазасы 
кстумен болды. Осы дауыстардан баска селектордан көмескі 
көп шулы дауыс естіледі.

— Біздін трасса жүрегі соғып, жүмыс істеп, күресіп жа- 
тыр,— деді Батманов акырын ғана.

Ол жағын таянып, аипараттың жанында козғалмастан отыр- 
лы да, дыбысты кеніл коя тыңдаумен болды. Траесаның үнін 
тыңдау, оның бір сүйетін ісі еді.

— Жолдас Д\ельников, мен Роговпын. Бәрінен бүрын, мы- 
на келген Октябрь мерекесімен жэне Иосиф Виссарионовичтің 
бәрімізге бірдей тарткан сыйлығымен күттыктаймын,— деген 
бесінші учаске бастығының аздап карлыккан даусы еетілді.

— Ра.хмет! Д\енің де күттыктауымды кабылдаңыз,— деді 
оған Мельников.— Сталин жолдас бізді куантты ғой.
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Батманов үнсіз Залкиндке карап конды. I
— Митингіде біз сіздін коллективті жарыска шакырмакшы 

болдык,— деді тагы да Рогов.— Ертец сіздерге шартты алып, 
біздін партия үйымының секретары Котенев барады, бүл әзір- 
ше, алдын ала айтып тұрған хабарым. Сіз тындап түрсыз ба?

__ Тыңдап түрмын,— деді Мельников.— Біздіц алдымызға
түсіп кетіпсіздер! Біз мүнда сіздерді шакырамыз ба, немесе 
үшінші учаскені шакырамыз ба, деп соған әлі келісе алмай
жатырмыз. I

— Есінізде болсын,— деді Рогов сөзін нак-нағымен ан-
тып,— біздің міндеттемелеріміз мынадай: кыскы жолды салу 
женіндегі жұмыстарды тез аяктау; екі апта ішінде сол жолды 
толык тәртіпке келтіру; Аса муктаж болып тұрған склад, үй, 
гараж, нан пісіретін орын, монша сыяктыларды осы андын 
акырына дейін салып болу. Л

— Естіп тұрмысын! — деді Батманов Залкиндке бүрылып
карап. Л

Мүныц үстіне, біздің Махов, Солнцев деген шоферлары- 
мьп және баскалары стахановшы Сморчковпен кездеекеннен 
кейін әркайсысы жеке міндеттсмелер алды: жолдың әбден са- 
лынып болуын күтпей-ак, трубаларлы казірден бастап тасый 
бастаймыз десті. Жазып алып түрсыз ба? — Роговтың үні үл- 
кеннің кішімен сейлескені тәрізді, акыл аптып түрғандай бо- 
лып естіледі. 1

— Жазып алып түрмын, неге жазып алмайын,— деді 
Мельников.

— Ендеше, сізлер біздің шакыруымызды кабыл алды деп, 
басқармаға хабар беруіме болады ғой?

— Сол да сөз болып па? Жарыска шакырғанда, оны ка- 
былдамай тастаған адамды, мен әлі көргем де, естігем де жок. 
Әлгі Котеневіңізді жібере беріңіз.

— Жолдас партия үйымдастырушысы, естіп отырсыз ба?— 
деп Батманов тагы сүрады да, көңілі канағаттанып, орындық- 
тың аркасына шалкая отырды.

— Менің алаң бапатыным үшінші учаске, әлгі Ефимов,— 
деп Залкинд түргелді.— Темкин екеуін шакыршы.

Бірақ сол арада Рогов Новинекіні шакыра бастады. Батма- 
новтың даусын естігенде, ат куанып кетті,— осы сағатта куры- 
лыс баетыгымен сөйлесетініне сондайлык күанышты екені Ро- 
говтың даусынан-ақ бідініп түр.

— Бүгін біз жүуыс істеп жатырмыз. Екі сағаттан кейін б\жіл 
кадлектнв базып вахтаға түрамыз,— деп баяндады Рогов — 
Стахановшылардың жәрдемімен бір күнде екі істі бітірмек 
шіміз... Адун үстімен салынған мүз жолдан трассаға дейінгі 
араны косатын жолды салып болмакшымыз және автоко 
лонна үшш кішкене қала салу ісін бастамаклыз. Василий Мак-
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снмовнч өзікіз учаскеге келегін карсанға деііін, шоферлар 
ушін улгілі ж атакхана саПлап, жабдыктап коюға уәде беремін,

— Уәде бермей коя тур, мүмкін, ме» ертек барып калар- 
мын. Егер адамға жәйлі, таза жылы жатакхана салып койсак.
сонык өзіне де рахмет айтамын.

Залкинд тыкыршып әрлі-берлі аяндап жүр, Батманов та
асығулы.

— Александр Пвановнч, сен Гончаруктын адамдарын көр- 
дің бе? Анада мен буғазға жіберген адамдарды антамын? — 
дсп Батманов Роговтын сөзін бөлді.

— Олар менде бір түнеп, алдьінғы күні игері карай жүріп
кетті.

— Л\ашннамен бе?
— Я, бірак алтыншы участкеден бастап алардың жаяу жү- 

рулеріне тура келе.ме деп коркамын, өйткені одан әрі машина
жүре алмайды.

— Өздерінін көңілдері калай екен? Барлығынын да денде-
рі сау ма екен?

— Ауырған-сыркағаны жок. Мен адарды мейрамға бөге- 
мекші болып едім, оған өздері көнбеді. Олардың ішінде Умара 
Л\агомет деген бір кызу канды жігіт бар екен, сад жерге бар- 
ғанда өзіне біреу май бауырсак пісіріп беретіндей, бүғазға же- 
туге аеығып баіманды. Дегенмен, аіарды  коя бергеніме өкін- 
Дім, өйткені бүгін аіарды н маған пандасы тнетін еді.

— Тагы сүрайын дегенім,— деді асығып Ваеилий Ліакси- 
мович.— Л\ен коідан кат аркылы жеткізілеін деп тоғызыншы 
участкедегі Панковка пакет жіберіп, оны баскармаға шакыр- 
ған едім. Сат пакетті алдын ба?

— Алып, Сморчковка тапсырып та үлгердім. Ол сенімді жі- 
гіт, керекті жеріне жеткізеді.

— Өте жаксы! А\енін бар айтарым осы, Александр Ивано- 
внч. Бірер сағат демал, содан кейін вахтаға шығаеын ғон!

Баскарманын днспетчері Ефимовты бірден шакырып бере 
алмады. Жалпы шуылдын ішінен үшінші участке бастығының 
катты даусы естілген кезде Залкннд кеткелі түр еді. Батманов 
статдан быланырак барды да, Залкнндке каіымен нускап, ме- 
нін орныма отыр дегендей кылды. Ефимов аса жігері тасыған 
адамның дауеымен күрылыс бастығын және партия үйымдас- 
тырушысын мейраммен куттыктай бастады. Залкннд оның 
антканын жете естімей калды...

— Сіз өзеннін кай жағасынан сөйлеп түрсы з?— деп сұра- 
ды партня уйымдастырушысы.

— Әзірше он жағадан,— деді Ефимов күмілжіп,—  Біз екін- 
ші жағаға көшіп болып калдык. Мүлік-сайман түгелімен сод 
жакта. Өзім де көшуге жыйналып жатырмын.

Залкинд кызарып, көздері сығырайып, түнеріп кетті.
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— Сіз тағы бір жыл бойы жыйналып жүрөтін боларсыз? 
деп айғайлап жіберді ол.— Менің байкауымша, сізді жаксы- 
лыкпен түсіндіруге болмайтын көрінеді. Бүл әнгімені осымен 
доғарайық та, сіз сол жақ жағаға барған сон, түс мезгілінде 
кайта жаңғыртайык. Темкин кайда? Тегі, ол сіздің «жыйна-
луыңызға» жәрдемдесіп жүрген болар?

— Ол ана жакта. Ертемен митинг өткіземіз де, содан шы-
ғып елдің бәрі тұпа-тура жұмыска барады.

— Осы адамға айтып койшы,— деп Батманов Залкиндтің 
жанына келді:— Егер де ол өзінің конторасымағын дереу 
жауып, өзеннің сол жак жағасына тез көшіп бармаса, онда 
тегі асыкпай-ақ койсын. Ал оны солай карай тіпті жібермей 
кою туралы мен бұйрық берейін. Онымен әуреленуіміз жетер 
енді.

• ...Аппарат трубкасынан сстілген соңғы сөздердің күшті 
шыккандығы сондай, тіпті Ефимов шошынғанынан учаскедегі 
өзінің кабинетінде столдан шегініп кетті. Ол бір минутке жуык. 
уақыт селектордың касында калшыйып карап тұрып калды, 
содан кағаздарын жыйнап, столдан календарьды, сағатты және 
сыя сауытты алып, кабинетті қоштаскандай бір шолып өтті де, 
шығып кетті.

Адунда ешкім жок еді, Ефимовтың бейнесінің таңыркарлык 
түрін бағалайтын адам болмады. Мұзды сеңдерді айналып, ат- 
тап өтіп, колында портфелі мен жазу саймандары және сағаты 
бар, мұздың үстімен асыға басып келе жатыр...

... Жетінші ноябрьдің жұмыс күні сағат алтыдан бас- 
талды.

Темкин төнірегіне жыйналған кұрылысшыларға Сталнннің 
сөзі туралы баяу даусымен әңгіме айтып, бір кұлаған ағаш- 
тың үстінде тұр. Қыскы танның караңғысы өзен жағасындағы 
алаады да, палаткалардан салынған поселкені де, адамдардың 
өздерін де көрсетпейді. Некрасов пен Ефимовтың колдарында- 
ғы «жарканат» деп аталатын фонарьлардың кызарған жарык 
сәулесі тек жакын тұрғандарға ғана түседі.

... Дәл осы кезде кайыңның кабығынан жағып алған факел- 
дердің1 дірілдеп жанған оттары нанайлардың Тывлин деген 
конысын жап-жарык кылып жіберді. Құрылысшылар мен на- 
найлардың калың тобы селениенің көшесіне сыймай кетті 
Жыйиалған жұрт өзара дабдырласып, бірін бірі шакырып кү- 
лісіп ән салды. Ән даусының бір арнаға кұйылған күшті’ уні 
Адун бойын жаңғыртты. Колхоз баскармасының үйінен Рогов 
сельсовет председателі Максим Ходжер, учаске инженері Пои’ 
бытков, Котенев пен Роговтың жәрдемшілері — Хлынов және

шыр! , ® 8" 1 ' " - '1" ' ” 8  Ка6ЬІ™ " а " ав »Ра"
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Полищуктер шыкты. Бұлар есік алдына шығып, жарк-жұрқ
еткен факелдерді тамашалап тұрды.

— Дегенмен, біздің көп адамдарымыз шыккан екен,— деді 
Ходжер риза болып.

— Рахмет, Максим,—  деді Рогов.
— Біздің халык бірге істегенді сүйеді. Бұл серуен тәрізді

жұрттың бәрінің куанышы.
— Бригадаларды жұмыс істейтін жерлеріне апарыңдар,— 

деді Рогов.— Тағы кайталап айтайын... Максим, сенің жұмыс 
істейтін жерің — трассадан Кривая мойны аркылы Адунға ба- 
ратын жол. Полнщук өзінің адамдарын өзен бойымен Шамань 
аралына шейін апарады да, сол жерден трассаға карай калың 
карды бұзып жол салады. Мен, Прибытков, Котенев үшеуміз 
калған жұртты алып, автоколонна каласы салынатын алаңды 
даярлайм ыз.

Ходжер, Хлынов және Полищук есік алдындағы сәкіден тө- 
мен түсіп, сол арада түрған калың топтың ішіне барып арала- 
сып кетті. Қалың топ козғалып, бұрынғысынан да күшті гуілдей 
түсті, сол арада көп ұзамай, топ ішінен үш от таскыны бөлініп 
шығып, үш ж акка беттеп кете берді. Тайга мен Адунды жаң- 
ғырткан ән естілді.

Бір топ шофер Роговты токтатты. Олардын колдарында кү- 
ректері, кайлалары және факелдері, ескі шүберекті керосинге 
малып таяктың басына кадап алған консерві калбырлары бар.

— Алайда, біз калай етсек екен? — деп сұрады участке бас- 
тығынан шофер Махов, ол көркем, сыпайы кыз өңдес келген 
жас жігіт болатын-ды.— Жол десен ол да шофердың ісі, өзің- 
нің жатак үйіңнің күрылысына да колыңды тигізгің келеді.

— Жарайды, менімен бірге жүріңдер,— деді көнілі түсіп 
Рогов.— Мейлі, жолды сендер үшін баскалары-ак істесін.

Алексейді Лизочканың коридорда тарсылдатып жүрген ды- 
бысы оятты. Шәлкес мінез бұл көрші әйел айналасындағылар- 
мен ешбір санаспайтын-ды. Гречкиннің баласының бірі бакы- 
рып жылап жатыр, Лизочка оған бар даусымен айкайлап ұр- 
сып жүр.

Үрпиген шаштарын сыйпап, инженер үстіндегі көрпесі мен 
шолак тонды серпіп тастады да, суыкты елемеуге тырысып, 
шам жакты. Сағатка караса: жұмыс күні — жетінші ноябрь — 
ол үшін де басталған екен.

Қолының жарасы жана ғана жазылып келе жатса да, Ков- 
шов, бұрынғы солдат болғандықтан, жаппай соғыс өнерін үйре- 
тетін взводтың командирлігіне тағайындалған еді.

Ол макталы шалбарын киіп, іш көйлекпен ғана бөлмеден 
атып шығып бет-қол жуғышқа қарай жүгіріп кетті. Қоридорда
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бойларынын ұзын-кыскасына карай, каз-катар болып, үш еркек 
бала, бір кыз бала түр, бәрінін де томпыйған беттерінщ кызы- 
лы, акшыл сары шаштары, шегір көздері бірінен-бір аумаган. 
Жасы алтыға келген, ең үлкені маңызданып, колына кызыл 
жалау ұстап тұр. Кішкене саптың алдында макта тартқан кеу- 
деше киіп, доп-домалак болып Гречкин тұр. Ол аяғындағы сұр 
пимасымен жерді кезек-кезек текпілейді:

— Бір, екі... бір, екі... # I
Лизочка шала ашылып тұрған есіктен карап, зілсіз, ренжі-

ген пішінмен: I
— Жаппай әскер өнерін үйренудің жауынгері, спектакль

кұрып жатырсың ба! — деді. Щ
Алексей балалардың әркайсысымен кол ұстасып аманда- 

сып, оларды октябрьдің жыйырма төрт жылдығымен кұттык-
тады. 1

— Шоколад менің мойнымда,— деп кішкене кызға уәде
берді. 1

Лизочка жұлып алғандай: I
— Быйыл мейрам көңілсіз болды. Керек десе балаларды 

куантатын да ештене жок,— деп косыла кетті.
— Алеша аға, маған Колянікіндей кішкене жалау әпер- 

ші,— деп сұрады кыз.
Топ-толык, ап-ауыр кызды көтеріп алып, оның тоңған беті- 

нен сүйіп тұрып, Ковшов:
— Жалау да менің мойнымда,— деді.
Гречкин Алексейдің соңынан жүрді, ол екеуінің артынан 

тізіліп, әлгі балалар келе жатты.
— Кеше саған не болды, Алексей Николаевич? — деп сұра- 

ды Гречкин. Сен бір пәле келіп қалғандай, мені тастап қашып 
кеттің.

— Ештене де болған жоқ... Тек ұйкым келді.
— Сенің есігіңді қыздар келіп кақты ғой...
Гречкин де, балалар да бет-кол жуғыштың жанына келді 

Бесеуі де Ковшовтың жуынғанына тесірейе қарап, сол калып 
сол бойларымен Ковшовты бөлмесіне дейін апарып салды 
Үстінде жасыл шаңғы костюмі бар Женя коридорға жүгіріг 
шықты. Шашын жүре тарап, бет-қол жуғышка қарай асығыг 
келе жатып:

— Кеш калмадым ба екен? Менің сағатым кызык, біресі 
алға шауып, озып кетеді, біресе калып қояды,— деді’.

Алексей телогрейкасын киіп, жалпақ солдат белбеуін буы 
нып, противогазды иығына іліп алды. Шаңғысын қолтығын; 
кысып, Ковшов пен Гречкин жұрт жыйналатын жерге капаі 
асығып келе жатыр. Дала әлі қараңғы еді, ызғарлы аяз бұлар 
ға бірден-ақ біліне қалды. * ғ

— Октябрьдің жыйырма төрт жылдығымен кұттыктаймыі
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сізді, Алексей Н иколаевич!— деп айғайлады, бұларды куып 
жеткен Ж еня.— Өз өмірімде жетінші ноябрьдің жұмыс күні
болғанын көргенім осы,— деді ол.

— Ештене етпес, Ж еня, осы жұмыс күнін Гитлердің есіне 
түсірерміз,— деп жауап берді Алексей.

Оку шаңғымен жүріп дене шыныктырудан басталды. Қалың 
кардан із салып, взводтың алдында Ковшов келе жатыр. Бойы 
жылынып, аяз білінбей кетті, қолы оттай дуылдап, қолғаптар- 
ды белбеуге қыстырып алуға тура келді. Алексей шаңғымен 
жаксы жүретін. Қалып қойғандарды бакылай отырып, ол біресе 
акырын, біресе тез жүріп келеді. Күннің сәулесі мол түскен бір 
кішкене қайыңды тоғайдың ішін олай-бұлай шарлап келіп тік 
төбеге шыкты. Екі колын жайып жіберіп, төмен карай ұшкан 
кұстай зымырай жөнелді, жауынгерлеріне де бірінің соңынан 
бірі осы ылдыймен сырғанап түсуге бұйырды. Жауынгерлер 
кардың тозаңын аспанға шығара, бір жығылып, бір отырып 
сырғанап барады.

— Жығылмай, кайта сырғанандар! — деп команда берді 
Алексей жоғарыда тұрып,— Ал, сіз ше? Өз алдыңызға жекө 
бұйрык күтіп тұрсыз б а ? — деді ол өзінің қасында қыйпаңдап 
тұрған Гречкинге.

Үйренуде жүргенде Алекеей өзін катал ұстап, ешкімнің кө- 
ніліне қарамайтын. Гречкин де, Федосов та, Кобзев те, Петя 
Гудкин де, кызмет орындары кандай болса да, ол үшін катарлы 
жауынгер болып саналды. Оған профсоюз ұйымы басшысы 
және жоспар бөлімі бастығының мөлиген көз қарасы да әсер 
еткен жок.

— Жауынгер Гречкин, бұйрыкты орындаңыз!— деген таРы
бір команда берілді.

Гречкин еңкейіп, сол жерден түскісі келген адам сыякта- 
нып, дөңестің дәл кемеріне келді. Ш аңғы ілгері сырғанай жө- 
нелгенде, денесі кейін калып койып, жалп етіп кұлап, ылдый- 
ға карай шалкасынан сырғанап кетті. Алексей кайта сырғана 
деп бұйрык берді. Гречкин екінші ретте таудан оп-онан сырға- 
нады, мұнысына өзі де канағаттанғандай болды, бұл жолы 
таудың етегіне жеткенде ғана жығылды.

Командир темекі тартуға рұксат берді. Жауынгерлер асы- 
ғыс оралған жуан-жуан папиростарды қызарып кеткен колда- 
рымен ұстап тартып тұр. Ковпюв:

— Әрең-әрең козғаласыңдар! Арканның үстімен жүрген- 
дей, кұлап кетуден коркасыңдар. Өткен жолы бәріміз «Прав- 
даның» бас макаласын окыдык, шаңғымен жүріп соғыса білуді 
талап еткен, ал біз әлі шаңғы тебуді де үйренгеміз жок,— деп 
ұрсып алды.

Жыйналатын жерлеріне— клубка келді де, жылынып отырып, 
радиодан соңғы көңілсіз хабарды тыңдады. Екінші сабақ сап-
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тз журуге уйрвяу болатын. Ко«шо» жяуынттрлерге тағы да бф
к«ягг тыиыштыі бермеді. Әеір«ее Гречкин еорлады. Ол тшт! 
т * 1 ч ш *  түеіяйей кг>йды, анғын журтпен бірге дұрыстап ба- 
СМО жүрул* үйреяв д-імады. айткан жакка бұрылмаи жаныл* 

Кляюғл гясы катардан шығып тұруға бұиырды да, »ал* 
ғ м і  тШ  біриғгшғ! минут арлі-берлі айдап, үсп-үстіне бұирыс 
(5кг*;:и, жаттыктырып бакты. Шамасы кслгенше барлык кү ш « 
езишя, Гмчмк жанылмауға тырысты. Стройдағылар кү л чся  
ж аш р, Грвкккннік болбыраган жүрісінс вкпелеген баліЯЯ 
ТӨМ€арг** б*гт пішініие карап А*іексейдін ваі де кулкісін а р й і 
тыйып түр Адамдарды таратар алдында Алексей жоспаршыға: 

— Епеіз болу жарамайды! Окудан тыскары жерде де кобі- 
р<?« жаттығыныт, Фринтермен устасуға тура келген жерде, 
ж&тшгугз уакмг б^рмбйдіғ сойдл сиден жвнді мағна шыкпан-

—  Алан болмзкыг мзгна шығалы.— деп Греякян ашулз- 
ы т , бұрк ете түсті. Жаттыккандардык кейбіреулерінен кем
тусяей еогысз аламыі! ДИ

А.ісш:ейді аскаиада Женя күтіп отыр екен. Ол ешкім айт- 
дзй а * Алексейді ©адігіиен камкоршылыкка алыпты. Сейтіи, 
аалдыи »4ак жартмсыиа кыімет істеп үлгіре алмай жүрген о<ри* 
инантка айіелді Аіексей кааір күтіп отырмайтын болды,— тамак 
« т ід м к  үсгіиде даяр түр. Кыядык бүгінгі істеген камкоршы- 
лмғм нижеиердін кенілін әлденеге ерекше елжіретіп жіберді. 
0 л  Жеиядаи к*гин аулярып, үстінде бір кесек түзды кызыл ба- 
лмк салыиған еіілген картобы бар, кұм табакка карай енкейе 
берді, і

=  Кі^мбатты москвалык, бүтін сіз ұйктай алмаган батар- 
смі? — деді Ж^ня ІІІайды ұрттай отырып, ол үлкен кұм круж- 
каиыи жиегіиен ойиактаған түнжыр кезімен Алексейге карады. 
Кыздын томпак бетінен аязлын лебі таркамай, ә іі кызарып, 
дуылдап тур.— Вүгіи кім тыныш уйктай койды дейсіз.

— Негс: олай> — Мея, мысалы, тыныш ұйктап түеімде со- 
ғмстаи бүрынгы уакытты кердім. Керменін Солтүстік павиль- 
оиыида бүллірггн коскан мороженое жеп отыр екемін. Соғыс 
Дегеиіи атымгц жок.— Алексей карсылык үнмен жауап біргісі 
кгліп еді, бірак ол ойына карамастан, көрме жөніндегі сөздері 
муиды бо.іыл есті ілі.— Мороженоедан суык болып кетіп, оянып 
кғттім, бакеам, басым жастыкка жабысып калуға аз ғана ка- 
лмпты.

— Ме* де кірпік айкастырғам жок,— деді Женя Ковшов- 
тым лнгімені калжынға айналдырғысы келгеніне көңіл аудар- 
май,— Білсеніз, мен алтысынан жетісіне караған түні туыппын
ғг.й. соны зркашан мактан етуші едім. Бір күнде екі мейоам 
бір келуші еді. у

Дамсіа, татусыз шайды Ковшов ішіп болғанша, ол күтіп
т



о т ы р д ы  да, бірге түрегелді. Екеуі бас-аяғы бес минутте тамак-
тапып болды. Я '

— Евгения Ивановна, сізді шын жүрегімнен, адал ниетпен 
куттыктаймын!— деді Алексей кызу сөйлеп.— Туған күнініз 
екенін кеше маған бекер айтпағансыз. Оны ептеп мейрамдаған
болар едік.

— Кеше менің жылағанымды естідініз бе? Айнала то- 
лып тұрған халык алдында және сондай кезенде өзімді өзім 
билей алмай калдым. Басыма өте бір ауыртпалық түскендей 
болып кетті. Октябрьге сакталған куаныштарымыз койынға 
сыймай жатушы емес пе еді. Ал казір карап тұрсаң, әрі кайғы, 
әрі төгілген кан, әрі сіз сыякты жастар каза тауып жатыр.

Ол достык көңілмен Женяны колтығынан алып, екеуі саты- 
мен жоғары шыкты. Оның колын ұстағанына Женя нәзік 
саусактары мен алғыс айта жауап берді.

— Мен кеше сізге осының бәрі жайында айтпакшы болып, 
есігіңізді кағып едім, ұйктап калған болуыңыз керек, ашпады- 
ныз. Біз Таня екеуміз келіп едік. Соңынан ол Ольганыкіне 
кетті, мен жападан-жалғыз калып, әбден шерім таркағанша 
жылағаным ғой.— Женя біраз үндемей калды.— «Женичка, 
быйыл бір жаксы күйеу тауып алуыңа тілеулеспіз» — деп бүгін 
мені жолыкканның бәрі кұттыктайтын болады,— деді.— Греп- 
кин дәл осы сөзді айтып кұттыктап та койды. Барлык бакыт 
жаксы күйеуде тұрғандай-ак. Тым құрығанда, осы тілекті айт- 
пай кұттыктағаныңызға да рахмет.

Женя бүгін бұрынғысындай емес: күлкі де, калжың да жоқ, 
озінде бұрын болмаған бір байымдылық бар. Ковшов оны та- 
ңыркаған калпы шығарып салды.

Тополев кызмет орнында отыр екен. Ол алакөбеден, тым 
ерте келді. «Көппен бірге таскын-ағынға тезірек ілеседі» деген 
Беридзенің акылы бойынша Ковшов картты кабинетке отыр- 
ғызған-ды. Екеуі кол ұстасып, үндемей, салкын амандасты, 
араларындағы карым-катнастары жөнді болмады, өйткені 
жасы үлкен Тополевтің пейілі солай еді. Ол күні бойы Ков- 
шовтың карсы алдында отырады да, анда-санда кағаздан 
басын көтеріп алып, Алексейге келген адамдарға шүнгіл көз- 
дерімен немкұрайды карап кояды. Ж ас инженер Тополевпен 
сыйласып отырды, ол бөлім бастығы екемін деп өзінің право- 
ларын ешнәрседен білдірген жок. Тапсырмаларды ол картка 
бас инженердің атынан беріп отырды. Тополев бұл тапеырма- 
ларды ұкыпты орындаса да, біртүрлі салкын, асыкпай істеп 
отырды. Карттың осы салғырттығы кейде Ковшовты кейітіп, 
ол өзінің орынбасарымен бір үлкен әңгімеге келсем-ау деген 
ойынан әрең-әрең тоқтатып жүретін. Ж обаға байланысты пікір
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алысатын таласка аппаратта катнаспаи калған, тек осы карт
кана болды. 4

Бүгінгі істелетін шұғыл жұмыстын кеше түнде жазып алған
тізімін карап отырып, Алексей күрсініп койды. Тізім тым  ̂ үл- 
кен, онын үстіне кейбір жұмыстар дер кезінде орындалмай бір 
күннен екінші күнге әлденеше кайтара ауыскан. |

Ковшовка енді уакыт боска өтіп жатыр, бастык тым жәй 
кыймылдайды, деп назалануға тура келген жок. Жүмыс таскын 
тәрізді бастырмалатып кетті. Құрылыс бастыктары калаида 
болса, осыныц мойнына жүкті неғұрлым көбірек артаиыкшы 
деп уәделесіп койған тәрізді. Алексейдің тікелей бастығы бас 
инжеиер болатын, осы туралы ол Алексейдің есіне жиі-жиі 
салып, кадағалып түрды. Бас инженерге Ковшов инженерлік 
жұмыска катысы жок бейсеуат бірдеңе істеп жүргендей болып 
көрінді. Батманов оған орындауға мүмкіншілігі бар-жоғын 
әуелі біліп алмастан, тапсырма беріп отырды. Одан Залкинд 
те калыскан жок, кандай болсын, партиялық тапсырма 
берілмейтін күн сирек кездесетін болды. '

Алексей өзіне берілген тапсырмалардың бірен-саранын 
орындаудан бастартса, міндеттемелер, жұмыска камкорлык 
дегені бәлкім азырак болар ма еді. Ол бастартып көрген емес. 
Қайта, оның өзі жұмысты мүмкіндігінше көбірек істегісі келді: 
жұмысы көп болса, ойы бөлініп көңілдегі кобалжу басылады. 
Бір кызу жұмыс істеп жаткан кезде Батмановтан, Закиндтен 
немесе Беридзеден бұрынғы тапсырмалардан әлдекайда асы- 
ғыс әрі маңызды деген жаңа тапсырма алғанда, ол жымыйып 
күліп кана коятын. Бір күні Залкинд оның күліп тұруынын 
мәнісіне түсініп:

— Жұмыс басыңнан асып жатса, өмір сүру анағұрлым кы- 
зығырак болады. Дұрыс емес пе? Есіңде болсын, жаркыным, 
Алеша: адамнан неғұрлым көбірек сұралса, неғұрлым оның 
міндеттері көбірек болса, ендеше, ондай адам коллективке де 
солғұрлым кажеттірек болғаны.

Хаттарының бірінде Алексей Зинаға былай деп жазды: 
«Өзіме және өз адамдарыма мынадай шарт койдым: кандай 
жұмысты болса да орындап шығу. Меніңше — адам күшінде 
шек жоқ, тек одан тым көп сұрай білу керек көрінеді Дәлді 
есеп: сол жүкті көп тиесе, көп сүйрейсің. Мүмкін, мен ойда жоң
жерден еңбек өнімділігінің жаңа заңын тауып отырған шығар- 
мын?» ғ

Мұндай хаттарды кайын енесінің адресіне жіберді Олардың 
Зинага кашан барып жететінін, жетпейтінін білмесе де өзінің 
калай тұратынын, жұмисты калай істеп жүргенін, не ойлайтын- 
дығын айтып, октын-октын хат жазып тұрды Мүның өзі оған 
бір жан азығы тәрізді болды. Бірсыпырадан бері осы сыякты 
өзгеше есепті хат жазудың өзі түнгі уақыттың көбін алатын,
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өйткені өткен апта ішінде болып өткен уакыііғаларды жаксы- 
лап баяндау үшін бүтіндей бір калыц дәптерді түгел жазуға 
тура келеді. Бір күні ол тек бір күннін ғана тарихын суретте- 
мекші болып еді, онысы мөлшерсіз үзак болып кеткен соң, 
тәулік ішінде істелген жұмыстың тізімін окып өтті дағы, там- 
санып койды. Осы сыякты кәдімгі бір күннің ғана жұмысы, 
өткен ғасырдың ұлы жазушыларының данышпандығымен онда- 
ған кітаптарда суреттеп кеткен, не істерін білмей сандалып іші 
пысып жүретін бір жас адамның бүкіл өміріне жеткен болар 
еді.

Бүгіннің өзінде де жұмыс камы Алексейді өзінің арнасына 
тартып алды. Ол ертеден бері екі-үш сағаттай жобадан бас кө- 
термеді. Бұл алғашкы сағаттар тәуліктің ең жаксы деген мер- 
зімі болды — адамның басы сергек, келіп-кетушілер де мазаны
көп алмайды.

Үй кабырғасы мен терезелердің көзге көрінбейтін саңлау- 
ларынан жел саулап соғып, бөлменің жылуын айдап шыкты. 
Жарты сағаттай шешініп отырды да, Алексей шолак тоныр 
кайтадан киіп алды. Шашы үргіиген Кобзев, тағы бір үш инже- 
нер Ковшовтің айналасында, махорканың түтінін будактатып 
тартып отыр.

Алекаей маңдай терісін жыйырып, карындашпен самайын 
тыкылдатып, нефтепроводтың сол ж ағадағы учаскесі үшін жа- 
салған уклонның есебін тексерді. Бұл есеп трассаның жаңа 
бағытының артыкшылығын көрсететін дәлелдердің бірі болып 
табылатын. Беридзе котарыстыратын екі станцня салудың ор- 
нына күрғақта бір станция ғана салуға ұйғарған-ды. Екіншісі 
Грубскийдің жобасы бойынша оң ж ағадағы тау катпарларынан 
асу үшін керек деп мөлшерленген. Сол жағада мұндай бөгет 
кездеспейтін болғандыктан, қосымша станция салудыц қажеті 
болмай калған.

— Сіздерде түпкі пунктте ауаның қысым күші канша ка- 
лады? Бір жарым б а ? — деп сұрады Ковшов, инженерлерге
карамастан.

— Бір жарым атмосфера,— деп жауап берді Кобзев, біресе 
логарифм сызғышымен есептеп цифрларды салыстырып, біресе 
сол цифрларды кағазға жазып алып отырған бөлім бастығы- 
ның әрбір қозғалысынан көзін айырмай отырып.

— Содан енді кандай корытынды шығады? — деп сұрады. 
Алексей.

— Екінші станцияның керегі жок.
— Ж ақсы қорытынды,—деді де, Алексей Тополевке кара- 

ды.— Мұнайды Джагда бұғазынан дәл Новинскінің өзіне дейін 
қотару үшін бір станция да жетеді.

Кузьма Кузьмич өзіне карай ұшкан махорка түтінін ұнат- 
пай, желпіп жіберді де, Алексейдің сөзіне ешқандай үн қат:
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пады. Жанағы корытындыға көнілі риза болған Алексей карт-
тын кытығына тигісі келіп, катты дауыспен: 3

— Тек электр куатынын өзінен ғана бір тонна мұнаиға жүз 
киловатт-сағат үнемде-теді. Жарайсын! Қүрылыс мерзімін кыс- 
картатынымыз, жұмысшы күші мен материалдарды үнемдейті-
«іміз мұнын үстіне өз алдына. в . 1

Ол бұл сөзді көріне Тополевке арнап айтты, оны сезіп кал-
ған Кобзев те картка бетін бұрды. Кузьма Кузьмич үлкен бө- 
телкеден темекі сауытына иіскеп ататын насыбайын салып 
жәйімен отыра берді, бұларға ешкандай назар аударған жоқ.

Кабинетте телефон әлдекашаннан бері сылдырлап тұр. Қо- 
нырау жиілеп, ұзак-ұзак катты-катты сылдырай бастады. Теле- 
фоннын трубкасын колына алмай, Алексей аппаратка көзін 
кысынкырап карады да, мырс етіп күліп:

— Телефон соғып түрған Беридзе. Ол айтканынан кайтпай- 
ды! Кобзев, сіздің есебінізбен оны енді жұбатып болмайды. Ол 
бұғаз үшін ұрсады. Бұғаз жөніндегі материалдарды тез алып
келініз. 1

Телефонның сылдыры токтады. Кобзев бір буда чертеждер 
мен таблицаларды әкеліп столдын үстіне жайып салды. Жоба 
жасау жөніндегі барлык жұмыстың ішінде, кұрғак пен арал 
арасын бұғаз аркылы калай өту мәселесі ең кыйын *Кезең бо- 
лып калып тұр. Осы он екі километрлік су бөгетін аттап өтуге 
де, айналып орап өтуге де болмайды. Нефтепровод бұғаздан 
тек су астымен ғана өте алады екен. Төсеуі кұрғактың өзінде 
кыйын болатын нефтепровод, бұғазда бірнеше есе ауырлай 
түсті. щ

Жоба бойынша жазды күні жағалауда он екі метрлік тұтас 
трубаларды ұзындығын жүз, екі жүз метрдей ғып, бірін біріне 
косып пісіруге ұйғарылған-ды. Содан кейін ауырлығы он бес- 
жыйырма тонналык осы иілмелі алып трубаларды жағадан үл- 
кен баржаларға әкеп тиеу керек еді. Бұғазға түсірілген труба- 
ның ұшын екіншісінің ұшымен түйістіріп, тура су үстінде пі- 
сіріледі деп шамаланған, ал мұның өзі өте колайсыз жұмыс 
және механизмдерді колдануға да мүмкіншілік бермейді. Бұ- 
ғаздың кашан да калтылдап тұратын үстіне әкеліп екі үлкен 
турбаны біріне-бірін ұштастыра пісіреміз деп байкағанда, оның 
өзі апатка ұшырады. Үлкен екі трубопроводтың екеуі де суға 
күмп етіп кұлап, түбіне батып кетті. Теңізде жүзетін үлкен 
катердің өзі, әлгі трубопроводтарды үстіне шығарып пісіре 
бастағанда, канбакша аударылып кетті. к

Трубопроводтардың біріне-бірін косып пісіру кыйыншылы- 
ғы үстіне, тағы да бір күрделі мәселе туды. Трубопроводтар 
кыскы аяздарда катып калмас үшін, олардың тұтас бойымен 
терендігі екі метр жерге көму керек болды. Бұғаздың с у ы н ы ң  
саяз жағы — бір жак жағасы төрт километр, екінші ж ақж аға-
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сы төрт километр кыстыгүні жеріне жете катып калады. Сон-
цыктан осы жерлерде де, күрғактағы сыякты, трубопроводтар- 
ды жер астына көму керек болды, бұғаздын тек түбіне жете 
катпайтын, терең жерлерінде ғана трубопроводтар жерге кө- 
мілмей тура су астының өзіне төеелуге тиісті. Нефтепровод 
үшін бұғаздың саяз жерлерін тереңдетіп оюға алдымен су асты- 
нан траншея1 казу керек болды. Жаздыгүні оны су астын 
жүзіп жүріп істейтін машиналармен казды; бұл машиналар 
жұмыстың тек жарым-жартысын бітіріп кана мұз катар ал- 
дында кетті.

Алғашкы күндерден бастап-ак, бас инженердің назарының 
бұғазға аударылуы да тегін емес еді. Траншеяларды су астын- 
да машиналармен казу, трубопроводты пісіру сыякты жұмыс- 
тардың, тек жаздыгүні ғана жүргізілуі мүмкін деп есептелін- 
ген. Бұл үшін екі жаз керек, мұның үстіне трубопроводтарды 
су үстінде пісіру жөнінде кабылданған әдістің колайлылығы- 
ның өзі күдік туғызды.

Екі жаз маусымына деп ееептеуге болмады, өйткені күры- 
лысшылардың карамағында бір кыс, бір жаз ғана бар. Сондык- 
тан Беридзе Де, бұрыннан колданылып келе жаткан ережелер- 
ге карамастан, бұғаздағы жұмысты жаз орнына кыстыгүні
жүргізуге бел байлады.

Бірінші міндет — трубаларды кыстыгүні пісіру еді, бұл 
міндет, Георгий Давыдовичтің тапкан акылы бойынша, сәті 
түсіп шешілді: ол трубаларды ж ағада пісіріп алып, содан кейін 
оларды трактормен бұғаз мұзының үстіне апару керек деп ұсы- 
ныс жасады. Осылай пісірудің техникасын Ковшов көңілдегі- 
дей ғып жасап шығарды. Екінші мәселенің шешілу әдісі та- 
былмады. Бұғазда кыстыгүні траншеяны калай қазуды Берид- 
зе де, Қовшов та біле алмады.

— А^ынаны сызған, есептеген кім? — деп сұрады Ковшов 
Кобзевтен. Осыны сұрады да, ол пісірілген трубаларды мұз 
үстімен жылжытудың схемасы, есебі жазылған кағазды өзінің 
алдынан сырып тастады. Бет пішіні шырайсызданып, өзгеріп
кетті.

— О немене? — деді Кобзев, чертеж кағазына еңкейіп, үңі-
ле карап.

— Толып жаткан кате, шыймай-шатак!
Кобзев одан сайын еңкейе түсті, шашы жалбырап, бетін 

жауып кетті.
— Мынау кімнін жұмысы? Петьканікі ме? Шақыршы өзін, 

мен оған бір-екі ауыз сөз айтайын.
— Оны маған айтыңыз. Чертежді тексеріп кабылдап алған

1 Т р а н ш е я  — ор, үнгір, жыра.
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мен, мен айыптымын. Міне казір де карап тұрмын, бірақ ка- 
тесін керіп т\'рғаным жок.

— Мен Гудкинді шакыр деп отырмын ғои! — деп Алексеи 
кайталап, кадала түсті.— Өз мойнынызға кайырымды наға- 
шынын міндетін алмай-ак койыңыз, онда сіздін жиендеріңіз
тым кеп болып кетіп жүрер! I

Кобзев үнатпай түрегелді де Петьканы шакыруға кетті. 
Алексей карсы алдында отырған карттың көзкарасын байкап 
калды. Оның мұнысынан жылы көңіл білдіргендіктін әрі әңгі* 
меге назар аударғандыктың белгісі байкалады. ^

— Кузьма Кузьмич, бүғаздан траншея казуды кайтер еке-
мі з ? _ Деп сұрады Алексей амалсыз мойын ұсынып калғандай 
болып.— Ештене ойлап таба алмай койдык. Сіздің тәжрибеңіз- 
де осы сыякты окыйға кездеспеді ме? ^

Тополев көзін айырмастан, ойланып калды. Кобзев пен 
Петька екеуі келіп, Алексейдің көңілін бөліп жіберді. Екеуі де 
кызарандап алған. Кобзев тегі техникке ұрсып та үлгерген 
сыякты. Бірдене айтпакшы болған карт басын шайкап, терезе- 
ге карай бүрылып кетті. 'ч

— Сіз Кобзевтен де, менен де өздігімнен істейтін жоба жұ- 
мысын бер деп сұраған едініз,— деді Ковшов Петькаға салкын 
раймен.— Сызу мен көшіру сізді жалыктырған еді. Сіз, анағұр- 
лым маныздырак іс істеуге үйреніп алдым депсіз. Ж аксы, біз 
сіздің өтінішіңізді сыйлап кабылдадык. Олай болған соң сіз 
тырысуға міндетті едіңіз. Міне, тырысып баккан екенсіз! — деп 
Алексей чертеж сызылған ватман кағазды лактырып таста- 
ды.— Қолмен емес, сол аякпен істеліпті. Соғыс уакытында осы- 
лай жұмыс істеуге бола ма екен?

Петька мұнайған дауыспен:
— Алексей Николаевич, мен оны қайта істейін,— деп чер- 

тежді алмакшы болды.
Жок енді болмайды,— деп Алексей қағазды колымен

басты.— Бүйтуге де жарамайды. Қолды енді кайта жөндеуді
тілемейтін іске ғана қою керек. Мұны біткен іс деп есептеп,
кол қойғаннан кейін оны қорғаңыз. Мүмкін, менікі теріс 
шығар.

— Оның несін айтасыз, әрине, сіздікі дұрыс! — деді Қобзев
Алексей есептегі катені тауып, катар-қатар тұрған цифр-

ларды, формулалардыц жолдарын кара карындашпен катты- 
катты басып, өшіріп тастады. Инженер бұрқан-тарқан болып 
Петьканы тағы колға алды: ’

— Мұзға түсетін салмақтыц есебі, мұздың беріктік есебі —
жауапты нәрсе, байка, бүлдіріп алма деп мен саған алдын алз 
ескерткен едім ғой!... дын ала

— Мына шыймайды чертеж деуге бола ма? Түзетілген 
былганған, өшір.лген, тексті жаман ж а зы л ға н ,-деді таҒы
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Алексей.— Әрбір чертеж мінсіз, әдемі болу керек деп мен жүз 
кайтара айтканмын.

— Мен оны кайта сызамын ғой деп ойлап едім, үлгере ал- 
май калдым,— деп Петька акталмак болды.

— Үлгеру кер ек!— деп Алексей телефонға көзінің кырын 
аударды, тағы да телефонның ұзақ коңырауы басталды.— Уа- 
кыттың жетпегенін айтып ешқашан, ешнәрседен ақталушы бол- 
маңыз. Тәулік жұрттың бәріне бірдей жыйырма төрт сағат. 
Маған екі күннен кейін Кобзев жолдас хабарын береді. Мүм- 
кін, сізді қайтадан чертежник кып коюға тура келер.

— Алексей Николаевич! — деді Петька сыңғырлаған дау- 
сымен.— Мен сізге уәде беремін. Риза боласыз. Бір жолға ке- 
шіріңіз. Енді мен өзімді-өзім бақылап отырамыні

Ол катуланып тұрып шекесін жұдырығымен катты нұкып 
калды. Инженерлер біріне бірі қарасты, Тополевтің сары бу- 
рыл мұрты дір ете калды.

Есікті шалқасынан қайырып тастап, алкына басып бөлмеге 
Муза Филипповна кіріп келді де:

— Сізді бас инженер тез келсін деп жатыр. Ол сізге мың 
кайтара телефон соғып еді, жауап бермей қойдыңыз. Қазір тез 
барыңыз.

— Ж аксы ,— деді Ковшов. Ол Гудкинге тағы да бұрылып 
қарап: — Петюньчик, енді б ай к а!— деді.

— Сізді алмай кетпеймін,— деді Муза Филипповна.— Сіз- 
дің кабинетте отырып, телефонның трубкасын алмай отырға- 
ныңызды, ол жақсы біледі. М аған сіздің өлігіңізді болса да 
сүйреп алып кел деп бұйрык берілді.

Алексей чертеждерді жыйнап алып, секретарь әйелдің со- 
ңынан еріп кетті.

— Өзі бір нәрсеге таңертеңнен мазасызданулы,— деп Муза 
Филипповна жүре сөйлеп келеді.— Сізге келген еді, Тополевке 
кездесіп калып, ол бұған бірдеңе деген болса керек. Сізге теле- 
фонды соғып-соғып, әбден болмаған соң, ызаланып трубканы 
столға сарт еткізіп койып калғаны, сөйтіп оның телефон аппа- 
ратындағы мембранды ауыстыруға тура келді...

Беридзе тон киіп, үлкен столдың басында коржыйып отыр. 
Столдың үстінде тұрған электр плиткасының қызуына ұстап, 
қолын жылытады.

Столдың жанындағы тумбочканың үстінде тұрған селектор- 
дың шыңылдаған дыбысы есітіледі. Бас инженер кіріп келгон 
Алексейге көзінің қырымен карады да, микрофонға еңкейіп 
барып:

— Жолдас Прибытков, сіз Роговпең не жөнде келісе алмай 
жүрсіз, соны мен ұға алмай қойдым? — деп айғайлады.
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Прибытковтың даусы әрең естіледі. Бесінші учаскенін ин- 
женері не айтып турғанына түсіну үшін Алексей де күлағын 
қатты тікті.

— Мен айтып түрмын ғой... Автоколонна каласын салатын 
алаңды даярладык: ол жердің ағаштарын кестік, түбірлерін 
копарып алдык, котлован каздык. Ж атак үй мен гараж бір- 
ден-ак салына басталсын деп, Рогов бүйрык берді. «Сіз мұнда 
келгенге дейін үлгілі жатак үй салып коямын деп Батмановка 
уәде бергемін. Мүмкін, ол үш күннен кейін келіп калар» —
дейді... ^

— Өте жаксы, неғүрлым тезірек бітсе, солғұрлым жаксы,— 
деп Беридзе оны макұл көрді.— Сіз немене, қаланың салы- 
нуы ұзакка созылсын дейсіз бе?

— Мен кала тез салынуын колдаймын, бірак сонымен қа- 
тар инженерлік көзкараспен дұрыс салынсын деймін.

— Атап айтқанда?— деп бас инженер Прибытковты асык- 
тыра түсті.

— Рогов жатақ үй астынан желдік істелмей, кәдімгі 
«орындык» сыякты тіреулердің үстіне салына берсін деп жар- 
лык берді. Сөйтіп, ол сіздің үлгі-жобаңызды өзгертті. Егер де 
бұл жерлер мәңгі-бакый катып жататын болса, онда үй көпке 
шыдамайды. Бізден кейін келетін адамдарға үйді соңынан жа- 
ңадан салуға тура келеді. Нефтепроводтың болашақ кожала- 
ры—нефтепровод іске косылғаннан кейін сонда байырғы істеп 
калатын адамдар көп жылдар бойы ұзак пайдаланулары үшін 
кандай кұрылыс болса да күрделі етіп, берік кып салу керек 
деп өзініз әркашан айтып келе жатырсыз ғой.

— Учаскенің инженері ретінде, Роговқа өзіңіз не үсынды- 
ңыз?

— Мен сіз бекіткен үлгі жобаны қолдану керек деп катты 
талап қойдым.

— Сонсоң?
Әңгімесінің сарыны да, колдарының кенет сермелуі де, 

өзінің көңіл ауанын жөнді жасыра алмайтын бас инженердің 
бет пішіні де, ызаланғанын Алексейге айкын көрсетіп берді. 
«Ол маған, шынымен соншалыкты ашуланды ма екен? Немесе 
басқа бірдеңе болған ғой»— деп ойланып отырды Ковшов.

— Рогов менің айтқанымды тыңдамады,— деп шақты При- 
бытков.

— Үйді жобасыз да салуды білемін,—дейді,—Оның пікірін- 
ше, Тывлин ауданында мэңгі-бакый катып жататын жер жоқ 
болуға тиіс. Мысалға нанайлардың үйлерін келтіреді ^

— Сіздің пікіріңізше: ол жерде мәңгі-бақый катып жата- 
тын жер бар дейсіз бе?

Сөзсіз бар деп айта алмаймын, бірақ болуы мүмкін өйт- 
кені солтүстік жақ қой. Тексеру керек.
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— Сонда сіздің менен тілейтінініз не? — деді Беридзе ашу* 
лана сурап, жуан карындашпен столды тыкылдатып койып.

— Үлгі жобаны бұлжытпай колдану керек деп Роговқа
бұйрык берініз!

— Мұны істей алмаймын!— деп бастартты Георгий Давы-
дович.

— Неге істей алмайсыз? — деп Прибытков таң қалды. Онда 
учаскеге үлгі жобаны несіне бердіңіз?

— Прибытков жолдас, мен сізден мұндай сұракты күтпеген 
едім. Сіз жас емес, тәжрибелі инженерсіз. Үлгі жоба мәңгі- 
бакый катып жататын жерлерде кұрылыс жүргізілген уакыт- 
та алға койылатын негізгі талаптардың жыйнағы ретінде беріл- 
ген болатын-ды. Бірак ол бұлжымайтын заң емес, көрінген 
дертке шипа бола беретін ем емес. Мүмкін. Роговтыкы дұрыс 
шығар. Меніңше де, Тывлин ауданында мәңгі-бақый катып жа- 
татын жерлер жок сыяктанады. Ендеше, жобаның кейбір шарт- 
тарын орындаудан бастарту керек болады. Екінші жағынан 
алып карағанда, мүмкін, Рогов кателесіп те жүрген шығар.

— Мен сізге түсіне алмадым,— деді Прибытков.—  Соны- 
мен, не істеуіміз керек?

— Не істейтініңізді білмесеңіз, ол онша жаксы емес екен. 
Учаскедегі инженер дегеніміз — жобаның чертеждерін көшіріп 
кана, үн-түн жок айтканды орындай беретін әлдекім емес, ол 
өндірістің кожасы, техникалык заңдарды баскарып отыратын 
ең басты адам болып табылады. Құрылыс орнында мәңгі-ба- 
кый катып жататын жерлердің барын, я жоғын сіз анык білуге 
міндеттісіз. Егер бар болса, онда сіз курылысты жоба бойынша 
жүргізуді ұсынасыз. Ж ок болса, косымша токтам шығарасыз.

— Роговтың тексеруді күткісі келмейді, әңгіме сонда болып 
отыр гой.

— Оның ойын білемін,— деді Беридзе күліп.— Сіз тегі өте 
шабан кыймылдайтын адам болсаңыз керек, ал Роговтың құ- 
рылысты тез жүргізгісі келеді.

— Сіздің ойынызша мен бұл бетімнен каійтуым керек кой?
Солай ма, калай?

— Ж ок, өйтпеу керек! Беттен кайтуға рұқсат етпеймін! — 
деді Беридзе катты дауьістап.— Учаске инженерінің беделімен 
санасуға Роговты көндіруініз керек.

— Ендеше беделімді нығайту үшін маған жэрдем көр- 
сетіңіз!

— Жәрдемдесуге бармын. Бірак сізді әлдилеп отыратын 
әже болғым келмейді. Онда Рогов сізбен санасуды сөзсіз кояр 
еді. Беделінізді өзіңіз корғап алыныз. Айтканыңызды жактап 
жағаласыныз. Бірак акыл шеңберінен шығып кетпеңіз. Сіздер- 
дің өзара талас-тартыстарыңыз кұрылыс қаркынын бәсеңдет- 
пеуге тиіс.
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Сөзін аяктап, Беридзе селекторды алып тастады да, үлкен
трубкаға темекі салуға кірісті.

— Оның Роговпен жұмыс істеуі кыйын,— деді Алексей. 
Прибытков ескі тәртіпті колданғыш, көбінесе жобалык жұмыска 
бейімделген адам. Рогов жалпы алғанда, менін байкауымша, 
инженердің кұрылыстағы ролін төмендетуге бейім тұрады.

Беридзе бейнебір жаңа ғана байқағандай, Алексейге ашулы 
көзбен карады.

— Бұл немене өзі, Ковшов жолдас? Менің сіз үшін сонша- 
ма уакытымды бекерге кетіретін не жөнім бар? Не жок бола- 
сыз, не телефон соғып жауап ала алмайсың. Телефон коныра- 
уына жауап кайырмау деген кайдан шыккан өнеге? — Беридзе 
осы сөзіиің бәрін түйдектеп бір-ак айтып салды. Осындай кез- 
дерде ол «сен» деудің орнына «сіз» деп сөйлейтін-ді.

— Сөзіңізді тыңдап тұрмын,— деді Ковшов.
— Міне, сіз айткандардың бәрін тыңдай бересіз, амал не, 

одан шығар мән аз. Сіздің негізгі жобаңыз бір орыннан жыл-
жымай жатыр.

— Неге олай деп санайсыз? Менің ойымша істеліп жа- 
тыр,— деп Ковшов карсылык білдірді.

— Тек сіздің ойыңызша! — деді Беридзе.
Беридзенің ашумен бұзылған өңіне, көк көзін қадай, Алек- 

сей сабырмен:
— Істің жайын баяндап беруге рұксат етіңіз,— деді.
— Мен риза емеспін, тіпті риза емеспін,— деп бас инженер 

күбір-күбір етті, ал, өзі алдына Ковшовтың әкеліп жайып сал- 
ған чертеж кагаздарына әуестене карап отыр.

— Егер де нефтепровод өзеннің сол жак жағасымен салы- 
натын болса, кұргақта бір станцияның өзі жететіндігін есеп әб- 
ден дәлелдеп берді,— деп баяндады Алексей.

— Мен бұған күдіктенген де емеспін. Маған тіпті есептіқ 
керегі де жок,— Беридзе кағазды тез бір карап өтіп, әрі сырып 
тастады.— Менің білгім келетіні бұғаздың жайы.

Алексей бұғаз жөнінде не істеп жатканын түгел айтты. Бе- 
ридзе Петьканың өшірілген есебі мен чертежін көріп, тагы да 
ашуланды.

Мен канағаттана алмадым. Бұғаз жөніндегі жұмысыңыз 
мүлде токтап қалыпты.— Ол тұра келді де, колымен столға 
таянды.— Сіз керек десе траншея жөніндегі мәселені шешуді 
әлі ойланған да жоксыз ғой.

— Траншея жөніндегі мәселені қандай бағытта шешу кепек
соны айтып жіберіңізші? у и ’

— Мен неге айтып жіберуге тиістімін? — деп Беридзе ко- 
лын сілтеп калғанда, тоны иығынан сырғып түсіп кетті пп
тонды кайта көтермеді.-Өзіңіз ойлауыңыз керек, қашан аіІтьіп 
жібереді деп күтуге болмайды.
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Сіз үлкен жобалау тобының басшысысыз, ол бір кезде мен 
институтта кездестірген жана ғана оку бітіретін студент емес- 
сіз. Мен бір өзім бәрін бірдей ойлап таба алмаймын, көмектесі- 
ңіз. Өз инженерлерінізге дұрыстап жұмыс істетіңіз, олар көбі- 
несе бос отырады. Тіпті бейбітшілік кездің өзінде еңбексіз акы 
ал деп аіітылмайтын еді ғой.

— Мұны кімге нұскап айттыңыз?— деді Алексей жұлып 
алғандай.— Тек дәл көрсетіп, әділ айтыңыз. Менің байкауым- 
ша, жұмысты жұрт ар-ұятымен көп істеп жүр.

— Сіздің байкауыңызша, карт саботажник Тополев те жұ- 
мысты ар-ұятымен көп істеп жүр м е ?— деп акырды Беридзе.

— Бұл беталды тағылған кіна емес. Бірак, мен Тополевке 
ештене істей алатын емеспін. Ол туралы өзіңізге де сан рет 
айтканмын.

— Бір кыйкар шал туралы маған әлденеше рет айтудың 
кажеті жок. Өз карауыңыздағы адамды өзіңіз жөнге сала бі- 
ліңіз. Ал^одан ешкандай іс шығара алмайтын болсаныз, кадр 
бөліміне жіберіңіз, олар «г» болама, әйтеуір сондай бір статья 
бойынша, жұмыстан шығарыларда берілетін жәрдемсіз-ак кыз- 
меттен шығарып жіберсін. Біз жұмыс істегісі келмейтін кәрі- 
лерге пана болатын жер емеспіз.

Алексей карсыласудан пайда жок екенін түсініп, үндемеді. 
Әрине, данкты инженерді кадр бөліміне жіберуге, әсіресе, кыз- 
меттен шығарып жіберуге болмайтын еді.

— Не шыгарын өзіңіз ойлап караңызш ы!— деді тағы бас 
инженер кейіп.— Жоба бүкіл кұрылысты бөгеп отыр, ал сол 
кезде өндіріс бөлімінің бастығы баска бір бөгде нәрселермен 
шұғылданады, өзінің орынбасарын корғамакшы болады.

— Мен бөгде нәрселермен шұғылданып жүргенім жок, То- 
полевті де ешбір корғаған емеспін.

— Сағат сегіз жарымда сіздерге кіріп едім, ешкім жок 
екен. Сіз чиновник сыяктанып, жұмыска дәлме-дәл, тура көр- 
сетілген уакытта келеді екенсіз!

— Мен жаппай әскер өнерін үйрету кызметінде болып, са- 
ғат тоғызға бес минут калғанда келдім.

— Міне, міне, сізде іске катысы жок кызмет дегендер толып 
жатады. Мен сізді әлгі айткан кызметіңізден босата аламын.

— Оның кажеті не? Мен баскалардан артыкпын ба, жок 
болмаса төменмін бе? Жаппай әскер өнерін үйренудің жұмысқа 
кедергісі жок.

— Сіздің кабинетініздің өзінде жанды кедергі отыр. Мен 
Тополевпен әнгімелескенімде, оның іс жөнінен түк хабары жоқ 
екендігі маған ап-айкын болды. Сіз оны жұмыска тартпай 
жүрсіз.

Ковшов тағы оның күйіп-піскен ашуының басылуын күте 
тұрды да, есіне алсын дегендей:
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__ Тополевке ерекше әдіс колданған жөн. Біздің бәріміз
онын ісіне көніл коюдамыз, бірак онын бабын таба алмадык. 
Бұл адамның жасы алпыстан асканын үмытуға болмайды.

— Үлбіреген жібек көйлек киген бойжеткен ғой! Көйлегінін 
етегін басып алмау үшін, ерекше әдіс керек екен ғо й !— деп
Георгий Давыдович кекетіп койды.

— Ол жөнінде біз біркатар әдепсіздік істедік,— деді тағы 
да Ковшов.— Ен алғашкы танысканнын өзінде ак, сіз онын 
жер-жебіріне жеттініз, бұл — бір деніз. Өзімен сөйлесіп алмай 
тұрып, оны маған орынбасар етіп белгіледіңіз, бұл — екі де- 
ніз. Мен оны өз кабинетіме апарып, бала сыяктандырып, өзіме 
карама-карсы отыруға мәжбүр еттім, бұл — үш деніз. Кабырға 
газетіне жазып өкпеле<тік,— төрт деніз... Шынын айтканда, 
оны бізден алса, казір мен карсы болмас едім. Өзім одан кы- 
сылып болдым. Ашулы көзімен арбап, насыбайын иіскеп кой- 
ып, тастай катып үндемей мелшиеді де отырады. Мен онымен 
жөндеп сөйлеспекші болып та әрекеттендім, одан еш^ене шык- 
пады, сөзімді аяғына дейін тыңдамай киіп кетті: «Мен өмірім- 
дегі өз жоспарымды орындағамын. Сіздерде кандай көрсеткіш 
болар екен, оны да көрермін» дегенді айтты.

— Ол туралы енді тындағым да келмейді!— деді Беридзе. 
Сирек кездесетін өсімдік сыяктандырып, шынының ішіне сактап 
коям десеніз де, ерік өзіңізде. Мен сізді ол үшін шакырған
ЖОКГіЫН.

Әнгіме кезінде бас инженер кұрылыстың схемалык үлкен 
картасының бүкіл бойына түйреуішпен түйрелген кағаздарды 
колымен козғап отырды. Бұл оның естелік-картотекасы еді. Осы 
кағаздарға ең манызды деген мәселелер жазылып отыратын. 
Онда белгіленген мәселе әбден шешіліп болғанша, кағаздардың 
кайсысы болсын картадан алынып тасталмайтын. Жанадан кел- 
ген үй сыпырушы әйел керегі жок кағаз екен деп Беридзенін 
осы кағаздарын корзинкаға лактырып тастағанда, каншама 
айғай-шу болғанын Алексей есіне түсірді.

Беридзе Алексейдің көзінде күлкі барын байкап калып, 
жақтырмаған түрмен:

— Жоба жөніндегі жұмысты тезірек бітіру керек,— деді.
Өлкелік бастыктар алдында Грубскиймен талас-тартыс бола-
тыидыгын Залкинд маған бүгін ескертіп койды. Өзіміздің негіз-
гі ойымызды мен тағы бір карап тексеріп өтпекшімін. Жуыкта-
ғы күндерде трассаға кетпекпін. Қүрғактағы даулы участкелер-
Дін барлығын ніанғымен аралаймын. Өзеннің сол жак жағасы
мен оң жақ жағасын да байкап караймын. Егер сіз менімен
бірге барсаныз тіпті жақсы болар еді. Әрине, сізсіз де баоып 
кайта аламын. ү

Ол не дер екен дегендей Алексейге карады. Шылдыр ете 
қалған телефон Алексейдің жауабын бөліп кетті.
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— Менде отыр, мінекейіңіз!— деп Беридзе трубканы Ков-
шовка берді.

— Сәлеметсіз бе, жігітім, мейрамыныз кұтты болсын!—де- 
ген Залкиндтің акырын даусы естілді. Парторгтың даусында бір 
мейрімділіктің түрі бар ғой деген сезім Алексейдің ойына ерік- 
сіз келе калды.

— Казір жұмысыңыз көп пе?
— Жайшылыктағыдай. Онша асығыс жұмысым жок.
— Келіп кете аласыз ба?
— Қазір барайын.
Трубканы орнына койып, ол Беридземен әнгімесінің аяғын 

күтті. Георгий Давыдовичтің кандай да болса бір маңызды нәр- 
се айтатындығын Алексей сезді.

— Жүре берініз, сіз боссыз,—  деп Беридзе түрегелді.
— Бірдеңе айтпакшы едіңіз ғой?...
— Залкиндке барыңыз,— деді Беридзе табандай кайта- 

лап.— Қазір ғана келемін деп уәде бердіңіз. Ол сізді күтіп оты-
ра ма!

Беридзе тонын иығына жамылып алып кайта отырды да, ка- 
ғаздарға үңілді. Оның осынша неге кейігеніне түсіне алмай, 
Ковіпов біраз түрып калды. Бірак Беридзе оны байкамаған тә- 
різді.

Он төртінші тарау

ЖЕТІНШІ НОЯБРЬДІҢ КҮНДІЗІ МЕН КЕШІ

Залкиндте Грубский отыр еді. Оның түрі мейрамға лайык- 
талған, үстінде судай жаңа сұр костюмі мен сүр жемпірі бар, 
оның астынан кіршіксіз ак көйлегі мен жібек галстугі көрінеді. 
«Кұрмет белгісі» ордені омырауында жаркырап түр. Залкинд 
те Ленин, Кызыл ту және Кызыл жулдыз ордендарын кадаған, 
ол да мейрамға лайыкты киінген. Ковшов өзінің жайшылык- 
тағы киімімен келгеніне кысылып калды.

— Отыр, Алексей Николаевич,— деп Залкинд Ковшовтың 
колын катты кысып амандасты да Грубскинге бүрылды.— Сізді 
тыңдап отырмын.

— Мен сізге партия басшысы деп тағы келіп отырмын. 
Амал не, менің кұрылыс бастыгына жасаған өтінішім іске ас- 
пай келеді.— Грубский білгішсініп, манызданып, тіпті біраз 
көтеріле сөйледі.— Бастапкы кезде мен бастартуға бел байла- 
дым. Беридзе жолдастың токтамына кайтадан үзі.пді-кесілді 
қарсылык білдіруге азаматтык арым мәжбүр етті. Олары ат-үс- 
ті, кате жасалғандыктан курылысты түйыкка әкеліп камайды. 
Мен өзімнің карсылыктарымды әбден тәптештеп ойлап сіздің 
атыңызға жазған баяндау хатымда білдірдім.
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«Тағы бір баяндау хат»,— дей жаздады Алексей. -Я
_ Менің атыма бекер жазған екенсіз,— деді Залкинд.—

Мен сізге бұрын да айтқам және тағы да айтам: мен Беридзе- 
нің ұсынысын куаттаймын, оны мейлінше қолдаймын да.

— Сіз адасасыз! — деп Грубский даусын көтеріп орнынан 
тұра бастады. Мұнсыз да оның қоңыр тарткан беті, одан сайын 
коңырланды.— Сырткы әсері мен көркем сөзіне беріліп кетпеуі- 
нізді өтінем сізден. Бұлар құрылысты көп кешікпей күйрету- 
ге апарып соғады. Соңынан өкінесіз, бірақ ол кезде кеш бо-
лады. . .

Алексей сөзге кіріспек болып ыңғайланып еді, Залкинд оны
көз кыйығымен тоқтатты. Парторг жуынған сыякты екі қолы- 
мен бетін сыйпады да, бір минуттай үндемей қалды.

— Сіз, Грубский жолдас, тәрізі осыған шын ниетіңізбен 
карсы болып отырған сыяктысыз. Бірақ бұл сізді актай алмай- 
ды. Сізге мен бір сұрак берер едім: ал егер Беридзенікі дұрыс 
болса, қайтер еді? Айталык, маған казір кайсыңыздікі кате 
екені инженер болмасам да көрініп отыр?

— Егер мен кателескен болсам,— деді Грубский біраз кіді- 
рістен кейін, сіз мені соғыс уакытының сотына беруіңізге бо- 
лады. Ал егер сол кезде Беридзе менің бетіме түкірсе, мен оған 
кешірер едім.

— Әзір егжей-тегжейіне жеткенше, сіз өзіңіз Беридзенің бе- 
тіне түкіруге тырысып жүрсіз ғой,— деп Қовшов шыдай алмай, 
дүрсе коя берді.

— Асык па,— деп Залкинд оны токтатып тастады.— Берид- 
зе де емес, мен де емес, сіз адасып жүрсіз, Грубский жолдас. 
Өз көзкарасыңыздың кателігін әлі күнге дейін түсініп мойын- 
дамағаныңыз, әрине, өте жаман — өзіңіз үшін жаман. Сіз маған 
келіп өтінгендіктен, сіздің баяндау хатыңызды Мемлекеттік 
Отан Қорғау Комитетінің өкіліне немесе өлкелік партия коми- 
тетінің секретарына жолдауға уәде берем. Қайсыңыздікі дұ- 
рыс, кайсыңыз кіналы екендіктеріңізді, мейлі, солар шешсін. 
Беридзеиің жобасын жақтайтындығымды қайталап тағы айта- 
мын. Бұган сіздің көңіліңіз дауалай ма?

Бір жағы сізге сенсем, екіншіден Рубежанскіде мені 
түсінер деп те үміт еткім келеді,— деп Грубский жауап кайыр- 
Дьі. Мен баяндау хатымды карап шығып, ол да кол койсын 
деп инженер Тополевке бердім. Ол жобаны бірге жасаскан ав- 
тордың бірі және менің көзкарасымды жактайтын адам Мате- 
риалды содан алып, сізге әкеліп тапсырамын.

. г РУбскийді шығарып салып, Залкинд Алексейдің жанына
кішкене диванға келіп отырды, оған темекі салған былғары ки- 
сетін ұсынды. н

— Темекі тарт, шырак Алеша. Маған темекіні 
көңілсіз. жалғыз тарту
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Алексей темекіні ыцғайсыз орады. Залкинд одан кисетті өзі
алды да, газет кағазына екі темекіні лезде орады.

Аузынан темекі түтінін шығара отырып:
— Грубский калай, саған ұнады м а ? — деді Залкинд.
— Тіпті ұнаған жок. Аякка оралып, тек бөгет болып жүр. 

Сүйкімсіз адам, мүмкін зыянкес те болар,— деді түтінге шаша- 
лып жөтелген Алексей.

— Тіпті зыянкес те етіп койдың б а!— деп Залкинд коста- 
мады.— Бүгін ертемен, таң алдында жұрт ракаттанып тыныш 
алған кезде, Стартта болдым. Бүгінгі күн өзінің несімен көр- 
некті күн болады ?— деген ой түсті.— Залкиндтің бетіне терең 
ойдың рені кірді.— Волоколамск түбіндегі окоптарда отырган 
москвалыктарды, Севастополь тастары арасындағы теңізшілер- 
ді, полярниктерді, ленинградтыктарды елестеттім. Шекарадағы 
біздің кыйыр-шығыстыктарды да көз алды.ма келтірдім. Менің 
ойымша, бүгінгі күні, жұрт кәдімгі жайшылыктағыдай болмау- 
ға тиіс. Жок, күнделік калпынан кенет өзгере калады демей- 
мін! Олай болжау анкаулык болар еді. Жұрт бұрынғы калпын- 
да калады, бірак бойындағы бар жақсылығын сыртка шығарып 
көрсетуге тиіс.

— Грубскийге осының кандай да болса катнасы бар ма?
— Я, оған да бар. Бүгін Грубский маған жайшылыктағыдай 

емес көрінді. Онын алдына коятын бірінші максаты ниеті түзу- 
лігі мен сырткы түрін сактауға тырысу ғой. Жоба жвніндегі 
сіздің манипуляциянызға карсы өз пікірін ол маған әлдекашан 
айткан-ды. Сонымен, енді оның ісі болмаса керек еді. Естідің 
бе? Ол да азаматтык ар туралы сөйлей бастады ғой! Ол өзіні- 
кінің дұрыстығына сенеді және онысын дәлелдеуге белсене ты- 
рысады.

— Жарайды, Грубский бүгін елден ерекше бір белсенді 
дейік. Осымен катар, тіпті сол зыянкес болмаған күннің езінде 
де, оның белсенділігі кұрылыска зыян екені саған сезілмей ме? 
Егер сотка беруге болмаса, оны куып жіберу керек еді!

— Күшті айтылған сөз! Шырак Алеша, біздің жағдайымыз, 
сенің болжаүыннан гөрі кыйынырак. Оны куып жіберуте әока- 
шан уакыт "табамыз. Калай дегенде де, ол кәрнекті инженер, 
күрылысшылар арасында беделі күтпті, әзір күшін жоймағая 
жобаның авторы. Біз күрылыстың ескі техни-галык конпепция- 
сын бүзып, түгелге жуык жанасын күрдык. Бірак біздің жоба 
Москвамен келістп. Рубежанскіде бекіткея минуттан бастап ка- 
на ресми түрде толык күшіне кіреді.

_ Сөйтіп, Грубский бегет жасай берсія бе?
— Жок, бегет жасаута оған юм жол береді' Егер білгініз 

келсе. осы Грубскийдіа жүрген:н:а өзінен, белгіті б р обые-тиз- 
тік пайда барын керіп жүрмія. Өзінің элгіндей квзкарасы бола
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м  ж ж а -Ж ббзт  жэеэуға к ъ и ет ест  жүр гой,— дел 
К л х а м  иазіія ш ш р а й п іп  кулана карады. д д

— Сойыч к^егіи: доргеи Ш  сыяктымын! — дел күлді
Длеха?й •

— Сіза«рді:й' жумышіштгэ Грубстгяй маззсызлык элементія 
кіргітбей ме> Сіэ ш ии ж/>жыи тексеретін боласыэ, ол сіздіч 
жлйаиіш іт им ш зы  шнайды. Осыиын очі-ак сізге барлыгыя 
байы\аы түрле ойдэл істеуге м&жбүр етлей ме? Онымен тобе- 
лес? галзкга жүрііш,.жобзиызлы к&риекіі,дэлелді етугетырысыя 
жүрсіз. Тііоті' оиыи соигы бэиидау хатыиын озі де пайдасын ти- 
ігіізелі Оетысын Рубежаисхіге жіберуім керек болады. Мұныч

жс*баиы караулы те-.летелл Ь*л бзяндау хат болмағанда, 
езЫіз жббаиы кашаи жібертеише Рубежзнскідегілер тосып 
отмоз берер еді. Ал еиді Грубскиймеи косып барлығымыздь» 
Пасареа та байьгмды түрде сойлесуге тығыз шакыруға тиіс. 
Соилыктаи Ьеридзе екеуіие айтатыиым: тездетінлер!

— Ьеридзеніи трасезиы лыжамен аралап шығуға не үшія 
еғутл әзірлеигеяіи, мағаи мурсатаиа бермей сондай жұмыскз 
жеккеиіи жаиа тусіидім.— деді Алексей.— Біздің жүмысымыз- 
жыт кжшШгі дайыи, тек буғзэ аркылы »ту әзір реттелмей жа- 
тыр, Ал Грубский жоиіиде сен мені токырата алмайсын, калай 
і^сеи де т  алаяк,

— Ьіреуге тои пішпей түра алмайсын-ау? Қоспаеы жок ак 
и-°л<есе кзрз зйкыи сурет дейтін суретшілердік мынадай атау- 
лзры болэтын, Жүртты сондай айкын калпында көремін деп 
бекерге тырысасын. Әрине, дүдамал, өзінік кандай екені әлі 
аиыктзлмзгаи злзмлардык барлыгын зыянкестер катарына 
жззз сзлу дегеи оняй дя, женіл ле іс. Өмірде олай болып шык- 
пзйлы. Ьіздіи елде зыянкес легсндер — бірен-саран, ал, өздері- 
нж толып жзткан кемшіліктері аркасында сүйкімсіз болып 
жүргеилерлін саны біркатар. Одардан колды бір-ак сілтеп 
бе ;уге бола ма? I рубский жау емес. взінше ол адал адам. Бар- 
лмк пзіе оньж мяктаншактығы мен кертартпалығында, онда 
изара сын сеэімі деген мүлде жоктык касы. Ол білгіш инженер. 
Ьз іки. онын білетіндігі ііе|іидзеден де кем түспес. Беридзе — 
жянашыл, Грубский — эпигон1, бүлардың айырмашылығы тек 
осы гяна. Ғылым мен техника жвніндегі шетел беделділерінің 
Канлай пікірі болса да, оны Грубский калткысыз кабылданды 
дегенді естідім.

— Лкыры, Грубскийді не істейтін болдың? — деп сұрады 
Алексей — Сен оны кайта тәпбиелегің келе ме?

— Нсге мсн ғана дейсін? Біздін елде адамды бұрынғысынан 
езгертіп, взінің орнына тауып коятын коллектив пен біздің бү-

' Э п и г о н - б і р  бағыттан айнымайтын, өз бетімен жаналык таба
■ УіМ г іи іы н  адаМв 
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кіл еистемамыз. Берідзе екеуінің араеында, тегі, актык айкас
болып, Грубский женілетін болар,— еонда оған: не Беридземен 
бірге соның жобасын іске асыру жолында жумыс істей бастау- 
ды, не болмаса курылыстан кету мәселссін өзі калап шешуіне 
тура келеді. Щ

— Саііып келгенде, егер Грубский өзінін катесін түсінсе, 
ол бурынгы калпынан өзгереді деп ойлайеын ба?

— Сөзсіз. Өзінің терістігін біліп мойындау деген, оған түс- 
кен үлкен ауыртпалыкпен бірдей. Грубский осы асулардан 
■ өтксн кезде, курылыстың бір ынталы адамына айналады.

Алексей басын шайкап, сенер-сенбес ернін кысты:
— Одан ынта күтіп жарылкана алмай, нефтепроводты 

салып аламыз ба деп коркамын. Менің кәрілігі жеткен орынба- 
сарымсыз да салармыз. Сенің теорияң бойынша, тас сыякты 
катып калған Тополев те бүгінгі күні өзін бір өзгешелікпен 
көрсетуге тиісті ғой?

— Сөйтуге міндетті. Соған көз кырыңды салыңкырауына 
конес берем. Шырак Алеша, бүгінгі күні, кеудееінде жаны бар 
адам, азін кайтсе де көрсететін күн. Бірак еен Тополевтен аяк 
астынан шыккан ерлік кыймыл күтпе, сен өзгешелікті көзге 
тусе коймайтын карапайым, жай нәрседен ізде. Ол карт көпке 
татыйтын адам...

— Мені бүгін бір кыз таңдандырды,— деді Алексей мойын- 
дап.— Қарамаға көбелектей ұшып-конған женілтек секілді 
еді, ол кенет каделі және жаксы бір сөздерді айтып салғаны. 
Сенің теориянмен үйлес келе ме?

— Келеді, Залкинд акырын ғана, шын жүрегімен күлді.— 
Мен де бір кыз туралы — Таня Васильченко туралы әнгіме ай- 
тайын. Шынына келгенде оны мен өз пікірімді дәлелдеу үшін 
айтпаймын. Мен Танямен таңертең Стартта кездестім, ол онда 
ө.зінің колоннасын жабдыктап жатыр екен. Біз атүсті әнгімелес- 
тік, ал оның бір әбігерЛікте екенін мен біле койдым. Білу кый- 
ын емес кой. Жайшылыкта катал, өткір тілді, теріске жорымай 
айтканда соткар адам ғой. Бұған не болды екен? деп ойладым. 
«Ал Татьяна, енді разы шығарсың?» — деп сұрадым одан. «Әб- 
ден разымын»,— деді. Бірак даусында түйіткіл бар сыякты. 
Маган да, онын аяк астынан управлениені тастап кеткісі кел- 
мейтін ойы бар сыякты көрінді. «Неге капа болдын?» деп сұра- 
дым. «Ештене емес», деді. Не болғанын өзі де білмей Тұрған 
тәрізді. Бұған, мүмкін, бір лирика келіп араласкан болар?

«Әх, Георгий кыздың тынышын бұздың-ау»— деп ішінев 
ойлаған Алексей былай деді:

— Біздің сакалды да бүгін мені таңдандырды.
— Я. бүгінгі күн оган аса манызлы және мәнді күн.
— Жалмауыздай, ашулы. Акырып, жекіріп барады!
— Ашулы? — деп Залкинд танданды.— А^еніңше, бүгін Бе-
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ридледея жайдары адам таба алмассың.— Ол сағатына карады 
да, түрегелді.— Ал, шырак Алеша, өткізген уакытымыздың 
есесін толтырайык. іМен сені жобаны тездет деп ескертуге ша- 
кырып едім. Содан кейін бюро мәжлісін кашан шакырамыз, 
соны келісуіміз керек. Беридзені нак бүгін алу керек. С?.ғат үш-
те жыйналсак деймін. Ш

— Беридзені алу керек? Қайда аламыз? ':1
— Ол саған ешнэрсе айтпап ба еді? Қызык екен! — деп 

Залкинд таң калды.— Ол кеше түнде маған партияға кіруге 
арыз әкеліп берді. Мен оған кепілдеме бердім. Екіншісін 
Батманов беріпті. Үшіншісін сенен алатын шығар деп ойлап 
едім.

Алексей тан калды. Қлубта Беридзенің мұның жанына кел- 
гені есіне түсті, сонда ол ақылдасуға әрі кепілдеме сұрауға кел- 
ген болуы керек. Алексей одан бойын аулакка салды. Георгий 
ертемен де жай келмеген екен. Жолдасының күйгелектенгені, 
бүгінгі мінез-кұлкының жайы енді түсінікті болды. Парторгтын. 
кейінгі айткан сөздерін, абыржыған Алексей жөнді түсіне ал- 
мады. Залкиндтің телефонға кеніл бөлгені жаксы болды. Мұның 
селектор аппараты болмағандыктан, ол үшінші учаскемен те- 
лефонист аркылы сөйлесті. |

— Темкиннен сұранызшы жұмыстары калай екен? Бүгін 
учаскеде үлкен өзгеріс болуға тиісті. Мұндай күнде жұртты 
кандай ерлікке болса да бастауға болады.

Залкинд тындап отыр, айтылып жаткан хабарға оның жан- 
тәнін салатындығын бет бейнесінен-ак оп-оңай білуге болатын 
еді. Жүрт жүмыста, шаршау дегенді білместен, бар ынтасын 
салып істеп жатыр... деп Темкин хабарлап тұр. Ертемен жұмыс- 
тың ынғайы келмеп еді, бірақ Некрасов жұмыс үстінде брига- 
даларды боліп, орналастыру тәртібін өзгертіп, казір жаксы 
жүріп барәды. Оң жак жағадан дүние-мүліктерді тасып жеткі- 
зу жүмысы да катты екпінмен жүріп жатыр. Жаксы кұрылыс- 
уйлерлің барлығын бұзып алып, екінші жағаға тасуға ұйғар- 
дык. Осымен кабат, кұрылысшылар учаскенің бойына жол 
салып, жаиа жердің жағалаудағы аланын кенейтіп жасамакшы.

Ғ.фимов калай? Ол қайда, не істеп жүр? — деп сұрады 
Залкинд.

— Жүртпен бірге,—деп телефонист ананың сараң жауабын 
айтты, Темкиннің бәрін бірдей тәптіштеп айткысы келмей тұр- 
ғанын Залкинд аңғарып калды.

Алексей түра келді. Залкинд аузындағы телефон трубкасын 
колымен басып тұрып былай деді:

— Алексей әлі біткен жок... Газеттің кезекті номеріне беру 
үшін жоба туралы сенің жаксылап жазған макалаң керек Бө- 
гет неде болып отыр, не істелді, не істелмеді және оның себебі 
не? — осының барлығын жұртқа айтуымыз керек. Трассадан
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түскен жаксы ұсыныстар сол макаламызға жауап болады. 
Мельниковтың конференцияда айткандары есіңде бар ма? А\а- 
кала ертеңге керек. Келістік қой? Ал кешке, тағы бірдеме бөгет 
болмаса, екеуміз калаға, Тереховтың забодына барамыз. Қар- 
сы емессің ғой? Бәрекелді. Сағат үшке дейін сау бола түр!..

Алексей алғашкы бетінде Беридзеге карай бармак еді, бірак 
Георгий Давыдовичтің көзіне түскісі келмей, Муза Филиппов- 
наның жанына келіп кідіріп калды. Бас инженердің қалай ка- 
былдайтынын біле алмай және кіруге себеп те таба алмай сас- 
ты. Жолдасының мазасын алып кейітпеу үшін, оның үйіне 
баруға да көңілі шаппады. Ол әбден ашуы басылғанша күте 
түрғанын макұл көрді.

Ковшовтың абыржып түрғанын байқап, Муза Филипповна
өз инициативасы бойынша, Беридзеге кіріп, таңыркагандай
болып кайтып келді:

— «Қолым тимейді» —  дейді. Түкке түсінбеймін. Алексей
Николаевич, ұрсысып қалдыңыздар ма?

— Сол 'тәрізді,— деп жауап берді де, Алексей ренжіп, өз 
бөлмссіне кайтып келді.

Тополевтің столының касында Грубский әрлі-берлі жүр 
екен. «Иттің балалары, баяндама хатка кол койып жатыр екеи 
ғой!» — деп ойлады Алексей. Инженердің екеуі де бірдеңеге 
абыржыган сыякты. Грубскийдің мүрны мүлдем көгеріп кетіпті, 
ол дыбысын акырын ғана шығарып, орамалына мұрнын сінбір- 
ді. Тополев ашулы реңмен қозғалмастан катып калыпты, ит 
балыктікіндей тікірейген мұрты акырын кыбыр-кыбыр етіп 
қояды.

— Сөйтіп, Кузьма Кузьмич, сіз риза емессіз б е ? — деп сү- 
рады Грубский прокурор тәрізденіп.

— Петр Ефимович, риза е.меспін. Тіпті риза емеспін,— деп 
карт кесіп айтты да, бүрынгы өз бастығынан теріс айналып те- 
резеге карай барып, өзінің темекі сауытымен айналысты.

— Таңмын, әрі күйініштімін, оны жасыра алмаймын,— деп 
Грубский баяндама кағазды орап бүктеді де, шыгыл кетті.

«Ж ау жасағынын ынтымағы бүзылған екен!» — деп жорыды 
Алексей.— Михаил Борисович дүрыс айтыпты: каткан тас жі- 
біді, козғалып, жан кірді».

Алексейдің көңілі көтерілді. Ол картка сонша тесіле кара- 
ғанда, Тополев те дүрдиген кабагынын астымен оган көзін ті- 
гіп карады. Бірдене деп тіл кату керек болды да, Алексей бы- 
лай деді:

— Кузьма Кузьмич, көмектесіп жіберішзші! Жоба жонінде 
газетке макала жазып беріндер деп, парторг сіз екеуімізге тап- 
сырма берді. Коллектнвке біздің кыйыншылыктарымызды ту- 
сіндіріп айту керек. Мұныа өзі трассада инициатива көтеретін 
жана бір турткі батуы мумкін.
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— Мен тілші болуға жарамаймын,— өмірімде жазушылык- 
пен шұғылданған жан емеспін,— деп карт күнк ете түсті.

— Жакындасу үшін коланлы кезенін тауып пайдалана ал- 
мағанын, Алексей жаксы түсінді. Грубскиймен сөйлескен сөз 
Тополевтің мазасын кетірген екен, сондыктан бүған іле-шала 
байланысудын кажеті жок еді. Газет туралы айту да орынсыз 
еді. Сыкак сурет жайындағы карттың өкпесі әлі басылған жок
екен. 1

— Жұртка бүғаз жайын калай түсіндіреміз, ен болмаса, сол
жөнінде акыл берінізші. Траншея туралы ешнәрсе шешілген 
жок,— сол кұрғырды калай казар екенбіз? |

Тополев орнынан тұрды да, үндеместен шығып кетті. Мысы 
кұрып отырған Ковшов кұлақтан өте шылдыраған телефоннын 
трубкасын жұлып келіп алды. '%

— «Алло» деудің орнына: щ
— Қураған курай,— деді де, Таня Васильченконың даусын 

естіп күліп жіберді.— Жок, мен сізге айтпаймын. Егер өсімдік- 
ке, жеміске тенеп айтсак, сіз деген жас сәбізсіз ғой. Сіздің мә- 
селенізді кейінге калдыруға болмайды, тіпті, казір келініз.

Таня Федосовпен бірге келіп кірді. Федосов калжыңмен. 
Таня ашумен таласып келді. щ

— Мына сүйкімді бойжеткен тағы не тілейді, каранызшы,
Алексей Николаевич. Тіпті маскара! — Қеректі заттар сұраған 
кағаздарын Федосов Ковшовтың алдына жайып салды.— Онын 
үстіне барлығын оған казір аяк астынан табу керек. Не жұмыс- 
тың кезегімен, не біздегі мүмкіншіліктермен есептескісі кел- 
мейді. Бар болғаны — бер! — дейді. 1

— Мүмкіншіліктерінмен есептескім келмейді.— Таня жұм- 
сак орындыкка барып отырды да, жымыйып күлген кызыл шы- 
райлы жабдыктаушыға салкын жүзбен карады. — Біз ертен 
шығамыз, ең кажет дегендері бүгін берілуге тиіс. Қалғанын 
соңымыздан жібересіз.

— Бойжеткенді бастык етіп белгілеуге үлгермей-ак ол өзі- 
нің бойындағы әеем касиеттерінің жартысынан калай тез айы- 
рылып кала койды екен,— деп Федосов кара көздерін ойнакшы- 
тып тұр. Таня отырған жерде ол әшейіндегіден гөрі кыза 
сөйлеп, оның үстіне сөйлескенде өзінен-өзі масаттана түсетін.

— Менің касиетім заявкаға тіркелмейді, сондыктан, сізге 
оның кажеті де жок болар. Керекті заттарды алу үшін, тіпті 
мыстан кемпір болып кетуге де карсылығым жок. Соларды ма- 
ған беріңізші. Сізде ол туралы бұйрык та бар. Әлде сізДің үсті- 
ңізден арыз айтып Беридзеге тағы барайын ба?

— Алексей Николаевич, байкап караңыз! Бас инженерге 
Танечка мені шағыстырып та үлгеріпті, ол да бүгінгі касиетті 
күнмен санаспай, маған толып жаткан сүйкімсіз сөздер айтып 
тастады. Тұздаған ащы балык жегендей, жүрегім өртеніп жүр
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— Бул кісінің сурауы дұрыс,— деп тужырды Ковшов, Таня 
сураган заттардың тізімін көріп.— Болмашы біреулерін ғана 
өшіруге болады, міне, мен белгі койдым. Айткандай, заявкада 
бас инженердің бурыштамасы бар. Ол буйрыкты орындау сізге 
міндет емее пе, сіз оны неге саудага салып жүрсіз?

— Міндет, әбден міндет,— деп Федосов столдағы мәлімет 
кагазды алып курсінді.— Ой, кандай көнілсіз адам едіндер! 
Сіздермен шаруашылык іс жөнінде сөз сөйлесуге мүмкін бе? 
Осынын бәрін менің кайдан алатынымды,— сіздер бір сурады- 
ңыздар ма?

— Көлгірсімеңіз, сіздің түкпір-түкпірлеріңізде дүниенің 
бәрі тығулы жатыр,— деп Таня табалай сәйледі.— Тек беруге 
кыймайсыз. Складтарыңыз лык толып, кұлыптаулы түрғаны, 
нефтенроводтың же./іден салынып жатканы сіздін түсіңізге кіре- 
тін болар. Сіз Либерманнан да дүниеконыз болып барасыз.

— Жарайды, Танечка, ашуланбаныз. Жерден казсам да, 
сізді толык камтамасыз етейін деп, жабдыктаушы кызды сы- 
паііылыкпен өзіне карай тартты.

— Барлығын тегіс алғаннан кейін барып рахмет айтар- 
мын,— деп Таня одан бойын тартып шегіне түсті.

— Сөйтіп, ертен жолға шығасыздар ғой? — деп сұрады одан 
Алексей. — Жолаяк кайда?

— Жолаяк? — деп Таня кайталап сүрады да, бір күрсін- 
ді.— Түрлі кызметтер ойымды жеп барады. Оның үстіне менің 
үй-күйім жок, кай жерде жасаймын?

— Біздікінде!— деп Федосов куанып кетті. Дәл бүгін 
жақсы компания бас косамыз. Георгий Давыдовичті де шакы- 
рамыз.

— Георгий Давыдовичті айтудың бүл жерде кажеті не? — 
деп Таня оған күдіктене карады.

— Филимонов пен Либерман келіп сөзді бөліп жіберді. 
Стартка бірге барайык деп олар Алексейді ертіп әкетуге келген 
екен. Либерманды кере салып Федосовтың өні кашып кетті. 
Либерман Алексеймен, Танямен амандасты, ал Федосовка ка- 
раган да жок. Жабдыктаушылар әлі күнге дейін кастасып ке- 
леді, бф-біріне істеген кыямпурыстыктары туралы баскармада 
түрлі сыкак әнгімелер таралып айтылып жүретін-ді.

Федосов Алексейді бір минутка шакырып анадай апарып:
— Шын айтамын, кешке келіңіз! Бүгін мейрам ғой! Біраз 

ішерміз, әңгімелесерміз, кумарлар табылса «пулька» соғар. 
Жүртпен араласуыныз керек, тым сопы болып кетіпсіз, оныңыз 
жарамайды. Георгий Давыдовичті де әкелемін. Татьяна да 
Келеді.

— Вілмеймін,— деді Ковшов.
— Сізге бір кыздын ыкласы түсіп жүр екен,— деп Федосов 

кызыктыра түсті.— Айткандай, ол кызда менің де көнілім бар
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е3; _  ю л ж ы я косты-—Сояымен, сіз мені аяғымнан шалып
жүрсЬ Кмггаикя үшік. эйтеуір, снге нкпелеймін. Щ

— Бүг и мүмкіишілік болэр ма екен, алда әлі толып жат- 
к а -* мыс бзс*,- ■ леп Алексей бастартты. Ыкласы т . .кен ^.ыз, 
тег; і(5г>лар ау деп ойлады ол.— Шакырганына рах.мет.

Баеыи г: алкайтып Таия шек-сілесі катып күле берді, Либер-
маи күикілдей сойлел:

Күлвгіи еигтеие жок, Мынау адамнын мені келеке еткені
сЬге катты үиайтын болар. Щ

— СЬді келеке етіп жаткан кім? — деп Ковшов олардыд 
жаиы а кайтып ке-тді. Жымыя күлген кыздың жайдары нүрлы 
ж зі-е г*л кез айырмай кумарга карады. «Беридзе мен Таняға 
ері' кайгткеиде де Федосовтың уйіне бару керек» деп ойла-
ды ол.

Жабдыктаушыиы ымдап кврсетіл, Алексейге Таня — ке- 
п; кешке огаи біреу телефон соғыпты. Бұл трубканы алып: 
«Тыклап түрган Либерман» — депті. Ал бір еркек дауыс: «Сіз 
егексіз» деп жауап береді. Либерман, әрине. ашулана айкай са- 
Аг/п: «Сойлеп түрған кім?» — деп сүрайды. Белгісіз адам: 
«Жүрттын барі солай деп жүр» — деп трубканы іле салыпты.

Меи карыздар болып калмаспын. Бұдан да зәрлірек бір- 
деме ойлап табармын! — деп Либерман кіжініп койды.

Мумк н, ол Федосов емес, калжындап жүрген баска бі- 
реу б^лар? Сіз лаусын таныдыныз ба? — деп күманданды міне- 
аі салмакты Фнлимонов.

Дауыс оныкі емес, ол бір акмакты үйретіп койған болу
керек.

Барлык агаш үйлердін кандайьшың болсын жанадан жа- 
еалган сметаларын карап тсксеріи шығуын және күні бойғы 
түскиі жүмысты сапалы, жаксы істеу жайындағы бірнеше 
У'ыиыстарлм карап шығуды өтініп, Тополевтік столына Алек- 
сей хат жазып калдырды да, Таня. Филимонов және Либерман- 
дармем бірге изі Стартқа жүріп кетті.

Булар Силинді жолға шыгарып салды. Тракторды ол өзі 
жүргізіп кетті. «Улиткадаи» басын шығарып, оның касындағы 
ссрігі тымагып былгады. Шана табанына орнаткан үй асык- 
пай жылжып, взсішіи коцыр ала алацында көпке дейін көзге 
карауытым бара жатты.

Таня Алексейді банланысшылар трассаға шығуға дайында- 
лыи жаткан жер — пакгаузға ертіп әкелді. Провод келіп токта- 
гни бссінші умаскеге Таня колоннасын машинамен жеткізіп, 
жүмысты Тыплиннен бастамак болды. Алексей байланысшы- 
ларлын сайманын мұкыят тексеріп, жакын арада баскарманың 
кяилай кнмегі керек екенін аныктап білді. Комсомолеитерлің 
копілі квтсріңкі, ертеңгі күнді көргенше асык еді. Таняның вңі 
сурланып, бірдеменің камын ойлаған тәрізді болды. Алдарын-



да канша кыйыншылык көретінін әлі әбден түсінбеген жас
жолдастарына, іштей дамылсызданып карай береді.

— Ештене етпейді, Таня,— деді мұнык көкіліндегі ойын 
түсінген Ковшов, акырын ғана! — Неғұрлым қыйынырак болса, 
соғұрлым көкіл орныкты болу керек. Балалар Новинскіден 
гврі Москваны және сол үшін ұрысып жаткан кұрбыларын 
естеріне жиірек түсіре жүрсін. Сен өзің бір дегеннен бастап 
болжырап кетпе, өзіннің казіргі калпыкнан гөрі пысып, болат- 
тай берік, жігерлі бол.

Тапя Алекеейге ризалык көзбен карады.
Байланыешылармен әңгімеде машакаттанып жүріп, партия 

бюросынык мәжлісін Алексей ұмытып кете жаздапты, өзін ер- 
тіп экстуге пакгаузға Филимонов келгенде бір-ак есіне түсті.

Томен карап отырған Беридзе Ковшов пен Филимонов кел- 
генде басын көтермеді. Бұлардан баска бюро мүшелерінің бәрі
де жыйналған еді.

— Сіздер бізге он минут карыздар боллыныздар,— деді 
Залкинд кешіккендерін ұнатпай, сонсок мәжлісті ашты.

«Менің өмірімдегі осындай бір кезенде де, сен мезгілімен 
келе алмадың-ау деп кіналауды Алексей Беридзенің отырған 
түрінен-ак біле койды. Залкинд арызды окыды: «Қазір, Отаны- 
мыздың үстіне аса зор кауіп төніп тұрған күнде, мен Ленин — 
Сталин партиясы катарынан тыскары кала алмаймын». Оның 
соңынан анкета окыды. Жолдасымен ренжіскеніне Алексен кү- 
ні боиы уайымдады, ал казір Беридзенің анкет мәліметтерін 
кайтадан ойына салып, зор ынтамен тыңдап отырды

«Беридзеотыз бес жаска келген екен,— деп ол ішінен ойлап 
койды.— Менің артыкшылығым: еегіз жыл өмір. Бұрын үйлен- 
ген екен. Георгий бұл жайында ешуакытта айткан емес едй 
Әкесі азамат соғысында каза тауыпты. Шешесі Гориде тұ- 
рады».

Георгнй Давыдовичтің кызмет еткен жерлерінің тізімі өте 
ұзак екен. Жәй әнгімелерінде «Пәлен жерде істеп едім» деп 
кана Беридзе айта салатын — оның өзі есте кала коймай, бол- 
машы іс делініп ұмытылып кететін еді. Қазір тек кана кызмет 
істеген мезгілі мен тұрған жерлерінің өзін жай санап өткеннін 
өзінен де, бұл адамға толык мінездеме жасалып жатты.

1929-жылы институт бітірген. Инженерлік енбегінің баста- 
л ү ы  Сталиндік бесжыллыктын басталған кезіне дәл келгенін 
Беридзенің бір аитканы Алексейлің ле есіне түсті. Днепрострой- 
да прораб болып істеген. Москва өзенінің жағалауын салган. 
Березняковск кұрылысына катнаскан. Орта Азияда те.мір жол 
салған.

Осыдан кейін, өз еркімен Қыйыр-Шығыска кеткен — Бай-
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калдан Тынык мұхитка дейінгі ұлы магистраль трассасын іздес- 
тіру жұмысына катыскан. Жолшыбай Кыйыр-Шығыстын су 
электр стаицияларынын жайын зерттеп, Ольгохта мен '-Іонграда 
су электр станциясын салу идеясын берген. Арсеньев жер- 
лерінін бірінде Беризде Батмановпен кездеседі, ол кезде Бат- 
манов улкен магистраль кұрылысының бастығы болып, елсіз- 
күнсіз ай далаға шаруашылығын орналастырып жагкан кәзі 
екен. Екеуі бірін-бірі жылдам уғынысып, Георгий Давыдович 
кәп кешікпей-ак, Батманов баскарган кұрылыстын бас инжене- 
рі болып істеген. Согыстыи алдында екеуі де батыс жакта кыз- 
мет істеуге тағайындалған. Беридзе үш жыл ұдайы онтүстік 
кұрылысында істейді. Алекеей — сонда жүргеиде кездесіп, та- 
ныскан еді. Беридзенін нмір дәуірлері Шыгыска кайта айна- 
лып келумен аякталады.

Тәртіп бойынша, парторг ешнәрсесін калдырмай анкетаны 
толык окыды: екі 'орденмен наградталған — Енбек кызыл ту 
орлені жэне «Құрмет белгісі»; бірнеше рет бұйрыктарда көрсе- 
тілген және сыйлыктар берілген; жазаға тартылмаған, бұдан 
бүрын ешбір партия катарында болмаған, сотталмаған. Берид- 
зенін партия катарына кіруі үиіін кепілдеме берген Залкинд, 
Батманов және Мемлекеттік Отан Қорғау Комитетінін өкілі — 
Писарев. Кепілдеме берушілердің бәрі де Беридзені көп жыл- 
дар бойы біледі екен. Писаревтің кепілдемесін окып тұрып, 
Залкинд былай деді:

— Өкіл мұны бүгін осылай келе жаткан самолетпен жі- 
беріпті.

Барлык документтер окылды, Беридзе өз жайын ауызша да 
айтып берді. Парторг енді сұрак берілуін өтінді. Сүрак болма- 
ды, тек Гречкин Ольгохта гидростанииясынын кұрылысы кан- 
дай күйде екенін білгісі келіп сұрак койды.

— Жолдастар, мен бір сұракты күтіп әрі содан коркып 
отыр едім,— деп Беридзе кысылып, беті кызарацдап сөйледі.— 
Ол әбден орынды сүрак: А\енін не себепті партияға казір ғана 
кірмек болып отыруым жайында еді. Меніц жасым отыз бесте, 
мен совет дәуірінде окып инженер болдым... Осы сұракты ма- 
ған сіздер коймадыныздар. Бірак, мен мұны айтпай кете ал- 
маймын. Мұның ар жагында ешкандай елеулі себептердің жоқ
екен-дігін адал мойынға аламын. Партияга кірV деген__тек
формальді гана нәрсе, ал өзіннін партиялык екенінді іштей сез- 
еең соныц өзі жеткілікті деп ойлаушы едім. Институття жүр- 
генімде және алгашкы жұмыс істеген жылдарымда,'егер пар- 
тияга кірсем, коғам жұмыстары мен түрлі тапсырмалар окуы- 
ма, техниканы терең зерттеуіме бвгет болады деп ойлаған едім. 
Меніц бір жолдасым осыпдай уакыйғаға кездескенін өз көзім- 
мен көрдім. Бүл сыякты ұшкалактык мінезді айтуға да уят бі- 
рак кейінгі күндерге дейін осынша жасқа келуіме карамастан,
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ол белгілі мөлшерде маған тән касиет болып келген. Сі?лер, 
бул Беридзе ка.пай, партияға калайша кенет кіргелі отыр екеи,
деп ойлауынызға мүмкіи. Алайда, бұл кездейсок кадам емес. 
Жолдастар, мені кай жагынан болса да әбден тексеріндер, 
мен коммуниспін.— Беридзе катты алкынды, оны тыңдап отыр- 
ган Алексейдің де көиілі козғалды.— Соғыстың алғашкы күн- 
дерінен бастап-ак, өзімнің партиядан тыскары калғаныма кат- 
7ы кынжылып жүрдім. Егер бізді неміс жеңе қалғандай болса, 
партияда болмаганның өзі тым жаксы болады, деген б:р иттің 
сөзін естігенде, өте-мөте жайсызданып кеттім. Менің партияда 
жоктығым өзіме соншалык мін болды...

Беридзе біраз токтап тыныс алды.
— Жакында осы арада партия конференциясы болып өтті. 

Турасын айтайыншы: сол біткенше өзіме барар жер таба ал- 
мадым. «Сен калайша сыртта калып койдың, сен осы сыякты 
ма едің?» — деп өзіме-өзім сүрак койдым. Менен бір адам: 
«Георгий Давыдогич, конференцияға сіз неге бармай жүр- 
сіз?» — деп сұрады, кім екенін айтайын, ол — Таня Васильчен- 
ко болатын. Партияда жок едім деп айтуға аузым бармады. 
Кеше, Сталин жолдас сөйлеп жаткан кезде, өзіме-өзім былай 
дедім: «Беридзе, саган енді бір күн, немесе бір сағат партиядан 
тыскары болуың бұдан әрі мүмкін емес...».

Георгий Давыдович кызу сөйледі, өзінің жайшылыктагы 
әдеті бойымша сакалын та.ідап сыйпап, кейде әрнәрсеиі бір үс- 
тап түрды. Оиы партия катарына алуға жұрттың бәрі бірауыз- 
даи дауыс берді. Гречкин жымыя күліп, екі колын бірден кө- 
терді.

Мэжліс біткен шығар деп жұрт козғалған кезде: — Бір ми- 
нуттеіі кідіріңіздер, бір ауыз сөзім бар,— деді Залкинд. Пар- 
торгтың да көңілі толкығаиын Алексей сөйлегенінен, жымыя 
күлгені Михаил Борисовнчтің көзіне карап білді.— Жолдас- 
тар, казір біздің еліміз үшін де, халкымыз үшін де, партиямыз 
үшін де кыйын-кыстау кезең туып отыр. Бұрын біз бастан 
кешіріп көрмегеи кауіпті кезең... Осындай кезең адамдарды сы- 
нап тексереді. Асыл ыска жабыскан алтын кайсы, көр-жер 
кайсы, соиы айырып беретін кислота секілді. Тағдырлары ком- 
муиистер партиясыман бөлек еместігіи біздің алдыңғы катарлы 
адамдарымыз мойындайды, сондыктан оның туы астына топта- 
лады. Күрестін барлык сындарын партиямен бірге көріп, бірге 
өткізгісі келеді. Ұрыска аттанып бара жатып, майдандағы жа- 
уынгерлер былай деп арыз береді: «Мені коммуниет деп есеп- 
теулеріңізді сұраймын». Жауды жеңу жолында кыйын жүмыс 
аткаратын болғандыктан жолдас Беридзеге де мен біздің ар- 
миянын жауынгері деген көзбен караймын, ал өзі де сол жұ- 
мысты, коммунист болып аткарғысы келеді. Беридзе жолдас, 
сені шын көңіл, адал ниетіммен кұттыктаймын!..
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Бас инженердін колын екі колымен бірдей кысып, бетіне ка- 
рап турып, катты кушактады. Онын сонынан Батманов келіп 
кушактап:'«Баяғыдан бері осылай етпессін бе, кымбаттым» де- 
ді күбірлеп. Баскаларынын сонынан Алексей де жакындап кел- 
ді. Беридзе мунын бетіне карады да жымыйып күлді: кашан 
болса да. Ковшовтын көніліндегі куанышы мен күйінішін беті- 
нен білуге болатын еді Жолдасы үшін Алексей әрі куанды, әр̂ і 
кысылғандай болды. Беридзе кұшағын жайып, оны өзіне карай 
тартты. Екеуі сол арада катты сүйісті. _ I

Күн кешкіріп калды. Әркайсысы асыгып, өз кабинеттеріне 
карай таряп кетті. Киімін киіп алған Залкинд коридорда Ков-
шовты куып жетті: _ _ 'т д

— Тереховка карай кеттік. Сенімен уәделескенімізді ұмыт- 
тын ба? Сағатына карап кынжылмай-ак кой, кейін есесін тол-
тырарсың...

Жолдын екі жағына үйілген биік кардын арасында, тран- 
шеянын ішімен келе жаткандай, машина зымырап келеді. Руль- 
ді капсыра ұстай отырып, машинаның мұз каткан терезесінен 
карап келе жатып, Залкинд касында отырған инженерге де 
окта-текте көніл аударып карап кояды.

— Достым Алеша! Тағы да кайталап айтам, бүгін өте бір 
жаксы болды... Маған бүгін Беридзе бейнебір сыйлык берген 
тәпізді. Ол үшін мен ерекше мактаныш сезімге бвлендім. Анке- 
таны окып тұрып: «совет өкіметі кандай жаксы адамдарды 
тәрбиелеп шығарған»,— деп ойландым. Квптеген мастерлерді, 
білгіштерді, идеологиясы мен ішкі мазмұны түгел жанарған 
адамдарды тәрбиелеген. Казір фашистер біздің жеріміздегі 
барлык тіршілік дүниесіне керекті заттар мен бағалы мүліктер- 
ді кұртып жатыр. Соғыс әлі аякталар... Талкан болған дүниені 
кайтадан калпына келтіру керек болар. Біз оны бұрынғысынан 
да жаксартып, тез арада калпына келтірерміз. Неге дейсіз ғой. 
Өйткені. Сталинге жан-тәнімен берілген он мыңдаган. жүз мың- 
даган білгіштер бар, білімі мен тәжрибесі мол Беридзе тәріз- 
ділер бізде толып жатыр. Осыным дүрыс па, жок па, Алеша?

Я. деп Ковшов макұлдады.— Мен де осыны ойлап ке- 
лем, бірак баскаша.

Калайша? деп Залкинд карап келе жаткан жолдан 
көзін лезде аудара койды.

Совет өкіметі тәрбиелеген біз секілді жастардың өзінің 
алдына койған талабы және тілегі өте жоғары бопүы керек

-  Не жөнде? Өзінін борышын түсіне білуі жайынла ма>
-  Жок. ол өзже бөлек нәрсе, ол барлығының негізі болып 

табылады. Отанға және партияга берілгендік, тіпті кажет 
болган күнде жанын да кұрбан етуге әркашан әзір болу Мен 
баскасын аитамын. Отыз жаска келгенде дейік, совет епінің 
жас азаматы шала окыған болып калуына болмайды өйтуге
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какысы жок. Өзіне лайыкты деп таңдап алған ісінін кожасы 
болуга міндетті. Бізде мындаған басшылар, инженерлер, архи- 
текторлар, химиктер, муғалімдер, дәрігерлер — нағьи масгер- 
лер өсіп жетілді. Сонымен катар, бізде әлі күнге дейін, шала 
окыган, тіпті сауаты нашар адамдар да бар. Ал, карап тұрсаң, 

- сонын бәрінің де окуға мүмкіндігі бірдей-ак болды ғой.
Жолдың тапталмаған жеріне келгенде, ағынмен келе жат- 

кан машина калың карға малтығып түрып калды. Колындағьі 
тетігін тез бұрып, машинаның жүрісін шапшандататын жерін 
айналдырып жіберіп, Залкинд машинаны кауіпті жерден шы- 
ғарып әкетуге тырысты. Бірден шығарып әкете алмады

— Тұрып калатын шығармыз деп ойлап едім,— деді Алек- 
сей.

— Текке үрейленгенсіз. Сіздің шоферіңіздін бірінші катего- 
риялык дәрежесі бар ғой,— деп Михаил Борисович манызда-
нып койды.

Машина жайлап жүріп кетті. Не туралы сөйлесіп келе жат- 
кандарын Залкинд ұмытпаған еді.

— Алеша, сен бір кызык пікір айттын-ау. Осы мәселе мені 
де ойландырады: өмір тарихы бірдей, коғамдагы правосы да 
бірдей, жаратылыс кабілеттері де бірдей дейік, ал сол адамдар- 
дың өмірден әркыйлы нәтиже алып шығуы неден? Ефимов 
туралы еске алсам-ак, мазам кетеді. Осы кейінгі өткен күндер- 
де ылғый соны ойлаймын, осы өзіміз келе жаткан Терехов пен 
салыстырып карайыкшы. Екеуі замандас, Новинскіге бірге 
келді. Екеуі комсомолдык группада да бірге болса керек. Екеуі 
де осы арада жұмыс істеуді үйренді, ер жетті, коммунист бол- 
ды. Ал казір екеуін салыстыруға болады, бірак, катар коюға 
келмейді. Терехов деген — бір манғаз жігіт, өзің де көресің 
ғой... Ал Ефимовтын жайын өзіңе айткан болатынмын. Терехов 
бүгін неліктен еңбек армиясының, сыпайлап айтканда, диви- 
зияның үздік шыккан командирі болып отыр, ал Ефимовты, 
иіынын айтканда, жұмысынан алу керек. Сын сағатының кый- 
ын-кыстау кезенінде екеуінің арасында жер мен көктей айыр- 
машылыктың шыға келген. себебі не? — Залкинд сұрак койған- 
дай түрмен Алексейге карады.

— Осылардың мысалы Батманов пен Сидоренконың үлгісі- 
не ұксайтын шығар?

— Солай болып та калар. Мүмкін. мәселе шынында да 
олардың өзіне өзінің катнастарының айырыкшылығында, ал бі- 
реуінін өзіне коятын талап сезімінің мұкалғандығында болар. 
Заты Терехов занды түрде өсті, ал Ефимов дүрыс бағыт ала 
алмады. Алғашкы кезде олар өздерін екеуі де жаксы көрсетті, 
олар басшылык кызметке жоғарылатылды.... Бүл жоғарылату- 
ды Терехов мойнына үлкен міндет арткандык деп санады, оны 
адал кызмет Істеп актау керек деп ойлады. Ол окудан кол үз-
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бей тырысып жүріп, АДосква институтын сырттан окып. бітіріп 
алды. Ал, Ефимов жогарылату дегеннін өзі — оның бір артық- 
шы.пык касиетін табиги кадірлеушілік сыякты көрді. Бәріне де 
колым жетті деп ойлады. Бір кездерден бастап өсуі токталды 
да — артта калып койды. Әлде менің айтканым дүрыс емес пе 
Алексей? — деп Залкинд иығын комдап койды да, жолдың ой- 
патын байқап калып, машинаны акырын жүргізіп барып, айна- 
•лып өтті.— Мүмкін, Ефимовтың өзі айыпты емес, оны мезгілсіз 
жогарылаткан біз айыпты шығармыз. Достым, Алеша, жүрт- 
тың табыска жеткенін көру деген кандай көңілді, ал олардың 
жеңіліске үшырап кейін құлдырағанын көру адамға кандай
зәбір. Ц

Машинаның терезесі ката берді, жолды байкауға келергі 
жасаған сон, Залкинд бір колымен кырауын сүртіп, тазартып 
келеді. Алексей басын шалкыйтып, көзін жумды. ■,

Қаланың біркелкі болып салынған ағаш үйлерінің үзын 
кварталдары баягыда артта калып койды. >Кол біраз жерге 
дейін кар баскан екі биік төбенің араеымен жүрді. Кейінгі биік- 
ті өтісімен-ак кең жазыктағы завод ауданы көрінді: тас тнсел- 
ген, октай түзу көшелер, асфальттан куйылған тротуар, кірпіш- 
тен салынған төрт-бес кабат үлкен үйлер, айналасы биік кор- 
ғанды ондаған тас үйлер.

— Алеша, мен сені кайда алып келді, деп ойлайсын? — деп 
Залкинд әзілдеген күлкісін тыя алмады.— Келген кезіңде осы 
араға пыскырып карамай: Новинск туралы айкай-шуды тым 
көп көтеріп едің, мынауың кала емес, әшейін бір күрылыс 
алаңы ғой! — дегенің есіңде бар ма! Ал енді карашы! Завод 
корпустары, тұргын кварталдар, кпубтар, аурухаиалар. Міне, 
тіпті машинадан да көрініп түр. Ал, енді еен бүл арага бүдан * 
сегіз жыл бүрын келген болсаң, нанайлардың бірнеше фанзасы 
мен түңғыйык тайганы ғана көрген болар едің...

>лкен кабылдау бөлмесінде бұларды секретарь кыз ток- 
татты:

Директордың оөлмесінде жаңа ғана мәжліс басталды. 
Сіз ғафу етіңіз, Залкинд жолдас, мен өзінен барып сүрап піы- 
ғайын.— Кабинеттің есігін ашық калдырып, ол лезде кайтып 
келді.— Кірсін дейді.

Сымбатты келген, сакал-мұртын тазалап кырған өңі жас
үстше жаңа көк костюм киген Терехов жазу столынан түрып
бүларды карсы алды. Осында отырған жүрттың бәпі ле ооын- 
дарынан тұрды. к

— Біздің әңгімеміз онша үзакка созылмайлы — делі Тепе 
хов Залкиндке. Егер карсылығыңыз болмаса, мәжлісімізлі жа- 
саи берешк, бізге енді оір он минут кана керек.
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— Әрине карсы емеспін,— леп Залкинд макул көрлі.— Біз 
де тыңдайык. Кыйыр-Шыгыстағы кару-жарак шығаратын 
Н. заводы. данкты күн — жетінші ноябрь күні, кандай мәселе 
туралы мәжліс өткізіп жатканын білуге біз де ынтыкбыз.

— Михаил Борисович, соңғы кезде заводымызды арнаулы 
жабдык шығару үшін жана еатыға көшіргелі жатканымыз са- 
ған мәлім ғой.— Біресе Залкиндке, біресе Ковшовка карап 
койып, Терехов салмакпен акырын сөйлеп отыр.— Әдейі, бүгін 
сол жетінші ноябрь күні, үш түрлі жаналык кіргізбекпіз: коры- 
ту нехында — конвейер, механикалык иехта — поток, ал бүкіл 
заводта — сағаттык жеделдетілген график болмак. Танертеннен 
бері барлык цехтарымыз сталиндік вахтаға турды. Бірінші 
смена казір жұмысын аяктап келеді, соның нәтижесін тексеріп, 
аныктап жатырмыз.

Мәжліс жүріп жатыр. Терехов оны жеделдете жүргізді. 
Мейлі, кім болса ол болсын — нех мастері ме, технолог па не- 
месе бас инженер ме, бәрінін баяндамасына да бір-екі минут 
кана уакыт берілді. Істін мәнін сөздін шамасынан-ак жүрттын. 
бәрі түсінеді, тек кана корытынды жыйындыкты баяндап, кем- 
шіліктері мен әркім өз тілектерін айтып өту керек болды.

Лаусын көтеріп, бір ауыз үрыс сөз коспастан Терехов тех- 
никалык жабдыктау бөлім бастыгынын жер-жебіріне жетті:

— Мен бүгім сізді бүкіл завод атыкан кіналаймын. Сіз ке- 
ше таң атканша олиф майын табамын деп уәде бердіңіз. Кәне^ 
ол кайда? Сіз бізді мыктап отырғыздыныз. Егер таба алмай- 
тын болганда, уәде берудің керегі жок еді. Бас инженер екеу- 
міз бірдей сізге көмекші болып жалдансак, біздін жүмысымыз 
онша алға баса коймас. Өз ісінізді өзіңіз алып жүргізіңіз.

Бір секунлтік кідіріетен кейін, ол бас диспетчер мен меха- 
никалык цех бастыгына бүры.пып карап:

— Ал сіздер сағаттык жеделдетілген графиктің мәнісіне 
түсінбепсіздер. Онын мәнісі мынада: өндіріс каркыны бүзыл- 
май жүріп жатыр ма, бір сағатта канша деталь істе.пген. кай 
жүмыста артта калушылык бар, кай жерде алға карай орынсыз 
ұмтылушылык бар, міне, осыларды сағат сайын біліп отыру ке- 
рек. Сіздер тіпті бір еменада канша деталь жасалып шығарыл- 
ғанын есептеуді де орындай алмадыныздар.

— Бүл иирамидонсыз-ак баскарар,— деді даусын шығара 
Михаи.п Борисович, директорге көніл аудара карап отырып.

Жүртты таратып жіберді де, Терехов анадан отырған Зал- 
кинд пен Ковшовтын касына келді.

— Жаиагы менін сарыуайымға салып, елге урысканыма ка- 
рап, жумысы нашар жүріп жатыр екен деп корытынды шығара 
көрмендер. Мүлдем керісінше. Бірінші смена өзінің негізгі 
цехтары бойынша бүгін бізге жүз кырык процент өнім берді, 
бұл кешегіден жыйырма процент артканы. Бүгін сәтті күн бол-
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ды, мен өзім де сондай разымын. Аиткандай, Михаил Борисо- 
вич, үмытып кете көрмеші, біз сағаттык график пен поток әді- 
сіне, өлкеде бірінші болып көшіп отырмыз. ^

— Иван Корнилович, мұны ұмытуға болмайды,— деді Зал-
кинд. 1

— Терехов сіздің заказдарыңызды орындап жатыр ма, ж̂ оқ
па деп тексергіңіз келетін шығар?— деп Терехов Алексейге 
карады.— Корыкпаймын, тексере берініз... Кыспак машина аг- 
регаты заказын кабылдап, конструкторлык бюроға тарсырдым.

— Бүгін тексермейміз. Сен конакка шакырған соң, келіп
отырмыз. Біздің кұрылысымыз казір дүниенің алғашкы жара- 
тылу дәуірі сыякты, әлі кайнап, түтіні шығып жатыр. Сіздерде 
дамудың мүлдем басқаша сатысы — барлык түйін шыйратыл- 
ған. Өзің көрсетерсің. І

— Тек өзім ғана көрсетем. Әлдекалай бірдеме кездесе кал- 
са, өзім жайлап айтам ғой... Алдымен, менің арызымды тың- 
да. Бірнеше рет телефон соғып, орныңнан таппадым.

— Арызымды! Сені біреу жәбірледі ме? Оған ұксамайтын 
көрінеді ғой. Кімнін үстінен арыз етпексін?

— Горкомның үстінен. Жолдастар мені мүжіп бітті...
— Бүл кызык екен,— деп Залкинд козғала түсті.
— Мен саған б:р кезде айтып едім ғой. Техника дегеннің

тілін жеткілікті б:лем, шаруашылыктын бүл жағын бас инже- 
нерсіз-ак алып жүре аламын. Ал зкономика мәселесі жағынан 
берекем жок екеніне көзім жетті. Осы жағын экономист пен 
бухгалтерлерге көз жүмып сенуім керек. Мысалы, олар жос- 
парды немесе балансты алып келсе, мен тек зер салмай кол 
коя салуым керек. Түсінейін деп-ак әрекет жасап көріп едім — 
ештене шыкпады: түсінбеймін, болмашы бірдемелерге жабы- 
сам, көзіме түскен керексіз иифрларға жармасам. Ойлап-ой- 
лап, акырында білімімді толыктыруға бел байладым: доку-
менттерімді жөндеп, жоспар-экономика институтының сырттан 
окыйтын факультетінің үшінші курсына түстім.

Күміс портсигарын алып, Терехов конактарына папирос 
ұсынды да, кішкене ғана хром жалаткан жылтыр, минаның мо- 
делі секілді отжаккышпен түтатып алып, темекі тартты.

Жакында институттан алғашкы бакылау жүмыстары 
келді, деді ол сөзін токтатпай.— Кешке таман бухгалтерлер 
мен экономистердің кейбіреуін жыйнап алып, бірлесіп окуға 
кірістік. Оларға да пайдалы ғой. Дәл сол мезгілде, горкомның 
нүскаушыларының біреуі заводта бола калмасын ба! Міне енді 
содан лакап жайылып: «Терехов акылынан адасыпты соғыс 
кезінде еріккенің ісін істеп, тентектік жасапты» дегені ғой 
Калада жүруге болмайды: «А, студент-днректор!» деген мазақ- 
ка калдым,— Ол иығын комдап Залкиндке карады — А\енің 
окығаным өндіріске зыянын тигізбейді, ал кейіннен ол жаксы
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яәтнжесін береді ғон. Өзінін тікелей жұмысынан бөліп алады 
деп менін уакытым үшін жолдастардын мазасы кетіп жүрген 
көрінеді. Менің уакытымда кімнін канша шаруасы бар. Мен 
баска біреуден карызға уакыт алмаймын, өз міндетімді біреуге 
жукте деп те сүрамаймын. Заводтағы тәртіп пен жоспарды сту- 
дент-директор демей, жай директор деп-ак сүрасын.

— Тусінікті, Иван Корнилович,— деп Залкинд орнынан 
турды.— Сенің студенттігін маған үнайды, муныңды әбден ма- 
күлдаймын. Күлушілерді тыяйын, олар сенен енді аулак жүре- 
тін болады.

Михаил Борисович Ковшовка карады, Алексей парторгтың 
бет ажарынан, дәл осыдан бір сағат бүрын Беридзені партияға 
алгандағы мактан белгіеін көрді.

Бұлар заводты аралауға кетті. Шұға курткаеының жан- 
калтасыпа колын салып, директор алда кале жатыр. Кең, суық 
шишель нехындағы дауыс кұлак жарды — бейнебір рельспен 
екі жүз дөнгелек зырылдап келе жаткан тәрізді. Кыздар үлкен 
елеуішпен кұм және кызыл балшық елеп жатыр. Одан кейін 
күм мен балшыкты жүгіріп тұрған тетікке салалы екен, ол тез 
айналып түрып, әлгілерді түйеді екен, бүл дауыс содан шық- 
кан болды. Айналып түрған бегунға екі жас жігіт жабыскақ 
зат — декстрин мен олифты косып түрады екен.

Цех көлемінін көпшілігін жарык шамдар жағып тастаған 
үзын үлкен столдар алып тұр. Екі жағына каз-катар тізіліп 
түрған әйелдер иіишель заттарын сол столдарда дайындалған 
калыптарға кұйып жатыр.

— Халдеріңіз калай, жүмысшы табы,— деп Залкинд бір 
жас кыздан сұрады Көз ілеспес кынмылдарды колы.мен істеп 
жатып. директорға карап койып, жанындағы дос кызымен күле 
сөйлесіп, әнгімелесіп тур.

— Жұртын бәрінен де жаксы! Неге сурадыныз?
— Жай, әншейін. «Журттың бәрінен де жаксы» — екенін 

мен өзім де түсінемін. Елу пронент шығарасың ба?
— Оншаны менін әжем Матрена токсанға келгеннің өзінде 

де жасап шығаратын-ды.
— Япырандын тілін-ай! — деп Залкинд разы болып күлді.
— Жанына тиіп кеггін ғой,— деп Терехов та араға түсті. 

Қасындагы дос кызы мен екеуінің өнімі жүз елу проценттен
келеді.

Цехты, жұмысшыларды көзімен бір шолып алып, Терехов 
былай деді.

— Міне, біздің жүмысшы табы. Мамандарды есептемеген- 
де, еркектер тек әйелдер мен жасөспірімдердің әлі келмейтін 
жерде гана ауыр жүмысты істеп жатыр. Біз Қызыл Армияға 
бүтіндей бір полк жауынгер бердік.

Май болған телогрейкасы, басында мыжырайған калпағы
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бар бір арыктау келген карт буларға корыту цехынын есігі ал-
дында кездесті. ;'}Ц

— Ага технолог Иван Иванович Батурин, вагранканын (те-
мір корытатым кішкене пештін) патшасы,— деп Терехов оны- 
мен таныстырып, жылы шыраймен картка тіке карады.

Батуриннің түрі тым шаршаған, беті шүнкиіп, өні кашкан, 
көздері кызарып, жасаурап кеткен. ^

— Осы сменадан сон, Иван Ивановнч, үиге кайтып дем 
алыныз. Табан аудармастан бірнеше күн боны цехта болуы- 
ңызга, таты да тыйым саламын. Күш-кайратынызды кажытып 
алсаныз, соңынан сізбен біз үзакка бара алмаспыз.

— Иван Корнилович, мені бүгін козғамауынызды сүрай- 
мын,— деп өзінің үскынына үйлеспейтін жуан дауыспен Бату- 
рин кенеттен жауап берді.— Сталиндік вахтадан кете алмай- 
мын, оны өзіңіз де білесіз. А\енің естуімше, сіздің де үйіңізді 
көрмегелі бір жүмадай болса керек кой,— деп бір күлімсіреп 
койды.

— Сіздің бұл маглүматыңыз дәл емес, Иван Иванович. Кө- 
ріп түрсыз ғон, менің үсті-басым тап-таза, сакал-мүртым кы- 
рылған, мейрамдағы киімім киілген, менікінің барлығы дү- 
рыс,— деді директор.

— Бүл карттың өзі—директордың кайын атасы,— деді Зал- 
кинд Ковшовка сыбыр ете түсіп. Я

Гуілдеген ыстык жүмыр темір вагранканы орай айналдыра 
салынган тік баскышпен бүлар жогары көтерілді. Үлкен те- 
резеден бүркыраган көкшілт жалып көрінді. Кіргендерді оттың 
ыстык лебі тез жылытып жібереді.

— Корыту басталды. Отын салынды, ауа жіберілді. Кокс- 
тың оуелі күр өзін салдык, казір металды түсіреміз,— деп Ба- 
турин түсіндіріп айтып жатыр.

— Бет-аузы күйе-күйе болған үзын бойлы жас жігіт, ко- 
нактарды квріп амандасайын деп басын бір котерді де, оттың 
арандай ашкан көмейіне металл кесектерін күрекпен үсті-үсті- 
не тездетіп тастап тур. Жалынның дүрілдегенінен кайнағаны- 
нан, шыжылдағанынан және иіріліп, шалкығанынан Алексей 
көзіп алмай карап түр. Бір бөлек үйілгеч металл гынығын та- 
уысып, әлгі жігіт коксты — жүмысшы калошын өлшеуге кірісті.

Вагранкамен көптен таныссыз б а ? —-деп еурады Алек- 
сей Батуриннен.

Көптен. Оиеліммен отаскалы кырык бес жыл, ал вагран 
камен одан да ертерек таныс болғанбыз.

— Өзініз кай жердікісіз, уралдыкпысыз?
— Жок, осы аранікімін. Әкем осы жакка ауып көшіп кел

ген шаруа екен. Оның есесіне. менің басым өмір бойы заводкг
оаиланды. Ертеде Рубежанскі арсеналында істегенмін Естіге^ 
боларсыз.
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— Иван Иванович — Батурин әулетінің үлкен аксакалы 
болады деді,— Залкинд.— Осы жер толған осы кісінін апа-ка- 
рындастары мен аға-інілері, баласы мен немерелері. Иван
Иванович. үлдарыныз кетті ме?

— Екеуі Рокоссовскнйге кетті, біреуі шекарашы еді — осы 
арада калды. Өзі разы емес. «Мен де ағаларыммен кетпедім- 
а\, бүл арада боска түрмыз дей береді».— Карт көзін сыгырай- 
тып, назарын аудара Залкиндке карады:— Қалай Михаил 
Борисович, осы жапондар жай түрар ма екен, жок әлде бізге 
тиісер ме екен, сіз калай деп ойлайсыз?

— Иван Иванович-ау, жапондарлы менен сіз өзініз жаксы- 
ряк білесіз — Бойко-Павловта партизан болып жүрдініз ғой. 
Өзініз калай ойлансыз? Жапондар бҢге келе ме. жок па?

Бүлар біраз әнгімелесіп, төменге түст: де, биік үйлегі коры- 
ту нехына барды. Бүл ара каранғырак екен, сүйык металдын 
жаркылы электр жарыгын күнгірт көрсетеді. Залдагы конве- 
йер — үшы-кыйыры жок тізбектелген кііпкене арбалар взінің 
жолымен ретьсте зыркырап жүріп жатыр. Терехов біп жерлер- 
ге карады да, конактарды цехка апарып кыдырт деп Батуринге 
тапсырып, өзі аеыға басып менгеру пультіне каран «тті. ■

Кіре берісте мина корпустарын күйып шығаратын ашыл- 
ғыш калыптар — кокильдер дайындап жатыр екен Ішіне түйір- 
шік орнатылған кокильдер конвейермен вагранкаға карай жі- 
беріліп жатыр.

Козінде көк көзілдірігі бар, бойшаң келген бір адам бал- 
шыкты ломмен тесіп еді, сол кезде сүйык металл, айналаны 
жаркылдатып. сәуле шашып, науамен ага жөнелді. Ек: куйғыш 
адам бар ынтасын сала металл куйылып жаткан бакырашты 
устап түр. Бұлар бір бакырашты толтырып кұйып алып. екін- 
шісін алып жүгіріп барып катарындагы кокнльге тосып түра 
қалды. Кейінгі жағынан пырылдап газ араласкан жаяын лау- 
лап шыкты. Содан кейін. булар екінші кокильді толтырып, 
калған отты сұйыкты жерге төге салып, екінші пары кұйғыш- 
тарды ауыстыруға кайтып келді.

— Металды шактап алындар, твгіп тастағандарың өте көп 
екен,— деп Батурин оларга айкай салды.

Конактар конвейер сонынан жүріп келеді. Жұмысшылар 
кокильдің үстінгі кабатын алып жатыр. ІІІиедей кып-кызыл 
болып жаланаштанған корпус кврінді. Жүмысшынын біреуі 
ептеп оны кокильден шығарып алып, кол арбаға салды. Кызған 
корпустарлы кол арбамен вибраторға әкеліп. кыскыш станокка 
орнатты. Вибратордын металды дінгегі квптеген бүршіктер 
шыкканға дейін корпусты токылдатып ұрып жатыр. Іші куыс 
мина корпүсынын жобасы дайын болды.

Олар Тере.хов тұрған менгеру пультіне жакындап калды.
— Барлык жұмысшыларга ескерту керек,— деп цех басты-
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ғына ол бұмрық беріп тұр.— Мен конвейердіц жүр:сін шап-
шакдатамын. Ол Залкиндті көре салып, оған басын изеді,— 
Конвейерді жылдам жүргізуге болатынын мен оған дәлелдеп 
беремін. Брактыц 'шығуы, конвеііерді жылдам жүргізгендіктен 
болып жүр, жұрт үлгермейді деп маған барлығы карсылық 
білдіреді. Ал, енді вагранкалардың ақырын жүргендігінен брак 
казірдің өзінде көбейіп жатыр. Вагранка озып кетпейтіндей, 
конвейердің мөлшерлі кыймылына бірден үпренгендері жаксы 
ғой. Ал кейін каптадан үйреніп жатпай, шапшац каркынға 
жұрт бірден әдеттеніп алады. 1

Тереховты карашы дегендей, Залкинд Алексейді түртті. 
Жас днректордың жүзіне жаркылдаған металл еәулееі түсіп, 
жігер мен багылдыктың әсерінен нүрланған бепнесін көрсетгі. 
Копвейердің жүрісін шапшандатып, ол кыймылдың каркыны- 
на ере отырып, істеліп жаткан жүмыстың ретіне карай жүріп, 
жүмысшылармен де кыскаша какпа сөздер сөйлесіп жатты.

Корыту цехынаң шыға берісте бәрі де бөгелді. Батурин 
конактармен коштасты, өйткені оның вагранкаларға каіітып 
баруы керек еді. Оның колын жіберместен ұстап түрып Зал- 
кинд былай деді: щ

— Балаларынызға хат жазсаңыз, менен де сәлем айтыныз,. 
Оларды партияға мен алып едім ғой. Ал Иван Иванович, өз 
денсаулығыиызды сактаиыз. Директордікі дүрыс: бізге мыкты 
денсаулык керек, үзак соғысуға тура келеді.

Терехов ага бракердің столының жанына келгенде конак- 
тарды токтатты. Колына минаның ауыр корпусын әзер көтер- 
,ген, таңқы таиау, аш өңді әнел бір кызыләскер киімін кпген ең- 
гезерден жігітпен таласып түр екен.

— Сенің орынсыз іліп-шалғаныңнан біздің өніміміз кемиді, 
оның үстіне канша зыян келеді. Сен мүның кай жерінен ойлы- 
шұкыр, акау таптың? Мен сені әбден білемін, еен тек жетінші 
ноябрь күні біздің жоспарымыз орындалмасын деп түрсын ғой.

Әііел бар күшін салып, металл корпусты аға бракердің ал- 
дына алып келді. Аға бракер оны колымен акырын шетке қа- 
ғып, үгіттей сөйледі:

— Заводтың жоспарды асырып орындағанын мен сенен 
кем тілемеймін. Мен бракка ғана карсымын. Дүрыстап қара- 
шы, ақауын өзің де көресің. Бүл миналар шеге кағу үшін емес, 
ок атуға керек екенін түсініп кой.

Ері мен әйелі. Әйелі — контрелер, күйеуі — согыс өкіл- 
дігінің бракері. Тамаша келіскен!—деп Терехов күлді,— Минут 
сайың таласып жатканы, екеумізге бір жерде істетпе, бөл деп 
көптен сүранып жүр.

Коитролер әпел директорды көре салып, минанын ауыр кор- 
пусын жерге тастан беріп, касына жүгіріп келді.

Директор жолдас! Иван Корнилович! Бүл кашан бітер
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екен? Ол менің бар жүйкемді кұртып болды. Баска бір жерге
ауыстырынызшы, енді соны көргім де келмейді!

— Бұған келісе алмаймын, сені ауыстыру маған колайсыз. 
Одан да онымен айырылыс та, баска бір күйеу тауып ал,— деп 
Терехов калжыңдады.

Акыр аяғында конактар жыйнау цехына келді. Бұл жерде 
миналар біткен калпына келіп, бір жәшікке екі-екіден буылып 
салынады екен. Он жасар бір бала барлык ынтасын салып: 
«Гитлерге соккы.»,—деп жәшік сырттарына бояумен жазу жа- 
зып жатыр.

Істеліп жаткан жұмыстың у-шуынан ақырындап естіліп тұр- 
ған радиодан беріліп жаткан музыка кенеттен токтады да, дик- 
тор күшті дауыспен, Қызыл алаңды бермек болып салтанатпен 
жариялаған кезде, бұларда жыйнау цехынан шығып келе жа- 
тыр еді. Мүмкіндігі бар жерде, жұмыс токталсын деп Терехов 
бұйрық берді. Жым-жылас боп орнаған тыныштыкта, колон- 
налардың тас көшеде аяк баскан дыбысы, танктердің дүбірі 
меп гүрілі, алыста сөйлеп тұрғандардың даусы естіле бастады.

. Ковшов сағатына карап еді, кешкі бес болыпты. Демек, 
М осквада— таңертеңгі он. Баяғысынша! Тура сағат он! «Бая- 
ғысынша» — деп окыста ішінен айта салған сөзі оның көңлін 
толкытып жіберді. Волокаламск, Можайск, Наро-Фоминск — 
сонгы күндердің кайғылы хабарлары, сөйте тұра, кенеттен 
Қызыл алаида, баяғысынша сағат онда парад болмак. Мавзо- 
лей трибунасынан тұрып, Сталин халыкка сөз сөйлейді.

«Неміс баскыншыларын жеңе алатындығымызға және же- 
ңуге тиісті екенімізге күмалдануға бола ма?..»

Алексейдің көзінен куанышты ыстык жас токталмастан 
моншактап тұр.

...Завод ауданының корпустарына түн каранғысы түсе бас- 
тады. Алдындағы жолды шам сәулесімен байкап, Залкинд пен 
Кпвшов отырған машина караңғыда зымыратып келе жатыр. 
Залкинд кызына сөйлеп:

— Өмір сүру кандай кызык, Алеша, жаның ракаттанады. 
Балаларымыз бен немерелеріміз біздің осы өмірімізге кызы- 
ғатын болады. Горький тамаша айткаң ғой, одан артык айта 
алмайсың: «Дүниеде адам болу деген — аса тақдаулы кыз- 
мет».

Калаға келген сон, Залкинд машинаны әдемі шарбағм бар 
бір кішкене үйдін касына әкеліп токтатты. Жауған калың кар 
үндің терезесіне дей'н келіпті.

— Алеша, түс. тамак ішейік,— деді Залкинд.
Инженер екі ойлы болды: ертеден бері карны да ашкан еді, 

оның үстіне калдырып кеткен жұмыстары да мазасын алып
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ойынан кетпеді. Залкинд оны машинадан қолынан тартып 
шығарды.

— /Касы үлкен жолдасты тында, саған осы қасиетті уағыз- 
ды неше кайтара айту керек!

Михаил Борисоьичтін үйінде әйелі — өткір кара көзді, аласа 
бойлы Полина Яковлевна және кара шаштары бүп-бүйра, том- 
пак бетгі бес жасар кызы күтіп отыр еді.

— Шешініңіз, ағай, шешініңіз,— деп кызы шешесімен бір-
дей күрмет етіп жүр.

— Гіолина Яковлевна, біз асығыспыз,— деді үй иесі, әйелі
тезірек ас әзірлігіне кірісті. ^

Өзі үйсіз-күйсізге жуык жалғыз жүрген Алексей өзін бір 
сағаіка болса да, кадірлеп карсы алған семьялы үйдегі жылы- 
лыкка, тазалығы мен жайлылығына куанғанын жасыра алма- 
ды. Аягындагы фетр бурка орнына киген жүндес тері унтасы- 
мен 1 жүмсак басып, Залкинд стол жанында әйеліне көмектесіп 
жүр. Қызының аты Ми|>а екен, ол Алексейге өзінің куыршақ- 
тарын кнрсетіп жатыр. Инженердің беті жылынған тәрізді бо- 
лып көиілдене түскенін, Михаил Борисович сезе койды.

Екі бөлменің бүкіл кабырға бойының еденінен төбесіне дей- 
ін свре толған кітаптар түр. Алексей осыларды көріп кызыкты. 
Көптен бері кітап актармағанын, оны аз окыйтынын капала- 
нып, бір ойлап койды.

— Осы кітаптарды бір-бірден алып дегендей көптен бері
жыйнап келемін. Бір тәуірі, соңғы жылдар осы бір орында 
түрып жатырмын,— деді Залкинд. . . І

Кітаптың көпшілігі осы Қыйыр-Шыгыс туралы екен—өркө- 
кірек жаион генералдарының Оралға жасамакшы экспансия- 
сы туралы кітаптың аудармасынан бастап, мәңгі-бакый катып 
жататын жердің ауыл шаруашылығы жөніндегі жана кітапга- 
рына дейін бар екен. Алексей кітаптардың бірінен соң бірін 
актара бастады. Бүлардың көпшілігін ол алғаш рет көруі. Ол 
Залкиндтің библиотекасын түгел окып иіығуға өзінеөзісөз бе- 
ріп, алдымен Арсеньевтің кітаптарын такдап алды.

Жүмыс столының жанындағы бөлек бір сөреде, карапайым 
етіп кана бастырылған Кыйыр-Шығыс жазушыларының біраз 
кітаптары мен жергілікті журналдардын бір тобы жатыр. Бәрі- 
нің де бірінші бетіндегі сыйлык сөздер Залкиндтің авторлармен 
достык жайын дәлелдейтін еді.

— Өздері маған келіп жүреді, осы кітаптардың барлыгы 
бір уыска сыяды деп, мен оларды мазактаймын,— деді үй ко- 
жасы,— Қыйыр-Шығыс жазушысынан баска біреу тәуір кітап 
жазса, кызғанып шала бүлініп каламын, маған осындай бір мі- 
нез паііда болды. Біздің өлке туралы ең жақсы, дүрыс кітап

1 У н т а — ақ терісінен тігілген аяк киім.
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бізде, осы араның өзінде жазылуы керек. Қыйыр-Шығыс жай- 
ындағы нағыз феделді деген сөзді біз айтпасак кім айтады? Осы 
кітаптарды ал да, қолың босағанда қарап шық.

Біраз уайымдағандай болып парторг былай деді:
— Әдебиетшілер, майданға бармаған жазушылар, өмірінде 

көзі көрмеген ұрыс эпизодтарын жазуға шұғылданады. Біздің 
өлке қазір алыстағы тыл ғой, ал мұны бәрі де ұмытып кетті. 
Дұрысы оларға тыл жайында жазуы керек, әеіресе Қыйыр- 
Шығыстың соғысқа қатнасып жатқанын жазу керек.

— Қыйыр-Шығыстың соғысқа қатнасы деймісіз? — деді 
Алексей үй қожасының намысына тимек болып. Залкинд оған 
жауаптың орнына қолымен сес көрсетіп қойды.

— Ас үстінде Алексей өзін сыйлаған тағамдардың бәрін 
де мақтап отырды.

— Неге жөнді жемей отырсың?— деп Залкинд қызынан 
дауыстап сұрады.— Балық ұнамай отыр ма? Алексей ағаң 
мақтап отыр, естіп отырмысың. Ол тамақтың дәмін әбден біле- 
ді, москвалық кой!

— Мира күні бойы жылаумен болған көрінеді. Далаға шы- 
ғып ойнаймын деп жүргенде, аяғын үсітіп ала жаздапты,— 
деді Полина Яковлевна.— Мұны үйде жалғыз қалдырып ке- 
туіме тура келеді, мектепте орыс тілі мен әдебиеттен сабақ 
беремін. Одан басқа жұмыстарым да жеткілікті.

— Жыладың ба? — деп Залкинд қалжыңы аралас ызамен 
қайталап сұрады.— Менің болмағанымды қарашы, жылауға 
тыйым салған болар едім. Жылау деген — кайдан шыққан 
әдет ол? Ленька — ешуақытта жыламайтын еді.

— Қатты ауырды!— деп шақты қызы.— Аздап ауырған 
болса, жыламаған болар едім.

— Ауырса қайтеді екен. Сен әдейі, ауырған сайын шыдап, 
күле бер.

Жақсы, біркелкі, сыннан өткен достық, тегі Залкиндтің 
семьясын әбден ынтымақтастырғанға ұқсайды. Бұлар көңілде- 
рі көтеріңкі, сықаққой, жаманшылықтан жиреніп, жақсылыққа 
үйреніп, нашар кұлыққа төзбеуді әдет кылған семья. Қейбір 
семьяларда болатын әдейі ел көзін алдау үшін жасалған жал- 
ған құлық емес, бұлардың бір-біріне істеген қамқорлықтары 
жаратылысына біткен, әбден қалыптасқан әдет екен.

Залкинд бірдеме сұраған пішінмен әйеліне қарап еді, ол тү- 
сінді де:

— Хат та, телеграмма да жоқ...
— Горкомға да түк келмепті...
— Қімнен хабар күтесіг? — деп сұрады Алексей.
— Менің інілерімнен күтеміз. Үш інім бар, бәрі де майдан- 

да, көптен бері хат жоқ. Әйелімнің ата-анасынан, апа-сіңліле- 
рінен де түк жоқ. Олар Мариупольде тұрушы еді, соғыс бас-
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тжяяанная берб ж а б зр ю м э  ж ж  Влалявостоктагы теніэ м&кте-
біц оеы  ы гл л  Ш р е  с г л а . Аяерикаға сапар шығып кеткен 
Л ея ь х л  дйгйя баямешдав да хат күтеміз — деді ->алкинд 
ош а*гъаи-— Алииа ағайг меиін тағы ек:нші кызым бар,— деп 
к\ид оя — Од да хат жазбайды, бірак күнде телефонмен сей- 
десе п Оя Ьбвашкюде, дурігерлік институтта окып жатыр.

— % уукяь ш т ш я я  біздів бір сауда кемемізді жапоидар 
суға оатырыгг жіберіиш Дг:л, каладағылар шулап жүр. Сол рас 
яа > -  деп <щ»ады Ішяяиа Яковлевка. Онын бетінен үрейленген-
аід белгісі жорікді- Д

— Я, рЖу— д т  Мижаял Борисович әйелінін бетіне карады.
— Казір кофе дайындайын,— деп әйелі түрегелді... '  ‘І
—  Ошр, меи езім дайыидайыи.
Ългжтр ллигасыиа койыл, ол кофе кайиата бастады. Үйдія

шгіие ію ф йт иісі анкып кетті. _ Я
—  Б;'о пәле бсшып алды ғой бұл жапон дегенін,— деді Зал- 

кя л .— Гһ л е  болғакда да бірнеше жылдар бойы бір маза бер- 
меік койды.—  Ол АлексеЙге карай бұрылды.— Менің олармен

«вбғм бар. Осыдаи жыйырма жыл бүрын партизан отрядын- 
да комяесзр батуга тура келген-ді. Айуандығы мен каталдығы 
жарыхан фашистерден кальғспайды. Олар келіп тиісетін кезі 
болса, зйеядер меи балаларды Тайгаға апарып бекіндіру керек 
болалы. Біэак олар бізге шабуыл жасай алмайды. Батурин 
карттғлң; «блар Москванын кұлағанын тосып жатыр» — деге- 
иі дурыс, Ол күиге жете алмас... Л

Залкимд шыныаяк акелуге кетті. і
— Жыйырма бірінші жылы жапондар Михаил Борисович- 

тің кеоінше жакын досын азаптап өлтірген,— деді Полина 
Яковлевна акырын ғана.— Ленька сол жолдасының баласы. Ба- 
ла үш жаска толар-толмас кезінде біз оны асырап алған едік.

Баскармага кайтып келген Алексей жұмысқа асығыс кіріс- 
ті. Смета мен жұмысты сапалы жақсы істеу жайындагы ұсы- 
ныстарыиың қортындысын айкын ірі жазумен жазып, Тополев 
Ковшовтын столына қойып кетіп қалыпты. Ағаш үйлердің са- 
лу бағасын арзандату жайында сметаға өзгеріс кіргізуді қарт 
қажігг деп есептеген. Трассадан түскен ұсыныстардың Тополев 
екеуін қолдапты: Оныңбіреуі үйдің түбесіне жабатын жаңқаны 
оцай әрі жылдам дайындау әдісі, екінші машинаға трубаларды 
тез тиеу әдісі. Алексей рационализаторлар мен өнертапкыштар 
бюросының инженерін шақырып алып, Тополев мақұлдаган 
техникалық ұсыныстарды қарап шығып, толықтырып учаске- 
лерге жібер деп бұйрық берді.

ІІетя Гудкин кабинет есігінен ақырын ғана қарады. Ол бөлім 
бастыгын көптен бері дамылсыз күтіп жүр еді. Алексей
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чортеж бен есептерді тексеріп отыр, ал Петька онык жанында 
тыкыршып қарап түр. Бітіріп әкелген жүмысын, Ковшов ес- 
керту жасамай, қанта мақтап жібергеніне техник таң қалды. 
Таңертецгі шатақ туралы ол есіне де түсірген жоқ. Залкнндтің 
үііінде жылы шырай көрген Алексей, жас техникті күшагын 
жая бауырына тартты.

— Балам, жарайсык? Клубта бүгін би мен спсктакль бар 
көрінеді, енді барып бой көтер.

Абыржып қалган Пстька, айтуға бір ауыз сөз таппай чер- 
тежін ала сала, жолда түрған орындықты қүлата есікке қарай
жүгіре жөнелді.

Алексей жобашыларға қарай барды. Жобанык әлі іетеліп 
болмаған жерін барлығы жыйналып талқылауға кірісті. Бүғаз- 
да траншеяны қалай казу керектігі жайындагы шешілмегек мә- 
селе, бәріне де зор қауып туғызды. Жаңа жобаның негізгі ба- 
гытына Грубский ресмн түрде қарсылық жасапты, деп Алексей 
бүларға айтқан кезде, инженерлер ынта қойып тыңдаган-ды.

— Бізді Рубежанскіге бір күні шақырып қалуы ыктимал. 
Асыгу керек, бір минут та кідіртуге болмайды,— деді Алексей 
ойланып.

Мұның көзінше инженерлер Грубскийдің қылығы жайында 
ештсме деспеді, бірақ Алексей екінші учаскемен сөйлесу үшін 
байланыс торабына кетісімен-ақ, жоба жасаушылар отырған 
үйде талас қыза түсті. Бөлім қызметкерлерінін көпшілігі дер- 
лік осы жаңа жобаға көп еңбек сіңіріп, адал қызмет істеген, 
бірақ Беридзенің пікіріне бәрі бірдей тегіс сене қоймаған. Трас- 
саны Адунның сол жақ жағасына көшіру және бүгазға қыс 
ішінде трубопровод төсеу жөніндегі ұсыныс кейбір инженерлер- 
ге баяғысынша күдікті болып көрінді. Жаңа жобаны — жақсы 
киінген, түрге көркемшелеу, буырыл бас бір Фурсов деген 
ғана үзілді-кесілді мінеп тастады.

— Петр Ефимович Грубский өз мойнына ізгі міндет алып 
отыр, оның батылдығына мен де сүйсінемін,— деп Фурсов көпі- 
ре сөйледі.— Біздің жұрттың көпшілігі Грубскнйдің пікіріне 
іштей қосылып разы болады, бірақ көмек көрсетуге батылы 
бармайды.

— Көпшіліктің атынан сөйлемеңіз,— деді Кобзев дударлан- 
ган басын сызып жатқан чертежінен көтеріп алып, ол тікесінен 
қарсы шықты.— Грубскийге көмек көрсетерліктей дәнеме жоқ, 
бар пәле сонда. Өмірдің өзі шетке қақпайлап, қатардан шы- 
ғарып тастап отырғанда, қазір ескі жобаны қорғауға бола ма?

— Анатолий Сергеевич, осы қызу қанды кавказдықтың 
идеясын теріс дегеннің бірі сіз өзіңіз емес пе едіңіз,—  деп 
Фурсов оның есіне салды.

— Алғашкы кезде теріс дегенім рас, казір теріс демеймін. 
Маған құрылыстың тағдыры қымбат. Ол тағдыр жобаға бай-
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лаяысты, сондыктан, колымнан не келсе, сонын бәрін істеуге
әаірміи. Ж

— Сіз де сол жақ жағаны куаттайсыз ба? Бір кезде Груб-
скийдің одан неге бастартканын бір адам жаксы білсе, сіз
біледі емес пе едініз? ___ |

— Біз секілді жоба жасаушылардың он жак жаға, сол жақ
жаға деген сөзді айтуды коятын кезіміз жетті,— деп Кобзев 
катанырак айтты.— Бүл жөнінде карар кабылданған, сондык- 
тан он жак жағаны ойдан шығару керек. Беридзенікі дүрыс 
па, теріс пе оны келешек көрсетеді. Өз пікірінің дүрыстығын 
бізге квп үзамай-ақ узілді-кесілді дәлелдеп бере алатындығы- 
иа, меи онымен жакынырақ танысканнан кейін ғана көзім же- 
тіп, әбден сендім. 1

— Сенгіш адам — ракат та,— деп Фурсов мойнындағы 
шарфын түзеп жатып, кекете күлді.— Мен Беридзеге сенбеймін.

Кобзев үшып түрып циркуль мен линейканы лактырып жі- 
бергенде, ииркульдің ұшы чертежге барып кадалды. г,

— Беридземен, Ковшовтармен бірге алғашқы істеп жүгрген 
күндеріміздегі кейбір кобалжушылық әлі кешірімді сыякты еді. 
Казір оларды кешіруге болмайды... Әшейінде жүмсак мінезді 
Кобзев казір тым катаң әрі батыл сөйлеп түр.— Жуыкта Ков- 
шов дэл осы бнлмеде түрып: «Осы отырғандар барлығымыз 
жана жобаиың бірлескен авторларымыз. Осының көп жерлері 
бізге әлі түсініксіз, бірак біз мүны кантсек те істеп шыға- 
мыз> — деп еді. Мен ол сөзін макұл көріп, карсылық білдірме- 
дім. Тегінде, баскалардың да карсылык көрсетпегені, жан-тәні- 
мен беріліп, оны істеуден бүлтармай, сол жобаны істеп жатка- 
нынан болар. Біздің дүдамалымыз — сол курылыс \гшін жаны 
ашып жүрген адамдардың ісі. Ал Фурсов, айтыңызшы, сіз 
неге Ковшовка карсылык білдірмедініз? Сіз, өзіңізді жаңа жо- 
баиың бірлескен авторы деП санамайсыз ғой? Сіз ескі жобаның 
авторы Грубскийді колдайды емессіз бе?

— Анатолий Сергеевич, сіз несіне күйіп-пісесіз,— деп Фур- 
сов жаймашуакка сала бастады.— Калаған уакытта іркілмей 
айта алатын менің вз пікірім болуға тиісті емес пе екен? Қүдай 
үшін, ренжи көрмеңіз, мен тіпті сізбен үрсысайын деп турғаным 
жок.

— Мен сізбен бұдан әрі келісе алмаспын деп ойлаймын, 
свйтіп, бөлім бастығынан да, бас инженерден де, жоба жөнін- 
дегі сіздің екі жүзділігінізден бізді аулақ етіп босатуын сұра- 
ғалы отырмын.

— Дұрыс-ак! Ол күніне жыйырма рет Грубскийге шапкы-
лап барып, келіп тұрады. Соған біржола-ак кётсінші өзі,__деп
Петька да үн қосты. Фурсовтың сөзін техник өз столының ба- 
гында әбден ыза болып тыңдап отыр еді. Кобзевтің жаңағыдай 
катырып сөйлегеніне мейлінше разы болды.



Кызметкерлері таласып еөйлесіп жаткан кезде, Алексей 
байланыс торабынын үйінен учаскелермен сөйлесіп жатты. Оны 
сөйлесуге шакырған тракторист Силин ексн — «Улитка» мен 
скінші учаскеге аман есен жетіпті, сурайын дегені, егер 
де бүдан көмек сүрап калса, жапшыбайгы учаскелерДе бөгелуі- 
не рүксат етіле ме немесе ешкайда кідірместен бүғазга тарта 
бергені жөн бе, соны білу еді. Екінші учаске бүдан ж аі таза- 
лауга керекті бульдозер жасап алуға көмектес және бүлінген 
екі тракторды тексеріп карап бер деп сүраған.

— Шынын айтканда, бул жсрде меніц өз шаруам да бар
еді,— деп Силин түсіндіріп жатыр.— Қурылыска келместеН бұ- 
рын менін жумыс істеген леспромхозым осы араға таяу жерде... 
Менің орныма тракторист кызметін аткарып әйелім калған бо- 
латын. Сонымен аса бір кажетті шаруамызды сөйлесіп 
алайыншы деп едім. • ■

— Сіздін көмегіңіз кажет болып калған учаскелерге сіз 
калай болса да, токталуға міндеттісіз ғой деп ойлаймын,— деді 
Алексей.— Әрине, аса көп кешікпеңіз, өйткені, бөгеле берсеңіз 
бүгазга өмірі жете алмаесыз. Үй ішіңіздің шаруасында жумы* 
сым жок. Ал әйеліңізбен акылдасатын маңызды мәселеңіз б<̂ л- 
са, акылдаса беріңіздер.

Линия бойындағылар күлісіп жатты. Силин, тегі, Ковшов 
оған күліп жатыр екен деп ойласа керек.

— Сіз бөтен бірдеме ойлап жүрмеңіз, ондан тентектік 
ойымда да жок,— деген Силиннің даусы естілді.— Аздап жый- 
нап-терген акшамызды танкке беруді ксліспскші едім... Мүм- 
кін бір танктің кунына жетіп те калар.

Олардың сөзін тыңдап турган біреу таңыркағандай ысқы- 
рып жіберді.

— Жарайды, жолдас Силин. Сіздің адал екеніңізге менік 
де, Филимоновтың да күдігі жоқ. Жағдайға карай отырып, өз 
еркіңізбен қыймылдай берініз. Ал танк жайында— әбден кұт- 
тыктаймын. Егер жетпеее, шамалы акша да қосып жіберуіме
болады...

Алекееймен селектор аркылы Мельников сөйлесе баста-
ды. Ол:

— Менің шығармамды алдың ба?
— Жок. Не деген шығарма?
— Бір пікірсымак жазып едім. Мүмкін, ол буғазда тран- 

шеяны калай казу жөніне ой салатын болар.
— Сенің шығармаң бұл араға жеткенше үш жыл жүрер. 

Одан да не ойлап шығарғаныңды бір-екі ауыз сөзбен айтып 
берсейші.

— Жумыстың алғашкы сатысы — бұғаздың түбін жалаңаш- 
тап аршу,— деп Мельников басқа сөйлеп жатқан дауыстар- 
дан асырып айқайлады.— Бұған судың үстіңгі қабатын бір-
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тіндеп катырумен ғана жете алады. Судың катуына карай мұз- 
ды біртіндеп ойып ала берсе, алған сайын мұздык ішінде корн- 
дор жасалып піығады. Бұғаздың түбі жаланаштанған кезде, 
жұмыстың екінші сатысы басталады — механикаланғаи әдіспен
траншеяны казу керек болады. ^

Бұл ұеынысты ойға салып, Алексей үндемей калды.
— Алло, Ковшов жолдас, кайда жоғалып кеттіңіз? — деп

дауыстады Мельняков. <Д
— Ешкайда кеткенім жок. Сенің пікіріңнің каншальпс баға- 

сы бар екен деп акылға салып ойластырып тұрмын. Маған он-
ша ұнап тұрған жоқ. Ч

— Неге? ЗИ
— Қатыру әдісімен кішкене өзеннен отуте болады, ал бізге

он екі километрлік бұғаздың кедергісін жойып меңгеріп алуы- 
мыз керек. Сенің ұсынысынды, әрине, пакетті алысымен талкы- 
лайтын болармыз. Ал саған казір өзімнің алғашкы алған әсе- 
рімді айтып тұрмын. |

— Бір жұмыстан соң, бір жұмыс тізбектеліп үздіксіз өтіп
жатты. Алексей газетке макала жазып беруге дайындалды. 
Гречкин келіп оның ойын бөліп жіберді . ,я

Жсюпаршы ұзақ ашулана алмайтын еді, сондықтан таңер- 
тенгі жалпыға бірдей міндетті әскери оқудағы болған қолайсыз- 
дыкты, ол ұмытып та кетіпті. М

— Екеумізді Батманов шакырыпты, наркоматтан келген 
телеграммаға берілген жауап кайда және жұмыстың кыскы 
ұйымдастырылуы жоніндегі бұйрық кайда деп сұрады. Бастык 
катты ұрсып, келіңдер деп әмір етті.

Екеуі бірлесіп сяырып наркоматка үлкен телеграмма жаз- 
ды. Одан кейін кыскы жұмыстарға керекті ресурстардың есебін 
карап шығып, бұЙрықтың жай мазмұнын талкылады. Істеп 
отырған жұмыстарын коңырау бөліп жіберді,— құрылыс бас- 
тыгы тағы да шакырды. Буйрық жөнінде есіне салмай-ақ қояй- 
ық деп уэделесті де, екеуі бастыкка кетті.

Кішкене қағазға бірдеменің есебін шығарумен шұғылда- 
ныи, трубкасын будақтатып койып, Беридзе Батмановта отыр 
екен. Василий Максимович телеграмманы көзін жүгіртіп окып 
шығып кол қойды да, инженер мен жоспаршыға бірдеме күт- 
кендей болып карап калды.

— Ал? Бары осы ма?
— Енді не керек? — деп Гречкин ештеңе білмегенсіп сүрак

койды.
— Георгий Давыдович, гісріштелерге қараңызшы. Бұларды 

менің неге шақырғанымды білмегенсіп тұрғандарын. Телеграм- 
маны корсетіп кұтыла кояйык деп келіп отырғандарын көремі- 
сін. Бұйрық кайда, есептері кайда? Олардың бәрі менің столым- 
да болуы керек. Жорыкка дайындық жайындагы нұсқау екенін,
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оның өзі маңызды документ екенін түсінесіздер ме? Түсінесіз- 
дер ме, жок па, деп сұрап тұрмын ғой.

— Түсінеміз,—  деді Гречкин.
— Ендеше неге созып жүрсіңдер. Әкеліңдер соны!
— Бұйрык дайын емес.
— Көктемде береміз деп ойлап жүрсіндер ме?
Гречкин уакыт жетпейді деп акталғысы келді:
— Әуелі кай жұмысқа кірісерінді білмейсің. Барлык жерде 

де тығыз, өте тығыз... Қаркын үдеп барады, үлгеру кыйын бо-
лып кетті.

— Бүйтіп, жылана берменіз. Бұйрыкты кашан бересіз: одан 
да тура соны айтыңызшы? — Уакыт сізге де жетпей ме, сіз де 
басыңызды әуелі кайда сұғарыңызды білмейсіз бе? — деп сұра- 
ды Батманов Ковшовтан.

— Әрине, уақыт деген аздау. Бірақ оны сіз де коса алмас- 
сыз. Мен де сізге сұрак коймақпын: сіз мезгілін өзгерткен бе 
едіңіз. Біз сізге бұйрыкты ертең беруіміз керек еді ғой, ал сіз 
бізге бүгін ұрсып жатырсыз.

— Мезгілін өзгерткенім жок, бірақ енді өзгертуге тура 
келетін шығар. Бір аптасыз сіздерден түк шыға коймас, кейінге 
калдыруға болмайды.

— Бұйрықты ертең тапсырамыз,— деп Алексей уәде берді. 
Қабылдау бөлмесінде Гречкин Алексейге бассалып:

—  Сен несіне бүліндің? Бұйрықты ертең аламын деп өзі де 
ойламаған екен. Сенің қырсығыңнан енді таң атканша осында 
қақшыйып отыру керек болады. Менің семьям бар адам, күн 
болса мейрам, бүгін үйге ертерек қайтпақшы едім.

Ашуы тез кайткыш жоспаршы, басқыштан шыкканша жай- 
дары мінезіне көшіп те үлгіріп, меймандостық қалыппен былай 
деді:

— Жұмысты біздің бөлімде істейміз, менің кабинетім ыстық.
Гречкиннің кабинетінде шынында да шешініп отыруға бола-

тын еді: бумен жылынатын труба, кабинеттің бұрышынан өте- 
тін. Жоспаршы жазу столына отыра сала, маңызданып, байсал- 
ды бір адам бола калды. Үйлеріне қайтуға ыңғайланған үш 
қызметкер келіп кірді де, мұны бірге кайтуға шақырды.

— Жоғалыңдар әрі, көзіме көрінбей! — деді Гречкин зілсіз 
дауыспен.— Көзіме көрінбеңдер, дедім ғой сендерге, шығыңдар 
да, есікті арғы жағынан жабыңдар.— Ол қағаздарын жайып 
қойып, дөңгелек көзін аларта карап — жоспар бөлімінің басты- 
ғы болу деген барып тұрған бақытсыздык екен, деп назалан- 
ды.— Асықтыру мен ұрсудың бір ұшы-қыйыры болсайшы, тым 
болмаса біреуі бір жылы сөз айтсайшы!... Жұрттың бәрі дема- 
лыска барып қайтатын болса, мен өмірімде бір барған емеспін. 
Екі медаль мен наградталдым, әлі оны да ала алғаным жоқ. 
Мына жерімнің бұлтығы мынау, мұны да кестіре алмай жүрмін,
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күинен күнге ұлғайып барады.— Мойнының иек астына таяу 
жеріндегі томпайған бірдемені бармағымен басып қойды.— 
Ақыры, бір рет демалыс береміз деп келісіп еді. Чемоданыма 
заттарымды салып, әзірлене бастағанымда, соғыс басталып ке- 
тіп, жоспарымның күлі көкке ұшты. ! Ш

Бұлар есікті ішінен жауып бекітті де, ешкімге есік ашпасқа, 
телефонға жауап бермеске уәделесті. Ковшов график сызып, 
Гречкин бұйрықтыц кіріспе сөзіп жазуға отырды. Телефон со- 
ғып жауап ала алмай ызаланып, Гречкинді іздеп Лизочканыц 
өзі келгенше, бұлар осы қалыпта үш сағаттай бірлесіп отырып 
жұмыс істеді. Есік сыртынан оныц даусы болар-болмас естіл- 
генде, Гречкиннің зәресі ұшып, стол үстіндегі қағаздарын жыя 
салып, үйіне қайтуға асықты.

Он бесінші тарау 
ТҮН ОРТАСЫ АУҒАНДА

Алексейді көріп бөлменің дежурныйы таң қалды: түн ортасы- 
нан ауып кеткен кез, ал басқармада ешкім қалмаған. Греч- 
кин сыяқты, қызметкерлердің барлығы да, осындай өзгеше өткен 
жұмыс күнін, өз үйінде мейрам салтымен өткізгілері келді.

— Тек кұрылыс бастығы мен парторг қана әлі осында 
жүр,— деді дежурный.— Беридзе жолдас келіп, қағаз жазып 
қалдырып кетті, сіздің столыңыздың үстінде жатыр.

«Қайда жоғалып кеттің? — деп жазыпты Георгий Да- 
выдович.— Іздемеген жерім жоқ. Сен мені мүлде ұмыттың. 
Бүгінгі уақыйғаиы да бірдемемен есте қалатындай етіп өткізу 
керек қой. Сенімен көріскім келеді, сондықтан, Федосовтікін- 
де күтемін. Сен келемін деп уәде берген еді дейді ол...»

Бұл қағаз қолға тым кешігіп тиді — бейуақытта қонаққа 
баруға болмайды ғой. Оның үстіне Алексей Ъедосовтың қай- 
да тұратынын да білмейтін.— Өзінің көңілсіз, суық бөлмесіне 
кайтуға көңілі соқпады, сондықтан Алексей кабинетінде жал- 
ғыз өзі отыра берді. Ол Залкиндтің тапсырған мақаласын жа- 
за бастады, бірақ бүгінгі күннің әсері соншалық жаңа әрі 
көп болғандықтан, ой тоқтатып жазу қыйын болды.

Коридорда аяк дыбыстары естілді. Есік ашылып, Федосов 
кіріп келді. Жігіт көңілді және кызулау, беті нарттай, көздері 
жайнаң қағады, ол өзін үйінен Батманов шақыртып алып, 
мсирәмгсі карамастан, осы тәуліктс үш рст ит тәрісін басына 
қаптағанын айтты.

Ең болмаса сәні кездестіргенім мұндай жақсы болар 
ма, меніи әбден шыкқан зықым мен аязда кезгенімнің барлы- 
ғы енді бос кетпейтін болды,— деді Федосов.— Жүр, біздікін- 
де үлкен жақсы компания жыйналып отыр. Сенен басқасы 
түгел. Георгий Давыдович та сонда, сені күтіп отыр...
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Федосовтың ренжуіне тура келді, бұлар үлкен компания- 
ны кезлестіре алмады. Үй иесі жоқ болған соң, конактар үйді- 
үйіне тарап кетіпті. Тек ойын кұмар төрт адам пешке такай 
койған үлкен столда преферансты кызу соғып жатыр екен. 
Баска бөлмеде бүлар Женя Козлованы тапты — ол диванның 
үстінде бүктүсіп зерігіп отырған. Қыз Алексейді шын куаныш- 
пен карсы алды.

— Сіздің қайткенде де келетініңізді сезіп едім.
— Сыйла конакты, хозяйка бол,— деді Федосов.
Женя столдың бір шетін жыйнастырып жүріп, әңгімеге кі-

рісті:
— Сіздің келмегеніңізге Беридзе катты ренжіді. Олар Та- 

ня екеуі жаңа гана Стартка кетті, таңертең Таня колонна мен 
трассаға жүрмекші ғой.

Федосов колында арағы бар Алексейге карай жакын келіп:
— Сен көбірек іш, біз Женя екеуміз азырак ішейік. Ке- 

шіккен үшін ғұрып бойынша айып салу керек.
Алексей арак кұйған стаканды үстап түрып, Федосов пен 

Женяға жаркын жүзбен карады. Мүның жалғыз калып кой- 
мағаны жаксы болды. Осында тағы Георгий Давыдовичті 
әкелер ме еді! Кездесе алмағандары өкінішті болды.

— Сіздің не айтатынынызды біліп тұрмын, айтпай-ак кой- 
саңыз да болады,— деді Женя.— Москва үшін ғой? — Женя 
Федосовқа түсіндіріп жатыр.— Ол ішпейді, егер ішетін болса, 
баска үшін емес, тек Москва үшін ғана ішеді.

— Бүгін шараппен бокал көтергендердің барлығы да, 
баска үшін емес, Москва үшін, Сталиннің Москвада болған- 
дығы үшін Қызыл алаңдағы парад үшін ішті,— деп Алексей 
бұған наразылық білдірді.

— Дұрыс айтасың, ол үшін мен тағы ішуге әзірмін,— деп 
Федосов оны куаттай түсті.

Осы жетінші ноябрь өмір бойы оның есінде болатындығын 
ол сондай сезіммен және аскан пайымдылықпен айтты. 
Бір күннің ішінде ол соншама ойлап, көп нәрселерді сезіп біл- 
ді. Ал жұмысты да ешуакытта мұндай ынтамен істеген емес!

Алексей өзінін Залкиндпен сөйлескен сөзін есіне түсірді. 
Осы шынымен бүгін болғаны ма? Арақ кызуы Алексейдің өне- 
бойына шымырлап тарай бастады. Женя оны тамакпен шын 
ынтасын сала сыйлап отыр.

Ойында талас шыккандықтан, үй қожасын көрші бөлмеде- 
гілер шақырып әкетті.

— Сіздерді калдырып кетемін. Сірә, екеуіннің онаша кал- 
ғандарын тәуір болар,— деді қонақшыл Федосов.

— Дұрыс айтады, екеуміздің қалғанымыз тәуірірек қой,— 
деді Женя, Федосов кеткеннен кейін кайталап.— Мүмкін, тек 
мен үшін ғана тәуір болатын шығар? — Алексей Женяның
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сөзіне жауап кайырмады. Менің сізден не тілейтінімді білесіз 
б е ? — деп сұрады Женя. Таппадыңыз ба? Мен қазір келем, 
отыра тұрыңыз, ойлай беріңіз,— деп шығып кетті.

Ол бір тарелка тоңазыған итбүлдірген алып келді.
— Әрине, ойлап тапқан жоқсыз.— Көгілдір күшті шарап 

құйылған рюмканы оған ұсынды да, өзі біреуін алды.— Бүгін 
менің туған күнім ғой, ұмыттыңыз ба? Осының құрметіне 
әдейі сізбен ішкім келіп тұр. Тек ішпей көріңіз!

— Мен ішуден неге бастартам?— деді де Алексей бір- 
ден ішіп салды. Ендігі кезек сіздікі. Сізді кұттықтаймын, Же- 
ня. Сізге не тілесем екен? Келесі туған күніңізге дейін соғыс 
бітсін.

— Мен сізбен брудершафтқа ішкім келіп еді, сіз асығыс- 
тык жасадыңыз ғой,— деді Женя өкпелеп.

— Брудершафт1— қандай түсініксіз сөз. Тегі, ережесінің 
өзі де шетелдік болар,— деп калжыңдады Алексей.

— Кәне, тағы бір рюмка ішіңіз. Менің «Сен» деп сөйлеуге 
көшкім келіп отыр. «Сіз» деп кәриялармен ғана сөйлесем.

— Женя, шараптың да, бұл брудершафтың да қажеті 
жоқ,— деді Алексей салмакпен.— Біздің достык нығая түскен 
кезде, біз брудершафсыз да «сен» дегенге елеусіз көше сала- 
мыз. Әдетте осылай болмай ма, рас емес пе?

— Жарайды, солай-ақ болсын,— деп Женя бірден оп-оңай 
көнді.—Сіз түсіңізде өзіңізді бүлдіргенмен сыйлады деп едіңіз 
ғой? Менде ол жоқ, бары итбүлдірген — бұл да жақсы бүл- 
дірген.

Алексейді Женяның еркіндігі, оның уайымсыз көңілділігі 
кызықтырып, ақжаркын мінезі көңілін жібітті. Оған ылтипат 
аударып отырғанын, Алексей Женяның өзіне тән ашық мінез- 
ділігі деп түсінді. Женя жұрттың бәрімен таныс болатын, бәрі 
де онымен калжыңдасуды сүйетін еді. Бұған да Женямен бірге 
отырып жоқты-барды мылжыңдасу ұнап кетті. «Таня әлдекай- 
да сұлу, бірақ Женя өзінің кағілез, жайдары мінезімен жігіт- 
терге одан артық ұнамаса, кем ұнамайтын шыгар»,—деп ойла- 
ды Ковшов.

— Менің туған күнімде сіз менің сөзімді орындауға тиісті- 
сіз,— деді Женя.

— Әрине.
— Билейік!
— Музыка жоқ қой?
— Бар, музыка менің өзімде!
Женя сыңғырлаған жіңішке даусымен екпінді әнді күлкілі

етіп сала бастады, ол әннің ырғағына қосылып билеуге әбден 
болатын еді. *

1 Брудершафт — рюмкаларын бірдей көтеріп ішіп кою 
сіп, бірін-бірі «сен» деп атайтын ескі салт * содан кейін сүйі-



— Тұрыңыз,—  деп асыктыра бастады Женя.
Алексей басын шайқап:
— Осы бізге билеудің де керегі жок. Сөйлесіп отырғаны-

мыздын өзі жаксы...
— Сіз кыңыр екенсіз! Туған күнімді мерекелеп отырған 

мен сізге ренжуге тиісті едім, бірак, мен өйте алмаймын. Жал-
гыз өзім-ак билейін.

Женя өлең айтып, Алексейдің касында шыркөбелек айна- 
ла жүріп, назданған түрмен одан көзін алмай карап жүр. 
Федосов екінші бөлмеде кол шапалактады. Женяның көз ка- 
расы, жалғыз адамның кол шапалактағаны да Алексейге 
ұнамады. Оның кейпі тез бұзылды. Ол көңілсізденіп шетке 
шыгып кетті. Женя оны бақылап түрды да, біраздан соң, бұ- 
ган іші пысып, Алексейдің жанына тағы да келді.

— Сіз калай әбсәтте өзгере қалдыңыз! Ал Гречкин әрдай- 
ым сіздің мінезіңіз бір калыпты деп мактайтын еді. Маған 
шынымен ашуландыңыз ба?

— Жоқ, сізге не деп ашуланбакпын!
— Менің туған күнімнің кұрметі үшін болса да, сіздің 

кабақ шытып, қайғырмауыңызға болмас па екен? Қөңілді 
отырғаныңыз сізге тым жарасады.

— Әрдайым көңілді бола беруге бола ма? Ұдайы күле бе- 
ретін адам сүйкімсіз болады.

— Федосовтың кеткеніне мен бекер қуанған екенмін. Бәрі- 
бір біз үшеу екенбіз,— деді Женя күтпеген жерден. Оның сөз- 
сіз сүрағына Женя былай деп жауап қайырды: — Ол кісі — 
сіздің қасыңызда ғой. Дұрыс па?

— Я, ол — менің қасымда. Дұрыс.
— Адам жоқ, бірақ өзі бар болуы мүмкін дегенді ешуа- 

қытта ойламаған едім. Сіздің Зинаңызды сүйгендігіңіз тәрізді, 
мені неге ешкім сүймейді!

— Сізді әлі-ак сүйер. Ал сіз де біреуді шын сүйетін бо-
ласыз.

— Мүмкін, мен қазірдің өзінде біреуді сүйетін шығармын? 
Оның сөзін сынаған тәрізді, Ковшов оған назарын аудара 
карады.

— Жок, сіз зор махаббатты өз бойына сақтап жүрген 
адамға ұқсамайсыз. Сіздің махаббат туралы ұғымыңыз әшейін 
бір көңіл көтеру тәрізді. Махаббат деген ол мүлдем басқа 
нәрсе. Ол сізге келеді, сонда ұғатын боласыз.

Оның сөзі Женяның кытығына тиді. Бір-ақ минуттан кейін 
қыз бұйра шашын сілкіп:

— Менің махаббатымның осындай болғанының өзі жаксы? 
Басқасының керегі жоқ. Сіз сыяқты немесе Ольга тәрізді 
өзін-өзі жеп, азап шеккеннің несі жақсы дейсің?

— Теңестірдініз! Мен азап шегіп жүргенім жоқ, сағынып
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ядогіііі. Лбеяй»жюзббаты л у: ■■ '•"• Ол:»гаяы*«^
рс,‘ _  бзкытсьпдык, бүдан ол тел күтыд-уы керек. д

—  Канлай шы\глиытырык десенізші!— деді Женя наразы 
гуратрні-— Бул турады ангіме етід, кенілді булбағачнын өзі
жакеы.

Дл.>ч,-ей күліп *  '• олі Ж і  дестык: яиетпея кылдьгн колы»- 
нан үстады: кыйын мен зуыр нәрсеяін бзріиея де бала тәриді 
зулак бплгысы келгея ояын осы тілегі Алексейдік мейірія ту-
сіріп Жіберді:.

—  Сіз неге күлесіз?— деді онын жаксы кейіпке түскеяше
кузнрзн Женя. Д

— Жзй .  Сізге карап ъпйып, ойланып түрмыя... Өлімнің
яаядай бгиганымды

— Жас кезін.іде каидай бгараяынылды ма> — деп сыкак-
тай сүрзды Жен5?. д Н

— 'Я. жас. кеямде^ Айталык, будан жарты жыл бүрын.
— Сігч каидзй болган екеясіз? Сол кызык. Бәлкім, ана бір 

Алешз дегеи жзс жігіт мзған кебірек үяаған болар еді. Сол,
бйЛКІМ..,

— Түра түрыямз Жеяя„— деп Кяшов оиы токтатты. у,Д 
Жеттатз Мі Яы яе үтиія яйтканыи ол олі де білмей калды. 
Алексей ййіяія бойыяда бірденелер болып жаткаиын елегізіп

тындарандай! боілды. 0 л  аигімесін воінің гг>спитальдан үйге 
кзлай кайткаиынаи бастады, Бәрі бүрынғысыидай екен: кіш- 
кене когпе де ынғайсыз, кір патерлері бар кызыл үй де, ата- 
зяялары да, чаттары да, орын-орнында екен. Бірак Алексей 
үйте кеягеяяея кейін яаінія бүрынғыдай емес, егзгеріп кеткенін 
түсіиді. Ояың бүрынғы дегенінің оаіне тек-үш-ақ ай етті, ол 
бүрыиғысы казір оғаи содан бері талай заман еткендей және 
ол бір бейғам балалак шак сыякты болып есіне түсті...

— Мен казір січге караймын да, сіздің ойын-күлкіге, са- 
умкка, бнге с/жшалык беріліп кететініңіз маған да әсер етеді. 
Меиін. де осыидай болғанымды езім білемін. Бірак мен енді 
оилай бола алмаймын, тіпті маған ондай батам деп ой-таудың 
т і отс агат изрсе сыякты...

Алеша, соиымен Зина кайда? — деп сүрады Женя.—Сіз 
ол туралм ешиэрсе айтпайсыз ғой.

— Туыстарыма бармай түрып, алдымен соған жүгіріп бар- 
дым. Неге скені белгісіз, мен оны кездесгіре алмаймын ғон 
Деп қоркушы едім. Ұшырата алмадым да... Мені қан-сөлсіз күй- 
Л> алып шыккач жерде — майданда екен. Ол әрі батыл, әрі өз 
Легенін істейтін адам... Мен әскерге кеткен соң, бір жұмадан 
кейін, Зина да майданға баруды сүраған, оны майданға жібе- 
рігіті.

Ллексей оңгімесін айта берді... Олардың бірге тұрып, бірне- 
Ш  күн бакытты өмір сурген кішкентай бөлмелеріндёгі бар
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нзрсе де Зинаны еске түсіреді! Зина бүрьтшына соктығып калып
ашуланғанынан жүдырығымен койып калған шкаф міне түр. 
Бүлар біргс отырып дауыстап окыйтын кітап сол ашулы күй- 
інде жатыр. Чертеж'жасайтын столға бір табак ватман каға- 
зьі керулі түр. Зинага оны сызуға келмеген, соғыс бөгет жаса- 
ган,— кағаздын, бетін түрліше суреттер салып шыймайлапты. 
Айкын жасалған картинадай-ак Алексей кеш бойы осы кағаз- 
га караумен болды. Сызыктар, клстка мен танбалар Алексейдін 
йзі үшін гана түсінікті терең мәнде толтырылып жазылған 
еді. Он жактагы жоғаргы бүрышта карандашпен жазылған 
шүбаланкы жазуды Алексей әрең дегенде окыды. мүны май- 
дапга жүрер алдында өзі жазған болатын-ды:

Қағылды дабыл, керілді желкен,
ІІІакырды колым самсаған.
Қалканмон яки калканда
Оралярмын меи саған ... '

Одан төмен — Зинаның колымен — күйгелектікпен жазган 
сөздер: «Қалканмен, сүйікті Алеша, калканмен! Естемісің, 
менің саған калай айгайлап түрғанымды?!» Одан төменірек: 
«Алеша, менің сүйіктім, міне мсн есні іпыгарып салып, жалғыз 
өзім калдым. Бүл сондай бір акыл жетпейтін нәрсе екеи! Ай- 
рылысудан кыйын, одан касіретті ешнәрсе болмас. Сүйгенің- 
нен айрылысу — бүл нағыз мейрімсіз әділетсіздік...»

Ол көшеге жүгіріп шыккан ксзде; осы арада екеуі кол үста- 
сып келе жатканда карсы келген бір әнел коңілі босап, бүлар 
бүкіл өмірін дәл осы еыякты кол үстасып бақытты өткізулерін 
тілегені есіне түсті...
Уақ-түйек, тіпті көлденсң караған адамга күлкі торізді көріне- 
гін, бірақ оның өзі үшін манызды әрі мәнді болып саналатын, 
Зинамен екеуінің бірге тұрған аз омірі тыным таппай есіне түсе 
берді... Сол кезде бейнебір сезілмегендей зыр стіп оте шыққан 
осы өмірдің сскс осынша берік сакталып қалуы түсініксіз.

— Мен сіздсн тағы бірдеие сүрамақшымын. Мүмкін бс? — 
деп әшсйіндегідей емес, жасқаныңқырап сүрады Жемя.— Зи- 
намен қалай танысканыңызды айтыңызшы? Осының барлығы 
әуелі неден басталды?

— Оның не керегі бар, Женя?
— Аленіа, менің сүрағанымның бәрінсн бастарта беруге 

бола ма екен!— деді Женя рснжіп.— Айтыи бсру дсген онша 
кыйын нәрсе емес қой.

Ковшов көне коймады. Бірақ отіп кеткен аяулы күндерін 
тагы да бір еске алу тілегі оның еркіне қоймастан бойын би- 
леп әкетті.

— Сіз неге үндемейсіз? — деп асыктырды Женя.
— Көңіл күйін бұзбау үшін, оны козғамағанның өзі жөн деп 

өзіңіз айттыңыз ғой.
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— Мейлі бұзыла берсін. Менін көңілім ұзаққа жабырка- 
майды.— Ол Алексейдің қолына ақырын қолын тигізді. Сіз- 
дердің қалай танысқаныңызды білу, маған өте қажет, аиты-
ңызшы.

— Оңтүстік құрылысында үш жыл істегеннен кейін, мен 
Москваға, үйге қайтып келдім. Маған ұзақ уақытқа демалыс 
берді, оны ойдағыдай өткізбек болып: Москвада болуға, әкем- 
нің туған жеріне баруға, Беридзе шақырған Грузияға барып 
қайтуға ойландым. Москвада өзімнің ескі достары.мды тез 
тауып алып, олармен уақытты көңілді өткізіп жүрдік.

Көп ұзамай әкей мен шешей менің үйленуім жайында әңгі-
ме қозғады. «

«Сен енді адам болдың, жалғыз жүргенің жетер,— деді 
әкем.— Әйел тандап алу керек. Осында, біздің көзімізше үй- 
ленгенің жөн. Тағы ұзақ уақытқа кетсрсін де, бір қолайсыз 
адамға тап болып, бүкіл өмірің өксіп өте ме деп қорқамын».

Мен бірдеме деп қалжыңға айналдырып едім, әкем менің 
сөзімді бөліп:

«Сенің қазіргі қалжыңың орынсыз. Бұл елеулі мәселе, өмір- 
де бүдан елеулі ештеңе жоқ. Сондықтан ақылмен жауап бер».

Мен шындап жауап бердім.
«Әйслді топыр ішінен іздеп, аяқ астынан үйлене қоюды ті- 

лемеймін. Көрмесем тұра алмайтын адамға кездессем ғана 
үйленем».

«Байқа, басың бар, бала емессің,— деді әкем.— Бірақ өзіңе 
тым қыйын жұмбақ беріп жүрме: сүір бойдақ болып қаларсың 
немесе бейбастық өмірге әдеттеніп кетіп жүрерсін».

«Әне сенің жолдасың Сережа Каплин үйленді, жақсы тұіра- 
ды, өзінің Тосясымен ойда жоқта, сырғанақта жүріп танысқан 
дей ме қалай,— деп қостады шешем.— Мен де, әкең де Зинаға 
назар аударуыңа өте-мөте кеңес береміз, жақсы қыз, сымбатты 
әрі ақылды, жуықта инженер болып шығады. Одан асқан қа- 
лыңдық табылмас. Оның бала кездегісін сен ұмытпаған болуың 
керек. Бүгін сені қайтадан таныстыруыма болады».

Мен күлдім де, ата-анам күні бұрын іздестіріп тапқан қа- 
лыңдықпен танысудан үзілді-кесілді бастарттым. Мұндай күні 
бұрын кесіп-пішіп қойғандық маған өте ағат тәрізді «өрінді.

Солай бола тұрса да біз таныстық, ал мұнда басты рольді 
ата-анам емес, Сережа Каплин мен оның келіншегі атқарды. 
Мен оларға жиі барып жүрдім, екі адамнан құралған бұл жаңа 
семьяның, студенттерше тұратын әрі думанды, әрі көңілді өмірі 
маған қатты ұнайтын. Бір рет осыларға келе жатқанымда бас- 
қышта оір қызға кездестім. Ол оиламаған жерде тоқтады да 
біртүрлі қадала бетіме қарады. Таңырқағанымнан мен де ток- 
тай қалдым: соншалық батылдықпен қараған мөлдірепен көк 
көзінің әлпеті мені таң қалдырды.
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«Қайтып келіп те қалған екенсіз ғой!» — деді шаттанып,
сонсоң еркін басып төмен карай жып-жылдам түсіп кетті.

Мен онық сонынан қарап қалдым — иығына түсіп тұрған 
сары шашына, қарадүрсін жазғы көйлек киген кішкене бойына 
қарап тұрып, қасымнан өте шыққан бұл қыз осы күйі мәнгі кө- 
рінбей кетеді ғой деп қатты өкіндім. Жоқ, бұлай болуға тиісті 
емес дедім.

«Сіз мені басқа біреу деп қалдыңыз ба?» Тоқтаңызшы! —
деп айкайладым.

Ол жымыйып күліп маған қарады, бұдан оның беті бұрын- 
ғысынан бетер шырайлана түскен.

«Жоқ таныдым. Сіз мені танымадыңыз ба?»
«Мен сізді бірінші рет көріп тұірмын, тіпті білмеймін сізді».
«Ұмытсаңыз амал нешік,— деді де ол қабағын шытты.— 

«Мен сізді ұмытқам жоқ, жақсы білемін».
Сережаның үйіне кіірісімен осы қыз туралы сұрадым.
«Қызық кездесу екен,— деп күлді Сережа.— Сен бұл қызды 

бала күнінде шашынан тартып «Зинка-корзинка» — деп ыза- 
ландырушы едің ғой. Ол сені «Л еш ка— дрянь мальчишка» 
(«Лешка — жаман б а л а » )— дейтін. Бұл сүйкімді қыз бізден 
бір этаж төменгі үйде тұрады. Егер тілесең, Тося сені онымен 
таныстырсын. Бұл екеуі жақсы дос, терезеден бастарын шыға- 
рып тұірып күніне жүз рет сөйлеседі, үйге жылу кіретін трубаны 
тарсылдатып, бір үйден екінші үйпе жүгірісіп жүрпені».

«Оны осында қазір-ақ алып келейін,— деді Тося.— Егер 
сіздер таныссаңыз әбден тамаша болар еді. Менімше, сіздер 
біріңізпе біріқіз ұнауға тиіссіздер».

Бұл Зина әке-шешейдіқ айттырмақ болған қалыіідығы еке- 
нін түсініп: «Жоқ, керегі жоқ»,— деп бастарттым.

... Женя күрсініп қойды. Ол Алексейдің әрбір сөзін жібер- 
мей, құмарта тындады.

— Бәлкім, осы жетер? — деп сұрады Алекоей.
— Айта беріңіз,— деді Женя шыдамсызданып.
... Болмашы бір еылтаудың аірқасында Алекоей мен Зина 

тағы кездеседі. Бір күні Сережа келіншегінің мемлекеттік ем- 
тихан беруімен байланысты, үй ішінің мерекесіне Алексейді 
қонаққа шақыруға келді. Басқышпен көтеріліп келе жатып 
таныстар Зинанық іквартирінің қасына бөгелді, бұларды тоқ- 
татқан: Біз үйде жоқбыз. Мамам сағат онда қайтады. Мен — 
қашан келерімді білмеймін» — деп есікке қыстырып қойған 
записка болды. Алексей қалжыңдап, көк қарандашпен: «Қан- 
дай өкініш» — деп үстіне жазып кетті.

Кешкі асты ішіп болуға таянып келген кезде трубадан 
қатты тарсыл естілді. Тося терезеден басын шығарып еді, тө- 
меннен Зинаның: «Біздің есікке көк қарандашпен жазып кеткен 
кім? Сенің қонақтарыңның біреуі емес пе?» — деп сұраған
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даусы естілді.— «Тегі, Сережа болар, ол теитек кои дсп ұиғар-
ды Тося,— Қалай, жаман жазу ма?» . .

«Жок, тек жазуы оиша сауатты емес. Менің білейін деге-
нім: оны жазудың кімге кажеті болғаны еді?».  ̂ .ц

Достар келді де, Алексей терезеге жакын барды: «Мұны 
жазған мен деңіз. Ғафу өтінемін».— «Алеша жазған екен,— деп 
Тося төменге хабарлады.— Міне өзі, карашы өзіне». 1

Тося Алексейдің колынан тартты, ол Тосямен катарласа 
тұрып, терезеден түскен жарык пен айдың сәулесіне бөленпен 
Зинаның жоғарыға караған бетіне еңкейіп карады.

«Ол неге дамылсыз күле береді? Мас п а ?— деп сұрады 
Зина.— Күлкісі кандай тамаша еді». Щ

«Сіздің бетіңіз кызык. Тегі, менің сізге жоғарыдан төмен 
карап түрғандығымнан болар» — деп түсіндірді Алексей.

«Тек бойының ұзындығымен немеое төртінші этажда түрға- 
нымен пайдаланып жүртка басынан-аяғына дейін караудың 
қажеті жок, деп айтшы, Тося оған,— деді ол тағы да: тіпті 
таиымайтын кыздың үйінің есігіне мағнасыз сөз жазып кетуі 
де колайсыз екенін айт». ІШ

«Алеша, жұртка басынан-аяғына дейін карау, есікке жазып 
кету колайеыз нәрсе»,— деді Тося күліп.

Сережа бүлардың екеуін де бөлмеге карай тартып түсірді. 
Тося Алексейпе карады да, оның тілегін сезіп, жүгіріп барып 
Зинаны ертіп келді. Оған айып бокалын ішесін деп жабысты, 
Зинаның ішуге батылы бармай, түшіркеніп карады. Алексей 
көмектеспек болып бокалды кішкене рюмкаға айырбастауға 
ұсынды. Зина кайсарлана кабағын серпе тастап, бокалдағы 
шарапты бір-ак көтеріп салды. Алексей оған тағам ұсынып 
еді: «Сіз менің нені жактыратынымды білмейсіз — калайша 
сыйламак боласыз?» — деп алмады. Барлык жердегідей мүнда 
да билеу басталды. Алексей Зинаны шакырып еді, ол бастарт- 
ты: «Мен тек өзіме үнаған адаммен ғана билеймін».

Кейінірек, бүлар ортада катар отырып калған кезде, Зина 
одан: «Сіздің менімен бірге өте билегіңіз келе ме»? — деп сұ- 
рады. Бұл кезде Алөксей де өшін кайтарғандай бастартып: 
«Тіпті билегім келмейді. Мен сізді сыпайылык үшін шакырып 
едім. Мен де өзіме ұнаған адаммен ғана билеймін»,— деді.

Кыз өкпелеп, кетіп калды. Таныстыктың алғашкы сағаты- 
нан бастап, бұлардың арасындағы бірін-бірі ұнатушылыкты 
үдете түсетін лирикалык тартыс басталды.

Балалык шактағы оиындарды еске алысты. Алексейдің кө- 
зін орамалмен байлап: «Кімді сүйесің, ізде» — деп шыр көбелек 
айналдыра оастады. Махаобат оойын билеп алған адам тәріз- 
деніп екі колымен карманып Алексей бөлмеде адымдай басып 
жүр. Жан-жак сыбыржүбір, күлкі. Акыры ол кыздардың бі- 
реуін ұстады. Алексейдің бетіне тиген шаштан иіс сүдың иісі
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буркырайды. Ол мұның Зина екенін білді. Алайда, кпзінен 
байлауды жұлып алып: жанылыс. Ұстағым келген адамды 
е.мес, басканы ұстагіпын» — деп өкінгендік пішін білдірді Алек-
сей. (

«Сіз мені әлдекалай ұстадыныз б а ? — деді Зина кызараң- 
дап.— Мені Сережа итеріп жіберді. Шынында, жлткан бір ка-
тслссу».

Алексей балалык кызык шакты әдетте еске түсіретіндеірдің 
салтынша л<абырканкы &рі жылы сөэбен айтып отыр. /Кеня 
окы көз аудармастан отырып тыңдады. Туфлиін шешіп тастап,
тахтаға шығып отырды.

... Зина кенегтен ғаііып болды. Алекоей 'көңілсіз болып кетті, 
оны көргісі келді. Бұлар Тося екеуі төменпе түсті, есжтің ко- 
кырауын шылдырлатып, Зинаның шешес.н оятты. Қыз үйде 
жок болып шыкты. Тося айнаның касында бой түзеп тұрғанда, 
Алсксей Зинаның бөлмесін әуестене карап өтгі. ІІІкафта кітап- 
тар тур, көпшілігі байланыс және радио техникасы жайындағы 
кітаптар. Столдың үстінде студент дәптерлері мен жобаның 
эокичдеірі шашылып жатыр. Үй-.ің ішінен өзіне таныс и'с судың 
иісі шығып тұр. Тосяға осы иіс судан Алексейге бүркейін детен 
кыял келді де, күтпеген жерден оның басына шынының жар- 
тысына жуығын кұйып жіберді.

Зинаны күтіп отыра алмады. Тося үйіне кайтты да, Алек- 
сей көшеге шыкты.

Ол Москвада серуендеуді әрдайым жаксы көретін. Алексей 
Горький көшесімен «еле жатыр, көшенің жарыктығына, адам- 
ның көптігіне, жалтырап жаткан асфальтына сүйсінеді. Неге 
екені белгісіз, калай да Зинаны чездестіремін детен онда сенім 
болатын. Ол Зинаиы көрді де: үстіне беті мсн шашын күң- 
гірттеидіріп түрған коңыр көйлек киіп, Зина көшенің екінші 
жағында кетіп бара жатыр. Алексей көшенің екінші жағына 
жүгіріп өтті де, тротуарда күтіп тұрды. Ол Алексейді көріп 
танданған да, күлген де жок. Бір ауыз сөз де катпады. Жай 
касынан өте шыкты...

— Алеша,— деп Женя онын сөзін бөліп жіберді. Тоназы- 
ганнан ол иығын бүрісті.рді.— Егер кыйынсынбасаныз, менің 
шәтімді әкеліп беріңізші, ол ана бөлмеде, менің түрғым кел.мей 
отыр.

Женя жалғыз калғанда, Алексейдің әнгімесінін кай жері 
оның на.мысына тигенін ойлауға тырысты. Әйтпесе ол Алексей- 
дің әнгімесін нете бүзып жіберді?

Фетосов картаны тастап Женяның шәлісін іздеуге Алек-
сеймен кетті.

_ Преферанс, шарап. аздагі әйелте кырындау, одан баска
да толып жаткан махаббат ишаралары — міне калай көңіл 
көтсріп жатырмыз. Бүл уакыт өткізудің ескіден келе жаткан
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түрі. Жаңаларын ойлап шығару нолымыздан келмейді. Карта 
ойнап отырыгі маған: «Сен осындай күнде де преферанс ойнап 
отырсын» — деген ой келді.— Алексей Николаевич, мен не ой- 
лап түрмын, білееіз бе? Біздің тұрмысымыз, турасын айтканда, 
өміріміздін нағыз кертартпа жағы тәрізді. Жұмысты жаңаша 
істейміз, меншікке жана көзқарас тәрбиеленіп шыкты, мінде- 
тіңді сезу жағы да жаңаша. Ал, түрмысымыз көбінесе бая-
ғыша... Л

— Сіздің жасыңыз нешеде, отағасы?— деп сұрады Алек-
оей.

— Отыз төртте. Ол неге?
— Семьялы болуға уакыт жеткен екен. Жаксы семьяныз — 

әйелініз, балаларыныз болған күнде үй түрмысының кертарт- 
па жағы деген пікірлер ойыңызға да кірмейді. Шарап пен 
баска кұмарлық дегенді де тілемейтін боласыз.

— Әрине, сіз мұны байсалды семьялык тәжрибеңізге сүйе- 
ніп айтасыз ғой,— деп кекете сөйледі де, Федосов ізінше мо- 
йындап, жабырқанкы түрмен: — Сүйікті досым, дәл үстінен 
түстіңіз. Амал нешік, біздің арамызда мынадай философиясы- 
мак накылдар өріс алып жүр: «Жас шағыңда сайрандап кал, 
әйтпесе жылдар өтеді, есіңе түсірерлік те ешнәрсең болмай- 
ды...». Мен біраз сайрандады.м, кашан да болсын әйелдерден 
де «енде болып көргенім жок. Ал еске түсірер ешнәрсем жок. 
Сайып келгенде, бірді көпке айырбастап жіберген.мін...

— Үйленіңіз. Немене философияға салынасыз?
— Үйленем бе деп Женяны айналдырып жүр едім, сіз бө- 

гет жасадыңыз!— деп күлді Федосов.
Алексей кайтып келіп, Женяның иығына шолін жапты. Же- 

ьяның кайғырған бетіне көзі түсті. Жылап алғаннан сау ма 
өзі? Алексей кызға сынай қарады. Әлде, Федософтың қалжы- 
ңында да бір шындық бар шығар?

— Сізге не болған, Женя? — деп акырын ғана сұрады ол.
— Азырак көңілсіздеу. Непе екенін өзім де білмеймін. Со- 

ғыска дейінғі өмірді сағындым ба, болмаса бүгін менің көңілім 
босап отырғандығынан ба, неден екеніи білмеймін.

~ Жарайды, енді бұдан былай бүрынғыларды еске түсі- 
руді токтаталық. Мен үйге кайтсақ деймін.

— Жок, айта беріңіз. Менің ақырына дейін тыңдағым ке- 
леді.

— Бұл уакыйғаның акыры жок кой.
— Айта беріңіз! — деп өжет әрі жалына сұрады кыз
— Жарайды,— деді Ковшов.
— ... Әке-шешем, інім Митеныка мен үйге кайтып келгенде 

әлі ұйктаған жок екен. Барлык семья.мызбен шай ішуге отып- 
Дык. Менш ештене сөйлегім келмеді. Митенька да'ойланып 
отыр. Әкем қалжыңдап:
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«Үлдарлын жайы болмай отыр.— Ренжулі. Бұларды кім 
буйтіп ренжітуі мүмкін. Шынымен бойжеткендер ме екен?»

Біздін Москвадағы кваіртиріміз бірінші этажда. Мен шеіні- 
ніп, біртүрлі үн-түн жок отырдым. Митенька «ітабын алып 
динанга жатты. Кенет біреу терезені какты. Біз ініміз екеуміз 
бірімізге біріміз карадык. Әкем біздің жаңағы көз алысканы- 
мызды байкап калып, терезеге барып пердесін түріп карады: 
«Маган мұншама кеш келіп ешкім терезе какпайды. Алексейге 
де солай — ол байсалды жігіт, оған түн ортасында келіп тар- 
іылдатып түруга жол бермейді. Митенька ғана калды — біреу- 
ге түн ортасында керек болып калған сол болар, Сандалбай 
үлым, жедеғабыл бозбала...»

Кория терезеден ештене «өре алмай, далаға шыкпакшы 
болды. Інімді куткарып алмак болып:

«Митенька далага шыгып карашы. Мүмкін жолдастарымның 
біреуі маған келген болар»,— дедім.

Ол далаға жүгіріп шыкты да, кайтып кіріп:
«Шыпында да, Алеша, далада саған бір жолдас келіп 

түр...— Ол маған карай таянып, сыбьірмен: — Киін. Даладагы 
келіп түрған жолдас ер емес, әйел жолдас» — деді.

Кошеде есік алдында Зина тұр екен.
«Сіз үйктап жатыр ма едіңіз, Алеша? Біздің танысу ке- 

шіміздің мүндай нашар аякталғанына мен шыдай алмадым. Сіз 
мені кешірерсіз. Жок, сіз мені ұзатып салмаңыз, керегі жок! 
Естисіз бе, керегі жок! — Ол шапшаң жүріп аулағырак барды 
да, бір секундтей токтады: — Расын айтшы, Алеша, сізге де 
көңілсіз болды ғой, солай емес пе?».

«Өте көңілсіз, өте!» — деп кыздың батылдығы мен мінезінің 
туралыгына таңданғанымнан мойынға алдым...

Алексей өзінің махаббатының калай ©ршігенін айта берді. 
Иіс судың таусылмас иісі түнде түсінде Зинанын бейнесін бір- 
ссе сыпайы, бііресе паң етіп көрсетті. Ол бейнебір тастай ка- 
рангыда жүріп Зинаны іздейді екен. Алексей керегі жок адам- 
дарга кездесіп, олар мұны келекелеген, сөйтіп ол адамның 
оміріне ауа мен күндей керек бірден-бір адамды тауып алуға 
болмайды екен де, өзіңе керексіз адамдардың арасында сеңдей 
согылысып өмір бойы жүре беру ыктимал екен деп ойлады...

Еске түсіру Алексейдің бойын билеп, ол Женя туралы умы- 
тып кетті. Әңгімесін токтатып, басын төмен салып отыр. Осы- 
нын борі ніынымен-ак осы таяуда болды ма екен?

Женя Алексейге карады, ол соншалыкты жабыркау және 
кайғылы еді. Сонсоң кенет атып тұрды да, жамылған шәлісін 
жерге сүйрете жылаган бойы есіктен шыға жөнелді...

Анырып түрып калған Алексей оның соңынан жүгіре шык- 
ты, бүкіл уйдің ішінен ізлеп таба алмады. Ол көшеге шыкты. 
Айдың жарығы күндізгідей екен. Көк күмбезі са.мсаған сансыз
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жұлдыздың жылтылымен акшыл-көк тартып, тенбілі кошкыл- 
дана түскен. Күмбездін жиегі кызғылт тарткан сәуленіц сызы- 
ғына барып тұтаскан. Қар жылт-жылт етеді.

Алекоеіі жан-жағына карап, Женямы кеірді. Ол бір кескен 
ағаіптыи түбірінде отыр, ак кардан бейнесі карайып көрінеді.
Алекоей жанына келді.

— Сізге не болды? Неое кашыгі кеттініз?
— Ешнәрсе де болған жок, Алеша, мазаныз кетпей-ак кой- 

сын,— деді салмакпен, тұрып, үстінін карын кағып жатып.
Нсік алдында бұларды Федосов карсы алды.
— Мен сіздерді коштаспай-ак кетіп калган екен деп оіілап

едім. Менің Стартка барғым келіп тұр, Татьяна Васильченко- 
ның адамдары калай камданганлыгын акырғы рет тагы бір 
гексергім 'келді. Бірпе барайык, оларды шығарып салу да керек 
кой. 1

Он минуттан сон бұлар тапталган тайғак жолмен Стартка 
карай кстіп бара жатыр еді.

Құрылыс бастығының тізе бүкпепеніне бір тәуліктен асып 
кеткем болатын. Күндіз ол осында, кабинетінде жатып дем ал- 
ды. Бірак каптаған ойлар көзінін шырымын да алдырмады.

Батманов түнгі сағат екіде үйіне кайтуға жыйналды. Ол 
язгнің шаршағандығын сезді деуге болмайтын еді. Василий 
^іаксимович әруакытта төзімділігімен көзге түсетін, оның үстіне 
бүгін ол рухани және жүмыс жөніндегі кұдіретті ерлеуді ж\рт- 
пен бірдей басынан кешірді. Тек әйшейін жү.мыска аздаған үзі- 
ліс жасау керек еді.

Батманов маңызы зор. үзак күнді, үздіксіз жұмыс істеумен 
өткГзді. Стол үстіндегі селектор аппараты бір тыным тапкан 
жок— бастыкты маңайдагы бес учаскепің бәрі де шакырды. 
Кызметкерлеір де бірінің сонынан бірі келумен болды, Васи іий 
Аіаксимович оларға үсті-үстіне жана тапсырма беріп, бүрынғы- 
ларының сөзсіз орындалуын каталдыкпен талап етті. Жанадан 
түскен почтаны үш рет карап өтіп, кейб.р бөлім бастығына 
әрнаулы тапсырмалар беріп, хат пен телеграммаларды өзі ма- 
шинкаға айтып бастырды. Әдеттегіше диспетчерлік мәжіліс өт- 
кізді. Стартта екі рет болды: күрылыска келген жана адамдар- 
меп танысты. Силинді сапарға шығарып салды, Таня Василь- 
ченконын адамдарымен әнгімелесті, үчаскелерге үздіксі.з жібе- 
ріп жаткан жүктерді байкады, Беридземен б'рге барып тәжри- 
6е жасау үшін суык жағдайда трубаларды пісііріп жатканын 
кярді. Кеііпке карай калалан он шакырым жердегі Нампиге кет- 
ті- Бастык ол арала Адунның мүзы үстінде жыйналған б рінші 
\члс,<гс курьілысіпыләрыныч митингісінде жүк тасыйтын маши- 
наныц үстінде тұрып сөз сөйледі.
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Кұрылыс үшін бұл күн боска өткен жок. Мұны Батманов
көзімен көріп, көңілімен сезлі, бұл туралы жазба мәлімде.мелер 
де дәлелдеп жатты. Кешке таман мұндай кағаздар бір топ бо- 
лыгі уйіліп калды. Тайганың ішінде кесілпен ағаштар мен орман 
ішінен салынған өткелдер, омбы карды аршып жасалған бірне- 
ше километр жолдар, жаңадан салынған жүздеген кубометр 
адам туратын пәтер үйлер — осының барлығы да Сталиннің 
снзінен кейін жұмыска шыккан кұрылысшылардың ынта-жіге- 
рінің іске айналған дәлелі сыякты еді. Алыс учаскелермен әлі 
дүрыс байланыс жасала койылмаған болатын, бірак олардан 
да хабар келіп жатыр. Тоғызыншы учаскедегі Панков сол күні 
сол жак жагаға көпііп келіп орналасканы жайында орағытыл- 
ган жолмен радиограмма жіберіпті. Рогов Гончаруктің кұры- 
лыс іколоннасы туралы, кай жолмен алғаны белгісіз, жаналык- 
ты біліп койыпты. Сталиннің бірінші сөзін олар алтыншы учас- 
кедең естіп, куанғандыктарынан күні бойы склад кұрылыеында 
жұмыс іетеген.

Жетінші ноябрьде Батмановтың тек бір тілегі орындалмай 
калды,— еліміздін ең үлкен мейрамын ол өз үйінде мерекелеп 
өткізе алмады. Ол Залкиндті әйелімен. Беридзені және кейбір 
жолдастарын өз үйіне конакка шакырам деп ойлаған еді. Үй 
кызметшісі Евдокия Семеновнаға телефон соғып, он-он екі 
адамға кешкі тамак дайындап коюды тапсырды. Үйіліп жат- 
кан почтаның арасынан Москвадан келген хатты квргенде, бар- 
лыгы есінен шығып кетті. Неге екені мәлімсіз, Василий Макси- 
мович көк конверттің ішінде үйінен келген хабар бар деп ойла- 
ды. Акыры солай болып та шыкты.

Әйелі мен ұлын іздеп табмға жәрдемдесіп жүрген достары- 
ның бірі, Анна Ивановнаны Кавказдағы Абас Туманда көрген- 
дігін жазыпты. Амна Ивановна Қырымнан өзімен бірге ауру 
баласын да алып іныға алған. Ол баланы өкпе аурулары сана- 
торийіне орналастырыпты. Бірак бомбалау астынан алып жүр- 
гендегі азаптар мен көрген мұктаждык Костяны әбден әпсіретіп 
тастапты. Дәрі-дәрмек, күтім наукаска дауа болмайды, бала 
кайтыс болады.

«Бүл окыйға Октябрьдің онында болған. Анна Ивановна 
үлының кайтыс болғанын айтып саған хат жазуға шамасы жоқ 
екенін айтты. Ол әзірше менің де ештеме демей тұра тұруыма 
менен уәде алған еді. Бірак мұны сенен жасыруға какым жоқ 
кой. Сен кайратты адамсың, кайғыны майыспай квтерепсі” . Са- 
»ан естіртпепеніміз жвн емес, жасырып кою шынды айтуға ка- 
рағанда жаманырак деп мен Аннаға да айттым. Саған оның 
өзі де жазуға ти:с, бзраз есін жыйнауға мүмкіндік бер. Қайгы 
оны есінен тандырған. Ол сенің алдыңда өзін айыптымын деп 
есептеп койыпты, сен баягы оған ұлыңды сеніп тапсырыпсың 
да, ол оиы сактап кала алмапты. Өз халі жаман емес: үшінші
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рангілі әскери дәріпер, госпитальда және өкпе а-уруы санато- 
рийінде кьымет ісгейді, барлығына да үлгіреді. Ьастыктары 
өзін ате мактайды. Қазір оның саған баруға мүмкіндігі жок 
және кыйын да болар деп ойлаймын, бүл жайында оған еш- 
нәрсе айтпадым, одан хат күтпей-ак, сен өзің хат жазуың керек 
кой деймін. Міне, достым, менің сыбағама саған кайғылы хабар 
айтып хат жазу тиіп отыр. Амалың канша, не істерсің! Соғыс 
деіен— жүрттың бірін калдырмай калай да шарпып етеді 
екен. Сен үшін менің не істеуім керек, хат жаз немесе телепрам- 
ма бер...»

Хатты окыған кезде Батмановтың касында Гречкин отыр еді. 
Хаттын күрылыс бастығын ренжіткенін ол байкап калды, бірак 
Василий Д\аксимович өзегін өртеген кайғы таскыпын одан әрі 
байкатпай баса білді. Жоспаршы баяндамасымен тым шүгыл- 
данбай назарын аудара караған болса, ол Батмановтың кайғы- 
сын токтатуға каншалык күш жүмсап отырғанын көрген болар 
еді. Беті тастай сазарып, колдарымен креслоның аркасын үста- 
ғанда, саусактарынан кан шыпшып коя беретіндей болып буы- 
нып кеткен. Гречкин шығьш кетті. Бат.мановтың «еудесінен сол 
кезде ғана шерлі дыбыс шыкты. Кабинет есігін біреу каккандай 
болды... Батманов киімін жылдам киіп, Филимонов пен Федо- 
совтың алдынан карсы шыкты, бүлармен кейін.рек сойлесуге 
уәде беріп, өзі бірінші учаскеге жүріп кетті. Согыста каза тап- 
кан совет адамдары жайында сөйлеген сөзінде тек жай азамат- 
тың ғана кайғысы емес, әкенің де кайғылы сөзі бар екендігін 
білмесе де, оның сөзінің ынтызарлығы суык желге тонган кү- 
рылысшылардың сай сүйегін сыркыратты. Иампиге барғаны 
өзінің көңілін басуы үшін бүған жаксы болды, ал кешке дейін 
кызметкерлердің ешкайсысы бастыктың өзгөрісін сезген жок.

...Баскармада ешкімнің калмағанына көп болды. Енді кере- 
гі жок болып адыра калған үлкен үйіне кайтуға батылы бар- 
май, ол әлі орнында отыр. Осындай кыйын сағатта тек Зал- 
киндпен бірге болғысы келді. Васнлий Максимович, біраз 
ойланып отырды, парторгка телефон сокты:

— Михаил Борисович, жүмысты коя түратын мезгіл жет- 
кен болар. Біздікіне барайык, әйелі жок біздей үйдің кешкі та- 
мағынан дәм татуыңызды сүраймын.

Залкинд әйеліне жаңа ғана келем деп телефон соккан бо- 
латын, сондыктан не онда барудаң бастартып немесе Батма- 
новты өз үйіне шакырғысы келді. Батманов мүның екі ойлы 
түрғанын сезе койып, жалынғандай:

— Кел енді, Михаил,— деді.
Василий ААаксимовичтың даусында Залкинд карсылык біл- 

діре алмайтын бір нәрсе бар сыякты еді. Өз үйіпе ол тағы те- 
лефон сокты. Полина Яковлевна катты ренжіді:

А\ен Мираны ояткалы жатыр едім. Аіереке дастарканына
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бізбен бірпе отыруға менің рұксатымды алған болатын. Тым 
болмаса екі сагаттан кейін келші, бәрібір тосып отырайын.

Батмановтын үйі калын кардың ортасында жапа-жалғыз, 
окшау тұр. Залкиндке осы аныраған жеке үйдің ішінде үй /іесі 
де жетімсіреген жалғыз баладай болып көрінді.

— Жан-жағына неге карадың, көңілсіз бе? — деп сұрады 
Батманов.

— Я, көңілсіз екен,— деді Михаил Борисович.
— Бөлмелерде адам түрмайтын сыякгы, үй иесі әйелдің 

жоктығы көрініп түр және үйдің сәнін келтіретін керекті үсак-
түйектер жетіспейді.

— Екеуіңіз-ак па? — деп Евдокия Семеновна таң калды.—
Мен ендеше асты бір топ конакка дайындап едім,

— Оныңыз жаксы болған. Екеуміз де сок!тауылдай жігіттер- 
міз ғой, өзіміз бірдеме кылармыз,— деп калжыңдады Залкинд.

Ұйкысын аша алмай жүрген үй кызметшісі әйел стол әзір- 
легенше, бүлар жуынып алды. Ваеилий Максимович гимнас- 
теркасын шешіп, жібектен тігілген тік жаға көйлекті белбеусіз 
кигенте — «деревнядағы бірінші» дееетін ұзын бойлы, жауры- 
ны қакпактай жігіт бола калды. Әбден ұксау үшін колында 
баян ғапа жок болып тұр.. Аяғында ебедейсіз жүндес унтасы' 
бар Залкинд мүның жанында жасөспірім, ереоек баладай-ак 
болып 'КВірІНДІ.

— Біз екеуміз көптен бері бір дастарканда отырып бас 
коскан жокпыз ғой, жанылмасам төрт жыл болған шығар,— 
деді Батманов. — Бүгін сондай бір жағдай табылып калды. 
Достығымыз үшін ішіп алып армансыз бір сырласайыкшы. Не- 
ге графинаға кауіптеніп карайсың? Сен арак ішпейтін сопы 
немесе ханжа бола койған жок шығарсын деп ойлаймын. Көріп 
турсын ғой, аздап кұйдым. Мас та болмаймын. корыкпай-ак 
кой. Менің әкем бір дни мейрамда жалғыз өзі бір четверт 
аракты ііиіп алып, аяғын нык басып жүре беретін еді. ААенің, 
әрине, ондай ерлік колымнан келмейді, алайда есімнен танбай, 
әжептоуір іше аламын. Әңгімешіл, ашыктау болуым, бәлкім 
сондыктан да шығар, бірак казір солай болуын өзім тілеймін.

— Василий, екеуіміздің достыгымызды мен өте кымбат ба- 
ғалаймын. сол үшін куана-куана ішемін,— деп Залкинд рюм- 
касын көтерді.

Екеуі ұзак сөйлесіп отырды. Ішімдік бен тамак әлдека- 
шан үмытылты. Енді екеуі де темекіні аямастан бүркыратып 
отыр, одан шыккан көк түтін төбелерінде будактайды, үлкен 
кул салгьііп тукылға лык толған.

— Сталиннін сөздері бәрімізге де акыл және куііі косты. 
ААундай күндерде бір карыс өскендей боласын. Өзінің сөзі

1 Унта — аяк киім.
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кай мезгілде халыққа аса қажет екенін ол жақсы біледі. 
Ол:— Біз женеміз,—деді және біз жеңіп те шығамыз. Кашан- 
да оның айтқаны келеді. Жер жүзінің екі миллиард халкы біз- 
дің.күшіміздің қандай екенін сол кезде ойлап көрсін.

Қазір біздің Сталиннің және оның жакын серіктері ғана 
алға, соғыстан кейінгі уакытка көз жібере алар. Бірақ біз- 
дерге де, катардағы совет адамдарына да алдағы күн туралы 
болжап отыру әрдайым орынды. Егер біз, Гитлердің көзін жой- 
ғаннан кейін жер жүзінде тыныштык пен бейбітшілі* орнай 
кояды, деп ойлаған болсак, лениншіл де болмас едік. Жок, әлі 
алдымызда бүдан да зоір шиеленіскен күрестер бар. Соның 
мерзімін, оның каркынын және түрін көз алдына келтірудін өзі 
де кызык қой. Сол күрестен бізге кандай үлес тиер екен, боль- 
шевизмнің келешектегі ұрпактарына кандай үлестер калар 
екен?

Мысалы, сен екеуміз екінші еменаның адамдарына жата- 
мыз. Үшінші сменаның көп миллиондаған жауынгерлері — 
Ковшов, Таня Васильченко, Терехов, Рогов сыякты жастар 
өсіп жетті. Олардың артынан төртінші, бесінші смена кылты- 
нып өсіп шығады. Сталиннің үлгісі бойынша біздер де сол үр- 
пакты торбиелеу үшін өзімізде бар тәуіріміздің бәрін беруге 
міндеттіміз. Біздің де өлер күніміз, соиғы сағатымыз жетер, 
тілесең де, тілемесен де барлық ауыртпалыкты солардың мой- 
нына аркалататын боламыз. Солардың әрдайым табанды, кай- 
ратты, батыр болуы, коммунизмнің толык женіп іпығуы жо- 
лыидағы күрсске дайын болуы үшін әзірлеп тәрбиелеу — біздің 
касиетті борышымыз!..

Достар акырынтап күрылыс жайына күшті. Қурыльшта 
олар ага жетекшілер, адамдар үшін және олардың енбектері 
үшін ен жогарғы жауаптылык осыларға жүктепеді. Бу- 
лэр кыиындыкты калай жеңу әдісі, шаруашылык және партия 
басшылыгы әдісі туралы, адамдар туралы әңгіме етіп отырды...

— Сен адамды катты бағалайсың, оркайсысы үиіін діріл- 
Деп тұрасын, оныід жаксы,— деді Батманов.— Бірак солардын, 
кейбіреулеріне тым жұмсак кетіп жүрген жоксын ба? Сен со- 
гы тл клза тапқанларды әсіме катты аласыц да% тірі аламдапға 
дегән камқорлыгынды бұрынгыдан да үдете түсесін, оны жақсы 
білемін. Колынан іс келмеитін немесе бір қамгыз ортлша қыз- 
меткерлер болады гойэ осылар да бәрібір совет адамы, мінс 
осыған да квмек беріп, тәрбиелеп, жеткізу керек, бүл да дұрыс. 
Ііірак сенін дәл осынын сол адамдардың кемшіліне ымыраласу 
сыякты зыянды іс болып шықпаи ма? Өзіңнің осы аяғышты- 
ғыңмен кейбіреулерді бүзып алып жүрмейсің бе?

— ДАысал келтір, Василий! — деп талап етті Залкинд —
Әйтпесе, біз бірімізді біріміз түсінбейміз және келісе де ал- 
маймыз... ,
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— Мысал керек пе? Ефимов. Сен оны аяйсын, онын тағдьі'
рына жауапты екенінді сезесін, ал бұл дұрыс болып шыкпайды. 
Сені сыйлағандығымнан үшінші учаокенің жұмысына мен әзір- 
ше кіріспей жүрмін. Мейлі, осы учаске сенің к.амкорлығыңда-
ак болсын.

— Саған мұның несі теріс болып көрінеді?
— Адам басшы деген агакка ие болып, және басшы болу 

үшін, оған право алуы керек. Ефимов сондай басшы ма? Ка- 
рамағында жүздеген адам бар, оларды баскара алмай, не іс- 
терін білмей дағдарып отыр. Оларға бұл бөгет жасайды, өйт- 
кені жүмыстары кыйын, сондыктан күшті бастыкка мұктаж.

— Участке көп кешікпей тәртіпке салынады.
— Білемін, оған сенің күшің жетеді. Баскармаға ең жакын 

деген учаскенін көпке дейін олкылыкта отыруының өзі де мүм- 
кін емес кой. Ол араға тәртіп тек Ефимов сонда болғандыктан 
емес, оның болу-болмауыпа карамастан орнатылады. Егер 
Ефимов сол жерде калатын болса, учаскедегі жағдай кандай 
болатынын, мен бүгінгі учаскемен сөйлескенімнен-ак көріп 
отырмын.

— Қандай жағдай болмак?
— Партия ұйымының секретары Темкин учаске бастығының 

біржола өзіне айналмак. Ол сенің көмегіңді сезіп, басшылық- 
ты бүгін өз қолына алды. Ал сенің аяғаныннан не мағна шык- 
пак, соны айтшы? Учаске жөнделер, сонда Ефимов өзін өзі ба- 
тырмын деп санар да жердің шарын өзім айналдырып отыр 
екенмін деп, кеудесін кағар. Солай болған күнде де одан жак- 
сылыкка караң ешкандай өзгеріс тумайды, ол тек бастык 
деген атакка ие болып кана отырады. Нашарлығы бойынан 
арылмаған калпы кала береді, сонсон жаңадан бір сынга түс- 
кенде-ак 6'лінер. Біздің кұрылыс бітіп оны бұлан ла кыйын 
баска бір жерге жұмыска жібереді делік. Егер касында сен 
болмасаң, сорлы сонда не істемек? Сонда ол байғұстыи жүгін 
арқалауға кім келісім беріп, оны аяйтын кім болар екен?

— Сен оны жұмыстан ал дейсін бе?
— Оған тұрмыста баска орын табуды ұсынамын. Біз Рогов 

пен Ковшовка, тагы баскаларына өз орнында болуға көмектес- 
тік кой. Ефимовка ла көмектесейік. Сен оны заволта жаксы 
істеді деп едің ғой. Заводка жіберейік. Немесе күшті, акылты 
бастығы бар. ұйымшыл коллективі бар баска учаскеге жібе- 
рейік. Алғашкы кезде тым болмаса сол Панковтың карамағы- 
на болса да жібере тұрайыкг

— Жарайды, Василий,— мұны ойланып көрейін,— деді Зал- 
кинд.— Менің ойыма Ефимовты Тереховтың заводына жіберсе- 
деген б:р кыял келіп калды. Бірак Ефимов учаске бастығы бо- 
лып кызмет аткара алмайтындығына өзімнің көзім жетуі ке- 
рек. Маған біраз уақыт бер, тексеріп анығына жетейін...
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— Тіпті жаксы. Егер сенікі дұрыс болып шыкса, мен катты 
куанар едім.

Таусылған тұкылынан тұтатып Батманов жана папирос 
тартты. Залкинд катты орындыктан жұмсак тахтаға барып 
отырды. Канніа дегенмен ұзак сарылып отырудың зардабы 
біліне бастаған еді. ... I

— Достым, Василий, жанагының кегін алган тәрізді, енді 
менің саган карсы дауым болады,— деді Залкинд.— Жұртпен 
сойлескенде сен тікесінен тым катты кетіп, жапырып жіберіп 
жүрген жоксын ба? Жүмсағырак, сыпайырак болу жөн 
емес пе? Бөлім бастыктарына, аппаратка кейде сенін катаң та- 
лап койып, катал болғаныңа жаксы түсінемін. Ал сен катарда- 
ғы жай кұрылысшыга, жұмысшыларға осылай болсаң, онда 
маскара болғаны. Қазірде сен баскармада отырып, олармен 
әлі аз кездесіп жүрсің. Көп ұзамай сен олардың арасында ұзак 
уакыт болып, бірге жүріп жұмыс істеуге тура келеді... Солар- 
дың көкейіндегісін тауып сөйлесе алар ма екенсін?

— Көрерміз. Ешкандай дәлелің болмай тұрып, күні бұрын 
корытынды шығарып отырсын.

— Л\үмкін, әзірше дәл солай деп айта алмаймын. Біздің 
болім баетыктарьімыз — олар да адам ғой. Штабымыздың 
тәртібін түзедің, жаңадан кайта кұрдың, ада.мдарды тиісті 
орындарына койдың,— осының бәрін мен көпмей жүр деп ой- 
лама. Аздап та болса, ак пей!лді болуға тырыссайіпы. Кейде 
жұртпен сөйлескеніңде көретінім: сенің жер-жебіріне жетіп тү- 
сіндіргеніннен ол байғұстың әбден енсесі түсіп кетеді. Сенің 
іске деген ынта-жігерің мен ниетің жаксы-ак, бірак сенің 
ойыңдагыдай жұмыс істеуді әлі үйреніп жетпеген адамды 
оныңмен төпелей берме.

— Сен мені ракымсыз бастык деп сыйпаттап отырсың 
ғой,— деді Батманов сұрланып,— Түсінікті болу үшін сен де 
мысал келтір. Сеніңше, мен кімнің кабырғасын кынратыппын?

— Тагы сол Либерманға келейік. Л\ен оны ұгнатпасам да, 
шынын айткянта. ол да алам ғой. Ол саган келсе ылгый рен- 
жіп кетеді. Солай кыса беру керек пе? Жалпы алғанда, сенің 
сөздеріннен бір жаксы лебіз естілмейді. Өткен аптада Ков- 
шовтың жанын шығарганың есімнен кетпейлі, ал еондай морт- 
тык не үшін керек! Шынын айтканда, сенің талабың бас ин- 
женерге арналган сөз еді, сен оған ұрсуды ыңғайсыз квріп, 
барлык кекесін сөзіннің зілді нөсерін сол жаксы жігітке төктің 
Кешегі Гречкинмен сөйлескен свзің ше? Оның бетіне карауга 
аянышты болды. Ол бес адамның істейтінін бір өзі істеп жүр 
егер бірденені ұмытып кеткен күннің өзінде де, ондайын кеші- 
руге болады ғой. Сен бүгін Гречкин мен Ковшовты тагы кысып 
жіберлш. Әрине, олардын казірде де жұмыс істеп жатканы- 
на мен шүбаланбаймын... Мүмкін, олардың да бүгін кешке аз-
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дап мейрамдағысы келетін шығар, бастык жолдас сен. олар ту- 
ралы неге ойламадың. Гречкиндікі үбірлі-шүбірлі бір үйлі жан, 
онын бала-шағасы мен әйелінің күні бойы күтіп, әлі күнге то-
сып отырганын біліп отырмын.

— Көңлімді босатып жібердің ғой Михаил,— деді Василий 
Максимович. Шынында да, оның бетінде бір реніш бар еді.— 
Сірэ, кейде асыра сілтеп те жіберетін шығармын. А^ундайлар 
әлдекалай бір болады, ал негізінде менікі дүрыс екеніне көне- 
тін боларсын. Сен мені жүмсак, сыпайы адам ете алмайсың. 
Менін сол каталдығымның өзінде -кайырымдылык бар екені 
калайша көрінбейді? Гречкин мен Ковшов туралы сен сонша- 
ма әсерлеп көңілді елжіреГе айттын. Олардың тіпті кішкентай 
кемшілігі болса да, мені ол үшін бауыздап жіберсең де кеиііре 
алмаймын. Казір олардын алдына соншалык көп талаптар 
койылалы! Оның үстіне олар мыкты жігіттер! Рас, оларға урыс- 
канда Гречкин күйгелектеп ыза болды, ал Алеша дегенің 
жымыйып күледі. Бірде онын күлгені мені ашуландырған да. 
болатын. «Сізге мүның несі күлкі. Айтканды тындап, уғып алу 
керек» — дедім мен оған. Ал ол менің бетіме тіке карап тұ- 
рып: «Айтканыңызды тыңдап, әлі өеірмесем де муртыма сініріп 
алып түрмын. Менің күліп түрғаным сіздін жаксы урса алаты- 
ныныз. Өзегіңнен өтеді! Сені осылай кыскан уакытта, бурын 
ө.зің байкамай жүрген кемшілігіңді айкын көретін боласын...» 
деді. Сен мені кіналадың, ал мен мүны еске түтатындығыма 
сөз берсм. Екеуміздің кайсымыздікі жөн екенін тексерудің 
әдісі бар гой. Ал менін ракымсыздыгым, кекесініммен баска 
зәбірліктерім туралы Гречкинмен, Ковшовпен бір сөйлесші. ААе- 
нің кабинетімнен олардьш кызарып терлеп-тепшіп шыккан 
колайлы бір кезін сайлап ал да, абайлап сөз тартып көр. Егер 
олар наразы болып шыға бастаса, оларга мейірімді сөз немесе 
сол сыякты бірдене табуға тырысып көрейін.

— Сен Либерман туралы айтпай орағытып кеттің ғой.
— Әзірше Либерманды козғамай коя тур. Сенін сыбағана 

Ефимов, менің үлесіме, мейлі Либерман-ак тисін. А\ен саған 
айтайын. ол сондай кыйын адам, Ефимовка караганта, оның 
емір баяны да зілдірек. гәп міне осында. Онсоң Либерман да 
мыкты адам. оиын да белі кайыспайды. А^енін жәрдеміммен ол 
кейбір нәрселерді түсіне бастады, бірак әлі де кеп нәрсеге на- 
зар аудармай жүр. ААен оны өзіммен бірге трассаға апарып, 
жұртпен дүрыстап таныстырмакпын...

— Ең алдымен, оны Федосовпен татуластырып алған да 
теріс болмас еді,— деп күлді Залкинд.

... Күрылыстын екі бастыгының түнгі әнгімесі бір минутка 
үзілген жок. Олар дауласып та. келісіп те, бірінің-бірі сезген 
кемшіліктерін естеріне түсіріп те отырды, сөйтіп, бірінен-бірі 
именбестен, колайсыз кызыл кеңірдек сөздерге де келісті. Бі-
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ріне-бірі канша катты кетсе де мызғыта алмайтын берік достық 
бұлардың арасын ашпаіі біріктіре түсті.

— Біз кұрылыстың ұйымдзстыру кезеңін өткіздік,— деді 
Батманов,— Біздің коллектив шалдығудан корыкпай-ак. епді 
жұмыска білек сыбана кірісе алады. Ендігі жерде біздің бар 
назарымыз баскармаға емес, учаскелерге аударылуға тиіс...

— Василий, біздін де, баска жерлердегі сыякты, Сталин 
жолдас айткан, күш жыйнау ісіміз бүгін бітті ғой деп ойлай- 
мын. Рас емес пе?..

... Ұкыпты Залкинд, күл салғыштан асып, дастарканға тө- 
гілген темекі тұкылын екінші рет апарып төгіп келді.

— Шай ішелік,— деді Батманов.— Біз екеуміз жаксы әң- 
гімелестік, барлығын сейлестік.

— Барлығында ма? — деп сұрады Залкинд.— Менінше, се- 
нің жаныңды жеген бір капа бар тәрізді... Сен бәрін жасырмай 
айтамын деп уәде берген едің ғой... Әлде сенгің келмей ме?

— Сенен ешнәрсе жасыра алмассың,— деп міңгір ете түсті, 
Батманов. Ол үлкен басын тік ұстау бейнебір кыйын болып 
отырған сыякты төмен салып жіберді.

Үрейленген Залкинд акырын басып касына келді де, тахта- 
ға отырды.

— Саған бәрін де сеніп айтуға болады. Сен — сол ождан- 
ның өзісің ғой.— Батманов түрегеліп, шашын дудыратып жі- 
берді.— Адамға өзінің кайгысы мен осалдык жерлерін де жа- 
сыруға тура келеді. Кейбіреу өзінің мен-мендігінен мыгым жү- 
реді. Кейбіреу жұрттың ак жүректігіне еенбейді. Ал басшылар 
немесе ко.мандирлер — олар өзінің күйзелісін немесе кайғысын 
ос-ындай онаша басып алуға міндетті. Басшы дегеніміз — ол, 
баска касиетін былай койғанда, жігерлі, кайратты болуы ке- 
рек, ол өзі басшылык етіп отырған карамағындағы адамдары- 
нан анағұрлым күшті болуға тиіс. Егер де оның кандай болса 
да, жан-жарасы немесе жан күйзелісі болса, оған шыдап, сырт- 
ка шығармағаны жөн. Соғыста жаралы болған акылды 
командир, жарасының ауырғанын мүмкін кадары білдірмей, 
өзінің жараланғанын солдаттарынан жасыруға тырысады. 
Багратионды еске түсірші: ол өлімші болып жараланса да, өа 
рухының күшімен денесінің ауырғанын білдірмеген ғой...

Василии, сен күйзелме, саған бұрылып караймын деп 
менің мойным ауырды, тілеуің берсін, отыршы,— деп Залкинд 
жалынды.

Батманов отырды.
Мен колбасшы да, тари.хи адам да емеспін, біреулерге- 

мактаншактығымнан теңеу жасап отыр екен деп ойлама. 
Мен кұрылыс бастығы ғанамын, бізде мен сыяктылар толып
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жятыр. Солай бола тұрса да, мен үлкен жұмыска және бірне- 
ше мыңдаған советтің жакеы адамдарына жауап беремін. 
Олардың алдында өзімнің жаракатымды көрсетіп немесе 
ауырғанымды білдіріп сарнаүға какым бар ма? Тегі, жок бо- 
лар. Егер мсн осыншама кыйын кезде, олардың алдында әлсі- 
регсн немесе күйзелген адам болыгі көрінсем, мен кандай бас- 
шы болмакпын! Олар менмі күшіме сенуі керек, мен олардың 
а\ ыр ке'ендеріндегі тірегімін, кенет мен байгүсты мүсіркеп, 
аяулары керек болады.

Батманов отыра алмай, тағы түрегелді.
— Мен өз жарамды ашып көрсетіп, өзімнің әлсіздігіммен 

жүртты кынжылтуға хакым жок. Жаксы. Ал егер мен бала 
тәрізді немесе әйел сыякты дауыс кылып айкайламасам, еште- 
не демесем, ол менің еш жерім ауырмайды деге.і сөз боіа ма? 
Менің жаракатым катты ауырады, ол тіпті ешкандай дәрі-дэр- 
мектің элі жетпсйтін жара. Сенің көзкарасыннан: «Бүған аяк 
астынан не болды? Не болып калды?» дегендей сүрак белгісін 
көріп түрмын. Кеудеме тотған шердің бәрін актарғым келіп 
отыр. Сағаи діңгеие немесе тағы бір сондай ауру тап болып, 
колың ауырды делік,— ол сыркыраған үстіне сыркырап, шыдай 
алмайсың. Сонда сол ауырғанның басылатынына өзің де сен- 
бей, колыңды кұшактап алып теңселіп, үйде ерсілі-карсылы 
жүре бересің.— Батманов шыннан да қолын сілкілеп, тенсе- 
ліп үйде жүре бастады.— Менің колым ауырмайды, мені сенің 
алдыңда өзінің ауырған жанын әкеліп тенселтті деп есепте... 
Сенің жәрдем бере алмайтыныңды білем. Бірак А\аяковский 
айткан сыякты «маган дүрыстап кара».

— Не болды, Василий, мен түсінбей турмын? — деп Зал- 
кинд абыржып тахтадан үшып түрегелді, бірак өзін-өзі үстап 
кайта отырды.— Сен мына сөзінмен менің көнліме кобалжу 
салдың. Басыңа кандай пэте душар болып капды?

— Түра түр, бэрін де айтам. Бағана. біз осында келіп кір- 
генде, сеи жан-жагына карадың да, үнатпаған түрмен: «На- 
шар түрады екенсің Батмано^. Жетім төбет сыякты, жалғыз 
өзің!» дегендей болдың. Жаман тұратыным рас. Осы уйге 
салт бдсты адамдардың біреуің кіргізіп алуды талай рег ойла- 
дым. Оны да іетемедім. Мүнда өзіммен бірге семьям келіп тұ- 
ралы деп күттім ғой. Семья легенді естіп түрмысың.

Батманов сылк етіп отыра кетті, оның ауыр салмағы- 
нан стул сыкыр-сыкыр етті. Адам каншама күшті бопса, ә і -  
сіреген минуты соншама кыйын болалы. Басын салбыратып, 
енсесі түсіп, көзін жумып отырған жолдасына карау Залкинд- 
ке катты аянышты болды, оған жан-тәнімен жәрдем еткісі кел- 
ді. Немен? Өзінің әлсіреген кезінде де кайратты Васіпий А\ак- 
симорич, жубатуға мүктаж емес ел;. К\'г»ылыс бастығының ал^ 
ран хаты туралы Залкинд ештене білмейтін.
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— Шыда,— дерсін сен.— Білемін, онан баска ешнәрсе ой- 
лап таба алмайсын. Мен ғой өмір бойы күреске үйренген адам, 
калай шыдауға болады? Шыдау — ешнәрсе колданбау керек 
деген сөз, бұл — жарадан аккан канды көре отырып, оны ток- 
татуға әрекет етпегенмен бірдей. Әрдайым, кандай жағдайда 
болса да, жеке басымның ісі болсын не.месе көпке ортак іс 
болсын, әйтеуір әрекет жасауға тиістімін. Ал мен сонда казір 
не істе.мекпін, өзі.ме не жәрдем жасамакпын? Ештенемен де 
емес! Ол басын көтеріп, Залкиндке карады. Бурыл шашы тал- 
данып маңдайына түсіп, Бат.мановтың түріне ерекше бір рең 
беріп тұр.— Сенің мұнда келуге кұлкың сокпай, мені ез үйіңе 
шакырғың келгенін, телефонмен сөйлескенде-ак сезгемін. Мен 
шошып кеттім. Сенің үйіннің кандай көнілденіп жып-жылы 
болып тұрғанын білем, ал біреудің семьясының бакытты өмірін 
казір көргім де келмейді, көруді тілемеймін де! Бір карағанда, 
мен сыякты адамға семья деген не үшін керек деуге болады? 
Жұмыс бастан асады, үйге бес-алты сағатка, тек ұйктап 
дем алуға ғана келемін. Бірак сол бес-алты сағаттың өзіне 
семья деген әбден керек. Мейлі, әйелің ренжіп күңкілмен 
карсы алсын, балаларың ұйктап-ак калсын, тек солардың 
касына үндемей келіп тұрып күрсініп, күлімсіреп карап тұр- 
саң... л

Батманов мандайын бір нәрсеге соғып алғандай, басын сіл- 
кіп жіберіп көзіне түскен шашын кейін кайырды және тынысы 
тарылып, демін әзер алып тұр.

— Бір күні мені комсомолецтердің жатак үйіне шакырып 
апарып, онда махаббат пен семья туралы әңгіме айтканың 
есінде ме? Анау жігіт, фамилиясын ұмыттым, семьялык өмір- 
дің ережесін корламакшы болып еді ғой. Некелі тұрмыс пен 
семьяға мазактау көзбен карау азғын коғамның кұлдыраған 
заманының белгісі деп сен өте жаксы айттың. Бұл біздің зама- 
нымызға жатпайды. Мемлекетіміз және бүкіл стройымыз — 
семья үшін, адал сүйіспендік үшін күреседі. Мен сенің: «Егер 
сіз семья тұрмысына мазак көзбен карайтын болсаныз — ол 
сіздің жамандығыңызды көрсетеді, сіз артта калған адамсыз» 
— деген сөзіңді есімде сактап калдым. Бұл кінаны мен өз мой- 
ныма да аламын. Мен семьяма шын мәнісінде мазак көзбен 
карағам жок, бірак, дұрысын айтканда, мен оны жете баға- 
ламадым. Елемейтін тәрізді едім. Үйге келгенде әйелім сондаи 
нәзік аялаитын, ұйктап жаткан кезімде үстімнен шыбын ұшыр- 
майтын еді. Мен жұмыс істегенде немесе кітап окығанымда 
ешкім бөгет жасамас үшін, менің ойлаған ойымды кабағымнан 
біліп тұру үшін...

Оның тамағы кұрғаксып кетті, стаканда тұрған шайды тез- 
тез іше бастады.

— Өзінді өзің барынша сыбап болдың ғон,— деді Залкинд
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үнатпаған калыппен.— Мен сені білмейтіндей-ақ өзіне-өзің
айтпағаның калмады. і

— Михаил, кудай үшін, сен Батмановты өзінен-өзін ара- 
шаламай-ак кой! — деді даусын көтеріп Василий Максимович. 
Біздер өте жиі бөлек, бір бірімізден алыста жеке өмір сүретін- 
біз, енді солардын бәрі казір есіме түседі. Мұны менің жұмыс 
жағдайым талап еткен екен деп-ак кояйык. Егер шын ниетім- 
мен колга алған болсам, бұлай болмас та еді, оны казір көріп 
отырмын. Қейде біз бөлек тұрғанды оп-оңай іс көреміз, өз ба- 
сымыздың камын ойламаймыз. Мен оларды Қырымға калды- 
рып кеттім, оларды өзіммен бірге осы жерге алып келуге, ба- 
ламды осы арада емдетуге шамам келмеді ме? Сондыктан да 
осылай болды: мен семьяны да, махаббатты да, шындап баға- 
ламадым, қолымды тым кеш сермеп отырмын...

Батманов мандайын алақанымен сүртіп, есіне мына бір 
өлеңді түсірді:

Бір жаксы өлен, сыкылды ғой махаббат,
Жаксы өлеңді жаза салу оңай ма.—

деп тамаша айткан ғой.
Батманов шаршап барып отырды.
— Сен өз жырыңды шығардың, ал мен — шығарғам жоқ. 

Қалыпты, тәуір адамның, дәл сол сенікі сыякты: өмірлік адал 
және сүйген жары мен баласы болуы керек.

— Сенің де адал жарың — әйелің мен ұлың бар ғой. Осын- 
да келер әлі, қызыкты өмір де сүрерсіндер! — деді Михаил Бо- 
рисович.

— Ж е т т і !— деп Батманов дауыстаңкырап жіберді.— Мен 
жалғыздықтың азабын тартып, үнемі соларды күтіп жүрдім. 
Әне келеді, міне келеді деп күтуде болдым. Олар енді келмей- 
ді, Михаил келмейді...

— Сен неге олай деп ойлайсың?
— Қостя енді жок бізге, кайтыс болған... Аман сактап кала 

алмадым, сактай алмадым оны. Анна жалғыз қалыпты... Ма- 
ган хат та жазбайды...

Бұл сөздерді ол естер-естімес айткан бойы төмен карап 
столга басын еңкейтті. Залкинд есінен адаскандай аңырып 
отыр. Біраздан соң Батмановтың касыпа келіп, иығынан ұстап:

— Мен жұбата білмеймін және жұбаткым да келмейді. 
Балаңды енді кандай сөзбен болса да тірілте алмайсың. Бірақ 
Аннапы жалғыз қалдырма. Ол сені сүйеді, осында келуі керек. 
Семьяның ұлы қасиетін тереңірек білгенің өте жаксы. Қым- 
батты жолдасым, сенің өз жырыңды әлі жырлай білетініңе мен 
әбден сенемін...

Василий Максимович басын көтеріп, тұнжыраған қайғылы 
көздерімен Залкиндтің бетіне карады.
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— Ішіңе кайғы жыйнай берме,— деді тағы Залкинд,— 
ішіниен тынба. Баяғындай жайдары бол. Тезірек трасса жақ- 
ка барып, сондағы жүртпен коян-колтык келіп таныс. Егер 
сенін кайғыңды естісе, олар аз кұрметтер деп ойлайсың ба? 
Кайта сенің кайратыңа, өзіне бұрынғыдан да артык сенетін 
болады! |

Ьатманов орнынан тұрып, бетін тасалай барып Залкиндті 
ебедейсіз кысып кұшактады. Бойлары бірі аласа, бірі биік, 
сырт келбеттері де үйлесімсіз, бұл екеуі осылай кұшактасып 
біраз тұрды. Содан кейін, Василий Максимович, жылдам ба- 
сып жататын үйіне кіріп, есігін жауып алды.

Қайта-кайта сөне берген папиросы аузында, Залкинд бөл- 
меде әрі-бері жападан жалғыз ұзак жүрді. Үйіне телефон со- 
ғып Ьатмановтікінде не үшін калғанын айтканда, Полина 
Яковлевна аһ ұрып жіберді. Парторг радиоприемниктің касы- 
на келіп отырып, онымен көп әуреленді, дүние жүзіндегі радио- 
лардын ызы-шуының арасынаи Москваның үнін ұстап алды: 
диктор Сталиннің баяндамасын окып жатыр.

Залкинд тахтага келіп жатты да, ішігін айкыра жамылып, 
ралио тындады. Терезеден буалдырланып, кыстың марғау таңы 
ата бастағаны білінді.
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Бірінші тарау
ШАҢҒЫ ТЕП КЕН  ЕК І  АДАМ

— Таң біліне бастағанда-ак Алексей Беридзеге келді, ол 
киініп алыпты, жол капшыгын аркасына байлап өлшеп керіп 
жур екен. Бір-бірінің әзірлігін укыпты карап втіп, енді шығуға 
анналғанда, бүларды өз бөлмесінен шыккан Родионова токтат- 
ты. Үйкылы көзімен сығырая түсіп, ол екеуінің де беттеріне на- 
зар аудара карады.

— Менің аптечкамды алдыңыздар ма? — деп сурады ол
Беридзеден.

— Әрине, алдык. Бір аса керекті дәріні тым азырак бе- 
ріпсіз,— деп жымыя күлді Георгий Давыдович,— ішкі ауруға 
колданатынды коса түскенде теріс болмайтын еді.

— Қалжыңдайсыз да жүресіз-ау! — деді Ольга оны кіналч- 
ғандай болып.— Ал мен сіз үшін уайымдап тұрмын. Алексей 
болса спортсмен ғой, оған ештеңе емес. Кең жаурынды, макта- 
лы киім кигеннің өзінде де сымбатты Ковшовка Ольга сүйсіне 
карады.— Он күн шаңғымен жүруді ойыншык деуге болмайды. 
Өз күштеріңізді тым асыра бағалап кеткен жоксыздар ма?

— Баркыт халатты докторым, алаң болманыз,— бұл сая.ха- 
тым өзіме пайдалы,— деді Беридзе кынжылып. Жолда мен 
оған ере алдым ба, жок па, кайтып келген соң Алексейден бі- 
лерсіз.

— Сіз Роговка бір хат берем деп пе едіңіз?— деп Ковшов 
есіне салды.

Ольга біраз кысылып калды.
— Жазған жок едім. Тек рецепт жазуды ғана білемін. 

Ауызша айта саларсыз... Қазір, өзі жокта, оны жиірек ееке 
түсіретін болды.м. Көрсем куанар едім. Бірак мен шакырып 
жатыр екен деп түсініп калып жүрмесін. Ол шапкылап жетіп 
келуге де бар.— Тегі, Роговтың ентелей басып кіріп келетінін 
көз алдына елестеткен болуы керек, Ольга күліп жіберді.
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— Бар айтарыңыз осы м а ? — деді Алексей. Ольга, я сол, 
дегендей басын изеді.

— Оля! Оленька! — деп ас үйден Серафима айкай салды.— 
Тіпті тарс есімнен шығып кетіпті-ау, мына біреу буыншақтағы 
пирожки мен пельменді Таняға әзірлеп қойып едім. Алексей 
Николаевич ала кетсінші.

Сәлем-саукатты салып алу үшін, Қовшовқа қапшығын қай- 
тадан шешуге тура келді.

— Алуға болады, бірак Татьянаның қолына тиер-тимесіне 
кепіл бола алмаймын,— деп калжындады Алексей капшығын 
аркасына киіп жатып.

Ольга инженерлерді шығарып салды да, осылар кайтып 
оралмас па екен дегендей есік алдында аз ғана тұрып калды. 
Бірден көнілсіздік және елегізу пайда болды. Әркашан сергек, 
көңілді жүретін Беридзенің үйде болуы жұбанышты еді. Алек- 
сей адал және сенімді досы болып калған; онымен бірге бол- 
ғанда кысылып-қымтырылмай, емін-еркін сезетін, қазір үй іші 
аңырап калды...

Ольганың көзі Хмара алып келген чемоданға түсті. Баяғы 
бір ауыр күннен кейін, бүл оның көзіне күнде түсіп, мазасын 
ала түрса да тиген^емес еді. Ольга жүрегі қысылып, күдіктену- 
дің, етінен ет кесіп жаткандай кыйналудың ауыр сезімі бойын 
билеп, чемоданды ашты.

Күдігі жоқ, бұл Константиннің заттары еді. Мыжылыңқы- 
рап калған костюмі, бүрын Ольганың өзі Рубежанскіден сатып 
әперген ішкимдері, Константиннің сакал-мүрт кыратын сайман- 
дары, түкті сүлгісі ең астында — айғызДап, ірі жазумен тол- 
тыра жазылған бірнеше калың дэптерлер жатыр екен. Бұлар- 
дың бәріне оның темекісінің исі сіңіп калған.

Ольга көзін жұмып, өңі кашкан калпы, екі колын түсіріп 
жіберіп, шашылып жаткан заттардың ортасында, еденде сұлк 
отыр. Алдында жаткан осы жансыз бұйымдардың әркайсысы 
оның бірнеше жыл бірге өмір сүрген, сүйген адамы туралы өз 
үнімен тіл каткандай болады. Ольганың өтііііші бойынша Зал- 
кинд пен Ковшов осы туралы сұрау салып дәрігер Константин 
Андреевич Родионов әл үстінде поездан алып калынды, 
Тайшетте каіітыс болып жерленді делінген ресми хабар алған 
болатын.

Еріне нашар карағандығы үиіін Ольга енді өзін кіналады. 
Көп адамдарда болатын тәрізді, Константинде де кемшіліктер 
болушы еді, бірак осыншама оп-оңай, әрі соншама тез одан бо- 
йын аулакка сала коярлыктай Ольганың қанша какысы бар 
еді. Константин жәрдемге мұктаж болып калған кезде, оған 
ашуланбай-ак, жайлап кана түзу жөн сілтеп, акыл үнретудің 
орнына, Ольга оны түп-тура өңменінен итеріп, куып жіберді. 
Тіпті оның жақсылык жағы басым болып шығып, шын ниеті-
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мен майданға аттанғанның өзінде — Ольга оған сенбей, алдап 
жүрсің деп кіналады.

Ольга не жазылғанын көзі көрмей, дәптерлерді аударысты- 
ра берді, жазу жолдары біріне-бірі тұтасып кеткен күлгін түс- 
ті дақ тәрізденді. Осындай күндерде Рогов туралы ойлауы 
және ол туралы шет адамға да айтуға тартынбауы оның өзіне 
үят болып көрінді. Не үшін екенін өзі де әбден түсінбестен, 
еденнен ұшып тұра келді де, Алексейді куып жетіп, өзі туралы 
оның Роговка ештеңе демеуін, жұмған аузын ашпауын ескерту 
үшін, дәптерлерді колына ұстаған күйі есікке тұра жүгірді. 
Мұның барлығы да әшейін бос сөз, женілтектік, өлген адамға 
еткен опасыздык.

... Ковшов пен Беризде Адун бойын өрлеп зымырап бара 
жатқан жүк машинадағы бір құшак шөптің үстінде жантая тү- 
сіп катар жатыр. Мұздай суык өткір жел бұлардын үстінен 
уілдеп соғып тұр. Бұлар нанайлардың селосы Нампиға таяу 
учаскеге дейін барып, содан арман карай шанғымен кетпекші. 
Бұлардың касында аркасын желге карай беріп Залкинд отыр. 
Ол Нампидың қасындағы мұнай айыратын заводка бара жа- 
тыр. Серік болу үшін осылардың машинасына келіп мінген. 
Парторгтың көңілі көтеріңкі екен, ол кұлакка жағымды бір- 
кыдыру жаналыктар айтып тастады: ертең Новинскідегі авто- 
мобиль кұрастырып шығаратын завод жұмыс істей бастайды. 
Ленька деген баласы теңізде кемемен жүзу сапарынан кайт- 
кан, үйге келіп кетемін деп телеграмма беріпті.

— Мен сендерге Батмановтың кешегі айткандарын кайта- 
лап айтпакшымын,— деді Залкинд, айкайлап инженерлерге 
карай еңкейе түсіп! — Әрнәрсеге бір алаң болып жүрмеңдер! 
Сіздерге кай учаскеде болсын мыңдаған жұмыс кездеседі. Бай- 
каңдар, оған шырмалып жүрмеңдер, басты максаттарыңнан — 
жобаның барлық мәселесін біржола үзілді-кесілді шешу ісінен 
баскаға алаң болмаңдар.

Бұлар Адүнның бүкіл жағалауын алып жаткан үлкен алаң- 
дағы мұнай корыту заводының касына келіп, машинадан түсті. 
Тайганың тымық орманды кенересі анадайдан белдеулене ка- 
рауытып тұр.

— Таңғажайып коңсылык — мынау тұрған меніреу орман 
мен анау тұрған завод, жыйырманшы ғасырдың соңғы техни- 
ка табыстары!— деді Залкинд.— Орасан ғажайып, Алексей, 
рас емес пе?

Завод корпустарының касынан өткеннен кейін, ніанғыла- 
рын иыктарына салған инженерлер мен парторг мыйдай жазық 
алаңға шықты. Осы арада шахмат тактасындай тәртіппен тізіл- 
ген, оншакты өте үлкен ақ цистерндер тұр.

— Бос болар, тегі,— деп солай қарай басын изеп кабағын 
түйді Беридзе.
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— Я, бос,— деді Залкинд оның сөзін костап.— Мұз кат- 
канға дейінгі заводқа әкелінген мұнайлар бензин болып ко- 
рытылып, табанда майданға кетті. Қазір цехтарда мардымды 
жұмыс жок. Мыңдаған километр алыстан темір жолмен та- 
сып әкелгенін дереу аппаратқа кұйып алады.— Михаил Бори- 
сович сабырмен сөйледі, бірак оның даусынан күйінгендік са- 
рынын аңгаруга болатын. Қолын алыска нұскап тағы да мына- 
ны айтты: — Ал казір аралда жер астынан шыгарылған мұнай 
дегеніңіз теңіздей толып тұр. Сол мұнай теңізі көктемге дейін 
пайдага аспай тұрады...

— Сол мұнайды казір танктер мен еамолеттердің маторла-
ры күтіп отырғанын ойласаң-ақ, жүрегің өртеніп, зығырданың 
кайнайды! — деді Алексей. * ^

— «Сіздердің трубопроводтарыңыздан бос циетерндерге 
мұнай кашан келіп кұйылады!» — деп заводтағылар менен қа- 
зір сұрай бастайды. Мен не деи жауап беремін, инженер жол- 
дастар? — деді Залкинд калжыңдап.

— Соны көруге біздің өзіміз де ынтызармыз деп жауап бе- 
ріңіз. Баска ешнәрсені де арман етпейміз,— Беридзе парторгка 
байсалды карады.

Ұшы-кыйыры жоқ аспан күмбезін акшыл перде жауып тұр. 
Қүннің көзі түссіз қызгылт түрлі кемпіркосак пен жиектелген 
ақ күнгірт дак сыяктанып көрінеді. Қөкте де, жерде де бір-ак 
түс, бір-ак түрлі өң бар сыякты. Тек өзен ғана өзінің ойпаттан- 
ған, ұзыннан ұзақ созылыгі жаткан арнасымен баскадан ерек- 
ше бөлінеді. Қазір инженерлер мен парторг солай қарай көз 
жіберді.

— Сіздерге колайлы болды, күн аиіық болғалы тұр,— деді 
Михаил Бориеович. Бұлар біраз үндемей тұрды.— Ал енді ин- 
женер жолдастар, төрт тараптың кайсысын сүйсеңдер, соған 
карай тарта беріңдер,— деп Залкинд күлді де, Қовшовтың ар- 
касын акырын нұкыды.

Бұл берілген ишара тәрізді болды. Алексей қолын сілтеп 
жіберді де, аздап еңкейе түсіп, жадагайлау жермен өзенге қа- 
рай сырғанап кете барды. Беридзе Залкиндке басын изеді де, 
Алексейдің ізімен кетті. Олар өзеннің мұзына жетіп, екеуі бір- 
дей бұрылып бұған караған кезде:

— Сәтті сапар болсын, кымбатты достар, тезірек қайтың- 
д ар !— деп айкайлады парторг.

Қешікпей олардың қараңдаған тұлғалары алыста бұлдырап 
барып көрінбей кетті. Тарақ кағаздың бетіндегі май тиген тең- 
біл тәрізденген күнге бір карады да, Залкинд заводка кетті.

Оның бүл арада өткіз.ген екі сағаты ішінде шанғышылар 
Новинскіден көп ұзап кеткен-ді. Қүннің көзі аспан әлеміндегі 
буалдыр бөгеттің бәрінен сытылып шыға бастады. Қүн барган 
сайын ашыла түсіп, оның шұгыласы жарықтың арасынан лезде
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шашырап көріне қалды. Жан-жақтың бәрі жалтырап, жылтыл-
дай бастады.

Инженерлерге екінші күні де, үшінші күні де және төртінші 
күні де күн ашық болды. Алғашқыда бұларға тіпті күннің көзі 
өзенге көп түсетіндей болып көрінді, жарықтың шақырайға- 
нынан көздері ауырды. Соңынан бұлар үздіксіз жүріске үйреніп 
алганы сыяқты, тұрақты жарық нұрына да үйреніп алды. Бұ- 
лар Адунды бірнеше рет кесіп өтті, барлық иінін, айырығы 
меп мойынын, екі жағасындағы жары ».;н өрін әбден зерттеп 
біліп алды. Селениелердің бәріне барып, оның тұрғын адамда- 
рынан өзен туралы, оның ең үлкен тасқындары туралы әбден 
қадағалап сұрап білді. Учаскедегі жұмысшылардың көмегімен 
олар мұздың қалыңдығын, ағыстың терендігі мен шапшаңды- 
гын сан мәртебе өлшеп көрді. Инженерлердің жол дәптерлері 
жазумен толтырылды, топографиялық карталар түзету линия- 
ларымен шыймайланды. Бұлар енді жаңа трассаның әрбір мет- 
рін өздері өлшеп, байқау жасап отыра алады, ал құрылысшы- 
лардың сол жақ жағаға орналасқанына, оң жақ жағаны 
мүлдем ұмытқанына көздері жеткендей болды.

Бас инженермен оның орынбасары екеуі асығу керек екен- 
дігін жақсы білетін-ді. Батманов уақытты тым қыска берді, 
ал бұлар да өздерінің негізгі мақсатынан басқаға алаң болмау- 
ға тырысты. Бірақ учаскелердің жайы инженерлерді бөгеп 
отырды. Бір учаскеден екінші біреуіне кетуі үшін, алғашқы 
келген жерінен әрең дегенде шығып кетеді.

Үшінші учаскеде инженерлер күні бойы Ефимов пен Тем- 
киннің арасындағы дауды тексерді. Партия ұйымы секретары- 
ның айтуынша Ефимов сол жақ жағаға көшіп келгеннен бе- 
рі де, өзінің бюрократтық тәртібін қалдырмай жүрген көрінеді.

— Біздің учаске мекеме де емес, завод басқармасы да емес, 
кұрылыстың төменгі өндіріс орны ғана екендігін түсінетін 
уакыт жетті ғой,— деді Темкин ыза болып өзінің акырын сөй- 
лейтін даусымен, Ефимовқа ашулы көзімен бір қарап қойып.— 
Біздің объектілерге қарай жакындауымыз керек, ал сіз бүкіл 
әкімшілік-техникалық аппаратын тағы да өз манайыңызға 
жыйнамақ болып отырсыз. Десятниктер мен прорабтар күніне 
бірнеше рет сіздің шақыруыңыз бойынша жұмысын тастап 
штабқа келіп кетуге мәжбүр болып жүр. Некрасов бүгін тағы 
келіп айтып кетті. Сіз нан пісіретін жер мен элект^останцияны 
бітіруге мүмкіндік бермей, контордың кұрылысына керек деп 
жұмысшыларды ылғый осында шақыра беретін көрінесіз,— сіз- 
ге бәрінен де қажеттісі сол болыпты, осы да жөн бе?

Беридзе түгелінен Темкинді қолдады да, үшінші учаске бо- 
йынша ұйымдастыру шаралары туралы келісіп алу үшін Батма- 
новқа телефон соқты. Құрылыс бастығы мұның айтқанының 
бәрін құлақ қсйып тындап болып, үшінші учаскемен Залкинд
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— Я, бос,— деді Залкинд оның сөзін костап.— Мұз кат- 
канға дейінгі заводка әкелінген мұнайлар бензин болып ко- 
рытылып, табанда майданга кетті. Қазір цехтарда мардымды 
жұмыс жок. Мындаган километр алыстан темір жолмен та- 
сып әкелгенін дереу апгіаратка кұйып алады.— Михаил Бори- 
сович сабырмен сөйледі, бірак оның даусынан күйінгендік са- 
рынын аңғаруга болатын. Қолын алыска нұскап тағы да мына- 
ны айтты: — Ал казір аралда жер астынан шығарылған мұнай 
дегеніңіз теиіздей толып тұр. Сол мұнай теңізі көктемге дейін 
пайдага аспай тұрады...

— Сол мұнайды казір танктер мен самолеттердің маторла-
ры күтіп отырғанын ойласаң-ақ, жүрегің өртеніп, зығырданың 
кайнайды! — деді Алексей. ' |

— «Сіздердің трубопроводтарыңыздан бос цистерндерге 
мұнай кашан келіп кұйылады!» — деп заводтағылар менен қа- 
зір сұрай бастайды. Мен не деп жауап беремін, инженер жол- 
дастар? — деді Залкинд калжыңдап.

— Соны көруге біздіц өзіміз де ынтызармыз деп жауап бе- 
ріңіз. Баска ешнәрсені де арман етпейміз,— Беридзе парторгка 
байсалды карады.

Ұшы-кыйыры жоқ аспан күмбезін акшыл перде жауып тұр. 
Күннің көзі түссіз кызғылт түрлі кемпіркосақ пен жиектелген 
ақ күңгірт дак сыяктанып көрінеді. Қөкте де, жерде де бір-ак 
түс, бір-ак түрлі өң бар сыякты. Тек өзен ғана өзініц ойпаттан- 
ған, ұзыннан ұзак созылып жаткан арнасымен баскадан ерек- 
ше бөлінеді. Қазір инженерлер мен парторг солай қарай көз 
жіберді.

— Сіздерге колайлы болды, күн ашық болғалы тұр,— деді 
Михаил Борисович. Бұлар біраз үндемей тұрды.— Ал енді ин- 
женер жолдасгар, төрт тарагітың кайсысын сүйсеңдер, соған 
карай тарта беріңдер,— деп Залкинд күлді де, Қовшовтыц ар- 
касын акырын нұкыды.

Бұл берілген ишара тәрізді болды. Алексей колын сілтеп 
жіберді де, аздап енкейе түсіп, жадағайлау жермен өзенге қа- 
рай сырғанап кете барды. Беридзе Залкиндке басын изеді де, 
Алексейдің ізімен кетті. Олар өзеннің мұзына жетіп, екеуі бір- 
дей бұрылып бұған караған кезде:

— Сәтті сапар болсын, кымбатты достар, тезірек қайтың- 
д ар !— деп айкайлады парторг.

Қешікпей олардың караңдаган тұлғалары алыста бұлдырап 
барып көріибей кетті. Тарак кагаздың бетіндегі май тиген тең- 
біл тәрізденген күнге бір карады да, Залкинд заводка кетті.

Оның бұл арада өткізген екі сағаты ішінде шаңгышылар 
Новинскіден көп ұзап кеткен-ді. Қүннің көзі аспан әлеміндегі 
буалдыр бөгеттің бәрінен сытылып шыға бастады. Қүн барған 
сайын ашыла түсіп, оның шұғыласы жарықтың арасыиаң лезде
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шашырап көріне қалды. Ж ан-жақтың бәрі жалтырап, жылтыл-
дай бастады.

Инженерлерге екінші күні де, үшінші күні де және төртінші 
күні де күн ашық болды. Алғашқыда бұларға тіпті күннік көзі 
өзенге көп түсетіндей болып көрінді, жарықтың шақырайға- 
нынан көздері ауырды. Соңынан бұлар үздіксіз жүріске үйреніп 
алғаны сыяқты, тұрақты жарық нұрына да үйреніп алды. Бұ- 
лар Адунды бірнеше рет кесіп өтті, барлық иінін, айырығы 
мен мойынын, екі жағасындағы жары ».;н өрін әбден зерттеп 
біліп алды. Селениелердің бәріне барып, оның тұрғын адамда- 
рынан өзен туралы, оның ең үлкен тасқындары туралы әбден 
қадағалап сұрап білді. Учаскедегі жұмысшылаірдың көмегімен 
олар мұздың қалыңдығын, ағыстың терендігі мен шапшаңды- 
гын сан мәртебе өлшеп көрді. Инженерлердің жол дәптерлері 
жазумен толтырылды, топографиялық карталар түзету линия- 
ларымен шыймайланды. Бұлар енді жаңа трассаның әрбір мет- 
рін өздері өлшеп, байқау жасап отыра алады, ал құрылысшы- 
лардың сол жақ ж ағаға орналасқанына, оң жақ жағаны 
мүлдем ұмытқанына көздері жеткендей болды.

Бас инженермен оның орынбасары екеуі асығу керек екен- 
дігін жақсы білетін-ді. Батманов уакытты тым қысқа берді, 
ал бұлар да өздерінің негізгі мақсатынан басқаға алаң болмау- 
ға тырысты. Бірақ учаскелердің жайы инженерлерді бөгеп 
отырды. Бір учаскеден екінші біреуіне кетуі үшін, алғашқы 
келген жерінен әрең дегенде шығып кетеді.

Үшінші учаскеде инженерлер күні бойы Ефимов пен Тем- 
кнннің арасындағы дауды тексерді. Партия ұйымы секретары- 
ның айтуынша Ефимов сол жақ ж ағаға көшіп келгеннен бе- 
рі де, өзінің бюрократтық тәртібін қалдырмай жүрген көрінеді.

— Біздің учаске мекеме де емес, завод басқармасы да емес, 
кұрылыстың төменгі өндіріс орны ғана екендігін түсінетін 
уақыт жетті ғой,— деді Темкин ыза болып өзінің ақырын сөй- 
лейтін даусымен, Ефимовқа ашулы көзімен бір қарап койып.— 
Біздің объектілерге қарай жақындауымыз керек, ал сіз бүкіл 
әкімшілік-техникалық аппаратын тағы да өз маңайыңызға 
жыйнамақ болып отырсыз. Десятниктер мен прорабтар күніне 
бірнеше рет сіздің шақыруыңыз бойынша жұмысын тастап 
штабқа келіп кетуге мәжбүр болып жүр. Некрасов бүгін тағы 
келіп айтып кетті. Сіз нан пісіретін жер мен электростанцияны 
бітіруге мүмкіндік бермей, контордың құрылысына керек деп 
жұмысшыларды ылғый осында шақыра беретін көрінесіз,— сіз- 
ге бәрінен де қажеттісі сол болыпты, осы да жөн бе?

Беридзе түгелінен Темкинді қолдады да, үшінші учаске бо- 
йынша ұйымдастыру шаралары туралы келісіп алу үшін Батма- 
новқа телефон соқты. Құрылыс бастығы мұның айтқанының 
бәрін құлақ қсйып тындап болып, үшінші учаскемен Залкинд
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Шаңғышылар сапарға таң рауанда шығып, ай жарығымен
өзен мұзы үстіндегі ирелендеген жолмен ызғырта сырғанап ба- 
ра жатыр. Қыстың калың тонын киген өзен жағасындағы үнсіз 
ормандар мүлгіп артта калып жаткан тәрізді. Қаракөк аспан- 
нын пердесі шығыстан ағарып, түріле бастады. Көкшіл белдеу 
кьвғылдана түсіп, көп кешікпей жалынша жанды. Жұлдыздар 
тез-тез сөніп, аспанның арғы тұңғыйығына батып кетті. Ай 
күңгірттене түсті, күміс табак күн аспанда акырын жүзе бас- 
тағанда, әуеде ілінген күміс орак тәрізденіп көрінді. Алғашкы 
шыкканда күн тым үлкен алкызыл еді, соңынан кішірейіп, 
сарғылт тартты. Аспан бозара түсті. Ж ан-жактың бәрі көп жер- 
ге дейін аппак және айкын бола бастады. Адунның айнадай 
жалтыраған мүзына сансыз көп гүл жапырактарының мәнеріне 
ұксаған кыраулар тұрған. Күн шүғыласы соларға түрлі түсті 
бояулары.мен нүрын кұйып тұр.

— Қарашы, мынау өзеннің тү'бінен шыккан алмас гүлі 
сы якты !— деді кызыккан Алексей, Беридзеге карай бұрылып. 
Мұз үстінде жылтылдап жаткан әшекейді көріп, ол да сүйсініп 
келе жатыр еді.

Бұл арада трасса өзен кенересінде тұтасып жаткан жота- 
лардың тізбегін басып өтіп, өзеннен кашыктап кеткен. Соған 
карай жакындай келе инженерлер ұшып жүрген үлкен бір кұс- 
ты көрді — ол алаңньің үстімен төмендей ұшып, кілт жалт бұ- 
рылып, тө.мен сорғалады. Беридзе күліп жіберді: канатты жырт- 
кыш коянды куып жүр. Болар болмас бұлаңдаған кішкеһе 
сұрғылт аң, өзін куып жүрген жауының кардың үстіне ойнактап 
түскен көленкесінен коркып, жанын коярға жер таппай, алаң- 
да ерсілі-карсылы шапкылап жүр. Беридзе револьвер.мен атып 
кұсты шошындырып жіберді, коян жалт бұрылып, жотадан 
асып кетті.

— Міне кара, ал сен ғой, маңайда тірі жан жок деп зерігіп 
кетіп едің? Токтай тұр әлі, екеуміз орман ішінде жел кұлаткан 
ағаштың түбінен аюдың жатағын да табармыз...

Бұлар аяндап жүре бастады. Беридзе тайга туралы әңгіме 
шертті, зерттеу жұмысын жүргізген кезде бірнеше рет ит тұм- 
сығы өткісіз жыныс орманға кездесіп, жол тауып шығудан үміт 
үзіп, өмірімен кош айтыскан кезеңдерін еске түсірді.

— Россияның орта алабының кәдімгі бір орманынан тайга- 
ның кандай өзгешелігі барлығын мен алғашкы кезде түсінбеген 
едім,—деді Алексей.— Әрине, ағаш тұкымдары мен түрлері бас- 
каша, карағаш, бархат ағашы, манжур емені. Аңдары да ондай 
емес — Москва төңірегінде жолбарыс жоктығы жұрттың бәріне 
мәлім. Бірак гәп мұнда емес кой!.. Көп ж\ұ>т осы тайганың шок 
ағаштарына карап корытынды шығаратынын байкап жүрмін. 
Мұны әбден түсінуді, түкпірде жаткан жыныс ну орманға ба- 
рып, былайша айтканда, соның карамағына ілексең ғана біле-
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шұғылданатындығын айтты. Инженерлердің учаскеде бөгел- 
гендігі Василий Максимовичке онша ұнамай калды.

— Бүгін Дудин мен ГІисаревтен телеграмма келді,— деді 
ол.— Олар Грубскийдің баяндау хатын алыпты, бәрімізді де 
шақырып отыр, жобаны тексеріп қарайтын көрінеді. Мен әрі 
кетсе он, он екі күндер шамасында Рубежанскіде боламын деп 
уәде беріп едім, ал енді қарап отырсам, сендердің Новинскіге 
екі айсыз кайтпайтын түрлерің бар. Маған соңдарыңнан барып, 
сендерді бері қарай айдауға тура келетін шығар.

Батмановтың мұндай сөздерінен кейін инженерлер асыға 
бастады, тек зерттеу жұмысымен ғана шұғылданды, тәулік 
бойында трассапы өрлеп бөгеліссіз жүріп отырып, боска өткіз- 
ген уакыттың есесін толтырғандай болды. Алайда төртінші 
учаскеде Мельников бұларды тағы біраз бөгеді. Ағайынды 
ағаш ұсталары Пестовтардың ұсынысы бойынша, осы жерде 
құрастырып салатын материалдардан тәжрибе ретінде түрлі 
құрылыстар салына басталған. Беридзе мен Алексей Мельни- 
ковке еріп жұмыс істеп жатқан жерге карай барды.

Жолдың касындағы жадағай алаңда күні бұрын ағаш заво- 
дында әзірленіп, текшелеп үйілген қырлы бөренелер, төрт қыр- 
лы ағаштар, жұқа тактайлар, терезе мен есіктің жақтау ағаш- 
тары жатыр. Алпамсадай зор денелі, кара шашты адам Федор 
Пеетовтың бригадасы — бір складты құрастырып жатыр, ал аш 
өңді, сары ніашты Семен Пестов өзінің бригадасымен барак 
тұрғызу жұмысымен шұғылданып жүр екен. Пестовтар құ-. 
растырып салу жұмысының шапшаңдығын сағатпен бақылай- 
ды. Әрбір бөрененің әкелінуі мен салынуына санаулы ғана 
уакыт бөлінген. Жұмыс кызу жүрді, ақ бөренелерден салынып 
жатқан үйлердің тегістеліп сүргіленген іргесі, көз алдарында 
биіктеп барады. Беридзе Пестовтардың жұмысына назар аудар- 
ды, оларга біраз кеңестер айтты және ағаштан осылайша құ- 
растырып үйлер салуды басқа учаскелерде де колдануға уәде 
берді.

Осында конасыздар ма? — деді Мельников бас инже- 
нердің қасына келіп.

Георгий Давыдович кайтеміз дегендей Алексейге қарады: 
бұлар учаскеде күні бойы болып, кештің жақындап калғанын 
байқамай да қалыпты.

Екінші күні Беридзе мен Ковшов төртінші және бесінш
учаскелердің шекарасына жетті. Шекараны ағаш какпа сыяқ
танып салынған шарбақ пен бақылау диспетчер пунктінің кіш
кене үгіі бөледі. Трассада бұл учаске таяудағы учаскелердің еі
ақырғысы, алыстағы учаскелердің ең біріншісі болып санала 
тын. Мұны Рогов басқарады.
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ты көрді — ол алаңның үстімен төмендей ұшып, кілт жалт бұ- 
рылып, төмен сорғалады. Беридзе күліп жіберді: канатты жырт- 
қыш коянды куып жүр. Болар болмас бұлаңдаған кішкотіе 
сүрғылт аң, өзін куып жүрген жауының қардың үстіне ойнактап 
түскен көленкесінен корқып, жанын коярға жер таппай, алаң- 
да ерсілі-карсылы шапкылап жүр. Беридзе револьвермен атып 
құсты шошындырып жіберді, коян жалт бұрылып, жотадан 
асып кетті.

— Міне кара, ал сен ғой, маңайда тірі жан жоқ деп зерігіп 
кетіп едің? Токтай тұр әлі, екеуміз орман ішінде жел кұлаткан 
ағаштың түбінен аюдың жатағын да табармыз...

Бұлар аяңдап жүре бастады. Беридзе тайга туралы әнгіме 
ніертті, зерттеу жүмысын жүргізген кезде бірнеше рет ит түм- 
сығы өткісіз жыныс орманға кездесіп, жол тауып шығудан үміт 
үзіп, өмірімен кош айтыскан кезендерін еске түсірді.

— Россияның орта алабынын кәдімгі бір орманынан тайга- 
ның қандай өзгешелігі барлығын мен алғашкы кезде түсінбеген 
едім,—деді Алексей.— Әрине, ағаш тұкымдары мен түрлері бас- 
каша, карағаш, бархат ағашы, манжур емені. Андары да ондай 
емес — Москва төңірегінде жолбарыс жоктығы жұрттың бәріне 
мәлім. Бірак гәп мұнда емес кой!.. Қөп жұрт осы тайганың шоқ 
ағаштарына карап корытынды шығаратынын байкап жүрмін. 
Мұны әбден түсінуді, түкпірде жатқан жыныс ну орманға ба- 
рып, былайша айтқанда, соның қарамағына ілексең ғана біле-
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сің. Біз осы өткен күзде өзеннің оң жағасын өрлеп тайганың 
арғы түкгііріне карай барып қайттык. Ол біздің кәдімгі ұғы- 
мымыздағыдай орман емес, бір түрлі бетімен жабайы өскен бір- 
демелер! Басына дейін бір сүйкімсіз кара көк немесе кара мүк 
баскан, зәулім биік ағаштар сорайып тұрады. Ағаштың бастары 
бірімен бірі өріліп, байланысып, күннің сәулесін көлеңкелеп 
түбіне түсірмейді, ағаш түптері — кап-караңғы, тыншу және 
бәрі жым-жырт, жансыз: құс та, гүл де, тым болмаса жерінде 
бір тамшы су да жоқ! Мүнысы баяғыда, біздің тарихымыздан 
бұрынғы кезде жер бетінде дәу аңдар жорытып жүрген кездер- 
ді еске түсіреді. Ол кереметтер әлдекашаннан бері жок, ал тай- 
га баягы калпы. Тайга мыңдаған километр жердің бетін алып 
жатыр. Агаштар жүз жылдар бойына өсіп түра береді, кар- 
тайғанда курап өзінен-өзі жығылады, оның орнына жаңадан 
жас ағаш өседі. Әлі адам аттап аяк баспаған, ит тұмсығы өт- 
пейтін каншама ну ормандар бар десеңші! Осының бәрі акый- 
катында бізге кас дүлей күштер, ал сонымен белсене күресудің 
үлесі менің сыбағама тигендігіне зор куаныштымын. 1

Токсан ауыз сөздің тобыктай бұл түйіні Беридзеге ұнап 
кетті. I

— Құрылыс инженері, одан кала берді каланың адамы,
тайгаға міне дәл осылайша карауы керек кой деп ойлаймын. 
Бірак сен мұныңды Қыйыр-Шығыстың тұрғын адамдарына, 
әсіресе мергендеріне айтамын деп ойлап жүрме: тайга — олар- 
дың мактаныш ететін каеиетті дүниесі. 1

— Мұның кай жерін мактаныш ететіндерін білмеймін? 
Мысалы, Сахараның кұлазыған шөл даласын мактаныш етуге 
мүмкін бе? Тайгада салынған заводтармен, калалармен мақтан- 
са,— ол бір сәрі! Осы күнде, менің өзім де біраз нәрсені жүре 
түсіпдім, Новинск жайында ойлау оңтүстік, маньжур, сол- 
түстік Охот теңізі өсімдіктері әлемінің тоғысып өскеніне таныр- 
кайтын, тайганың кұбылыстарына тым көбірек әуестенетін 
тәрізді. Осыны өздерінің жергілікті тарихи маңызы 'бар орны 
деп кұрметтеп, соған табынады... Өзінің Арбат көшесіндегі 
пәтерінде отырып, «Огонек» журналында басылған тайга таби- 
ғатының көркем суреттеріне сұқтана кызығатын москвалықты 
енді түсіне аламын. Ештеңе дей алмайсың — өте көркем таби- 
ғат! Бірақ ұшы-кыйыры жоқ, таигамен ұласып жаткан есіз да- 
ла — жер бетінде бос жаткан «ак теңбіл» сыякты екендігі, 
басқаларға болмаса да, қыііыр-шығыстықтарға жұрттан бұрын 
мәлім ғой. Бұларды дәріптеудің керегі жоқ, кайта жою керек'

Беридзе ыскырып жіберді де, жүріп келе жатып бір уыс 
қар алып жентектей бастады!

— Немене? Тегі, мен тайганы сондай-ак жек көретін адам 
болыппын ба? — деп Алексей оның жымыйып күлген бетіне ка- 
рады. Бұл арада, әрине, бір беткейлеу болып көрінуі ықти-
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мал. Бірак менің ну орманға карсы емес екендігімді өзщ де 
түсінесің ғой, оның аң терісін, аң мен кұс еттерін және кұры- 
лыс материалдарын, тағы баскаларын беретіндігін жаксы біле- 
мін! Оның тағылык замандағы тәрізді меңіреу табиғатымен 
мың шакырымдаған жерінің пайдаға аспай жатканына үзілді- 
кесілді карсымын,-Ж уыкта Залкиндтен осындағы жазушы- 
лардың кейбір кітапшаларын алып окып шыктым. Байкап 
көрсем, кайсысы болса д а — тайганы мактап жаза берген! Бұл 
араныкі еместердің өзі де мактап жібереді екен. Тағы сол бұ- 
тағын иіп тұрған жабайы жүзім, тағы да пәлендей, түгендей 
дейтін кұстар мен аңдар, тағы да гольдтар мен удэгейлердің 
жабайы тұрмыстары, солардың салт-саналары... Осылардың 
бәрі туралы өз тұсында Арсеньев мыктап тұрып жазған бола- 
тын,— оны кайталап жазудың керегі не? Олар институт бітір- 
ген, өздерінің коныстарында мүлдем жаңаша өмір сүріп, 
тіршілік етіп жаткан гольдтар мен удэгейлер жайында неге 
жазбайды. Неге олар, айталық, Терехов жайында, оның заводы 
жайында өлендер мен романдар жазбайды.

— Ал сені мен біз романпың геройы болуға жарамаймыз 
б а ? — деп Беридзе кыямпырыстықпен сұрады да, колындағы 
жентек карды лақтырып жіберді.

— Білмеймін, дәл біз жарай қояр ма екенбіз. Біздін нефте- 
провод — тағылық замандағы сыякты тайганың барлык көр- 
ке.мдігінен гөрі, әдебиет үшін аса қолайлы, әрі лайыкты объект 
екендігіне менің еш күманым жок. Мен тайгаға, «ак тенбілге» 
карсы жорыкка аттануды жактаймын. Осы туралы жазылған 
кітапты да окығым келеді! Бұл жорыктың адамға кандай кый- 
ыншылыкка түсетіндігін жұрттың бәрі білетін болсын. Кітап- 
тардың ішінде мейлі табиғатты суреттеулер де бола берсін, 
бірак адамның сол табиғаттың ішінде жүріп шөптің арасына 
түскен инедей жоғалып кетуіне немесе алдынғы күнгі екеуіміз- 
дің мынау карғыс аткан тайгада адасканымыз сыяктанып ке- 
туіне карсымын. Меніңше, әдебиеттің ішінде бір ғана құс пен 
өсімдіктер болып, адамы жок болса, ол әдебиет емес, ол өлең 
мен қара сөзбен сыңар жақ жазылған — фенология болып та- 
былады!..

Беридзенің шаңғысының кайысы босаңкырап кеткен екен. 
Ол отыра калып мыктап байлап алды. Алексей оның қасын- 
да тыкыршып тұр.

— Біздің нефтепроводтың кабылдап алынуы және іске кі- 
рісуі туралы кайтсе де бір күрделі көркем шығарма жазылар,— 
деді Беридзе бетін Алексейге бұрып.— Инженер Беридзе мен 
инженер Ковшов туралы ол шығармаларда ешнәрсе айты- 
ла кояр ма екен... Мен атаккұмар емеспін, Алеша, бірак кейде 
Чеховтың бір әңгімесі есіме түседі,— орыстың бір ірі инженері 
мен одан кем сокпайтын бір ірі профессоры поезда кездесіп,
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Кояшов бег.н сүргіп болытт. елінія жаяа ғіяа кутыяыт? птьгк- 
кан дыніанъгаа карады. Онда кулаган капыя ястыға*. тебенія 
терея уяірсйген жарьіғы кврініп түр. Ояын жаланаштаяған 
ьдлыёы тнмен карай гік кулап кетеіі екея. Берндэе ку бұтак- 
тарлы сынлырып альш. жедел от жаға бастады. Алексеі ойда- 
маган жерлея кулап кеткен келде. бас ннженер оны куткарып 
алу ұтпін сояынан учтылуға әзір еді. бірак тік жагзан жатла- 

ынын твбесіне кулап түсіп жүрер ме екем деп кзчіптенді. Тү- 
суте жайпак жер іздеп жүргенде. жарылған жерден кардыя 
с;.ъддап түсіп жатканыя көрді, мунын барлығы Алексейдін тн- 
‘'енле калын кардын астында жатып жасаған кынмылынан 
екенін түсінді. Сонсон ат дереу төмен карай карсы жүрді.

— Сенін аяғына не балған? — деді Алексейдің аксаңдаға- 
нын банкаған Берндзе үнрейленіп.

— Кулаганда кайырылып калды, басылады ғой... 
Шанғышылар оттын касына келіп отырды, сонымен катар.

тамактанып алуды уйгарды. Ковшов тез жылынды. Бұлар 
уакыйғанын мән-жайын күліп отырып еске т\'сірді.

— Кыйыр-Шығыстын тайгасы өзі туралы берген түрпаны 
бағаң үшін сенен өшін аллы,— деп калжындады Беридзе.

Алексейдін аяғы да тәуір болды, олар ілгері каран жүріп 
кетті. Ковшов таяксыз келеді, таягы құлаған жерінде калып
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койған, екі шаңғысының да табандары сыныпты. Инженерлер-
дің енді жүретін жолы жапырақты ормандар арасы болды, 
бұл араның ағаштары тарткан сымдай туп-түзу, әрі биік, каз- 
катар тізілген бағанадай. Жәндік біткеннің бәрі мұздап, катып 
калған тәрізді. Тек шаңғымен жүргендегі қардың сыкырлағаны 
ғана тайганың тыныштығын бұзады. Беридзе тоқтады да, қар- 
сы алдарынан естілген шуға кұлағын салды.

— Ағаш кесушілер! — деді Георгий Давыдович.
Көп кешікпей араның ызыңы, балтаның даусы және кұлаған 

ағаштың суылы кұлаққа естілді. Күтпеген жерден орман ішін- 
де, көтеріңкі әрі әдемі ән естілді, ол ән бейнебір төбеңнен 
ұшып бара жатып, өзінің шырын даусымен сайраған кұс 
сыяқты ап-анық.

О р м а н ш ы л а р , б а л т а л а р ы ң  к а й р а к д а р .  Б ір . . .  е к і . . .
К е ш к е  д е й ін  к ы з а  с іл т е п  к а й н а ң д а р . Б ір .. .  е к і . . .
К е ш  б о л ғ а н д а ,  ж ұ м ы с т а р ы ң  а я қ т а п . Б ір . . .  е к і . . .

Т ь ін ы ғ ы ң д а р  т а ң  а т к а н ш а  ж а қ с ы л а п . Б ір . . .  е к і . . .

Алексей мен Беридзе біріне-бірі жымыя қарасты да, қадам- 
дарын тездете түсті. Бұлардың алдынан кең жол пайда болды. 
Ағаш кесушілер бригадасы ағаштарды кұлата отырып, инже- 
нерлерге карай келе жатыр екен. Араланған ағаштардың сол 
арада-ак бұталарын отап, арбашылар атпен жолға карай жет- 
кізіп жаткан көрінеді. Инженерлер жакын жерде ағаш кесіп 
жатқан екі жігіттің қасына келді. Өлең айтып жүрген тәпелтек, 
өткір көзді таңкы танау жігіт екен, оның көңілді өлеңі Алек- 
сей мен Беридзенің жанына жағып кетті.

Екіншісі — еңгезердей тұлғалы жігіт — жолдасымен салыс- 
тырғанда таудай болып тұр. Ол өлең айтушыға қосылып шебер 
ысқырады.

Агаш кесушілер аралап жаткан ағашын кесіп бітіріп, Бе- 
ридзенің шылым тартыңдар деп шакырғанына келді. Бүкіл бри- 
гада осы араға лезде жыйналып калды. Қызу әңгіме басталды; 
инженерлер ағаш кесушілерден өз жұмыстарының жайы мен 
учаске жайын сұрастырды. Ал олар майданның соңғы хабарла- 
рын сұрады. Манағы таңқы мұрын жігіттің фамилиясы Фантов 
екен де, үлкені — Шубин екен. Олар әрқайсысы өнімді үш жүз 
проценттен береміз,— деп мақтанысты.

Учаске бастыға Рогов, ағаш арасынан салынатын жолды 
үш күнде жасап боласыңдар,—деп тапсырды,—ол жол учаске- 
Ден Адунға қарай шығу үшін керек. Сонымен бірге шпал кесе- 
тін машина үшін де ағашты сүрегінде әзірлеп береміз. Мұны 
біз екі күн ішінде істеп бітіреміз деп ойлаймын,— деді Шубин.

Алексей Фантовтың қолынан жылтыраған өткір араны алды.
Гитара! Мұнымен вальс күйін тартуға болады,— деді 

Фантов.
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— Кәдімгі кос сапты ара,— деп оның сөзін Шубин жөндеп
койды.— Біз мұны баптап ұстаймыз. Әрине, керосинмен сыбап 
тұрып майлаймыз, тістерін кадағалап кайрап отырамыз. Тісте- 
рін көріп тұрсыз ғой, болар-болмас бұрылған, әрбір бесінші 
тісі сол күйінде ол ара тісін тазарту үшін. Сонымен катар, 
жұмыста да кәдімгідей әдісіміз бар. Карап көріңіздер,— деді ол 
инженерлерге.— Кұпыя ұстамаймыз, баска жакка да осы әдіс- 
ті үйретулеріңізге болады. Алты жүз процент кай жерге болсын 
керек кой! 7

Шубин балтаны жоғары көтеріп сілтеді де, оның жүзін оп- 
оңай ағашка енгізіп жіберді. Ағаш сескенгендей дір етті, сон- 
соң наразылық білдірген тәрізді гуілдей бастады. Балтамен 
кертіп алғаннан кейін, Шубин араның сабынан ұстады. Инже- 
нерлер Фантов кашан өлең айтар екен деп күтіп тұр. Ол өлеңін 
жаңа түрде айтты:

Орманшылар балталарың кайраңдар. Бір... екі...
Күз келгенше аспаптарың сайландар. Бір... екі...
Күзде келер жүзді карып карлы ызғар. Бір... екі..
Балталарың колдарыңа алыңдар. Бір... екі...

Ара өктемдікпен айтылған өлеңнің сарынына еріп ызылдап, 
кесіп жаткан ағашқа тереңдей түсіп, аралай берді. Ара кесіп 
жаткан ағаштың жұмсак жеріне келгенде, Шубин араның ұш 
жағын басып кілт бұрып жіберді. Ара кайтадан ыңылдап, 
ызындай жөнелді. Содан кейін Фантов тұткасын басып, бұрып 
койды. Ара бір калыпта, әрі жылдам жүрді. Соңғы кезеңінде 
Шубин араны алғашқы калпына келтірді.

—  Есіңе сакта, Алеша, стахановтық әдіс — соңынан керек 
болады,— деді Беридзе.— Әрі оңай, әрі нәтижелі араны бұлар 
тегін бұлғалақтатпайды — сондықтан да бұлардың арасын 
ағаш қысып калмайды. Айналдырған кезде ағашта жоғарыдан 
ортасына карай үшкіл пайда болады. Қарашы, казір олар соны 
кесіп жатыр! Жұмыс оп-оңай жүріп жатыр, ағаштың жуан түбі 
де бүлінбейді.

Араланған ағаш бір жанына қарап қыясая бастады.
— Инженер жолдастар, сақтаныңыздар! — деді Фантов 

саңғырлай айқайлап.
Құлауын бірте-бірте тездете түсіп, ағаш жұмсак кардың 

үстіне ақырын барып кұлап түсті. Ағаш кесушілердің үстіне жо- 
ғарыдан кар ұшқыны шашылды.

— Беридзе мен Қовшов шаршы түсте «кыскы» жолға — 
тактайдай болып тапталған, кең жолға келіп түсті. Бұл жолдың 
бойына әрбір үш километр жерде селектор мен телеграф байла- 
нысы орнатылған блокпосты — домбалдап сала салған кішкене
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ггап; уЬяді тдр Ъ гі іж лі*  лг^гдйід. « :  мля. Ъап*~ыіія ^ п ія і 
гр\Қ& млч* *ГУ. «*ШШВ8«*Р «9«ЫиСфіаНВШ *ЯЮШЯІ лсү-
ріг лагыр. ?<гг,-Ььът  ш т \> 4 я ы л а  гггщ  аід|Т?ашдиыюс» ть- 
ж«т гртдоз хгу іт *$і. дійг актьіи-1ялыл и ^й н » «рягак; лъм
тасьіг жур. ‘'' - ■ *

ШапғоіШАХДг? жввдаж *дг5ан.ідяй мишкяе яд-тдшьясты *нр<- 
д: дг. лере» -с-.дді і д й і і  ^ры-гша. Б^д ааякты ядшлкяіе и л -
лаг> трагссада т  ірвяі: щуеег бгшьш: ій к *?г апбк» кэддогаяш впм
'оъы ііл т іт і*  ле.̂ ңрь бврьшк. «якттп  яйр«эе.гі*д«ей жл^ ш ю т -
л«г фт ырыт . Т ііг ііи ь л  сугдгшндд ллг: дтлштгріід» «йстлпгса-
яынғ«« Сяф&кгярш. м ж щ ,  «  аюріепя 71І.Г: сщослбтьщ
каморшо іш *. яіспота іиайьстимі аждгпеді і-мнтросгяв-
щишь' і&,-у 'оошілі іоер «егп. Бд.таіы.тдр гятьга. ::>еп*сш
эягіь-де ғдік* х я п а Ькшяг жктіялярыя ұкьштап .нынлаш 
жақгхд ға** <хы ж*$мтм яггтіаш сызжты бсльт: ■ мріітді Л 

К.ша;ейіе е о ш * кддмдяты.— прорлбгдя бастагт, бар-
.т ш  іръ & лх я  ея*«, ю эеввф лф ді ге* ас шісгрушіл«р күв- 
дізгі күаетіхіяер ғаед гдрсы х ш г  блравстзрікн. б ф е у т ж  <?ес 
адг« жятыр. уайеуг тұ«ду-<үз<е*, ви у і үсіагея. Н иж щ рііф  
бұ&арімм уясгзрымя щелія, жгіислесіп отыріы. Бдрактыя гпгі 
жұрдай, бар «үд*а *дд« ждтдгыв сз«лер, тежгр пештер, скд- 
«ейіидзр мея ұ-ы« стодддр Бсрак зрг жы-іы. әрі тззл ешен, 
Беридзе буғзи ркъа болыя: «Кысгга шығута әбіея жарайды! 
Жігіт-ак Рогов* — деді. |

К.шкеле калашыктыи иаи пістреттн жерінея инжеяерлер 
ж аня ғана піеіргеи, әлі суымаған ыстьлс наніы жеп көоіі. Ас 
яісіретін үйде бүларға «овар Когтея кездесіп. астана слнчая- 
дары мен ыдыетык йгетғлліййздіпи шакгы. Сол араіа түсіа та- 
макка кашы мен бялығ. р іс ір ія  латкаяы н квріп (балык болған- 
да кандай— сазви() «Күиедғуге б ги аіы !»  деп Бернізе айкан- 
лап жіберді,

Бастыктардын щелуімеи гтдйда.танып. Ногтев өзінін мүктаж- 
дарын айтып жатыр Оиый айтуынша: егер іе  оған кажетті нәр- 
селердік барлығын бегига түпғая батса, тамакты рестогандағы- 
дан да асырып жіберғи» бодар еді. Ол бұлан бұрын Новннскі- 
дегі «Адун» дейтін рестордида ісгегея екен. бірак «ланкты 
күрылысшылардм тамакгаинру үшія» езі т .:еяіп осы кұры- 
лыска келген керіиеді,

Беріідте еіикандай уа.те бергея жсж, оған барлығы ла ұнады: 
— Күнелтуге абден болады. Тзмактарыя ете жаксы,— деді. 
Ағащтан жасалғаи кубілер-і мея сол т^різді ағаш шелектері 

бар кішкене моиша бас пкж еж рж  к аггш  куантты. Онын мон- 
шағ.і түскісі де кепп ед б рак су жмлшанша күтіп калатын 
болғандыктан. бүл жолы хт  т у р у »  ттра келді.

Кішкене калага тану - гггоколоннаиын әлі бітпеген 
кұрылыстары: сарай. уапье* тараж, «< - клер мен шофер-
256



лярдын жлтак үнлері бар екен. Бензпннщ. маб мен резиканын 
исі анкып тұр. Жумысшылар жөндеп жаткан машинанын ка-
сына унмелесіп әбігерленіп жүр.

Тіркемелері бар, труба тиеген және бос бірнеше антомобкль- 
дер диспетчерлер үйінін касында катар-катар тізіліп тур. Бе- 
ридзе мен Алексей буған да кірді. Қызған теит;"  пештін касын- 
да шолак тондары май-май болып. шоферлар жылынып отыр.

Танымайтын адамдар кіріп келгенде басылып калған труоа 
тасу жайындағы әнгімені, пештін касына жыйкалып сггырған- 
лар кайтадан әнгіме кыла бастады. Булар будан бурын ешуа- 
кытта мұндай улкен әрі ауыр жүк тасып кврмегендіпін анты- 
сып. барлығы бірдей кейістік білдіріп жатты.

стінде түимелері салынбаған макталы к\фткасы бар, емірде 
снпек кездесетін албыраған алма бст, боншан келген днспетчер 
кыз инженерлерді жылы 'жузбен пешке жылынуға шакырды.

— Аздап домбыкканбысыз? —  деп сурады кыз. Алексейдін 
бетіне бір карап етіп.

Учаскенің материалдык ресурстары .Адун өзенінін жағасын- 
дағы үлкен базаға шоғырландырылған. ол араға бул нэрселер- 
дің бір бөлегін су жолымен, бір бөлегін муз жолымен Новннс- 
кіден автомашинамен әкелген. Енді материалдарды трасса 
боііына бөліп таратып, трубаларды да тарткан желідей етіп 
трасса бойына тасу керек болды. Учаскенін қурылысшылары 
казір, ең алдымен, транспорт жумыстарымен шуғылдануда: 
біреулері кыскы жолды жаксартып, оны тәртіпте устайды. 
екінше біреулері трубалар мен матерналдар тнеп, үшіншілері 
соны автомашина мен және ат арбамен тасыйды.

Материалдарды жер жерге тасып жеткізіп туру жумысы, 
барлык учаскелердің басты өндірістік міндеті болды. Б\-л жұ- 
мыска Беридзе мен Алексей әдейілеп көніл аудаоды. Трасса 
бойындағы жолдын бәрінде де ннженерлер бірде-бір текшелен- 
ген ағаштарды, бірде-бір трубаны назар аударусыз калдырган 
жок. Сондыктан. бул екеуі шоферлар.мен танысып алды, атар- 
дың сөздеріне де араласты.

— Сіздердегі жағдай төртінші учаскедегіден тәуір емес екен. 
Барлык жерлерде сол бір жағдай.— деді Алексей.— Жолдың 
манайының бәрі калай болса сатай апарып тастап кеткен тру- 
балар. Трубаларды аяғыңды баскан санын кездестіресін. Ір ү- 
балар дұрысында сол араға керегі жок. я аварня болғандыктан 
түсіріліп тасталган немесе шофердін жаһатсыздығынан бплган 
іс. Бұл тура апатка әкеліп соккалы отыр, жолдастар. Менің 
есептеуімше, сіздін учаскеде трубаның кем дегенде үштен бірі 
шашылып жатыр. Бірнәрселер онлап табу керек болатын шы- 
гар, әйтпегенде ееептен шатасамыз да, трубаларды токтаусыз 
бір жерден екінші жерге тасый береміз.

— Көбінесе шоферларға қатаң болу керек,— деді диспетчер
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кыз Муся Кучина ызбармея.— Оларға сарьгмай тасуды беріп 
керші, оны жолға тастап кетпес еді, өздері әбден аксаусак болыг» 
алған: егер бірдеме келіспей калса, трубаны машинадан түсі- 
реді де. іс бітті деп тартып отырады! щ

— Жүрттың бәрін бірдей балағаттау дүрыс ем ес!— деп
шофер Солннев Мусяға карсы шыкты. Ол бет шырайы акылды, 
конкак мурын. аз ғана томпактау келген ойлы квзді адам еді.— 
Біздің арамызда, әрине, әртүрлі адамдар бар. бірак ең басты 
себеп: жүктің взі де колайсыз-ак. Болмашы бірдеме бола кал- 
са, орға домалап кеткенің. Сондыктан трубаны түсіріп кетуге 
тура келеді. |

Материалдарды керекті жеріне тасу ісіне инженерлер тегін 
көңіл бөліп жүрген жок, шоферлар да тектен-тек шағым жа- 
самайды. Трассанын әрбір километріне үзындығы он бір метр- 
лік, әркайсысының салмағы бір тонна келетін жүзге жуык тру- 
баны үзыннан-үзак бір желінің бойына тасып апару керек бо- 
лады. Алыс жакка тасуға тура келеді. Мүндай жүктерді өзінін 
тиісті жеріне тасып жеткізу тек жаксы жол болғанда ғана 
мүмкін нәрсе. Бірак күрылысшылардың жүк тасырлык жазғы 
жолы да жок болатын. М

Күрылыстың басшылары учаскелердін алдына тым катан 
міндеттер койды: я казір — кыстыгүні трубаларды мүз жолымен 
жоне учаскелік жолмен тиісті жерлеріне тасып жеткізеді, онда 
нефтепроводтарды пісіру жүмысы кедергісіз, ерте көктемнен-ак 
бастала береді. Ал егер бүлай етуге болмай калып, көктем 
жетіп, кар бұзылып кетсе, жазғы жол салуға көп уакыт кетеді 
де, нефтепроводтың өзін салуға күш те, уакыт та жетпейді 
делінген-ді. ^

— Труба тасу жүмысын мен онай деп түрғаным жок. Менін 
айтып тұрғаным, сіздер, автомобильші жолдастар, оны істеуге 
болмаса да вздеріңіздің міндеттерінізді жеңілдетуге тырыса- 
сыздар,— деп Муся шоферлармен дауласты,— Сіздердің іші- 
нізден өзінің мвлшерлі тапсырмасын жалғыз Махов кана орын- 
дап жүр, бул баскаларыныздаи гврі маған жаксы мәлім. Сонғы 
үш күннің ішінде екі сапарда ғана оның жолы болмады. Ал 
Солниев, сенін мойныңда тасылмаған канша труба бар? Бәрің- 
нің машиналарың бірдей, ал жұмыстарың әртүрлі. Неге бүлай?

Муся терезенің алдында отырған кой көзді шоферға мейлін- 
ше сүйсіне карады.

— Оның жолы неліктен бола береді екен, Маховтан соны 
сен взің сүрап көрші,— деді кызға жауап бергеп Солнцев,— 
Сен соған өзіннің таныстығың аркылы далада калдырылган 
трубаларлы ла тасылдыға есептеп жазып жүрсің бе леген ой 
келеді. Ол айлалага түсіріп кетелі, сен бәрібір оны тиісті же- 
ріне апарып жеткізді деп есептейсің.

Шофсрлар ду күлісті.
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— Қой-кой, Солнцев, адамға тіл тнгізбе,— деді Махов ақы-
рын, сабырмен.

— Мүмкін, солай жазып жүрген шығармын. Сен сонынды 
дәлелде. сонда — сенікі жөн болсын!— деді Муся көзі жайнап 
албырттана.

— Шынында, сіздерде калай өзі, тасып апарылған және 
апарылмаған труба^ардың есебі дұрыс ұйымдастырылған 
ба? — деп Беридзе Мусядан сүрады.

Жол бойында әрбір үш километр сайын блокпосты тұр, он- 
да есепші бар, ол тасылып жаткан материалдарды және жал- 
пы алғанда өзінін үш километрінің шегіндегі барлык шаруа- 
шылыкты бакылап отырады. Байланыс диспетчерімен бірге 
есепшілер әрбір машинаны белгілеп есепке алады. Шофер тру- 
баны базадан барып алады, ал соны ең шеткі текшеге дейів 
жеткізуге міндетті. Егер ол трубаны жолшыбай түсіріп тастаса, 
есепшілер табанда байкап калады. Кім канша апарып жеткізді, 
каншасын жолшыбай түсіріп кетті, соңынан есепшілердің бәр.,; 
маған хабарлайды.

— Тәртіп деген мыкты, ешкайда кұтыла алмайсың!— деп 
күлді Солнцев.— Біздің инженерлерміз Прибыдков, осы тәртіпті 
сол орнатты,— ох, ұкыпты шал! Бұл тәртіптің кармағына ілік- 
пеу үшін, Мусямен және есепшімен келісіп есебін табу керек, 
ал бұлармен келісе алармысың?

Махов кол сағатына карады да, тұра келді:
— Жылындыңдар ғой, достар, жетер. Кеттік
Шофер шығып бара жатып, ешкімге байкатпай кызға сүй- 

сіне карады. Ол да жымыя күлумен жауап берді.
Солнцев инженерлерді базаға дейін апарып салуға ұсыныс 

жасады, олар Махов екеуі «бос машинамен» бара жатыр еді. 
Беридзе оның машинасының кабинасына мінді, Алексей Ма- 
ховка барды.

— Махов жолдас, осы трубалар-ак бір пәле болды! — деді 
Алексен.— Қаишама әбігершілік! Бас инженер дұрыс айтты, 
егер көктемге дейін трубаларды тиісті орындарына тасып жет- 
кізсек,— нефтенроводтын жартысын істедік деп есептей берініз.

— Баска жерде калай екенін білмеймін, ал бесінші учаске- 
де трубалар тасылып жеткізіліп болады.— Маховтың бұл созі 
сенімді ешкандай мактанышсыз естілді.

Машина біріне-бірі түйістіріле түсірілген трубалардын бір 
километрге созылган узынан-ұзак бойын жағалап, ағызып келе- 
ді. Алексей кардын үстінде кара жіпке ұсап созылып жаткан 
трубаларға көзі күлімлей карлп:

— Осы сыякты шужык трубалардың сонау аралга дейін 
жеткенін кнргін келелі!

— Аралға лейін алыс кой! — деді шофер. Бұл нефтепровод- 
тың жаткан бір дәу ғой өзі!
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— Эх, тағы да! — деді Алексей ызаланған калыппен, тек- 
шенін касында тәртіпсіз түсіріліп тасталған трубаларды кө- 
ріп.— Махов жолдас, айтынызшы, трубалардың барлығын да 
тиісті жеріне жеткізу үшін сіз кандай әдіс колданып жүрсіз. 
Ал сізге сәті түскенде, баскаларға калайша сәті түспейді.

— Аздаған ғана тәс:лі бар,— деді Махов. Ол алға кара- 
ды да, күліп жіберді. Менін жеткізбей жолшыбай түсіріп кет- 
кен трубаларым Солнцевтікінен аз емес, бірак мен Мусямен, 
есепшілермен келісе білдім.

Алексей шофердын сөзін калжың деп түсінді. Махов оған 
өзінің ісіне сенімділігі, акылды кейпі мен сүйкімді жүзі аркы- 
лы катты үнады. !

— Көптен бері машина айдап жүрсіз бе?
— Бес жыл болды. Жетіжылдыкты бітіргеннен кейін га- 

ражға келгем. Рас, арасында үзіліс те болды, менің музыкаға 
бейімділігім бар еді, былтыр музыка мектебіне түсіп, калалык 
оркестрде ойнай бастадым. Өзім Благовещенскийдікімін, сон- 
да өсіп, сонда окығанмын.

— Музыканы неге тастап кеттіңіз?
— Маймаксың деп мені армияға алмай койдьг. Ал оркестр- 

де тыныштык тауып отыра алмадым. Жолдастарың соғыста 
жанын аямай жүргенде, баянның тілін басып, трубаны үргілеп 
отыруды ұят көрдім. Мені курылыска калалык комсомол коми- 
теті жіберді. Сонда маған: бұл майдан болмағанымен, мұнай 
үшін күрес, ол да соғыспен бірдей деген еді. Енді мына жаткан 
кыскы жолдармеи жүріп миканат шектім, машинаны иығыма 
салып сүйредім, мұның майданға ұксас екеніне көзім жетті...

— Білесіз бе, жолдас Махов, трубатарды тасуды ұйымдас- 
тыру әдісін аздап өзгертсе деген маған б:р ой келіп тұр,— деді 
кенет Алексей. Кане, соны акылдасып көрейік: іс шыға ма, 
жок па?

Бұған дейін учаскелерде трубаны «бергі жактан әрі карай» 
тасып, яғни складтан апарып түсіретін жердің бергі шетіне 
дейін, бергі жактан әрі карай алыстай отырып тасып келді. 
Бүл сыякты әдісті колдянғанда, әрдайым «жеткізілмей калған» 
немеее тиісті жеріне такалғанда амалсыздан түсіріліп калды- 
рылған труба,— осының бәрі боска кеткен еңбек, өйткені бұл 
араларда бұрын әкеліп тасталған трубалар да толып жатыр. 
АлексеЙдің ойына трубаларды «арғы жактан бері карай» түсі- 
ріп тасу әдісі — трубаны әуелі ең аргы шетіне апарып түс:ру, 
сойтіп рейсті біртіндеп бері карай кыскарту, автомашиналарға 
труба тиеліп жаткан базаға карай біртіндеп жакындай беру 
әл'сі келіп түсті. Бұл әдісті колданғанда, ти:сті жеріне жеткі- 
зілмей амалсыздан жолшыбай түс:рілген трубалардың кан- 
дайы болса да, далаға текке түс:р>лген болып шыкпайлы» ол 
труба сол арага тасылуға тиісті трубаның орнында қала береді.
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— Там аш а!— деді Махов дауыстап, Алексейге таныркай
карап.

— Дұрыс па? Сыиап көру керек. Акылға' салып көргенде
бәрі дурыс.

— Сынаудың керегі жок, сынап болғанбыз,— деді Махов, 
әлі де таныркаған калпы.

— Қай жерде сыналды? Кім сынады?
— Мен өзім сынадым. Бірнеше күн болды, трубаны дол 

осы сіз айткандай «арғы жактан бері.карай» түсіру эдісімен 
тасып жүрмш. Бір ойдың екі бірдей адамның есіне кепұі, ға- 
жап нәрсе. Қараныз, осы әдісті мен де «арғы жактан бері ка- 
рай» тасу әд:сі деп атап едім.

— Рас айтасыз ба? — деп Алексей де өзінше таң калды. 
Алайда, сүйікгм-ау, сен өзіннің жолдастарыңа неге айтып тү- 
сіндірмедің? Немене, аядың ба?

— Ж оға, аяйтын не бар! Мұның калай болғанын айтайын.- 
Менің басыма осы ой келе бастаганда, біздің транспорт жөнін- 
дегі бастығымыз Полищукпен б;рден-ак акылдаскан болатын- 
мын. Менің ұсынысым оған үнамады. Таяу жерлерде әлі труба 
жок уакытта, машинаны учаскенін кайдағы шетіне айдау деген 
оған күдіктілеу болып көріі+ді. Бөліп тасу дегенді жуыкта гана 
бастадык, есеп жұмысын жана-жаңа тәртіпке салып келеміз, 
енді соның бәрін кенет өзгерту керек. Ол мүнан үзілді-кесілді 
бастартты.

— Сіз Мусямен, есепшілермен сонсоң барып келіскен екен- 
сіз ғой? — деп Алексей каркылдап күлді.

— Дәл солай. Мен екі-үш күнге дейін, жаксылап тексеріп 
алу уннн. осыляй ун-тун жок акырындап тясый бермекші едім 
де, жұрттың бәріне соңынан айтпакшы едім. Ал сізге де дәл 
осындай ой келіп калған екен, енді Рогов пен Полищукке ұсы- 
ныс жасаныз. Менің кайта калтарыста калып койғанымның өзі 
колайлы, өйткені өз бетіммен кеткеніме Полищук кешірім жа- 
самас.

— Түк те емес. Керісінше, сіздің үсынысыңызға коңіл кой- 
мағандыгы үшін Полищуктің өзіме кіна тағу керек. Біз енді бар- 
лық жерде де «арғы жактан бері карай» тасу әдісін енгізетін 
боламыз, мейлі кім болса ол болсын, карсы болып көрсінші.

Базаға келгеннен кейін, инженерлер Маховпен, Солнцев- 
пен коштасты. Шоферлар тасьиуға тиісті трубалардың кезек- 
тегі бір бөлегін тиеугс кірісті. Қовшов пен Берипе өз жолда- 
рына кете барды. Алексей Маховтың үсынысы жайында Берид- 
зені кызыктыра айтып келе жатыр. Беридзе оның жаксы үсы- 
ныс екенін бірден бағалады.

— «Арғы жактан бері карай» түсіре тасу әдісі үлкен козға- 
лыс туғызады, көрерсін әлі,— деген тоқтамға келді ол.— Еке- 
уің де жігітсіңдер.
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Осы маяайда он жактағы орман тасасында көрінбей тұрған
ағаш заволы бар жактан бір калыпта тарсыллап шыккан мо- 
торлын даусы, бвренелерді бой-бой етіп тіліп жаткан аралар- 
дың ыаыны сынсып ан салғанлай естіледі. Беридзе тындай 
кзлды, онын жүзі жадырап кетті. '

— Тартымды музыка! Моиарттыкінен де жаксы! Қалай деп 
сзнайсың, Алеша?

— Аварияны кара, Георгий! — деп айкайлады Алексей.
Алдыңғы жакта, кыскы жолдың бүрылысында, труба тиеген

жүк машинасы жүріп келе жатып, карсы алдында келе жаткан 
антг.машинанын кабинасын тіркегішінің бортымен соғып өткен. 
Екеуі бірден бүрылғанла, жолды коршаулап бөгеп тастаған. 
Шоферлар кабинадзн атып шығып, бірін-бірі балағаттап сы- 
бап жатыр. Жол үстінле жүрт жүре алмай тығылысып калып- 
ты: жаңа келе жаткан автомашиналар таянып келіп, токтап ка- 
лып жатыр, шаналылар бүлардың арасымен сыналанып өтіо 
кеткіст келіп зрекет жасауда.

Сынған машинаның кабинасында шофердын серігін жаншып 
кеткенін жанағы опыр-топырда жүргендер бірден байкамай 
да калыпты. Акырында, ынкылдап жатканын біреу естіп ка- 
лыпты Жүрттың барі ду котеріле жараланған адамнын касына 
келіп, кабиналан түсіріп, бос түрған машинаға апарып мінгізді. 
Жүрт осыдан кейін татуласканлай болып бәрі бірдей жабылып 
тіркетіштерден трубаларды түсіруге оршелене кыймылдап, жан 
үшыра кірісті. Трубалардын біреуі дүріс етіп жол үстіне түсті 
ле, домалап отырып, еткелді күтіп түрган бір шаналының ал- 
аына барды. Үстеріне домалап келген бұл кара пәледен шо- 
шынған аттар катты үркіп оскырып, аспанға шапшыды. Шана- 
иын сыкырлап сынған даусы естілді.

Жүгіріп жеткен инженерлер де, бүлардың ісіне келіп ара- 
ласты Алексей аттарды бір жағына карай алып шығаруға 
эмір етті. Беридзе шоферларға бірдеме айтып жатыр.

— Сакалдым, кел бері, шаңғыны шеш, трубаға жакын- 
яа. айтпесе жөніңе жүре бер! — деді оған ашуланып тұрған 
шофер.

— Тәртіпсіздікті дереу токтатындар! Тіркегіштерді жөндеп 
койыңдар да, трубаларды кайтадан тиеңдер! — деп айкайлады 
Беридзе, шанғысын тастап жатып.

— Билік соғатын сен кімсің өзің? — деді шофер назаланып.
— Бүл кұрылыстың бас инженері, айкайламаныз оған! — 

деп Алексей де өзінше акырған болды. Сөйтіп, ол өзінің түт- 
кыйылдан айтып калған сөзіне күліп жіберді,— Кәне, жолдас- 
тар, в.і машиналарыңды бвлек злып шығарыңдар. Тіркегіштің 
орнына мына бакырауыктын өзін койып, бар жүкті соған арта- 
мьп. Мейлі апаратын жеріне дейін алып барсын.

Бірнеше минуттан кейін жолдагы жүріс калпына келді
т



— Ж ігітті аяймын, тым жас екен,— деді Алексей.— Ж а-
ман езіп кеткен.

— Нефтепровод үшін күрес те күрбансыз болмайды, Але- 
ша...— Б ізд ің  шығындарымыз ғой бүл,— деп катты күрсінді
Беридзе.

Жолдын бойыңдағы кар басып түнерген орманды көзімеғі 
бір шолып өтті де, колында гранаты бар ағаш көпірге карай 
жер бауырлап бара жаткан Митяны Алексей ішінен ойлап көз 
алдына елестетті. Новинскіден бері карай шығар алдында Ков- 
шов посылка даярлаған (консерві, жылы үйык, махорка — інім 
тегі шылым тартуды үйренген болар деп) және посылканы 
А\итянын әскери мектебіне жіберу үшін Женя Козловаға тапсы- 
рып кеткен-ді.

— Жігітті аяймын,— деді Алексей жанағы сөзін кайталап.
— Бүл жөнде Сталиннін кандай камыгып сөйлегенін еиіуа- 

кытта үмытпаспыз,— деді күбірлеп, соғыстың үлы күрбандары 
жайында ойлаған Беридзе.

Екінші тарау 
РОГОВТЫҢ ШТАБЫ

Өзінің іптабымен Рогов орналаскан нанай селениясы — 
Тывлинге дейін бес километрге таяу жер калды. Инженерлер 
жылыну және Роговтың кайда екенін білу үшін таяу жердегі 
блокпостыга карай бүрылды. Бұлар кірер-кірместе селектор- 
шы-диспетчер орнынан атып тұрып, әскерше сәлемдесті.

— Сіз кімге бүйтіп сәлем беріп жатырсыз? — деп сүрады 
Беридзе.

— Бас инженер мен онын орынбасарына,— деп диспетчер 
шып-шыйрак жауап берді. Біз бүкіл учаске болып сіздерді бая- 
ғыдан бері бакылап отырмыз. Бастығымыз сіздерді штабта 
күтіп отыр. Шоферларға калай үрысканыныз туралы оған се- 
лектормен айтып бердік.

Диспетчер асыға аппараттың касына кайтып келді де, кұ-
лакшаны киді.

— А)ен сөйлесейін, Роговты косып жіберіңіз,— деді Георгий
Давыдович.

— Беридзе жолдас, токтай түруға тура келеді, онымен ко-
жайын еөйлесіп жатыр.

— Кандай кожайын?
— Батманов ше?
Диспетчердін күмарта тыңдап отырғанына, онын жымыйып 

күлгенінен, Беридзе кызык әнгіме болып жатканын түсінді. Ол 
кұлакшанын екіншісін алып кұлағына тосты.

— Жолдас Рогов, мен сізден сүрап түрмын,— деген Батма-
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ипктнт даусы асті„тдг,—  сіл меяін бұйрығъгмды нсге орындача-
да*«аа. ,'^ іИ

— %  Васиший М ж а м в в т .* — деп жауап каткая Роговтъщ
даусы: ишістьг.

Рііе <гя>? —  дегг Батяаяое бо„тіп жібердг,—  Әнгічеяі кай- 
иадааді бж гтХ ш , Ж егіт т  үчзскеп  кетіп бара жаткан оа 
йіатммшы еіа &% б егіт зб ея  жл.лгшыбай устап алып клдыпсыж 
Дереу кайтарыиыадар деп жея бұйрык берггиш. Олар кайда?

—  Еасжтйгйі Майюйижот, мунда келш кабылдап алуға же-
тійтгіі упаскеяіій аеыклай жатканына «ея кіналы емеспгн ғой. 
<Шар' ео.теріні н »да«дарыій жгберяей жатыр. ‘глИ

—- Сі» юея» алда.язкыз, Рого®.— Машинаны алып кел деп 
кеніе стдлерте жгберғея- ала.яы, шие, «енгн аллымда тур. Күні 
бг.йы іЧтесе ле ол ш д і таба алмаггш. Бұл не деген түсініксіз 
уашгыйғ»!' , ' Я

Берйше щ лж ш ат * каттырзк такады. Днспетчердін када- 
гзшш шияяагэядмгы сондай, тіггті шыдамағандыктан ерні жы- 
бырлап өю рды , _ &

— Метгіи ж аш ғы « кзншз! Пайыисыз адамды жібермеулері
керек еШ  *

— Жарайды, Рогое жетер' Мені бір анкау балаға айнал- 
дюцюкаямт. Онын сізлі иеликтен таба алмай кайтканын мен өте 
жзксы б і.темія, Мұны Батманов б<ле коймас, ал мен мынау ол- 
жз маснянамея әлі ле екі-үш тәулік журе түрармын, косымша 
щ зд & еи  труба тасып алармын деп ойладыцыз ғой.

— Маған иакактан жала жауып отырсыз, Василий Максн-
МОЙИЧ,

— Жоллас Роғок!— лел Батмановтык даусы санк е^ті.— 
Машниаларды жыйнап алып, ертек жетінші учаскеге (»зіңіз
аяарасыз,

— Неге г»зім? Оисыз ла менін жұмыстарым жетеді...
—  Меи бір рет айттым ғой... Енді кайталап айтпаймын.
— Болалы!
— Енлігәрі мундай жағлай болып жүрмесін' Балык жайын- 

Лагм б:р колайсыч жағлайлы есінізге салып койғым ке.,теді.
— Василий Максимор.ич, біздің сөзімізді менің карамағым- 

дағы кычметкерлерім тындап тұр.
— Лбыройыиызды төгеді деп коркамысыз? Сіз копыкпа- 

иыз. Егер нзініз аяк асты етіп жүрмесеніз, сіздін абыройыныз- 
ды ешкім токпейді. Біреудін машинасын барымталап алғаннан, 
онын үстіне өздерінізбен жарысып жүрген жолдастардын аяғы- 
нан шалгаинаи — сіз өзініздің абыройыңыз төгіледі деп кор- 
ыкпайсыз ғой?

— Василий Максимович, мен сізден тағы бір рет өтінем... 
Біз жалгыз өзіміз ғана емеспіз.

— Жақсы .ендеше онаша сөйлесеміз. Біраз тыиыс алғаннан



кейін — линияда кім бар,—  бәрініз де аппараттан аулак кеті-
ңіздер!— деп Батманов кенет команда берді. "

Диспетчер трубканы тез коя салып, терезе жакка кетті. 
Беридзе күліп жіберді, ол Алексейге кұлакшаны ки деп ымдап 
белгі берді. Щ

— Василий Максимович, сөйлесуді кейінге калдыруыңызды 
сұраймын,— деді Рогов.— Бәрібір бізді тыңдап тұр.

— Мейлі, егер ондай арсыз адамдвр болса тындай берсін.
Беридзе мен Ковшов жымыйысып койды. Алексей б;р колы-

мсн кұлақшаны ұстап тұрды да, екінші квлымен өзінің аздап 
үсіген бетчі сыйпап көрді. Жылы үйде беті кызарып, тотығып 
және ісіңкірей бастаған екен.

— Мен сіздің карамағыңыздағы адамдарға, сіздердің бас- 
тыктарыиызды кұрметтеймін, ол білгіш, жігерлі бастык деп 
анта аламын,— деді Батманов тағы да.— Сонымен катар ол 
істеуге болмайтын анархиялык кылыктарды да жасап кояды. 
Керек болса, біздің мұз магистралында бұл кылыктардың өзін 
барып тұрған талаушылык деп айтуға да бейіммін.

— Василий Максимович, сіз мені өкпелетесіз! — деп айкай- 
лады Рогов.

— Ал сіз мені әлдекашан өкпелетіп койдыныз! — деп Бат- 
манов дереу жауап катты.— Авантюра жасауға ұйғарғанда, сіз 
мен туралы ойладыныз ба? Мені осындай нәрселерге твзе коя- 
ды екен деп калайша ойладыныздар? — Батманов б :раз үнде- 
мей калды да, содан кейін саябырланкырап сөйлей берді: — 
Сөйтіп енді, балык жайында айтайын. Сіздің сол іске катына- 
сыныз болыпты деген уакытта, мен сенбеп едім. Енді сендім. 
Аіітарымның бәрі осы. Машина жайындағы ісіңізді ешуакытта 
ұмытпаспын!

— Бастык жолдас, менің сізбен дереу жолығып сөйлесуім 
керек. Барұға руксат етесіз бе? — деп жалынды Рогов.

— Руксат етпеймін. Сөзді бітірдік. Менің берген буйрыкта- 
рымды орындауға тырысып көрініз. Ж аксы машиналарды жа- 
ман машинаға ауыстырып алып калып жүрменіз.

— Василий Максимович! — Ыза кернеген Рогов айкайлап 
жіберді, бірак сөз үзіліп калды. Роговтың калай күрсініп, тісін 
қайрағаны естіліп тұрды.

Инженерлер Роговты орнынан таба алмай каламыз ба деп 
кауіптеніп, Тывлинге карай жүруге асыкты. Селектормен сөй- 
лескен әнгімені жол үстінде келе жатып есіне түсіріп, Беридзе 
басын шайкады.

— Балык жайындағы әңгіме дегені не, сен білмеймісің? — 
деп сұрады Алексей.

— Білемін... Осы туралы Залкинд Батмановка менін көзім- 
ше айткан-ды. Бұрнағы жылы Рогов Адунның сағасындағы бір 
балык заводында директор болып жұмыс істейді. Кит балык-
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тарынын жүретін кезінде балык заводтарынын бірнеше дирек- 
торлары бірлеседі де, балықты өз ауларына айдап әкелу үшін 
бір әдіс-айла жасап шығарады. Осы әдіспен олар екі жылдык 
жоспарды орындап шығады Сөйткен кезде кит балыктардың 
көбін үркітіп, балықтын бірталайы өзенге карай жүрмей қой- 
ған. Осынын салдарынан Адуннын жоғарғы жағындағы балык 
заводтары жоспарларын орындай алмапты-мыс.

— Сүмдық екен! Кэлайша Роговтың осындай істерге баты- 
лы барды екен? Сенгім келмейді,— деп таныркады Алексей.

— Айласын асырған балыкшыларға сот болған. Олар жа-
заланған. Бірак Рогов бүл іске катнаспағанын, оған карсы бол- 
ғанын дэлелдепті. Залкинд осы туралы әнгімелегенде, акыйка- 
тында Рогов мүнда кіналы емес деген сарында өзінің пікірін 
айткан болатын. |

Кыскы жол, оң жакка, өзенге карай бүрылды. Инженерлер 
Тывлинге баратын жолды кыскарту үшін, жалғыз аяк жолдың 
біреуіне келіп түсті. Үлкен және кішкене дөнгелек суаттар мұз 
үстінде карауытып түр. Оларда су кайнап. буы бүркырап, кү- 
містей сылдырап ағып жатыр Суаттардың манайында нанай- 
лыктар үйме-жүйме болып, біресе балык аулайтын кұрал-сай- 
манын судын ішіне салып, біресе тартып шығарып алады. ААұз 
үстінде тастай болып катып калған шортан, сазан, табан ба- 
лыктар тау болып үйіліп жатыр. Судан алынған балык кый- 
мылдауга шамасы келер-келместе-ак катып калады.

Суаттардың біреуінің касында, суатка көлденең койылған 
жуан ағаш казыктарға бірнеше адам жыйналып кұрал-еайман- 
дарын байлап жатыр. Қалғандары — бір топ адам — аркан жіп- 
тен үстап тур. Суды толкындата көтеріп бір үлкен нәрсе тулап 
жатыр, балыкшылар да ол жакка бір, бүл жакка бір тенселіп 
қолдарындагы күрал-саймандарын әрең дегенде ұстап тұр.

Шаңгышылар көруге әуестеніп түра калысты. Анадай жерде 
әртүрлі жіппен кестелеп тіккен торбаза киген, басында аң терісі 
күлакшыны бар, сондай куртке киген карт нанай отыр. Ол таяқ- 
ка байланған жуан жіптің ұшындағы кармакпен — «сілтегіш- 
пен» суаттан үлкен балыктың бірінің соңынан бірін шығарып 
ала бастады. Нанай инженерлерге көзін тікті де, жайымен сөй- 
леп:

— Балыктың үлкені ілікті. Калуга емес пе екен деп калдық. 
Үйге жеткізу кыйын, кара, канша адам жүр. Машина шакыру- 
ға тура келер, мүндай балыктардың колға ілігіп түрғаны жақ- 
сы ғой кызыләскерлерді жаксылап тамактандырамыз,— деді.

Калуга Адун өзеніндегі ең ірі балык, кейде салмагы сексен 
пүтка дейін жетеді. Оны өзеннен калай сүйреп шығаратынын 
кмруге күмартса да, инженерлер кідіре алмай асығып ілгері жү- 
ріп кетті. Булардын сонынан балалар ерді, олар барған сайын 
кнбейе түсті. Кейбіреулері озып алға шығады, кейбіреулері
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буларға карсы жугіреді. Бурын танымайтын адамларды, әсіре-
се кыра\дан сакалы аппак болған Беридлені квргенде антра- 
циттін (жылтыр тас көмір) сыныгы тәрізді жалтыраған кап- 
кара көздерін бажырайта карады Балалардың сонында, кеіген 
инженерлер мен иіаруасы жок, алай бір, булай бір шауып, түрі 
кабаган. сабалак иттер де жүр.

— Экспедиция келді! — деп айкайлады балалар.— Экспе- 
диция!

«Экепедиция келді» дегені сен екеумізді антканы,— деп 
күлді Беридзе.— Міне, мунда сен жана годьлтарды коресін. 
Бұлардың турмысын Тывлинде болғанда кадағалап байкауына 
кенес берем. Бул Адундағы коныстардың ең үлкенінің бірі... 
Буларга тас дәуірінен біздін совет гасырына бірден аттап өтуге 
тура кепді — мундай жазмышка ие болған елді аныктап зерт- 
теудін өзі аз көніл бөлетін нәрсе емес. Әлі күнге кітаптарда жа- 
зылмаған, Москва облысында тіпті жок нәрселерді кяресін!.. 
Зерттеу жумысында жүргенде бул арада болған едім, бірак со- 
дан бергі бірнеше жылдар ішінде Тывлинда, әрине, барлығы 
әзгеріп кеткен.

Бір бурылыстан шыға келгенде коныс бірден коріне каллы. 
Ол Адун өзені бойында биікте, сол жак жарда орналаскан. Әр- 
бір үйдін шатырының үстінен тіп-тік болып будактап шығып 
жаткан түтіндер. осы сепение түгелімен шылым тартып тупған- 
дай; күн шугыласы түтіннін түрін бірде кызғылт күрен, бірде 
жалын түстес, бірде алтын өңдес етіп бояп турған тәрізденеді. 
Қыстыгүні көкшіл аспаннын жүзінде бул көрініс мереке күнде- 
рінін әшекейлі түріне уксайды.

Коныстың шеткі үйінің касында, өзен музының үстінде, 
ннженерлерді бір топ нанайлар күтіп тур. Олардың ішінен үсті- 
не шолак тон киген. баскасына карағанда тым сүнғак бойлы, 
жак сүйектері шығынкы жалпяк бет біреуі инженерлердің ал- 
дарынан карсы шығып, сельсоветтің председателі Максим Ход- 
жермін деп таныстырды өзін. Созін анык айтуға тырыса сөйлеп, 
ол келген конактармен сәлемдесті.

— Сіздер бізді, тегі, бір '^кспедиция ғой деп ойлайтын бол- 
саңыз керек. Біз курылыстанбыз,— деді Беридзе.— Роговка 
бара жатырмыз, ондай адамды білуші ме едініздер?

Ходжер де, баска нанайлар да балаша шын ыкластарымен 
ду күлісті.

— Ендеше, біз де сол күрылыстанбыз.— делі Ходжер.— 
Роговпен біргеміз. Ол бізге кнмектеседі, біз оған көмектеееміз. 
Сіз туралы дя, жолдас Беридзе, кнп есткеніміз бяр. Александр 
Иванович бізге бәрін айткан болатын.— Курметтей, тіпті куана 
снйлеп нанай тағы быляй леді: — Трассаны біздің жакка кө- 
шіргеніңізді де білеміз. Новинскіге жол ашканыңыз үшін бүкіл
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нанайлар сізге рахмет айтатын болады. Біздің фанзаға (үйге) 
баралык, демаларсыздар.

Өз:н мактағанға көтеріліп калған Беридзе де, жолдасы да, 
конак бол дегендерін шын жүректен кабыл алатындығын, бірақ 
алдымен Роговка баратындыктарын айтты. Нанайлар инже- 
нерлерді коныстың бойын өрлей думандатып ертіп жүрді. Бұл 
коныстын өзі екі катар кып салған түзу, кең көшелі, берік ағаш 
үйлері бар кәді.мгі орыстың деревнясына ұксас еді. Ходжер, 
бұрынғы әдеті бойынша болу керек, бұларды әлі фанза дейді, 
б рак инженерлерге Адунның баска коныстарында кездескен 
дінгектің үстіне салынған тапал фанза мен кішкене үйшіктер 
бұл арадан мүлдем кездеспеді. Тек ит жегетін шана мен лапас- 
тың астындағы ұзын шаналар ғана, селеннің нанайдыкы екенін 
көрсетіп тұр. Сонымен катар көп үйлердің касында, орыс дерез- 
нясының бәрінде болатын, айналасы шарбакпен коршалған кіш- 
кене бакша жок еді. «Аспалы кауғасы» бар кұдыктары да 
көрінбейді, нанайлар суды өзеннен алып ішеді.

Ходжердің Беридзе мен Ковшовты жолшыбай кездескен ау- 
рухананы көруге шын көнілімен шакырғаны соншалык, бұлар 
бармаймыз дей алмады. Бұл өте жылы, тазалыктан айнадай 
жалтыраған кішірек келген үй еді. Инженерлер аурухананың 
меңгерушісі, егде тарткан дәрігер орыс әйелімен және оның кө- 
мекшісі, жас нанай әйелі — фельдшер Валямен танысты. Бала- 
лар яслиіне кіруге де тура келді. Дәл сол кезде шешелері бала- 
ларын үйлеріне әкетіп жатыр екен. Яслиде у-шу. Қонактар екі 
кең кзасы бар, жап-жаңа кара парталары бар мектепті де көрді.

Ходжео әңгіме үстінде коныстың тұрмыс жағдайлары ту- 
ралы да айтып үлгірді, отан корғау корына колхоздың каншама 
көп аң теоісі мен балык бергешн. өз бакшаларынан сонша көп 
овошь алғандығын мактан етіп айтып жатыр. Оларға ерген ха- 
лык барған сайын кебейе түсті. Председатель ә\'есшіл балалар- 
ды к у ы п  еді. олар айғай күлкімен каша жөнелсе де. калыспай 
жанамалап еріп отырды. Оларға ересектер, тіпті карттар да ке- 
ліп косылды. Үйлерінен шыккандар соншалык әуестіктерінен 
именбей инженерлерге бастан-аяк тесіле карайды. Алексейдің 
назарын аударған нәрсе: оюлап кестелеген коныр тусті немесе 
ала шапан киген шалдар мен кемпірлерден баска нанайлардың 
барлығы кәдімгі кала киімдерін киген.

Ходжер Алексейдің шаңғысының сынык екендігін көргенде- 
ак байкаған болатын:

— Сіздің шанғыныз мулдем істен шыккан көрінеді. Ештеме 
емес, баскасын — тәуірін берерміз. Біздің сыйлығымыз болсын. 
Ол сол арада инженелердің шаңғыларын алды да, катар келе 
жаткан жігітке беоді.— Бұларды ескерткіш етіп’ алып кой 
Степанға айт. ен тәуір деген шанғыны таңдап алсын да, таңер- 
тең маған әкеліп берсін,— деп әмір етті. к
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— Менің осы арада Мафа дейтін таныс картым бар еді. Ол
өлген болар, тегі? — деп Беридзе есіне түсірді де, оның жайын 
Алексейге түсіндірді.— Ол екінші Дерсу Узала, көптеген эксие- 
дицияға жол көрсетуші болып жүрді. Оған талай рет келіп жөн 
сурағанбыз. Соның өзінде ол тым картайған адам екендігі
есімде.

— О, Мафа! Ол әлі тірі. Ол жүз онға келді. Қазір тек ұйк- 
тау мен тыр-тыр касынуды ғана біледі! — деді дауыстап кейін- 
де келе жаткан бір бала жігіт. Барлығы күліп жіберді, әлгі 
бала жолдастарының тасасына тығылды.

— Тірі ме? Тіпті ж ак сы !— деп куанды Беридзе.— Мен оны 
сөзсіз көруім керек. Оның өзі де және басқа карттар да керек 
маған. Олармен акылдасуым керек.

— Мафа, губернатор Муравьев жайында да еске ала бас- 
тар! — деп айкайлады баяғы дауыс жұрт ішінен.

— Володька, сен онда неғып жасырынып тұрсын? — деді 
Ходжер және мактанатындығын сездіріп былай деді: — Бұл ме- 
нің жиенім. Рубежанскіде, техникумда окыйды, мұнда конакка 
келді... Рогов жолдас міне осы арада тұрады,— деп колымен 
көреетті.— Оның адамдары біздің фанзаларда тұрады.

Роговтың штабы селениенің шетіндегі бес үйді алған екен. 
Учаске бастығы конторының карсысында сельсовет бар. Ходжер 
инженерлерге жакында тұрған өзінің үйін көрсетті де, бұлардың 
аркасындағы капшыктарын шешіп алып, үйіне кетті.

Рогов екі столы және скамейкалары бар бөлменің ортасында 
тұрып, инженерлерді жайшылыкта селектор аркылы сөйлесіп 
жүргендегіден әлдекайда байсалды түрде карсы алды. Ол сол 
арада тұрған: өзінің орынбасары — Хлыновты, транспорттың 
бастығы — Полищукті және партия ұйымының секретары — 
Котеневті бұларға таныстырып өтті.

— Біз таныспыз,— деді Алексей.— Сіз өзен кызметкері еді- 
ніз ғой? Мамандыкты өзгертіп алдыңыз б а ? — деп сұрады ол 
ГІолищуктен.

— Діенің мұнда не бары үш кішкене катерім ғана бар. Олар 
казір ремонтталып жатыр, ал мен күшімді кайда жұмсамак- 
пын,— деді Полищук ашык шыраймен. Ол Роговтың түнере 
караған ажарын байкап калды, тегі Рогов әңгімені өзі катыспай 
бастағанға наразы болу керек, бойын әскерлерше түзеп алды 
да,— кетуге рұксат етіңіз? — деді.

— Біз мұнда сөйлесіп болғанша Полищуктің жұмысын 
тындыра тұрыңыз,— деді Рогов Хлыновка.

Хлынов пен Полищук катардағы бөлмеге шыкты. Роговпен 
тек екі-үш рет азғана уакытка кездесу аркылы ғана таныс бол- 
ган Алексей, оған көңіл коя карап отыр. Бойына кона калған 
ысырмалы ілгегі бар сары былғары куртка киген Роговтың сом 
тұлғасынан алып қайраттың лебі шарпып тұр. Оның үнемі су-
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ыкта жүргендіктен тутігіп, конырайған сүйір иекті, көз аралы- 
ғы кашык Ггт^ен кып мүрынды жүзінде ерлік гіен кажырлы- 
лыктық белгісі бар еді. »

— Вепьми бе ірозен воевода Тывлинский!1— деді Беридзе*.
кожайынга суйсіне карап. Я

Түнеріңкі және бірдеиемен шүгылданган Рогов оның кал- 
жынына ешкандай жауап кайтармады. Инженерлер бұл салкын 
кабылдаудың себебі, учаске бастығының Батмановпен катты 
сөйлескенідігінін салдары деп түсінді. ^

— Демалуга неге бармадыныздар? — деп сүрады Рогов 
ашуланғандай және Алексейге біртүрлі жактырмаған көзімен, 
кадала карап.— Роговты согуге асыктындар ма, бастык жол- 
дастар? Бүған үлгеретін едіңіздер ғой!

— Несі бар, керек болса согерміз де. Кайдагы бір адам 
айтпайтын снзді тауып алғансы н!— деді Беридзе, бірден бай- 
салды сөзге көшіп.— Александр Иванович, істін пайдасы үшін, 
үрсысудың да сөкеттігі жок. Айткандай уакыйғаны алдын ала 
болжамасаңыз да болатын еді гой, өзіңіздің тіленуіңіздің ка- 
жеті не!

— Ұрысыныздар, сіздердің істерініз сондай ғой! — деп Ро- 
гов колын сілтегенде курткасының былғарысы сыкыр-сыкыр 
етті. Учаскемдегі жүмыстың жаман екенін мен өзім де білемін. 
Артык трубалар трассада мағнасыз үйіліп тасталды! Складтар- 
ды жөндеп салғамыз жок! Жүмысшылардың барактарында да 
жағдай жок, көңілсіз. Ертеңгіні ойламаймын, жоспар дегенге 
кырым жок, бір айдан кейін не істейтінімді білмеймін. Солай' 
емес пе? Осы үшін Батманов маған үрсып та алды, енді сіздер 
ұрсыңыздар!

Котенев бұйраланған жирен шашын сыйпап койып, учаске 
бастыгының сөзін үнатпай тындап отырды және оны көз иша- 
ратымен токтатуға әрекеттенді.

— Осыны не үшін айтып отырсын, Александр Иванович? — 
деді ол акыры.

Столдың касында отырған Беридзе орнынан түрегелді.
— Керексіз әңгімеге кірісіп кеттіңіз, Рогов. Сіз кызу алам- 

сыз, мен сізяен де кызуырак — канша айтканмен кавказдық- 
пыи ғой. Сондыктан бірімізге біріміз жок-барды айтып тастауы- 
мыз мүмкін. /Күріңіз, Алексей Николаевич, Ходжердікіне 
баралык. Кожайынның ашуы аздап басыла түссін.

Ол есікке карай жүрді, Алексей соңынан ерлі. Рогов лып 
етіп есіктін алдына барлы да, булардың жолын бнгеді.

— Егер кететін болсаң, естен калмастай жәбірлегенің, Ге- 
оргий Давыдовмч! АДен сені жібермеймін. Одан да сен маған 
үрыс немесе ұрып жібер.

1 Тывлиннің айбарлы колбасшысы деген сөз.
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Беридзе оған көз токтата карады.
— Демек, былай деп келіселік, Рогов: біздің баскарма өкіл- 

дері екендігімізді, саған конакка келмегенімізді, сен есінде 
сактайтын боласын. Онда біздін ісіміз жұдырыктасусыз-ак 
реттеледі. Ал былайша сені, соғып жіберуге тура келіп жүр-
месін!..

Іінженерлер столдың касына кайта келді. Рогов өз орнына 
отырды. Оны вз жайына калдырып, Беридзе мен Алексей өзара 
акырын снйлесе бастады. Рогов бұларға карап отырды да, Ко- 
теневпен бірге далаға шыкты.

Жұка кабырғанын аржағынан оның:
— Фельдшерді осында шакыр! Баскарманың нкілдеріне та- 

мак әкеліп берсін деп айт,— деген карлыккан даусы естілді.
— Фельдшердің не кажеті бар? Ашуын басу үшін валерь- 

янка ішкелі жүр ме, калай? — деп Алексей күліп жіберді.
Катардағы бнлмеде не жайында сөйлесіп жаткандарынын 

бәрі де инженерлерге естіліп түрды.
— Александр Иванович, өз мінезіңді несіне көрсеттің? — 

деп сұрады Котенев.— Машина үшін ұрысканы әбден әділеттік. 
Партия жыйна.пысында біз онын үстіне тағы коса түсеміз.

— Котенев, койсаңшы өзің! Сенсіз де жеткілікті болып жа- 
ты р !— деді Рогов дауыстап.

Дауыстар дабырласып кетті, сонынан Рогов тағы снйледі:
— Полищук, сен, механикпен бірге ана машиналарды әбден 

кадаға.пап карап шығасың. Ертең ертемен оларды нзім кабыл- 
дап аламын да, жетінші учаскеге апарып саламын.

— Үлгіре алмаймыз, Александр Иванович. Машиналардың 
бар.пығы да сапарда жүр. Кейбіреулері учаскенің арғы шетіне 
кеткен, ертең ғана кайтып оралады,— деп Полищук карсылык 
білдірді. Ол машиналар артық бір-екі күн бізде болса, одан еш- 
нәрсе күйіп кетпес.

Рогов ұрсып тастады:
— Артык екі күнді мен саған кнрсетермін! Карғыс атсыншы 

сол машиналарды. Осылар үшін есітерімді есіттім. Менің айт- 
канымдай етіп іетейсің. Тағы бір тапсырма: түнге дейін автоба- 
заға кайтып келген шоферлардың барлығын маған алып келе- 
сің. Олардың да сыбағасын берейін.

— Александр Иванович! Машиналардың тарихы бізге белгі- 
лі, сен онда боска сыбырласып жатырсың! — деді Беридзе ай- 
кай.пап. Өзіңнің орныңа кел де, бар даусыңмен командаңды 
бере бер.

Рогов кайтып кірді де, инженерлерге кнз салмастан, столға 
барып отырды Полищук, Хлынов пен Котенев те келіп кірді.

— Сен бар енді,— деді Рогов Полищукке, тезірек кын- 
мылда!

— Ұктым,— деді де ол шығып кетті.
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Бвлмеге ак алжапкыш таккан падностың үстінде тарелке- 
лер мен кастрельдері бар екі әйел келіп кірді. Олар инженер- 
лердің алдында тұрған столға дастаркан жауып, ас әзірледі.

— Оһо, куырьшған калуга еті! Бұл, тегі, манағы суаттан
тартып алып жаткан балыктың өзі болды ғой. Дурыс емес пе, 
Алексей? Г'Д

— Беридзе тәбеттене балык жеуте кірісті. :!
— Батмановтың сөзін бәріміз де естідік,— деді Рогов күң- 

кілдеп, Хлыновка мойын бұрып.— Солай бола тұрса да түк 
істелмей жатыр. Тағы да біздің көзімізге өткір найзамен шұ- 
кып айтсын деп күтіп отырсыңдар ғой! Бұдан екі күн бұрын 
бізде тұрмыс жайы орташа, ал одан жаксы болу керектігі бізге 
айтылған-ды: ұмыттың ба, Хлынов, барактардағы жайлы жағ- 
дай кайсы? Монша туралы да, ас пісіретін үй туралы да сөз 
болған. Мен саған: скамейка, стол, тумбочка жасауға адам бө- 
діңдер деп айтып едім ғой...

— Александр Иванович, бәрін де істеп жатырмыз,— деді
Хлыноз.

— Сен онда не істеп жатырсың! Уақ-тұ'йектермен жарты 
жыл күйбендемексін, ал олар ұ-шін маған сағаттап кана уакыт 
берілген. Машиналарды алып жетінші учаскеге баруым екі күн- 
дік уакытымды алады. Байка, бұл күндерің боска өтіп жүр-
месін.

Далаға шығып бара жаткан Хлыновпен кактығысып кала 
жаздап, ұхтінде ақ тиін терісі ішігі және сондай бөркі бар жас 
нанай кызы конторға жылдам басып кірді. Тез жұтіріп келген- 
діктен оның жайдары жүзі нарттай кып-кызыл. Инженерлер 
оның фельдшер — Валя екендігін таныды.

— Ауырғандарыңыз кансыңыз?— деді ол даусы күмістей 
сыллырап.

— Карашы, Валя. Ковшов жолдас бетін азырақ үсітіп ал- 
ған, емдеу керек,— деді Рогов кабағын шытып.

Роговтың өзі туралы камкорлық жасап жүргенін Алексей 
тек казір ғана түсінді. Қыз Алексейдің жанына келді де, оның 
карсыласканына карамастан, ып-ыстык болып дуылдап тұрған 
және аздап іскен бетін суык колымен ұстап қарады. Алексей 
кыздыи тогілген кірпіктеріне еріксіз сұктанды.

— Қармен укалағаныңыз жаксы болған,— деді Валя,__
«Әйтпегенде бетіңіз кап-кара болып жүретін едіңіз. Қазір беті- 
кіз бен мұрныңызға май жағамыз, сонсоң дәнеңе етпейді.— Ол 
Алексейдің көздеріне тура карады.— Новинскіге кайтып бар- 
мастан бұрын-ак жазылып кетеді. Калыңдығыныз байкамайды 
да. Қане, колынызды көрсетіңізші. Е-е, колыныз нашар екен! 
Қалыңдыгыңыз бұған куана коймас.— Фельдшер қыз білінер- 
білінбес акценті болмаса, орысшаны таза сөйледі.

— Валя, менің калындығым жоқ.
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— Сенбеймін,— деп көнбеді кыз, балаша сыкылыктап кү-
ліп, май әкелуге жүгіріп шығып кетті.

Рогов әлі де инженерлерге бір карамастан, бөлменің ішінде 
ун-тун жок ерсілі-карсылы жүр. Беридзе трубкасын тартты. 
Алексей трубаларды «аргы жактан бері карай» тасу схемасын 
сызу ушін сумкасынан бір табак кагаз алды.

— Апатка ушырағандарға жәрдемдесетін баржамен келге- 
німде осы арада не болғанын, сіздер корген болсаңыздар едіі 
Ана Котенев сіздерге айтып берер,— деп акырын және күшті 
дауыспен кенет тіл катты Рогов, ешкімге карамастан.— Поли- 
шукпен Оірге екі рет кабыршак мұздың үстімен, жағадан жаға- 
ға өгтік, суға батып кете жаздап, мүзды суды да жұтып көр- 
дік... Учаскенін жартысы бір жағада, жартысы екінші жағада 
болды. Учаске бастығы өзіндей бұзыктарды жыннап алып, арак 
ішіп маскүнемдікке салынған, мүліктерді ұрлап әкетіп жатыр, 
тәртіпсіздік, бейбастактык істейді. Нанайларды өзіне карсы 
койып алған. Адамдар суыкка ұрынып, ашығып, карауға жаның 
ашыйтын болған!.. Не істеу керек? Котеневпен акылдастым да: 
мен осында калатын болдым. Содан кейін, Батманов мені кел- 
ген күнімнен бастап осында бекітті. Әлгі алаяктарды түзетуге 
райком квмек берді. Котеневпен бірге нанайларга да бардык. 
Олар учаскенің бұрынгы бастыгына өкпелі екен, алғашкыда 
меиің өзіме де сенбестік жасады, тек кейінірек сенім білдірді. 
Акыры зарыгып күткен күніміз жетті. Адунның мұзы катты. 
Мүлкімізді сол жак жағаға тасып алдык, жолды жөндеп тәртіп- 
ке келтірдік, аз-аздап үй де салып алдык...

Рогов бөлмеде шапшаңдата басып жүр және сөзін де асыға 
сөйлейді. Инженерлер тілеулестік білдіріп тыңдап отыр. Батма- 
новтын Роговпен алғашкы танысканын, Александр Ивановичтің 
сопдагы екпінін Алексей есіне түсірді.

— Учаскеде істегеніңнің барлығын да сен оларды солай 
істеуге міндетті едің,— деді Котенев Роговтың сөзін бөліп,— 
бұл әңгімені не үшін айтып отырсың?

— Я, мен істегендерімнің барлыгын істеуге міндетті бол- 
ғандыктан істедім, оны істемей коя алмадым,— деді Рогов еө- 
зін токтатпастан. Әрине, менің түнде ұйкы көрмей, азап шегіп, 
жан аямай жүргенім, Батманов үшін емес. Қазір согыс болып 
жатыр, әркім өзінің ұрыстағы орнын білуі керек!.. Алайда, мен 
Батманов туралы көп ойландым: оның жаксы сөзі маған тіпті 
кымбат кой. Сенің, Котенев, онымен катнасың баскаша жане 
сен мені түсінбейсін? Мен оны жакынырак біліп алғаннан бері, 
оган катты үйреніп кетіппін. Жолына жанымды кыюға әзірмін, 
рас айтам! Менен баска да осы учаскедегі көп адамдардың ол 
жүрек төрінен орын алған... Рогов кілт бұрылғанда, өнебойы 
сытыр-сытыр етті. Дегенмен, оның жаксы сөзін де еститін халге 
жеттім: «Саған разымын, Рогов, бұл арада сен шаруашылыкты
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жаксы жүргізгенсік. Рахмет, сен жөнінде катедсспеген ме, куа- 
ныіитымын». А.п бүгін мүнын бәрі зая кетті! «Сі.ч мені, «кпелет- 
тініз» — дейді. Бірден «Сіз» деген с«зге кашкен. А.ч, мен мыЛ- 
сьпбын! — Ол өзінін мандайын алаканымен ұрды. Бір акмак- 
тык кылығынмен адал істеген жүмысынның талай жылына 
нүксан келтіруге бплады!.. Осы бір машинасы күрғырлар! Мен 
өз учаскемнін маніинас.ына дейін беруге, трубаларды аркалап 
тасуға да бармын. Ол енді мен туралы не ойлар екен? Міне, ен^ 
ді балыкты да есіне түсірді. Ол Беридзеге карай төне түсіп: — 
Наныныз, Георгий Давыдовнч, балык мәселесінде мен айыпты 
емес.пін. Ал машина туралы... Оны озімізге карай бүрып алға- 
нымыз рас.. Сен калай болғанын сүрасан ше? Екі-үш машина 
жол үстінде токтап калған екен, шоферлары маған келді, мен 
оларға комек корсетіңдер деп тапсырдым. Содан сорылта карай, 
бәрібір бұлар жетінші учаскеге барғанымен әзірге жұліыссыз 
текке түрады, одан да труба тасуға пайдаланайын деген ой кел- 
гені ғой. і

— Машина жонінде сен дұрыс істеліегенсін, Александр Ива
новнч,— деп Беридзе катаң айтты.— Дәлел айтудын да керегі 
жок. 1

— Дәлел айтпаймын, өкінемін. Котенев маған ескерткен
болатын, бірак мен оны тыңдамаған едім. Өзіме-өзім өмір ба- 
кый кешірім жасамаймын!.. Георгий Давыдович, сен айтшы, 
маған енді Батлгановпен калай райласу керек? Оның мені тіпп' 
көрг:сі де келмейді. Селектормен свйлестік, бейнеб:р бетпе-бет 
тұрғзндай болдык. Дәл осындай кезеңде өз абыройымды осы- 
лайша төгігг алдьгмГ., "Я

Рогов скамейкаға отырды да, толтен карады. Онын күтпеген 
жерден ойындағысының бәрін айтып салуы Алексейге катты 
әсер етті. Қайратты, тегеуірінді адамға үдей түскен сүйкімдьдіх 
сезАбмен отырып, Алексей кенет Ольга туралы ойлады. Өзінін 
сәтсіздікке ұшыраған махаббатынан жәбір көрген Ольгаға міне 
кандай адам керек болған еді! Олардын екеуін катар койып көз 
аллына епестетті де, кайраи болып, тағдыр деген кандай сокыр 
еді деп ойлады. Адамдар біріне-бірі лайык па, жок па екендік- 
терін карап, тексеріп жатпай біріне-бірін коса салады, ал бірі 
үшін бірі туған аламдарды кобінесе коспай айырып жібереді.

Котенев Беридзелен жоба жайындағы жұмыстың калай жү- 
ріп жатканлығын, инженерлер барып кайткан учаске.дердін 
жайын сүрады,

— Рогов пен Прибытковтын арасындағы карым-катнас жөн- 
деллі ме? — леп білгісі келлі бас инженердің.

— Аралары жаман емес. Сіз олардың екеуіне де осы жа- 
йында хат жазған сыякты емес пе едініз?

— Жазғам, жазғанда өте катты жазғам.
— Роговтың мінезі сондай, тіпті бірде-бір күн тыныш өтпей-
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ді. Шамалан тыс жігерлі адамі Бірак Прибытков аксакал дз
өзін жәбірлетіп коймайды. Маған кейде екеуінің төрешісі бапу- 
ға тура келіп калады. Мен оларды әбден зерттеп болдым, калай 
татуластыру керек екенін де білемін. Жалпы алғанда, істеп жа- 
тырмыз, біздер коммуниспіз ғой. мінез-кулкымыз бізді калай 
карай суйресе де — бәрібір бір уйғарындыға келеміз.

Колында сауытка салған майы бар Валя кайтып келді. Оны- 
мен бірге Максим Ходжер де кірді. Сельсоветтің председателі 
трубкасын тарткан калпы үнсіз келіп столдың касына отырды. 
Валя Алексейдің беті мен колына май жакты, біраздан кейін 
инженердің беті монголдың кішкене кудайының бетіндей жыл- 
тырады. Қыз өз жұмысын бітірді де, Ходжер мен катар отырып 
алып, конактарға көз токтата карай бастады.

— Іске көшейік, кірбің көңілге — бес мннут те жетеді,— 
деді Рогов күрсініп, сонсоң Ходжерден: — Предеедатель, сен 
пеғып айнала карап отырсың? Жұмысың бар ма? Агыта бепі

— Беридзе жолдаска үйімізді көрсеткіміз келеді. Біздің үй- 
ге келсін. Ковшов жолдас та бірге жүрсін. Кариялар керек де- 
іен еді, мен оларды жыйнадым, керек десеңіз Д\афа да келді.

— Казір емес, Ходжер, біраз кейінірек болсын. Б ізіе әуелі 
кейбір істермен шұғылдану керек еді. Ал сен, доктор, Ковшовка 
неге көз кысып отырсын? Бәрібір боска эуреленесің, оның ка- 
лада сүйгені бар, аскан сұлу, оған жету кайда саган!

Алексей оның бұл калжынында түсініксіз бір күйінішті 
сезді де, Роговка таңыркай карады.

— Бастык, мен ешкімге көз кысканым жок. Менің де жігі- 
тім бар, майданға шығарып салғанымызды ұмыткансыз ба? — 
деп жауап берді Валя, кулана сөйлеп. Ковшовтың жылтырап 
тұрған кескініне білдіртпей тағы бір карады да, кыз жүгіріп 
шығып кетті.

— Александр Иванович, біздің осындағы балыкшылар саған 
ездерінің көрген жәбірін айтқылары келді,— деді Ходжер, бі- 
раз үндемей отырғаннан кейін.

— Тағы кандай жәбір? Қане, шакыр.
Ходжер шығып кетті де, екі нанайды ертіп кайта кірді, бұ- 

ларды инженерлер күндіз өзенде көрген болатын. Біріншісі — 
арыктау келген карт, табалдырыктан аттап кірсімен Роговка 
төмен иіліп сәлем берді.

— Айткан сөз конбайды екен саған, аксакал! Таста осы 
әдетіңді деп талай рет апттым ғой,— деп Рогов ашуланды.— 
Осынынмен сен әркашан да менің көңіл ауанымды бұзасың. 
Бас июіңді койсаңшы, ол кімге керек?

Быртыйған, етженді жалпак бетінен түймедей кішкепе мұр- 
ны шұнтыйып көрініп тұрған екінші балыкшы жастау екен. Ол 
Роговқа таянып келіп, шала білетін орысша тілімен екілене сөй- 
леді.
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— Бүлай ету жаксы емес. Біздің калуға балығымызды сіз- 
дін адамдар алып койды. Біз өзіміз-ак кұрылысшыларға тарту 
жасаймыз деп ойлаған едік. Механиктерің балыкты неге алып 
конды? Осылай істеуге де бола ма екен! — Нанай басын шай- 
кап, ернін шолп еткізді.

— Қандай балык? Не туралы айтып тұрғаныңды түсінбедім. 
Орысша сөйлеуді Ходжерден үйренсең болмас па еді. Немесе 
нанайша-ак сөйле, мен сенің соныііа тезірек түсіпермін.

Ходжер былай деп түсіндірді: — Балыкшылардың кармағы- 
на жыйырма бес пұттык бір үлкен калуға балығы ілініпті. Тар- 
тып шығаруға олардың күші жетпегесін, механиктен көмек 
сұраған. Механик трактормен келіпті де, балыкшылардың кү- 
рал-саймандарын тракторға байлап алып, өте үлкен балыкты 
сүнреп шығарады. Механиктің касындағылары калуганы трак- 
тордың шанасыиа салып нздері алып кетеді. Бұл кылыкка ба- 
лыкшылар жәбірленіп, оны корлык деп санаған. Олардың өзі-ак 
балыктың жартысын учаскеғе сыйға беріп, жартысын отан кор- 
ғау корына беруге ұйғарған болатын.

— Ах, онбағандар! — Роговтың бетінде катты ашудың бел- 
гісі көрінді. Ол Котеневке бір карады да,— естіп отырмысың? 
Бұл тағы да нанайларга жасаған бейбастактык. Сіздердікі 
дұрыс, жолдастар,— деді Рогов балыкшыларға.— Қазір-ак ша- 
ра колданамыз. Балыктарыңыз кайтарылып беріледі.

Ол механикті іздеп тауып алып, осында шакырып кел деп 
бумрык берді. Қарт нанай тағы басын иді, Рогов ыза болып, те- 
ріс аГшалып кетті. Ходжер балыкшылармен бірге шығып бара 
жатып, инженерлерді өзінің үйіпде күгіп огыратындығын еске 
салды.
і Линия жұмысының прорабы, көзілдірікті, бурыл шашты 
карт Прибытков, трубаларды тасып жеткізу мен пісіру жұмыс- 
тарының графигін инженерлер мен учаске бастыгының алдары- 
на әкеліп жайып салды. Керекті материалдардың есептері гра- 
фикке коса тіркелген еді.

— Бәрінен бұрын труба жайында айтыңыз,— деді Берид- 
зе.— Ковшов екеуіміз жүріп өгкен учаскенің аргы иінінде артық 
көп трубалар жатыр. Бұл, баска иінде трубалардың жетпейтін- 
дігіне әсерін тигізе ме, әлде бұлардың өзі тіпті артык труба- 
лар ма?

Алекеей өздерінің жазып алған кагазын шыгарды. барлығы 
бірлесе отырып, складта түрганы, текшеге апарылып жеткізіл- 
гені, тарткан желідей тізілтіп тасылғаны деген графалар бой- 
ыінпа баланс жасай бастады. Учаскеде жүзден астам труба 
артык болып шыкты.

Александр Иваноғич, оларды лереу алтыніпы немесе же- 
тіііші учаске үшін тиеуге бұйыр,— деп Беридзе әмір етті,— Мен- 
дегі мәлімет бойынша олардікі жетпейді. Ертең осыдан жібе-
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ретіи анау машиналармен артык трубалардың барлығын бір-
ден жөнелтуге бплады гой.

Рогов бөлмеде ерсілі-карсылы жүрді де, жел кағып жарыл- 
ған түрпідей колын катты укалады.

— Мен тағы баска біреудікіне кызыккан болып шығамын 
ғой. Бірак мунда менің түк кінам жок! — Ол Прибытковка ка- 
рай бүрылды.— Ж олдас инженер, калай, маған айтпай, үнде- 
мей отыра бергенің? Немесе трубалардың есебіне жете алмадын 
ба? Арифметиканы үмыттың ба?

Пнженерлер мен учаске басшылары графиктің әрбір күнін 
әбден текееріп карап, тасудың каркынына дейін есептеді.

— Трубаларды шынымен-ак әлі екі ай тасыйтын боламыз 
б а ?— деп Рогов кызбаланды.— Көнбеймін бұған, прораб жол- 
дас, бұрын бітіреміз.

— Бітіре алмаймыз, Александр Иванович,— деп карт кар-
сы болды.— Міне сізге есебі, карап көріңіз. Бізде труба тасу- 
шылар он екі, олардың әркайсыеы... :

— Машина — машина да, адам — адам ғой,— деп Котенев 
Прибытковка карсы шыкты.— Бізде трубалар күннен күнге бұ- 
рынгысынан көбсйтіліп тасылып жатыр, ал машиналардың саны 
сол баяғы, сі.з осыны жаксы білесіз ғой.

— Бүгін мен шоферларды жыйнаймын, олар бізге не айтар
екен, соны есітейік,— деді Рогов. ■*

— Сіздер каншама айткандарыңызбен де, трубаны тасу жұ- 
мысы жаман. Баягысынша кез келген жерге аударып тастап 
кете береді,— деді акырын, сонымен катар айтканынан кайтпай 
Прибытков.— Бұл графикте каралмаған, бірак оған косымша 
уақыт керек.

— Учаске бастығының айтканы дұрыс,— деп жактады Ков- 
шов.— Труба тасу жұмысын тездету керек. Шоферлар жыйнал- 
ғаннан кейін, тасуды да, ұйымдастыру жұмысын өзгерту туралы 
да сойлесерміз. Менде жұмысты жеделдетуге жәрдемдесетін 
ұсыныс бар.

Рогов тыржыя калды, Ковшовтың бұл костауы, неліктен еке- 
ні белгісіз, оган үнлмады. Беридзе мұны сезе қойды да, Алек- 
сейдің сезін костады.

— Алексаидр Иванович, өзің көрерсің, жай ғана болғаны- 
мен, тамаша усыныс. Біздің ойымызға бүрын калайша келме- 
гендігіне менің таным бар!

Кенеттен конторга ентіге басып, колында шофер колкабы 
бар бойшан жігіт кіріп келді. Бас киімін кырау баскан, шолак 
тоііы су болып катып калған. Ол демін ентіге алып тұрып, Ро- 
говқа келіп ісін баяндады: \

— Автомашинаны жылымнан шығарып алдым! Гаражга 
апарып койдым.

— Бәсе, бәсе,— деп Рогов көңілденіп кетті.— Үйге бар да.
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—  Б-ар баір»- Сввсйз ДС тәртібія бикмія: акмактыкоея маши- 
ЙЯШ-.І сура; бвппыіргаи епкеикгій— с ь г ’с  ы г и а т и н а и ы  кұгкарып 
а..і ліич; — шггс ааьшыгг таагаитады- Росоэ Котеяевтія кұлағыва 
дереу еигбырітаіш: — Сөгіс хеғ& м м л  — жаиына тастай тиетініа 
«лрідіда бе? Қа»і.р> ш  ада берегііией уакыт емес кой- Әсііресе 
Бат\іаноята:і.Я-

Ала 'а бой.ітм, ажш акаурывды, май-май болған комбинезоа 
аатййі адам табаддырыкгая уйғе кірлі. Щ

—  Мьгйіау уаурнапгйр мея11 сеи сейлесші. Мея взтмді т ім  ұс- 
тай а-і;м»Й каипармыя деи коркам,— делг Рогов Котеневке.

— Учіасиеде огііичйои ойыка келгеяіңді істей беруге сізге кім 
руксат бердіі? — детт сұрзды Копгенев комбинезон киген адам- 
ланв..— Наиайдіардыя болыгын аіып кегуте кандай хакык бар?

— Ол кет-балыкш теимеи б; з су'йреп шыгардык кой. Олар
барібр ояы юыгарып ала а.т\.гайтын еді,— дел механик мүләйім- 
сіііт йытьия кыійкавдатты. ^

—  «Бііздер, олар!» — деді Рогов, озін-озі ұстай алман, мұны 
кетеиелея.— Мораль туралы біз сізбен сонынан онаша сөйле- 
серміз, казір создін барлыгын колдану колайсыздау болар.

—  СіздІн кылыгыныз сонлзй жаман. жи:ркенішті, тағы- 
ЛЫК,— дея ұрысты механикке Котенев.— Нанайлар катты кұр- 
иеттеуге татыйды. Олар б зге барлык жагынан да көмектесіп 
жатыр. Сіз оларды яеге жабірледініз? Олар осы Калуганың как 
жартысын учзскете оздері-ак бермекші болған екен.

— Олай бояса тігғті жаксы. Мейлі, сыйлыкка тарттык деп 
есептей берсіи, деп жымыйлы механик. Ал өздеріне тағы да 
аулап алялы, евенде балык квп кой.

— Кара взін, коммерсант та екенсін ғой! — деді Рогов ашу- 
лана таныркап.— Жабдыктау жүмысында істесеа, төніректік 
б-зрін лезде-ак тонап бітірген болар едін!.. Азамат, Тит Титыч, 
менін саган айтайын дегенім: балыкты казір колхоздың предсе- 
дателіне жеткізіп бер, кейінірек осында кел, комерция жайында 
әнгімелесерміз!

Онын «әнгімелесерміз» деген сөзді зілмен айткандығы сон- 
дай, тіпті механиктің өнебойы тітіркен:п кетті.

— Егер карсы болмасан, осы мәселемен мен-ак шұғылдана- 
ЙЫИ,— деді Котенев.— Автоколоннаға барып, коммунистері мен 
нзртияла жоктарды жыйнап алып, жаксылап бір сөйлесерміз. 
Механиктін бүгінгі кылыгы квңіл бөлмен калдыратын іс емес.

Прибытков пен Беридзе, Ковшов үшеуі бірге отырып мате-

1 У з у р п а т о р  — біреуяің атагыма, я правосына зансыз ие болушы.
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риалдардык ведомостыларын карады: учаскеде не бар, не жет-
пеГіді. соны тексерді. 1

— Алеша, жазып ал: карбид аз, электродтар да сондай. 
Битум дегенің мүлде жок,— деп жылдамдатты.

Алексей жазып жатып, сол колымен бетіндегі еріген майды 
укалап кояды. Қолын калгасына салып, Рогов шетірек барып 
отырды.

Полищук келіп кіргенде, ымырт жамылып каракғылык түс- 
кен еді. Онык сокынан бір топ шоферлар аяктарында пима, 
устерліде боялған иіолак тондары бар екгезердей, кызылшырай- 
лы жігіттер каптап кіріп келді. Контор лык толды. Үйдің іші
бензин сасып кетті.

— Отырыңыздар, автомобильші жолдастар,— деді Рогов 
жылы жүзбен: осы кезде оның көніл кошы келген еді.

Бүл ерекше мәслихатта сөз көп болмады, барлығы тез ше- 
шілді. Рогов Полищуктің берген рапортшасын колына алып тұ-
рып, даүыстап окып шыкты:

— Шофер Солнцев! Үш рейс, тоғыз труба. Алтауын апарып 
түсфген, үшеуін осыдан он тоғыз километр жерде түсіріп кет- 
кен... Акырына таман болдырдың ба, немене? Он тоғыз кило- 
метр жерге апарып түсірген трүбаларың маған не керек? 
Сүйікті достым, Сморчковке міндеттемені сен берсең де, орын- 
дауын ағатайың орындайды ғой, шамасы.

Солнцев орнынан тұрды, баска бір жакка карап тұрып:
— Қанша тырысып бактым, сонда да корғанның сыртында- 

гы сулы орға келіп киліккенім. Бұл кұрып калғыр трубаны 
калай тасу керек екенін білмеймін! Менің ойымша, тіркеуішті 
төменірек істесе, мыкты болар еді деймін.

— Полищук, ұсынысын жаз.— деді Рогов сөзін кағып алып. 
— Тіркеуішті карап көрерміз, Солнцев, ал сенің ертеңгі мөтше- 
рің — он екі труба: бүгінгіден үшеу, ертеңгі тогыз. Менің баска 
амалым жок! Байкап кара, сенің мына мөлшеріңмен жүзге же- 
тіп калып жүрмесін.

Со.пнцев жымыя күлді де. жолдастарына карады. Олар да 
жымыйысып койды, олардың Роговка бойтары үйір болып ал- 
ғандығы және оны сүйетіндігі көрініп түр. Шоферлар бірінен 
соң бірі тұрып. баяндап жатты. Рогов оларды ұялтып та. ұры- 
сып та, түсіндіріп те айтты. Акырында өңгелерге өнеге болар- 
лыктай татымды токтамға келіп тірелді.

— Шофер Махов! Үш рейс, он екі труба. барлығы да тиісті 
жеріне апарылып жеткізілген. Махов, сен калай тасу керектігін 
мына берекесіздерге айтып берші. Төрт трубадан тиеп, бәрін де 
апаратын орнына жеткізудің әдісін айт.

— Құпыя сыр,— деді Махов, сөйтті де ескерткен адамдай 
Ковшовка карады.— Ол берекесіздер өздері ойланып тапсын, 
мен олар үшін ойлап әуре болмаймын.
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— ҒСүтгьга сьгр^ — деп күлді Рпгов.— Демек. біздғя гшіггіэ-
лен де жеке мениііюі.мл. дарашыл біреу шыкты десешпі' Кане, 
»ен саған карап керейіншГ, кдаір біздін жергягпде мүндайлар 
сирек кеалеседі ғой. Сея Амернкадан ке-тген жоксын ба?

—  Жабіротеменіа, Рогое жолдас, Менің туған жер:м Благо-
аешенск.

— Демек, кұпыл сьгрьгады айтпайсъга ғой? I
— Жок,— деп сабырмея жауап берді Матов. |
—Тілегенінше болсын. Біз де күн корерміз. Сояынан сеяіа

ш ш  уят болып жүрмес пе екен деп, сенік камынды ойлап, ма-
2а.м кетш отыр.

— Епгтеме етпес, не болса да шыдармыя.
Алексей шоферларға трубаны әуелг «арғы жактан бері ка- 

рай> түсіре тасудын идеясын түсіндгріп айтып берді. Ол әлі 
сезін бітірмей-ак жүрт шу кетерді, Ұсыныс өте үнап кетті, шо- 
ферлар онын ко.тайлылығын бірден бағалады.

— Жолдас Рогов осы әдісті ертекнен бастап енгізініз! —
деп Солявев айкайлады. ]

— Әр>ине,— деді Рогое. Ол Алексейге яазарын ауларз ка-
рады. ал Алексей де окык ювз карасынан макұлдайтыньін андап 
каллы.— Ковшов жоллас, бгзстздгң үсынысыкызға косымшалар 
енгіаеміз. Сокғы пунктінде сыйлык тәрізді ме, әйтеуір сондай 
бірлеме ү^йымдастырамыз. Трубаны тиісті жеріне жеткізген- 
дер — сыйлығын алады. 0

— Жүз ғр-амм арак! — деді бгреуі айкайлап.
—  Масжунем!' — деп кесіп тастады Рогов.— Ал егер сол 

зрада сіздерді бутерброд пен бтр шынаяк ыстык кофе және бір 
корап папироспет-і кыз карсы алса, бұл сіздерге ұнамас па екен?

— Унайды. Осы сеэіңізді ұстаймыз! — деді Махов.
— Ах, даратыл мырза гізсгз бе? — деп Рогов соған кара- 

ды.— Мен с.ізді үмытып та кетіппін. Сіздің кұпыя сырыңыздын 
үстінен басып кетті ғой, ә? Енді оның ешкімге де керегі жок! 
Өкіяіптті емес пе?

— Ж ок.— деді Махов гпын ниетімен.
— Ертеннен бзстап тасу жүмысына инженер Ковшовтын 

адісін енгіземіз,— деп бүйрык берді Рогов Полищукке.— Кайта 
күруды жумыстың барысынла істеу керек. Тасу жүмысындағьі 
жургс пен есептін барлык тәртібін Прибытков пен екеуін дәл 
бугін ойлап койындар.

— Болады,— деді Полишук.
Бұл сөзге саран адам, баяғы авариялык (апатка үшыраған- 

дарға жәрдем көрсететін) баржада танысканнан бері Роговтын 
адал комекшісі және досы болып кеткен. Сонда. егер Полищук 
катермен келіп үлгермеген болса. Рогов авариялык баржаны 
гдамдарымен және бағалы заттарымен апаттан кұткарып ала 
ялмауы ықтимал еді.



Казір Полищук ұялып, кысылып отыр. Шофер мен инженер-
дің біріне-бірінін көзкарастарынан, ол бұлардың сөздес екенді- 
гін түсініп калды. Полищук мүлт бастым ба деп өзіне ыза бол- 
ды. Бүл жайында Роговка айтуға болатынын, не болмайтынды- 
ғын, ол білмеді. Сэйтіп тұрғанда Ковшовтың сөзін естіп калды.

— Жолдас Рогов, сіз осында «арғы жактан бері карай» 
тасудын әдісін менін әдісім дедініз. Менін өжданым оған түзету 
енгізуге міндеттеп отыр.— Роговтан тығылып Маховтын ыршып 
түсіп, жолдастарының тасасына барғанын байкап калып, Алек- 
сей күліп жіберді.

— Бүл әдісті ұсынған, сіз емес пе едініз?
— Менен бұрын оны Махов жолдас ойлап шығарып, тәж-

рибеде сынаған.
— Солай ма еді! — деп Рогов кызғанышты дауыстап жібер- 

ді.— Махов! — Ол шоферды көзімен іздеп таба алмады.— Сен 
жасырынбай-ак кой, бәрібір табамын. Демек, бізге — маған да, 
Полищукке де, Котеневке де сенбейді екенсін ғой?

Шофер үндеген жок. Ашуланған Рогов одан көзін алмады.
— Александр Иванович, оған тименіз, мына мен айыпты- 

мын,— деді, Полищук акырын сөйлеп.— Ол маған келген бола- 
тын, бірак мен бастартып едім. Оның ұсынысы маған ұнамады, 
неге екенін өзім де білмеймін.

Рогов Полищукке таныркаған көзбен карады.
— Осы біздің мекемеде не болып барады өзі?
Ол бірден Полищук пен Маховка басеалғалы отыр еді, бі- 

рак инженерлер мен Котеневтің бұған карап күлісіп отырған- 
дарын кнріп, коя койды.

— Жэрайды. әнгімемізді кейінге калдыралык,— деп ол кү- 
бір ете түсті. Шоферларды жұмыстарына босатып, жолға шы- 
ғардагы акыл сөзін айтты.

— Учаекеде мен екі күндей болмаймын. Кайтып келгенде 
жумыстарыныздың мәліметі мүлдем өзгергенін көрермін деп 
сеніп отырмын.

— Тасу жұмысы енді жолға койылады,— деді Солнцев.
— Шама келгенше асығып көру керек,— деді Рогов.— Ку- 

оылыс бастығы: алыс учаскелерде шофердың аздығын айтып 
мені еекертіп койды. Көп кешікпей сіздердін кейбіреулеріңізге 
Сморчковтың сонынан солай карай аяңдауға тура келетін де 
болар.

— Мен бірінші кезектемін,— деп Махов Солниевтін кұла- 
ғына сыбыр ете түсті.— Әйтпегенде өзімніқ дарашылдығым 
үшін бұл жерде менің кұрып кетуім мүмкін.

Беридзе, Ковшов пен Рогов үшеуі контордан далаға шыкты. 
Ерте түсетін кыскы түн селениені караңғылык пердесімен бүр-



кеп тур. Жулдьплардын болар-болмас жымындауы кара муна- 
радан болар-болмас кана көрінеді. Я

— Токтай калындар,— деді Рогов, олар токтала каллы.
Адуннын арғы бетінен котеріліп сары табактай улкен ай

т ү ы п  келеді. Ай калкып келіп ө?ен үстіне көтерілді, манайдың 
бәрі: жым-жырт боп карауыткан төбелер, ошексй коленкелер 
жапкан өзен жағасының баурайы. көз жеткісіз алыска созылып 
жаткан Адуннын мұзы, жылт-жылт еткеп сыкылды көкшілт 
кар, біртүрлі таңғажайып түрге бөлеиді. д

— Я, жаксы екен,— деді Беридзе мойындап.— Табиғаттын
әеем сыйпаты? 'Щ

— Мунын кай жері жаксы! — деді Рогов.— Бул сурет осы 
эрада миллион жылдар бойы осылай канталаумеи келе жаткан 
нәрсе.

— Қарандар деп шакырған өзін емес пе! — деді Алексен.
— Муны емес.— Рогов кетіп бара жаткан Реридзеге айкай- 

лап: — Георгнй Давыдович, бір минутке токта! — делі
Ол өзінің айкайлап свйлеген даусымеи көзге корінбейтін 

тутканы козғап жіберген сыякты болды: лезле шамдар жағыл- 
ды. Бір тізбегі ө^еннің жағасымен, екіншісі — Адуннын мұз 
трассасының бойымен жанды. Жаркырап жанған бул батыл 
сәулелі жарык, ай мен жұлдыздын жасканшак жарыгын күң- 
гірттендіріп жіберді. Рогов кәнагаттанған шыраймен бетін озен- 
нен трасса жакка карай бұрды — ол жакта, үйлер мен тобе- 
лердің аржагындағы учаскенін өз жарығы тан шапағындап ас- 
панға кнтерілген; түмді түріп шығып, мезгілінен бурын таң 
жарығы бі.пінген тәрізді. Жарыкпен бірге омір де оянлы: о.зенде 
автомашиналарлын даусы, өзен жағасынла трактордын тырыл- 
дағаны естіліп, поселкеніц аржағында шеңберпі ара озінің әні- 
не басып тактайын тіле бастады. Ұйкыдағы иттер бүған бір рет 
бас кетеріп үре түсті де, лезде коя койды.

— Кеттік. Табиғаттын керкем суретіне косымша менің сіз- 
дерге осыны кврсеткім келіп еді,— деді Рогов.

Алексей Беридзені ілгері жіберді де, Роговтың колтығынан 
алды.

— Маған Норинекілегі б:реу аманат тапсырған еді. Сізге 
шын жүректен сәлем айт деп еді.

— Сәлем айт деген кім? Филимонов па?
— Жок, Фипимонов емес. Кім екенш өзініз білесіз,— Алек- 

сейдің колына Роговтын бүлшык еттерінің жынырылып шира- 
ғаны сезілді,— әрдайым ойлап жүрем, корсем қүанао епім дейді.

— Лемек, сіз, сенген адамы болдыныз ғой, сплай ма? — 
Рогов шетірек кетті,— Шынын айтканда, бул туралы кұлак кү- 
рышым канып болған!

— Сенген аламымын,— деп бас изеді Алексей және Рогов- 
тың жактырмай кырын қарауының себебін де бірден түсіне
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калды. Оның күлкісі келді, әрі жаны жай тапты. Ол Роговтың
колын катты кысты.— Маған соншама ашулы күжілдеудін ке- 
регі жок, Отелло! Біздің таяуда ғана таныс болғанымызға ка- 
рамастан, егер оидай зор сөзді колдан\ға болатын болса, мен 
Ольга Федоровнаның көңілдесі емес, досымын.

Рого токтады да, Алексейдің бетіне бетін такап, көзін ал- 
мастан кадала карады.

— Рахмет,— деді акырын, алдында кетіп бара жаткан Бе- 
ридлеге көзінің кырымен карап.— Д\енің сенен ештеме жасы- 
руымның керегі жок екенін көріп түрмын. Катты сағынамын 
және мен оған алғыс айтам. Мені рухтандырғаны сондай, тіпті 
тау копаруға да әзірмін. Кейде сағынғаннан өзімді кайда кою- 
ға білмеймін. Білесің бе,— ол Алексейдің кұлағына әлгіден гөрі 
де акырын сыбырлады,— ол мені иіын сүйетін болады, көрерсін 
әлі! Ана бір... Константинмен араіарындағы өмір ұмытпастык- 
тай бер:к ед: дегенге өзім сенбеймін.

— Ольга оны сүймейді. Олардын арасындағы ортак нәрсе- 
лердмі бәрі каз:рде әйел жүрегінен касірет боп төгілуде,— деді 
Алексей сеніммен.

— Новинскіге барамын!— деді.— Тек бір ғана көріп кайту 
үшін барамын,— деді Рогов,— күйінішті ынтызарлығы бойын
билеп.

— Керегі жок. Казір оның мазасын алмау керек.
— Я. снйлеші, хал-жайын!
Әнгіме бөлінді. бұлар коныстың шетіне келді. Осы арада 

бұларға Ходжердің жіберген адамы кетіп жетті. үіпеуі түрып, 
сельсоеет председателінің үйіне бару керек пе немесе учаскенің 
басшы кызметкерлерінің мәслихатын өткізу керек пе, осыны
талкылаты.

— Бүгін бәрін де бітіру керек,— деп батыл айтты Рогов.— 
Маған ертемен түрып жетінші учаскеге машиналарды апарып 
жеткізу. ал сіздерге де ілгері жүру керек.

— Өзіне калай бүйырылса. солай істей бер. б;зді бнлемей- 
ак кой.— деті онын батыл сөзі кытығына тиген Беридзе.— Біз 
Тывлинде әпі де екі-үш күн бола түрамыз, мүмкін, одан көбі- 
рек те болармыз.

— Өйтуге болмайды,— жолдас бас инженер.— деп Рогов 
карсы болды.— Сізге де ертең кетуге бұйрық берілген.

— Ол бүйрыкты берген кім?
— Кожаиын.
— Анта кеткен жөн. сен оны әрбір сөзің сайын бекер коса 

бересін. Сіздердін бәріңіз де тек сол туралы айтатын көріне- 
сізлер. Лигекторды осы арада кеше ғана болып кеткен екен деп 
ойлап каласын.

— Болғаны рас. Кеше емес, бүдан екі күн бүрын,— деді 
Рогов.— Әуеден жай түскендей... Келіп кетті.
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бллнзй кія.чйМ' гітй.х-  легі ьгүрсінді Йбгон, мзнлаймн алаканымен 
тЛ*ье дй ' б?Р' үрММ’ кіоГіМОі • .ЩЖ

— т г е ’ &йттдегі ііе тънемрлы?і-— деп сүряпы Пернлзее
— Йііженер.перге эйт, \Кт» трзссяда опардьні алдын орат 

/»о,үімін МеиНі ,т ь щ га  а п ш і жмрітыегарымпи:кеяіп іиүкылат 
жүрмесіНі Т^іаесада онлаі* жыртыктзр аслянпагы жүлдычдай 
коп, опын оркәйсмеыііа бвгелудін оларга кажеті жок,— дедіі..

Макгйм Ходжердін кен үйі здамга тык тплы екен. Жүрт 
скамейкада. стол каеынла, іргені жаналай еденде отыр. ЛҮикта 
сырыгэноген іііәпан Кнгеи, беттері тотыккан карггарорындарън 
Ннн коігэлмәстэіі бір бүрышта отырып а*тып, үныіүнсіа гана 
трубканын түгІНін бүркыр.ттып отыр Жастар есікке таяу жакка 
орннчагыпты. Ходжер мен тагы екі нянай, председатедьдін сто* 
лыііда б»р іінрсе жаііыіми сейлргіп огыр Аятщын бгын буркы- 
рнтыи инженерлер Уіея ЙЬгоп кіріп келгенде, ол бүларды орныь 
нан үшып түрып кароы алды АлексеЙ жан-жагына карап каь- 
Сында уиі кыл бәр. әдеппен скамейкада отырран Валянын жау- 
дыраған кү.іім кнлдеріие келі түсіп кетті. Өлар Коашопка карап 
койып, жымымпасып свібырласа' бастадыі .1

— КымбатТы Конактар, ракым етініадер;,— деді Ходжер 
куанышты дауыспеш— Мен еіадерді квп нүттім. Өодан біраз 
взімізяін шаруашы.чырымыз жайында ангімелесіп отыр еяік.

— ВіаТе караманыадар, жү.мыстарынывды тексере берініз-
дер,-—деді Вери/пе, ко.тын кеүдесіне койып,— Біз шетірек отьг- 
рыг мен антімелесемів\.

ісіміа ешкайда кантайднц. аиг сіздер кетіп кал®- 
сылдар,.— деп карсыічык білдіріп, Ходжер жүндес аюдын терісі- 
нен жисатан кадканмен бв.;нкген катардагы екінші болмеге цо- 
КаКТарлы^ертіП' алын' кірлі.

тын мапіина. Қылылмен оюлап жасаған аласа ык.тырмаиыа

ҮшніШ тарау
НАНЛПЛМ» ӨЗ Ж СРІН ДЕ
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аржағында, устінде кайынның кабығынан әдемілеп жасаған 
узыншак калбыр жаткан тапал столдын касында. екі әйел 
тізерлеп отыр. Біреуі тігін машинасының тұткасын аііналдырып, 
екіншісі істеліп бітуге таянған ан терісінен жасалған колқапты
тігеді. .

Пештің касындағы еденге тулак төселген, оның үстінде екі 
бала тәтті уйкыда жатыр. Олардың катарында бетін әжім бас- 
кан картан әйел, аузында трубкасы бар, терен темір астауға 
кішкене кара домалак баланы шомылдырып жатыр. Бірнеіие 
карт нанайлар бала шомылдырғаннан көздерін аудармай карап 
отыр. Қонактарды керіп, картаң әйел баланы судан жылдам 
шығарып алды да, напайлардың біреуі маңызданған пішінмеи 
ұстап турған ак шүберекке орады.

— Өздері әзірге жиі шомылмайды, ал балаларды шомыл- 
дырғанға карауға кұмар-ак,— деді Ходжер.— Булардың борі 
менің улдарым, мынау әйелім,— деп балаларын және ыктырма- 
нык аржағынан шыккан орта бонлы өңі сүйкімді әйелді кор- 
сетті.— Конактарыңды сыйла, Катя.

— Мынау жылы киімді кімге тіккенсіз? — деп сурады Бе- 
ридзе үй иесі әйелден, әлі тігіліп бітпеген колкапты колына 
алып көріп тұрып.

— Сізге және сіздің жолдасынызға,— деді әйел аппак тіс- 
терін көрсете жымыйып.— Тывлинді умытпай, киіп жүрсін деп, 
сіздерге аң терісінен жылы етік те тігіп жатырмыз.

— Біздің әйел, жігіт-ак өзі,— деді Ходжер мактаныш ете, 
әйелінің иығынан акырын ғана сыйпап койып.— Балаларды да 
окытады жэне баска толып жаткан жумыстарды істеп үлгіреді. 
Майдандағы жауынгерлерге жылы киім тігеді, коныстың бар 
әйелі осының көмекшісі.

Бұлар столдың үсгін ыңғайлап, тамак әзірледі. Жаксылап 
утюгтелген ак дастарканның үстіне аю еті, сүрлеген бұғы еті, 
балык, тағы баска тағамдар әкелініп койылды. Катырған балык 
етінен жұкалап жонып жасаған тамак Алексейге жаналык бо- 
лып көрінді. Үй кожасы табан жерде өткір пышакпен шапшаң- 
датып турады да тұз бен бұрыш септі.

Үй иесі әйел тағы бір тағам әкелуге, Ходжер катардағы бөл- 
меге шығып кеткенде, Рогов шын көңілімен унататындыгын 
білдірт, котеріңкі дауыспен нанайлар туралы әңгіме айта 
бастиды:

— Адал және турашыл халык, алдаүды сүймейді. Ж аксы- 
лык істесең жүз есе кып кайтарады. Өте дурыс халык.

Рогов сөйлеп турып, стол жанына кепді де. өзі ле сезбестен, 
шанышкымен бұғының сүрлеген етін шанышкылай бастады. 
Тегі, күні боны өз камын ойламай жүріп, карны әбден ашкан 
болуы керек.

— Жумыска барса, дәл бір мерекеге барғандай болып бара-
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ды. Балык ауласын, немесе клуб салсын, немесе біреуіне жаңа- 
дан фанза салып берсін — бәрі бірлесіп істейді. Бүлардың істе- 
геніне карап туруды сондай сүйемін, тіпті жаның ракат табады. 
Кейде менің учаскемде бір каурыт жүмыс — Адундакы жолды 
тазалау тәрізді бір жұмыс болып калса, балаларына дейін бірі 
калмастан тегіс шығады. Мен бір жерден, жаңылмасам Яопа- 
тиннің кітабынан,— сондай бір зерттеуші болған,— окыған 
сыяктымын, онда нанайларды тым жалкау халык, енбекке ка- 
білеті жок деген. Барып түрған акмактык, өтірік! Керісінше, 
еңбек етуді сондай сүйеді, бұларда жігер дегенің толып жатыр!..

Катя столдың үстіне түздаған ірі кыярлар әкеліп койды, 
бұлардың өз бакшасынікі екендігін айтып мактанып та койды. 
Ходжер де келді, столға жакын отыруды сұрады. Ходжер, ин- 
женерлер мен Рогов кішкене фарфор тостағанмен су аралас- 
тырылған спирт ішті. Рогов, ыдыстан бір кыярды алды да, 
Ходжерге карап:

— Мынау кыяр мен овощь біткеннің кайсысы болсын, казір 
сіздің коныста үйреншікгі іс болып алды, ал бұдан бірнеше 
жыл бұрын кыяр мен помидорды немесе картошканы бірде-бір 
ианай жемеген болар еді. Казір егін шаруашылығы сіздерге 
балык аулау кәсібі мен аң аулаудан кем пайда бермейді ғой, 
дұрыс па?

Нанай басын изеп:
— Овощь пен мал шаруашылығы балыктан гөрі табысты 

молырак береді...
— Осыдан біраз ғана бүрын, менің өз көз алдымда бір кы- 

зык уакыйга болғаны есімде,— деді Рогов.
— Картошканы жерге не үшін көметіндікке напайлар еш- 

бір түсіне алмаушы еді. Бір нанайдың картофельді жерге отыр- 
ғызып, бұдан енді не шығар екен деп көмген жерінде бір неше 
сағат күтіп түрғандығын, күтіп-күтіп ешнәрсе болмағасын, көм- 
ген картошканы ол кайтадан казып алып, сол бүрынғы көмген 
калпында екендігін көрігі, ренжіп калғандығын бакылап тұрған 
кездері болғанын айтты.

Рогов зілсіз күлкімен күліп койды. Оның сөзін кызыға 
тыңдап отырған Ходжер аздап жымыя күлді де:

— Сыйыр саууды үйрену, бұдан гөрі де кыйын болған,— 
деді.

— Сыйыр саууды ешкім білмейді екен және саұгысы да 
келмейді, бүл міндетті мүғалім әйел мен дәрігер әйелдің өз 
мойындарына алуына тура келді,— деп іліп әкетті Рогов.— Со- 
нымен, олар сыйырды сауған уакытта, коныстың бар адамы оны 
коршап тұрып алып, сыкылыктап түрып күлісетін. Көгіке дейін 
бакташы таба алмадык, карттар үзілді-кесілді бастартты: «Аң- 
дарды күзетпекпіз бе? Көрген ісіміз бе екен! Мейлі іайгаға жі- 
беріңдер, сонда жүрсін..» Сыйырдың баска тамак жемей, «кұр-
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ғак шөп» жейтіндігіне түсіне алмады. Кейбіреулері сыйырдың 
касына барып кепкен балык апарып береді, сыйырдыц басып 
шайкап, теріс карап кеткеніне таңыркап қалушы еді. Әрине, 
мұнын барлығы да өткендегі іс...

— Қазір енді өзіміз кожа,— деді Ходжер толкыған дауыс- 
пен.— Біздің халык мүлдем кұрып бара жаткан-ды.. Жұкпалы 
дерттен кейін коныстар каңырап бос калатын. Жабайылык де- 
геніңіз сондай, тіпті аңға ұксас едік... Баксылар мен алып-са- 
тарлар жөнсіз азапка салушы еді. Окымыстылар: кыркыншы 
жылдарға барлык нанайлар кұрып бітеді деген екен. Өткен 
гасырдың акыр шенінде нанайлар бес мыңдай екен, ал он бе- 
сінші жылы төрт мыңнан да азайып калыпты. Тек революция- 
дан кейін ғана халыктың күні туып, өсе бастады. Қазір халық- 
тың саны бес мыңнан асып түседі. Жұкпалы ауру дегенді, мұк- 
таждык дегенді білмейміз. Өзіміздің жазуымыз бар.

Жастарымыз сауатты, коныстан бірнеше адам институтта 
окыйды...

Катя мен Ходжер конактарды тік тұрып күтті, бірак олар 
үй иссі әйелге рахмет айтып, орындарынан тұрды, үй иесі де 
түрегелді. * • х

— Бізде жаман әдет, ескіліктің калдыктары деген әлі 
көп,— деді ол басын шайкап.— Керек десе, баксылардың өзі де 
әлі күнге дейін сакталып келеді. Мен сіздерді күтіп отырып, 
осында б:реуінің жұмысын тексеріп карай бастап едім... Сіздер- 
ге көзі тірі баксыны көрсетейін...

Бұлар үлкен бөлмеге кайта кірді. Жыйналғандар топ-топка 
бөлініп алып, данғырлап сөйлеп, шуылдасып, күлісіп отыр екен. 
Валя өзінің касындағы кыздарымен «Любимый город» әнінің 
мотивына салып нанайша сылдырата ән салып отыр. Максим 
ішженерлерді үлкен лампа жанып тұрған жарыктау бұрышка 
әкеліп отырғызды. Оның беті сұстанып, нанайша екі-үш ауыз 
еөзді акырын айтып койып еді, жұрт жым-жырт бола калды.

Арт жактағылардың арасынан басында шошак төбелі жа- 
нат бөркі бар, май болып кірленген макта сырыған көк шапаны 
бар жуантык карт нанай ортаға таман шыкты. Нанайдың маң- 
дайында және жылтыр шекесінде карайған тыртык көрініп тұр. 
Ходжер оған тесіле карап, ішке бүге алмайтын зілмен жауап 
ала бастады.

— Менің бригадаға кіргім келеді,— деп нанай орысша жа- 
уап берді, инженерлер жакка көзінің кыйыгымен карап койып, 
бұларды каладан келген бір үлкен бастыктар деп шамалап, 
олардың жактауын күткен болу керек.— Баскалар сыякты ме- 
нің де адал еңбек еткім келеді. Мені бригадаға жазыңыз, мен 
балык аулайтын болайын.

— Сен бүйтіп кұйрығыңды бүлғандатпа,— деді Ходжер 
оның сөзін бөліп.— Неге бригадаға кіруге кенет асыға қалдың?
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Адал жұмыс туралы ертерек ойлануың керек еді. Сенін бұрын 
немен кәсіп еткендігіңді мұндағы жұрттың бәрі біледі!..

Рогов инженерлерге карай еңкейіп, мұнда не Оолып жаткан- 
ның бсфін сыбырлагі айтып түсіндірді. Ходжер айткан баксы- 
ның өзі дәл осы екен. Бір кезде баксынын үні өшкен екен, со- 
ғыс басталысымен ол өзінің пайда табу әдісінің мүмкіндігін 
сезіп, баяғы сұркыялык істерін кайтадан бастаган. Соншалык 
айлалы, соншалык арсыздык әдістер ойлап шыгарған. Коныс- 
тан армияга көптеген нанай жастары кеткен. Олар майданнан 
хат жазса, баксы сол хаттар бойынша өзінің «сәуегейлігін» іс- 
тей бастаған. Бұған ең алдымен өздерінің балаларының тағды- 
ры үшін тынышы кеткен карт әйелдер келіп, ал баксы оларды 
алдап-арбап акмак кылып дүниесін сыпырып алатын болған. 
Осы күнге дейін бәрі де бүркеулі келген екен, бірак жуыкта 
Мергена деген карт әйелге майданнан балаң кайтып келе жа- 
тыр деп окыс «сәуегейлік» жасаған, оның орнына балаң ауыр 
жараланды деген хабар келген. Баксының алдағанына ыза бол- 
ған А\ергена сельсоветке келіп арыз еткен.

Ойда жок жерден оның екінші бір сұмдык ісі әшкереленген. 
Аңшы Фоманың мезгілі жетпей бала тапкан жас әйелі кайтыс 
болады. Фома осы коныстагы тәуір деген аңшылардың бірі еді, 
отан коргау корына ол бірсыпыра бұлғын терілерін берген. Бі- 
рак оның арғы ішкі еезімінде ескілікке сенушілік әлі сакталып 
келген. Ол әйелін жанындай жаксы көріп, керемет сүйетін еді, 
сейтіп коныстастарына білдірмей, ескіше кояды: ана дүниеде 
мұктаждык көрмей, өзінің тілегенінше тұрсын деп, әйеліне 
тән дүние-мүлкінің бәрін кабырға бірге салған. Ал бір ап- 
тадан кейін Фома барса, кабырды біреу актарып, заттарынын 
барлығын сыпырып әкеткен. Бұған косымша кемпір шешесі 
онын екі кабат әйелін екі рет баксыға алып барғандығын біліп, 
енді әйелінің өліміне сол баксының айыпты екендігіне сезіктене 
бастаган.

Ходжер шакырған соң Фома да осында келіп тұр. Рогов 
оның колынан жоғалған заттарының тізімін алып, инженерлер- 
ге кнрсетті. Оның ішінде екі ішік, он шапан, жыйырма мың сом 
акша, бұлғынның екі терісі, толып жаткан үй жиһаздары бар 
екен.

— О баксы, заттардың кайда екендігін ашып береең кайте- 
ді? — деді Ходжер мазактап,— сен бәрін де біліп, бәрін де кө- 
ріп түрасын ғой.

Баксы төмен карап, үндемеді. Фома оған жиіркенішті түр- 
мен карады.

Ал егер де сен балгерлік жасаудан тосыркап калған 
болсан. милиция шакыруға тура келеді,— деп күлді Ходжер.— 
Милшіия жаксылап жорыйды ждне бәрін де тез тауып береді!

Баксы селк ете түсті де, орыс сөзін нанай сөзімен араласты-
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ра міцгірлеп сөйлей жөнелді. Ол заттарды көрген жок, іш теңе- 
сін де білмейді.— Фома — айлакер, осының бәрін өзі ойлап шы- 
ғарып отыр, одан да председатель тезірек бригадаға жазсын.

Ыза кернеген Фома кенет баксының қасына жетіп барды да, 
колын кезеніп калды. Шаман шошынғанынан бұғып калды жә- 
не күтпеген жерден егеукұйрықтың шыйқылындай жіңішке бір 
үн шығарды. Отырғандардың бәрі күлАі, көпшіліктің біреуі шү- 
беректі жұмарлап алып баксыға лақтырды. Бөлмеде айқай-шу 
көтеріліп, астан-кестен болды.

Алексей таңыркаған пішінмен, болып жатқан уакыйғадан 
көз аудармай отыр. Қатар отырған Рогов бұрылды да, оған қа-
дала қарады.

— Сен маған бәрін айткан жоксың. Біздің учаскені басып 
өткен кезіпде Татьяна маған, Қонстантиннің өлімі туралы Оль- 
га хабар алды деген еді. Бұл туралы неге айтпайсың? Менің 
бәрін де білуім керек қой, бәрін де!

— Мен сенің делебеңді коздырмайын деп едім... Сен онда 
бірден Ольгаға карай ұшасың ғой, ал, оның керегі жок. Тағы 
да ескертемін: оның әзір мазасын алу керек емес...

Бұлардың сөзін шулап отырғандардың ешкайсысының кұ- 
лак коймағанын пайдаланып, Алексей Родионованың үйіне 
Хмараның келгендігің айтып берді. Рогов тіпті тұнжырап кетті.

— Қөрінген сұмпайылар келіп, оның тұрмысын бұзатын 
болды ғой. Амал нешік, мен болмадым, әйтпесе онымен өзімше 
еөйлескен болар едім,— деп, мазасызданып скамейкадан коз- 
ғалып отырды.— Оған жалғыздықтың кандай қыйын екендігін 
түсінем.— Рогов Алексейдің қолын ауырга қысып жіберді.— 
Келемеж ету үшін, ол адам Ольгаға тағы да келуі ықтимал! 
Олардың не істегелі жүргенін сайтан біле ме! Қазір касында 
ешкім жоқ, ол дәрменсіз.

— Сенің мазаң кетпей-ак койсын, Ольга өзін тәлкекке бере 
коймайды,— деп Алексей жұбаткан болды, бірақ Роговтың 
Ольга үшін тынышсыздануы басылмады.

— Егер де мен барсам, оның мені қуып жіберетіндігін жак- 
сы білемін,— деп Алексейдің құлағына сыбырлады.— Екінші 
жағынан, ол бірдемеге ұшырағандай болса, бұл жөнде өзімді- 
өзім кіналайтын боламын. Егер ол адам саған кымбат болса, 
оны сен барлык жамандык біткеннен сактауға кабілетті болсаң, 
бірак оған кірісуге хакың болмаса, бұл неткен корлык десеңші. 
Отырып күткеннен баска не бар...

Бір минуттан кейін Рогов орнынан тұрды.
— Мен кеттім. Ольганы селекторға шакырам. Сонымен қа- 

тар, Полищуктің машинасының не болып жаткандығы жайын 
тексеремін.— Ол кекете күліп койды да: — Эх, Рогов, мұз жо- 
лындағы каракшыеың!

Түрі еңгезердей, әрі сабырлы адамның еденде отырған
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жұрттың араеымен есікке қалай өтіп барғандығын Ковшов 
қарап отырды. Роговтың абыржығанының әсері Алексейге де 
тиіп, оның өзінің де әйелі туралы жүрегінің түкпірінде жататын 
үрейлі онын оятты. Оның ой елесіне кенет соғыстың бір күң- 
гірт суреттері келе қалды. Көз алдында лаулаған жалынды 
өрт, бүрк етіп көкке ұшкан топырақ... Орман... Қар... көрінген- 
дей болды. Далада жаққан оттың касында отырған шолақтон 
киген адамдар... Ол солардың араларында отырған Зинаны 
көзіне елестетіп көрмекші болып еді онысы болмады. Қай уа- 
кытта да оның онына Зина түскенде жайшылыктағы үйде, 
Москва көшелерінде немесе институтта жүргендегісі тәрізді 
ғана болып көрініп жүрді.

Ол күйіп тұрған маңдайын қолымен сыйпады да, көзін 
ашты және Валяның мейіріммен қарап отырғанына көзі түсті. 
Ол мұны үнемі бақылап отыр еді.

Масқараланған бақсыны алып кеткеннен кейін бөлмедегі 
шу да басылды. Ходжердің ымдауы бойынша, екі жігіт Берид- 
зеге Мафа қартты жетектеп алып келді. Қарт дірілдеп тұрған 
кыйсык аяғын әрең дегенде басады екен. Жүз он жыл жасаған 
өмір оны сондай қаусатып кеткен, тіпті кепкен 'алмадай боп 
беті құрысып, ал басында бір тал шаш қалмай түсіп калыпты. 
Инженерлер қартты екеуінің арасындағы скамейкаға отырғыз- 
ды. Ходжер оның карсысына басқа скамейка әкеліп койды; 
тағы төрт қарт келіп маңызданып отырысты да, түтіндерін 
будақтатып трубкаларын тарта бастады. Қалғандары солар- 
дың қасына жыйналды.

— Аман-есенсіз бе, Мафа! — деді Беридзе қаттырақ сөйлеп. 
— Мені таныйсың ба?

Қарт Беридзенің не дегеніне түсінбей жасаураған кішкене 
көзін сығырайтып қарады. Бүл адам өзінің өмір сапарын баяғы 
Пушкин заманында бастағанын, Муравьев пен Невельскаялар- 
ді тірі кезінде көріп, олармен еөйлескендігін ойына келтіріп, 
Алексей іштей сескеніп қалды. Жүз жылдан астам өмір сүріп, 
ол қаншалық өмір талқысын көріп, өмір тәжрибесін басынан 
кешірмеді дейсіз,— енді міне, картайған соң әлі құрып отыр. 
Осы пікірге жауап берген тәрізденіп, карттың арт жағында 
тұрған Ходжердің жиені, Володька ызаланып:

— Тым болмаса, әңгіме де айта алмайды, кеще қарт болып 
алды,— деді.

Бірақ Беридзеден көз алмай қарап отырған Мафа, бір кез- 
де дірілдеген ақырын дауыспен сөйлей бастады және калты- 
раған ку сүйек қолын инженердің сақалына таман апарды. 
Володька, оған қосыла басқа жас жігіттер де мырс етіп куліп 
жіберді.
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— Акырын, Володька, куып шығамын,— деп жекіді Ход- 
жер карттың сөзіие кұлағын сала.— Мафа өзінің жас кезінде 
Адунға келген орыстардың біреуімен дос болғанын, оның да 
осындай кара сакалы бар екендігін айтып отыр. Оның аты Фе- 
дор еді, өзі керемет күшті, әрі батыл адам болатын дейді. Онда 
осы арада кытайлар сауда жасайтын-ды. Олар бір де боры- 
шыңды төлемедің деп Мафаны сабапты. Федор бұған ара тү- 
сіп, екі кытайды ұрып жыккан екен.

Өгкендегілерін еске түсірген шакта қарт жылап жібер- 
ді, даусы біресе катты шығып, біресе сыбырға дейін барып 
отырды.

— Екеуі бірге аң аулауға шыкканда кара сакал Федорды 
аю жарып өлтірген екен,— деді Ходжер орысшаға аударып, 
бірак Мафа соңынан аюды атып өлтірген. Ол өзінің сол кезде 
жас болғандығын, содан бері каншама жылдар өткенін, казір 
оның санына да жете алыайтындығын айтып отыр.

Қарт демін ауыр алып, үндемей отырды, сөйтіп тағы бірде- 
ме деп міңгірледі.

— Қазір ол, Муравьевтің сакалы болған ба еді, жок па 
еді деп есіне түсіріп отырған болар,— деп күлді Володька та- 
гы да және катты дауыспен карттың құлағына айғай салды: — 
Ата, сақал туралы жетер енді!

Мафа айтканына көніп, үндемей калды. Беридзе баска 
карттармен сөйлесті, оның білгісі келгені Адундағы судың та- 
суы мен жайылуы турасында еді. Өткен жылдарда өзен ең жо- 
ғары дегенде канша мөлшерге көтерілді, соны еске түсірулерін 
сұрады. Мафа мұның сөзін үнсіз тыңдап отырды, соңынан Ход- 
жерден нанайшылап:

— Бұл орысың кім өзі? — деп сұрады.
— Бұл біздің дос,— деді Ходжер.
Ол картка Беридзе туралы да, құрылыс туралы да, қоныс- 

ты казір үлкен каламен байланыстыратын жол туралы да тү- 
сінікті болсын деп, қыскаша, әрі ұғымды етіп айтып берді. Қарт 
орнында тыныш отыра алмай, неге екенін кім білсін, столдың 
үстінде ілулі тұрған аспалы лампаға карап, ойда жоқ жерде 
өзінің қалтыраған даусымен үзіп-үзіп ыңылдап жыр айтты. 
Жырын айтып отырғанда, ырғағына қарай бар денесімен тең- 
селеді.

— Ол аспанға жол салған, ағаш адам туралы сіздерге ер- 
тегі айтып отыр. Нанайларға жерден орын болмай, ағаш адам 
оларды аспанға көшіруге ұйғарған екен,— деп түсіндірді Ход- 
жер.

Мафаның әңгімесін тыңдап бәрі де тып-тыныш отыр. Қов- 
шов: — Тілін түсінбегенге өкінемін,— деді дауыстап.

— Бұл ертегіні Володька біледі, жаксы айтады. Ол сізге ке- 
йіннен орысша айтып берер,— деп уәде берді Ходжер.
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Шал къгін жуылы да. бірлея уйктал кетіп, жаньгеа кар аі
кьгйсая түсті. Іс-м с жок Вололька оиы лереу турткілеп: 1

— Естимісія? Ұйктауға баімайды! Сенімен сөйлескііері ке-
ліп отыр! — лелі. Я Я

Володька Беридгеяі тықд2п алып, катты әрі кокыраудай 
сыллыраған кыз даусымен картка біресе орыс, біресе нанай 
тілікте сұраулар беріп отырды. Л\афа Георгий ДаБЫдозі^чке 
тағы тес ле карап. т барсы" боп-боз болған кансыз ернін унсіз 
кабырлатып, бірдеме ойлана бастады. ' Д

— Ата, сен жаксылап ойлан,— деп өтінді Володька.— Кара 
сакал икженер бірде болмаса бірде Адуннын біздік коныска 
дейін тасып келген кезі болған ба? дел сүрайды. Осыны біл- 
уі оган аса кгжет екен. Жол мен нефтепрозодты су басып кет- 
пес пе екен деп, мұнын мазасы кетуде. Түсінбейсік бе? Өзіа 
негылған адамсын, мен саған айтып отырмын ғой. түеінікті 
ме? — Володька ыза болып, Мафаға екі колын бірдей сілтеді.

— Кызба олай, сабырлырак сейле. Ол сенен алты есе жасы
улкен адам,— деп Максим Ходжер тежеп койды. Жас жігіттін 
кызбалығын шайып-жуып, председатель инженерлерге: — Карт 
взгелерден гөрі Володьканы көбірек тындайды, жаксы тугсіне- 
ді,— деді. Щ

Володька мүлде салмакпен акырын нананша сөйлей берді:
Өзінің кеуіп калған колын көтеріп, Мафа үндемен калды. 

Онык нуры сөнген шунғыл көзінін т\'бінен сезім ушкыны жар- 
кылдап кврінгенлей болды. Ол өткенге мүлтіксіз ой жіберіп 
караған тәрізді, бүл каусаған катер-сананың азапка түсіп кын- 
налып тұрғаны белгілі болып-ак тұр. Ол кенет көзін үлкен 
етіп ашты да, жылдам сөйлеп кетті. Тегі, кажетті уақыйғаны 
есіне түсіргеніне өзі де куанып кеткен болуы керек.

— Мафа былай дейді,— деді бала риза болған калпы Ве- 
ридзеге карай бұрылып,— бұдан жетпіс жыл бүрын, тек бірак 
рет осы Адуннын суы тасып жайылып фанзалардын іргесіне 
жеткен. Атам айтады: сол кезде нанайлар өзен тәнірісіпің ал- 
дынла кіналы болып калған, ал тәнірі бұларға катты ашуллн- 
ған,— дейді.

— Айталык, езен жайылып су каптағанда, осы күнгі ка- 
данын үстіне орнатылған екі сарай тұрған жерге жеткен кез- 
дері болды ма екен?

Бірнеше адам бірден ду ете түсті. Максим колын көтеріп, 
оларды сабыр етуге шакырды.

— Бұған тек Мафа ғана емес, талайы жауап бере алады,— 
деді ол.— Тегі, отизыншы жылы болуы керек, Адун сол араға 
дейін жеткен. Жок, отызыншы емес, отыз бірінші жылы... Мен 
сол жылы Ленингралка окуға бармакшы болып, үлкен судың 
бойымен Рубежанскіге дейіи жүзіп барғамын.

Беридзе Алексейге карай бұрылды:
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— Міне, Алеша, біз кятелеспеген екенбіз. Біздің трассамыз 
коныстыи аржағымен өтеді. Демек, бұл учаскені су басады
деп коркудын кажеті жок.

Бірак Берпдзе мұның бәріне де канағаттанбады.
— Балакай, Мафадан сұрап көрші,—деді ол Володькаға 

карап,— сол жылдары Чома және Чил.ма тұсындағы сол жак 
жағалауды су көп басты ма екен? Ол араны трассаның жетін- 
ші және еегізінші учаскелері басып өтеді...

Володька картка тағы кадалды.
— Ұнктама, онлан! — деді айканлап, барынша төзім жа- 

сай отырып, жүз он жастағы адамнан инженерлерге кажет
мәліметті кадалып сұрап алып отырды.

Әбден калжыраған Мафаны үйіне алып кетті, Георгий Да- 
выдовпч баска карттарға бет бұрды. Ол сұраулар беріп, олвр- 
дын жауаптарын ұкыпты жазып алып отыр.

Мұның барлығы жастарды жалыктырып жіберді, кыздар 
мен жас жігіттер бір бұрышка карай бөліне отырып, Володь- 
каны коршап алып өздері акырын сыкылыктап күлісіп жатты. 
Алекеей солардың төбесінен аса карап: нанай студент өзінін 
бет әлпетімен «Снльва» опереттасын көрсетіп тұрғанын абай- 
лады. Алексей бұл опереттаны Рубежанскінін музыкалы-күл- 
діргі театрында көрген, Володьканың жап-жаксы даусы бар 
екен, оның үстіне еліктеу кабілеті де бар. Ж еке бір адам 
ойнап көрсеткен осы опереттаға баскаларымен бірге кашан 
Беридзе шакырғанға дейін Ковшов мәз-мәнрам боп карап тұр- 
ды. Бас ннженер, акырында, карттармен әнгімесін бітірген еді.

— Өте жаксы, тіпті тамаша іс болды.— деді ол кайталап.
Инженерлер кетуге ынғайланды. Л\акснм Ходжер бұлардьі

токтатты.
— Бір манызды ісіміз бар. Сіздердін калай карайтыныңыз- 

ды білмеймін, акылдаскым келеді... Біз бүгінгі жыйылысымыз- 
да бүкіл коныс адамдары болып пәтуаға кел:п, каулы а.ддык...

Ходжердің ұсынған бір тарак кағазын алды да, Алексей 
дауыстап окып шыкты.

— «Адундағы орыс деревнялары мен нанай коныстарынын 
барлык колхозшыларына» — Алексей кағазда жазылған сөэ- 
дерге көз жүгіртіп, акырына дейін ішінен окып шыкты. Бойын 
куаныш толкыны билеген Ковшов тарак кағазды Беркдзеге
берді.

—  «Согыс үшін мұнай керек, сондыктан партия меи үкімет 
нефтепроводты мүмкіидігіне карай неғұрлым тез жүргізуді та- 
лап етеді. Бүл кұрылыс біздін Адундагы барлык селениелердіц 
ілгеріде оркендеуіне үлкен әсер етеді.

Біз, Тывлин коішсыиыи адамдары, күрылысты өзіміздің 
тән ісіміз деп екегпейміз, ©ондыктан кұрылысшыларга барлык 
жагыиан да комекгесуге міндетгенеміз. Біз сіздерге: кұрилыс-
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ты— хялыктык күрмлыс леп тануғя, мефтепроводты мерзімінде
жүргізу үшін, мемлекет аллында тек кұрылысшылар ғаиа жа- 
уапты болып коймай, Лдунның барлык халкы да жауапты бол- 
сы« деген усыныс жасяймыз». Щ

— Нашар жазылды, өзім де сезіп т\'рмын!— деді Ходжер
кынжылып.— Түзетініз, Беридзе жолдас. 'Я

— Максим, керемет жазылған, бүдан артыктын керегі 
жок! — деді де, бас инженер Ходжерді күшактады.— Мундай' 
кағазды түзеу—тек бүлдіру леген соз...

— Катя! — деп Максим куанғаиынан әйеліне айкай сал- 
ды.— Машинканы алып кел, кағаз басасын. Бірак байкап бас.

Тегі, бул арада жазу машинкасын соншалык мактан ете- 
тін болу керек. Ходжердін ойелі машинканы акырын ғана алыш 
келіп стол үстіне койып, манызданып отырып алып. бір тарак 
кағазды арасына кыстырып жатканына, барлығы жым-жырт 
болып карап түрды. Нанайлар Катяны айнала копшап алды^ 
ал ол Максимнін айтып отыруымен үндеуді жалғыз саусағымен 
тыкылдатып басуға кірісті Л

— Ал, Алеша, демалуға барайык. Бүгінгі күніміз тым жак-
сы бЬллы,— деді Беридзе риза болған түрін білдіріп. а

— Ғ.ртегі кайда?— деп Ковпюв дүрсе коя берді.— Ходжер
ертегі айт кызбак бплып уәде беріп еді ғой. Бұл ракаттан мені 
мзкрүм калдыра кврме. ш

— Казір, қазір! — деді де Максим үндеу басылған ісағаз-
дан басын көтеріп алды.— Володька, баста! |

— Мен айта білмеймін! — деп кысылды Володька. Біраз 
булланып барып. жігіт ертегі айтуға челісім берді.

Ол Холжермен сыбырласты да, екінші бөлмеге барып, басы- 
на әлемі әрі шыймай кестемен тігіп, тнінның кұнрығын таккан 
кііпкейе бөрік киіп келді Бул беріктін астынан матадан кесте- 
леп тіккен күләпара тэрізді бір баскиім киген, Володька Сеш- 
пентінің орнына еліктін терісінрн істелген камзол киген.

— Бүл бізлін акьшымыз және артисіміз,— деді Хошкер 
оны макг.зн етіп.— Оның өлеядері Рубежанскінің газетінде екі 
рет басылды!

Озі ала кірген тулажты үйдің ортагынз жаііды да, Володь- 
ка жүресінен отыгіып, тенселе, бубенді акырын ұрып койып. 
ертегіні андетіп эйтз бастады:

— Нанайлар жаксы дәурен сүрсін деп ллегея адам ағаш-
тын үстінде гуғнн Ол зғаш озеннін алянында жападан жалғыз 
ескен Нанайлар взлерінін мейрамлярын сол арада откізіп. өлея 
мен тайганын гонірісіне осы ағмштын касына акеліп күрбак 
шалатын болған. - .

Оуел кеэде бүл ағаштэ бүтак пен жапырак вскен. Сонынан
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баскалары сыякты бұтактың біреуінен бала жаратылған. Оны
жылы самад тербетіп. тамак сұрағанда кұстар бал зкеліп бе-
ріп жүрген.

Жап-жаксы болып. біраз өскеннен кейін бала әндете бас- 
гайды. Мүны естіп айнала жыйналған нанайлар баланы ағаш- 
ган түсіріп алмак болады. Ағашка врмелеп шығып. баланы 
бутактан айырғысы келеді, айырып ала алмайды. Олар ашу* 
ланып. ағашты балтамен кескілей бастайды. Бірак балта біт- 
кеннін бзрі сыньш калады.

Нанайлар оздерікін фанзаларына кайтады. ағаштын касын- 
да "ек Ага дейтін адам ғана калады. Ол баланы жа.тғыз кал-
дырғысы ке.тмейді.

<К'шкентайым. сені катты аяймын. Егер сені түсіріп а-тал-
сам. үйге апарар едім. Менін кызым бар. сен маған үл болар
едія.

Володька зйелдтн немесе баланын даусы тзрізді дауьспеч
зндетіп— ертеп айта берді. бубе- іы н  р й к  акырь. 
гыр.тап косылып отырды. Ж зс жігіт анда-санда бубенді тзстзя; 
айтыіг ;~ырғаяынын. бап.тығын кшімылдарымен 'үгтнл; тіп 
л-ыпды. О ньін  ко.ты 9сіп турған ағаш~ы бейнелетг. содан бүтамг 
таоын теясе.ттчен жет болып кетті. Содан яейін квзге явкгг*- 
бейг.н 5а.т-аны а.тыл. ағаш кескея тзрізденш.

— а ағакш н ; і ипаі ... ОЬх |Ік Ш  к іе
ді. Гтнде түс кврих. бір тн есттід;. ол бүған :^і-веген ағаш 
бала екен:

«Мея лаяайларға бакыт үшія жіберілгенмія. Меніи атыж
Клмо. А і  ағашты ба.г■ а.мен кесіп ала а.тмаіісындап‘. Г»«дан
тямен ~  : т .7 : ж  — е в  к п  п і к ж .  зчреуіаик яотімаі 
а.т ея:нш:сінея а к с у  агиды. Екеүтнен шедеч су а.гьлг «е.т. V». 
С7ды ағаш ка б^таш  жтбегг дв гпнсгтн. «ес. Ағжнты «есчечне.ч

Мағал
і  -і

сызыл су і л і і  штез — лл ізн бвкыавм 
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— _.Ол « м м д а  а у ы р ш ш к  бовғав е ш .  Н ш іа а р  б р п ш
с : ' : :  вліп. кұдай одарды еоіае әкетш — жер агш вд ггы  
т-. •:ге жыйнаған. Ковонык ұлы ла аліп, жер а п ы ва  түскев.
К V «ен Ккльди зар ж ы л згтт . ұлы сондай анЕЫ-дты. ұльш
к±кг -:ше суйіо, әбден бауыр басып калған еді. Комо шыжай 

баласын кұткарып алу үшін со ю з кеткен. Жер астынан 
тес •: тзуып тірі алам өліктерге келеді. Жер астын ұзак кезіп. 
ұсын іздейді. Үлын тауып алады, сөнтіп сорлы әке. Қомо жа-
лычып жалбарынады:

«Сүйікті ұлым. үнге каат. Үнде анак егіліп жылап, сені кү-
т:п отыр!э

Баласы тек басын шайкап:
<Ті.тек етпе, бара алмаймын».— денді.
Әкесі баласын кынман. катына жармасып. күштеп алып 

'дьғып. бірге тұруға мәжбүр етпек болады. Кзраса: қояында 
ту к жок. кұр бос һауа. Ал баласы касында катар тұрып алып,
естілер-естілмес сыбырмен:

«Кайтып бара алмаймын. Нанайлар жер үстінде тым на- 
іпар тұрадьі. Осы аралан оларға жол салып берейін. Мейлғ 
менің жолыммен осында тірілерінін өзі келіп тұратын бол-
сын>.

Комо жылап жібереді.
«Сен сонша жассын, неге көп жасамай өліп калдын? Ж ьс- 

тгр неге көп өліп, азайып бара жатыр?»
Баласы оған:
«Жерде үлкен тесік бар,— дейді.— Нанайлар соған барып 

түсіп жатыр. Сол тесікті кішірейтіп, оны сұр және кызыл таспен 
жап. Фанзалардағы терезе көзін де бітеп кой. Бір фанзадан 
екінші фанзаға баратын із болмасын, бір фанзадан екінші фан- 
заға ешкім жүрмесін. Сонда өзінін күні біткен кәриялардчн 
баска ешкім де өлментін болады. Және сынкырлы үш ок пен 
мынау садакты ал, онын саған керегі болады.»

Комо қайғырады, жылайды. Ештене істей алмай, сыйкырлы 
садак пен октарын алады да, үйіне кайтады. Оған жер астында 
өскен жуан ағаш кездеседі. Ағаштын төбесіне қарамак болып 
басын көтергенде, бөркі ұшып түседі, сонша бнік екен. Ағаштыц 
д.чл төбесінде әдемі гүлдер — кызыл, көк, сары гүлдер ескен. 
Ондай гүлдерді жер бетінде әлі ешкім көрген емес...

Комо ұлынын сыйлығын есіне түсіреді де, ағаштыи басыпа 
октың біреуін атып жібереді. Жупар нсі бүркыраған, көп гүл- 
дер үзіліп түседі. Ал ок кайтып түспей, жоғарыда түрьчі кала- 
ды. Комо гүлдер мен жапыракты жыйнап, киіміне орайды — 
онын жанында алып жүрген кабы жок еді. Жер бетініц бәрінде 
осындай гүл өссін деп алып жүреді. Жердін тесігінен өткенде 
ұлыныц кеңесі есіне түседі. Сұр және кызыл екі тасты тауып
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алып, тесікті бітеп, үстін шөппен жабады, тіпті кішкене ғана 
тесік калады.

Комо үйіне кайтып келеді, гүлдер мен жапырақты көрін- 
ген жерге лақтырыгі тастап кетеді, олар дереу жерге өсіп шы- 
ғады. Содан кейін ұлынын, екінші кенесін есіне түсіреді: бар- 
лык фанзаның терезе көзін жауып қояды. Арада із болмау 
үшін бір фанзадан екінші фанзаға кіруге рұқсат етпейді. На- 
найлардың өлімі тыйыла бастайды. Кәріліктен тек Ага ғана 
өледі. Комо өзінің фанзасының терезе көзін жауып үлгіре 
алмағандыктан Кильди де өледі... "Я

Володька бір қалыпты дауыспен әндете берді. Оның дау- 
сы енді мұңды шығып көзінде жас, көкірегінде кайғы білінді. 
Комоның жер астындағы дүниеде жасаған саяхатын нұскап 
көрсетіп, ал әкесі мен баласының арасындағы сахнаны сон- 
шалык, әсерлі етіп айтқанда, Алексейдің аркасы мұздап кет- 
ті. Ходжер жиеніне масаттана қарап койып, ертегіден бұрын 
айткысы келіп, Беридзенің кұлағына бірдеңе деп сыбырлады. 
Ол үн-түн жоқ сақалын сыйпап отыр. Володька ертегісін айта 
берді. -Ц

— ...Сол арада күннен екі сынық шығып аспанда күнніп 
үш көзі жүзе бастаған. Ой, неткен ыстық. Балықтар мен аң- 
дар қырылып, адамдарға да кыйын болған. Сонда Комо:

«Мен, Комомын, сендерге көмектесем. Қайғырмаңдар» — 
деген.

Ол баласы сыйлаған керемет екі окты алады. Оң жактағы 
күннің шығатын жағына барады. Шөптен биік үй жасайды: 
үйдін шатырынан күнге таяу, атуға жақсы ғой. Бірақ күн шык- 
канда — үй өртенеді, Комоның өзі өрттен әрең дегенде қашып 
кұтылады. ,

Екінші күні Комо оң жақтағы күннің шығатын жеріне тағы 
келеді. Алғашкыдан биігірек етіп ағаш үй салады. Өзеннін 
аржағынан күннің көтерілуін күтіп отырады. Міне, күн шы- 
ғып, үй тағы өртенеді, Комоға тағы өрттен қашып құтылуға 
тура келеді.

Комо үшінші рет барады. Тастан үй соғады. Оң жактағы 
шеткі күн шығады — үй өртенбейді. Комо садакты тартып, көз- 
деп тұрып атып салады. Оқ күннің ортасынан тиіп, бөлшектеп 
жібереді. Күннің көзінің канынан айналаның бәрі қып-кызыл 
болып кетеді. Жанған сыныктары жер мен өзенге кұлап түседі. 
Су кайнап, тасып, тау болып кетеді. Таулар ағып — суға ай- 
налады.

Ал Комо тас үйін шеткі сол жақтағы күнге карай жылжы- 
тып кояды. Ақырғы оғын атады. Айналаның бәрі тағы да қы- 
зарып, тау мен өзен тағы кайнайды...

Володька жырлауды койып, үйдің ішінде аласұрып жүре 
бастады. Ол екі күнмен күрескендей болды. Ол садақтың ба-
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уын тартып көздеп тұр, окты атып жіберіп, жоғарыдан кулап 
түсетін күннін сынығынан бетін бүркеп, ецкейе берді. Бетінен 
колын алып, бойын жазды — жұрттың бәрі онын көзкараеынан 
женімпаздын мактанын көрді.

— ...Комо артык, екі күнді атып түсіріпті. Ал бір күннің 
астында өмір сүруге жаксы: онша ыстык емес. Оған жұрттың 
бэрі алғыс айтыпты. Бірак нанайлар арасында әрдайым әлде- 
калай бір пәлелер жүретін болады. Оныңбірі кетсе, кайдан еке- 
ні белгісіз, екіншісі келеді. Енді адамдардың түріне пәле еніп, 
ашулы сарғылт бетті зулым болып көрінеді. Олар нанайларды 
адам катарына санамай, ит есебінде көрді. Бұлғын терілерін 
тартып алып, кыздарын еріксіз айдап әкетіп, кез келгенін дү- 
релейтін болған. Нанайлардың басын кесіп, коныстардың ма- 
ңына казыкка шаншып іліп коятын болған.

Нанайлардын үш руы туған мекенінен көшіп кетуге ұйғар- 
ған. Үлкен сал жасап, ағаштан көптеген науа-кайык ойған. 
Сөйтіп олар өзенді өрлеп кете берген. Бірак алыдка ұзап ба- 
ра алмаған. Олардын туған мекенінен кеткеніне өзен кұдайы 
ашуланып, боран соктырған. Қүдайдың өзі үлкен балыкка ай- 
налып, нанайлардың көбін жұткан. Қалған нанайлар өзенге 
батып кеткен...

Он жетінші ғасырда нанайларды осы арадан манжурлар 
баска жакка жер аударып жіберуге әрекеттенгенін біздің хал- 
кымыз аныз етіп айтады.

— Нанайлардың орыстармен достығы оларға ұнамай кал- 
ған ғой,— деді Ходжер сыбырлап.

Ал Володька өзендегі коркынышты дауыл-боранды ишарат- 
тап көрсетті, колындағы бубені дүңкілдеп кетті.

— ...Туған мекенінеи кеткісі келгендердін кырылғанын көр- 
ген Комо, калғандарын жыйнап алып, былай деген:

«Бытырамай бірге болындар, эйтпесе бәрін кырыласыңдар. 
Онсыз да аз калдыңдар. Мсн, жалғыз калған Комомын, сендер- 
ді кұткарамын. Менін үлым жер астынан жол салмакшы бо- 
лып еді. Бірак ол жолы осы күнге дейін жок, тегі, олай карай 
жол салуға болмайтын шығар. Мен аспанға жол салуға ұйға- 
рып отырмын. Нанайларға жерде орын жок екен, ендеше ас- 
панға шыксын. Онда кең, орын көп, бәріне жетеді. Тек сізлер 
маған кедергі жасамай төзіндер, менімен тіл катыспандар. Мен 
сендерге жол салғанша күте тұрындар».

Комо тайгаға кетіпті де, аспанға карай жол сала бастапты. 
Ол жолды топырак пен ағаштан салыпты. Жолды узак салып-
ТЬІ__нанайлар күтумен болыпты. Міне енді Комо бүлттан әрі
биікке шыккан, ал аспанға әлі жетер емес. Нанайлар үндемей 
отырып-отырып, акыры сүрауға ұйғарысады.

«Комо, әлі көп күту керек пе? Біздің әбден зыкымыз шык- 
ты. Бізге ауыр болды, езіміз аз калдык».
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Ал Комоның үн қатуына болмайтын еді. Жан-жағын шольпт, 
төмен карайды. Оныц басы айналып жерге кұлап түсіп, тас- 
талканы шығады. Сол араға үлкен ағаш өседі.

Сөйтіп нанайлар жерде тұрып кала береді...
...Володька бубенді актык рет ұрды да, ертегісін аяктады. 

Отырған тыңдаушыларда үн жоқ. Беридзе бірінші болып кол 
сокты. Володька ұшып тұрды да, сахнадағыдай басын иіп жү- 
гіріп шығып кетті. Бір минуттен кейін бубенін калдырып, жай- 
шылыкта киетін костюмімен бөлмеге кайтып келді.

— Нанайлар казір өз жерлерінде тұрып жатыр, енді аспан-
ға шығатын жолдың керегі жок,— деді Володька масайрап, 
оның даусы сыңғырлап кетті.— Орыс большевиктері нанайларға 
болысып, бакыт алып берді. Бүгінде нанайлар бүкіл халыктар- 
дың әкесі Сталинмен бірге жаркын болашакка жол салып жа- 
тыр. ;

Көнілі босап кеткен Ходжер жігітті өзіне карай тартып:
— Кел бері, бауырым, сені құшағыма алғым келіп тұр.
Ол Володьканы өзіне қарай тартты да, мейірленіп тұрып құ-

шақтап катты қысты.

Төртінші тарау
ТАНЯ ВАСИЛЬЧЕНКОНЫҢ ҚАСЫНДА

Беридзе мен Ковшовтың сапары бітуге таянды. Трасса мен- 
Адунның екі жақка карай айырылып кететін жері Ольгохтаға 
деііін аз ғана жер қалды. Әсіресе бүгін инженерлер жүрісті 
тездетті жоне осы таңертеңгі бірнеше сағаттың өзінде олар 
түнеп шыккан жерлерінен көп ұзап кетті.

Жолшыбай кідіріс жасайык деген Алексейдің өтінішін Бе- 
ридзе көңілсіз қабыл алды. Бұлар қардың үстіне төсеген плащ- 
палаткаға отырып, от жакпай-ак тамактанды. Георгий Давы- 
довнч аздан кейін декбірсізденіп орнынан түрегелді де, 
төңірекке көз салды, топографиялык картасын алып, оған тү- 
зетулер енгізе бастады. Алексей ол-пұлын жыйнап болғасын 
мұның қасына келді.

Жар қабақ басынан оларға күн шұғыласына бөленген ұшы- 
қыйыры жоқ карлы алкап көрінді. Төменде мұз сауыт киіп 
кұрсанған өзен сіресіп қатып жатыр. Оның айнадай жылтыр 
бетінде иірім-иірім болыгі тұрып қалған қар күмістей жылты- 
райды. Алыста бірінің үстіне бірі шығып өркештеніп жаткан 
төбелер мұнарта көрініп тұр. Аппақ қардың арасынан бұлар 
ақ кенепке салынған сурет тәрізденеді: жакындағылары нәзік 
сирень түстес бояумен, одан арғылары күлгін түстес, кашықта- 
ғылары қою көкшілт болып көрінеді. Төбе үстіндегі ашық ас- 
панды кара көк бұлт торлап тұрғандай.
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Будан үш жыл шамасы бұрын, Беридзе мен екеуі дэл осын- 
дай, бірақ бұл арадан он мыи километр жерде баска бір трас- 
саны карап жүргендіктерін Алексей есіне түсірді. Онда бәрі 
де баскаша еді: күн ыстык, айналаның бәрі жап-жасыл бола- 
тын. Содан бастап оның Беридземен достығы нығая түсті және 
ол, Алексей Ковшов, институтты жаңа ғана бітіріп шыккан; 
әлі өзіне-өзі сенімі жетпеген шәкірттіктен ірі кұрылыстағы бас 
инженердің көмекшісі болып алды.

— Қандай байтақ дала және кандай таза һауа десеңші! — 
деп сұқтанды Георгий Давыдович.— Дұрысы, бұл тәрізді жер- 
ді ешқайдан таппайсын, сондықтан да, мұпдағы істің өзі де 
сондай көлемі кең ғой. Сені мен біз сыяқты жас инженерлерге, 
мұндай кұлашы кең іс кайдан табыла бермек? Міне, Алеша, 
Қыйыр-Шығыс — Сталиндік жаңа кұрылыс деген осы.

— Үгіттемей-ақ кой, жолдас, мен баяғыдан бері кыйыр- 
шығыстық патриотпын,— деді Алексей бас инженердің күлім- 
деп тұрған бетіне карап. Беридзенің сақалы мен мұрты, касы 
қырау басып ағарып кетіпті. Оның бүгін тек ашык күнге не- 
месе кең далаға ғана куанбай, бүгін, ақыры, Таняны көретін 
болғандыктан да куанып тұрғандығын Алексей жаксы тү- 
сінді.

— Алеша бұл тәрізді кең дала, егер өзі бір берекесіз болма- 
са, адамды күшті, батыл әрі талапты ететіндігін мен өз бойым- 
нан сезіп тұрмын. Ынжык адамға бұл арада тұрып та керегі 
жок. Өткен замандарда осы Адунға тек кана батыл жэне күшті 
адамдардың тәуекелге бел байлап келулері тегін емес-ті.

Алексей мұның сөзінің бітуіне карамастан кенет еңкейді де, 
колын сермеп жіберіп жарлауыттан төмен карай сырғанай жө- 
нелді. Қар бетіне иректеп із калдырған бойы ол Адунның мұ- 
зына келіп түсті. Оны бакылап тұрып Беридзе де төмен қарай 
зымырады.

Бұлар мұздың үстінд? тЗйғанактаған шаңғыны тежей оты- 
рып, өзеннен өтті. Таяктың өткір ұшы болар-болмас кана сыз- 
ғылап отырды. Құлаққа ұрған танадай тыныштықта шаңғы- 
ның сартылы, аяз кысқан қалың мұздың сытыры айкын естіліп 
тұр.

— Алеша, жағаға шық, бұл ара жүруге оңтайсыз екен,— 
деп айкайлады Беридзе аузынан буы бұрқырап, жалаңаш 
қолымен мұртының жэне сакалының кырауын кағып.

Алексей оның сөзін екі етпей шаңғысын бұрып алды. Ин- 
женерлер өзеннің сирек орманды сол жак жазык жағалауына 
шыкты. Аласа шыршалардың арасынан бірен-сараңдаған биік 
ағаштар да көрінеді. Олардың бұтақтарын майыстырып қалың 
кар баскан.

Бұлардың арт жағынан гүрілдеген дауыс, тарсылдаған ды- 
быстар естілді. Инженерлер бұрылып қарап, бірінің соңынан
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бірі тізіліп жүріп келе жатқан алты атомашинаны көрді. Әр-
қайсысы труба тиеген ауыр тіркегішті сүйреп келеді.

— Біздін адамдар! — деді Беридзе айқайлап және маши- >
наларды көзімен шығарып салып: — Бауырлар, асығыңдар, бө- 
геліп қалып жүрмеңдер! — деді.— Ие десең, ол де, Алексей, 
трасса — сол жақ жағаға көшкен. Ол сағат сайын күш жый- 
нап өсіп келеді. Роговтың учаскесіндегі жағалай жанған 
электр оты есіңде ме? Көп ұзамай олар бүкіл Адунды жарық 
қылады, сөйтіп аралға да барады... Сен күлме, скептик жігіт! — 
деді ол айкайлап жіберіп, Алексейдің келекелі күлкісін және 
оның жан жоқ құлазыған жағаға жорта тесірейе қарай қал- 
ғандығын сезіп: — Ақыры келгенде, өзіміздің ұйғарындымыз- 
дың дұрыстығына тәжрибе жүзінде көзімізді жеткізуіміз казір 
бізге сонша манызды нәрсе. '3

— Бұған менің де көзім жетті. •• I
Бұлар өзен жағалауының жер жағдайын қарау үшін бөге-

ліп, суреттің мәліметтерін анықтап тексере отырып, жол жү- 
ріп келеді. Бір жарым сағаттан кейін баяғы алты машина тағы 
кездесті — олар жүгін апарып салып қайтып келе жатыр екен. 
Шоферлар бұларды байқап калып, машиналарын тоқтатып, 
моторларын сөндірмей, кабиналарынан шықты. Берндзе осы 
кездесуді пайдаланып, неше машинаның труба тасуда жүрге- 
нін, бұлардың күніне неше рет қатынап үлгеретіндері туралы 
сұрап білді.

Инженерлер тағы біраз жүргеннен кейін, жүк машина тап- 
таған өзеннен шығатын жолды көрді де, соған қарай бұрылды. 
Мұндай жолдарды «мұрт» деп атайды; өйткені ол жолдар шы- 
нында, үлкен мұртқа ұқсап мұз магистралынан шығып жан- 
жаққа тарап кетеді. Шаңғышылар осы жолмен жүріп келеді, 
көп ұзамай трубалардың текшелерін, брезентпен жабылған, 
буылған нәрселер мен жәшіктерді, тақтайдан құрастырылып 
жасалған кішкене үйлерді және әлі бітпеген бірнеше үйлер 
мен сарайларды көрді. Құрылыста жүзге тарта адам істейді 
екен. Олар жаңа ғана әкелінген трубаларды жайғастырып қо- 
йып жатыр.

Материалдар мен азық-түліктерді әржерге керегіне карай 
тасу үшін трасса бойында әрбір жыйырма милометр жер сай- 
ын арнаулы базалар кұрылған. Бұл ара тоғызыншы учаскенің 
осы торізді базаларының бірі еді. Бұл базаның бастығы Шме- 
лев, сабырлы, асықпайтын-саспайтын қарт адам, инженерлерді 
текшенің қасында кездестірді.

— Жақсы келдіңіздер. Мен сіздерді күтудемін,— деді ол, 
амандасып және бұларды тақтайдан салған үйге алып келе 
жатып.

— Күтіп отырмыз дейсіз бе? Неге? — деді Алексей.
— Сіздер туралы маған Таня Васильченко айтып еді. Ол
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кеше осы арада телефон линиясын жүргізді, казір мен учаске- 
мен байланыс жасайтын болдым. Міне, көріңіз,— деді Шмелев 
ағашка ілініп тартулы тұрған сымды колымен көрсетіп.

Тактайдан салған үйде темір пеш кып-кызыл боп жанып 
тұр. Инженерлер кұлакшындарын, колғаптарын шешіп, арка- 
ларындағы капшыктарын жерге койды: Шмелев бұларға үлкен 
табада тұрған пісірілген балык, каткан нан жэне темір круж- 
кеге кұйып шай беріп конак етті. Информбюроның соңғы мәлі- 
мегтері жайын сөз кылды. Бұларға бұдан үш күн бұрынғы 
мәліметтер ғана белгілі болатын, Алексей майданда боларлық 
өзгерістер мүмкіншілігі жайындағы Шмелевтің жорамалын 
естіп, өзінің жүрегі тағы кысылып, мазасыздана түскенін сезді. 
Трассаға жүрердің алдында ол Москвадан хат алған-ды. Газет 
те, радио да оған хаттағы хабар сыякты бәрін тәптештеп айт- 
кан анык хабар бере алмаған еді. Хат жолда бір айға жуык 
жүрген, ал бұлардың өзінің Беридзе мен екеуінің Адун бойын 
шарлағанына да он екі күн болып калды. Содан бері — Москва 
түбіндегі акуалдың да жақсара коймағанын, бұл біліп жүрді. 
Соңғы үш күнде не бола койды дейсің?..

— Қазір мен тұрған осы ара қонак үй тәрізді,— деді Шме- 
лев меймандос қожасының калпын көрсетіп.— Трасса бойында 
жүріс көп, осында жұрт көп келетін болып алды. Мен учаске 
арасында жүріп-тұратындарды есептемеймін. Олар жылынып 
алады да, ілгері кете береді. Новинскінің өзінен-ак конақтар 
келетін болып алды.

— Мысалы, кімдер?
— Шофер Сморчков. Оны білуші ме едіңіз? Қайсар жігіт 

екен! Жолды ылғый қар басып қалып отырады, осыдан жеті 
километр жерде оның машинасы тоқтап калыпты. Әбден ма- 
шақат көріп, ызаланып түнде осында келді. «Жәрдем көрсе- 
тіңдер, мен де бірде көмек етермін, жаксылық далада кал- 
мас» — деді. Әрине, оған жәрдем көрсетуге тура келді, маши- 
насын сүйреп шығарыстық, жанармай да бердік. Ол жолда 
әбден қалжырап калыпты. Мен оған тамак бердім, бір тілім 
нанды колына ұстап отырып столдың басында ұйктап калыпгы. 
Менің төсек тақтайға апарып жаткызғанымды да білген жоқ. 
Бірақ үш сағаттан кейін ұшып тұра келді де, асығып киіне 
бастады..

— Егер ол бұғазға дейін жеткен болса жаксы болды,— 
деді Алексей.

— Күдікті. Тоғызыншы учаскеден аман өтіпті, мен бүл ту- 
ралы Панковтан есіттім. Бірақ тоғызыншыдан кейін жол тіпті 
жаман, ал Адуннан бұғазға дейін жол мүлдем жок деседі. 
Оның ынта-жігері жеткілікті болғанмен де, машинаны ойла- 
ған жеріне жеткізуіне бола кояра ма екен. Ж ігіт өз мойнына 
адам айтқысыз ауыр міндет алған екен...
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— Сонысына карай, зор пайда да келтірді,— деді Берид- 
&е.— Біз болып кеткен учаскелердіц бәрінде де, шоферлар өзде- 
рініц социалистік міндеттемелерінде, оныц атын еске алып оты-
рады... щ

— Сморчковтан кейін, Новинскіден, білесіздер ме, кімдер- 
дің келгенін? Үш жүз адам конақ келді,— деді Шмелев.

Гончаруктің колоннасы ма? Д
— Я. Бәрі бірігіп күш косканда оларға жол жүру оңай... 

Егер жолды кар басып калса, олар машинадан түседі де, кар- 
ды өздері тазалап жібереді. Сонда да адамдар эжептәуір шар- 
шаған: кейде бірнеше километрдің бойындағы қалың карды ар- 
шуға тура келген. Бұл жаяу жүргеннен әлдекайда жаман бо- 
луға тиіс. Гончаруктің өзі ауру екен, аяғын әрең-әрең басады. 
Ол: егер жол алда да осындай жаман болса, машинаны онын- 
шы учаскеде калдырып, бұғазға жаяу баруға ұйғарған. Онысы 
да жөн, жүк машинаны арқалап апаруға болмайды ғойІОлар 
мұнда барлығы бір-ак күн болды. Әйтсе де оның әбігерлігі аз 
болған жок, оларды бір жерге орналастыру, тамактандыру ке- 
рек болды, өздері үш жүз адам ғой. Оның есесіне олар маған 
жақсылап көмек көрсетті, стахановша жұмыс істеді. Содан ке- 
йін бүкіл үйді шанамен сүйретіп тракторшы Силин келді. Ол да 
мықты көмектесті жолды тегістеді, жүк тасысты.

— Силин қашан жүріп кетті?
— Қазір ойланайын... Бұрнағы күні. Оның соңынан іле-ша-

ла кожайынның өзі келді.
Салмақтап және зор мэн бере айтылған бұл сөзді инженер- 

лер тағы естіді. Беридзе кім туралы айтқанына түсінбеген 
адам сыяктанып:

— Қожайын дегенің кім? — деп сұрады.
— Құрылыс бастығы ше. Адунда одан басқа тағы қандай 

кожайын бар еді?
Бас киімін шешіп койып, тап-такыр қаска басын жалаңаш- 

тап, Шмелев өзіне шай кұйып алып, ұрттай отырды да, Бат- 
мановтың ойда жок жерде калай келіп калғандығын, барлығын 
карап өтіп, жұртпен сөйлескендігін, Васильченко мен оның өзі- 
не — Шмелевке ұрыскандыгын, әңгімелеп айтты. Бұл туралы ес- 
ке алуының өзі Шмелевті сүйсіндіріп жібергендей болды.

— Таня Васильченкоға бастық не үшін ұрысты? — деп сұ- 
рады Беридзе.

Складтардың дайын болмағаны үшін,— деп сұрауға тү- 
сінбестен, Шмелев сөзін жалғай берді.— «Өзіңнің берекесіз са- 
райларыңмен жыл бойы әуреленбекшімісің?—деді бастық. Біз 
бір жылда бүкіл нефтепроводты салып бітіреміз!... Ал егер 
боран соғып кетсе трубалар мен баска мүліктерді кар басып 
калады, қар астынан казып аласың ба?» Ғажап адам: бәрін 
байкап, бәрін сынады! Іекшелер үшін де ұрысты — мұнша не-
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ге биік: «Немене саған жер жетпей ме, көкке жеткізе бірінін 
үстіне бірін үйгенің не? Үйе бер; үйе бер. Лріык жүмысты өзің 
істейсііі. Жуыкта труба тасый бастаймыз, мына биік текшеле- 
ріцніи машакатын сонда көрерсің...»

Ллексей күліп жіберді. Шмелев тіпті Батмановтың даусы- 
на дейін салып айтты.

Таня Васильченкоға бастық не үшін ұрысты? — деп Берид-
зе кайталап сүрады.

— Оған. әрине, сымдар үшін үрысты. Шабан жүргізіп жа- 
тырсыц — деді.— Ол осында Танямен бірге келді. Учаскемен 
арамызла байланыс жок еді, ал оның баскармамен сөйлескісі, 
диспетчерлер мәжілісін осы арадан өткізгісі келіп еді. Ештеңе 
шыкпады. Ол Татьяна Петровнаның күніне неше кчлометр сым 
тартпакшы болып берген уәдесін есіне салды. Қанша кило- 
метр орындамағанын есептеді де: «Мені де, мемлекетті де ал- 
дадың»,— деді.

— Ал Васильченко? — деп сұрады Алексей.
— Ол үндемеді. Тегі, өкпелеген болу керек. Өзі тәкаппар, 

намысқой кыз ғой. Мен оның әкесі, Петр Васильевичті білетін
едім.

— Қайдан білесің?— деді Беридзе білгісі келіп. Оған Та- 
няға катысы бар істін бәрі де маңызды болып көрінетін.

— Оның отрядында партизандык етуге тура келген еді. 
Өткір командир, керемет адам болатын. Татьянаның түрі де, 
мінезі де соған тарткаи.— Петр Васильченко туралы карт пар- 
тизан сондайын бір салтанатты мактанмен сөйледі: — Қожа- 
йынмен бірге біздің учаскенің бастығы Степан Қузьмич Панков 
та маған келіп кетті. Мен оны да бұрыннан білемін. Ол Таня- 
иың әкесімен өте дос болатын. Батманов дем алып жатканда, 
біз Степан Қузьмичпен түні бойын Волочаев соғысынын күнде- 
рін еске түсіріп, көзге елестетіп өттік. Панков ескі гвардиядан 
калған адам, кайратты, берік кісі, оны кашан да ауыр учаскеге 
кояды және ол барлығын да жаксы істеп шығалы. Панков 
Татьянаны өте кадірлейді. Баскармада, бұрынғы бастыктар- 
дың тұсында, Таняның тік мінезділігінен үлкен ыңғайсыз бол- 
ған. Степаи Кузьмич Таняны өзінің канат асгына алып, ала- 
сапыранның тұсында ол соның учаскесінде істеді...

— Панков бастыкты осы арада кездестірді ме. калай?
— Оны кожайын Новинскіге шакырыпты, ол сонда кетіп 

баралы екен.Содан жолшыбай. жетініпі учаскенің бір жепінде 
кездесіпті. Батманов Степан Кузьмичті кері кайтарған: «Маған 
өзіңнің орынбасарыңды көрсет те, ісіңді тапсыр. Сені өзімнің 
өкілі.м етіп бұгазға жіберем:н, сол араны тәртіп^е сал, сонынан 
мен ле келіп, көмектесермін», деген. Бұлар бірін-бірі жақсы 
ұғыныскан болулары керек.

— Татьянаның байланышылары арасында Панковтың ұлы
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бар сыякты еді ғой. Генка дейтін, пысық бала,— деп Алексей
есіне түсірді. 1|

— Дүрыс, Генка соның ұлы. Степан Кузьмич Генка^ен кез-
десті. Олар осы үйде — кожайын бар, Панков және бала үшеуі 
отырып шай ішті. Батманов Степан Кузьмичке: «Мен мұны Та- 
тьянамен бірге тәуекелге бел байлап өзім жібердім,— деді.— 
Айтканынан кайтпайтын бала, жолдастарынан калғысы келме- 
ді». Степан Кузьмич: «Мейлі кыйындыкка жастайынан көндік- 
сін, коллективтің ішінде ол өлмейді»,— деп жауап берді.— 
Гафу етіңіз, мен казір. - Я

ІІІмелев терезеден жакындап келе жаткан машинаны көрді 
де, соларды карсы алуга далаға жүгіріп шыкты. Я

— Достым Алеша, кеттік, мұнда отыра берудің жөні бол- 
мас,—деді Беридзе.— Трубкамды тартайын, сонсоң жөнелейік.

Татьянаны көргенше Беридзенің төзімі жетпей тұрғанын, 
Алексей түсіне койды; оған дейін алыс емес, не бәрі бірнеше- 
ак километр калған еді. 'щЖ

Шмелев кайтып та келді. Үйдің ыстығынан маужыраған 
инженерлерді көріп; Я

— Қожайын өзінің осында болып кеткендігін сіздерге ай- 
тарсын деген болатын,— деді, сөзіне маныз бере сөйлеп.

Батмановтың осы аядай үйде калай отырып, калай бұй- 
рыктар бергенін, Ковшов көз алдына елестетті. Я

— Бастык бізге не айтты? — деп сұрады Алексей.
— Сіздер бұл арада бөгелмесін, деді. «Олар сондай жа- 

быскак, барлык іске де сөзсіз араласатын болады. Ал олар- 
дьің сенің базаңнан ғөрі маңыздырак ісі бар. Сондыктан бұл 
арадан өздерін тезірек куып жібер. Бірак сыпайы түрде ку, 
олардың да колында әкімшілік бар, сенің өзіңді куып жібере 
алады» деді.

Алексей мен Беридзе біріне-бірі карады да, үн-түн жок тұ- 
ра келді. Сасып калған Ш>мелев орнынан атып тұрды.

— Бас инженер жолдас, мұныңыз калай? Мен сізге бас- 
тыктың сөзін сол калпында ғана айттым ғой. Сіз мұнда бар- 
лык жерде өзіңіз де кожасыз.

— Жок, болмайды, тапсырма алған екенсің бізді желке- 
леп куып шығар,— деді Беридзе жорта катайғансый карысып.

— Сіздің дәл казір кетуіңізге кеңес бермеймін, көп кешік-, 
пей боран соғады,— деп Шмелев оларды сендіруге тырыс- 
ты,— Менің Адунда тұрғаныма көп болды. Ауаның өзгерер 
кезін білемін.

— Біз кетеміз,— деді Беридзе үзілді-кесілді — Күн ашык, 
атай сен оның үстіне әкеліп тұман орнатпа.

Бұлар базадан шығып түріне карай екі жар болып бөлін- 
ген ағаш арасынан салынған жолға ұксас, тар алкаптың ара- 
сымен жүрді: оң жағында өрімдей биік, тіп-тік болып жапы-
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ракты ағаш пен кызыл тал, сол жағында — биігі де, аласасы
да бар, әртүрлі ағаштар өскен. Күн шұғыласы кар жаі^ылған 
калын ағаштың арасынан әрен дегенде түсіп тұр. Акшыл көк 
ашык аспан алкаптың үстінен көлбете керіп тастаған жібек- 
тей көрінеді. Аязы какаған тайганың бойындағы тіірі жан, тек 
осы екі шаңғышылар ғана сыякты.

Инженерлер үн-түн жоқ жүріп келеді, екеуінің де ойлаға- 
ны Ватманов туралы. Бұлар Батмановпен баскармада коштас- 
канда, ол трассаға баратын ойын айткан жокты, тек кана бұ- 
лардың соңынан шығып артынан қуып жетермін де асыктыра 
бастармын деп калжыңдап сес көрсеткен болатын. Енді ол ал- 
дарыпа шығып кеткен және адамдардың аузындағы әңгімесі- 
нің бәрі оның кімді мактағаны, кімге ұрысканы, кандай жар- 
лык бергені, кімге нендей уәде бергені жайында ғана. Трасса- 
да тіпті көп нәрсе әлі айкын болмай калып отырса да, 
учаскедегі жұмыс әлі толык жолға қойылмаған болса да — 
бәрінде де өздерінің күштері мен өздерінің басшыларына се- 
нушілік бар еді.

— «Адунның кожайыны» деген лебіз жаман естілмейді, 
дұрыс емес пе? — деп сұрады Беридзе.

— Ж аксы естіледі. Қазір трассадағы жұрт Батмановты бі- 
леді, мені куантатын осынысы, — деді Алексей. Сөйлеген са- 
йын оның аузынан салкын бу будак-будак шығады. Осының 
өзі кабинетте отырып алатын адам емес пе екен деп кауіптен- 
генім әлі есімде.

— Әрнәрсенің өз кезеңі бар, Алеша. Кабинетке өзінің, 
трассаға өзінің кезеңі болады. Сен оны трассада әлі талай 
көрерсің.

Бұлар анда-санда бір сөйлесіп койып, асығыс жүріп келеді. 
Орман бұларды кұшағын жая карсы алғандай болып, баста- 
рына ұлпа кардан шашу шашты. Аяз кыскан ағаш пен бұтак- 
тар сытыр-сытыр етеді. Бұрылыста, ойда жок жерде, бір жән- 
діктің кездесе кетуі, Беридзе мен Алексейге осы тілсіз-үнсіз 
тайгада бұлардың жалғыз келе жатпағандығын көрсетті. Қа- 
лың шыршаның аржағынан өзенге карай бір елік шыға келді. 
Адамнан үріккен ел:к жалт бұрылды да біркыдыру жерге, со- 
нымен катар, өте бір әдемі сымбатпен секіріп түсті. Беридзе 
кұмарткан калпы револьверіне жабысты, бірак ол кабынан 
суырып үлгіргенше елік көзден таса болды. Одан кейін бұ- 
лар бұрын көрмеген бір кішкене аң кастарынан лып етіп өте 
шыкты, Ковшов оған ысқырып жіберді, кар үстінде әдемі кос 
таңба калдырып, ол да зымырай зытып отырды.

— Адамнын алдына койған белгілі максаты болуы кандай 
жаксы, — деді Алексей.

— Сен кім туралы айтып келесің? — деп сұрады Беридзе.
— Батманов туралы да. Трассада оны мыңдаған адамдар
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меи толып жаткан жұмыс карсы алды. Сөите тұрса да, ол бізді 
ұмытяаган. Мен әрбір кадам сайьш, оныц «Жігіттер, сіздерді 
бакылап отырмын, керенаулыкка салынуга болмайды. Асы- 
ғыныздар, жоба сіздердің мойындарынызда!» — деген сөзін 
есгіп тұргандаймын. Егер де ол бізге дейін учаскелерде бол- 
маса, онда біз, Роговтһің манайында ма, әйтеуір бір жерлерде 
отырған болар ед:к, оны мойындау керек...

Телефон сымдары күн сәулесі түсіп жылтылдаған өрмек- 
шінін жіңішке жібіндей болып ағаштан агашка тартылған... 
Агаштарга ілінген сымдар мен жалтырауык изоляторларды 
дүлей тайганын ішінен көру, таңыркарлык та, қуанарлык та іс 
еді. Беридзенің кырау баскан мүрты басын көтеріп караған 
сайын жымыйып күлгеннен козғалып кояды.

— Танюша, жігіт, өнерпаз!— деп бас инженер сүйсінуден 
тынбады.— Тайгада кандай тамаша өрнек калдырып барадыі 
Қазір енді бүл сымдардың бойымен дауыстар да тарай баста- 
ған шыгар. Сол Шмелевтың өзі-ак біздер туралы Таняға бірде- 
ме деп өсектер айтуға асығып жаткан болар.

— Акырын!— деп Алексей колын көтерді.
Бүлар тындай калды. Орманның жым-жырт тыныштығын- 

да телефон сымдар зуылдап, бұл ә іс із  гана шыккан және 
мұңды дыбыс адамға біртүрлі үрей туғызатын еді.

— Біреу әлдекімге мұңын шағып жаткан тәрізді. Мүм- 
кін, көңілсіз мәлімет немесе күйінішті хабар беріп жатқан 
болар.

— Шошытпа мені, Алеша. Сымның аты сым: металдан жа- 
салган сым,— деді Беридзе калжынға салып, бірак ол да ой- 
ланып калды.

Бүларға жаккан оттын орны және кары тапталған алаң 
жні-жиі кездесе бастады. Таня Васильченконың бригадасы осы 
арада жуыкта ғана жұмыс істеп кеткен. Байланысшылардың 
көшпелі базасы — темір каркастан жасалған төрт шатыр кө- 
рінді. Олардың біреуінде төрт бұрышты шойын пеш-плитаның 
жапыпда бір жігіт және беттері карайып үсінген бір кыз жұ- 
мыспен шұғылданыл жатыр. Олар кішкене казанға бірдеңе 
кайнатып, сөйлес:п отыір. Шатырла жыймалы жен:л төсек 
ағаштар, олардын аралығында, астарында сымнын шумағы, 
тұткллар, изоляторлар жатыр.

Таняның кай жерле екеігн б:лді де, инженорлер кідірмес- 
теи ілгері каран жүріп кетті. Квп узамай олар, тайга ішінде 
біртүрлі боп шыккан аламларлын даусын естіді жэне ағашка 
сым і.п'п жаткан бригаланын үстінен шыкты. Бай.паныспіылар- 
дын жұмысын бапмеу үшін. Беридзе меи Алексей оларды ана- 
дайдап түрып бакылалы. Оларлын біпеүі жүз метрге созыпған 
сымды ұзын сырғауылмен көтеріп, басқалары ағашты басын-
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да отырып оны іліп жатыр, бұған баска бригада бұдан бұрын
кронштейн мен итлятор орнатып кеткен.

Байланыешыларды баскарып тұрған жігіттің Фнлимонов- 
тыи бнлімінде істеген техник Чернов екендігін Алексей бірден 
таный а.пған жок. Күтпеген жерден келіп калған инженерлерді 
көріп, комсомолец ең оуелі абыржып калды. Іліп жаткан сым- 
ды кадағалап карай огырып, ол бұлардың сұрағандарына асы- 
ға жауап берді. Өзіпің сөзін бітірер бітірместен:

— Жана хабар білмейсіздер ме? — деп сұрады Чернов.— 
Біздің сымда үш күн бойы сол бір калпы.

Жауабын ол тегіс тындай алмады. Шеткі екі байланысшы- 
ның сымы үзіліп кетіп, зу етіп карға түсті. Чернов ғафу өті- 
ніп, солай карай жүгіріп кетгі. Алексей оны күткісі келіп еді, 
бірак Георгий Давыдович жолдасын ілгер: жүруге асыктырды.

Екінші бригада ағаштарға кронштейн мен изоляторлар ор- 
натып жатыр екен. Комсомолецтердің біреуі инженерлерді кө- 
ріп калып, бүкіл орманды жанғыртып айғай салды:

— Караңдар, міне солар.
Тегі олар Беридзе мен Ковшовты күткен тәрізді. Бригада 

жүмыстарын лезде токтата койды. Кронштейнді әзірлеп және 
әкеліп жүргендер де, оны орнатып жаткандар да жүгір:сіп кел- 
ді. Қүлап жаткан агашка келіп отырған конактарды жүрт 
айкай-шумен келіп коршап алды. ААайдандағы жағдай туралы, 
каланың жоне баскарманың жаналыктары, таныс адамдары 
жайында жан-жактан сұрактар жауып кетті.

\лексей Генка Панковты көрді. Макта сыірыған шалбар 
мен белбеуді кысып буынған телогрейка оны жуандатып жібер- 
ген, сондыктан бойы бүрынғыдан да кішірейіп көрініп түр. 
Мұрны барбыйып іскен торізді— тегі аздап үсінген болу керек. 
Генка өзін еркін үстап жайына тұр, Алексей шакырған уакыт- 
та, оның касына асыкпай басып келді.

— Қалай Гена, тайганын өміріне көндіктің бе? — деп сүра- 
ды инженер, жас жігітті өзіне карай тартып.

— Көнлікпейтін несі бар, көндіктім,— деді Гена біраз еак- 
тана сөйлеп.

— Ол біздін стахановшымыз, жігіт-ак өзі — кронштейндер- 
ді жүрттың борінен жылдам, бәрінен жаксы білед:. Агашка 
тиіи сыякты тез өрмелеп шыгады,— деп мактады бір кыз жас 
Папковты, Алексей кызды таный кетті, ол Залкиндтің бұрынғы 
секретары Зина екен.

— Новинскіге джазымен Утесов келді дейді ғой, рас па? — 
деп сүрады опың касындагы, макта сырыған күрте киген арык- 
тау кыз.

— Әкеңді көрдің б е ? — деп сұрап Алексей Генканы босат- 
пады.

— Қөрдім, оныц несі бар?
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— Тегі, сені өзімен бірге кетуге шакырған болар.
— Мен жұмыста жүргенде, неменеге ол кісі мені шакыра-

ды,— деді Гена байсалды түрде.— Оны казір бұғазға жіберді, 
біз де солай карай барамыз ғой... тШ

— Дегенмен, мұрныңды үсітіп алыпсың... Байкау керек.
— Менікі не, тәйірі! Баскалардікі бұдан да жаман. Коля 

Смирновтың өзі де бетінін кара кабыршығымен жүр.
— Коля кайда? — деп Беридзе жан-жағьина карады.

. — Әне жүгіріп келеді!
Ұзын бойлы Смирнов ағаш арасынан еппен жалтарып, бұ- 

ларға карай шаңғымен зымыратып келе жатты.
— Кеше біз аюдың жатағына кез болдык, мен де көрдім,—

деді Генка мактанып.— Ұзын сырғауылмен түрткілеп оятып 
едік, ол сыртка шыкты. |

— Соншалык коркынышты! Жүні ұйпа-тұйпа, көздері кып- 
кызыл,— деді Зина түшіркене жылдам сөйлеп.

— Сен тіпті көрген жоксың, менен естідің ғой,— деді Генка 
кызға ұнатпай карап.

— Я, аю кайтті?— деді Алексей білгісі келіп.
— Коля Смирнов екі окпен жұмысын бітірді.
— Тараңдар!— деп айкайлады Коля, шаңғыны екпіндете 

теуіп келе жатып.
Ол жолында тұрғандарды итермелей өзіне жол ашып Бе- 

ридзе мен Алексейдің касына келді. Коля бұл арада да тайга- 
лыктарша киінбей, спортшыларша жеңіл киінген. Оның май 
жағып жылтыраған беті карайып, теңбілденіп тұр.

— Татьяна сіздерді өзеннін аржағымен жүріп бізге сокпай 
өтіп кеткен шығар деп еді,— деді ол инженерлермен аманда- 
сып жатып.

Коля келген соң әнгіме одан сайын кыза түсті. Сөйлесіп 
отырып, олар уакыттың калай өткендігін байкамай калды. Ген- 
ка тоназыған соң, секіріп билеуге айналды. Беридзе ылғый 
жан-жағына караумен болды.

— Татьяна калай, жұмысын меңгере алып жүр ме? Оны
жұрт тыңдай м а ?— деп Георгий Давыдович Колядан акырын 
дауыспен сұрады. і;

— Тыңдағанда кандай! Ол кімді болса да тыңдауға мәжбүр 
етеді! Тілесеніз казір көрсетейін бе? — Коля енкейді де Генка- 
ның кұлағына сыбырлап: — Татьяна келе жатыр! — деді.

Татьяна,—деп іліп әкетті Гена және оның күтпеген жер- 
ден катты шыккан даусынан Беридзенің өзі де селік ете түсті.

Пималарымен карға малтыға-малтыға лезле бәрі де орын-
дарына карай жөнеп барады. Инженерлер шек-сілесі каткан- 
ша күлді.

— Таняға карай барайык,— деді Смирнов.
Жолда келе жатып бұларға кұрылыс бастығы мен Генка-
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нын әкесі келіп кеткендігін айтты. Батманов жігіттермен сөй- 
лескен, Смирновқа және Татьянаға ұрсып кеткен.

Бұлар Таняны телефон сымы линия жүргізу үшін колайлы 
багыт карап жүрген бастағы бригададан іздеп тапты. Байла- 
нысшылар калыц жыныс ағаш өскен өзеннің ылдый баурынан 
өздері өтетін жол аршып жатыр. Таня үстінде ақ шолак тоны, 
кара пимасы және тоқыма кызыл бөркі бар, бір түптен шык- 
кап тәрізді үш кайынның касында анадай жерде тұр екен. Дәл 
сонын касында кызыл тілі жалаңдап көкке карай шапшый жа- 
лындап шытыр-шытыр етіп, маздап от жанып жатыр.

Кардың сыкырлағанын естіп, Таня бұрылып карады, бірак 
инженерлөрді көргенде, таныркағандыктың да, куанғандыктың 
да белгісін білдірген жок. Тек оның кырауланған үзын кірпік- 
тері гана дір ете калды.

Алда келе жаткан Ковшов, кызды достыкпен бауырына тар- 
тып күшактады. Таня онын ниетін дұрыс үғынып, оған карай 
жабысып, ернін бетіне тигізді. Кыздың суыкка тоңған ернінің 
бетіпе тигені Алексейді катты тебірентіп жіберді.

— Амансың ба, тайганың кожасы... Амансың ба, сұлу мү- 
с:н!

— Менін сыбағама не тиеді, Қызыл бөрік? — деп сұрады 
Беридзе, жакын келіп.

Таня онын бетіне карап, сак-сақ күліп жіберді.
— *Нағыз аяз атаның өзі. Оның сыбағасына тек амансыз 

ба ғана тиеді.
Сакал-мұртын кырау баскан, аркасында капшығы бар Бе- 

ридзе тұп-тура өлкенің аяз атасына ұксаған да койған. Таня бұ- 
ған бас иді де, өзінің ылғый тастамай киіп жүретін кызыл қол- 
кабын шешіп, колын үсынды. Беридзе шаңғы таяғы мен колка- 
бын кардың үстіне тастай беріп, Таняның колын екі колымен 
бірдей акырын ғана алып амандасты.

— Ой, үсітіп жібердің ғо й !— деді Таня, өзінің колын Бе- 
ридзе кысып ұстаған кезде.— Аяз Ата.

— Ештеңе етпейді, біз казір жылынамыз, кайтадан орта 
жастагы кавказ жігіті болып шыға келеміз,— деді Беридзе от- 
қа еңкейіп, сакалының кырауын кағып жатып.

Коля бұтактарды жыйнастырып, отка салып жатыр. Алек- 
сей мен Таня отка карай жакындай түсті. Васильченко бүлар- 
дан бірден жоба жайында, баскарма жайында, бір жылдан бе- 
рі бейнебір көріспеген тәрізді, таныстары жайында сұрап жа- 
тыр.

— Серафима саған пирожки беріп жіберіп еді, — деді 
Алексей.— Біз оны әриие, сені де, Серафиманы да жақсы сөзі- 
мізбен еске алып жеп койдык. Бәрібір ол пирожкилер казір тас 
болып катып калған 'болар еді, саған оның дәмінің ұнауы да 
неғайбыл. Саған тағы бір капшық пельмен әкеле жатыр едік.
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Бір дем алған жерімізде озбыр аңдардыц біреуі урлап әке- 
тіпті. Ц

— Ыстык пирожки болсын, пельмен болсын ракаттанып
турып жеген болар ед:м,— деді Іаня шын ниетімен.— '1 ағы 
шошка етін салып пісірген кызыл боріц сорпаны да ішер 
едім. Жаксы шарап болса да жутар едім. Д Л

— Өзімнің кішкене кутымды шыгарайын ба? Тағам да та- 
былады, консервы бар. Қалай карайсыз?— деді Беридзе.

Таня кабағын тыржыйтып: 'і
— Спирт пен консервы! Қызды сондай тамакпен сыйлай ма

екен? — Оттың үстіне устап колын жылытып отырып, Таня бұ- 
ларға өзінің жумысының жайын айтты. Оның сөзінде не әсіре- 
леп айту, не шағым жасау деген жок еді, бірак өткен үш апта- 
ның ішінде кыздың каншалыкты сыннан өткенін Беридзе
көзалдына елестетіп, жүзі сынык отыр.

Алғашкы кезде тайга турмысына көндігу кыйын болды. 
Комсомолецтердің барлығы бірдей табанды емес екен. Екі жі- 
гіт алғашкы аптада кашып кетті, жалпы жыйылыста оларды 
кашкын деп жарияладык. Қыздар да жылап-сыктады, бір кыз 
калаға кайтар деп суранды.

— Алғашкы күндерде аязда үнемі жүре беру тіпті мүмкін 
емес сыяктанды,— деді Коля Смирнов,’ Таняның сөзін бөліп.— 
Тіпті батыл деген жігіттердің өзі тайгада конуға корыкты. Ай- 
палада жан жок кой.

Таня бүрын баскармада болып, трассаға шығуға ұкыпты 
даярлык жасағанмен де, байланысшылардың кыскы жұмыста- 
рында аяк баскан сайын күтпеген жерден колайсыздыктар кез- 
десіп отырды. Қейбір материалдар жетпей калды, ат бригада- 
ларда нағыз маман дегендер жоктын касы болды. Базамызды 
бір орыннан екінші орынга күн сайын көшіругетура кел:п отыр- 
д і .і , онтай кезде турмысты жондеу кандай кыйын. Ен пәлесі — 
аязда істеу кыйын, әрі ынғайсыз болды: жумыстыи бәрін бірдей 
колқап киіп жүріп іетей беруге болмайды, колкапсыз журттың 
колы лезде үсіп кетеді. Бастапкы қүндері жүрттың көбі үе!кке 
шалынлы — вазелин де, баска дәрі-дәрмек те квмек көрсете ал- 
мады. Қазірдің өзінде де суық оларға кырсығын аз тигізіп 
жүрген жоқ.

— Өз басымның үлгіс:н көрсету әдісімен әрекет жасап жа- 
тырмьгн,— деп жымыя күлді Таня,— Тәрбиеші болып аллым. 
Тікелей айтканла да. жанамалап айтканда да салкын тэрбие: 
яғни катаң тәрбие. Менің адамдарым беті-колын кармен жу- 
уға, мүзды су ішуге, жылы капка оранбай-ак ұйктауға әдетте- 
ніп алды. Спортпен шұғылдануға еріксіз көндірдім*. Қыңкыл- 
дап, арыз етуге руксат етпеймін. Майдапдағы жауынгерлердің 
кәрген кыйыншылығына карағанда, сонымен салыстырғанда, 
біздің көрген қыйыншылықтарымыздың бәрі де түк емес деп
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түсіндіремін. Біздің Коля жігіт-ақ, бүкіл жастар алдында бе- 
делі зор, онсыз мен әлдекашан сүрінген болар едім,— деді 
Таня, отка ку ағаш салып жаткан Смирновка кұрметпен карап.

Таня шашын жөндеу үшін, колкабын шешті. Беридзе онық 
ісінген, тырнағы сынып, кызарған қолынан акырын ғана 
ұстады.

— Жел болмаса, ол да бір жаксылык,— деді Таня сөзін 
токтатпай.— Жел болғанда барып тұрған тамұк: сымды ыл- 
гый үзіп кетед:, бір сымды кайта-кайта ілуге тура келеді. 
Сөйтіп жүргенде калайда біреуі үсініп калады. Кейде: жігіт- 
тердін дауыстап жылап жібере жаздағанын да көрем н.

— Татьяна Петровна, жаксы істеп жатырсыздар,— деді 
Беридзе шын көнілімен. — Жартысынан көбін бітіргенсіздер. 
Сымды бұлай ілуді үздік жұмыс деп санау керек.

Ол бір талай кенестер берді. Беридзенің сакалы мен мұр- 
тындағы кырауы еріп, баяғысындай калпына келді. Былғары 
белбеу буынып, акшылт шолак тон киген сымбатты, нәзік 
Таняга ол мұнайғандау назды көзімен карап отыр. Таня от- 
тан екі көзін алмай, Беридзенің еөзін ыклас коя тындады.

— Георгий Давыдович, сіз маған тым кайырымды болып 
кеттіңіз ғой,— деді Таня басын квтеріп.— Батманов маған 
разы болмай калды, балаларға: «Сіздерге бі<р мейірбанды 
бастык кездескен екен» — депті. Ол неге ылғый ұрса береді, 
өзлгң әдісі осылай ма, калай? Семьясында калай екен, соны 
білгім келеді. Оның әйелі, тегі, коркатын болар. Жұртка кай- 
ырымды болу, оларға кейде жылы сөздер айтып кою, әлде зы- 
янды ма екен?

— Сіз Батмановка әділетсіздік жасап отырсыз. Оның се- 
мьясы Қырымда калып койған,— деді Беридзе кіналай. Ол 
Ваеи.пий Максимовичтің алған хабары жайында іштеңе білген
жок болатын.

Таня төмен карады да, лезде басын кайтадан көтерді;
— Қайта, ол жұртка жұмсағырак болуы керек.
— Жұмсағырак? Ол жұртка әділ болуы керек. Бірак сөз- 

де емес, імітей.— деп Алексей свзге араласты.— Батманов, ме- 
нінше кайы.рымды адам. Ол адамдарды сүйе біледі, оларды 
мағнасыз кайырымдылыкпен бұзбайды, керегінде де, керексі- 
зінде де басынан сыйпап жаман үйретпейді.

Қоля Смирнов үйген ку ағаштың үстінде отырып, Алексей- 
ге назарын аудара карап отырды.

— Өзінің багынышты адамдарына басшының карым-катна- 
сы канләй болу керек? — дегенді мен талай рет ойланпым. 
Мұны өзін үшін әбден біліп шешіп алуың керек. Біз кыйын 
кезенде, ауыр жағдайда өмір сүр:п, жұмыс істеп жатырмыз,— 
жұртты бояма кайырымдылыкпен тәрбиелеуге болмайтынына 
көзіім жетті. Мен «салкын» тәрбиені жактаймын,— деп жы-
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игигйяы Алекс&й-— Тапгьяяа Петровяа. Бэтмаиовтыи сагэи ка-
тэи (ГЖіті иеге айткаилыгаи. сея тегі. эблен үганыст бп лгзп
ш ш гарш я. .

— Ол Тэтьяианыи кәтаилыган балалар аллыилэ *-гши
«атаидагааден актэг ыга келлі.— лелз Коля Смирнов. щ

— Лүп-дурыс! — леді Алексей.— Өлінія балаларын тек 
каиа сүйіст. арі ершілетгіп, бетінен какпайтын аналар бар. Ал 
Фіют балаларына катан жаза тарткытатын. окта-текте ғана 
суйеизн, оиыи езінде ле балалары үйктап жатканла гуйетін 
зиалар ла бар. Мея катан мінелді аианы колдаймын! Ол тек 
. й л каяа коймайлы. сонымен бірге тәрбиелейлі ле Онлай 
ананын балаларга дегеиде тек жүрегі ғана.елжіреп коймайды, 
сояыпмен бірге акмл мейірбанлыгы да туседі. Онын балалары — 
иагаэ алал балалар. Ол балалар да озінін катан мінезлі ана- 
сын ешкімнеи кем суймейді!.. Әкетайым-ау!— деп Алексей кенет 
созіи болді.— Мен байкамастан ұзаксөз сойлеп жіберіппін ғой.

— Сойлей бер. Алеша.— деп сүралы Таня. Онын созі Таня-
»ыи коніліие конып еді. д

— Сойлей беретін де ештене жок. Катан с\гйіспеншілік жак- 
сы. Тегі. Батмановтын саған деген кезкарасы. сенін өз карама- 
ғыилагы жігіт-кызларға деген козкарасындай болган шығар.

Үндеместен ұзак отырысты. Жы.м-жырт тыныштыкта отта- 
г а  ку зғаш катты шытырлап жанып жатыр. ү

Меи сізлер.т асыға күтгім,— деді Таня акырын.— Сіз- 
лердін тайганын ішіиен кенет шыға кетгендерініз де жаксы 
болды. Сойлесіп. кенесіп, конілдегі шерімізді таркаттык Бірак 
бізді орагытып отіп кеткендерініз дурысырак болатын еді... 
Міие е»пі сізлер кетесіздер — маған бурынғылан да нашар бо- 
лалы. Мен сіздер туралы ойлап, еске т\гсіретін боламын. Мен 
Батманов туралы да ойлайтын боламын, Алеша.— Таня үчде- 
мей ойланып калған инженерлерге карады да. күліп жіберді.— 
Үй кожасы конактарды ренжітіп алды, бул жаксы емес!

— Біз мүнла ертенге дейін болмакпыз. Кешке бригадалар- 
мен сойлесерміз, кешкі тамак жайын ойласармыз. Калай ка- 
райсыз. бүган? — деп суралы Беридзе.

Ол це деген:ніз? Тіпті болмайды! — деп Таня ат тонын 
ала кашты; ол тіпті орнынан тұрды,—Сіздердің тезірек кеткен- 
дерініздің өзі жаксы. А\ен үшін де, балалар үшін де дүрыс бо- 
лалы. Алешанын үйғяруы  бойынша, менің оларға деген катал 
сүйіспеншілігім бар. Батманов тағы да каталдык косты. Ал біз 
бұл арада канырымды аяз атаны кореміз де. енсеміз туседі. 
Онын үстіне, сіздерді калай келді, солай куып жібер деп Бат- 
манов маған бұйырған-ды. Кетініздер!..

— Бізді куу ұят емес пе? Біз үсініп каламыз ғой,— деді 
Берилзе кынжылып.

— Сіздерге ештене де болмайды. Осы арадан тоғыз кило-



метр жерде Чомы конысы бар, кас карайғанша сонда жетесіз-
дер.

Бермдзе мен Таняны оңаша калдырғысы келіп, Алексей Ко- 
лямен бірге анадай жерде жұмыс істеп жаткан байланысшы- 
ларга кетті. Ол Георгий Давыдовичтің көңілсізденіп сөйлеген
сөздерін есітті:

— Сонымен Таня, сізден мен үшін бір ауыз да жылы сөз 
габылмай ма? Осы соңғы күндерде, сізді кай сағатта көрер
екемін деп арман еткен едім!

— Ол туралы айтудың керегі ж о к !— деді кыз, ызалы әрі
күйінішті дауыспен. — Ол туралы казір айтудың керегі жокты-
ғын. сіз калайша түсінбейсіз?

— Татьянанын мінезінде біраз катулылык пайда болды,— 
деді Коля Алексейге.— Сонша асығып күтіп еді, енді аяк асты- 
нан куып жатыр.

— Оныкі дұрыс, — деді Ковшов.
Бүлар оттың касына кайтып келгенде, Беридзе мен Таня іс- 

гін жайы туралы жай сөйлесіп отыр екен. Кыс жағдайында 
байланысшыларға азапты машакат болып тұрған нәрсе про- 
водтардың ұштарын біріктіру жұмысы екен. Таня бұл жұмыс- 
тың әдісін оңайлатуға ұзак уакыт әрекет жасайды және авто- 
маттык әдіспен дәнекерлеу үшін тетік ойлап шығарған. Беридзе 
бұл идеяны макұлдап, бұл тетікті баскарманың механикалык 
мастерскойында шұғыл әзірлетіп беруге уәде берді. Кыз тоңған 
колын оттың үстіне ұстап, әлсін-әлі жылыта отырып, бас инже- 
нердің блокнотына автоматтың эскизын тез ғана сызып берді.

Жарты сағат өткеннен кейін инженерлер байланысшылар- 
дан алыстап кеткен еді. Өз ойларына шомған инженерлер, бү- 
кіл жол бойында бір ауыз сөз сөйлеспестен үңсіз келеді.

Әлдекалай кенеттен жел гұрды да, түтеп көтерілген кар то- 
заңы шаңғышылардың беттеріне ұйткытып соға бастады. Бе- 
ридзе басын көтеріп жан-жағына каранды. Әлгіде ғана ап- 
ашык аспанды сұр жамылғы бүркеп алыпты, орман іші түнере 
гүскен.

— Шмелевтін айтканы дұрыс екен. Татьянаның сөзін бекер 
гыңдаппыз, ауа райын күтіп, сонда калғанымыз дұрыс болатын
еді,— деді Беридзе.

— Оның бізд: не үшін асыктырғанын түсінемін,— деді Алек- 
оей бұған карсы.— Сонша тез пісе калған сенің махаббатыңа 
ол сенуге тиісті. Ал сен оған жеңіл-желпі, ұшкалак карайсың. 
Ол жаксы кыз. аса бағалы адам.

— Ұшкалак! Сен немене, есіннен тандын ба?
— Мен сен:ң кандай ылтифатпен карайтыныңды білемін.
— Бұл менін калай карайтынымды біліп койыпты! Психо- 

лог,— деп Беридзе ашуланып айкайлап жіберді.
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— Психолог емеспін, 6'рак керіп отырмын. Сеніц ле, оның
да иіын досын ретінде, саған антарым: сіздердін араларынызда 
болуға тиісті ен жаксы достык катпастын бәрін, сен шу деген- 
нен бүлдір п алуын мүмкін. Я

— Сен бүл гибратынды өз ішінде-ак сакта!— деп Алексей- 
ді тастап, Беридзе шанғымен зымырап ілгері кетіп калды.

Алексей де жүрісін шапшандатты. Орманда катты жел 
турды. Желдің екпінінен ағаштар сыкырлап, мүз каткан бұта- 
лар сылдырлап, бораған кар және карағайдың инелері аспанға 
кетерілді. Щ

Беридзе токтап Алексейді күтіп алды. Щ
— Ой есерсок, мен оны шын сүйемін ғой, соны калайша 

көрмейсін? Ол үнемі менін міне, мына жерімде,— деп колкабы- 
мен өзінің кеудесіп және бөркін сокгы.— Мен оны сонда. ал- 
ғаижы көргенде-ак сүйгемін, оның Адунның бойында шанғы- 
мен келе жатканы есінде ме? Күндей күркіреп, нажағайдай 
соғатын махаббатка сен сенбеуші ме едін? Сенін өмір жолық- 
ды кеше бір жана адам көлденен кесіп өтеді, ал бүгін сен өзің- 
нін бүтіндей баска адам екенінді, өнебойынды шаттык кернеп 
тұрғанын сезесін. Сенің Зинаға деген махаббатың да осындай 
емес пе? Таняныц кім екенін мен білемін, тусіндім де. Бұл қыз 
көңілімнің жазы!

Зинаға деген махаббатын бұған да төбеден түскендей келге- 
нін, Алексейд:н өзі де ойлалы.

— Суйіктім. Георгий. М^н саған ен зор бякыт тілеймін, 
сондыктан да: өзіннін махаббатынды сакта деймін.

— ААрн сені түсінемін, Алексеіі,— деді Беридзе кыза сөй- 
леп.— Сен Татьяна үшін кауіптенесің және маған жаксылык 
тілейсің. Сондықтан, сен менін сөзімнін шындығына күдікте- 
несің де, барлығын меніц кызу мінезіме карай аудара беруіе 
бейімсін. Сені мен біз үш жылдан бері таныспыз, үлкен дос 
болып алдык, кәне есіне түсірші! Мен бірде боімаса бірде 
біреуді сүйемін деп саған айтты.м ба екен? Сенің алдықда мен 
сырымды актардым ба екен?

— Жок,— деп мойындады Алексей. ^
— Демек, мен тек казіп ғана шын суйдім! Мен бәр:не де 

конем-н тек мені ол ла сүйсе болғаны. Егер ол тілек етсе бө- 
лек тұруға да, үндемеуге де, күтуге де әзірмін. Онсыз тұру 
маған мумкін боімаса да, көнемін? Естемісін? Мүмкіи бол- 
масала' Оиын касынан кетіп калүға мен өзімді әрен дегенде 
көндірі:м. ал казір бала сыякты, кайта баруға да әзірмін!

Георгий. саган өрескелдеу сұрау беруге бола ма? — деп 
сұрады А.пекеей кысылынкырап.

~  Сұра, деп рұксат етті де. Беридзе мырс етіп күліп жі- 
бері. Аяк астынап мұнша сыпайы боіа каіғаның калай?

— Айтшы, сенің бұрын әйелің болған ғой?
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— Я,— айткам жокты деп акырын күрсінді Беридзе.—
Онын аты Маша еді.

— Сен оны сүймейтін бе едің?
— Сүйетінмін. Катты сүйетін едім, Алеша.
— Ол сенен кетіп калды ма, калай? Не болғанын түсін- 

дір,— деп Алексей дамылсыздана сүрады.— Сен ол туралы 
ешуакытта айтпаушы едіц ғой.

— Ол кайтыс болды. Босанар үстінде кайтты... Ұлым да 
өлді...

— Георгий кешіре гөр. Өзіме керек емес іске араласатын 
менің акмактык мінезім бар. Бірак мен саған доспын, сондык- 
тан борін білуге тиіспін.

Өткен касіретті еске түсіруден бірден күңгірт баскан жол- 
дасының жүзін көрмеу үшін, Алексеіі шапиіаң жүріп Беридзе- 
ніц алдына түсіп кетті. Беридзенің Таня Васильченконы шын 
жүректен беріле сүйетіндігіне, ол бүдан баскаша сүйе  ̂ алмай- 
тындығына Алексейдің әбден көзі жетіп, түсінді.

Беридзе оны куып жетті.
— Әнгіме басталганнан кейін, саган бәрін айтайын: Ма- 

шеньканың өлгеніне бес жыл болды. Онымен біз б рнеше жыл 
ғана түрдык, ал бұған дейін институттан таныс едік. Ол ө^ер- 
де: «Енді бір өзім ғана түрамын. Мемің жалғыз ғана махабба- 
тым бар еді, о.п тек саған гана арналған, солай болады да деп 
ант еткен едім. Ол меніц бетімнен сыйпап, біртүрлі даналык 
сабырмен: «Сүйіктім, оның керегі жок. Өзіңді жерге көмбе, тірі 
адамды ғана сүюге болады. Өлген адам туралы тек жаркын 
бейне гана калуға ти‘с. Сен деген біреуді катты бер:ле еүйіп, 
сол сүйгеніңнің басынан кұе ұшырмаудың камын ойлап жүре- 
тін адамсың ғой — сен сондай жансын, меы сені білем;н ғой. 
Тек өзіннің сезімінді көрінгенге жұмсама, көрсе кызарланба, 
болмашы ермек пен баянеыз бой көтеруді іздеме» деген еді. 
Оныц осы болжағанындай болып шыкты: мен тагы сүйдім! Ті- 
рі адамға бір ғана ееке түсіру ал екен.— Георгий Давыдоғич 
калжыңдамак болып еді, бірак омысы көн:лсіз шыкты: — АДен 
өзімиіц сакалымды да кәрі болып көрінейін деп қоя берген 
болатынмын. Моншада мені балалар талай рет атай деп те 
атаған-ды. Ал бұл сакал мені махаббаттан сактап кала ал- 
мады.

Жолдаеына богет жасаулан коркып, Алексей үндемеді. Ка- 
зір мүның бір мағналы, жаксы бірдене айткысы келді. бірақ 
әдеттегпей. керек снздері кезінде оның ойына келе коймады.

— Менің бар өмірім осымен бітті, деп ойпаған едім.— ле- 
ді Беридзе өзініц аягыныц астына карап.— Мен ол кезде еш- 
кімді де, ештеңені де көрмедім, көзімді кайғы басып кетті. Бі- 
рак өмір біткен жок! Саған, тегі, ешккен адамдардыц: «Мына, 
осы күнгілер, адамша сүйе білмейді»— деген сөздерін естуге
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тура келген болар. Дұрые емес, біз сүйе білеміз! Біз тек сүй- 
ген үшін өле бермейміз! Біз ол үшін тау копарамыз. Біз махаб- 
батымыз аркасында күштірек, жаксырак, әрі тазарак болэ
түсеміз! ‘Ш

Жеке басымыздын кайғысы мен сезімінен өзге, біздің та- 
ғы баска ісіміз де бар — ол бәрінен де манызды әрі кымбатты- 
рак... Мен әрдайым, кішкентай бала күніммен-ак жүмыс істеу- 
ді сүйдім: Семья.мызда әке.міз бізді енбекке тәрбиелеген еді 
Бірак мен Машеньканың өлімінен кейінгіден жүмысты ешуа- 
кытта істеп көргенім жок. Ол бейнебір өліп бара жатып өзі- 
нін күшін маған калдырып кеткен тәрізді. -гщ

Алексей көзін кен ашып Беридзеге карады, ол Беридзеш 
бұдан бүрын мүндай күйде көрмеген еді. Өткендегі махаббат 
пен казіргі махаббат оны жебеген тәрізді. Тіпті көптен бері тэ- 
ныс болсан да, адамнын сырын жете білмейді екенсің-ау деп 
ойлады Алексей таныркай сүйсініп. л

Беридзе бір кәрсе есіне түскендей, сөзін кілт токтата кой- 
ды да, Алексейге тесіле карады.

— Мен де саған өрескелдеу сүрау бермекшімін. Мүмкін бе;
— Әрине. л
— Ал егер Зина өлген болса, сен баска әйелді сүйер ме 

едін? Мысалы, Женяны. Ол саған өлердей ғашык кой.
— Қойшы әрі!— деді Алексей ызаланып. Көріп түрмын. 

сен өзіңнің мойындағаныңа ұялып тұрсың, ал оны шайып-жуыг 
жібер.мексің ғой: мұның не керегі бар? Одан да әнпмені доғэ 
райык.

— Доғарсак доғарайык,— деп келісті Беридзе.

Аспанды караңғылык торлап, кар калың жауа бастады 
Желдің екпіні күшейе түсті. Инженерлер бір километрдей де 
жер жүрген жок, алай-дүлей карлы боран түтеп кетті.

Беридзе мен Алексей саскандыктан токтай калысты. Айналэ 
гуілдеп, ызындап, сарнап кетті. Қатты жел ағаштардың ку бү- 
тактарын сындырып, аспанға үшырды. Ұзын карағай біресе 
ол жакка, біресе бүл жакка тенселді. Түтей соккан кар борань 
арасынан жакындағы ағаштар анда-санда көрініп калады да. 
желдің кайта соккан екпінімен жоғалып кетеді. Тайга біреуге 
бейнебір мұнын шағып зарлағандай.

Беридзе Ковшовты бір жуан ағаштың түбіне сүйреп апар- 
ды да, кулағына айкайлап:

— Алексей, біз екеуіміз, катерге душар болдык! Шамадан 
келгенше беріспеуге тырсармыз. Мен саған: тырысуымыз ке- 
рек деймін! Сен менен бір кадам кейін калма. Кейін калмэ 
деймін, әйтпесе кұрыйсың!

Тек желдің ұйткып соғып кеткен екпінінің ара-арасында ға-
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на жүруге мүмкін еді. Алексей Беридзенің сонынан ешнәрсе-
көрместен ере берді, Беридзе болса әлдекалай бір кереметпен 
жолдыи бағытын болжап келеді. Желді боран кайталап сок- 
кап кезінде шаңғышылар бүрісіп бір орында тұрып қалады. 
Жакыи жерден бір ағаш катты сатырлап барып кұлап түсті. 
Беридзе Алексейді жетектеп, баска жакка карай жалтарды.

— Бұл арадан Адунға шығу керек! Ашык жакка шығуы- 
мыз керек, деймін. Әйтпесе бізді басып жаншып кетеді! — деді 
айкайлап Беридзе.

Қарлы дауыл барған сайын үдей түсті, ұйткып соккан са- 
йын ағаштарды опырып кұлатып жатыр. Инженерлер біресе 
карға малтыға жығылып, біресе тұрып, кажымастан алға ка- 
рай жылжый берді...

Бұлар өзенге келіп шыкты. Беті ашық даладан жүру әлгі- 
ден де қыйын болды. Топырак аралас қарлы боранды ұшырып 
тұрған сұрапыл суык жел олардың беттері мен өңменінен сок- 
ты. Шаңғының жіңішке таяктары колдарынан ұшып кетердей 
желбірейд:. Өткіржел сүйектерінен өтті. Беридзе шаңғыны әрең 
дегенде козғалтса да токтамады, Алексей де боран тілгілеген 
бетін корғау үшін басын төмен тұкыртып, одан калып коіімау- 
ға тырысты.

Аса катты соккан сұрапылдың екпінінөн бұлар жығылып 
калды. Алексей өзін жерден көтеріп алып, күртік карға әке- 
ліп калай сокканын сезді. Беридзе де оның катарында тырба- 
лаңдап жатыр. Ол Алексейді мыктап ұстап алған, демін үзіп- 
үзіп алып, Алексейдің бетіне таяна бар күшімен:

— Токтауға болмайды!—деп айкайлады.— Оның сөзін жел 
кағып әкеткендіктен, сөздерін кайталап айтуға тура келді.— 
Токтауға болмайды, деймін! Жарылып кетсең де, жүре бер! 
Ешбір токтама, жүре бер деймін. Қорыкпа, кұтылып кетеміз! 
Ец керегі — рухты түсірмеу. Рухыңды түсірме деймін, күшіңді 
сакта, күтыңды кашырма! Менің ыктыныма панала! Ык жағы- 
ма панала деймін.

— Сен мені жұбатпай-ак кой, мен бой жеткен кыз емеспін 
ғой! — деп жауап берді Алексей де айқайлап.

Бұлар түрегелді де, бір минут шамасы сол орнында тұрды. 
Беридзе пистолетін әрең дегенде суырып алып, сырттан ша- 
қырған көмектен гөрі, жолдасын сергіту үшін екі рет жоғары 
карай атып жіберді.

Жүруге енді мүмкіндік жок еді. Демалу үшін аздап бөгеле 
отырып, инженерлер еибектеп жылжый бастады. Қатты кұйын 
буларды біресе токтатып, біресе кейін итеріп тастап, б:ресе ар- 
тынан. б:ресе алдьжан итермелеп, біресе төбелерінен ұрып, 
жерге тығып, біресе төменнен жоғары көтеріп жан-жактан куа- 
лай сокты.
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Беридзе жағдандың кыйыншылыгыиын бәрін түсініп, өзі 
туралы умытып, тек Алексей туралы ғана ойлады. Щ

— Ештене етпейді, Алеша, кұтылып шыгамыз! — деді ол 
айкай.іап. •

Георгий Давыдович тоңған колын колкабынан шығарып ал- 
ды да, фуфайкасының омырауынан колын кеудесіне басып жы- 
лытып, револьверін устады. Акырын шыккан мылтык даусы 
зуыллап, ыскырған желд:н даусымен лезде жок болып кетті.

Булар тым узак — мүмкін, б!р сағат, мүмк н тіпті үш са- 
ғаттан жер бауырлап еңбектеген болар. Беридзе Алексенмен 
енлі тіл катыскан жок, тек кезекті оғын ату үшін ғана токта- 
лып отырлы. Ок таусылып мылтыктың шаппасын баскан да 
да>сы шыкпайтын минут те жетті...

Бесінші тарау 
КАТАҢ ТАЛАП

Новинск:де карлы боран үш күн удайы басылмастан түтеп 
согып тур. Қораның корғандары мен телеграф бағаналарын 
кулатып, тактайдан жасалған кіші-гірім сарайларды біресе жо- 
ғары лактырып, біресе ұйткытып әкеліп жерге соғады. Желдіц 
екпіпіне түнде баскарма кеңсесінің төрт этажды үйінің шаты- 
рын жулып түсірді. Жұмсак карға төңкеріле кұлаған үйдін ша- 
тыры, анадайдан карағанда төбесінен кар баскан үйге ұксайды.

Кузьма Кузьмич Тополев, дегенмен, үйде шыдап отыра ал- 
май, ол мыктымсып көшеге шыкты, сағаттан астам уакыт ка- 
лын карга белшес нен омбылап әрең дегенде баскармаға жетті. 
Кабинетінде ол ұзак уакыт үсті-басын кардан тазалады, мұр- 
тына каткан мұздарды да ептеп түсірлі, катты уһледі. Үстінде- 
гі зілдей тонын шешпестен, Кузьма Кузьмич креслоға барып 
отырлы, столынан кағаздар салған папканы алып, жазуға кі- 
ріспек боллы. Бірак жаза алмады: сыя мұз болып, сыя сауыт- 
тын шарасынан асып кеткен.

Столының үстіндегі сыясыныңосы сыякты мұз болып катып 
калганын көріп Ковшовтың балаша таңыркап карағаны Топс- 
левтін есіне түсе кетті. Ол былай тұрсын, Алексейдің жаркын 
күлкісі де карттың көз алдына елестеп кетіп, еріксіз езу тартып 
койлы. Осы арада ол өзін:ң бір жол да жазу жаза алмайты- 
нын аиғарды, алдында жаткан кағаздарды ысыра тастап, екі 
кезін терезеден айырмай отырып, ойға шомды. Алексейдің жәче 
оны коршяған кызу жумыс пен жігерлі әрекеттердін орнының 
ойсырап тұрғанын, Кузьма Кузьмич өз-өзіне мойындауына ту- 
ра келді.

Ауя райының бузылуы және өзінін капалануы салдары- 
нян огы гонғы кундепдің бәрінде де сыокаттанып жаткан 
Кузьма Кузьмичтің бүгін мұнда не үшін келгені белгісіз.
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Бұдан біраз күн бұрын осындағьгның бәрі: сарай тәрізді суык 
кабииет, телефонның минут сайынғы шылдыры, ағылып кіріп- 
шығып жататын адамдар, жоба мәселелері жөніндегі кызу мас- 
лихаттар, «Алеша бала» деп Грубский койған Ковшовтың өз- 
өзіне сенімі мен таң каларлык дәрежеде арымайтын еңбек 
сүйгіштігі — міне осылардың бәрі бұған ұнамсыз болып көрі- 
нетін еді.

Бастыктардың оны осындан мазасыз кызметке неге таға- 
ііындағанын Тополев, әрине, б:рден-ак түсінген болатын. Оны 
кұрылыс жұмысының мүддесімен шұғылдандырғылары келді. 
Толып жатқан басқа жағдайларды айтпағанда, осының өзі 
оның карсылық ниетін коздырды, мұны ол міндеттерін тек 
формальды түрде орындау аркылы ғана іске асырды. Ескі 
жобаның он томына берік еңгізілген нәрселерге Беридзе мен 
Ковшовтың өзгеріс кіргізе алатындық кабілетіне Грубский 
сыякты Тополев те ■ сенбеді. Бұлар жаңадан келген адамдар, 
бұрынгылардың жұмысын тек жамандап, сынап, болмашы 
бірдемелерін өткізу үшін айқай-шу көтеріп жүрген сыяқты 
болып көрінді. Грубский олармен таласып, айтысып бірдеңе- 
лерді дәлелдемек болды; ал Тополев тек кана мысқылдап 
сырттан бакылаумен тынды.

Енді ол бұл туралы әрі өкініп, әрі таңыркап ойлап отыр. 
Казір оның Алексейге де, тіпті Беридзеге де ешбір қастык 
ойы жоқ еді. Басқармадағылардың бәрі де, жолда бара жат- 
канда боранға ұшыраған инженерлердің тағдырын ойлап үрей- 
ленуде еді. Олардан хабар-ошар кешіккен сайын, Тополевтін 
өзі де мазасыздана бастады.

Алексейдің: — «Жолымыз болуына тілектес болыңыз, Кузь- 
ма Кузьмич, үлкен жұмыспен кетіп бара жатырмыз, жаңа 
жобаны қапқа артып әкелеміз» деген аңқылдаған сөзіне — 
«Ешқандай үлкен жұмысты көріп тұрғаным жок, кәдімгі шаң- 
ғы теуіп бой көтеру, оны ойдағыдай өткізулеріңе тілектеспін. 
Ал жоба болса, капқа салып аркалап жүретін мысык емес»,— 
деп жауап беруге калайша тілі барып айтқанына ол енді өте 
қынжылып есіне түсірді.

Есуастық, неткен есуастық. Бұл өкпе-сакпа, кею, кәрілік 
күңкіл — кімге керек. Барлык өмірінде тек үлкен жұмыска се- 
ніп келген ол, үлкен жұмыстан қашықтап, ұсақ-түйектермен 
айналысамын деп ұтылып калғаінын енді білді. Жұмыс! Ол ка- 
зір жұмысты ауадан бетер тілеп зәру болды. Бірак Алексей 
болса казір жоқ, ал жұмысқа калай кірісудің карт жолын та- 
ба алмады.

— Өзінен-өзі шеттеп калған оның ешкімге керегі жок еді. 
Телефон шылдырамайды, адамдар бұған кірмейді, кабырғада- 
ғы сағат тоқтап калған, міне енді керек десе, сыя сауыттағы 
сыя да катып калыпты.
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Жалыктыратын жалғыздыкка шыдамай, Тополев баскарма-
нын бөлмелерін ешбір максатсыз жай аралай бастады. Кызмет- 
керлер мұнымен күліп сөйлеседі. Ол кызметкерлердін әркайсы- 
сынын беттеріне карады, берген сәлемдеріне жауап кайырып, 
өте шығады — олардын ешкайсысы карттың назарын аударар- 
лык әсер етпеді. Кузьма Кузьмичті қүлын терісінен тіккен 
куртка киген, басында ненің терісі екені белгісіз жүнді-ба-* 
рак бнркі бар Либерман токтатты. Суыктан кызарып кеткен 
беті мен мүрнын укалап койып, ол «жексұрын күнді» мыктап 
түрып балағаттап алды. Карттың колындағы шакшасын бай- 
кап калды да, насыбай сұрады, оны шуылдата кең танауына 
тартып жіберіп, таныркағандай шырай көрсетті де, кұмардан 
шыға түшкіріп-түшкіріп жіберді. .Ш

— Серуендеп жүрсіз бе, Кузьма Кузьмич? — деп сұрады
ол әдеппен.— Үйде отырсаныз болмай ма? Шешетайым-ау, карт- 
ты кім кіналаушы еді! • Я

— Серуендеп жүрмін,— деп Тополев мінгір ете түсті, сөй-
лесіп тұрған адамынан тауалы кайтып, керек десе, Беридзе 
мен Ковшов туралы Либерманнан жаңалык та сұрамастан ке- 
тіп калды. •,!

Өзінің кабинетіне кайтып келген Тополев, бірнәрсені күт- 
кендей, катарынан үш сағат тырп етпестен отырды, сөйтсе де 
ештенеболған жок. Рас, рабайсыз үлкен сұр пима киген, үстін- 
де кұндыз жағасын көтеріп алған күзен ішігі бар Грубский 
келді.

— Біздің Америка ашкыштар, өздерінің жалынды идеяла- 
рымен коса Адун бойында үсіп өлсе керек,— деді жіңішке да- 
уыспен, алаканын үрлеп жатып.

Карт жауап кату үшін колайлы сөз таппай, оны жана көр- 
ген адамдай-ак, таңданып, кадала карап калды. Кузьма Кузь- 
мичке кенеттен келген ой есінен адастырғандай кылды, өйтке- 
ні мынау тұрпайы, мүмкін залым адам, сонғы апталарда бұған 
жұмыс істеуге бөгет жасады, барлык пәле осыдан болды. Бір 
гана апта ма екен, айлар бойы! Мүмкін тіпті, жылдар бойы 
болар?

Есіне бірдеме түсіп, Грубскийдін тез кетіп калғанына, бұл 
катты куанды. Сол арада Кузьма Кузьмичтің өзінің бұрынғы 
жактаушысына беруге аузына түспей калған жауабы есіне 
түсті: «Мен сізге караймын да, сүйікті Петр Ефнмовнч, орыс- 
пын деп айтуға сіздің кандай правоңыз бар екеніне түсінбеймін? 
Сізлің орыска тән каркыныныз кайда? Жаналыкка деген ын- 
таныз кайла? Өзініздін орыстығыныздан не калды? Баяғыдан 
бері сіз ғылым мен техника жөнінле шет кұдай.парға табынуға 
әдеттенгенсіз, сондыктан да нак касынызла іиашылып жаткан 
алтын баилыктардан, тарамыс колынызды бір-ак сілтеп, аулак 
кашасыз. Сонымен сізде өз күшіңізге де, тұкымдастарыңыздын
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өнеріне де сену деген жок болмай, тек мәліметші калын кітап- 
ка сүйенген өзінізге өзініздін мәз болушылығыңыз болған ғой. 
Ал казір сіз не болдыңыз?.. Түк те емессіз!»

Кузьма Кузьмичтің шенеу сөзі, осы тәрізді сөйлемдерден 
күралып жасалған еді. Ал одан әрі өзіне деген зілді сөздер: 
«Сен сонымен бірге емес пе едін? Тополев пен Грубскийдін — 
егіз козыдай екендігін дәлелдеуге сен өзің де шаманнан кел- 
генше тырысып бакпайсын ба?» Бұл туралы ойлау сондай ко- 
лайсыз, тіпті Кузьма Кузьмич осы пікірден ат-тонын ала ка- 
шып күтылғысы келді.

Тополев отырған бөлмеге баска ешкім кірген жок. Екі-үш 
адам кабинетті ашып карап кетті. Бірак оларға керегі Тополев 
емес еді. Үстінде пальто, басында ак түбіт шәлісі бар Женя 
Козлова есікті акырын ашты да, картка карамастан босағада 
түрып бөлмені айнала шолып карады.

— Кірініз, бойжеткен,— деді кызға Кузьма Кузьмич кар- 
лыккан жуан даусымен.

Женя амандасты да, бір минуттай ойланып тұрып, үйге 
кірді. Тополев мұнын Таня Васильченконын досы екендігін бі- 
летін-ді, ал кұрылыска келгенге дейін олармен таныс болмаса 
да, неліктен екені белгісіз, сол екі кызды бұл баяғыдан, бала 
күндерінен білетін тәрізді еді. Біркатардан бері, Козлова асха- 
наға бірге бару үшін немесе іс жөнінде Гречкиннен кейде тіпті 
жай Алексейге жиі-жиі келе беретін-ді. Кыздын әдетте, Ков- 
шовка карап диванда жуас кана отырғанынан Женя үшін 
Алексей тек бір жерде істеп жүрген жай қызметкер ғана емес 
екенін Тополев аңғаратын.

— Боп-бос канырап түр, дұрыс емес пе? — деп сұрады карт 
ниеттестік білдіргендей, кабағын көтеріп.— Үн-түнсіз, өлі жанға 
ұсаған карт отыр, оны есёптеуге болмайды. Ал керек адам жоқ. 
Керісінше болса кандай жаксы болар еді, Женя, ә? — деді.

— Кузьма Кузьмич олар туралы енібір хабар жок кой. Мен 
коркамын! — Оның даусы мен тостағандай мөлдір көздері 
кауіптенгендікті аңғартты.— Мен өзім, соларды шанғымен із- 
деп шыгуға әзірмін. Татьянаны шакыруға әрекеттеніп едім, 
байланыс жок, тегі бүкіл линияны боран бұзып кеткен болу 
керек. Кузьма Кузьмич, енді не істейміз?

— Абыржуға дәлел жок, олар бір колайлы жерде паналап 
жаткан болу керек,— деді Тополев, Женянын сөзі өзін тым 
мазасыздандырып кетсе де, басу айтып.— Кызым, бес минут1- 
тай огырып, акылдасалык. Кәне, айналада не болып жатканы- 
мен таныстыршы.

Женя мәліметтін тағы да көңілеіз екендігін айтты: соғыс 
Москванын іргесінде жүріп жаткан көрінеді, жұргтын бәрі 
жапондар туралы тағы да айтып жүр, олар шекарада бейбас- 
тақтык жасап жатса керек, Залкинд бөлімдердің жұмысын
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Акыры кыз түеінлі:
— Не жаман дейсіз? Володя ма? Володяға бірдене бол-

ған ба?
— Соған жуык,— деп Тополев бұлдыратып жауап берді.

— Солан, соған жуык!
— Нені окы дейсін? —  деп коймады кыз.—  Атай, айты- 

нызшы, сіз неменеге күмілжіп тұрсыз? Нені оку керек? Қане,
айтынызшы!..

Женя, капыл-кұпыл, бөлімге карай жүгіріп кетті. Кузьма 
Кузьмич бірнеше минут отырды да, содан кейін екі карындаш- 
тын ұшын жаксылап шығарып алып, ж азуға ыңғайланды. Д е- 
генмен, ол өзі де сезбестен, Беридзе мен Ковшовтын машакат- 
ты істеріне араласып кетіп еді. Олардын бұғаз аркылы өту 
жайындағы ерекше ой бөліп жүрген пікірлерін, карттың да ой- 
лайтындығын ол өзі әлденеше рет сезді. Беридзенің кыс ж ағ- 
дайындағы жұмыстар жөніндегі шешімінің дұрыстығы мен ба- 
тылдығын, егер бұл байкамаған болса, онда ол тіпті көзсіз 
болған болар еді. Олар бұғазда кыстыгүні траншеяны калай 
казатындығын әлі ойланып болған жок. Бұл жөнде карттың 
өзі де ойланып жүрген кезде, Ковшов мұнымен осы мәселе жө- 
нінде сөйлесті. Онын басына бір кызык ойлар келді, сол ойға 
әлсін-әлі кайталап соғып, бұл астарлы міндеттің шешілуі, бұған, 
Тополевке тиісті екендігіне катты сенімді еді.

Кузьма Кузьмичтің көп жылдан бергі серігі— үлкен калта 
сағаты, кызмет аяғының такалып калғандығын көрсетті. Тозы- 
ғы жетіп күңгірттенген циферблатына карады да, үйге кайту 
керек пе, немесе осында калу керек пе, деп карт біраз ойға сал- 
ды. Жазу мен еееп жұмыстарын үйде істеуге де болады,- онда 
жылырак, онын есесіне ол бұл арадан Алексей жөніндегі жаңа- 
лыктарды тезірек біледі. Максим Горькийге ұксаған бойшаң, 
бурыл бас, бет әлпеті түкснген, ұзын мұртты карт колын тоны- 
ның калтасына салып, кабинетте ерсілі-карсылы жүре бастады. 
Ойламаған жерден бір кішкене кыз жүгіріп кірді. Тополевтін 
таңыркағанына карай, кызға дәл осы кісінің өзі керек екен.

— С.ізді әрең дегенде таптым ғой! Мен бізде Тополев деген 
инженердің барын да білмейтін едім, сіздін атыныз шыкпаушы 
еді!—деді кыз, карттың жүрегіне аткан октай тиетінін түсінбей, 
ол бұл сөздерді тек әшейін айта салды.— Осы арада ылғый 
Алеша Ковшов отыратын еді, мен ол кісіні жаксы білемін. Сіз 
оның орынбасары екенсіз ғой? Мәс-саған! Қарт адам жас жі- 
гіттің карамағында! Енді сізді де білетін боламын. Тезірек жү- 
ріңіз, парторг сізді бөлім бастыктарыңьіҢ мәжілісіне шакырады.

Кыз жүгіріп кетіп калды. Кузьма Кузьмич бір ауыз сөз айту- 
ға да үлгірмеді. Есік алдында ол баяғы әдетінше алкам-салкам 
болып жүрген Кобзевпен кездесті. Залкинд оны да шакырыпты, 
тегі бұл екеуін Ковшовтың орнына шакырған болу керек.
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Мәжяйс бадшс жэтыр елі. З а л ш і  Т о о ам еікя  ле. Ғоб- 
жаоеа де жылы іиырайгвеа а ш и .ц ш д ,  отырыішзлар деш
Шйлаш.

— М еи 'парторггарм ея. ком ш ргтарм еи б 'р ге  тәртіп жашв 
в ш  ч ж Vмы?.та га кемішіліктер т>'ралы свблесуге бвдім бас- 
т к - т гф ы н  ш ш ш ры л оты рм ы я.—  Оойлей бер .—  делі ол, сш а- 
лы±: қагыада оез тосьш турегеаіп тұрған Гречішапе Сгсын 
жэеа.

— Баз жүргізтеи теэаоер}’ жүмы-гы. батімдерліа тереиде жа- 
сырыкыл жатіыів кемшідіктеріа та.тгы. Греч.чиа бұл кемпгідМ 
тергіа томеяве-: калай үске шыкхаядығын колымен ишаралаа

ет і і  втгі.—  Амал иешіх. бүгін біз ешбір бадімді м ы вау өяе- 
гегі бвлім, осыдая үлгі алыядар деп айта алмаймыз. Ж аһат- 
еыз адамлар кай х е р д е  болса да бар. Ж үмыска кешігіп ке- 
діп. ертерек шығыл кет>-ді сүйегін адамдар әлі де табыдады. 
Кейбіреулер взік іа  жайбаракаттығыя боранмен және баска 
турлі кыйышпылык жағдайлармен жуып-шайғылары келеді. 
Г р е - з ш н  кш ы я кырау басып катыл тұрған терезеге карай 
сгілтеді.— Кел жүрт мемлекеттік уакытты бағаламайды. ғетал- 
ды г.оридорларда жүреді, жүмыс уакытында бос евз сөйлейді, 
майданнын жайын сез егіп талкылап картанын касында тым 
ұзак уакыт турыл алады. М айданға күрсінумен немесе сш ак 
г пнямен квмек беруге болмайтындыгын ояар естері-
иен ош ғарғая. Айтута да калайсыз. сонымен бірге оны жасы- 
рьп кад;.?а да болиайды: біздін кейб:р бөлімдерімізде трас- 
санын сүраулары мен тілектеріне сай іс істеп, адалдыклен 
жан-тәнін сала кыймылдаушылык тәрізді карым-катнастар әлі 
калылтасып тәрбиеленіп жеткен жок. Осында отырғандардын 
б^рі трассанын кызметін істеуге тиісті екенін, сат үшін отыр- 
ғандарын аппараттағылардын бірсыпырасы түсінбейді.

Гречкин свйлегенде колын жігерлене сілтеп койып, әрі кызу, 
»рі катан свйледі. Онын сөзін жүрт өте ылтнпат конып тында- 
ды. Ол взінін айтуынша, тәулігінде жыйырма сағат ісгеуге 
таби?аттын взі кабйтет пен акыл берген тәжрибеші-зкономнст 
екен,— күрылыстын басшылыгы ауысканнан кейін баскарма- 
ның емірінде кернекті орын ала бастаған. Батманов мүны ба- 
кылау-жоспар бөлімі етіп койған. Гречкин баскарма бастығын- 
да өткізілетін даспетчерлік мәжлісінде тұракты баяндамашы 
болып алған. Баскарманың профсоюз жүмысын Гречкнн каі-  
лективке сезілетіндей түрде, белсене басшылық етіп келеді. 
Казіргі оның сөйлеген сөзінен де оның бөлімдерді катан, кұл- 
шына тексергендігі көрінш тұр. 1

— Менің сөзім кіріспе сыякты-ак болсын,— деп корытты 
Гречкин, отырғандарды дөнгелек өткір көзімен айнала бір шо- 
дыл өтіп,— Бөлімде болған жолдастар, олардан не тапканды- 
т и  өздері айтар.



Залкннл жарыс сөзді кыскаша кіріспе сөзбен бастады:
— Толғағы жеткен мәселелердін бәрін, тура ашык айтыныз- 

дар. Сүйікті бастыкты немесе жаксы достарынызды өкпелетіп 
алармыз деп корыкпай, беті-жүзіне карамай сынайтын болы- 
ныздар. Бәріміз біріккенде біз анағүрлым күштіміз, сыннан 
сыркаттанбаймыз, сын бізге тек пайда келтіретін ғана бола- 
ды Бос сөз сөйлемеу үшін, әркайсынызға он мннут уакытбере- 
мін. Біздін он сағат мәжліс күрып отыруға какымыз жок. 
Үрыс-керіске, өсекке және үсак-түйекке түсіп кетпеуге тырысы- 
ныздар.

Бәрі де кыска сөйледі, сөздері онша келісті, көркем болма- 
са да, әркайсысы кыза, өз сөздерінін шындығына көзі жете 
сөйледі. Пеге екенін кім білсін, бүл Тополевтін кытығына тиіп 
отырды. Сөйлеушілердің көпшілігі жастар, тым жастар екен- 
дігін көріп отыр. Бірінші сөйлеушілердің катарында Женя Коз- 
лова сөз алды.

Столдын касына барып, кыз эуелі төмен карап, кызаран- 
дап, өзінін күиііне сенбегендей сөйледі. Ол бүрын мүндай мәж- 
лістерде сөйлеп көрмеген еді және екі үлкен бөлімнін бастык- 
тары туралы колайсыз, катан сөздер айтатындыгын ойланып 
жүрексінді. Женя бір ғана секундка жалтактап, өзінін сөзін 
токтатып, шығып кетіп калғысы келгендігін әрен басты, бір 
кезде ол көркемөнершілер концертінде де сөйтіп кетіп кал- 
ған болатын.

Гречкин ызаланғаннан бетін тыржыйтты, керек десе теріс 
қарап отырды. Сл Козлованыц сөзін үміттене күтіп еді, енді 
көнілі кайтып калды. Жайышылыкта көи сөйлейтін және әр- 
нәрседен ілік тауып жүретін ол, Женяға жаксы карап, әркашан 
да оны бөлмепіц мүддесіне карай тартып баулауға ыждағат 
салатын еді. Ол бір кезде Алексейге Козлованы өзінің тәуір 
кызметкері деп санайтындыгыи мактан етіп айткан болатын. 
Женяны комсомол үйымыныц ісіне батылырак тарту туралы 
Алексейдін үсынысы Гречкинге ұнап еді. Олар кепінге кал- 
дырмай, кызды сонда-ак шакырып алып, осы жөнде онымен 
ұзак сөйлеекен де болатын.

Гречкиннің риза болмай отырғандығын Женя байкап кал- 
ды, ал өзінің сөйлей алмай бүлдіргендігі туралы АлРксейге ол 
сөзсіз айтады деп ойлады. Бұл онын жалтактығы мен үялшак- 
тығын бірден жойып жіберді. Ол батылырак сөйлей бастады, 
Гречкинге тағы бір карады да, оның макүлдап жымыйып отыр- 
ғанын көрді.

Женяның бригадасы жабдыктау бөліміндегі толып жаткан 
тәртіпсіздіктердін бетін ашкан екен. Федосовтың кызметкер- 
лерінін столынан трассадан келіп, жауапсыз калдырылған за- 
явка-кағаздар, жөнелтілмеген асығыс телеграммалар, ұмыты- 
лып қалған кағаздар табылған. Федосов бөлімін тексергенге
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калай болса солан мен-мендікпен караған. Ол осы кенестің өзін-
де де сөз жарыстыра сөйлеп, калжыңдауға, кейбір кетіп жат- 
кан кателіктер мен жанылыстардын барлығын да жұмыстын 
көптігіне аударуға әрекет жасап бакты.

— Бұл теріс әрі зыянды көзкарас кой,— деді Женя.— Мұн-
дай көзкарас, кандай жолсыздыкты болса да бүркеп коюға 
бұлтарыс жол береді. щ

Содан кейін ол Либерманға көшті. Бұл барлығын әсірелен- 
діруге және бүркемелеуге тырысып, көз бояушылыкқа салына- 
тын болған, мұны осы тұрғысынан айыптады. т И

Аныптаулар ауыр болып шыкты, Залкиндтің алдынала 
ескертуіне карамастан, бөлім бастығының екеуі де мұндай бо- 
лады деп күткен жок еді. Ал Женя әлі барлығын айтып бітір- 
ген жок. Уакыты бітті. Ол кол сағатына карады да, сөзін бі- 
тірместен токтады. Залкинд те оны костап басын изеді. 1

— Біздін арамызда, Лнберман мен Федосовтын арасындағы
кастык туралы адам күлерлік бір сөздер баяғыдан бері айты- 
лып жүр,— деді Женя сөзін асыға сөйлеп.— Мен оны калжын 
деп ойлап, әрі жастары үлкен жэне байсалды адамдар осын- 
дай ойыншык бірденелермен әуреленеді дейсің бе деп сенген 
жок едім. Ал казір сол екі бөлімнің арасында нағыз соғыстыа 
өзіне жуык шайкас жүріп жатканына көзім жетті... Менінәкем 
маркұм осы Адунда көп жыл өмір сүрген адам. нанайдын ру- 
лары арасындағы бір кастык туралы сол кісі әнгіме етіп айта- 
тын еді. Әрине, казір ешкандан кастык жок, ол тек бірен-са- 
ран жағдайларда ғана шығуы мүмкін, әкем мүны рулык 
стройдын калдығы дейтұғын еді. Либерманның Федосовка, ал 
Федосовтың Либерманға айткан сөздерін тыңдағанымда. әкем- 
нін сөзі есіме түсіп, біздің екі бастығымыздың ұрыс-таласы 
да сол өткен ғасырлардың әдет-ғұрпының қалдығы екен деп 
ойладым. 1

— Тым асыра сілтеп жібердің білем, кыз,— деді Федосов
даусын катты шығарып. Щ

— Жок, асыра сілтеу емес,— деді ол тез бұрылып және 
колын жайды.— Жолдастар, у.аған айтыныздаршы, жұмыс- 
тың катарлас учаскесіне койылған советтің екі адамы, біріне- 
бірі бөгет жасай бастаса. бұл анайылык уакыйғаны ескінін 
калдығы демегенде не дейміз. Мүмкін, олардыкы жарыс шы- 
ғар, онда менін катемді жөндеңіздер.

Бірнеше адам кол шапалактады. Залкинд күлкісін білдір- 
меймін деп. столға карай енкейді.

— Адамды бостан-боска каралауға болмайды ғой,— деді 
Либерман, жұ-рттын тынышталған кезін күтіп отырып.

— Ә, сіз фактьі тілейсіз бе? Жаксы факты да келтірейін.
Фактылары сондай ойға сыймайтын мағнасыз, күлдіргі еді.

Женя сөзін тоқтата тұрды да, дереу Либерманның касына кел-
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ді, баска жұртты ұмыткандай, абыржығанынан акырын дауыс-
пен оның өзіне ғана:

— Сіз адамдарды неге сүйе білмейсіз. Сізде кайырымды- 
лык неге жок. Сіздін адал адам екенінізді, басканын ала жі- 
бін аттамайтыпынызды білемін. Бірак сіздін баска адамдары- 
ныз адал болмай отырса, сіздікінің өзі нағыз адалдык бола 
кояр ма екен. Сіз кейде: «Бізге не нәрсе керек болса, сонын 
бәрін табамын...— Менен баска ешкім таба алмайды» деп мак- 
танасыз.— Ол солай болар да. Ал одан не пайда. Сіз бір мын 
макталы куртка алдыныз делік, ол складта жатады. Сол кезде 
жетінші учаскеде куртка жетпейді, адамдар тонып, сізді ая- 
май сыбайды. Бұл сіздін ойынызға да кіріп шыкпайды, бас- 
тык сізге куртка ушін алғысын айтты болды ғой. А\ен сіздін 
бөлімнен үшінші учаскеден келген төрт телеграмма таптым: 
оларда жарма жок екен. Сіз телеграммаға назар аудармаған- 
сыз, өйткені, сізге ен бастысы — жарманы беру емес, тауып 
алу болған. Сіз тауып алғансыз, ал калғаны онша манызды 
іс емес.

Лнберман иығын комдап, көзін кайта-кайта жыпылыктатып 
отырды. Ол карсыласып көрейін деп еді, бірак Женя оған бір
ауыз сөз айткызбады.

— Сіз маған жауап берінізші,— деді кыз, сол алкынған 
калпы табандап.— сол курткаларды, жармаларды және баска 
толып жаткан заттарды тауып алуға. сіз не үшін тырысасыз? 
Шынымен,— «Либерман не деген жаксы жабдыктаушы еді — 
бәрін де тауып ала алды»,— деп айту үшін ғана істейсіз бе? 
М ұны а барлыгы түкке тұрмайтын нәрсе. Сіз тек бір-ак нәрсені 
ойлауыныз керек: жұрттын киімі бутін, тамағы ток. оларга аяз 
кезінде жылы болсын. Сізде жан деген жок. Жаннын орнына 
өзімшілдік — міне менін сізге бар айтарым осы.

Козлова жан-жағына карады да, аздап ыағайсызданыл ка- 
лып. орнына кайтып келді.

— Шешетайым-ау, кыздын бул жалынды сөзі кімге кы- 
зыкты екен! — деді Либерман, парторгка білдіртпей карап.

— Мағаи кызыкты. Және бгрлык жолдастарға керек. Ал 
ен алдымен— муны тындау сізғе пайдалы,— деп Залкинд 
Либерманға тіке карап катал айтты. Женяға карай бурьілып, 
оіан жылы жүзбен жымыйып койды.— Сөйлей бер...

Куанған Гречкин, Женядан көзін алмай карап отыр. «Бас- 
каны кайдан білейін, ал менін білетінім: Женянын ен кызы- 
*атыны би мен хор үйірмесі еді. Ал біз Алеша екеуміз муны 
комсомол жумысына тартып ед ік— міне енді көрініз»,— деп 
Гречкин канағаттана ойланып отыр. Сөзін сөйлеп жатып, Же- 
ня бір кезде мунын атын да атап койды. Женя буған да тиі- 
седі екен деп, Гречкин ойлаған жок еді. бірак бул өкпелеген 
жоқ, онын көзіне көзі тусіп кеткен кезде, басын изеп койды.
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— Керек десе Ковшов пен Гречкин, коммунистер әрі бөлім
бастыктары,— деді Женя,— тіпті солардын өзі де бізге тым 
аз сенеді. бэрін де өздері істеуге тырысады. Коллективтің ко- 
лынан келе алатын істі, бір адамнын шамасы жетіп істей ал- 
майтынын біз білеміз ғой... Михаил Борнсович, мен болдым. 
Қорытындыда айтарым: бұл мәжлісіміз дұрыс, бұл мәжліс ма- 
ған ұнайды, амал каніиа, тек бұған Ковшов пен Беридзе жол- 
дастар және кұрылыс бастығы катнаса алмады. Біз тек олар 
жок жерде ғана батыл және жүректі болып шыккан сыяктан- 
дық. ||

— Бұған ешкім кысылмай-ак койсын,— деді Залкинд.— 
Батманов, Беридзе мен Ковшов осында катнасып отыр деп 
есептеңіздер. Солар үшін бір өзім жауап беруге міндетіме ала-

Женя үндемеді, өзінің денелі тұлғасын кысып тұрған көк 
свнтрін түзетіп койды да, Гречкиннің қатарындағы өзінің орын- 
дығына келіп отырды. Біреулер күлді ме екен? — деп жан- 
жағына каранды. -і

— Жарайсың,— деді Гречкин сыбырлап.— Көп кешікпей 
Татьянаны да беліңе кыстырып әкетесің. Сен тіпті өзіннің тә- 
нір тұткан Алешаңа да тісіңді басып жібердің ғой. Макұлдай- 
ыын мұнынды!

Женя оған немкұрайды көзбен карады да, түк жауап кат- 
пады. Онын алкынған жүрегі әлі басылған жок еді.

Айтылып жаткан сөздер жұрттың бәрінен гөрі Тополевке 
күштірек әсер етті. Женяның, тағы баскалардың айткан- 
дарының барлығы бұған арналғандай: «Ескінің калдығы»,— 
деген сөзді бұл өз ішінен кайталап айтты және ұялу сезімі 
барған сайын ұлғая түсті. «Бұлармен тізерлесе, бір жұмысты 
істей отырып, олардан сонша алыс болуға да болады екен 
ғой» — деп катты ойлады Кузьма Кузьмич. Неге екенін кім 
білсін, мәжлісте әйтеуір өзі турглы да сөз болатындығына, 
карт күні бұрын сенді. Ол онан корыкса да, сынағанды тіледі.

Петя Гудкнн сөз алды. Ол нак сол Тополев туралы сөйледі. 
Алғашкы сөзін айкайлап жылдам сөйледі, карт инженердін 
бетіне карады да, Петя мүдіріп калды,— бүкіл бет бейнесі 
жабыркаған, Кузьма Кузьмичтің аянышты ауыр көз карасы, 
жас жігітті бөгеп тастады.

— Сөйлей бер, Петя,— деді, Тополевтің карағанына көзі 
түскен және жас техниктің кідіріп калғанын байкаған Зал- 
кннд.— Шындықты айтканыңа Тополев жолдас саған өкпеле- 
мейді. Сен істің жайын айтпакшы болып тұрсың ғой.

Анта бер, Петя, мен өкпелемеймін,— деді карт карлык- 
кан дауыспен естілер-естілмес.

— Біздің бөлімдегі жұмыс та жаксы емес,— деді Петя 
кысылған, тұтыккан дауыспен,— Коллектнв, әрине, істеп жа-



тыр. журт міндетін түсінеді, бар күшін салып істеуге тырыса- 
ды. Бірак біз Тополев жолдаска риза емеспіз. Ол ірі инженер, 
онын білімі көп. бірак Алексей Николаевич Ковшовка ол жақ- 
сылап көмектеспейді. Сондыктан да әрине, Алексей Николае- 
вичке кыйын бо.пып жүр. Сонын тіпті кай уакытта үйктайты- 
кын білмей-ак койдым, егер сағат төртте оның кабинетінде шам 
жанып түрса, танертенгі сегізде де шам жанып түратынын 
менің байкағаным бар... Тополев жолдас, сіздің кабннетінізде 
не болып жатканы бізге көрінбейді екен деп ойламаныз, біз 
бәрін де ееземіз.

Петя алкынғаннан колдарын кайда коюға білмей козғай 
берді. Ол калтасынан кол орамалын алды да, жүмарлай баста-
ды, сонсоң кайтадан салып койды.

— Міне, казір былай болып отыр,— Алексей Николаевич 
трассада жүр, бөлім болса басшысыз калды. Тополев жолдас 
орынбасар болып есептепеді, бірак оның бөлімнін жүмысында 
шаруасы жок. Біз барлық мәселе жөнінде Кобзев жолдаска 
барамыз, орынбасар ол емес кбй және бүкіл бөлімге жауапты 
да емес. Онын істеп жүргенінін өзі дүрыс та емес: өйткені 
бастыктың есен-сау отырған орынбасары турғанда, не үшін ол 
мәселе шешуге тиісті. Және өзі умытшактау да адам, оған бэ- 
рін камту кынын соғады.

— Тірідей сойды! — 'деп аһ үрып Кобзев бетін басты. Отыр-
ғандар күліп жіберді.

— Күлетін ештене жок, мен шынын айтып түрмын,— деді 
Петя ашулана даусын көтеріп.— Егер күлетін болсаңыздар
сөзімді токтатамын.

— Сөйлей бер, Петя, ашуланба, біз сенін сөзіңді тыңдап
отырмыз,— деді Залкинд.

— Тополев жолдас неліктен барлығынан бойын аулак ұе- 
тайды, біз соны білуге тиістіміз,— деді жас жігіт сөзін жалғай. 
— Оның ешкіммен, ештенемен жүмысы жок. Міне мен бөлімде- 
гі ко.мсорг және катардағы техннкпін, бүл кісі менімен калай 
істеп жүргенім туралы тым болмаса, бір рет сөйлесті ме екен? 
Жок, неге олай? Шынымен онын менен сүрайтын ештеңесі, 
менің оған айтатын ештенем болмағаны ма?.. Біз бір рет Алек- 
сей Николаевичтен Тополев туралы сүраған болатынбыз. Ол 
бізге ашуланып: «Немене ол, сендерге бөгет жасап жүр ме? 
Сендерге менін берген тапсырмам да жетер. Егер аз болса ке- 
ліңдер, косып беремін» — деген-ді. Біз енді түсіндік: Алексей 
Николаевнч, тегі, баскаша жауап бере алмаған болуы керек...

Петя орамалын тағы суырып алды, бетіне карай апарды 
да, жүмарлап бүктеп, пиджагінін калтасына салып конды.

— Парторг жолдас, бүгін сізге және Тополев жолдасқа 
сүрак бермекшімін. Тағы күлкі болып көрінер ме екен... Осы 
мен ылғый ойлаймын да жүремін: Сталин жолдастың алтыншы
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ю н е  яге-інші ноябрьдегі сөзін Кузьма Кузьмич естіді ме е: ен
алж- есгшеді ме екен? Егер де ол естіген болып, осылай сал- 
с ь а  ьлнмен калып койған болса. онда мен будан былай То- 
пслев жолдаска біздін калай карауымыз керек екендігін, 
тіиіті біле алмай турмын. Кузьма Кузьмич, менін сізге байла- 
нысканыма маған ғафу етініз. Сіз ушін де, Алексей Николае- 
н ч  ушін де бізге уят кой. Онын үстіне ол... трассада бас ин- 
женермен екеуі... мумкін сонда каза тапкан шығар... Ал сізге
бәрібір... Я I

Ж.ігіттін даусы дірілдеп кетіп. басылып калды. Петя сөзін 
токтатты, орамалын алмакшы болды, бірак колын сілтеп жібе- 
ріл кабинеттен шыға жөнелді. есік алдында турғаны кандай 
жаксы болган. Залкннд Женяға карады. онын өзі де көзінін 
жасын әрен токтатып, Петянын сокынан асыға басып шығып 
кетті. 1

Үкім шығару алдында сот залында болатын жым-жырт 
тыныштыкка уксас, ауыр бір тыныштык орнады. Барлығы 
басын төмен салып жіберген Тополевке карады.

— Біздің ол жолдастарға дуға окып. иман айтатын ешбір 
дәлеліміз жок,— деді Залкннд түрегеліп.—Денсаулыктары 
жаксы кайратты адамдар, оларға ештене болмайты-дығына 
мен сенімдімін. Женя Козлова мен Тополев селектор аокылы 
Татьпна Васильченкомен сөйлескен — ол ннженерлеод:н боран 
согар алдында сау. аман-есен кеткендігін көріпті. Кхзьма Кузь- 
мич, солан емес пе? Будан баска да. мен бүгін әскери летчик- 
тер аркылы курылыс бастығынан хабар алдым: ол дз кайту- 
ға ынғайланып жаткан көрінеді. Тегі, саіардын үшеуі де 
әне-міне дегеише келіп калар. Щ

...Петя Гудкин селектор уйінде тұр. Оған проводтағы шеткі 
учаскемен сөйлесуге руксат етілген блатьн. Ол трубкада ай- 
ғайлап Таня Васильчеккокы шакыгды. өзінін арт жағында 
турган Женяны банкамады. і

— Проводтағы кім- Кім? Панков? Генка. сенбігін? Дежлт>- 
ныймысык? Бул мен— Гудмп. Гудкмн ше. Петя. А? Тусінбей- 
місіа? Мен — Пе-я Гуд-кғк Бь.тъг>тё Петюнчнк. Я. Петюнчик. 
Енді түсікдін бег .Алексеі Нк-лаеьғч тл оалы. Ковшов түралы 
ештене біджія 5е? Блмедс дегаг гж? Одарды тгппады' ма?.. 
Сек анык 5: легіг гоё-

Ол жгуабьи е г т х  д х  *Т }хіігкы  квкілсіз салып койды, 
бурыла берід, к-ьх й ь т ід  бу.дайггн Женяны көрді. Бұлар ун 
каты стагггк , З і..т о :кх- іі ішСягаегізе кантыа келді. Техник 
тұшергеь ғ. я.тпм басағлдл т о гт ы  г  г і  ш

— Гудкик ждххаі. сіі оезшіажі б гірлліз бе, әлі ле сөйлей- 
бе? я я  с ^ и в с  Змммні і лія огмрі и  рға кара-

мпуға й" э'Гіі т — Ъ'с тен ге- тлгт—е адыадык. Сея бізге
колынды эцг-2 3 . хгзмкдш. м  о м н а ійеттш.
азг



— Мен бәрін ле айттым,— деді Петя жуан лауыепен.
— Көріп түрмысын, сен өзіне өзің риза емессін. Ойдағыдай 

гейле: ч, сөйтіп кенет талма ауруы бар адамдай батып кет- 
7 ..... С; .ч күні бүрын еніреп оларға дауыс кып жүргеніңді Бе- 
р дзе мен Ковшов келгенде айтармын.

Мәжліс жүріп жатты, тек казір Кузьма Кузьмич сөйлеген- 
дегдін еөзін бакылай алмай отыр еді. Петя оған аса катты 
соккы берді, бүл соккыға осы соңғы күндердегі соккынын бәрі 
келіп косылғандай болды.

Карттын жүрегін білдірмей сыздаткан ауру, мннут сайын 
аскыныл, үдей түсті. Онын басы катып, ойы шатасып икемге 
келе алмады. Тегі, Петя, Женя, Залкннд тағы баскалары онын 
еөйлегенін күтіп отырған болар. Ол жауап кайтаруга тиісті... 
біг.ак жауап бермейді. Казір онын жауап берерліктей де еште- 
аес: жок. т

Карттын жайын Залкннд те, баскалар да түсінді. Тополев- 
тін әркашан да сондай мызғымас күшті. өре жетпеетей түрі, 
бүлардың көз алдында өзгеріп кетті. Бүл кісінін ауырып кал- 
гандығы бірден белгілі еді: көзі кызарып, беті албырап, кеу- 
десінде бір сырыл пайда болды. Оған тіпті басын көтерудін 
өзі кыйын болып отырғанға үксайды.

Женякың колынан Залкиндтің берген запнскасын көріп, 
Тополев өзінен олардын не тілейтіндерін, бірден түсіне алмай 
калды. Кағазды ашып, үзакокыды: «Кузьма Кузьмнч. сіз мына 
жігіттің сөзін де, біздің бәріміздің еөзімізді де дүрыс түсінуге 
тиістісіз. Біз сізді шындап күрметтегіміз келеді. Қазір сізге 
ауыр тиген шығар — сіз бірнәрсеге кынжылып, тіпті сырқатта- 
нып отырғандансыз. Үйге кайтыныз, сонынан талқылармыз жә- 
не түсінісерміз деп ойлаймын. Берндзе мен Ковшов қайтып 
келісімен сізге дереу хабарлауға уәде беремін». Тополев пар- 
торгка түнжырап карады да, көнбей басын шайқады, мүны- 
сымен менін денім сау демекші болды. «Менік Алексейді күтіп, 
кынжылып отырғанымды бүл кайдан біледі екен?» — деп ой- 
лады ол.

Залкннд мәжлісті аяктауға таянды. Онын сөзі жалпылама 
да. өнеге айту да болмай кыскаша кайырылды. Ол кемшіліктер 
жайында айтылған сөздерді кайталаған жоқ. бірақ оны қалай 
түзету керек екендігін айтты. Осы айтқанында бір сөз бар еді— 
ол жұрттың бәріне бірдей айтылгандай болса да, Тополев оны 
Залкинд бұған арнап айтып түр деп ойлады.

— Мен Леннннін бір данышпандык сөзін еіздердіц естері- 
ңізге салайын: «...Женілу онша қауіпті емес, одан гөрі өзіңнін 
женілгенінді мойынға алудан корқу, осыдан барлық қорытын- 
ды жасаудан корку кауіпті».

Парторг өзінің сөйлеген сөзінде жабдықтау бөлімлеріне 
жеткенге дейін. Федосов Либерманға запнска жазып берді:
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«Біз екеуміз жаксылап тұрып сөйлесуіміз керек кой деп ойлай- 
мыіі. Егер карсылығыңыз болмаса, кешкі сағат онда сізге ке- 
лемін». Лнберман записканын үстіне: «жарайды» — деп жазып 
берді. Залкинд күшті, бірак сабырмен: «Женяның осының озі 
ескі әдеттін калдығы деген сөзі туралы айтып жатуының озі 
әрі үят, әрі колайсыз, егер Либерман мен Федосовтын өздері 
бұған тізгін беріп жүрмесе, мен енді ол туралы еске түсірмеуге 
уәде берер едім»,— дегенде жабдыктаушылардын екеуі де пар- 
торгтың көзінше, сөйтуге әзір екендіктерін білдіріп бастарын 
изесті.

Залкинд мәжлісті жауып, кабинеттен асығыс шығып кетті. 
Төменде, боран түтеп тұрған далаға шығатын есік алдында 
ол Тополевті куып жетті. *]

— Мен сізді апарып салайын,— деді ол.— Жолшыбай ау- 
руханаға, Родионоваға соға кетейік, ол біздің екеумізге де ке- 
рек.— Ол қарттың қарсылығын тыңдамастан, шанаға алыгт 
келді. Я

' I
Ольга Родионова екі фельдшер әйелмен аурулардың жаткан

палаталарын аралап жүр екен. Будан бір жүма бурын Новинс- 
кіде грипп ауруы шығып кетті. Палаталар лык толы, койкалар 
тіпті коридорга шығарылып койылған. Барлык жерден де жө- 
телген, түшкірген, катты ынкылдаған дауыстар естіледі. Ірге- 
нің саңлаулары, терезе жактаулары аркылы боран мүнда да 
кірген, палаталардын іші суык.

Ольга әр койканын касына бір токтап, аурулардын тілегін 
тыңдайды, оларды карайды, фельдшерге нұскаулар береді.

Ольганын танып а.пған колына, тұнжыраған сұп-сұр бетіне, 
безгекпен ауырғандардын көзіндей жалтыраған көзіне карап:

— Доктор, сізлің өзіңіздің де деніңіз сау болмау керек,— 
дейді оған аурулар.

— Доктордың ауыруға хакы жок,— деп күлді ол, емделіп 
жаткан адамларының сөзіне дереу жауап беріп.— Әйтпесе, ол 
қандай доктор!

Ольгаға Залкиндтің осында келгендігін айтты. Ольга олар- 
дың күте тұруын сұрады да палаталарды аралап болған соң 
ғана шықты. Оның түрі шынында да жаман болып кетке- 
нін көріи, Залкинд абыржый карады. Ольга таңулы колын 
сілтеп.

— Менің баяғыдан келе жаткан ревматизмім барын білесіз 
ғой. Маған тек жылы ғана жағады. Ол казір мүмкін емес, сон- 
дыктан мен туралы әңгімені соғыс аякталғанша калдыра’ түр- 
ған жөн болар.

Грипп ауруының шығып кетуі Залкиндті өте тыңышсыздан- 
дырулы әді, қазір жағдай қалай деп сұрады ол. Ольга оған: екі
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күннін ішінде поселкедегі барлык үйлерді аралап шыкканды 
гын, аурулардын саны көбейіп бара жаткандығын айтты. Ау- 
рухана лык толы, амал біреу-ак — жай үйлер мен жатак үйлер- 
ден арнаулы бөлме шығарып, ауруларды сау адамдардан бөлу 
керек. Бүл казір кандан кальиекстен болсын, баска дәрі-дәр- 
мектерден де болсын маныздырак болады.

— Маған не істе дейсіз? — деп сұрады Залкинд түнеріп.
— Жүртка түсіндіріп, акыл айту керек: олар ауырғандарды 

саулардан онашалап бөлу үшін, үйлеріне кісі енгізуге сөзсіз 
кслісетін болсын. Байкасаныз, ел арасында, бұл ауру жапондар 
жактан келіпті-мыс, кұпыя бактериологиялык соғыс көрінеді де- 
ген лакап тараған. Мұнын шындыкка канша жакын екенін ай- 
та алмаймын. Бұл лакап гриппен күресуге бөгет жасайды. 
Үрейленуге бейім адамдар да табылады. Содан кейін маған 
отын керек, мүмкін болғанша көбірек керек болады. Ат беріңіз- 
дер, отынды кайдан алу керек екенін көрсетіңіздер, сонсоң біз 
өзіміз тасып аламыз. Көріп отырсыз ғой, бізде сондай суык. Мен 
ешкандай мөлшер дегенді койып, күні-түні бірдей жаккыза бе- 
руім керек... Маған көмекшілер керек. Дәрігерлер мен медицина 
сестраларын сұрамаймын, оларды армиядан кайтарып ала ал- 
массыз. Үй шаруасындағы әйелдер келіп көмектессін. Парторг 
жолдас, бізде әйелдер кенесі неге жок? Ол тек маған ғана 
емес, өте кажетті ұйым ғой. Балалар мекемелерінде, жатакүй- 
лерде, асханаларда әйелдер камкорлығы жетіспейді. Қай ұй- 
ымда болса да, бастыктын әйелі баскарған әйелдер кенесі бар. 
Әлде мұнда біздің бастыктың әйелі болмаған соң әйелдер сове- 
ті болмай отырған шығар. Парторг жолдас, біздің әйелдер ке- 
несін сіздің зайыбыңыз неге баскармайды? Онсыз да, жұмысы 
көп шығар? Сіз өзіңіздің: «Жұмыс неғұрлым көп болса, адам- 
ға соғұрлым жаксы» дейтін сүйікті сөзіңізді сол кісіге де 
колдансаңыз кандай жаксы болар еді. Үй шаруасына үлгіре 
алмайтын әйелдер, Лизочка Гречкинаның үй шаруасын калай 
баскарып жүргендігін ойлап көрсін. Оның төрт бірдей баласы 
бар, міне үш күн болды бір-екі сағат көмектесуге күн сайын 
осында келеді.— Ольга жымыйып күлді.— Тегі, сұраулар бү- 
гінге жеткілікті болар? Егер мені біреу токтатпаса, ертеңге 
дейін жылана беруге бармын.

— Әзірге жетеді,— деді парторг макұлдап және де сұраған- 
дарын санай бастады: — демек, жатак үйлердегі ауруларды 
оңашалау, жапондардың кара ниеті туралы лакаптар, отын, үй 
шаруасындағы әйелдер туралы сөйлесу керек. Әйелдер кеңесі 
туралы мен ойланғанмын, әйеліме өзімнің сол сүйікті тезисімді 
дәлелдедім де ғой деймін. Әііелдер кеңесіне үй тұрмысы мәселе- 
сімен, әсіресе салт бастылардың түрмысымен шұғылдануға тура 
келеді. Керек десен бізде көптеген мамандар суык үйле түралы. 
Мен сізге ертең тағы келемін, тағы сөйлесерміз, қалаға барып
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көрелік, бізге көмектеспес пе екен? Ольга Федоровна, енді біз-
дің мынау ауру адамымызға көзкырыңызды салыңызшы. А̂ ен 
бұл кісіні зорлап әкелдім. |

— Кузьма Кузьмич ауырыр келдіңіз бе? Танырқарлык іс
ёкен! — Ольга карттың карсыласканына карамастан, оны ай- 
налдырып карай бастады.— Іліктіңіз бе! Өмір бойы дәрігерлер- 
мен істес болып көргемін жок деп, ендігәрі мактана алмайтын 
боларсыз. I

Қарттың басын колымен ұстап, Ольга оның бетіне ұзағырак 
карап тұрды. |

— Бұл кісіні жаткызу керек, бұл да грипп, кызуы бар,—
деді ол Залкиндке, ал Тополевтен акырын ғана: — Бір жағдай 
болып калды ма, Кузьма Кузьмич?— деп сұрады. 'Щ

Қарт үндемеді. Залкинд кетуге асыкты, кұлакшын бөркін 
киіп, Тополевті өзімен бірге алып жүрді. Есік алдынан ол кайта 
оралды. I

— Менің жасыруға хакым жок... Оны сіздің білгеніңіздін
өзі жақсы болар... Егер сіз ауыр хабар естуге әзір болсаңыз...— 
Залкинд мүдіріп калды және сынағандай болып Ольгаға ка- 
рады. |

— Айта беріңіз! Мен бәріне де әзірмін,— деді Ольга күйге-
лектене, көзінен азап шегудің белгісі көрінді. I

Маған Константин Родионовтың әскерге барғысы келмей 
әрекет жасағанын хабарлады. Алдаушылык жолымен санитар- 
лык поезға дәрігер болып орналаскан. Сонда да майданға жібе- 
реді екен деп қоркып, ол өзін уакытша мүгедек етуге ұйғарған, 
жаман бірдеме іше бастаған екен есебінен жаңылып улап қал- 
ған...

Айғайлап жібергісі келгендей, Ольганың тамағынан біртүрлі 
өзгеше үн шығып кетті, бірак өзін өзі басып калды.

— Сізге көмек керек болып қалғандай болса,— деді Зал- 
кинд,— мен аурухана туралы айтпаймын, ол өзіне баска ғой... 
Жолдастык көмек... өз басынызға... Айтыңыз... Қай уакытта 
болсын...

— Рахмет сізге. Менің өз басыма... ешнәрсенің керегі жок, 
— деді Ольга сыбырлап.

Есіктің қасында тұрған Тополев Ольгаға бір бакытсыздык 
кездескенін және оған ауыр екендігін аңғарды. Ол өзінің түк- 
сиген кабағының астымен Ольгаға кұрметпен және аяушылык- 
пен карады. ААаңайдағылардың барлығы кыйын күрес туралы 
сөйлейді; керек десе, жасөспірімдер мен әйелдерге дейін бұл 
күреете ержүрек солдат болып шыкты. Оның, инженер Тополев- 
тің күрестен өзін шет ұстағаны калайша болған? «Тілектерден 
айрылған соң, біз үмітгі де, коркынышты да білмейміз»,— де- 
ген оның сүйетін бір өлеңі есіне түсті. Қазір осы сөздерді айт- 
қан кезде, іштей осы сөздерге өзі карсы еді.
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Алтыниіы тарау 
ОҢАШАДА

Үйде қартты жанға жайлы бір жылылық қарсы алды. Бұл 
үйді кысқа арнап оның өзі әзірлеген болатын, қандай жел соқ- 
са да үйдің жылуын далаға әкете алмайтын еді. Барлык қам- 
коршылықты түгелімен өз мойнына алған үй иесі әйел Марья 
Ивановна, Тополевке тым қауіптене карады. Залкинд Тополев- 
тің науқас екендігін Марья Ивановнаға алдын ала ескерт- 
кен-ді.

— Алаң болмаңыз, менің денім сау,— деді оған Кузьма 
Кузьмич.— Үй әрі жылы, әрі тып-тыньгш, маған осыдан артык
ештеңенің керегі жоқ.

Кузьма Кузьмич, дэрігер Родионова берген порошок ора-
ған пакетті калтасынан алып, жазу столының жәшігіне апа- 
рып салды, үстіндегі пиджагін шешіп койып, диванның үстіне 
жапы, екі колын басының астына жастанып барып, көздерін 
жұмды. Мәжлісте Петя Гудкин сөйлеген кезде, карттың неғүр- 
лым үйге тезірек жеткісі келді, ондагысы тыныштық алу үшін 
емес еді. Қазір, ең акырында, ол өзімен өзі оңаіуа калды.

Петя да, Женя да, Залкинд те, Ольга да, Алексей де, Та- 
ня д а — осылардың бәрі Тополевтің көз алдына келіп елестей 
калды, жүз кайтара каталырак, ызғарлырак, зілдірек біреуді 
кіргізіп жіберіп, әлгілердің өздері кейін шегініп кеткендей бол- 
ды. Әлгі катал, ызғарлы адам: «Кел сөйлесейік» деп акырып 
жіберді дағы, біресе Петьканың, біресе Ольганың, біресе Зал- 
киндтің, біресе Алексейдің даусымен сөйлей бастады. Бірақ 
бар дауыстың ішінен оның жиені Володяның кынжылған дау- 
сы каттырақ шығып:

«Ата,— деді ол,— сен түсінші: біздің генералымыз, Иван 
Семенович Миронов каза болды. Біз Москва үшін болған со- 
ғыста бірге болдық, бірак мен тірі калдым, ол өліп кетті. Одан 
да мен өліп, оның тірі калғаны жаксы еді, ата. Менің айтка- 
нымды түсініп тұрсың ба? Біздер, оның солдаттар мен офицер- 
лері: генералымыз үшін аянбай кек алуға ант бердік. Біздін 
оны еске түсіретін азамыз — өлтірілген немістер болады».

Ваня, Иван Миронов және өлім — бірімен бірі үйлеспейтін 
нәрсе ғой, бұған сену акылға сыймайтын іс болды. Немересі- 
нің кыскаша жазған хатының жүрекке дык тиген сөздерін 
ішінен жүз кайтара айтып, Кузьма Кузьмич, ыңқылдай бас- 
тады.

«Амансың ба, Кузьма,— деген Иван Мироновичтың келе- 
келей сөйлеген таныс даусы естіле калды, сөйтіп ол, касында 
көп уакыт өтіп көңілден таса болған бірнеше ескі достарын 
ертіп бөлмеге кіріп келді. Бұлар әрлі-берлі байсалды және ма- 
ңызданып жүрді, көдгіліне қаяу түсіп, қажып жатқан Тополевке
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еңкейісіп келіп, жанға тигізе, жас үнмен тіл катып сөйлей бас- 
тады: — Кәні, Кузьма корытындыларды жасап көрейік. Мұны 
уақытында істеу әркімге пайдалы, әсіресе төрінен көрі жуық 
адамға пайдалы болады. Мақтанарлыктай нең бар, өміріңде 
кандай жақсы іс істедін, жолдас, сен бізге осыны айтшы? Сені 
кайраты қайтып суынып кетті, өлі арыстаннан тірі тышқан ар- 
тық дейтұғын адамдарға косылып кете жаздапты деп естідік. 
Осы рас па, Кузьма? Днепр бойындағы ағаш үйде бәріміз жый- 
налғанда, үйдің шатырындағы біздің шырағымызды тұтанды- 
рып жібере жаздаған сенің жалынды сөздеріңді өзің ұмытып 
кетті дегенге сене кою қыйын. Революциядан он бес жыл бұрын, 
Татьяна мейрамы күні ұмытылмас балалар бөлмесінде отырып: 
«Өле өлгенше, кеудеде жүрек соғып тұрған уакытта, бір орында 
бір минут боска тұрып калмаймыз, халыққа ізгі кызмет істеуде 
үнемі ілгері баса береміз...» деп анттасқан едік, біздің осы ан- 
тымызды сен ұмытты деуге сене кою өте кыйын. ' і

Кузьма көрер көзге арық сыяқты болсаң да сені ел семіріп 
кеггі деседі. Сенің тілеуін кұрып, мыйың су болып бұлдырап 
кеткен сыякты. Сен токмейілсіп кетіпсің, сөйтіп өз жоспарым- 
ды асыра орындадым, өмірімде барлық істі ұксаттым деп са- 
найсын. Грубский деген бір берекесіз ұсақ адам сенің көз ал- 
дыңда өте зор болып өсіп, нағыз адамдарды сенен көленкелей 
білген деседі. Грубский сенің бойына тоғышарлық бейқамдык- 
тың пәлесін сіңіріпті, алдыңа әкеліп үлкен папкаларды жайып 
салса, сен соған өзіңнің баяғы инженерлік касиетің мен та- 
лантыңды бөлшектеп салыпсың. Сен көзіңнің аясы бүкіл дү- 
ниені жазу столы мен кағазға толған екі шкафтан асырмайтын 
кенсешіл адамға айналып кетіпсін. Осы бір абройсыз шаруа- 
шылық сен үшін біздің бәріміздің жас шағымыздағы досымыз 
Иван Семенович Мироновтың саперлік полктарының орныиа 
жүріпті. Кузьма, саған не болғанын білгіміз келеді, соған 
жауап берші?» ■>

Қатал сот алдында басын арашаламақшы болып, Кузьма 
Кузьмич те жауап берді. 1

«Жок, мен жас шактағы антты ұмыткам жок, неге ұмы- 
тайын. Ол ант менің есімде каеиеттеп сактаулы. Бірак бірдеңе 
болған сыякты, енді соның не екенін уақыт өткізбей тұрып 
тексеріп б:лу керек. Біз ант бергеннен бері көп жылдар өтті. 
Ол кезде біз достар, бәріміз, өмірдің табалдырығын аттағалы 
ғана тұрған едік. Кең көшеге шыққанда өмірдің кандай бола- 
тындығын, есік алдында тұрып біле аласың ба? Өз білетінім, 
әйтеуір бар күшімді аянбай толық жұмсап, кашан болсын ең- 
бекті адал істедім. Әрине, мен сонда тірі тышканның кемеңгер- 
лігі үшін немесе жеке басымның қамы үшін істегем жоқ. Ең 
биік жоғары арманға сенген. ең іріден бастап ең ұсағына 
Дейін өмірде барлық кұнды заттардың бәрін тексерген, алпыс-
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тан асқан маған мұндай ұсақ-түйектер шайтаныма керек бо- 
лып па? Тегінде, әңгіме мұнда емес сыяқтанады».

«Ендеше істің мәнісі неде, соиы айтшы, кымбаттым?» — 
деп сұрайды біреуі. Бірақ мұны сұраган Ваня Миронов 
емес; Ваня үндемейді, тек сұлык жатқан досына тесірейе қа- 
райды.

— «Мен, Кузьма Тополев, бір күні бір екпінді тасқынға 
кездестім, істің мәнісі, тегінде міне осында -болу керек. Сол 
таскын мені үйіріп әкетті, сөйтіп өмірі асығып жүруге тура 
келді, өзіңді өзің байкап, ойлануға да мұрша болмады...»

«Өмірдің бұл таскыны сен үшін де, Иван Семенович үшін 
де, бәріміз үшін де бірдей емес пе еді? Әлде сен сол таскьгн- 
нан сытылып шығып кетіп, болып жатқан уақыйғаны анадай- 
дан бакылап тұрғың келді ме? Содан кейін сен Грубскийдін 
тәтті сыбырының әлдиімен калғып кеткенсің. Солай емес 
пе?».

«Тоқтай тұрыңдар, достарым, мені кыстамаңдар. Өмір 
адам естімеген қарқында дамыды. Бүтіндей ғасырларды елі- 
міз бірнеше бесжылдыктарға сыйғызды. Еліміз өсе берді 
және алдағы зор сынға даярланды. Өмір тасқыны мені де тар- 
тып әкетті, мен өзімнің жұмысыммен сол тасқынның үстінде 
калкый бердім. Әлде мен өзімнің колымнан келгеннің бәрін 
де істемеппін бе?»

«Сен бойымдағы барлык кайратымды жұмсап болдым де- 
мекшісің бе? Тірі адамда мұндай жағдай болушы ма еді?»

«Қолымнан келгеннің бәрін беріп жүрмін б е ? — деп мен 
езіме ешуақытта сұрақ берген емеспін. Мен өзім түгімді 
калдырмай тегіс бергенмін. Революция болғанда біз ересек, 
отыз бес жастагы үлкен адамдар едік. Біз бәріміз де алғаш- 
кы шакырудан қалмай революцияның соңына ердік. Шахта 
процесінде халык соттағандардың катарында біздің бірде-бі- 
ріміз болмай шыкты. Мені осы күнге дейін ешкім «Ескі ма- 
ман» деген теріс мағналы сөзбен атап көрген жоқ. Менің 
өмірім қандайын жоғары мақсатқа жұмсалатынын жаксы 
білдім, сондыктан маған не айтып, не тапсырса соның бәрін 
кабылдап қарсы ала бердім. Солай бола тұрса да, мені бүгін 
сіздер мінеп отырсыздар және өзімді өзім де ар-намыстың 
катаң сотына беріп отырмын».

«Кузьма, неге үндемей калдың? Сөйле» — дейді достары.
«Өмірдің нақтылы нәтижелері жас шактағы ойың мен бер- 

ген антыңа үйлеспейтіндігі маған бұрын да бірер мезетте ай- 
кын болған еді. Өзім соны сезбестен дерлік, ойға салып толға- 
нып, біржолата кайта жөнделіп алу үшін, аз да болса дем 
алуды күтіп едім. Өмір демалуға уакыт бермеді. Мен жаңа 
орынға келіп, кұрылысты жүргізе бердім, жүргізе бердім. Ме- 
иі де жеделдетті, мен де жеделдеттім, сөйтіп салынып болған
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құрылысты тапсырып, жаңадан тағы да кұрылыс жүргізу 
үшін жана орынға жөнеле бердім. Өмір каркынды барған 
сайын үдете берді. Соғыс бұл каркынды әбден шегіне жеткіз- 
ді. Сонда барып мен үшін де, Ваня Миронов үшін де — бәріміз 
үшін де бірден сын сағаты келіп жетті. Ваня Миронов, гене- 
рал, сыннан жаксы өтті, оның данкы аса берсін. Ал мен...».

«Енді не істеу керек, Кузьма? Бізге түсініксіз»,— деп асык- 
г-фды достары.

Бұл сұрак кадал» ан, адамның жанына бататын өткір сұ- 
рак, сондыктан да Кузьма Кузьмич айғайлап жіберді:

Ешкандай жол жок! Мен берістім! Мен кайратсыз адам 
болып шыктым! Өмірге ере алмадым. Мен казір екпіннің ле- 
бімен кетіп бара жатырмын, ол міне көз алдымда сөнгелі тұр. 
Мен мұншалык кұтырган каркынға жарамаймым! Мен катарға 
ере алмаймын. Дүрысын айтканда, мен ешнәрсеге де жарамай- 
мын. Карттык келіп жетті, сіздер осьгны ұғасыздар ма, жок 
па? Кәрілік деймін. Мен өмірдегі орнымды жас ұрпактың өкі- 
лі Алеша сыякты балаға беремін».

«Токта, Кузьма. Қарт пен жас мамандар жөніндегі әлде- 
қашан калып қойған ескі әңгімелерді сенің кайтадан шынымен 
жаңғырткын келе ме? Әлде генерал Миронов сен кұралыптас 
ұрпактың қатарында емес пе еді? Ол не себептен өзін жас ұр- 
паққа карама-карсы коймады? Ол не себептен жарамды, ал 
сен жарамсыз болдың?

Әнгіме, міне осында, достарым. Ваня Мироновпен арамыз- 
да зор айырмашылык бар, тіпті менің онымен тенесуім мүм- 
чін емес. Одан да оны бұл әңгіМеге араластырмайык. Одан 
осы батыр сабаздың жаткан жеріне біздің тағзыммен кұрмет 
етіп бас игеніміз жөн болар...»

Бөлмедегілер шулай бастады. Кузьма Кузьмич көзін ашты. 
Марья Ивановна еңкейіп бұған үңіле карап тұр. Әйелдің бір 
колында порошок — ол порошокты акыры тауып алыпты, ал 
екінші колында су кұйған стакан.

— Кузьма Кузьмич, қымбаттым, ішіп жіберініз. Қызуыңыз 
бар, ыңқылдап жатырсыз ғой, — деді әйел.— Порошок сізге 
үлкен жәрдем береді.

Қарт карсылык етпей порошокті ішіп койды. «А і̂енің дер- 
тімті тек порошокпен ғана емдеу керек еді»,— деп ойлады ол 
жымыйып. Көнілі дауалаған Марья Ивановна өз жайына кет- 
гі, ол дәріге сондай сенетін еді.

Тополев көзін тағы да жұмды. Бірак достары, кайтып кел- 
ген жок. Бір минутке ғана Петя Гудкиннің ірі секпіл баскан 
аш өңді жүзі, үрпнген сап-сары катты шашы елес беріп көрі- 
ніп кетті. Онын толыксып тұрып берген сұрағы қайта естіл-

&40



гендей болды: «Сталин жолдастың алтыншы және жетінші 
ноябрьде сөйлеген сөздерін Кузьма Кузьмич естіді ме екен, әл- 
де естімеді ме екен?»

Сүйікті жігітім, егер де ешбір калтқысыз бәрін адал сөй- 
лейтін болсак, мэселенің барлығы ноябрьдің алтысынан же- 
тісіне караған түні басталды ғой. Ол әрине, көсемнің сөйле- 
ген сөзін тыңдады, сондыктан немкұрайды болып кала 
алмады. Сталиннің данышпандык сөзінен бастап, генерал Ми- 
роновтың каза тапканы жайындағы алынған хабарға дейін жә- 
не комсомол Петя Гудкиннің айыптау сөзіне дейін онын әрі- 
сәрілігі бірімен бірі ұштасып жаткан болатын. Енді осынын 
барлығы жайында Алексеймен сөйлесіп, кенесу керек. Қарт 
оған сырын төге салуға, сонымен бірге өмірдің түйінді мәселе- 
сін шешуге риза еді.

Міне, Алеша’ Ковшов, аман-есен жүргендегісіндей. Орта 
бойдан сәл биігіректеу келген кен иыкты және сымбатты, конь- 
ки мен шаңғы тебуге, гнмнастика жасауға да шебер жігіт. 
Өзінде орыстың сүйкімді келбеті бар. Оның бет пішііні мүлтік- 
сіз де және сондайлык көрікті де емес— маңдайы кен, мұрны 
танкылау, тарағанға көне коймайтын сары шашты, кой көзді 
болатын. Сөйте тұрса да, оның осы бет ажары көрікті еді, өйт- 
кені оның ішкі ой-пікірі мен сезімі сәулесін төгіп, бетін нұр- 
ландырып тұратын. Ковшов сабырлы, көп ойлайтын, жиі-жи1 
көңілсіз жағдайда да болатын жігіт. Және лезде бұрк етіп, 
күйіп-пісе калуға да бар. Бірдемеге шұғылдану мен камығу- 
дан әрекетке және көңіл кошына көшу көзді ашып жұмған- 
шак-ақ. Ол калжыңды, әзіл сөзді катты сүйеді, ракаттанып кү- 
ле біледі. Күлгенде катты, баскаларды еліктіре, маржандай 
тізілген аппак тістерін аксыйта күледі. Оған жұрттың бәрі лез- 
де-ақ үйір болып және көпшілігі шүйіркелесіп те кетеді. 
Беридзе оны өзінің туған інісіндей жаксы көреді. Гречкин мен 
Филимонов бір айдың ішінде оған жакын жолдас болып алды. 
Женя бұған мүлдем ғашык деуге болады. Тіпті арсыз Либер- 
ман да Алешаға бейім, оған достық шырай көрсетеді. Олай 
болса, Тополев не себептен Ковшовты өэінен алыстатып ал- 
ды? Оларға не жетпеп еді?

Қазір ол Алексей мен арадағы қоныркайлық үшін өзіе 
жерден алып, жерге салып ұрсып жаткан сағатта, сол коңыр- 
кайлыктың себебін таба кою қыйын болатын. Ол үшін кейін 
орағытып, олардың алғаш рет кездескен уакытына айналып со- 
ғу керек болды. Ол кезде Алексей Ковшов, аты оку кітапта- 
рында айтылып жүрген адам, инженер Тополевтің алдына ең- 
бегін тексеретін бастық ролінде болып келді. Ал ол, инженер 
Тополев, инженер Грубскиймен әбден келісуі бойынша инже- 
нер Ковшовты дұрысын айтканда, кандай касиеті бар адам 
екенін білмей тұрып, бірден-ак кабылдамай тастады. Инженер
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Ковшов көзге тоғанақ берместей жас болатын, ол — Тополев- 
тіц баласы кұралыптас еді. Ковшов оған белгілі стандартқа, 
әдеттенген калыпка тура келмей калды,— міне осы айтылған- 
дардың өзі-ақ оны ылтифат етпеуге жеткілікті дәлел болып 
шыкты. Тополевтің ойынша инженер дегеннің өзі, мамандығы 
бойынша өте әдепті болуға және беделге бас июге тиісті еді. 
Ал инженер Ковшов әдепсіздік жасады және беделді сыйла- 
мады. Инженер Ковшов оны өзінің қарсы алдына отырғызып 
қойып, оның әжептәуір еңбегін тіпті ұялмастан актара-төңкере 
карай бастады, бұл еңбекті минут сайын жұртқа естірте 
жамандады, бұл еңбек инженерлік ой шеберінің жасағаны 
емес, мектеп окушысының жасағаны тәрізді болып көрінді.

Күндер өтіп жатты және ол, Тополев, еріксізден өзінің 
карсы алдында отырған адамға сын көзімен шұқшыя қарай 
бастады. Сөйтіп ол Алексейден осы уақытқа дейін Грубский 
көре алмаған кейбір қасиеттерді көрді. Оның алдында отыр- 
ған жаңа кейіпті инженер — инженер-большевик, өз ісінің ко- 
жасы инженер еді.Ол тек техниканы ғана емес, барлық өмірге 
араласып, батыл билеп-төстеп кетті. Техника оның маманды- 
ғы, оның міндеті еді, бірақ ол мұнымен тынған жоқ, ол бар- 
лығымен айналысты. Инженер Тополевке маңызы шамалы тә- 
різді көрінгендердің барлығын инженер Ковшов ең маңызды 
іс деп санады: мәселен, жұмысын жарамсыз етіп тастаудың 
орнына, Петя Гудкинді бірнеше сағат үйретумен шұғылданды. 
Мұның керісінше, Тополев үшін өте күрделі болып саналатын 
мәселені, ол тіпті оңай мәселе деп санады. Инженер Ковшов 
үшін беделге көзкарас жайындагы мәселе де осындай оңаи 
және айкын мәселе болды. Егер ол біреумен келіспей калса, 
онда ол қарсы болатын, күресетін, қапсыласкан адамның пікі- 
рін жоққа шығаратын. Ковшов Кузьма Тополев жайында инс- 
титутта жүргенде естіген болуға тиіс, бірақ міне онымен кез- 
дескен уакытта көп ойланбастан-ак, оның кейбір айтканын 
жоқка шығара бастады. Грубскийдің ой-өрісінің тарлығы Ков- 
шовқа тіпті жат, жексұрын көріиді. Ол Беридзеге бағынады, 
тәртіпті өте сыйлайды, ал егер бас инженермен бірдемеге ке- 
ліспеген күнде, онда ол өз ойының дұрыстығын дәлелдейді. 
Ал әлдекалай талас шыға қалған күнде, араларындағы дос- 
тыкка және кызмет бабының қарым-катнасына карамастан 
онымен күрес ашатын болады.

Әуелде Тополевке түсініксіз тәрізденген және оны тіпті 
кейіткен осы тәрізді жаналыктың сыйпаттары, оған барған са- 
йын айкындалып, жас инженердің мінез-кұлкынан бәрі анык- 
талып көріне бастады. Ковшовтың біраз уакыт майданға — 
қыйыншылық пен корқыныштың кайнап жатқан жеріне бара- 
мын деп мазасызданып максат еткені, қарияның есінде болатын. 
Дегенмен, ол мұндағы нефгепроводтың жаңа жобасы үшін кү-
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рес те сол майданмен бара-бар екенін кешікпей-ақ ұқты. Оған 
езінің күрестегі орнын табуы мұң екен, оның мінезі де бірден 
тұрактап өзгеріп кетті. Сондықтан да Алексей Ковшовтың жұ- 
мыс десе көзі шырадай жанады және жай бір болмашы ғана 
чертежсымактың астарында жаткан мемлекеттік манызы бар 
істі айыра біледі. Сондықтан да ол өзіне де, баскаларға да 
катаң талап койғыш, оның катаңдығы мен турашылдығы 
кейде тік мінездікке дейін апарады. Қарамағындағы адамына 
сөгіс берген уакытта, оның шымбайына батыру үшін келекелеп 
те коятын әдеті бар. Бұл жігіт сынды катты сүйеді деп айтуға 
әбден болады: Батмановта немесе Беридзеде болатын кызу 
керістерге ол әбден куанып калады, тіпті өзін жерден алып 
жерге салып ұрысса, соны мактан етеді. Бір ретте ол шын көң- 
лімен былай деді: «Акылды бастыктың орынды ұрысуы — 
өмірдегі нағыз әсерлі және пайдалы ғылым».

Жұмысты шабытпен істейді. Оның міндеттері толып жатыр, 
бірақ ол оны ерінбей-жалыкпай кезекпен істей біледі. Петя 
Гудкиннің айтканы дұрыс: инженер Ковшов ұйктау дегеннің 
не екенін ұмытуға айналды. Тамақ ішуге уакытты минуттап ка- 
на кетіреді, жеке басының камын алғанда, ол бар нәпсіден 
тыйылған адам. Женя бір ретте оны даладай суык бөлмеде 
ешкандай қарсы сөз айтпастан тұра бергені үшін кіналаған 
болатын.

Я, Алексей Ковшов, нак осындай адам. Әрине, Кузьма Кузь- 
мич өзіне карама-карсы отырған адамның кемшіліктерін де 
көрген шығар,— бұл кемшіліктер оның жастығынан деп ойлау 
керек болады. Тополевтің ондаған жыл өмір тәжрибесінен ал- 
ган біліміндей білім Алексей Ковшовта әлі жеткіліксіз еді. 
Алексейдің кылығындағы оғаштыктарға келсек — ол әрі оңай, 
әрі тез түзелетін нәрсе ғой. Ең маныздысы инженерлік мә- 
дениеттегі кемшіліктер. Карттың бір карағанда-ак көретін нәр- 
сесін, Ковшов жорамалмен ғана болжап табады деуге бола- 
ды, әбден маркайып, шеберлігі жетілгенде келетін техника- 
лык міндеттерді шешу кабілеті мұнда әлі де жеткіліксіз еді.

Жана жобаны жасаудағы асығыс жұмыстарда есептеи 
жаңылысушылық және шалағайлыктар еріксіз кездесіп отыр- 
ды. Толып жатқан ұсақ кірпіштен үй тәрізді, техникалық твор- 
чество да сансыз көп ұсақ бөлшектерден жасалады, олар жер- 
ден теріліп алынатын маржан тәрізді ондаған жылдар бойына 
кұрылыс алаңдарынан ізделіп табылады. Ковшов болса бұ- 
ларды бірнеше күннің ішінде тауып ала коюға асығады. Ин- 
женер Тополевтің кейбір мәселелерде Ковшовқа жәрдем көр- 
•сетуіне болар еді — бірақ ол түзетпеді. Алексейдің аңдамай 
жіберген қателеріне неге екені белгісіз, айызы қанып отыра- 
тындығын Кузьма Кузьмич, ренжіген түрмен қабағьш кіржи- 
тіп отырып өз мойнына алды. Ол тіпті табалап: «Мұның ақыл-
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ды бола қалғанын карасайшы-ау. Тыйын-тебендеп жыйна- 
ған білім байлығымды оп-онай саған бере салуымды тілейсів 
бе? Жок, сүйіктім, оны өзің жыйнап ал».

«Адундағы бишара Сальери, сен кандай күйге ұшырадың!» 
деп Тополев өзін өзі ажуалады.

Бір күні Алексейге катты ренжіген Тополев, Ковшов сөзсіэ 
дағдарыска үшырайды-мыс деп кыялдап, оны көз алдына 
елестетті. Оны да өмір дүрмегі дәл осы тәрізді әурелейді, ол 
да инженер Тополевтің екінші түріне калай айналып кеткенін 
білу үшін бүрылып карауға да мүршасы келмейтін болады. 
Оган күннен күнге үшы-кыйыры жок жана міндеттер тапсы- 
рылады, саналуан заявкалар, баяндамалар, чертеждар, смета- 
лар борап жатады. Телефон трубкасын колынан бір минут тү- 
сіруге де оның шамасын келтірмес. Бастыктарға тынымсыз 
жүгіріп, мәселелерді катісіп отыруға, мәжілістерде сағаттап 
отыруға, командировкаларға баруға тура келер. Ол әркашан 
бейнебір өрт сөндіруге бара жаткан адамдай асығып және 
барлығынан да кешіккен тәрізді сезімде болып отьграр.

Міне, осыдан барып Алексей Ковшов кажый бастайды жә- 
не ол біртіндеп суына береді. Онда күнделікті жүмыска нем- 
күрайды көзкарас пайда болады. Оған адам аяк баспайтыв 
түкпірге барып түруға тура келеді — инженерлер көбінесе ка- 
ладан алыс, аю мекен еткен жакта күрылыс салады — шарап- 
ка, преферанска және женіл-желпі көніл көтерулерге бойын 
үйретіп алады. Мұнын барлык пәлесі, әрине, көніл көтеруде 
емес, осылардын оған жүмыстан гөрі, көбірек лэззат беретін- 
дігінде. Сонымен, ол өз уакытын жоғары ндеялы, кызу талас- 
тардан гөрі өсек-аянға жүмсауға бейім түратын болады. Бәл- 
ки ол үйленер, сөйтіп әртүрлі ұсак-түнек мүлік: шифоньер, 
виктролдар, көнлек-көншек, аң терісінен тігілген бүйымдарды 
ашказдене жыя бастар. Әйелімен екеуі отырып алып демалыс 
сағатын канткенде жаксы өткізудін жолдарын іздейтін болар. 
Кымбатты уакыт уыстаған күм тәрізді тез өтіп кетеді, бөгеу 
мүмкін емес! ?

Ол бакытсыздыкка бастаған күндердің бірінен бастап беті 
ашылып та каралмаған техникалык журналдарды пештін ар- 
жағына жыннап тастан бастайлы, еөйтіп акыр аяғында олар- 
ға жыл басында канта жазылуды да үмытады. Ол өмірді сезу 
өткірлігін жоғалтады. жаналыкты сезетін касиетінен мүлдем 
анырылады, ол ен кауіпті дертке — жайбаракаттыкка, өзіне 
езі мәз болушылыкка душар болар. Бұл ауру — Тополевке 
Грубскнйден жүккан ауру болатын. Сөйтіп, рак *а\флтлна шал- 
дыккан дене сыкылды, Алексей Ковшовтың талантының дәр- 
мені кетіп, творчестволык кабілеті күрып бітеді. Болашак перс- 
пектива деп аталатынға ол ешкандай сезімсіз карайтын бола- 
ды. Оны тек көз алдындағы күнделікті перспектива ғана кы-
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зыктырады, дұрысын айтканда, бұл күнделік перспектива бола- 
шактын жолын бөгеп, жауып кояды. Ол үнемі алда жүру, 
токырап калмау, өсу, білу және бүгін кешегі істегеніннен гөрі 
әрі көп. әрі жаксы істеу керек деген жастык антын — егер де 
ол мұндай антты берген болса — тарс есінен шығарады. Қыс- 
касын айтканда, Тополев өзі кандан халге ұшыраған баіса, 
Алекеен де осынын аяғын кұшады.

Жок! Карт диванда жатып керілді де, жігерлене басын 
шайкады. Жок, Алексен мұндан жағдайға ұшырауы мүмкін 
емес. Ол, Кузьма Тополев, дөрекі Сальери оны сактандыруға, 
қауіптің барлығын ескертуге міндетті. Ол калай да тезірек, 
казір, осы минутта Ковшовпен ауызба-ауыз сөйлесуге тиісті...

Бөлмеде біреудің жүрген дыбысы естілді, Алексейді көрем 
бе деген жалынды үмітпен карт мен-зен болган басын көтерді, 
бірак оның орнына Грубскийді корді. Грубскнйдің беті суьсқ- 
тан кызарып кеткен, ол тоңған колдарын тез укалады да, кос- 
тюмін шешпестен тұнжырап жаткан картка карады.

— Наукастын көнілін сұрағалы келдім,— деді Грубский 
жарамсактана сөйлеп.

— Наұкаска дәрігер мен достары ғана келеді,— деді То- 
полев көңілсіз ғана, ештене деп т\гс жармастан, бұрынғы бас 
инженердің отырған стулына жакын келіп.

Қарт орындыктың аркалығынан ұсТап тұрды.
— Кузьма Кузьмич, кұдайға шүкір, біздің достығымызға 

жыйырма бес жыл толды, ал мұны күміспен күптеген досты* 
деп атауға әбден келеді-ау деймін,— деді Грубскии батыл сөй- 
леп.— Ёгер де менің ескі достыкты адалдыкпен сактайтыным- 
ды көрсетерліктей бір жағдай туа калатын болса, мен оғав 
әркашан куаныштымын.

«Сөзінің мәймөнкесін» деп ойлады карт және сөзін тісінің 
арасынан шығарып:

— Шынымен солай болса, ылтнфатыңызға рахмет. Сізді 
немен сыйлауды да білмей тұрмын.

Сол арада-ак бөлмеге Марья Ивановна келіп кірді.
— Кузьма Кузьмич, абыржымаңыз, шай-пұйды өзім ескер-

темін.
— Мен дәрі де ала келдім,— деді Грубский көнілдене, стол- 

дың астынан кырауы еріп терлеген бір үлкен коңыр бөтелке 
шарапты алып шығып.

— Бұл маған жакпайтын дәрі. Бұл дәрімен өзіңіз ғана 
емделуге тура келеді,— деді Тополев.

Грубский ішінен күлімсіреп койды: «Бүгін аксакал өте мей- 
мандос, айтары жок!». Ол тымау-сүзек ауруының етек алып 
кеткені, бұл аурудан кейін сүреңі жаман сілем калатыны ту-
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ралы, боран туралы, оның көп бүліншілік жасап, жұрттың бә- 
рінің де мазасын кетіргені, бірақ бакытқа қарай толастай бас- 
тағаны, майдандагы жағдай туралы әңгімелер айтты.

Марья Ивановна шай мен аздаған тағам әкелді. Үй иесіі 
шараппен сыйлай алмай әбден тауаны кайткан Грубскии бө- 
телкені өз жайына қалдырып, ыстық шай ішуге кірісті.

Кузьма Кузьмич әңгімені қостамай, жартылай теріс карап 
отыр. Ол Грубскийдің не үшін келгенін білгісі келді. Бұл 
мырзаның алай-дүлей боранға қарамастан келуін, тек бас 
көрсетіп наукастың көңілін сұрау үшін ғана келген келіс екеі 
деп сене қойған жоқ. Бұлар жалпы бір-біріне сирек қатынай- 
тын, ал сонғы кездерде тіпті аулақтап сырт жүрісетін.

Грубский өзін өзі еркін ұстай бастаған сайын, Тополевтің 
ашуы ұлғая түсті. Кузьма Кузьмич бірер қатты сөз айтудан 
өзін өзі шаққа тоқтатып отырды, сонымен қатар, Грубский- 
дің бұл тұткыйылдан келісі жақсылыкқа әкеліп сокпайтынып 
сезді, тегі, ол өзінің ұзақ жасаған өмірінде тұңғыш рет шақьі- 
русыз келген қонақты үйінен куып шыкқалы отырса керек.

Грубский құрылыс туралы әңгіме бастады. Батманов пеп 
Беридзе қылмыс жасап отыр деп нандырды: өздерінің ақылға 
еыймастық жобасын жасап бітірместен, оны бекітпестен, олар 
құрылысты жаңа арнаға бұрып жіберді. Көптеген кұрылыс 
учаскелері оң л<ақ жағадағы жыйған-тергендерін тастап, сол 
жақ жағаға көшіп барды. Бұл жөнінде әңгімелегенде Грубс- 
кийдің тыныш отырып сөйлеуге дәті шыдамады, орнынан тұ- 
рып столдың жанында әрлі-берлі жүріп, қайта отырды.

— Біздің «данышпан» өнер тапқыштардың халі мүшкілдік- 
ке ұшырайтынына мен күманданбаймын!— деп өрепки сөйле- 
ді ол.

Бірақ әзірше билік олардың қолында болғандықтан, олар 
түбінде түзелуі кыйынға соғатьш зыян келтіріп жатыр. Халык 
ко.миссариатында мұндағы жағдай жақсы деген жалған ой ту- 
макшы. Үкіметті адастырып, уакыт пен каражатты бекерге 
жұмсауда. Жалпы алғанда, осында істеліп жатқан жұгмыстың 
өзі, біздің ұйымшылдығымыздың соншалықты нашар екендігі- 
нің айғағы бола алады. Немістерге қарғыс айтуға да болады, 
бірақ олардан жұмыс істеуді үйренудің ешқандай ерсілігі 
жоқ. Олар казір нефтепровод салмаған болар еді.

Қарт I рубскийдің сөзін үн қатпастан тыңдады. Кузьма- 
Кузьмич ішінен сақтана бастады. Ол Грубскийдің тұтқыйылдан 
келісінің мақсатын аз-аздап аңғарғандай болды.

— Сіз, Кузьма Кузьмич, дұшпанның мархабатына бас 
ұрып беріліп кеттіңіз, былайша айтқанда, қаруынызды таста- 
дыңыз. Ал маған жеткен хабарға қарағанда, Рубежанскідегі 
есі дұрыс адамдардың барлығы да, Батманов пен Беридзенің 
бұл еріккендік ісін босқа әуре және зыянды іс деп санайтын

346



көрінеді.— Грубский даусын бәсендетіңкіреп, басын Тополев 
жакка бұрып еңкейе сөйледі.— Қаруды тастауға болмайды, 
біздіч ісіміздің дұрыстығын шамадан келгенше табан тірес* 
дәлелдеп бағуымыз керек. Бір жыл ішьнде нефтепровод салып 
бітіре алмайсың, ал жалгіы алғанда кандай жағдайда болсын 
оның сальгауынан соғысқа тиерлік пайда жоқ. Мен өз ұстағаи 
бағытымды корғауда тым табансыздық жасап, формальды 
карай салғаныма қатты өкінемін. Бізге батыл қыймылдау ке- 
рек. Рубежанскіден де, Москвадан да байланыс іздеу керек. 
Істің басы басталды деп санауға болады: мен өлкенің астана- 
сыпа анау баяндама хатты жібердім ғой. Сіз оған қол коюдан 
бастарттыңыз, тегі ол бір көңіл күйінің ықпалы шығар. Ме- 
нің сізге өкпем жоқ, бірақ сізден сұрайтыным, соған косылаты- 
нынызды айтып хат жіберіңіз. Ал егер де біздің барлық ісіміз 
жайында Москваға Петровқа хат жазсаңыз тіпті тамаша бо- 
лар еді. Ол сіздің баяғы шәкіртіңіз деуге болады ғой, ал бүгін- 
де ықпалды адамдардың біреуі: халық комиссарьіның орынба- 
сары .

Тополевтің төмен қараған беті күп-күрең болып кетті, сұр- 
ғылт сары мұрты жыбырлап, тамырлары білеуленген ауыр 
қолдарының катты дірілдегенін көрсетпеу үшін екі тізесінің 
арасына кысты. Ол бірнеше минут бар қайратын бойына жыі- 
нап, кайнап келе жатқан ашуын басты, содан кейін акырыи 
орнынан тұрыо, есікке барды да, жұлқып ашып:

— Шығыңыз үйдең! — деп Тополев булыққан дауыспен 
акырып жіберді. Алпамсадай, ыза кернеген, ашулы қарттың тү- 
рінен адам қоркарлық еді.— Бұл арадан көзіңізді жоғалтыңызі

Грубский ұшып тұрды.
— Сізге не болған, Кузьма Кузьмич, өстуге де бола ма 

екен,— деді ол зәресі ұшканнан айғайлап.
— Шық үйден!— деді қарт, өзінің күжілдеген қатты дау- 

сымен енді менің ашуыма тие берме, әйтпесе осы үйден бөл- 
шектеп шығаруға тура келер.

Бұірынғы бас инженердің енсесі түсіп кетті, басын тұқыртьгп 
алып, керек десе карттың бетіне де карамастан, касынан өтіп 
жүре берді.

— Сіз, бұрынғы дос, әркашан есіңізде болсын: инженер 
Тополевпен күміспен күптеген достыгыңыздың дәурені өткен, 
шаруасы біткен!— деп Кузьма Кузьмич Грубскийдің артынан 
өршелене айғайлады.— Мені сіздің арамдық ниетіңізге, от ба- 
сындағы зыянкестік әрекеттеріңізге катнасатын адам деп сана- 
маңыз. Менің қайда тұратынымды жадыңыздан шығармаңыз!

Ол қонактың соңынан іле-шала есікті тарс еткізіп жапты 
да, бөлмеде аяғын ауыр басып жүре бастады.

— Алаяқ! Өзіне пікірлес адамды тапкан екен. Белсене кый- 
мылдауға шакырып тұрғанын қарай гөріңіз.
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Есіктің аржағынан дауыстар, акырын сөйлеген сөздер ес- 
тілді. Кузь.ма Кузьмич есікке жакын барды. щ

— Ол сыркат және бір нәрсеге катты ренжулі,— деп
Марья Ивановна айыпты адамдай актала сөйлеп тұр. |

— Алжып, акылынан адаскан, ол тек сабын мен желім 
кайнатудан баскаға татымайды,— деді катты кейіген Грубс-
кий. л

— Тополевтің не нәрсеге жарайтынын, әлі де көрерміз! —
деп айғайлады қарт, бірак оның қонағы мұны естіген жок: 
Марья Ивановнаның сылдыр еткізіп есікті кілттегені естілді, 
тұткыйылдан келген адамның дүрлікгірген үні, кайтадан 
тыйыштыкка бөленді. я

— Тополев колдарьгн артына ұстап және бірдеңелерді мің-
гірлеп тынымсыз әрлі-берлі жүруде болды. Карт акырындап 
тыныштала бастады, бет ажары жадырай берді. Көзіне Грубс- 
кийдің алып келген шарабы түсті. Кузьма Кузьмич шарапты 
колына алып, сакылдап тұрып күлді. Ашуы мүлдем таркады, 
ол тым кыйын болса да, бірақ бір жаксы іс жасаған адам 
тәрізді сезімге бөленді. ‘Я

— Сірә, осының кұрметіне ішіп жіберсе де болар еді,— де-
ді Кузьма Кузьмич жымыйып, рюмкаға кызыл күрең кою ша- 
рапты кұйып алып жұтып салды да, мұртын сүртті.— Жаман 
дәрі емес, сыркатка пайдасы тиеді. §

Осыдан кейін ол кар баскан караңғы терезеге ұзак уакыт 
карап тұрды. 1

— Траншеяны оталғыш дәрі аркылы копарып казу керек.
Тек осылай ету ерек.— Жым-жырт үйде карттың даусы тым 
катты шыкты.— Мен осымен кашан кездесіп едім? Қаінан? Ес- 
ке түсіре алмай отырғанымды карашы.

Мария Ивановна есіктен карады.
— Сіз мені шакырдыңыз ба?
— Не? — деп Кузьма Кузьмич бүрылды да, ашулы көзімен

карады. "
Әйел кете коймады, оның калай да, өзін кынжылткан То- 

полев пен Грубскийдің арасындағы жанжал туралы сөйлескісі 
келген тәрізді.

— Отырыңыз! — деді күтпеген жерден Кузьма Кузьмич 
бұйырған дауыспен.

Бұйрық дауыска бой сұнып, Марья Ивановна аңтарылып 
орындыкка отыра кетті.

— Маған су астынан кандай жағдайда взрыв жасауға ту- 
ра келді екен, соны еске түсіруім керек. Жыл санаңызшы.

— Ол калай? Қандай жылдар?
— Мың тоғыз жүз жетінші жылдан бастаңыз.
Марья Ивановна зәресі ұшканынан құнысып қалды.
— Қане? — деп ақырып жіберді қарт.



— Мың тоғыз жүз жетінші,— деп күбірледі әйел.
— Институт бітірдім. Подрядчикте істедім. Марфа Пет- 

ровнаға үйлендім...— Тополев креслоға отырып, көзін колымен 
басып есіне түсірді.— Жоқ, ертерек кейінірек алыңызшы онын-
шы жылдан.

— Мың тоғыз жүз оныншы.
— Калалык дума үйін салдым. Түкке тұрмайтын, ұрлык 

пен маскүнемдік... Әрі карай, әрі қарай!
— Мың тоғыз жүз он бірінші.
— Симменс пен Гальскіге жұмыс істедім, Россияда осын- 

дай неміс кожайындары болған-ды. Соларға завод салуға ке- 
ліскенмін. Бірак тез ұрсысып, кетіп калғам. Ауырлау болды: 
Марфуша ауырып калды. Осының алдында кыз туған еді. Бі-

%рак ол туралы керегі жоқ... Марья Ивановна, бірнеше жылды 
бір-ак аттаңыз.

— Мың тоғыз жүз он бесінші,— деді әйел және кенет сол-
кылдап жылап жіберді: — Феденькам соғыска кетті. Содан 
кейін көргенім жок. Кайтып оралған жок,

Тополев оған назарын сала карады да, оны мүсіркеп ба-
сьш изеді.

— Көп адам кайткан жок кой. Бірак мен аман калдым, 
жолым болды. Марфушам тірі екен, кызым өліп калыпты. 
Бұдан кейін баламыз болғчн жок, Марфушаның денсаулығы 
көтермеді. Үнемі жүрумен, кұрылыс салумен, жұмыс істеумен 
болдым — қызымды жоктап көп кайғырдым. Ал ойелім ауру 
болды, ол мехнат шекті, елу жаска дейін тұрды, көбінесе жата- 
тын еді... Немене?— деп ол басын көтерді де, жылап отырған 
Марья Ивановнаға кайтадан карады.— Баскаға ой аударып 
кеттім. Кәне, Октябрьден кейін не салдық екен соны еске түсі- 
рейік. Алғашкы кезінде калпына келтірумен шұғылдандық... 
Днепрде бұзылған көпірді салдық... Кыйын өзен еді... Кыс, 
мүз... Материал жетпей көп кыйналуға тура келді. Взрыв жа- 
сайтын дәрі керек болды, оны бермеді мен жанжал шығардым. 
Я, сонда су астынан взрыв жасағанбыз. Сіз естіп тұрсыз ба?! 
Еске түсірдім. Дәл сонда тас табанын взрыв жасап тегістеу 
керек деген болатынмын... Өте жаксы!

— Мен кетейін. Мүмкін бе? — деп сұрады Марья Ива- 
новна.

— Бара беріңіз, бара беріңіз... Рахмет, сіз маған көп кө- 
мек көрсеттіңіз.

Тополев әйел шыккан соң есікті жапты да, жазу столына 
асығыс барып отырды. Таң сімерлеп атканға дейін, бұғазда 
траншеяны взрыв жасау әдісімен казу жөнінде жасаған өзі- 
нің ұсынысы жайындағы жазба баяндамасы мен түрлі есепте- 
рінен бас алмай жұмыс істеп отырды.
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Жетінші тарау
ҚАР АСТЫНДАҒЫ ҮПДЕ |

... Түтеп тү-рған боранға карсы күресерлік күштің өзі де 
калмады, Беридзе енді бұдан аман каламыз деген сенімнен 
күдер үзді. Тек Алексей жөніндегі ой және бойын кернеген бір 
өр ашу мүны ілгері жүргізіп, күресті токтатпауына мүмкінші- 
лік берді. Ол малтығып сүріне-кабына жылжый берді, Қовшов 
оның көленкесі тәрізді сокынан еріп жүріп отыр.

Құткару ойда жок жерден — түтеп тұрған кар шымылды- 
гының арасынан жел үйіріп әкеп тастаған тәрізді адам бейне- 
сінде шыга келді. Бұлар оның — адам шошырлык үп-үлкен, 
кырылдаған бірдеңенің Беридзеге түйісіп соқтығып калғанда 
бір-ақ көрді. Жаманшылык па деп сезіктенген Алексей жолда-* 
сын корғауға ұмтылды. Бірак, бейтаныс адам кастандық жа- 
саған жоқ, ол Георгий Давыдовичке бірдеңе деп айкайлады, 
бұдан Алексей: ол кісінің бұларға жаксылық жасағысы келе- 
тіндігін ұғынды. ^

Бұлар енді бірінің соңына бірі еріп — алдарында жаңағы 
белгісіз адам, оның соңынан Беридзе мен Алексей еріп шұбай 
жүрді. Белгісіз адам кенет токтай калып, Георгий Давыдович- 
ке бірденелер айтты да, шаңғысын сол жақка бұрып, лезде 
жок болды. Беридзе мұз баскан сакалын Алексейдің бетіне 
такап тұрып катты дауыспен:

— Жолымыз оңғарылды, Алексей! Тәжрибелі адамға, ба-
лыкшыға, дүлей боранның кожасына кездестік. Ол мылтық 
даусын естіпті. Мылтық даусын естіген, деймін! Оның айтуын- 
ша, ол мылтык даусын осы тамықтай каратүнек боранның 
өзінде естіген. Аман алып шығамын дейді. 'Я

— Сенің сол кісің — боранның қожасы дегенің жоқ болып 
кетті ғой!

— Жоғалған жок, жол іздеп жүр. Ықтын жол іздеп жүр, 
деймін. Жел ұйткып соғып тұр. Бұл бір тәжрибе жүзіндегі 
желдің маманы ғой. Желдің маманы, деймін!..

Алексей балықшылардың селосы кашық емес пе, деп сұра- 
мақшы болып еді, бірақ жел тұншыктырып аузын аштырмады.

Балықшы алғашқы келгені сыяқты бұларға тағы да кенет- 
тен келіп косылды. Ол инженерлердің жаиынан бөгелместен 
ағып өтіп, екінші жағына шықты.

— Әлгі өзінің тамаша жолын таба алмайды-ау деймін! — 
деп күдіктенді Ковшов.

— Табады! Ол қазір желдің 'багытын біліп алғысы келіп 
жүрген болуға тиіс.

Балыкшы шынында да жолды тапты. Оның соңынан ерген 
инженерлер бір терең сайға келіп түсті. Оңында да, солында 
да кісі бойынан екі есе биік кар көрініп тұр. Жоғарыда түтеген
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боран, ал бұл арада кар ақырын боранды, желдің екпіні 
де едәуір саябыр. Боранның соғуынан жасалған траншея ту- 
ра тартпай, иректеліп кете береді. Балыкша бұларды дәл бұрын 
жүріп жүрген таныс сокпағындай-ак, сенімді бастап келеді.

Шамалы уакыттан кейін, шаңғышылар далада жанып тұр- 
ран отқа кездесті. Қардан жасалған ордың түбіндегі от маздап 
жанып тұр. Бірнеше адам жұмған аузын ашып үн катпастан, 
келгендерге ығысып орын берді. Беридзе мен Қовшов колда- 
рын жылытты, кап төсектің аузын шешіп ішіне кірді де, оттың 
касына таяна түсті.

— Бізді пәледен сіз кұткардыңыз, кымбатты жолдас. Қөп- 
тен-көп ірахмет, өмірі ұмытпаспыз!— деп Беридзе 'балықшыға 
алғыс айтты.

Алексей отыргандарға көңіл аудара карады. Сөзге сараң, 
катаң жүзді, үлкен тонға оранған бұл адамдар ат айдаушы- 
ларға ұксайды. Инженерлерді бораннан аман алып шыккан 
кісі от басында бәрін жайғастырып жұр; тегі ол осылардың 
бастығы болу керек. Тонына оранып алып отка таман отырды 
да, жалын арасынан Беридзеге карады. Белгісіз адамның жа- 
лынның сэулесінен кызарып көрінген бет бейнесі өзінің ерлер- 
ге біткендей ерекше сымбатымен Алексейді таң калдырды. Ба- 
лыкшы өткір көзді, маңдайынан түзу түскен кыр мұрынды, 
ат жакты еді. Олар аяздың кыспағында емес, бір жылы үйде 
отырған тәрізді, жадырай күлімсіреді.

— Біздің бұл жігіт үнемі өстіп біреуді кұткаірады да жү- 
реді. Бір рет оған оеынысы үшін сыйлық та берген болатын,— 
деді біреу әзілді қалжыңмен, отырғандар ду күлісті.

— Ол рас, менде осындай бір уакыйға болған, жігітім. 
Бүл бұдан бес жыл бұрын, осы тәрізді қыстыгүні Адунда 
суыққа үсініп калған екі адамды таптым. Біреуі бухгалтер, 
екіншісі кассир болса керек. Мен бұларды бірінен соң бірін ар- 
калап жүріп сегіз километр жерге апардым. Маған берген 
«сыйлығы»: осының өзі өлтірген жок па екен деп күдік туды. 
Өлгендерді тексеріп қарап болғанға дейін, екі апта тұткында 
отырдым. Содан бері достарым мені мазақтап ахсуалайды.

Балықшы мұны өзіне өзі күле отырып, сабырмен әңгімеле- 
ді. Оның жуан даусының жұмсактығы Алексейге катты ұна- 
ды. «Әнді жаксы айтатын шығар» деп ойлады Алекеей. Берид- 
зе балықшылардың әңгімесін тыңдап отырып сакылдап күл- 
генде, төсек каптан шығып тұрған сакалы шошаң-шошаң етті.

— Бізді тірідей тапканыңыз жаксы болған. Әйтпегенде 
сыйлық алу тарихы сөз жоқ тағы қайталайтын болар еді,— 
деді ол.

— Бірак содрн бері мен бір дертке ұшьграған тәріздімін.— 
Балықшы жұрттың бэрін бір шолып өтті, оның өңі бұзы- 
лып катуланып кетті. Боран-шашын күндері үйде отыра ал-
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маймын. Маған ылғый Адунда бір жан иесі апатқа ұшыраға-
лы жаткан сыяқты болып елестейді де тұрады, жігітім. Тәжри- 
бесіз адамға бұл сыкылды дүлей апаттан кұтылу оңай емес 
кой!... Меніқ бакыттылығымды карасаңызшы: жыл сайын ка- 
лай болғанда да біреуге кездесемін! ‘Я

— Бүл жолы да дәл осылай болды,— десті от басында
отырғандар.— Ол кұлағын түре койды да «Мылтык атылды!» 
деп ұшып тұрды. Біз оған: кой дедік, ол ызаланып: «Жұрт 
өлгелі жатыр, ал біз кол кусырып карап отырмыз!» Енді, мі- 
не оның боска дүрлікпегенін көріп отырсықдар. .

Беридзенің бойы жылынып, әлі кірген еді, ол балықшы- 
лармен кызу әнгімеге к:р:сті. Балыкшылар өз жұмыстарының 
камы жанында ыкыластарымен әңгіме айта бастады. Нижняя 
Сазанкада балық аулануы бүкіл маусым бойына нашар бол- 
ған, балык аз,— су мөлшерсіз мол болған. Ал казір балык 
бар. Бұлар ауданға мәжліске кетіп бара Жатыр екен, боран 
бөгеп калыпты, сірә бұлар кешігетін болар. Қай нәрседен бол- 
са да пайда шығаруды ұнататын Беридзе, Адунның осы ара- 
ларында таскынның жайылуы қандай көлемде болатынын сұ- 
рап білді. Бұдан кейін ол Нефтепровод кұрылысы жайында 
және трассаның оң жақ жағадан сол жак жағаға көшірілгенін 
айтты.

Қап ішінде бойы жылынған Алексейдің әңгіме үстінде бай- 
каусызда көзі ілініп кетіпті. Бірқатарға дейін оған дауыстар 
естіліп жатты, соңынан бұл дауыстар калың ұйкыға балкып 
еріп кеткендей болды. Оны Беридзенің катты айкайы оятып 
жібергенде, ұйктағалы бір сағат болды ма немесе бірнеше 
минут кана өтті ме оншасын білмеді. Қандай шу болса да 
Алексей ұйктай беретін, бірак біреу оған қаратып бірдеңе де- 
се, ол лезде ояна кететін. - .1

— Алексей, бізді құткарушының кім екенін, білемісін!— , 
деді Беридзе орнынан тұрып, катты толкый сөйлеп.— Қарпов 
екен. Былайіпа айтканда, трассаны сол жак жағамен жүргізу 
жөніндегі менің жобамның косалкы авторы! Біз әңгімелесе- 
әңгімелесе келгенде осылай болып шыкты. Сөз үстінде касымда 
отырганның бір елден ерекше балыкшы екенін сездім. Бұл 
балыкшы емее, нағыз кұрылысшы! Қымбатты жолдас, сіз 
жайында біз толып жаткан тамаша әнгімелер естідік. Залкинд 
көп іздеді, хат та жіберген болатын. Енді сіз кайтсе де кұры- 
лыска кайтып баруға міндеттісіз.

— Мен хатты алдым, жылы сөзі үшін рахмет, сіздердің 
бастыктарыңыз Батманов та бүрнағы күні Нижняя Сазанка- 
ға келіп, менімен сөйлесті. Қадір тұткандарыңызға катты ри- 
замын. Шырагым, маған кұрылыска баруға болмайды, колхоз 
үшін жауап беремін, балык аулаймыз.

Қарпов бұл сөздерді солғын дауыспен, жабырқаңқы пішін-
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мен айтты, Алексейдік бұдан ұхканы, Залкиндтің хаты мея
Батмановтың ұсынысына не дерін білмей, бұлармен кездесіп 
қалғанына ол абыржыған сыякты Карповтың жанындағылар- 
ра әигіменің бұл бағыты тіпті ұнамай, олар шуылдасып кетті.

— Сіз оны кызыктырмай-ақ қойыңыз, инженер жолдас,
қызыктырмаңызі

Ол мұнсыз да, кұрылыс жаңа бағытпен жүре бастады де-
генді білгеннен бері сондай уайымдап жүр.

— Біз, колхозда уақытымызды бостан-бос өткізіп, дойбы 
ойнаумен жүргеніміз жок. Майдан үшін балык керек. Карпов 
біздің председателіміз, іскер адам. Жұрт катты сыйлайды. 
Біз онсыз тұра алмаймыз. Егер бізді тастап кететін болса, 
оған өмірі кешірім жасамаймыз.

Балыкшылар жауап күткендей тыныштала калды. Беридзе 
бәсеңдеген желдің ызыңына кұлағын салып отыр. Ол ең әуелі 
кап төсектен колын шығарды да, содан кейін өзі шыкты.

— Алеша, жарык дүниеге шыксаңшы, жүрейік. Боран то- 
ластапты. Қоныска шейін бес километр дейді, қазір-ак жетеміз 
РОЙ.

— Мен сіздерді жібере алмаймын, жіберуге болмайды,— 
деп Карпов үзілді-кесілді айтты.— Боран көп кешікпей кайта 
еогады, ал бұл жолы көпке созылады. Адасып өліп каласың- 
дар — обалдарыңа біз калатын боламыз.

— Менің байкауымша, сіздің өзіңіз де жолға шығуға 
даярланып тұрсыз ғой,— деді Беридзе.

Ол кабын бүктеп, аркасьжа байлап алды, Алексей де даяр- 
лана бастады.

— Біз бе? Біздікі — өзіне баска, Адун біздің өз үйіміз
тәрізді.

— Сонда бізге, шындарынызбен, апта бойы от басын күзе- 
тіп отыра бер дейсіздер ме? Біздің уакытымыз кымбат.

— От басын күзетіп отыра берудің кажеті жок, жігітім. 
Мен сіздерді бір тәуір жерге алып барамын. Осы маңда ша- 
наның үстіне орматкан косы бар тракторларыңыз тұр. Күн 
айыққанша сонда күтесіздер.

Инженорлер балыкшылармен кош айтысты да, шаңғымен 
тез жүріп бара жаткан Карповтың соңынан өзенге карай 
кетті.

Карпов инженерлерді «Улиткаға» алып келді. Осынша кар 
мүхитының арасында тұрған нокаттай ғана мына кішкене үй- 
шікті оның калай тауып келгенін түсіну кыйын еді. Трактор- 
ге тіркеген үйді мүлдем кар басып калыпты. Тракторист бо- 
лу керек, әйтеуір біреу, күрекпен қарды аршымак болып әре- 
кеттеніп жатыр.

— Токта! Кімсіңдер? — деген катты дауыс естілді, бұл 
Алексейге әбден таныс дауыс еді.
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— Өз адамдарың,— деп жауап берді Каірпов акырын.—
Қонактарды кабылда. Я

Қар траншеясын жер астынан салынған жолдай куалай 
отырып, бұлар «Улитканың» ішіне келіп кірді. Бұл костың 
ішінде вагонның іші тәріздендіріп жасалған жатуға арналған 
екі орын, верстак (станок), стол, екі орындык, саймандар тол- 
тырылған жәшіктер, барлык жерде шашылып жаткан көмірлер 
мен отындар. Мұнда екі адам кысылып-кымтырылып әрең 
сайып отыратындай екен, оның үстіне төрт адам бірдей келіп
кірді. Ч

Станоктың тұсында лампа ілулі тұр. Түтіні будактай сы- 
ғырайып жанған шамның жарығы көзге түрткісіз караңғыдан 
келгенде сондай жарык болып көрінді. Үйдің ортасында кіш- 
кене ғана дөңгелек темір пеш дүрілдеп жанып жатыр. Жа- 
рык пен пешті көрген Беридзе куанғаннан айкайлап жіберді. 
Ол сәкіге отыра калып жалма-жан аркасындағы капшығын 
алып, тонын, бас киімін және пимасын шешті. 1

— Менен өнеге ал,— деді ол Алекеейге. ; Д
Күтпеген жерден конактар сау ете түскенге баста саска-

лактап калған тракторист, бұларды енді танығаннан кейін, 
киімдерін шешініп, орналасуына көмектесті.

— Мені танымай калдыңыз ба, Ковшов жолдас?— деп сұ- 
рады ол Алексейден. Мен Силин, есіңізде бар ма, Филимонов 
екеуіңіз Старттан өз колыңыздан аттандырып салған едіңіз 
ғой? Бұғазға жете алмай осы арада отырып калдым, маши- 
нам сынды, содан кейін боран соғып кетті! Боран болмай тұр- 
ғанда, жаксы жүріп келе жатыр едім. Жүк тиеген прицепті 
жаксы алып келдім, жол бойында сынған машиналарға кө- 
мектестім, жол тазаластым. Кешікпей бұғазға жетермін деп 
ойлап едім, енді мінекей не ілгері, не кейін жүруге болмайды, 
темекі тартып отырғаннан баска лаж жок!

— Сізді Силин деп тану кыйындау. Менің ондағы коштас- 
каным жап-жас жігіт еді, ал бүгін сакалы кауғадай бір ба- 
байды көріп отырмын,— деп калжындады Алексей.— Тек дау- 
сыңыз ғана баяғысындай өзгермепті. Сіз көбінесе казір теңіз 
тонаушысына ұксайтын болыпсыз.

Расында да Силин калың боп өскен сары сакалын коя бе- 
ріпті, ол осы түрінде скандинавтык морякка ұксайды. Сморч- 
ков тәрізді, Силин де өз мойнына аса ауыр міндет алған бо- 
латын және казір бұғазға карай осынша көп жол жүріп ке- 
ліп калған тракториске Алексей зор кұрметпен карады.

— Мен өзімнің косшымды базадағы Шмелевке жіберлім, 
кария келіп омбы кардан шығарып алуға көмектессін дедім. 
Оған мен де көмектестім ғой, екі күн ұдайы базаға баратын 
жолын түзеттім. Енді оның көмектесетін кезегі келді. Сол жі- 
берген адамым адасып кетпесе жарар еді деп уайым жеп отыр-
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мын,— деді Силин жанын жеген қауіпті айтуға кезені келіп 
калғанға қуанып.

— Жігітім, сен өзіңнің косшыңды бекер-ак жіберген екен- 
сін. Боран кайта соғады, сөйтіп сенің жолдасың оп-оңай жо- 
галып кетуі ыктимал,—деді Карпов акыл айткан дауыспен. 
Ол бүкіл денесімен есікті бүркеп түр және трактористің бәл- 
месіне таңыркай, кызыға карады. Тағы да саған айтылатын 
бір сөз: казір карды күрекпен казуда еш мағна жок. Зая кет- 
кен енбек болады. Күн ашылғанша төзім жасап отыра тұр, 
содан кейін казып аларсың, Қазір бір-ак нәрсеге сак бол, есі- 
гіңді кар басып калмасын.

Силин балыкшының берген кеңесіне ешнәрсе айтпады, тек 
оған жактырмай карады. Әлдекашан шешінген Беридзе пеш- 
тің жанындағы орындыкта отырып, кабынан азыктарын ала 
^іастады.

— Оған онша күдіктене карамай-ак койыңыз,— деді Си* 
линге.— Егер бұл жолдас болмағанда Ковшов пен екеуміз 
осы кезде жұмакта азап шегіп жүрген болар едік. Одан да сіз 
оны төрге отырғызып, жаксылап сыйлаңыз. Карпов, ыстык 
шай ішкіңіз келе ме? Казір даярлайык!

— Мен шайшыл адам емеспін. Шайға бөгеліп отыруга 
уакытым да жок: жігіттерім тосып отыр. Инженер жолдас, 
мүмкін, сенен салкын бірдеңе табылмас па екен?— деді Кар- 
пов.

— Ыстығырағы!— деп жөндеп қойды Беридзе.— Табыла- 
лы, кымбатты досым. Менің айткан шайымның өзі де 
сол еді.

Ол капшығынан спирт кұйылған үлкен кұтыны алып шық- 
ты. Мұны көргенде барлығының беттері де күлімдеп коя бер- 
ді, бұлардан бөлек бетін колымен укалап тұрған Алексей де 
жымың какты.

Карпов бас киімін шешіп, теп-тегіс кара шашын бір сый- 
пап койды да, Беридзе ұсынған күміс стаканды ептеп кана ко- 
лына алды. Ол спиртті жұтып жіберіп, демін бір-ак алды жә- 
не тағам жеуден бастартты.

— Менің арактан кейінгі шайнамам биялайым,— деді 
ол биялайымен аузын сүртіп.— Осылай етсе тамыр-тамырға 
тезірек тарайтын торізді!..

Ол бас киімін кайта киді, бірак кете койған жок, тегі оның 
мына тәрізді жылы жерді даланың боранына айырбастағыс.ы 
келмеген болуы керек.

— Қалай деп шешеміз, Карпов? Кашан күт дейсіз? — деп 
сұрады Беридзе тесіле караған байсалды, өткір көзін балык- 
шыдан аудармай.

Карпов сырт айналып кетті де, біраздан соң барып жауап 
қатты:
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— Маған кетіп қала кою оп-оиай нәрсе емес, жігітім. Бас 
жок, аяк жок кетіп калу — ол болмайтын нәрсе. Егер олай 
болатын болса, әлдекашан майданға барып соғысып жүрген 
болар еДІМ.

— Бәрін де реттейміз, сіз бекерге алаң боласыз. Ец болма- 
ған күнде, колхозға баска адам береміз. Залкинд бәрін өзі 
жөндейді,— деп кызықтырды Беридзе. Карпов бұған ұнап ка-
лып еді. Л

— Тагы да айтам, бүл сондайлык онай нәрсе емес.— Кар-
пов Беридзеге карай бұрылды, оныц үнінен бір кіналаудыц 
белгісі сезіледі. Мен колхозбен біте кайнасыгі кеткен адаммын, 
меніц тағдырым сонымен байланысты. Семьям — әйелім, екі 
кызым, әкем бар. Колхозда ерлер аз, жоспар көп. Онын үстіне 
адамдар жан-тәндерімен беріліп, маған үйреніп кеткен, егер де 
мен оларды тастап кетіп калсам, маған халык та, семьям да 
кешірім жасамайды. Сен әлгі от басында мен жөнінде энгіме 
көтере бастағанда, достарымныц бірден карсы болғанын өзіц 
де естідіц ғой. Я

Алексей оны аяп кетті, ол Георгий Давыдовичтің көцілін 
баска бірдецеге аударып жібергісі келді. Бірак балыкшыға бүл 
туралы әцгімелеу ауыр тиетінін сезген Беридзеніц өзі де жүм- 
ған аузын ашқан жоқ. Карпов иіліп тұрып кош айтысты да, 
шығып кетті.

Силин пешке көмірді аямай-ақ салган. Қуырған еттіц 
дәмді иісі мүңкіп кетті, пештіц үстіне қойылған консервілер 
де жылынды.

— Қане, жағалай отыра қалыцдар!— деді Беридзе көңіл- 
дене.

Ол Карповты есінен шығарған адамдай, Ковшов пен Си- 
линді апыл-кұпыл даярлаиған кешкі тамақпен жомарттана сый- 
лады. Үшеуі бір-бір стаканнан спирт ішті, тек Алексей ғана 
ішті оттай күйдіретін сұйық затты багылы барып жұтып сал- 
ғанға шейін едәуір қыйналды. Бұдан кейіи жылытқан консерві- 
ні және боран соғар алдында мұздан ойылғап суатта Силиннің 
қосшысы аулап әкелген куырылған балыкты жесті.

— Алексей Николаевич, есікке неге карай бересіц? — деді 
Беридзе, Ковшовтың тамақ жемей отырғанын байкап.

— Менің ойымнан Карпов кетпей отыр,— деп көңілсіз жа- 
уап берді Алексей.— Бұл өзі біртүрлі кызық болып шығады: 
жаксы адамға кез болдын, ол бізге адам айткысыз жаксылык 
істеді, баска пэле келгенде достыц досы-ақ біріне-бірі көрсе- 
тетін сондан зор адамшылык көрсетті. Ол бізді ана дүниеден 
кайтарып әкелген жок па! Міне сол адам жай, әшейіи, оп-оңай 
кетті де калды! Қайда кеткені белгіеіз, мүмкін, енді бізге оны- 
мен кездесуге тура да келмес. Ал біз оны сол минутында есі- 
мізден шығарып ұмытып та кеттік.
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— Меге умытамыз? Мен саған турасын айтайын; ол біздіа 
қурылыска келеді,— дед; Беридзе карсы жауап кайтара, Алек-
сейдіи сөзін өзінше жорамалдап.

Ковшовтыц сөзін Силин де өзінше түсінді.
— Біздіц мундағы жұрт жәрдемнен жанын да аямайды. 

Буйтпей болмайды да: жолдастык болмаса іс алға баспайды 
жәпе өзіц де кұрып кетесіц! Мұнда халык сирек, ал табиғат өте 
байыпты, мығым болуынды талап етеді. Ол балыкшы өз мінде- 
тін аткарды да, жайына кетті. Бұл әдетте бола беретін уакыйға. 
Басына кыйыншылық күн туса, жолдастарының оны жалгыз 
калдырмайтынын ол жаксы біледі. Мысал үшін: Шмелевтін де 
маган көмек беруден ешкандай бастартпайтынын жаксы біле- 
мін,— Тракторист тағы мазасызданды.— Ковшов жолдас, ана- 
да Иовинскіде болғанда сіз маған: «Бұғазға дейін жетсец, 
рекорд жасадым деп сана. Кыс жағдайында, әрі жол жокта 
трактордыц осыншалык жер жүріп жетуі әлі күнге болып көр- 
ген уакыйға емес», дегсн едініз. Машина сынып оныц үстіне 
боранға ұшырап, сергелденге түскенде, тіпті ауырын та кала 
жаздадым. Мәс-саған рекорд! — деп ойладым. Бұғазға калай 
да жетеміи, оған сіз күдіктенбей-ак коііыңыз!

— Мен оған күдіктеніп те отырғаным жок,— деді Алексей.
— Тамак жағына басыцдар, достарым,— деп кұрметтеді 

Беридзе, пышағыныц ұшымен бір жапырак етті шаншып алып 
және аузындағысын жылдам-жылдам шайнап жатып.

— Бір кездерде мен Москвада бір кызык жағдайға ұшыра- 
ғанмын... Онда бейбіт заман болатын, мен болсам демалыста 
жүргемін. Көше аралап, үйлерге карап жүрмін, өтіп бара жа- 
тып: витринаныц шынысына Кавказдың нағыз суретін салып 
койғанын көрдім, көкшілт аспан, карлы шыны бар таулар, ас 
пісіретін үлкен пеш, оііыц үстінде ыстык темірге шанышқан 
шашлыктар. Бүкіл внтринаның бойына:

«Жегіц келгенніц бәрі табылады!» — деп кызыктырып жа- 
зып койыпты.— Мен шыдай алмадым, кірдім де шашлык заказ 
бердім. Асхананыц кожасы жерлесім болып шыкты, мемі жылы 
шыраймен қарсы алды. Қолымен сыйпап, ернімен тамсанып — 
акыры адамныц аска тәбетін келтірді... Алеша, саған соғыска 
дейінгі уакыйғаны тындау кызыкты емес шығар?—деді бірден 
Беридзе. селкос калыпта отырған Ковшовка карап.

— Жок, о не дегеніц. Меніц Москва туралы тыңдағым ке- 
леді, — деді Алексей.

— Шашлыкты әлі күтіп отырмын,— деді Беридзе, күмарта 
тыцдап отырған Силинге карап.— Шашлык сөз жок, дәмді бо- 
латын, бірак оны ағаш істікке шапшып берді. Айтып отырмын 
ғой, бейбітшілік кез болатұғын, мен де кыйкарлыкка салын- 
дым білем. Шашлыктыц иесіне: «Білемісін, кацо, сеніц шаш- 
лығыңның жеуге жарайтыны— тек мынау ағаш істігі ғана...»
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дедім. Не болды, кандаи шу көтерілді дееенші! Қожайын мені 
куып шыкты, оның даусы кешке дейін ызындап кұлағымнан 
кетпей койды! Л\ен мұны не үшін айтып отырмын? Міне сол 
шашлык казір болар ма еді! ;

Тракторист каркылдап күлді, Алексей аздап кана жы-
мыйды.

Кешкі тамакты ішіп болып, инженерлер демалуға жатты. 
Беридзе төменгі сәкіге, Алексей онын үстіндегі жоғарғы еәкіге 
орналасты. Силин бірдеңені егелеп, верстакта оңдап жатып, 
бас инженерден майдандағы жаңалыктарды сұрады. Оны куан- 
тарлық ештеңе де жок еді, Силин ш^шалып калған адамша, 
каймыкпастан ауыр күрсінді.

— Бар күшіңді салып алаңсыз жүмыс істеп жүргенде,— түк 
емес,— деді ол.— Жұмыс калай токтап, саябыр болса-ак көңі- 
лің жай таппай: ар-ұятың: «Иттің баласы, сен мұнда отырсың, 
ал неміс Л\оскваға карай аласұрып келе жатыр» — деп азапка 
түсіреді. ЛАенің туыстарымның барлыгы майданға кетті. Қүры- 
лыска дейін мен орман шаруашылыгында істедім, трактормен 
ағаш тасыдым. Бір күні мені шакырған екен, куанышым кой- 
ныма сыймай кетті: арызыма жол берген екен, енді майланга 
жіберер, тракторды танкке айырбастармын деп ойладым. Бірак 
баскаша шешіп — осында жіберді. ЛАенің әйелім де тракториет- 
ка болатын, ол орман шаруашылыгында калды. Беридзе жол- 
дас, мен сізбен кеңеспекші едім. Алексей Николаевичке айткан 
болатынмын. Бір ойым бар, сол магаи тыным бермей жүр.

Ыстыктан бойы маужырап Ковшов үстінгі тактада жатыр. 
Оның кар мен жел сабалаған беті оттай жанып дуылдайды. 
Көздері ауырып каратпайды, бірак үйктағысы келмеді. Төбесі 
жүп-жұка үйдің үстінен, нак тас төбеңнен боран сан-алуан да- 
уыспен үлый соғып түр, бұл ызың бейнебір дәу екі жырткыш 
аи бір-бірімен тістесіп, бірін-бірі талап жаткан тәрізді. Силин 
кыза сөйлеп: әйелі мен екеуінің жыйнаған каражаты бар еке- 
нін, булар бала-піағалары жок, жас аламдар; ол енді өз акша- 
сына танк сатып алып, әйелімен екеуі соған мініп майданға 
кетуді ойланғанын айтты. Бүл мәеелені мүнда піеше кояр ма 
екен. Егер де Сталин жолдаска хат жазсам каіітер еді?

— Менің кеңесім мынадай,— деді Беридзе, Алексей оның
аса жұмсақ, әрі жылы сөйлеген дауысына карай Силиннің Ге- 
оргий Давыдовичке үлкен әсер еткенін, көңілін катты кобал- 
жытканын үкты.— Кұрылысты тастап кетуге болмайды. Ал 
танкті сатып алыңдар, мұның өте игілікті пікір екенін кім бол- 
са да антады. '•«

Беридзе трубкасын тартып, үндемей отыр. Трубкасынын 
ішінде бірдеңе сытырлайды.

— Кайткенде дұрысырақ боларын білмеймін,— деп күрсін- 
ді Силин.
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— Мен еізге жаксы трактористі жібермей алып калуды көз- 
деп отырған бас инженер емес, жолдас ретінде айтып отырмын. 
Кенет Сталин жолдас: сіз дұрыс ойламаған екенсіз, бізге сіздің 
кеі|)тепровод салғаныныз керек, деп жауап берсе кайтесіз. Шы- 
нында кұрылыс та жауынгерлік тапсырма екендігіне. ондағы 
әрбір кұрылысшы — сол майдандағы солдат екендігіне күдік-
тенбейсіз ғой...

Алексей бұл әнгімені өз ойын ойлап жатып тындады. Ол 
тіпті сонау жас шағынан бері жана жер, жана аламдарды білу- 
ге аса кұмар болатын. Мұның өзі мектептегі география еабак- 
тарынан, саяхатшылар жайындағы кітаптан басталган-ды. Бұ- 
рын көрмеген жерлер жайындағы ұғым ол кезде тек оймен бол- 
жанатын, сондыктан шындык бола алмайтын. Қайдағы бір 
жеряе, айталык Волга өзенінде немесе Адун өзенінде, одан, 
Алексей Қовшовтан бөтен тағы біреулер тұрады екен, бірде- 
мелермен шүғылданады екен деп ойлаудың өзі бұған аздап 
жат нәрсе сыякты болып көрінетін еді. Сонынан Волганы да, 
ал казір Адунды да көруге тура келді, сөйтіп ол жана жерді 
өз көзімен көрді жэне мұнда адамдар тұрып өмір сүретініне 
әбден көзі жетті. Әрине, ол елсіз-күнсіз жерде боламын деп 
күткен жок. Онын акылмен болжап білгенінің бәрі дәл келіп 
шыкты, және оған әбден канағаттанды. Бұл күнде барлык дү- 
ние өзінің көркем сыйпаты және үні онын жадында түрғандай; 
бүл күнде ол: анадай жерде мынадай адамдар тұрады, олар- 
дың кәсібі пәлендей деп білетін болды. ДЛіне енді әлгі кеткен 
балыкшы да онын жүрегінде үлкен із, жолдастык жылы сезім 
калдырды. Енді Алексей Адунда кайратты, Иван Лукич Кар- 
пов дейтін адамның өмір сүріп, жұмыс істейтінін білді... Және 
комсомолец Махов барын... Және көшпелі үйі бар мына трак- 
торист бар екенін білді...

Алексей ісінген көзін жүмды да, соңғы күндердін әсерін 
көз алдына елеететті. Орыстың айдынды өзені — Адун, казір 
өзінін анык, сұлу суреттерімен көрінетін болды. Адунның аң- 
ғарын сан алам — әркайсысы өзінің бет беннесімен, өзінін түл- 
ғасымен, өзінің үні мен кабілетіне қарай мекен еткен. Бүгінде 
Адунныц өткендегісі мен таяудагы болашағын, ең болмаған- 
да, нефтепроводпен тікелей байланыстыра оймен топшылау 
кыііын емес еді. Роговтың учаскесінде болған кезде, Беридзе 
айтқандай — өзеннің екі жағын бірдей алып жаткан күры- 
лыстың жүлдыздай жаркыраған оттарын ол өз көзімен көрді.

Силин карап отырудан жалығып, колына күрегін алды да, 
есік алдының карын күреуге шығып кетті. Беридзе колынтөбе- 
сіне койып шалкасынан, сакалы шошыйып жатыр. Ол канағат 
түта сөйлеп:
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Алеша, біз екеуміз енді мыкты адамдармыз. Халык сол
жак жағаны, бізді колдайды. Учаскедегі жүмысшылар да, ба- 
лыкшы Карпов та және нанайлар да бізді жактайды. Силиннің 
маған не дегенін естідіц бе: «Енді трассаны кайта кешіре ал- 
майсың, ол осы жағада тамыр жайып калды...» — дейді. Біздің 
дұшпандарымыздың сол жак жағаны су басуы жайындағы 
басты карсылыктарының өзі — асыра айтылған пікір екеніне, 
екеуміздің көзіміз әбден жетті ғой. Грубский судың ең көп ба- 
сатыны жайындағы мәліметті архивтерден алған. Көп заман 
өтті, және өзеннің тәртібі де өзгерілді ғой. Су басу каупінен 
үрейленіп, зерттеу жұмысы мен жоба жасауда кате жағдай 
жіберіп алды, ал соңынан бұл категе әбден үйреніп алды да, 
ол катенің өзін шек келтірмейтін заң дәрежесіне көтерді. Біздің 
естігеніміздің бәрі, архивтык баесауғалаушыларға сенбеу керек 
екендігіне эбден көзімізді жеткізді. Он жылда бір рет жетінші 
мен сегізінші учаскелерді су басады екен делік, бірак ол бізді 
сондайлык үрейлендіре алмайды. ч

Беридзе ескі жобаның кемшілігі жөнінле және жана жо- 
баның артыкшылыктары жөнінде өз пікірін кең етіп айтып 
берді. I

— Сенің тіпті Рубежанскіде сөйлейтін сөзімнің даяр екенін
көріп отырмын,— деп калжыңдады Алексей. .

— Я, даяр! Мейлі ондағы бастыктар бізді бүйректен-сый- 
рақ шығарды деп ұрса берсін, бірак біздің ісіміздін дүрыс еке- 
нін мойындамай отыра алмайды!.. Бізді, совет инженерлерін 
тәуекелге бел байлаудан корыкпауға үйреткен. Б'з тәуекелге 
бел байладық, ал соған жауап беруге әзірміз. Айтып түрғаным 
дұрыс па, Алеша?

— Дүрыс,— деп Алексей сәл кідіріп жауап берді.— Жоба- 
ны бітіру үшін, қазір Новинскіге тезірек оралар ма едік. Біз- 
ге, каладан 6'ржолата учаскеге шыгып алу керек. Сен біле- 
місің, Георгий, бұғаз бен арал жөнінде ойласам, неге екені бел- 
гісіз, жаным ауырады. Шынын айтқанда, біз әлі ол жерге жете 
алмай жүрміз ғой!

— Бүғазда осы Батманов болды ма екен, мен соны білгім 
келеді? Қандай жаксы болар ед і !— деп күрсінді Беридзе. Сі- 
рә, ол әзірше Панковты ғана жіберген шығар.

Бұлар кұрылыс бастығының казір кайда жүргенін ойлап 
тапкылары келд:. Ол туралы ең соңғы хабарды Батмановтың 
бұлардан екі күн бұрын келіп кеткенін айткан Таня Василь- 
ченко болатын. ж

— Ой, Татьянаның халі казір кандай мүшкіл екен!— деді 
Беридзе бір кезде жүлып алғандай, оның окыс аунап түскеніне 
астындағы ағаш төсек сыкыр-сыкыр етті. Біз оның ка- 
сынан бекер кеттік, оған біздің жәрдеміміз әбден керек бола- 
тын еді.
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— Ол бір кылымеығян бойжеткен емес және коллективпен
бірге,— деп карсы сөйледі Алексей.

Боран мұнда екі күннің бірінде бола береді, оған ылғи бі- 
реудіц келіп көрсететін жәрдеміне арка сүйеуіне болмайды ғой.

— Татьянаныц күн айығады деп колын кусырып боска 
отырмай, бар күшін салып байланысын үзбей тұрғанына сенім- 
дімін. М:не енді жағдайды көз алдыиа келтірші- боран сымды 
үзіп түсіреді, ол оны орнына кайта іледі, боран ағаштарды кұ- 
латып кетеді, оған да оныц ынжырғасы түспейді... Тек осыиың 
бәрі адам шығынынсыз болсын десейші!

Беридзе аузын жыйғанша болған жок, сырттан бүкіл үйді 
сілкіндірген тасыр-тұсыр шу шыкты. Силинніц катты айғайы 
естілді.

— Бірдеие болып калған ғой! — деп Георгий Давыдович 
жалма-жан пимасын кие бастады.

Есік ашылып, будактап кірген аязбен бірге Силин касын- 
да баяғы Карпов бар, бір сіресіп калған адамды азар дегенде 
сүйреп кіргізді.

— Тағы кімді сүйреп әкелдіц? — деп тракторист ашулан- 
ды, өзі жана келген конағын ептеп сүйемелеп, кай жерге жат- 
қызуды карастырды. Ине шаншар жер жок, үшеуміз азар-азар 
сыйып отырмыз. Қонақ үй тапқан екен! Мүндай жүкпен сені 
кім шакырды?

— Енді кайда апарамыз, жігітім? Маңайдағы бірнеше ки- 
лометр жердегі жалғыз ғана елді мекен сенСін,— деді Карпов. 
— Сендердің учаскелерің кашық жатыр, Сазанка онан да 
алыс. Ал мұны далаға шығарып тастау, мыйға конбайтын 
нәрсе ғой, жігітім. Адам ғой! Айкайлаған даусын естідім. Жер- 
ден көтеріп алып, аркалай жөнелгенде айкайын койды бишара.

Бүлар тез-тез ғана сөйлесті де, колдарындағы адамды 
Алексейдіц еденге жайған тонының үстіне акырын апарып 
жаткызды.

— Қарандаршы, басын екі колымен капсыра устап алға-
нын! Сол күйі сакыйып катып калған !— деді Беридзе сыбыр- 
лап. ’

Силин еңкейіп, катып калған адамның колын жазып жібер- 
ді де, шошынып кейін шегініп кетті.

— Әкем-ау, Федор!
Бүл үсініп калған адамның Шмелевке жіберген өзінің жол- 

дасы екенін таныды. Қатты абыржып калған Силин оны ебе- 
дейсіз бет алды козғап:

— Федор, Федя! Саған не болды? Сұмдык-ай бұл не? Пар- 
шин, Федя!.. деп зарлай бастады.

__ Қане, мені жіберші! — Алексей оны ығыстырып жіберді
де өзі енкейіп үсінген адамның бетіне карады.

’ — Беридзе, Карпов пен Силин мүлдем сығылысып, Пар-
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спякнін үстіне төніп, үрейленген калпы Федордын бозарып кет-
кен бетіне карап түрды.

— Жаны бар! — деп А-тексей басын тез котерді де: — Кар- 
пов, кар әкел! — деп айкайлады.— Силин сен шешіндіруге кв- 
мектес! Георгий пештін каклағын аш та, отынды молырак са- 
лып, кыздыра жаға гөр!

Кармен және спиртпен укаланып, денесі дуылдай бастаған 
Паршин жарты сағаттан кейін есін жыйды. Оны үлкен үш тон- 
ға орап, дэл пештін түбіне әкеліп жаткызды. Куанышы конны- 
на сыймаған Силин оны жас баладай мәпеледі, ебедейсіздеу 
кьймылдап, бірак ұкыптап кұйып, шын ыкласымен кружкадан 
ыстык шай берді, жаксылап тамактандыруға тырысты, түк ет- 
пейді деп, жылы сөзбен онын көнілін аулады.

— Семен Ильич,— деді оған әлсіз дауыспен Паршин,—
Шмелев запас бөлшектер тауып жіберемін деп уәде беріп 
калды... Барлык жағынан да. жәрдем беремін дейді... '  ;

Көп кешікпей ол ұйктап калды. «Улиткада» тұратындардын 
көнілі жай тапты. Карпов кетуге айналды, Силин оны бөгеп:

— Асыкпа, боранның ашылуын тос. Мұнда барлығымызға
да орын жетеді. Үй тар болса да, бейіліміз кен. Мен тағы да 
алғыс айтуға борыштымын. Өмір бойы бүл жаксылығынды 
ұмытпаспын. Сен менің жолдасымды ажалдан кұткардын... 
Алексей Николаевичке де зор алғыс айтамын; жансыз адамды 
тірілтті... (

— Жігітім, боска сөйлеп отырсың,— деді Карпов.— Сенін 
жаідасын болған адам, бізге де жат е.чес. Жарайды сау болын- 
дар, кайырлы кеш болсын. Енді бұдан былай мазаларынды 
алиаспын.

Ол тонына оранды да, кош айтысып боранға шыкты. Силин 
ұйктап жаткан досының жанында біраз отырды да. сол 
жерге жата кетті. Кар астындағы үйдің іші кұлакка ұрған та- 
надай жы.ч-жырт болды, тек ажалдан құткарылған тракторис- 
тің ғана октын-октын алған ауыр демі. Силиннін акырын ко- 
рылдағаны және шатыр үстінен ызындап, ішін тарта соккан бо- 
ранның уілі естіліп тұрды.

Беридзе ұйктай алмады. Біраз уакыт өткеннен кейін караң- 
ғыланған ша.мның білтесін түзейін, пешке көмір тастай сала- 
йын деп орнынан тұрып еді, Ковшовтың да ұйктамай жатка- 
нын көрді. Төсекте шалкасынан түсіп, колына хат ұстап жатыр 
екен, көзі кағаздың жиегінен асыра караған. Алексейдін жы- 
мырған ерні мен көз карасындағы камығудың белгісі сонша- 
лыкты, тіпті Беридзе шошып кетті.

— Алеша, бірдеңе болған ба? Айтшы маған, мен сенің до- 
сынмын ғой.



Алексей оған көз токтата ұзак карап жатты да, ешбір үн 
катпастан Москвадан, Зинанын шешесінен келген хатты ұсын- 
ды. Георгий Давыдович өз орнына кайтып келіп хатты окый 
бастады. Кызы жөнінде катты кауіп-катер ойлаған карт ана, 
өзініц хатында, Зинаны жанындай жаксы көретін, ал ол да 
сондай сүйетін адамымен сөйлесіп әнгімелескен тәрізді сөздер 
жазыпты.

«...Онын, Москвада калған дос кыздары маған келіп-кетіп 
жүреді. Баска жакка көшіп кеткен кыздардан да хат алып 
түрамын. Кейде бір жаман ойға шомып, менің Зинам да осын- 
да калуға немесе алыс тылғз кетіп калуына болар еді-ау деп 
ойлаймын. Бірак шынына келгенде мен Зинаға баска тағдыр 
тілемеймін. Ол өз тағдырын өзі калап алған. Оның кандай өр 
кеуде, кандай ержүрек екенін саған айтып жатуымның кажеті 
жок. Ол баскаша бола алмайды және болғанының керегі де 
жок. Тек, сол сәулем тірі болғай-ак та!

Сол жакка жүрер алдында екеуміздін калай ерегесіп кал- 
ғанымызды саған әнгімелегім келіп отыр. Бүл дәл ол кездегі 
аса кауіпті түндердін бірінен кейін болған уакыйға. Сенің 
кеткеніне бір аптадай болған кез еді. Зина түнгі күзеттен таң 
рауанда кайтып келді, кауіп дабылы жана ғана басылған бо- 
латын. Түні бойы кобалжып, көрер танды көзіммен аткыздым, 
жүйкем күрып, келісімен-ак оған тап бердім. Ажалдың төніп 
түрған жеріне неге барасын, тіпті үйде конғанныц өзінде жа- 
сырынуды білмейсін ғой деп айкайлап байбалам салдым. Қы- 
зым былай деп жауап берді: «Жасырынатын жерге барып ты- 
ғылып, бұралкы итше дірілдеп тұрар шамам жок. ААен кай- 
мығып үйдің астына тығылатын болсам, бұл фрицтерге зор 
кұрмет болады ғой».

А\ен өз айтканымнан кайтпадым да оны кіналай бастадым: 
«Егер сен тілеген болсац әуе шабуылы жок, әрі кауіпсіз тылға 
институтпен бірге кетіп калған болар едін. Әлі де кеш емес, 
сыркатпын деуге болады немеее тағы бірдене ойлап табуға 
болады ғоіі». Сонда айналайынныц маған калай ашуланғанын 
көрсен! «Үнінді өшір! — деп акырды. Қорғалактыкка үйрете- 
сіц, сен үшіи бұған мен үяламын. Алеша майданда, сеніц 
ойыцша, мен өз басымды корғап калуым керек пе?». Сөйтіп, 
кобалжынкырап тұрды да, маған былай деді: «Бұйрык жария- 
ланды, мсн кол койдым, ертен танертен мен де майданға ат- 
танамын. Саган шынымды-ак айтайын: аудандык партия ко- 
митеті аркылы осыны өзім істеттім». Міне, мен оны сонда ғана 
.әбден түсіндім де, оң батамды бердім...

Қарағым Алексей, айтар сөзім толып жатыр. Қуанарлык 
бірдеиелер айткым да келеді, бірак каз р ондай куаныш пен 
шаттыкты кайдан аларсыц?.. Мүмкін, Зина жайындағы жаз- 
ғанымды бұрын жазған да шығармын. Мен өзімнің істегеніме
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кайтадан олық жеп отырмын, оны ғафу ет. Ол саған, мені ойы- 
нан тастамасын, сонда маған әрі жаксы, әрі женіл болады, 
осыны айт деп тапсырды. Өзі де сен туралы ойлап, әркашан 
жүрегінде сактайды! Тағы былай деді: «...Оған жазып жібер, 
біздін махаббатымыз әлі алда, мен буған катты сенемін...»

Хат Беридзені катты толғантты. Укаланған кағазды бетіне 
басып тұрып, ол тістене сөйлеп былай деді: «

— Қадірлі туыскандар... Сіздердің осы азаптарың үшін... 
Сіздердің ағыл-тегіл көз жастарыңыз бен шеккен зәбір-жа- 
паларыңыз үшін... сазайын әбден тартар олар.

Зина мен Алексей туралы, олардың кенет мына осында — 
караңғы түн мен боранның арасында шүғылалы күндей шал- 
кыған махаббаттары туралы Беридзе ұзак ойға шомып жатты. 
Оның ойы тек суретте ғана көрген Зинадан Таняға карай ау- 
ды, бул кыздың д^ бойынан Зина сыкылды кайрат-жігер, ер- 
жүректік касиет табылғанына ол мактан етіп, көтерінкі сезім- 
ге бөленді. Бұл туралы Алексейге айтпакшы болып орнынан 
тұрды, бірак ол әлі кұрып шаршағандыктан катты ұйктап кет- 
кен екен. Беридзе Алексейдің салбырап кеткен колын көтерді 
де, бетін жапкан шашын жөндеді, жерге түсіп калған киімін 
үстіне дұрыстап жауып. бірнеше минут ұйктап жаткан жолда- 
сына үн-түнсіз карап тұрды.

Сегізінші тарау 
ӨМІР АҒЫСЫ ТУРАЛЫ

Кузьма Кузьмич Тополев, карт адамдардың әдетінше таң- 
сәріден оянды да, маңайындағылардың тіршілік әрекеті калай 
басталып келе жатканын бакылай бастады. Бір жакта әтеш 
шакырып жатыр. Үйдің екінші бөлегінде тұратын үй иесі әйел- 
дің көл азап шегіп жаткан алыстағы Украинадан осында жу- 
ыкта ғана алып келгең жетім калған төрт жасар немересінің 
былдырлаган даусы естілді. Қалада заводтар гудок бере бас- 
тады, бұлардың дауыстары біріне-бірі ұштасып, үйлердін те- 
резееін сілкіндіретін күшті үнге уласты. Қырау баскан терезе- 
лер таң сәулесінен ағара бастады. Әуелі кою кошкыл түстен 
біртіндеп күлгін түске, одан көкшіл, акырында алкызылдана 
бастады. Танертенгі алакөленкеде бөлмедегі таныс заттар бір- 
ден-бірге айкындалып көріне бастады.

Аткан таң мен жана туған күн кандай тамаша: Егер күи 
шыкса — айналаға нұрын төгіп шұғыласына бөлейді, егер жаң- 
быр жауса — ауа ерекше тазарып, жаңарады. Егер жаз болса 
хош иісті гүлдер бал, шөп, сүт иістері мұрынды жарады, егер- 
қыс болса — бетің мен мұрныңды аяз шымшып сүйіп алады.
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Жаркырап ататын тан алдындағы табиғаттын әсері дені сау 
адамды кашанда куанышка бөлейді.

Тансәрінің осы бір ләззатты минуттарын Кузьма Кузьмич 
кашаннан бері катты сүюші еді. Бұл минуттардын оған үнан- 
тын тағы бір себебі — ертенгі уакыт тәуліктін баска уакытта- 
рына ұксамайды, бұл адамдардың көптігімен олардың әбігер- 
шілігі, өмір камын жеуде шарк ұрып жүретінімен ерекше 
уакыт. Осы минуттарда ешнәрсе туралы ойлағың келмеііді, кө- 
ңілді де ешнәрсе кобалжытпайды, міне ол күн сайын бірдеңеге 
тандану сыякты сезіммен, осындай жайбаракат калпыиан, ен- 
бектің думанды сағатына кадам басатын еді.

Бір кездерде Кузьма Кузьмич, немересі Володяның өнеге- 
сі боііынша, оған білдірместен «жаным да, тәнім де картаймау 
үшін» деп ертемен гимнастика жасайтын. Володяның жатты- 
ғұларын әбден көріп алып, бұл жаттығуларды ол әжептәуір 
орындап жүрді: жүресінен отыра калып, кайта тұрып, колда- 
рымен кеііде тым шапшаң, кейде баяулатып козғалыстар жа- 
сайтын, б.р орында тұрып шабан «жүгіретін» және өз колы- 
ның кыймылынан өзі ентігіп көзге көрінбейтін дұшпанымен 
жұдырыктасатын. Кызған канның тамыр-гамырға калай та- 
раіі бастағанын Кузьма Кузьмич сезетін де, бөлмеде әрлі-берлі 
жүретін және Володяның ең жаксы көретін: «Жыйырма екі 
жасымда, әсем жігіт келемін» дейтін өлеңін ыңылдап айтатын 
еді.

Ол Володядан айрылғаннан бері гимнастикамен шұғылда- 
нуды койғап. Немересі соғыс академиясын бітіріп, Батыс ше- 
караға әскери кызметке кетті, ал бұл — жападан жалғыз өзі — 
Қыйыр-Шығыстан келіп шыкты. Содан бері Тополев закымға 
ұшырап шатынағандай. Оның немересі кәріліктің коңыркабак 
кезеңіне жеткен адамға кажетті болатын жігер-күштің кайнар 
бұлақ нәрі болғанға ұксайды. Володя кетіп калды, оның орны- 
на Грубский кез болды, ол өзінің затының паңдығы, кайырым- 
сыздығымен, метафизикалык көзкарасымен коркынышты еді.

Бүгін Кузьма Кузьмич барлығына да енжар карап отыр. 
Ертеңгі шак даланы түрлентіп жіберген. бірак соған көзі жету 
үшін, карттың терезеге көз салғысы келмейді. Бөлмедегі кұ- 
лакка ұрған танадай жым-жырттық пен жұмысеыз боска оты- 
ру оны әбден жалыктырып, үйдегі ракат жексұрын ^олып 
көрінді. Таңертенгі, тыныштык мезгілдің ракатына кұмары әб- 
ден канды. Енді бұған Алексей Ковшов, Беридзе мен Батма- 
нов тәрізді жарғақ кұлағы жастыкка тимей істейтін мазасыз 
адамдар мен азан-казан шу болып, әбігерленіп істейтін жұмыс 
керек. Ал бұл әлі жылы үйде жайбаракат жатып алып, дәрі- 
дәрмекпен емделумен жүр.

Кузьма Кузьмич ауыр дем алып төеегінен түрды. Бұғазда 
траншеяны взрыв жасау әдісімен казу керек деген ұсыныс жа-

?
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зылған записка жаткан папкаға көзі түсе берді. Бұл колжаз- 
баны бұрнағы күні бітірді, сөйтіп мүғалімін сүйетін мектеа 
окушысы тәрізді жаксылап кайта көшірді. К,азір ол киініп жа- 
тып, папкадан теріс айналып кетті. Онын бұл запискасында 
мацызды ешнәрсе жок сыякты, ондай жазуды карап шығып, 
баға коюға мұғалімнін асыкпайтыны да дұірыс. ‘Щ

Тополевке жуынып және кырынып алу керек еді, бірак оған 
көнілі соқпады. Кузьма Кузьмич бетін тыржыйтып тұрып ай- 
надан өзіне шұкшия карады: оныц өз беті өзіне ұнамады, беті 
оған бейнебір базардан сатып әкеліп, үйге келгенде өкінген 
бұйым тәрізді көрінді. Мандайды баскан калың ажым — өмір 
шенгелініц салған ізі. Көз жанары суалыгі, жасаурап тұр. Сар 
бурылданып кеткен мұртын жуып тазарту да мүмкін емес 
секілді, мүлдем насыбай сініп кеткен. Беті ашаң тартқан және 
оның үстіне ісінген, түр-сыйпатын жоғалтып, тіпті ұйктап тұр- 
ғаннан немесе қырынғаннан кейін де жасаратын түрі жок.

— Мұны не деуге болады,— деп күрсінеді Тополев.— Мұны
— корілік куаныш емес дейміз де». Щ

Аздап ашылып тұрған есік арасынан көзін алмай карап 
тұрған Марья Ивановнаны байкап калды. Кузь.ма Кузьмич 
онымен салкын ғана амандасты, бұл әйелдің жасаған камқор- 
лығы казір ұнап тұрған жок.

— Кырынасыз ба? — деп сұрады үй иесі әйел; ол сакалын 
алуға тиісті екенін әйел жақсы біледі.— Казір ыстық су әке- 
лейін, оныц сонынан тамақ та дайын. Жас балык куырып кой- 
дым және оған қосымша тағы бірденелерім бар. Бір өте ка- 
йырымды адам көп тағам салған посылка жіберіпті.

Карт посылка жайындағы хабарға таңданса да, жұмғак 
зузын ашкан жок. Марья Ивановна жакынырақ келіп, жак- 
сылап қарады да басын шайқады:

— Ох, түріціз жаксы емес, Кузьма Кузьмич! Әбден сауык- 
қанша төсектен тұрмай... Жату керек... Баскармадан тац аты- 
сымен хабаршы хат әкеліп беріп кетті. Посылканы да берген 
сол. Посылкаға куансам да, хатты алғым келмеді: «Адам- 
ныц тыныш жатып ауруына ерік берсецдерші»,— дедім.

Бұл сөз Тополевке соншалықты әсер ете кояды ғой деп 
үй иесі әйел күтпеген еді. Кузьма Кузьмич кенет сергіп, ор- 
нынан ұшып тұрып, әйелдің касына жетіп барды:

— Маған мұны неге айтпадыцыз? Хат кайда? Кімнен?
Марья Ивановна кофтасының қалтасын актарып, ішінде

хаты бар екі бүктеулі конверт ұсынды. Конверттегі Залкинд- 
тің запискасы екен.

«Сәлеметсіз бе, Кузьма Кузьмич. Келісуіміз бойынша, сіз- 
ге мынаны хабарлаймын: Алексей мен Беридзе кайтып келді, 
екеуі де аман-есен, дендері сау. Батманов та үііде, ол бір күн 
бұрын ұшып келді. Өзіціздің денсаулығыцыз калай? Егер әб-
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дсп сауығып кетпесеиіз, әзірше ешкайда шыкпай тұра тұрға- 
мыііыз тәуір болар, мен кешке жақын Алексейді үйіқізге жі- 
беремін. Жазылыныз, Кузьма Кузьмич. Мұқтаж нәрсеиіз жоқ 
па? Ұялмай айтыныз. Қүрметпен Залкинд».

Кузьма Кузьмич бөлмеде ерсілі-қарсылы жүгіре берді, не 
үшін, қайда асыкканын өзі де білместен, абыржып кетті.

— Қарашы, мұның хатка қуанба деуін! Ал ол хат 
кімге арналып жіберілген? — деп бұркылдады.— Маған тезі- 
рек ыстық су берініз, Марья Ивановна!

Үй иесі әйел, қарттың мінезінде кенет пайда болған өзге- 
ріске баста үрейленіп, соңынан күлімсіреп қарады.

— Су әкелсмін. Бірақ сіз басқармаға баруға әзірленіп 
жатқан жоқсыз ба? Жібермеймін! Ольга Федоровна сізге тө- 
секте жат деп кеткен болатын.

— «Ыстық су әкел! Тезірек!— деп айкайлады Тополев кө- 
ңілдене.— Одан да үлкенірек дәрігерлер тұрғанда, маған сен- 
дердіц Ольга Федоровналарың бұйым ба екен.

Ол үш минутта қырынып болды. Жайдағыдай баптанбай 
тез-тез жуынды да бетіне иіс су жақты. Қалай дегенмен де, 
бетініц жасарыңқырап қалғанын көріп мырс етіп күліп жібер- 
ді. Бабына келтіріліп даярланған таңертеңгі тамаққа— қуы- 
рылған балық, сары май мен кофеге— мойын бұрмастан, 
жып-жыйнакы жас адамша аяғы-аяғына жұқпай табалдырық- 
тан жүгіріп түсіп кетті, Марья Ивановна. аң-таң болып кала 
берді. Бүгінгі танертеңгі мезгілдің шынында да тамаша екен- 
дігін ол далаға шыққан соң ғана көрді! Сұрапыл бораннан ке- 
ЙІН табиғат маужырап, тыныштыққа бөленіп тұрғандай. Кө- 
шелерде қар теп-тегіс. Қырау басқан ағаш бұтактары күннің 
нұрына шағылысып, шыныдан жасаған нәзік моншақтай жар- 
қырайды. Үйлердің төбесінен жоғары көтерілген ақ түтіндер 
аспанмен таласып қозғалмай тұрған тәрізді.

Қарт калың карды елең кылмай аяғын шыйрақ басып. 
карбыз исі аңқыған таза ауаны құшырлана жұтып келеді.

Ковшов пен Беридзе түнде келді. Олар самолетпен ұшқан 
болатын, әбден жаурады. Инженерлер тура басқармаға келіп 
түсті, басқармадағылар куанғаннан у-шу боп жыйналып қал- 
ды. Бұлардыц кайтуын нақ аңдып отырған екен деп ойлауға 
болады. Беридзеніц босаңдау қарсылығына қарамастан, кең- 
сеніц дежурныйы Батмановтың үйіне телефон соқты, Беридзе 
мен Ковшов келе калса дереу үйіне хабарлауды құрылыс бас- 
тыгы оған ерте бастан тапсьпрып қойған болатын...

— «Я, жоғалып кеткендер, амансыздар м а ? — дсген ұйкы- 
дан ояпған адамда болатын қарлыққандау, бірақ аса разы 
дауысты естігенде, Георгий Давыдович еріксіз езу тартты. Мен
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сендерді іздеу ушін экспедиция аттандырғалы жатыр едім, 
төрт күбылаға бірден телеграмма да бердім, телефон да сок- 
тым. Ешнәрсеге ұшыраған жоксыцдар ғой, дендерің сау ма?

— Саумыз, Василий Максимович. д
— Барып дем алындар. Бірак, онша көп болмасын. Ұзак.

дем алуға ерік бермеймін, мұнда асығыс жұмыстар бастан 
асып жатыр. 1

— Өзіміз де ұзақ дем алмаймыз. Шаршағаннан көздері
жұмылып, басын көтере алмай тұрса да, онша шаршай да 
қойғанымыз жоқ,— деді Беридзе. 1

Ол Алексейді өзімен бірге баруға шақырды:
— Серафиманың бөлмесі әрі жылы, әрі онда керектің бәрі 

даяр. Тез жуынып аламыз да, кешкі тамақ ішеміз. Үш-төрт 
сағат ұйқтап алуға да үлгіреміз. Өзің де білесің ғюй, жылы 
үйде отырған кандай жақсы. Суықтың таңдайыма татығаны 
сондай, тіпті денем тітіркенеді. Дем алғаннан кейін баяндама 
жазуға отырамыз, сөйтіп Бат.мановқа сақадай сай болып ба- 
рамыз.

Алексей онымен бірге барудан бастартты, өйткені оның 
барлық есіл-дерті өз бөлмесіне барып, Москвадан келген хат, 
телеграмма бар-жоғын білуде болды. Бұлзр ертемен сағат то- 
ғызда 'кездесуге келісті де, айрылысып кетті

Ковшов коридормен жүріп өзі басқаратын бөлімнің тұсы- 
нан өткенде, жоба жасаушылардың бөлмесінде жанып тұрған 
жлрыкты байкап калды. Кобзев, Петя Гудкин және бірнеше 
адам үлкен бөлменің әр бұрышында үн жоқ, түн жоқ өз жұ- 
мыстарын істеп жатыр еді. Петяның ерні жыбыр-жыбыр етіп, 
бірдеиені есептейді. Ол басын көтеріп еді, босағада тұрған 
Ковшовка көзі түсті. Жас техник тұткыйылдан селк ете түсті 
де, көзді ашып жұмғанша болмай куаныш кернеген айғаймен 
ұшып түрегелді. Куанған кызметкерлер Алексейдің маңайы- 
на үймеледі. Кобзев сол жеірдің өзінде істің барысын баяндай 
бастады, ал осындайлық шын жүректен карсы алғанға және 
оларды жұмыс үстінде кездестіргенге көңілі толқып, қатты 
сүйінген Ковшов әркайсысына елжірей карады.

— Достарым, менің сендерге қазір айтар сөзім біреу-ақ: 
жүріңдер барып ұйктайык,— деді ол қобалжыған көңілін ба- 
сып:— Ал күндіз әңгімелесерміз.— Бастығынан көзін аудармай 
тұрған Петядан: — Я, балакай, сен мұнда мен жоқта қалай 
баскардың?— деп сұрады Ковшов.

— Алексей Николаевич, ол туралы бөлек әңгіме болады,— 
деді Кобзев.

Алексейді үйде де тағы бір ойда жоқ уакыйға күтіп тұр 
еді. Оны катты ренжіткен нәрсе: өзі жоқта ол тұрған бөлмені 
ас үиге айналдырып жіберген. Бөлмесіне плита салыныпты 
және қазан, ылыс-аяққа толып кеткен. Дыбысты естіп таны-
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майтын пеш жағушы адам үншігінен шықты да, коридоірда 
аңырып қарап тұрған Ковшовты көрді.

— Азамат, сізге мұнда не керек?— деді пеш жағушы жақ- 
тырмаған қалыппен.

— Сіз кімсіз? Күзетшісіз бе?
— Уакытша қалған адаммын.
— Бұл қалай болғаны, уақытша калған жолдас? Мен кет- 

кенде, бөлмем бар еді, қайтып оралсам, бөлмем жоқ, оны ас 
үй жасап қойыпты.

— Бөлменің иесі сіз бе едіңіз? Онда өкінбей-ақ қойыңыз, 
бөлмеңіздің кісі қызығатын түгі жок! Сізге басқа жерден пә- 
тер даярланған. Бүгін ғана сол пәтерді бастықтар — Залкинд 
жолдас және тағы біреулер келіп көріп кетті. Олар әбден ра- 
зы болды... Мінекей кілті, сонда барыңыз. Маған тек документі- 
ңізді көрсетсеңіз болғаны, өйткені менің көшіретін адамым 
сіз екендігіне көзім әбден жетуі керек.

— Маған хат, я телеграмма келмеді ме?
Көргенім жоқ. Маған ешкім ешнәрсе берген жоқ. Де- 

мек, болмағаны ғой.
Алексей есікті ашып, электрдің жағатын жерін таүып 

алып, шам жақты да, үйдің ішіндегі заттардың 6'ірінен соң бі- 
ріне қарап, аң-таң болып босағада тұрып қалды. Жаңа ғана 
сырланып ремонтталған үлкен бөлме екен, тегі жылы болуы 
керек. Еденде азырақ көнетозданған, бірақ әлі түгі түсе қой- 
маған жап-жақсы қалың кілем жатыр. Бөлменің ортасында 
тұрған дөңгелек стол әдемі сарғыштау дастарканмен жабыл- 
ган, столдың тұсында қандел ілулі тұр. Жаңа ғана лакпен 
сырланған ағаш кровать түкті жылы одеялмен жабылған. Те- 
резе түбінде кішіірек жазу столы мен кресло тұр. Бұрышта 
тұрған этажеркада кітаптар — оның өз кітаптары қаланған, 
осында келгеннен бері жәшігінің түбінде жатқан жерінен бі- 
реу алып осылай реттепті. Қабырғада Сталин мен Горькийдің 
кішкене портреттері ілулі тұр, Алексей бұл портреттерді бұрын 
бір жерден көрген сыяқты. Тіпті мұнда жазу столының екі жа- 
ғына гүлдерге дейін қойыпты.

Мұндағы нәрселерден оның өз дүниесі кітаптар ғана, қал- 
ғандардың бәрі қайдан келген. Нәрселерді қарап жүргенде, 
ол өзінің тағы бірдеңелерін: столда тұрған Зинаның портреті 
мен оның жанындағы өз семьясымен түскен үлкен суретін 
көрді. Бөлмені ретке келтіріп жыйнаған белгісіз адам, Алек- 
сейдің заттарына да қожалық етуден тайсалмапты. Дегенмен, 
осында аяқ аттап кірісімен-ақ, ол бірден: адамға көңіл бөлу жә- 
не қамқорлық жасаудың белгілерімен жасалған бұл жаңа пә- 
тер үй Залкинд пен Женянын, әсіресе Женяның тартқан сый- 
лығы екендігін түсінді. Ол есікке қарай аяқ басқанда, дәл сол
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секундта ұйқыдан беті албырап, түбіт шәліге оранған Женя
бөлмеге жүгіріп кірді. *| I

— Келдініз-ау акыры. Мен сондай уайымдап күттім. Бәрі-
міз де ікүттік,— деп күрсінді Женя. і;

— Рахмет, Женя... Рахмет...— деді. Алексей сыбырлай сөй- 
леп, тамағына бір нәрсе түрып калған сыяктанып. Суыктан 
баржыііып ісінген қолымен Женяның қолын қысып үстап 
түрды.

— Есіттім, есіттім. Келген екен, тарсылдатып жүр, ұйқы 
бермейді,— деген Гречкинніц даусы коридорды жаңғырыктыр- 
ды, шала-шарпы киінген, үйқылы көзімен жоспаршы бөлмеге 
кіріп келді.— Көрдің бе, саған кандай апартамент жасап койды. 
Мұның бәрін істеген Женя, Залкиндтің әйелі де көмектесті, 
біздің Лизочка да араласты... Біздікіне барайық, қабағыңды 
карсы жабатын ештеңе жок,— деді Гречкин.

Ол Алексейді кұшактап алып, өзінің үйіне карай сүйреді. 
Бүған көнген Ковшов жоспаршының едені мен есік терезесі- 
нің перделері, дастаркандары тап-таза болып жаркырап тұр- 
ған бөлмесіне кірді. Женя екі ойлы боп тұрып калып еді, со- 
ңынан ол да кірді.

— Лизочка, Алексей Николаевичті карсы алып күт,— деді 
Гречкин өтініп.— Ыстық су және жаксылап кешкі тамақ 
әзірле.

— Жоспар бөлімінде отырған жоксың ғой, бұйырғаныңды 
кой. Не істеу керек екенін осында сенсіз де білеміз,— деп кар- 
сы жауап берді, электр плитасының жанында күйбеңдеп жүр- 
ген жүка өңді, кішкентай әйел — Лизочка.

Алексей коршаудың аржағына барып шапшаң жуынып үл- 
гергенше, бүлар тамакка отырып калыпты. Үй иесі әйел Же- 
няның келгеніне әуелі кабағын шытыңкырап калған еді, бірақ 
оның Алексейден көзін алмай карап отырғанын байкаған соң 
барып жұмсара бастады. Жолдасының келгеніне және оны 
Лизочканың жаксылап қарсы алғанына куанған Гречкин, мұн- 
дағы баскармада болған жаңалыктарды ортаға салуға асық- 
ты.— Ол Петя Гудкиннің Кузьма Кузьмичті айыптағаны жа- 
иында, Либерман мен Федосовтың бір-бірімен жараскандары 
жа^йында, «әйелдер төңкерісі» жөніндегі әңгімені сыкактай 
сөиледі, осының нәтижесінде «әйелдер үкіметі» курылып, оның 
председателі Залкиндтің әйелі, ал Лизочка министрлерінің бі- 
рі болғанын айтты. Дегенмен, Гречкиннің әңгімесіиде басты 
рюльді Женя алып отырды.

. Осының бәрі Женяның кай жерінен шыкканын біле ал- 
маи койдым? — деді жоспаршы.— Жігер дегенің мұнда бұрын- 
нан-ак болатын, бірақ оның өзі тек кана есі ауғанша би билеп, 
даусы карлыққанша ән салудың төңірегінен аспайтын еді. Ал
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енді ол қазір біздің арамызда белгілі адам, коғам каііраткері. 
Татьяна мұның карасын да көрмейді. Міне енді оны осы күнде 
күііеуге берсе,— деп Гречкин оііда жок жерде кортынды шығар- 
ды.— Алексеп Николаевич, сенің көз кырың түсіп жүрген басы 
бос боз балаң жок па? — Ол жай жымывдай түсіп біресе 
Алексейге, біресе кызға карады.
- — Сабыр етіңіз, барлығы біржолата бола коймас,— деп 

күлді Алексей, бойын билеген үйкысын әрең басып.
Бағанадан бері Гречкиннің асыра мактағанына көніп 

отырған Женя енді ашу шакырды:
— Жетер енді! Керек болған кезде сізсіз-ақ өзім күйеу та- 

уып алармын.
— Шынында мен сенің камыңды ойлап жатканым жоқ, 

өз камымды ойлап жатырмын,— деді Гречкин.— Егер сен кү- 
йеуге шыксан, Лизочка мені мүжуін қояр еді.

Енді Лизочка ашу шакырды:
— Саған мені коспасаң сөзіңнің кыйсыны келмей ме, кайт- 

се де арбаңның арысымен менің какпамды бір соғып өтуің ке-
рек қой.

— Алексейдің тынығатын уакыты жетті,— деп, бір мезгіл- 
де олар абыржый бастағанда, мезгіл ертеңгі сағат бес шамасы 
екен.

Гречкиннің үйінен шыккан Алексей мен Женя коридорда 
токтады. Бірден айырылысып кету екеуіне де кыйын болды. 
Алексейдің Женяға шын жүректен шыккан сондай бір жаксы 
сөз айткысы келді. Женяның сол сөзді күтіп түрғанын да іші-
нен сезді.

— Көзбе-көз тұрғанда біз бір-бірімізге жылы сөз айта біл- 
мейміз. Жұрт сыякты, мен де айта білмеймін...

Алексей өзін Женяның сүйетіндігін түсіне койды да, үнде- 
мей қалды. Өзі жоктағы он бес күн ішінде кыздың оған әуесте- 
нуі бұрын-сонды болып көрмеген шын махаббатка айналыпты. 
Женяның казір есі-дерті Алексейге ауып, оның кушағына кі- 
ріп үнсіз-түнсіз бетін бетіне такауын күтті. Өзінің де Женяны 
кұшақтап сүйгісі келгенін іштей монындап, кысылып қалды.

Бірнеше секунд ішінде Алексейдің ішкі сырында нендей 
өзгер;стер болғанына кыз күдіктене койған жок, ал Алексей 
өз бойын өзі еркін меңгеріп алып еді. Қыздың сезіміне ол да 
сондай сезіммен жауап бере алмады. Ол жалғыздык зарын 
шегіп, тоңған бойын жылытатын жер іздеп еді, Женяның ме- 
йірбандығы мен камқорлығы оның жүрегіи тебірентті.

«Жок, керек емес, маған өйтуге болмайды!— деп өзін-өзі 
бірден тыйып тастады.— Соңыпан осы істегеніңді өмір бойы 
өзіңе кешіре алмассың.

Өзіне жылылық тілегендіктен қызға көңіл кеткендігіне ой 
жүгіртті де, шырайсыздау түрмен:

24* 37)



— Сен туралы осылай деп жүргендері тіпті жақсы. Жігіт-
•сің. Сүйсінем, қатты сүйсінем... І

— Рахмет, Алеша... Мен саған көп борышкермін,— деді
Женя, бет әлпеті біртүрлі түнере түсіп.

Ковшов жалғыз өзі жаңа бөлмесінде әрлі-берлі ұзақ жүр- 
ді. Өзінің Женяға көзқарасын ойлап келіп, дұрыс істедім, со- 
лай істеуге тиісті де едім деп шешті. Сонымен бірге ол қызды 
аяды: оның қайғылы шырайы көз алдыиан кетпей қойды. Кі- 
лемге сүрініп кетіп, Алексей қатты шаршағанын сезді, аяқта- 
ры сал-сал болып, ауыр ұйкы басты. Жатып әуреленуге де 
тұрмайды, ол енді бір сағаттан кейін жұмысқа кіірісуге тиісті 
еді. Бірақ оны төсектің өзіне тартқандығы сондай, тым болма- 
са азырақ демала тұру үшін, шешінбестен түкті одеялдың үсті- 
ие жата кетті. Сол минутта-ақ ол шырт ұйқыға кірді. Түсінде 
болуы керек, бұдан көп заман бұрын әкесінің айткан мына 
сөздерін есіне түсірді: «Алексей, дүниеде жақсы адамдар то- 
лып жатыр, өте көп. Амал не, біз соларды әрқашан байқай біл- 
мейміз және оларға әрқашан сене де бермейміз. Шынында со- 
ларды көре де және соларға көбірек сене де білу керек еді».

Алексей бейнебір біреу түртіп қалғандай, селк етіп оянып 
кетті де, үрейленіп сағатына қарады. Небәрі бір-ақ сағатұйқ- 
тапты. Он минут өткеннен кейін кабинетіне келіп отырды, бір 
әннің сазын ысқырған күйі, баяндаманың өзіне тиісті бөлімі 
жайында ойланды. Мұнда трассада көргендері мен істегенде- 
рінен есеп беру керек еді. Нефтепроводтың солтүстік жағадағы 
варианты жөніндегі тұжырымды қорытынды шығарылған, 
баяндаманың екінші бөлімін Беридзе жазды.

Кузьма Кузьмич келіп кіргенде, Алексейдің алдында ұсақ 
етіп жазылған бір топ қағаз жатыр еді. Босағадан аттағаннан- 
ақ қарт шолақ тон киіп отырған жас бастығының катты жү- 
деп, бет-аузы тотыққанын көрді. Ковшов темекісін аузына олақ 
тістеп және тыржыйып, қаламын жортақтата тез жазып отыр. 
Оның шашы екі айырылып маңдайына жалбырап түсіп тұр.

Тополевтің келуі мезгілсіз келу болды. «Осынша ерте кел- 
мей-ақ, үйінде отырса қайтеді екен!» — деп ойлады Алексей 
ыза болып. Соның арасынша кәрі инженердің шырайында ерек- 
ше бір жағдайдың бар екенін ол байқай қойды. Тополев көріне 
көзге бірнәрсеге қатты абыржып, тұпа-тура Алексейге қарай 
жүрді. Алексей қолындағы қаламын тастай салып, жалма- 
жан шалдың ұсынған қолын кысты.

— Алеша!— деді Кузьма Кузьмич, мұндай келтесінен айт- 
қан сөзге Ковшов таң қалды; ол мұндай сөзді Тополевтен есті- 
ген де емес және естимін деп күткен де емес-ті.— Менің сізбен 
әңгімелесуім керек еді. Есіңізде болсын: әңгіме іс жайында да
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емес, кызмет бабымен де байланысты емес, бірак бұл маған 
кажетті әңгіме, бәлки сізге де керек болар. Егер мүмкін болса 
оған ажуаламай, іліп-шалмай караныз. Енді бір сағаттан ке- 
йін жұмыс күні басталады. Телефон шылдырайды, кезек күт- 
тірмейтін мәселелерімен жұрт лек-легімен каптайды. Ол уа- 
кытта мен сізге мүмкін, ресми емес бір ауыз да сөз айткым 
келмей кояр, сіздің мені тыңдагыңыз келмес. Ал сөйлеспей 
болмайды. Біздің арамыздағы мұз боп қаткан суыктыкка мсн 
айыптымын, ал осы мұзды біріиші болып өзі.м бұзамын.

Қарт сәл кідіріп, жауап күткендей Ковшовка карады. 
Алексей жазылып бітпеген баяндамага көзінің кыйығымен қа- 
рап койды да, байымды және шын ниетімен:

— Құлагым сізде, Кузьма Кузьмич. Отырыңыз,— деді.
— Алеша... Осы жуыкта бір акылды адам маған Влади- 

мир Ильич Лениннің бір сөзін есіме салды: «...жеңілу сондай- 
лык қоркыныш емес, сол өзіңнің жеңілгендігіңді мойындаудан 
корку, бұдан шығатын тиісті корытынды жасаудан корку на- 
гыз барып тұрған қоркыныш». Ол маған мұны тектен тек айт- 
кан жоқ, дер кезіндеесіме салды. Мен өмірімде катты жеңіліс- 
ке ұшырадым және соны түсінбедім, мойныма алмадым. Сол 
жеңілгенімді енді мойындап, содан қорытынды жасадым. Біз- 
дің әңгімемізді дәл осыдан бастағым келеді. Сізден бір ғаиа ті- 
легім бар, әңгіменің сөкеттігіне, менің күтпеген жерден күлдір- 
гі мінезіме, айтатын әңггмемнің ретсіздеу болуына таныркамай- 
ақ қойыңыз. Үнемі үндемейтін, ешкіммен шүйіркелеспейгін 
қарттың імұншалыкты тұттыға айтқан жалынды сөздеріне Алек- 
сей, шынын айтқанда, баста таңырқап қалды, тіпті ол алғашқы- 
да сасып қалды. Кузьма Кузьмич асыгып-үсігіп, бір такырыптан 
екінші тақырыпка аттап көшіп: бірталай заманнан бері, өзі де 
байкамай, өмір жайында теріс және құлдық ұғымның ықпалы- 
на түсіп кеткенін, ал қазір сырттан тиген бір керемет күштің 
әсерімен оның бар жан дүниесі ашынып, астан-кестені шық- 
қаны жайында айтты. Ол Сталин жолдастың алтыншы және 
жетінші ноябрьде сөйлеген сөзі туралы, Залкиндте болған мә- 
жіліс және әшкерелей сөйлеген Петя Гудкиннің сөзі туалы, ге- 
нерал Мироновтың каза табуы мен өзінің жиені Володя тура- 
лы, балалык шағындағы достары мен Днепр жағасындағы үй- 
дегі жастық шақтың анты туралы, уакыттың жеткізбей зымы- 
рап өтуі мен оның өмір ағысы .сезімінен айрылғаны туралы. 
Моцарт пен Сальери туралы, оның жасына келген кейбір арт- 
та қалған инженерлердің «ниеті түзулік» деп атайтын, өзімен 
өзі болған мещандық пасық теорияның таратушысы, өзінің 
жақтаушысы Грубский туралы айтты.

— «Сен маған тиме, мен саған тимейін,— міне бұл сөздің 
аржағында жатқан мағна осы!» — деп ызаланды карт.— Со- 
ның нақтылы нәтижесі: оның өзінің, яғни Тополевтің, нефте-
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проводтың бұрынғы жобасын кабылдамай тастап, жанадан 
жоба жасау жөніндегі игілікті әрекетке көзкарасы: немкұрай- 
ды тіпті табалау болды. «Я, я — мұны мен мойындамаймын, 
тәйір алсын мені, тәйір алғыр!». ;

Тополев алкынғанын басты да, екінші такырыпка көшті.
— Алеша,— деді ол кызыл колорамалын жұмарлап,— мы- 

наны есіңізден шығарманыз: адам әруакытта өзіне өзі разы 
болмауы керек. Сәтсіздікке ұшырағанда ешкашан жағдайды 
айыптамаиыз, тек өзіңізді ғана айыптаиыз. Токырап калмаңыз. 
Жайбаракаттыкка салынбаңыз, отыңыз сөнбесін, рухыңызды 
картайтпаңыз. Жан ауыртпай табылатын ұсак-түйек кызык,- 
тарға алданып кетіп, өмірдің колға оңайлыкпен түспейтін зор 
куаныштарынан махрұм калмаңыз. Өмірде жакын және алыс 
гіерспектива бар. Ешуакытта жакындағыға канағат етіп қалып 
жүрмеңіз, әрдайым алыстағы туралы ойлаңыз!..

Қолында шелегі мен еден жуатын шүберегі бар үй сыпыру- 
шы әйел — жабыркау жүзді кемпір кабинеттің есігін ашып 
карады. Әйел Алексейді көрді де басын изеп амандасып, үйдің 
ішін жыйыстыру үшін кірмек болып еді, Ковшов колын сілте- 
ді, әйел жете түсінс алмай біраз аңырып түрды да, кетіп кал- 
ды. Одан кейін Филимонов көрініп еді, Алексей оны да боса- 
ғада токтатты. Түймесін ағытып желбегепленген, пальтосының 
жағасын көтеріп алған, басында бөркі, үлкен жылы шарфын 
мойнына орап алған Тополев түрегеп сөйлеп тұр. Ол Алексей- 
ден баска ешкімді де көрмеді, және одан көзін де алмады.

— Өмірдеген сондай қыска, ол тек бостан-бос жүргендерге 
ғана үзақ. Уакытты кадірлей біліңіз! Бірак мен сіздердің 
өз кара бастарыңызды сактауға шакырады деп ойлап жүрме- 
ңіздер. Қүдай сактасын, керісінше! Өмірден өзіңді өзің аулак 
устаудың керегі жоқ. Жасырына білген, жаксы өмір сүрген, 
деген мақал бар. Бүл коркынышты макал, бүл бізге — маған 
да, сізге де лайықты келмейтін макал. Мұны Грубскийге тағы 
баска сол сыяктыларға-ақ калдырайык! Өмірге жан-тәнінізбен 
берілініз, бірақ өмірдің ағымына беталды еріп кетпеңіз. Қашан 
да алдыңызда белгілі макеат болсын. Әрбір минутыңыз адам- 
дарға пайда келтіретін еңбек тұрғысынан каралатын болсын.

Ол бір минут ойланып калды. Содан кейін бүрынғысынан 
гөрі де тезірек сөйлей бастады:

Күнделікті деп аталатын жумыс сізді өзіне бағындырып 
әкетіп жүрмесін. Жоқ, оны сіз бағындырып алыңыз. Бүл сөз- 
ден мені кара жұмыс пен ұсак-түйек нәрселерге мен-мендікпен 
карауға үйретіп отыр деп түсінбеңіз. Тіпті олай емес! Мен жұ- 
мыс деген — адамға әркашан міндет болу керек дегім келеді. 
Мен кара жұмысты керегі жок деу былай тұрсын, кайта ұзақ 
істерді де сүйсіне істеуге шакырамыи. Осылардан бағалы тәж- 
рибе жасалады. Мен сізді байқадым және білемін де: сіз кейде
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барлығын да тез, бес минуттың ішінде істеп тастағыңыз келеді, 
көп нәрселерді елең кылмай кетуге де барсыз. Өйтуге болмай- 
тындығы есіңізде болсын!

Қарт кызыл орамалын кысып ұстап тұрган колын кайтадан 
сермеді, мұның өзі апатка ұшырағанда берілетін сигнал сыяқ- 
ты болып көрінді.

— Алеша, менің айткандарымды кабырғаңызға кеңесіп кө- 
ріңіз. Өмірден сабак алған адам сыпатында, менің сізді сактан- 
дыруға хакым бар, сондыктан сактандырамын. Менің басымда 
болган уакыйғалар бір күндерде сіздің басыңызға да келуден 
кұдай сактасын: аз уакыт өмір тізгінінен айырылып калып, 
сырткы бір әсердің дүмпуінен серпініп оянарсыз да, сіздің 
кымбат уакытыңыз, күшіңіз, акылыңыз, талантыңыз көр-жер 
бакыр тыііыпға айырбасталып кеткеніне көзініз жетер... Ах, 
кадірлім, бастан өткізгеннің бәрін таразыға салып кеп жібер- 
генде, көп кезеңдердің пайдасыз, ешбір мағнасыз, тектен текке 
кеткеніне көзің жеткені кандай азап, кандай қоркынышты...

'Гополев өкінішті түрде басын катты шайкады. Оның жүрек 
толкыны Алексейге де әсер етті. Ковшовтың шұғылданған жә- 
не кыстың желіне түтігіп коңыр тарткан беті жадырай түсті. 
Ал Тополев кенет сөзін токтатты да, креслоға сүлык отыра 
кетті. Сөзінің барлығын айтып болғаннан кейін, бейнебір, шырт 
үйкыдан оянған адам тәрізденді. Қолына кысып отырған ора- 
малын көзі шалды да, дереу калтасына салды. Бөркін шешгі, 
шарфын алып, пальтосының көтеріліп түрған жағасын түсір- 
ді — оған ыстық еді.

Алексей үндемеді. Қарт басын көтерді де, Қовшов карап 
отырған, есік жакка бетін бұрды. Есік алдында Гречкин, Же- 
ня, Петя Гудкин, Қобзев және Филимонов түр, олардың сырты- 
нан Либерманның жалпак беті көрінеді. Бүлар Ковшов пен 
Тополевтің арасында бір түсінік әнгіме болып жатканын көрді, 
біракбұл әнгімені не себепті бөлуге болмайтынын және бүлар- 
дың кіргенін Алексей неге тілемейтінін олар түсінбеді.

Қарттың кабағын түйе карап, бетін тыржыйта бастағаны- 
нан-ак, Қовшов оның бүл әңгімені неге айттым екен дегендей 
өкініп түрғанын анғарды.

— Жарайды, осымен бітірейік. Әңгіменің сәті түспеді,— де- 
ді күмілжіп.

— Жолдастар, ғафу етулеріңізді өтінемін,— деді Алексей 
' ееікте түрғандарға карап.— Кузьма Кузьмичпен менің асығыс

жүмысым бар, әзір босай алмаймын. Жарты сағаттан кейін 
бәрінізді де өзім шакырып алармын.

Олар түкке түсінбей, кайран болып, кетіп калды. Тополев 
шырайында күйінішті күлкінің ізі бар, сол калпында отыр еді.

— Қузьма Кузьмич, кымбаттым,— деді Алексей акырын ға- 
на, қарттың көңлі бірден жай тапты. Жас инженер беті кұл-
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пырып оның алдында тұр, оның тек бір ғана көз караеының өзі- 
нен Тополевтің айткандарының барлығын шын ыкласымен ка* 
был'алғандыгын түсінуге болатын еді.— Сіздің маган осы ке- 
луініз және барлық айткандарыныз менің зердеме әбден жетті, 
бұған акыйкат сеніңіз. Сіздің қалтқысыз айтқан сөзінізге, мен 
де ешбір калтқысыз жауап беремін.— Алексей шылымынтарт- 
кысы келіп сорды, бірақ шылымы баяғыда өшіп калған бола- 
тын, ол шылымды аузында боска ұстап, әуреленумен болды.— 
Қазір сабырлы, өзіне өзі көңілі толып жайбаракат отырған 
адамды табу өте кыйын. Егер казір өзімен-өзі болып, сабыр- 
мен жүрген адамды көрсем, мен оған күдіктене де бастар едім. 
Менің өзіме де өткен айлар бұрын басымнан кешіп көрмеген 
саналуан уакыйғаларға толы болды. Не дегенінізбен мен май- 
данда болып, дәрі түтінін иіскедім ғой, ал ойда жоқ жерде 
кайдан келіп шықтым! Менің майданға кайткым да келді, сөй- 
тіп ол карқынды басып, істің барлығын дұрыс ұғыну аса қы- 
йынға сокты. 1

Алексей сөнген шылымды, акыры, лақтырып жіберді. Оның 
көзі жазылып бітпеген баяндаманың қағаздарына түсті. Қа- 
ғаздарды батыл түрде әрірек сыірғытып койды. Ш

— Сізді куантарлық сондайлык жаңалык айта қоя алар ма 
екемін,—деп күлді ол, Тополевтің көзін алмай, тесіле карап кү- 
тіп отырғанынан кысылып.— Мен былай деп шамалаймын: біз 
көп уакыт сөйлеспей жүргендіктен, енді пікіріміздің барлыгын 
айтуымыз керек кой деймін. Содан кейін бізге жұмыс істеу 
оңай болады. — Алексей аздап кідіріп қалды, карт оның сөзін 
мақұлдап басын изеді.— Өзіңізге өзіңіз жасаған шабуылдан 
сол өзіңізді корғау үшін бір сөз ғана айткым келеді. Қандай 
кездерде сіздің өміріңізге не уакыйға болып калғанын, біркы- 
дыру уакыттан бері сіздің не себепті тұйықталып, өзіңізбен өзі* 
ніз болып жүргеніңізді мен білмеймін. Бірақ мен болайын, Бе- 
ридзе мен Залкинд немесе баска жолдастар болсын, біздің 
казіргі көріп жүргеніміз нағыз Тополевтің өзі емес, алмасты- 
рылған Тополев, айталык өз формасындағы адам емес тәрізді 
түсініп жүрдік. Егер сіз тілесеңіз, Петя Гудкин де осыны тү- 
сінген, өйтпеген күнде сізге тиіспеген болар еді. Біз кателес- 
пеген ек-еміз: Тополев пен Грубокийдің арасында үлкен айыір- 
машылық баір екен!..

Алексей көздерін уқалады — көз шырымын алмай өткізген 
түндер белгісін бере бастады, оның көзінің алдына бірдеңелер 
шымылдықтанып тұрғандай, көзін дұрыс ашып карай алмады.

Сөйткенмен де, кымбатты Кузьма Кузьмич, айтыңызшы, 
сіз өзіиіз үшін іс жүзінде кандай перспективалы корытынды 
жасадыңыз? Егер де сіздің бүгінгі жағдайыңызды түсінбеген 
болсақ, онда сіз қырық жылдық өміріңізді сарп еткен өзіңіз- 
дің құрылыс инженері мамандығынан — таңдаған қызметіңіз-
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ден біржолата түңілген екен деп жорамалдауға болады. Неге?
бұлай?

Тополев креслода отырған күйі қозғалып кетті.
— Мен туралы қоя-ак койыныз. Мен тәрізді жүз жасаған 

шалдан енді әжетке жарарлык ештене шығара алмассыз. Бар 
тілегім, менің өмірімнің екінішті тәжрибесі, жаңа ғана өмір 
босағасын аттаған, сіз үшін сабақ болсын деу еді.

Алексей басын қатты шайкап еді, жалбыраған шашы беті- 
не түсті.

—Кузьма Кузьмич, егер мен сіз туралы аіітсам карсы бол- 
маныз және ашуланбаңыз да. Әйтпеген күнде біздің әңгімеміз- 
ден түк шыкпайды.

Тағы да біреу бөлмеге басын сұғып карады да, лезде жок 
болды. Ковшов есікке барып, катты тартып жауып қойды. 
Кузьма Кузьмич одан көзін алмастан бакылап отыр.

— Сізбен біз ең басты акыйкатты: біз үшін отан алдында- 
ғы міндеттен манызды ешнәрсе жоқ екендігін біліп алдық. Әр- 
кімнің өлшенетін ең әділ таразысы,— сол отан үшін істелетін 
еңбегі. Жаксы. Сіз: уакыт зымырап өтіп барады, біздің өмірі- 
міз буырканып аққан тасқын судай дедіңіз. Өте әділ айтылған 
сөз. Мүның неге солай екенін түсіндіріп жату кажет болар ма 
екен? Егер бұл әділ болса, онда дәуіріміздің максат-тілегін сөз- 
сіз кабылдауымыз керек. Қара басыңызды осы макеатка бе- 
йімделуге бағындырып, оны өмірдің калыпты жағдайы деп 
кабылдау керек.

— Коридорда шулаған дауыс естілді, кеңсе қызметкерле- 
рі жұмыска келе бастады.

Бөлмеге Муза Филипповна келіп кірді, ол көзілдірігін тү- 
зетті де, әдеттегісінен гөрі байыптылау амандасты, егер мұнда 
Тополев болмаса бүйтпеген болар еді, ол Тополевтен қаймы- 
ғатын және картты онша жақсы көрмейтін.

— Алексей Николаевич, сіздің мұнда бар-жоғыңызды бі- 
ліп кел деп бас инженер менен сұраған еді. Дәл сағат тоғызда 
сізді ол өз бөлмесінде күтеді.

Ковшов колымен шашын ұстап будыратып жіберді де, жа- 
зып жаткан кағазын өзіне таман тартып қойды. Кузьма Кузь- 
мич орнынан тұрды:

— Әңгімені кейінге калдыра тұруға тура келеді.
— Жок, кейінге калдьпрмаймыз,— деді Алексей.—Сіз әуел- 

де: әңгіменің алды-арты осы болсын деп шартты дұрыс кой- 
дыңыз, сондықтан оны біз жұмыс күні басталғанша бітіруіміз 
керек.

Кузьма Кузьмич көніп отыра кетті.
— Сіз: «Тынысым тарылады». Заманның ағымына ере ал- 

май артта калып барамын, бойыма біткен талантты сокыр ты- 
йынға айырбастаппын. Жастық шағымның сертін орындама-
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дым, суынып біттім, боидың жігер-кайраты еөнді...» дейсіз. 
Осы айтканыныз дұрыс па, Кузьма Кузьмич? Сіздің өзіиізге 
өзіңіз осыншалыкты катал үкім шығаруыңыз тіпті жаксы, 
демек, сіздің табыска масаттанып, жайбаракаттанатын ойы- 
ныз жоқ... Бірак кызып кетіп өзіңізді өзіңіз босқа кіналап жі- 

• берген жоксыз ба? Біз, жас инженерлер әркаиіанда Тополев- 
ті советтік ірі кұрылысшы деп таныйтынбыз және оның елік- 
теуге тұрарлык үлгісін көретінбіз. Сол Тополев өліп калған ба? 
Оған не болды? — Алексей қолын сілтеп сөйлегеннен катты 
абыржып тұрғанын байкап калады деп, дереу колын шолақ 
тонының калтасына салды.— Мен де өзімше жастык шактың 
сертін бердім, бәлки бұда осындай әсерлі және көңілді болар. 
Мен бір кезде өзіме арнап — окудың, жұмыстың, түрлі жетістік- 
тердің бесжылдык жоспарын жасағанмын. Содан бері он жыл 
өтті. Осы мезгілдің ішінде менің түсінгенім мынау: көп нәрсе- 
лер, менің ойлағанымдай болыр шыкпады... Сіздің сол жас- 
тық серті деп атағаныңыздың өзі бір жаткан ғажап тезис кой. 
Біздің схемаларымыз бен тезиетерімізге өмір өзінің түзетуле- 
рін кіргізеді. Бұл тым жаксы! Мұны мектептің расписаниесі тә- 
різді ағаш раманың ішіне сыйғызып коюға болмайды. Мұн- 
дағы ең кажетті өмірдің шым-шытырык және тұткыйыл сын- 
дары арасында өзіннің осы сертіңді, өз басыңа арналған бес- 
жылдыкты ұмытпай есте ұстау болады!..

Алексей толкый сөйледі. Тополев Алексейдің шырайлана 
түскен бетіне сүйсініп әрі таңыркай карады.

— Келініз, біздің арамыздағы айырмашылык неде екенін 
түсінісіп алайық. Сіз ескі және жана адамдар жайында, Мо- 
царт пен Сальери және тағы баска толып жаткан нәрселер 
жайында бірсыпыра айттыңыз. Кузьма Кузьмич, жаңа мен ескі 
мамандар жайындағы әбден ескіріп, аркасы жауыр болған 
ұсак әңгімеге кайта оралып жатудың кажеті жок. Менің ойым- 
ша, біздің арамыздағы айырмашылык жасымыз бен дағдымыз- 
да ғана, басканың бәрінен айырмашылығымыз жок, бірдей ко- 
жамыз. Дағды дегеннің өзі, екінші сатыдағы нәрсе деп ойлау 
керек. Ал жас жағына келсек мәселе күрделірек, онда сіздің 
жайыныз колайсыздау. Жүрек, бұлшык ет, асказан — бәрінің 
тозығы жеткен. Бұл жерге келгенде мен тек сізді аяп, ниеттсс- 
тігімді ғана білдіремін.— Алексей жаркын жүзбен көңілдене 
күлді. Тополев колымен мұртын бір сыйпап койды да, Ковшов 
отырган жерде бірінші рет күліп жіберді.— Жасыцыз ұлғай- 
ған! Несі бар, менің алдымды да дәл осы тәрізді кәрілік күтіп 
тұрған жок па? Біз инженерміз, басканы былай койғанда, біз 
екеуміз: дүниеде ешнэрсенің мәңгі өмір сүрмейтінін әбден ай- 
кын білеміз ғой. Егер де жүрегің дүрсілдеп соғып, оны дәрігер 
жүрек дертің бар екен деп тапса, сол үшін көзді шарасынан 
шығаруға бола ма?.. Әрине, кәрілік туралы ойлау қолайсыз
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нэрсе. Бірак. сіздің жасьтыздың ұлғайғаны мін бе екен? Жоқ, 
мін емес! Алпыс жастан аскан адам кәрі емес, отыз жасында 
ынжырғасы түсіп кеткендер кәрі. Ал, сіз ол тәрізділерге ко- 
сылмайсыз! Сіздің жұмысты шабытпен істеп жатқан кез- 
деріңізде қандай болатыныңызды мен жаксы түсініп білемін. 
Шабыт пен тәжрибе, сіздің тэжрибеңіз — сол өзіңіз айт- 
қан баға жетпес миллиондаған ұсақ-түйектер болып табы- 
лады...

— Алеша, маған рұксат етіңіз,— деп Тополев есікке ты- 
йышсыздана карап койып орнынан тұрды, бұл кезде есіктің 
аржағынан шулаған дауыстар естіліп жатты.

— Жок, кетуіңізге рұксат етпеймін! Менің сізге тағы бір 
сұрағым бар... Тәжрибенің жеткіліксіздігі жайында, өзіне ко- 
йылатын талапты күшейту керектігі жайындагы айтқаныңыз- 
дың бәрі өте әділ айтылған сөздер. Бұл жөнде бұдан да гөрі 
жні жэне катаңырақ айтыңыз. Жас адамдар, біздің кайсымыз 
болсын, сіздің талабыңызды жаксы түсінеді және оған өкпеле- 
мейді. Бірақ бізбен бұлай сөйлесу үшін, бүгін сіздің дэлеліңіз 
болу керек — міне осыдан барып менің сізге мынадай сұра- 
ғым бар...

Телефон коймастан шылдырай берді. Алексей оны елең 
қылмастан, Тополевтен көзін айырмай, күлкісіз, ызбарлы түр- 
мен карап отыр.

— Қандай сұрак койғыңыз келеді, Алексей Николаевич? — 
деп сұрады да, қарт қобалжыңкырап отырған орнынан тұрып
кетті.

— Я, сұрағым келіп еді және келіп те отыр,— деді, Алек- 
сей әрбір сөзін ныктай айтып,— менің білуге тиісті нәрсем: осы 
айтылғандардың барлығынан сіз өзініз үшін кандай тәжрибе 
жүзімде корытынды шығардыныз? Сізден не күтуіміз керек? 
Егер бұл сөз — ұрыс даласынан кететін адамның өсиеті болса, 
онда мен оны кабылдамаймын,— Қовшовтың соңғы сөздері тым 
батыл жэне катты шыкты.

Тополев столды айналып келіп, Алексейге жақындады да 
колын оның иығына артты.

— Шырағым, нағыз көңіл токырарлык жұмысты сағын- 
дым, боска өткізіп алған уакыттарымды енді куып жеткім ке- 
леді. Қамалған тұйыктан шыкканға ұксаймын. Маған кабыр- 
ғамды кайыстырғапдай етіп жұмысты үйіп-төгіп көп беріңіз. 
Акыр аяғында, кайнап жатқан өмір арнасына түсуіме көмек- 
тесіңіз.

Бұл сөздерді күтіп отырған болса да, Алексей катты куа- 
нып кетті. Ол карттың колын кұшырланып катты кысты.

Телефон тағы шылдырады. Қабинетке ентіге басып Муза
Филипповна кірді.
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— Алексей Николаевич, бас инженер катты кейіп жатыр. 
Батманов жолдаска баратын уакыт болып калды дейді.

Алексей стол үстіндегі кағаздарын асығыс жыйнай бастады.
— Ох, Беридзе менің сыбағамды береді, кағаз әлі жазы-

лып біткен жок. Бірак мен ризамын, өте ризамын! ш
Ол жүгіріп шыккан хатшы әйелдің соңынан асыға ұмтылып 

еді, 'Гополев бөгеп калды. Қарт портфелінен, мұкыяттап тіккен 
және әдемі жазылған бір буда қағазды алып шыкты. ^

— Мен оңаша калғанда бұғазда траншея казудың колдан
келетін әдістері жөнінде кабырғама көп кеңестім. Менің ойым- 
ша, бізде мұның колайлы әдісі: траншеяларды взрывпен қазу 
ғой деймін. Бір кезде мен дәл осыған ұқсас бір жұмыс істеген 
едім, рас, оның көлемі шағын болатын. Баяндамаңызға қосым- 
ша ретінде менің жазғандарымды да ала барыңыз. Былайша 
айтқанда, бұл менің серіктікке қосқан үлесім. 9

Алексей босагада тұрып бұл кағазды тез актарып беттерін 
карап шықты. Мұның егжей-тегжейіне көзі жетіп б;лмей тұ- 
рып-ак, ол өзінің инженерлік қасиетінің сезімімен, колына ұс- 
тап тұрғаны, шамасы, жобаның ішіндегі жетпей тұрған жері- 
нің нағыз өзі екендігін түсінді. Л

Коридорда Муза Филипповнаның өкшесінің тық-тық ба- 
сылғаны естілді, ол тағы жүгіріп келе жатыр екен. Алексей 
Кузьма Кузьмичтің көзіне карады, оны өзіне карай тартып 
алып, темекісінің иісі мүңкіп, селтиіп тұрған мұртынан шолп 
еткізіп сүйіп алды да, есіктен шыға жөнелді. г

Телефон үздіксіз шылдырады. Тополев бұл бөлмеде бірін- 
ші рет трубканы колына алды. Оның екі бетінен жас сорғалап 
тұр, бір жері ауырғандай бетін тыржыйтады және жымыя кү- 
леді. «Тындап түрмын» немесе «алло» деу оның есінен шығып 
кетіп, ол телефон трубкасын жай ғана кұлағына тосты да, 
Беридзенің қатты ұрысып жатқанын естіді. Бас инженер, осы 
уақытка дейін келмеген Ковшовтың жауапсыздығына қатты 
ьізаланып сөйлеп жатыр. Алексейді куып жеткісі келген Топо- 
лев асыға-үсіге коридорға шыкты, оның ойы жас инженерді 
Беридзенің ашуынан корғап калып, калай да сол ашуды өзі 
басына алмақ болып еді. Бірақ ол есік алдында жыйналып 
тұрған бір топ адамды көрді. Бұлардың ішінде Петя Гудкин 
мен Женя Козлова бар екен. Тополев бұлардыьі қасынан жай 
ғана өтіп кете алмады.

— Кімді тосып тұрсыңыздар?— деп сұрады.
— Алексей Николаевичті,— деп жауап берді Гудкин және 

оондайлык таныркаған пішінмен:— Ол бізге барлық мэселе 
жайында сізге сілтеді,— деді.

— Бұл жерде бекерге неғып тұрсыздар? Әлде бос өткен 
уақытты аямайсыңдар ма,— деді қатты дауыспен, Алексеймен 
жасаскан шарты күшіне кіре бастады деген сезімнен туған
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жүрек толкынын байкатпауға тырысып.— Бәріңіз де кіріңіз-
дер, сөіілесіп түсініселік!

Ол столға отырды. Келгендерді көз қыйғымен байкай оты- 
рып, тартпадан карындаш алып, алдына кағазын жайып сал- 
ды. Әрқашан да сабырлы Женя, ұялшақ Гудкин, тағы бір Коб- 
зевтің тобында істейтін техник және бұдан баска ол танымай- 
тын бір төрт қызметкер — бәрі де өздерінің әуестенушіліктерін 
жасыра алмады.

— Бірінші кім? Әйелдерге жол беру керек, солай емес 
пе? — деп Кузьма Кузьмич көңілдене сұрады да, Женяға қа- 
рап: — экономист жолдас, қане сіз сөйлеңіз.

— Менің Ковшовты тоса тұруыма болады,— деді Женя
күдіктілеу пішінмен.

— Күтіп кажеті не? Оның қолы бос емес, бүгін сіздің оны 
күтуіңізден панда шыға кояр ма екен,— деп Тополев катаң жә- 
пе азғана кекете сөйлеп қарсылық айтты.— Қане! Неңіз бар?

Женя таблицаларды столдың үстіне жайып салды.
— Біріншіден, жұмыстың барысы туралы күнделік мәлі- 

мет,— деп баяндады Женя.— Екіншіден, тоқсандық жоспарға 
косымша жасалған, еңбек жайындағы есептер. Гречкин жол- 
дас Алексей Николаевичтің қосымшасы жоқ па екен, тағы бір 
рет карап шықсын деп сұраған еді.

— Үшіншіден, немене?— деп сұрады карт.
— Трассаға кетер алдында Алексей Николаевич маған 

норманы өзгертіп, кыскы жол жұмысына керекті жұмысшы кү- 
шін қайтадан есептеп шығаруды тапсырған еді.

— Қане, көрсетіңізші, кызық екен! — Тополев оның колы- 
пан есепті алды да, ірі етіп жазылған цифрлар бағанасына 
шұкшыя қарады.—Өнімнің нормасын осынша арттыруда Алек- 
сей Николаевич ненің есебіне жатқызбақшы болып отыр.

— Оншасын білмедім.
— Бекерге білмегенсіз, оны білуге тиістісіз.— Қарт есепті 

былай алып койды да, мәліметке кірісті. — Еһе, трубаларды 
тасу жұмысы калай алға кеткен! Бесінші учаске жөнінде кате 
кетіп калған жоқ па? Тым көбірек екен.

— Қате жоқ,— деді Женя сеніммен. Роговтың жұмысы бә- 
рінен жақсы, одан біз күн сайын мәлімет алып тұрамыз.

— Со-лай,— деді Кузьма Кузьмич даусын созып.— Козло- 
ва жолдас, кейінрек маған жоспардың бар материалын және 
кұрылыстың барысы туралы барлық учаскелер бойынша то- 
лық мәліметтерді әкелуіңізді сұраймын. Жаксы ма?

— Жарайды!— деп жауап берді де, қыз ак түбіт жылы 
шәлісіне оранып үйден шығып кетті.

Тополев баска отырғандарға бұрылды. Бұлардың бірі, Фе- 
досовтың жіберген адамы, трубопроводтың изоляцияеына ке- 
ректі үшінші номерлі битумды оның басқа бір маркасына
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айырбастауға болмас па екен деп сұрады. Кузьма Кузьмич 
мұныц сұрағын жазып алды, бұл тәрізді айырбастаудын кан- 
шалыкты мүмкін екенін лабораторияда шұғыл тексеріп білуге 
уәде берді. Екінші біреу Филимоновтан темір пісіретін асбап- 
ты бөлу жөніндегі тізімді әкеліпті және бұларды учаскелер 
бойынша бөліп, біржолата бекітіп беруді өтінді. Енді екі адам 
котельныйдан келген. Ол былай екен, Алексей трассаға жүр- 
мес бұрын үй жылытатын жердегілердін кінасынан бүкіл бас- 
карма кызметкері жаурап отыр деген екен. От жағушылар 
істін бар мәні, жергілікті көмірдін сапасының нашарлығынан 
және үйдің жылылык изоляциясының жамандығынан деп дә- 
лелдеді. Ш

— Ковшов жолдас маған сіздермен сөйлесуді тапсырған 
еді,— деді Тополев, бірак Алексей бұған мұндай тапсырма бер- 
меген болатын.— Бугіннен калмай от жағатын жерге өзім 
барамын, жылудыц кайда кететінін сол жерде тексеріп көре-
міз. Щ

Адамдармен сөйлесу, істіц егжей-тегжейіне жету картқа 
адам айткысыз куаныш болып табылды. Ол мұндай адамдар- 
дың енді сағат сайын көбейе беретінін әбден білді.

Петьканы Тополев касакана ең сонына калдырды. Ол Гуд- 
кинге бір минуттай жасанды катал пішінмен кадала карады. 
Бала бұл көз карастан тайсалған жок. 1

— Сіз, Алексей Николаевичке кандай мәселе жөнінде келіп 
едініз? — деді Тополев.

— Инженер Фурсов жөнінде.— Петька бөгеліп қалды, бұл 
Тополев шешетін мәселе емес кой,—деп ойлады.

— Фурсовка не болған.
— Оған кашаңғы шыдауға болады, Кузьма Кузьмич!—деп 

айтып салды Петька.— Ол Беридзені жәпе баскаларымызды 
ашықтан ашық сыкактап жүр... Грубский оған: «Жуык арада 
жаңа туған данышпан баланың жамбасы жерге тиеді, жер- 
ленеді» — депті. Бұлай деп ол біздің жана жобамыз жайында 
айтканы! Грубский телеграмма алды, оны Рубежанскіге шакы- 
рып жатыр. Өзінің карсылык пікірін жазып, сонда жіберген. 
Фурсов: «Петр Ефимович өз айтканын дәлелдей біледі...» дейді.

Бұл кызу айтылған хабар Тополевті катты абыржытты, 
оның бұрынғы досыиың әлі әрекет жасап, карсыласып жатка- 
ны Тополевтің тарс есінен шығып кеткен болатын. «Құрметті 
Петр Ефимович, сіздің онда не деп дәлелдегеніңізді біз әлі 
кейін көре жатармыз» — деп ойлады ішінен, және дауыстап:

— Шындарыңызбен, барлығыңыз болып бір Фурсовты кол- 
ға алуға әлдеріңіз жетпегені ме? — деп сұрады.

— Әлдеріңіз жетпегеніме дейсіз бе? Маған ыктияр берсін- 
ші, жалғыз өзім-ак терезеден оны бір-ак ыткытайын!

Гудкинді алғаш рет көріп тұрған адамша карт көзін сы-
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гырайта карады. Бұл тоқыма көйлек киген, ашац жүзді жас 
жігіттің тұлғасында алып күштіц бейнесі барлығы сезіліп тұр- 
ғандай еді.

— Бізден оны жаксатпен-ак алып кетсін! Оныц арам ко- 
лының біздің жобамызға тигенін каламаймыз. Фурсов тәрізді, 
ойы біртүрлі, ал істейтіні екіпші түрлі болуға бола ма екен?

— Болмайды,— деді шын ыкыласымен Тополев. — Сіз бүл 
жайында Ковшовка айткан ба едіңіз?

Кобзев онымен сөйлесуге тиісті еді, ал Кобзевтің мінезін 
өзіціз білесіз ғой. Ол лезде күйіп-пісті де, тез басылып калды. 
Тсгі. сол Фурсов оны өзіне аяныш көзбен карарлык бірдене 
еткен болу керек. Немесе өз пікірінен кайттым деген болар. 
Оған өтірік бірденелерді айта салу түк емес кой. Кобзев барда 
бетегеден аласа көрініп, сөзін екі кылмай монтансыйды.

Кузьма Кузьмич үн катпастан ойға шомды, Петька да оған 
Фурсов жайында бекер айттым деп опык жеді. «Қарт та Груб- 
скиймен бір ниеттес кой»,— деген ой сап ете түсті.

— Фурсовка айтыныз, казір мүнда келіп кетсін,— деді То- 
полев.— Ал Кобзевке, жоба жөніндегі бар материалдарымен 
ке.пуге шакъірып жатканымды айтарсыз. Өзініз де кайтып ке- 
лініз және мүнда калған жолдастарды, Кобзевтің қажет деген 
адамдарын шакырып ала келініздер.

Фурсов жасанды тәтті күлкімен кіріп келіп, Кузьма Кузь- 
мичтің қолын кұрметтей кысты, оның денсаулығын да сұрас- 
тырды.

— Гудкин және баска жолдастармен жасап жүрген жан- 
жалдарыныз не? — деп сұрады Тополев.

— Кузьма Кузьмич, сіздің өз басынызда да бар нәрсе емес 
пе, бүлардың Грубскийге және біздің барлығымызға — Петр 
Ефимовичті жактаушыларға калай карайтынын білесіз ғой. 
Өздерінің кара сакал Беридзесіне әбден беріліп алған адам- 
дар және ол туралы, оның шарлатан жобасы туралы айтыл- 
ған әрбір акыйкат сөз олардың кытығына катты тиеді. Петр 
Ефимовичтің өз жолының акыйқат екендігін көрсете білгенді-
гіне мен катты масаттанудамын.

— Демек сіз, мені де Грубскийдің жақтаушысы қатарында 
деп санайсыз ғой?

— Кузьма Кузьмич, сонда сізді Беридзенің жактаушысы 
деп санамакпыз ба? — Фурсов тіпті күліп те жіберді. Ол карт- 
тың жек көрген, ашулы көз карасыи аңғарған да жок.

— Сізді түңілтетініме куаныштымын. Мен расында да Бе- 
ридзенің жактаушысымын және мына Гудкин сыякты тамаша 
жас жігіт пен оның жолдастарының сіздің бұдан былай олар- 
дың коллективінде болуынызға неліктен төзгісі келмейтіндік- 
терін әбден түсінемін,— карт бүл сөзді кобалжый айтты да, 
орнынан түрып кетті.
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— Сіз мені таң калдырасыз, Кузьма Кузьмич! Мен сөзіңізді
іыңдаудан бастартамын!— деді Фурсов.— Сіз Петр Ефимо- 
вичтің ең жақын досы едіңіз ғой... |

— Ертеңнен бастап мұнда келмей-ак койыңыз! — деп Кузь-
ма Кузьмич даусын катты шығарып, оның сөзін бөліп таста- 
ды.— Кадр бөліміне барыңыз да, жұмыстан шығыңыз! Мен 
оларга телефон соғамын. 1

Фурсов картта кандай өзгеріс болып қалғанын түсіне алған 
жоқ, бірақ оның лебізі мен айткан сөзінің бүкіл шындығын 
сезді. 1

— /Кұмыстан шығуға ма?— деп қайта сұрады.— Сіз мені
жұмыстан шығарасыз ба? Сіз, инженер Тополев? -1

— Я, мен, инженер Тополев, сізді, инженер Фурсовты жұ-
мыстан шығарамын. з

— Мен ар-ұятыммен кызмет істедім... Кобзевтің барлық
тапсырмасын екі дегізгенім жок, өзінен сұраңыз. Мүмкін, 
мен бірдеңелерді түсініңкіремеген болармын, түсінуге тырыса- 
йын... Щ

— Жетеді. Көріп отырмын, сіз бір минуттың ішінде қайта
өзгере коюға әзір тұрсыз. • ч

— Бірақ менің семьям, бала-шағам бар ғой... Жұмыска
тұруға тура келер, мамандарға соншалықты мұқтаж болып 
отырған құрылыстан, менің не үшін қызметтен шығарылғаным- 
ды сұрайды ғой. 1

— Әрине, сұрайды. Бірақ бұл жөнде сізге ертерек ойлау
керек еді. Барыңыз, Кобзевке ісіңізді тапсырыңыз... Щ

Мойнын жасыл шарфпен ораған Фурсовтың пішіні аянышты 
жабырқаңкы еді. Оның өр көкіректігі мен маңыздануынан із де 
калмады. Тополевке көзінің кыйығымен карады да, енді онан 
жәрдем болмайтынын сезіп, инженер шығып кетті.

Кузьма Кузьмич оны кері шақырып алды. Қарттың есіне 
кенет, күні кеше ғана Беридзе мен Алексей оның өзін де дәл 
осы тәрізді кадр бөліміне жіберуі мүмкін еді ғой, деген ой 
сап ете түсті. Т

— Сіздің семьяңызды аяғандықтан, бәлкім мен өз токта- 
мымды өзгертермін,— деді ол салкын ғана.— Сіз кұрылыста 
каласыз, бірақ жоба жасау жұмысында емес. Сізді трассаға 
ауыстырады, онда Беридзенің жобасын жүзеге асырасыз. Осы- 
лай болғанда ғана оны тезірек бағалайтын боласыз.

— Фурсов қарсылық білдіргісі келіп еді. Тополев оның ау- 
зын аштырған жоқ.

— Барыңыз! — деп бұйырды.
Жалгыз қалған Кузьма Кузьмич, төзімсіздене әрлі-берлі ка- 

бинетте жүре бастады: одан әрі де бірдеңелерді шешкісі келіп, 
бірдеңелерді істегісі келе берді, бірдеңелерге араласкысы кел- 
ді. Ол селектордың тысыр-тысыр еткенін естіді де, асыға-үсіге
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куллкшаны басына киді. Некрасов үшінші учаскеден Ковшов-
гы шакырған екен.

— Амансыз ба, ескі жолдас!— деп амандасты Кузьма 
Кузьмич Некрасовпен. Инженерлер бір-бірін баска курылыс- 
тарла бірге істегендіктен білетін-ді,— Бұл мен ғой, Кузьма
Тополев. Танымай калдын ба?

— Сенің жуан даусынды кептен бері естіген емеспін, міне 
сочдыктан да танымай қалдым! — Некрасов өзінің таң қалға-
нын қалткылай алган жоқ.

— Муның есесіне сені бірден куантайын.
— I Іемен куантасыз?
— Сен, жерді қопару жөніндегі өз тәжрибенді пайдалануға 

болмам жур деп арыз айтушы едің ғой.
— Бул курылыста взрыв жұмысын мүлдем жүргізбентіні- 

мізді әзің білесің ғой, ал бұл менің негізгі мамандығым.
— Ал егер де сен үшін жұмыс табылса ше? Табылғанда 

кандай жұмыс десейші!
— Сен онда бірдене істеп жатырсың-ау тегі, картым. Түсі-

ніктірек етіп айтсайшы.
— Казір машинаға отыр да, достым, мұнда кел... Барлы-

ғын түсінесің...
— Қалайша келе ғой дейсің? Ол үшін бастыктың бұйры-

ғы керек кой.
— Ал мен еен үшін бастык емеспін бе? Машинаға отыр да,

осында кел! Ұктың ба?
Гудкин бастап келген жоспаршылар бөлмеге бір топ бо- 

лып кірді де, Тополевтің алдына буда-буда қағаздарым үйіп 
салды.

Кузьма Кузьмич столға енкейіп, бірнеше минут басын ал-
иаетан чертеждерге карады. Әсіресе бұғаздағы жұмыска жата- 
тындардың барлығына ол ерекше көніл аударды. Дәті шыда- 
мастан. трубаны мұз үстінде пісіру процесін көрсететін чер- 
теждердің біреуін карт кайта жасай бастады. Петя Гудкин 
столға жетігі келді.— Оған өзінің бар ынтасымен орындяп 
шыккан жұмысы, т'пті аянышты болып кетті. Кобзев техникті 
колынан тартып токтатты, барлығы да Тополевке карай калды. 
Карттың көзі оттай жайнап, карындаш ұстаған колында ты- 
ным жок, кайта жасарғандай болып, мүлде өзгеріп кеткен өңі- 
нен электр шұғыласы шашырап тұрған тәрізденді. Көзді ашып 
жұмғанның арасында даяр чертеждің үстінен бір түйдек түзе- 
тулер, жана есеп-кыйсаптың жолдары пайда болды.

— Баскаша істейтін боламыз!—деп Кузьма Кузьмич отыр-
ған орындыгының аркасына шалкайды.— Көп жерлерін кай- 
тадан түзетуге тура келеді. _

Кобзев, онымен бірге баска жоба жасаушылар да қарттың 
калың кағазға не жазғаныи көру үшін жакындап келіп үңіліп

15—  8 . Ажяеш. 3 8 5



еді. Бірак ол тамырлары білеуленіп көгеріп тұрған үлкен ко-
лын чертеждін үстіне салды.

— Бұған әзірше карайтын ештеңе жок, бұл бір дербес
кана нәрсе. Қазір мәселе бұғаздағы жұмысты ұйымдастыру 
жөніндегі істелгеннің бәрін капта кұру туралы болмак. Маған 
мынаны айтыныздаршы, осы учаскеде траншея қазу мәселесін 
сіздер калай шештіңіздер. Я

— Шынын айтканда, ешкандай шешінді жок. Бұл жобада
тұрған ак нүкте,— деп жауап берді Кобзев.— Беридзе мен
Алексей Николаевич трассадан бізге бірдене әкелген шығар 
деп сеніп отырмыз. 'X

— Дәл соның өзін әкелді! Міне енді ак нүкте жок!— деді
Тополев салтанатпен.— Траншеяны взрыв жасау әдісімен ка-
замыз... щ

Сөзінің баскаларға еткен әсеріне көңілденген карт жұрттын 
бәрінің отыруын өтінді, сөйтіп өзінің ұсынысының мазмұнын 
баяндай бастады, оның авторы өзі екені жөнінде жұмған аузын 
ашпады. Түсінігінің ең кызыкты жеріне жеткенде, кұрылыс 
бастығының секретары келіп бөліп жіберді: Тополевті Батма- 
нов шакырған екен. Щ'Щ

«Аһа, аксакал, сен модыға кіре бастадың!»— деді Тополев 
ішінен өзіне өзі канағаттанып. Өзін міне енді шакырып калар 
деп, күні бұрын сезіп, күтіп отыр еді. Ол коридор бойында құл- 
дыраң кағып жүгірді. Кобзев пен Гудкин оның соңынан әрең 
дегенде еріп келеді. я|

— Кузьма Кузьмич ойыңызды акырына дейін бітірсеңіз ет-
ті, өйтпегенде сіздің кайтып келуіңізге дейін жұмыс істей ала- 
тын емеспіз,— деп өтінді Гудкин. Я

Тополев мұны естіген жоқ. Ол адымын тездете басты. Мұр- 
ты желбіреп, карттың жуан дауыспен ыңылдап ән салғаны
естілді: і

Т ә н і н  м е н е н  ж а н ы н  ж а с
Б о л с ы н  д е с е ң  к а ж ы м а с . . .  Щ
К о р ы к п а  ы с т ы к - с у ы к т а н ,  і
Б о л а т т а й  б о л  ш ы н ы к к а н .

Оны жұмыс істеу, күресу тілегі билеп, бақыт деп аталатын
өмір арнасы өз кұшағына алғандай болды. а|

Тогызыниіы тарау 
ЖОБЛ МАК.ҮЛДАНДЫ

Мемлекеттік Отан Корғау Комитеті өкілінің шакыруы бой- 
ынша бір топ инженерлермен Рубежанскіге барардан бұрын 
Батманов үлкен мәжліс шакырды. Мүнда жана жоба жайында 
эңгіме болуға тиіс. Бір ғана Грубскийді қоспағанда баскарма
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қызметкерлері араеынан енді жобаға карсы адамдар табыла 
да коймайтын еді. Алайда, олардын, бәрін бірдей Беридзенін 
ұсынысының жактаушылары деп те атай коюға болмайтык. 
Бұл ұсыныстар жайшылыктағы ұғымның астын-үстіне келтір- 
ді, ұсыныстардың соншалык батыл жасалғандығынан, кейбір 
инженерлер бұған ешбір карсылык жасамастан, кайта сүйсіне 
түсетін, бірак олар бұл ұсыныстардың іске асар-аспасына сене 
коймайтын-ды. Қайсыбіреулер Беридзеге әлі де түсініп жет- 
кен жок, оны дарынды әрі тәжрибелі инженер, бірак тым мөл- 
шерден тыс албырт, кұр тәуекелге салынғыш деп есептейді.

Трасса кұрылысшыларының өздері жаңа жобаны жактап 
жатканын, тіпті дұрысын айтканда соның негізінде істешжат- 
қанын өз көзімен көріп қайткан Батманов, енді бұдан бастар- 
ту мүмкін емес екенін білді. Бұлай бола тұрса да, алда тұрған 
Рубежанскіге баратын сапар және осы алдын-ала шакырыльш 
отырған мәжліс ол үшін жай тек формальді нәрсе болып кана 
көрінген жоқ. Ол өзі болсын, Залкинд болсын, Беридзе мен 
Грубскийді өздерінше айтысқа жекпе-жек түсіруге ұйғарып, 
сөйтіп жаңа жобаны акырғы сынға салуды ойлады. Беридзенін 
тәжрибе істеріне тізгін беріп, жаңа жоба бекітілмей жатып-ак 
іске асырыла бастағанының өзі кандайлык көз жұмбайлыкка 
бел байлағандык екенін бұл екеуі жақсы түсінді. Егер Рубе- 
жанскіде, ал одан кенін Москвада Беридзенің ұсыныстары қа- 
былданса құба-кұп, бәрі де ойдағыдай жайғасады. Ал егер де 
Беридзенікі бір нәрсе жөнінен дұрыс болмай, Грубскийдін 
сактык дәлелдері үстем болып шықса ше? Онда кұрылыс тұй- 
ыққа тіреледі де, бұлар, кұрылыстың басшылары, соғыс кезі- 
нің катал заңымен жазасын тартар еді.

Батмановтың осы мәжліске шақырып отырған адамдары- 
ның барлығы да, жағдайдың өте ауыр екенін сезді. Мәжліс 
шақырылуының өзі-ақ адамдарды катты сақтандырды. Гречкин 
Филимоновпен бірге коридорда келе жатып, дегбірсізденген 
пішінмен былай деді:

— Б;з Беридзеге сенеміз, ал ол жоқ жерден кателесіп жүр- 
се ше? Рубежанскіге тектен-текке шакырмаған болар. Шама- 
сы Москва да Писаревке: «аналар онда не істеп жатыр, тексе- 
ріп анығына жет!..» — деп хабар берген болар... Қанша айтсан 
да, жоба жасаушылар бұған талай жыл еңбек етті ғой, ал біз- 
дің грузин жігітіміз мұны бірден астын-үстіне келтірді!

Гречкин осы әңгіме үстінде ойындағы күдігін таркаткысы 
келіп еді, бірақ Филимонов, әдеттегісінше жұмған аузын аш- 
пады.

Мәжліске катысушылар кұрылыс бастығынан көз алмай 
бакылаумен болды, оның бет әлпетінен, бұларды алда бүгін не 
күтіп тұрғанын білуге тырысты. Батманов әдеттегісіндей бай- 
салды әрі іскерлік калпында болды, оның кіріспе сөзі күдікті
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күшемткен де жоқ және жайбаракаттық та туғызған жоқ. Ол 
істін барыеына ешқандай ыкпал жасамаска ұйғарған тәріз- 
ді болып көрінді. Тек көз кырын бір ғана салып өткеннін өзін- 
де. күрылыс бастығы мұнда отырғандардык кандай сезімге
бөленгенін көре койды. Бүл сезім, ешнәрсен: жасыра білмейтін 
Гречкиннің бетінде ғана емес, тіпті түсі ешбір сыр бермейтін 
Филнмоновта да бар еді. Оның жұмысында казіргідей тым 
кыііын жағдай әлі күнге ешуакытта кездесіп көрмегенін Бат- 
манов еріксіз ойлады. Енді міпе онын енбек армиясы казір 
ұрыска дайын болған шақта, барлық іс бүлініп кетуге ық- 
тимал. Д

«Дүшпандар» біріне-бірі карама-карсы отырысты. Әлде 
калаіі, Грубский жалғыз калыпты, онын жанына да, тіпті оған 
таяу жерге де тірі жан катар огырмаган. Күтпеген жерден, 
бірінші сөзді Беридзе алды. Гречкин басып көтеріп тацдана қа- 
рады: Батманов бас инженерді бейнебір колайсыздау, пози- 
цияга касакана әкеліп койған тәрізді көрінді. 1

Беридзе машинаға басылган баяндамасын колына ұстап 
түрып, салмакты, біркалыпты дауыспен эбден түсіндіре сөйлей 
бастады. Бірақ, ең басты мэселеге — трассаны сол жак жағаға 
көшіруге келгенде, кызып кетті де баяндамасыи былай алып 
қойып, тыныс алмастан бір сағаттан артық сөйледі. Беридзе 
өзінің пікірлерін түсіндіріп жаткан кезде, табақ-табак қағазға 
жазылған чертеж, схемаларды Алексей жүртка колма-кол көр- 
сетіп отырды. Беридзе жігерлі, екпінді сөзімен жүрттын бәрін 
езіне тартып алды, ол орнына келіп отырганда, жыйналғандар 
еріксіз қол шапалактап жіберді. д

Бүдан кейін Грубский орнынан түрды. Онын алдында көк 
дермантинмен түптелген ескі жобаның томдары үйіліп жатыр. 
К.олын томдардың үстіне салып түрып сөйледі, бүл кый-
мылы сөйлейтін сөзінің түрін алдын ала-ак көрсеткендей бол- 
ды. Грубский ескі жобаны тіпті сөз еткен де жок, ол жөнінде 
сөйлеудің қажеттігі болар ма екен, міне ол, он том, алда түр, 
оны есептен шығарып тастай алмайсың дегендей сөйледі. Ол 
тек Беридзенің ұсыныстарын ғана сыиады және сыны дәлелсіэ 
деболған жок. Грубский нығыздана әрі кысылмай сөйледі, мұ- 
иысы баскаларға едәуір әсер етті. Оттай жанған өткір көзін 
одан алмай отырған Беридзе күйіп-пісіп кетті. ^

— Біреудің жобасына шабуыл жасамап-ак, сіз өз жоба- 
аызды корғауыныз керек,— деп айғайлады ол.— Әйтпесе сізді 
эдеиі консультация жасау үшін шақырған деп ойлап қалуға 
да болагын. '

Грубский кабағын түйді ле, іске тікелей қатынасы жок мә- 
селемен оны әурелемеуді сүралы.

Жоқ, менің айтканым істің жайыиа жатадыі Егер сіз- 
де де дәл осындай ой болса, егер сіз де бізбен бірге нефтепро-
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водтьш камы туралы және Отанның камы туралы ойлаған бол-
саныз, кандаГі жаксы болар еді!

— Нефтепроводтың камы мен Отан қамын мен сізден кем 
ойламаймын,— деді Грубский байсалды түрде, Беридзеге ка- 
рамастан.

— Ендеше мына калын кітаптардан карысып айрылмаудь» 
койып, үкімет тапсырмасын калай орындаудың жайын айты- 
ны з!— деп айғайлап жіберді Беридзе. — Майданнан менің бір 
артиллерист жолдасым, согыс біздің кейбір кару-күралдардын 
жарамсыздығын көрсетті деп маған хат жазды; сіздің жоба- 
ңыз — сол дереу өзгертуге жататын ескі зенбірек тәрізді. Сіз 
жауды сонымен кыііратуға әрекеттенесіз! Одан да өзіңізді өзі- 
ңіз өлдім деп санаиыз.

— Сіздердің жана жасап шығарған зенбіректерініз — те* 
боска тарсылдай береді!— деп карысты Грубский.— Бұл зен- 
бірекпен тек торғайды ғана атуға болады. Амал не, бұл ерік- 
кеннің ісі мемлекетке адам айткысыз шығынға түседі...

Мәжлістің іскерлік калпы бұзылып кетті. Либерман көзі- 
нің сыйкыр кыйыгын Батмановка салды да, Федосовка бірде- 
мені сыбыр ете түсіп еді, Федосов жымыйып күлімсіреп койды. 
Гречкин Филимоновпен кызулана сөйлесіп отыр. Түк ұғына ал- 
маган Алексей Батмановка карады: оның сөзге не себепті кат- 
наспай отырғанын түсіне алмады. Шынында да, күрылыс бас- 
тыгы можлісті баскарып отырган адамға ұқсамайды. Ол Бе- 
ридзе мен Грубскийдің бір-б:ріне беті-жүзін бар демей айтыс- 
кан ұрыс сөздеріне де ара түскен жок, ал олардың кағыс сөз- 
дерін — біреее біреуі жағына, біресе екіншісі жағына басын 
бұрып карап бакылаумен болды.

Грубский мен Беридзе керісті токтаткан кезде, Батманов 
бас инженерден жана жобаның негізгі мазмұнын кысқаша кай- 
талап айтып беруді сұралы. Берилзе Батмановка назарын салв 
бір карады да, опан бойына зор куат жыйнап алган адамша, 
он минуттың ішінде баяндаманың негізін кайталап айтып 
шыкты.

— Біздің усынысымыз,— деді ол: — Ольгохтыға дейіи трас- 
саны солтүстік жағалаумен жүргізу. Бүл бізге кандай пайдв 
келтіреді? Біріншіден, біз нсфтепровод жолын мұнымен ел> 
километр кыскартамыз, ендеше труба жететін болады. Екінші- 
ден. біз нефтепровод төсеуді женіллетсміз, өйткені солтүстік 
жағалаудың жерінің беті анагүрлым тегіс. Үшіншіден, солтүс 
тік жағамен жүргізген уакыгта, біз онтустік жағала кездесетін 
жоталарды баспаіі өтетін боламыз, сондыктан мұнайды күр- 
ғакка ағызу үпіін екііііпі насос станцнясын салудын кажеті 
болмайды. Төртіншіден, біз Алунлы екі рет кесіп өтпейтін бо- 
ламыз, өте көп енбек сіңірулі тілейтін әрі аса кымбатка түсетін 
су астынан жүргізетін нефіепроводын салмайтын боламыз.
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Ең акырында, солтустік жағалаудың тағы бір артыкшылығы 
бар. Мұның кұрылыс мүддесі үшін тікелей артыкшылығы жоқ, 
бірак өлкенің, Новинск каласынын және Адун бойын мекен- 
деуші халыктың мүддесін камтыйды. Негізгі темір жол магист- 
ралынан келетін тармақ Новинскіге келіп бітетіні мәлім. Бұ- 
дан арман солтүстікке карай баратын темір жол жок. Біздін 
сол жағалаудағы траесамыз Новинскіден солтүстікке карай 
осы керек жолды беретін болады. Қала кысы, жазы бірдей 
Адундағы барлық селолармен жаксы катнасып жататын бола- 
ды, өйткені оңтүстік жағада селениелер бірен-саран ғана. 
Мұның үстіне, бұл жол бізді Ольгохты өзеніне жакын алып 
*еледі, бұл өзен, менің ойымша, болашакта Новинскінің ин- 
дустриясы үшін электр куатымың кайнар бұлағы болмак. Қы- 
Гіыр-шығыстыктар ең бірінші күшті су электр станциясын дәл 
осы Ольгохтыда салатын болады.

— Сөз арасында айта кетейін, жолдастар, бұл су электр
станииясын салу идеясы да біздің бас инженердікі,— деп кы- 
зу айғайлады, Беридзенің айтқандары сырт карағанда жада- 
ғай жайдақ болғанымен, мазмұн жағына өте риза болған Греч- 
кин. 4

Филимонов оны акырын түртіп койды. Гречкин жалт кара- 
ды да, ұялыңқырап калған пішінмен көршісінің құлағына сы- 
бырлап: ■

— Мынау ант ұрған сакалды шайтан, тура арбап әкетті!
Көзінен оты жалт-жалт етіп, сөйлей бастады-ак ол менің мы- 
сымды құртып өзіне тартады да алады. Бар күдік біткеннің бә- 
рі есімнен шығып кетіпті... ' - Я

— Біз,— деді Беридзе дауеын көтерінкіреп,—- нефтепро- 
водты бұғаз аркылы жүргізуді, жазды тоспай-ак казір, кыс 
Ішінде сала беруді ұсынып отырмыз. Бүғаздың түбінен казы- 
латын траншеяларды жер казатын еайманмен емес, взрыв жа- 
сау аркылы дәрінің күшімен казбакпыз. Трубалардың біріне- 
бірін жалғастырып пісіруді жағада үлкен секция етіп жасап, 
оларды мұз үстіне трактормен тасып апарып, содан кейін су 
гүбіне түсіруді іске асырмакпыз... Бүдан кейін, жана жоба бо- 
йынша бірінші кезеңде бітет:н жұмыстардың көлемін азайту 
жағы болжалып отыр. Мұнайды труба проводпен ағызғанға 
дейін, сол мұнайды ағызуға керекті ғана жүмыстар істелінуі 
керек, қалғанын кейін де істеуге болады. Міне осылай істеген 
күнде, біз көп уакыт үнемдейміз және қолда бар жұмысшы кү- 
шімен-ақ істеп шыға алатын боламыз... Біздің казіргі кыскар- 
ту керек деп отырғанымыз нелер? Өзен мен бұғаз аркылы тру- 
бопроводтың екі катарын бірлен салмай, әзірше біреуімен тұра 
түру. Ал, екінші запас линияны бірінші линиядан мұнай жүре 
бастағаннан кейін-ак салуға болады. ААүнайды бірінен-біріне 
ағызатын аралык пункттерде тұрған цистерналардыц санын да
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қорыкпай-ақ екі есе азайтуға болады, ал мұнын да толық көле-
мін тагы да кейінге калдыру керек...

Беридзе отырғандарды көзімен бір шолып өтті де сөйлей
берді:

— Қыйыр-Шығыстың кысын еске ала отырып, нефтепрово-
дын екі метр он сантиметр тереңдікке көмуіміз керек екендігі, 
жұрттың бэріне мәлім. Бұл шаралар трубалар үшін біркелкі 
термикалық қолайлы жағдай жасайды, түсініктірек айтканда— 
грубопроводты қатып қалудан және температураның кенет 
күбылуынан сақтайтын болады. Демек, нефтепроводтың ұзын 
бойына терең траншея қазып, ал сол траншеяға трубаларды 
түсіріп, казып шығарған топыракты орнына кайта көму керек. 
Бұл бір миллион текшеметр ғана емес! Егер де біз, өлкенің бер- 
геніне косымша етіп қолымыздағы канал қазғыштарды толык 
жұмсаған күннің өзінде де, жұмысшы санын екі есе көбейтпе- 
сек, мұнша топыракты казып шығарып, әрі қайта көміп бітіре 
алмаймыз. Сондыктан біз траншеяның тереңдігін екі метр емес 
бір метр етіп казуды ұсынамыз, содан кейін негізгі жұмысшы 
күшінің колы босаған соң траншеяның жиегі үстіне тағы бір 
метр топырак үйіп биіктетуге болады. Міне, тек осылай еткен- 
де ғана мемлекеттен тағы да бірнеше мыңдаған жұмысшы кү- 
шін сұрамай-ақ бұл жағдайдан шығуға болады... Қыскаша 
айтқанда, біздің негізгі ұсыныстарымыз осындай. Бұларды тех- 
никалық есеп тілімен тағы да дәлелдеп шығуға болады... Енді 
корытынды жасауға рұксат етініздер: жана жобаның бәрін
корытып жыйнактап алғандағы бар шаралары, бізге мұнай 
проводын дәл мерзімінде бітіруге, яғни келесі жылдың Ок- 
тябрь мерекесі күніне мұнайды Аралдан Новинскіге ағызуға 
мүмкіншілік береді.

Мәжіліске қатысушылардың көпшілігі, Беридзенің қайта- 
лап айткандарының бәріне бұдан да әбден канық болатын. 
Жаиа жобаның ине-жібіне дейін Батмановтың да білетіні сөз 
жоқ, белгілі болды. Бірак оның өзі болсын және мәжілісте ка- 
іысушы баскалар болсын, бас инженердің сөзіне катты зейін 
коііып тынлады, оның әрбір ұсынысын акылға салып өлшеді. 
Батманов Грубскийден де өзінің карсылығын кайталап айтуды 
«тінді. Енді барлығының көзі кұс тұмсык кішкене адамға ауды.

— Қайткенде де адам бір өнер табуды ойлағанда және 
Американы жаңадан кайта табу максатын алдына қойған кез- 
де дәл осы инженер Беридзе тәрізді болып көрінеді,— деді 
Грубский кыныр сыкактап.— Трассаны оң жак жағалаумен 
жүргізу керек деп белгіленген,— жок, ол оны сол жак жаға- 
лауға сүйреп шығарады! Егер де біздің жобамыз бойынша 
трасса сол жак жағамен жүргізілетін болса, онда біздің өнер 
тапкышымыз оны оң жақ жағаға шығару керек дейтіндігіне 
ешқандай шүбаланбаймын.
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— Мәселенің түйінін сол шешетін болса, әлбегте солай де-
ген болар едім! — деп жауап берді Беридзе. |

— Міне, міне! Инженер Беридзен.н өиер табушылыгының 
барлығы да дәл осы үлгімен кұрылған. Өзен аркьпы тоубо- 
проводтың екі катарын салу керек болса, ол мұның біреуін ға- 
на салуды ұсынады. Қүрылысты калыпты түрде пайдалану 
үшін мұнай күйылатын үлкен цистерналар керек екен, ол мұны 
азайту керек деп шешкен, нефтепроводын жерге екі метр казып 
көму жағдайы каралған болса, өнерпаздын екінші вариангы 
даяр бола кетеді: ол бір метр болсын дейді! Осылардын барлы- 
ғы көріне көзге тым дөрекі іс! Амал не, жолдастар, осылардың 
барлығын кәдімгідей шын көреді. А̂ ен бәрін де жаксы түсінс- 
мін, іске көмектескің келеді, бірак Беридзенін шолак ойынан 
шыккан жауапсыз идеялары зыяннан баска пайла келтірмейді.

— Жауапкершіліктің не екенін өзініз түсінбей отырып, ол
туралы сізге айту керек бола қояр ма екен! — деді Беридзе кы- 
зып кетіп. Өзіне карсы сөйлеп турған аламнын әш баяу, орі 
шыйкылдаған даусын тіпті естігісі келмеді.— Консультант 
Грубский, сіз ісініздің тұрақтайтын жері сөз бен кагаз ғана 
екенін, ал менің ісім дәл сол жерден басталатынын бір ойлан- 
саныз теріс болмас еді. Қүрылысты салатын сіз емес, мен. 
Мен кұрылысты салып кана коймаймын, не салғаныма жауап 
беремін. Мен кұрылыстың бас инженерімін және мен бұл ту- 
ралы ееімнен шығармаймын. 1І

— Мүны баскарманың үй сыпырушы әйелдері де есте сак-
тайлы,— деді Грубский селсок пішінмен. 'Я

Залкинд ашуланып карынлашын столлын үстіне лактырып 
тастады да, орнынан түрып бөлмеде ерсілі-кареылы жүрді.

— Бас инженерді мүнда Министрлер советінін прелседате-
лі тағайындады,— деді ол салкын дауыепен, Грубекийдің жа- 
нына токтап.— Беридзенің идеясын шындап түсінуді сізге мен 
де кенес берер едім. Амал канша, сіз оны әлі күнге ұғынбай 
келес.з. Амал не, сіз бүгін осымла не үшін жыйналғанымыздьі 
да және пе себептен күрылыс бастыгы сізге екі рет сөз берге- 
нін де түсінбейтін көрінесіз. Тындап отыру бізге қызыкты де- 
гендей, сіз өткір сөздермен сыйлайсыз. Д

Грубский парторгтың қадала карауына дәті шыдамай, те- 
ріс айналып кетті. 3

— Менің де кеудемде жаным бар адам, Беридзеге жауап 
катпаи калу маган да кыйын,— деді ол акырын ғана, бүл сө- 
зін бір ғана Залкиндке арнап айтқандай.— Сондыктан да іс- 
керлік әнгіменің орнына кекесінге ауысып кете беремін. Бас 
инженердін идеясының кате екендігіне менін көзім әбден же- 
тетіндігіне сен.нізлер.— Ол үндемей біраз кідіріп түрды да, 
калтыраған қолымен кушыктау келген биік маңдайын сүртті.

Егер де оның іске асырамын дегендерінің бәрі ғылымға не-
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гізделген және техникалық жағынан орындаларлық 1с болса, 
мен оны тамаша табысымен құттыктап, алдында бас иген бо- 
лар едім. Мұндағы бар пәле, оның өз корытындыларынын. ат- 
үсті және кате екенін өзі көріп моііындауға Веридзенің іске 
көмектессем деген ізгі тілегі мен екпінінің кедергі жасауында 
болып отыр... Біздің жобамыз көп адамдардың біркыдыру уа- 
қыт, күш жұмсап, еңбек етуімен жасалған екендігін әлі де бол- 
са кайталап айтам. Біздің келген токтамдарымыз кездейсок 
нәрсе емес: біз трассаның бағытын іздегенде оң жак жағалауды 
не себепті таңдап алдык? Беридзенің сол жак жағадан көрген 
пайдалы жактарын біз не себепті көрмедік екен? Біз оларды 
көрдік, бірак сол жак жағаны көп жерлерде таскын сел басады, 
мұның үстіне Адунның тарихында сол жак жағадағы судың ша- 
расынан шығуы үлкен апатка айналатын жылдары болған. 
Су басып кеткен нефтепроводтың пісіріп коскан жерлері бұ- 
зылса, оның көп уакыт жұмыс істемей токтап калатындығын 
түсіну кыйын бола коймас. Мұнда таласарлык та ешнәрсе 
жок. Бұған әбден көз жеткізу үшін техникалык әдебиетке көз 
қырын салудың өзі-ак жеткілікті: сол жак жағалау тәрізді 
жағдайы бар жерлерде нефтепроводын жүргізуге шетелдің бе- 
делді м,амандары мүлдем тыйым салады.

Грубскин алдында жаткан томдардың біреуін ашты да өзі- 
нің сөзін растау үшін бір үзіндіні әуелі ағылшын, содан кейін 
орыс тілінде окып шыкты.

— Менін өзімнің де басым бар,— деді Беридзе.— Мен кө- 
рінгеннің бәріне, сіздің неміс пен американ беделі дегендері- 
нізге күлак аса бергім келмейді. Олар кұдай емес, олар да жиі- 
жиі кателесе береді, тіпті оларға бәрі бірдей мәлім де емесі

— Бірде-бір сауатты инженер олардын пікірін елеусіздікке 
сала алмайды,— деді өзінше манызданған Грубский калың кі- 
тапты жоғары көтере ұстап.— Сол жақжаға өзінен-өзі калады. 
егер олай болған күнде — оның пайдалылығына кызығудан 
бастартуға тура келеді. Дегенмен, Ольгохтыда екінші насос 
станииясын салуымыз керек, әрине, оны салмаса да болар еді. 
Тігіті сол жак жағалык варианты кабылданғанның өзінде де 
екінші станңиядан бастарту. көз жұмбайлык деп санаймын. 
Бгер де күргакта станция біреу-ак болса, мұнайды насоспен 
котаруда кандайлык кыйыпдык келетінін ойластырып көрініз- 
дерші. Күндердің күнінде біз колайсыз жағдайда каламыз: 
мүмкін бүл станцияның күніі мұнайды Повинскіге айдауға жет- 
пей калар. Міне сонда не істе деп бүйырасыз...

Грубский тыныс алды да, аппак орамалымен тершіген маң- 
дайын сүртті.

— Сол тәрізді мұнай проводын Адуннан екі рет өткізуге 
тура келеді, ол оң жак жағадағы трасеаны екі рет кесіп өтеді. 
Әзірше Адун халкына Новинскіге баратын жолсыз-ақ күн көре
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түруға тура келеді, ол жол — бұл жерде мен бас инженердін 
айтканын әбден қостаймын, оң жак жағадан гөрі сол жак жа- 
ғаға әбден керек. Оның калған ұсыныстарының бар түйіні, 
болашак нефтепроводтың техникалык жабдыктарын шұнтый- 
тып, мінеп, жұрдай ғып шығуға бағытталған. Сөз жок, жұр- 
дай ғып шығаруға да болады, бірак кұрылысты өнідіріс қата- 
рына берген уакытта бұдан туатын кыйыншылыктар мен қо- 
лайсыздықтарды күні бұрын ойлаған орынды болар еді. Міне, 
мен осыдан коркамын... | ,

— Сіз дүниедегінің бәрінен коркасыз!— деді тағы Беридзе 
шыдамай.— Қандай механизм, кандай күрылыс болмасын онын 
жұ.мысында бір шек, шама болатындығы инженерсіз ғой, сізге 
мәлім болуы керек.

Батманов Беридзеге бөгеу салғандай, аздап басын шайқап 
белгі берді. Грубскийдің сөзіне зейін аудара тыңдады, сөйтіп 
мәжліске қатынасушылардың бет ажарындағы саскалактау- 
шылыкты көрді. Анда-санда оның назары әлсін-әлі катты 
абыржып, тіпті жалынған тәрізденіп қараған Алексейдің көзі- 
мен кездесіп калады. Батманов Грубскийді неғұрлым көбірек 
тыңдаған сайын және оның дәлелдерін өз көзкарасымен тал- 
дап салмактаған сайын, солғұрлым оның жаны жай тауып, 
жүзі жадырай бастады.

— Қысқарту мен азайтулардың каншалыкты көз жұмбай- 
лык екенін сізге дэлелдеу үшін небәрі екі мысал келтірейін,— 
деді Грубский.— Бізге әуелі өзеннен бір ғана катарды өткізу- 
ді ұсынады. Бұл болмайтын нәрсе! Сөзсіз, казірден бастап екі 
катарды бірден салу керек. Өзіңіз ойлап каранызшы: бұғазда 
немесе өзенде су астындағы трубопроводтың бірі бұзылды де- 
лік. Егер запас провод жок болса, не амал істеген болар едік. 
Жалғыз трубопороводты жамап-жаскағанға дейін мұнай ағы- 
зу жұмысы мүлдем тоқталып калады. Бұл сонда жаксы жұмыс 
болып шыға ма! Бізге тораптардағы цистерналардың санын 
азайтуды ұсынады. Бұл да болмайтын нәрсе! Бізге тек қана 
үлкен цистерналар кажет, өйтксні учаскелердің бірінде труба- 
проводтың бір жері үзілген күнде, бұл жердің мұнайы аралык- 
тағы цистерналарға кұйылады. Ал бұл үлкен цистерналар бол- 
май калса, онда мұнай кайда кұйылмакшы? Тағы да нефтепро- 
водты токтату керек пе? Ақылға салынып ойланбаған, тіпті 
акылға сыймайды!..

Грубский үндемей калды, бірақ орнына отырған жоқ. Аз 
кідірістен кейін Батманов одан:

— Сөйлеп бітірдіңіз бе? — деп сұрады.
Бітірдім,— деп Грубекий жауап берді де, шет жакта үл- 

кен креслода отырған Тополевке карады. Қарт осы уакыттын 
ішінде бірауыз сөз каткан жоқ.— Бұғаз жөніндегі ұсыныс жө- 
нінде тіпті тоқтағым келмеп еді, өйткені менің байқауымша, бұ-
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лар ешкандай сын көтермейді. Бірақ, бас инженер бұл жа- 
нында соншалыкты кызу және мэн бере сөйледі, сірә, жобаның 
бұл бөлімі жөнінде де түк айтпай кетуге болмас. Мен труба- 
ларды кыс мезгілінде пісіруге мүлдем карсымын. Мұның тех- 
никада жөнсіз іс деп саналатындығын Беридзе білмеуге тиісті 
емес.— Грубский бір калың кітапты тағы да салтанатпен жоға- 
ры көтеріп алды.— Ал енді бұғазда траншеяларды дәрінің кү- 
шімен казу әдісі жөніндегі әнгімені алсақ, бұл тіпті баланың 
ойыншығы тәрізді нәрсе.

— Бұл ұсыныстың манында орыс инженері Тополевтің кы- 
рык жылдык енбегінің даналық ойлары жатыр!— деп айғай- 
лады ыза кернеген Алексей.

Барлығы Кузьма Кузьмичтің отырған жағына карап кү- 
лімсіреді, ол ешнәрсеге қатысы жоқ адамдай, тіпті қалғып та
оіырған тәрізденді.

— Мен инженер Тополевтің ұзақ жылдық еңбегін өте жо- 
гары бағалаймын, бірақ адалын айтқанда оның ұсынысы да- 
налыкган элдекайда алыс жатыр. Жаркыным-ау, дәрімен қо- 
паратын жерді тереңдету ұшін су астында жұмыс істеуші сүң- 
гуірлер мұз бен судын астында теңіздін түбін шұкылап казып 
жүрулері керек, бұл күлерлік нәрсе емес пе! Олай болған күн- 
де тіпті сол су астында жүмыс істеушілерге бұғаздағы тран- 
шеяларды колмен казу жұмысын тапсырған да жөн болар?

— Біз теніз түбін шүкылап казғалы және взрыв жасағыш- 
тарды тереңдеткелі отырғаиымыз жок деп сізге әлдекашан тү 
сіндірілген еді ғой,— деген Тополевтің жуан даусы естілді. Ол 
басын көтерді де, өзінің бұрынғы бастығына ашулана карады. 
— Сіз өзіңіз түк те түсінбей тұрып, сынамакшы боласыз! — 
Біз дәріні судың астына түсіреміз де, взрыв жасаймыз, сол 
жетеді, сонымен іс бітеді.

— Сіз су мен мұзды ғана копарасыз,— деп Грубский келе- 
келей күлді, ол картты мұндай айтысқа қатыстырғанына разы 
болып отырған калыппен.

— Бос сөз!— деді оған Тополев өте жніренішті түрмен.— 
Дэрімен взрыв жасағанда жан-жағына жэне жоғары— су мен 
мұздың қалың қабатына қарай да, төмен — жерге карай да 
біркалыпты күшпен жарылады. Төмен қарай соғылған күш- 
пен терең траншея пайда болады.

— Күдікті нәрсе!— деп мырс етті Грубский. Өте күдікті!
— Меи өз ұсынысымды өзім жүзеге асырамын, ал мына шү- 

бәланғыш адамды бұғазға келіп көзімен көруге шакырамын,— 
деп Тополев Батмановка карады.— Ол егер суык ұстап калар 
деп каймыкпаса, өмірдін барлық кілтеңіне жарайды деп ұстап 
жүрген шетелдік калың кітаптарында әлі жазылмаған жаңа 
нәрсені көзімен көруге толык мүмкіншілік алады...

Ақыры, Грубский орнына отырып, бөлмедегілер тыныштал-
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ған кезде, жыйналғанлар, мүның ішінде Залкинд пен Беридзе 
де бар, бәрі Батмановка бет бурды. Ол б:р нәрсені тоскаи 
адамдаіі, казір де үн катпады, аллында отырған адамдардыя 
бстіне сыпыпа бір карап шыкты. Ковшов студенттерше сабыр- 
сызданып кол көтеріп сөз сұрады. Бастык оган азырак күлім- 
сірегі карады: енді сөііленетін сөз калған жок, барлығын Бат- 
мановтын өзі аіітады дегенді ұккан Алексеіідін көнілі жай 
тапты. Василий Максимович шылымын өшіріп, Залкиндке сы- 
бырлап бірнэрсе айтты да, үстіне конып тұрған гимнастерка- 
сын жөнлеп койып орнынан турды. |

Мен біздің осы көз алдымызда болып өткен айкастын шын 
мәнісінде зор келелі пайдасын көріп отырмын.— деп бастады 
сөзін Батманов.— Б :злің жобамыздын,— ол «біздін» деген сөэ- 
ді ерекше наштап айтты,— беталысы енді айкындала және ны- 
ғая түсті. Грубский жолдас тек кіналаумен ғана бо.лды, бірак 
өзі ешнәрее усынғысы келмейді. Сонымен, өте кыска мерзімнін 
ініінде жасалған жаңа жоба—бул жағдайдан шығатын бірден- 
бір жол болып шығып отып. Әпиие, біз ешнәрсеге түсінбестен 
Беридзе мен онын жәрдемшілерінін ұсыныстарына сокыр алам- 
ша жармаса түссек, ол тіпті жаман болған болар еді. Онда 
біз албырт. балалык сенгіштікке салынған болып шығар едік, 
бірақ ол бізге тән касиет емес. Алайда, жана жобада барлығы 
да бізд:н акылымыз жетерлік нәрсе.лер және бул жобала сон- 
шалық мый жетпестей дәнене жок. біз барлыгын көпіп те отыр- 
мыз, біліп те отырмыз, техникалық жана токтамдар колемі 
жагынан тіпті комакты. ол біг> ғана Беридзенін емес. бүкіл 
бір топ инженерлер коллективінін бакылауына, тәжпибесіне 
нег.зделіп есеппен жасалған. Бул токтамдар баты.л ма? Расг 
өте батыл' Біпак. біз өзіміз ле і'’оян жупек коркактапдач емес- 
піз ғои. Бізлін инженерлерімізлін усыныстапы тпуекел деп 
алынған ба? С.өз ж ө қ ,  тәуекел леп алынған. Біпак біз тәуекел- 
ден корыкпаймыз. Біэлін тэускелім:з албырттык немесе сокыр 
сезім емес. Беридзенін тэуекелі — бул жанашыл аламнын 
тәуекелі, ал біз кейбір нэрселерге тэуекел етіп бел байлау- 
Дын аркасында, елімізде бүкіл техникалық революңия жасаған- 
быз. .1

Батманов столлан Берилзенін баяндамасын аллы ла. оны
дп.л салмактаған адамша көтеріп тұрып, кас каккандай уакыт 
ойланып к:лірді. ' •*,

Саиып ке.лгенле, сіздерліи барлығыныз үшін де. купы- 
лыгтыц таглыпы уіиін лс өн аллымен мән жя\гяп б°поМ!н. Мөн 
өзім алган токтамымнын мәтижосінін кзнлайлык ж а у а п к р р ш і -  

лігімон болсын корыкппимын. Гпубскии жоллас мынялай жағ- 
лаіілы ойынызга жугіртіп копін!зінц казір осы минутта. Н. ар- 
мнясынын комяндашасы майданла соншалыкты манызлы тоқ- 
тамға колді деііік. Мұнда оныц басында тәуекел жасаушылын;
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бар ма немесе жоқ па? Ол тәуекелге бел байлайды. Ал бұл
дүниеде тәуекелсіз ешнәрсе болмайды...

Батмановтың сөзі, әдеттегісі тәрізді, өзініц ішкі мазмұнды
кушімен жұртты өзіне тартып әкемі. Инженерлердің бұл тала- 
сы бостан-боеқа уақыт өткізу немесе ермек үшін емес екенін 
енді іана түсінген Либерман тыпыр етпестен, көиіл қоя тыңдап 
отыр. 'Гополев басын кәтерді, Алексей мен Греікин Батманов- 
тан көз алмастан қарап отыр. Батманов жалпы пікір айтумен 
канаіаттанып кана қоймай, бір-біріне карама-карсы тұрған ин- 
женерлік екі концепцияға талдау жасады, құрылыс бастығы- 
ныц мундаіі арнаулы мәселелерді терец түсінетіндігіне Алексей 
де катты мактаныш сезімінде болды.

— Бкі жерде екінің төрт болатыны тәрізді, бұрынғы жоба- 
ның жнсаушылары шетелдік беделдердін ыкпалына бас ұрып 
қате жібергені казір маған айдан анық болып отыр, осы ара- 
ныц чзінде де Грубский оларға бас иіп тағзым етті ғой. Мен 
шетел технпкасының тәжрибесін бүтінден жокка шығарғым 
келмейді — ол надандық болар еді. Мен Беридзенін: әркімнің 
өзініц ойлантын басы болуы керек деген сөзін қостаймын. Груб- 
ский жолдас, мен сізбен бірге жоба жасауға енбек сіңірген 
адамдарды қатты аяймын. Сіз өзіцізбен бірге істескен адам- 
дардың басын айналдырып, теріс бағыт беріп, әлекке салған 
сыз, олардың бар екбегі боска кетіп отыр... Я, пайдаға аспай 
калды. Және де, сірә, зыянды шығар. Бір жыл ішінде нефте- 
провод салу проблемасы тек соғыс кез.ніи проблемасы ма? Не- 
м<.ч:е тіпті үш жылдық мерзім дегениіц өзі жалпы дұрыс емес 
пе? — деғен сұрауды мен өзіме өзім койдым.

Менің ойымша, қандай жағдай болмасын, нефтепроводты 
соншалыкты ұзақ уақыт кетіріп салуға болмайды. Тіпті соғыс- 
тан бұрынғы кездіц өзінде де халыктыц қамын ойламастан жә- 
не оның көмегін ескерместен, каражатты кайткенде де үнем- 
деуге зер салмастан трассаны он жақ жағалаумен жүргізу ко- 
лайсыз болар еді. Мұндағы қатеніц түп тамыры қарқынға нем- 
кұрайды, калай болса солай караудан келіп шыккан. Бұл ка- 
телерді ашып алуға соғыс көмектесті. Соғыс және біздің үкіме- 
тіміздің көрегендігі көмектесті. Егер де Беридзе соғыстан бұрын 
мұнда жіберілген болса, сол кездс де жұмысты қыска мерзім- 
де бітіретін етіп жобаны тезірек кайта жасайтындығына мен 
сенімдімін. Социалистік кұрылыстың бүкіл тәжрибесі Бе- 
рнлзені уакытты үнемдей білуге үйретті. Амал ие, бұл тәжрибе 
Грубскийді бұган үйрете алмаған. Грубский жолдаска мен мы- 
наны айткым келеді... Бізге казір құрылыстык жылдық мерзімі 
вте кыска тәрізді болып көрінеді. Ал кім біледі, соғыстан кейін- 
гі кездерде осы каркын біздің өзіміз үшін соншалықты баяу 
болып көрініп жүрмес пе екен?

Батманов терезенің алдында әрлі-берлі жүріп:
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— Беридзе мен Ковшовтың материалдары трассаны сол
жақ жағамен жүргізу керек екендігін әбден дәлелдейді. Инже- 
нерлер тек справочниктермен және ескі зерттеу материалдары- 
мен канағаттанып коймай, халык арасына барып, олармен өз 
идеяларын ортаға салып талкылауы өте дұрыс болған. Тағы 
мына жағдайды еске алған колайлы сыкылды: бұл идеяның өзі 
жоғарыда— бас инженерден және төменде—трассаның катар- 
лы адамдарынан туды. Мұны осылай етуді өмірдің өзі-ак талап 
етті, бірак Грубский бір кезде оған пыскырып та қарамағаны 
бекер болған. .1

Батманов мырс етіп күліп жіберді. |
— Сол жак жағаны адам айтқысыз апат болып су таскы-

ны басады деп байбалам салу — тым асырып айтылған сөз. 
Рас, сол жак жағаның екі учаскесін оң жак жағаға карағанда 
су көбірек басады екен. Бірақ бұл бізді үрейлендіруге тиісті 
емес. Беридзе жолдастың айтканы дұрыс: трубопроводтың кос- 
қан жерлерінің сөгіліп, айырылып кететіні температураның ке- 
нет өзгеретін кездеріне— кыстан көктемге, күзден кыска— жыл 
маусымының алмасу мерзімдеріне дәл келеді. Ал шынында 
Адунның сел таскыны июль мен август айларында болады ғой, 
ол кездерде трубалардыц қосқан жерлері онша жарыла кой- 
майтын кез... Алайда нефтепроводты су басып кетеді деп-ак 
есептейікші. Біздің жаңашылдарымыз, толып жатқан шетел біл 
гіштерінің сәуегейлігіне карамастан: судан коркатын ештеңе 
жоқ деп дәлелдейді. Жаксы изоляция жасалған труба сол суда 
жатканның өзінде, ең берік колайлы жағдайда болады. Тран- 
шеядағы су трубопровод үшін тамаша жастык болады. Бұл су 
үстіне жабылған топырактың салмағынан трубопроводты сақ- 
тап тұрады... Мұнымен катар, су көбірек жайылатын жетінші 
және сегізінші учаскелерде трубопроводтың ішкі кысымы он 
бес атмосферадан аспайтын болады. Бұл онша көп емес — бұл 
трубопроводтың жағдайына есептеліп жасалған жетпіс ат- 
мосфераның тек болмашы бөлегі ғапа. Міне бұл тәрізді атмос- 
фералык кысымда трубопроводтың косқан жерлерінің жары 
луы тіпті мүмкін емес. 'Я

Батманов бей-жай түрмен шылымды алып аузына салды да. 
кайтадан столдың үстіне койды. ц

Бұл айтылғандардың барлығы соншалықты айкын және 
акылға сыйымды нәрселер болғандыктан, күні осы уакытка де- 
иін женілгендігін мойнына алғысы келмей Грубскийдің сонша 
лық адасқаны таңыркаталы... Оның баска карсылыктары, ба- 
кытка карай, не таза полемикалык, немесе дәрімен взрыв жа- 
сап казуға карсы болғаны тәрізді тіпті дәлелсіз, немесе әшейін 
арсыздык. Грубский былай деген болатын: Беридзе болашак
нефтепровод үшін жан түршігерлік перспектива даярлап жа- 
тыр-мыс, нефтепроводтың техникалык жабдығын ол шұнтыйт-
398



пакшы! Ал расында шүнтыйту шарасы ұсынылып отырған жок,
тек жұмыстын бар көлемін екі кезекке бөлу жобасы каралып 
отыр: әуелі мұнай ағызуға керектін бәрін бітіру, соңынан, екін- 
ші кезекте, мұнай ағызу жөніндегі үкіметтің тапсырмасын орын- 
дағаннан кейін, калған жұмыстарды толык істеп бітіру. Груб- 
скийдің бізді шошыткысы келеді, бірак біз одан корыкпаймыз' 
Біз бұғазда да, өзенде де мұнайды бір труба аркылы ағызудан 
ешбір жүрексінбейміз. Грубскийге ере берсек екі труба да аз 
деуіміз керек кой, өйткені кенет екеуі де токтап калар! Біз бі- 
рінші трубадан кейін іле-шала екіншісін де жүргіземіз. Егер 
бірдене болып калғандай жағдай болса, онда барлық кұрылыс- 
шылар осы арада ғой, олар дереу көмекке келер. Бір сөзбен 
антканда, үрейленудің керегі жоқ, тәуекелге бел байлаймыз. 
жолдастар! Мен осы сөздерді біздің мәжлісіміздің алған кара- 
ры деп есептелсін деймін: тәуекелге бел байлаймыз!

Батманов екі колын кең жайып үнсіз азырак тұрды да, ка- 
нағаттанғандан акырын ғана күлді. Бөлме іші кызу макұлда- 
ған дауыска толып кетті. Василий Максимович өз орнына оты- 
рып, шылымын тұтатып алып, кұмарынан шыға сорып-сорып 
жіберді.

Алексей Грубскийге карады. Жұрттың бәрі оны ескерусіз 
калдырды, жалғыз өзі жобаның үйіліп жаткан кітаптары мен 
томдарының касында отыр. Грубский кайғылы пішінмен Бат- 
маионка карады, бұрынғы бас инженер егіле жылап жіберге- 
лі отырған адам тәрізді еді.

Рубежанскіде вагоннан шыккан Багманов, Залкинд, Берид- 
зе және Ковшов пен Грубскийді Писаревтің секретары, лейте- 
нант карсы алды. Ол бұларды екі жеңіл автомашинаға отыр- 
ғызды. Дәл осы минутта бүкіл вокзал жанындағы алаңды ызын- 
даған сирена даусы алып кетті. Бұл сиренаны репрадуктордан 
сөйлеген еркектің даусы бөлді, ол: «Азаматтар, әуе шабуылы> 
деп бір сазды дауыспен кайта-кайта айтты.

— Бар пәрменіише айдай бер, токтамаетан өте шығу керек! 
— деп лейтенант шоферға дауыстады да, артында отырған Бат- 
манов пен Залкиндке бұрылды: — Біз шекарадан самолетпен 
ұшқанда он минутте жететіндей-ак жер тұрамыз, сондыктан да 
әуе шабуылына жаттығып, үйрену ісін үнемі өткізіп тұрамыз. 
Ал еіздерде, Новинскіде тыныштық па!

Лезде каңғырап адамсыз бос калған көшенің бойымен екі 
машина да сигнал бере зымырап келеді. Бір топ самолет кала- 
ның үстінен төмендеп ұшып өтті. Көшелердің айкасатын жер- 
лерінде тұрған зенитчиктер зеңбіректерінің кабын жұлып алып 
жатыр. Мойнына противогаз сумкасын асып алғаи, колдарында 
носилкалары бар эуе шабуылынан корғану командалары өзде- 
рінің орын-орындарына жүгірісіп барады. Бір мүйістен кылт
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етіп апатты калпына келтіру қызметінің үш машинасы шыға
келді. Я

— Гіедагогика институты... Цирк... Ғылми кітапхана... Қа-
лалык бірінші аурухана... Драмтеатр... Мединетитут...— деи 
көшенің екі жағында бұлдырап калып жаткан үйлердің атта- 
рын лейтенант атап келеді. Щ

Берілген сигналға карамастан, бомба түсіп бұзылды деп 
шамаланған жерден көктей өтіп, машиналар каланын орталык 
көшесіне бұрылды. Асфальтталған, биік тас үйлер салынған 
кең көше астаналык кала тэрізденіп көрінеді. Д\ашиналар өл- 
келік партия комитетінің үйіне, үлкен алты катар сұрғылт үйге 
келіп токтады.

— Москвадан келген өкіл өлкелік комнтет секретарының
хабинетінде отыр, ол сіздерді тұпа-тура сонда әкелуді тапсыр- 
ған еді,— деп түсіндірді лейтенант. *

Батманов пен Залкинд сол беттерімен Дудиннің кабинетіне 
кірді, инженерлер кабылдау бөлмесінде калды. Грубский шет- 
те тұрған бір диванға отырды да, столдың үстінде жаткан га- 
зеттердің біріи ашып карады. Беридзе үйдің еденінен төбесіне 
дейін алып тұрған үлкен терезенің алдына карай барды. Бұл 
жерден, бесіпші катардың зәулім биігінен төбенің бауырында 
көсіліп жаткан бүкіл кала көрінуші еді. Қаланың ылдыйға ка- 
рай көсіліп жаткан көшелеріне күн шұғыласы түсіп, үйдің ша- 
тырларындағы кар күнге шагылысып жалт-жұлт етеді. Айдыны 
кең Адун каланы орағыта көмкеріп, өзеннін мұз жамылып жат- 
кан кең алкабы көз жетпестей көкжиекке созылып жатыр.

— Сен неге бұлай мұңайып отырсың?— деп сұрады Алек- 
сей, колын Беридзенің иығына салып.

— Машенька осы калада өлген еді. Мен оны аман сактап 
қаламын деп осында алып келгемін.

Беридзе бұл сөздерді акырын, сыбырмен айтты, бірак ол 
сөздер Қовшовтың кұлағын керең еткендсй болды. Щ

— Және Таня да осы калада өскен, — деді Георгий Давы- 
дович.— Оның шешесі осында тұрады, мен онымен Таня жа- 
йында сөйлееуім керек... Бірімен-бірі калай араласып кеткен.

Дәл осы кезде оларды кабинетке шакырды — бүл үлкен, жә- 
не жарык, кызыл ағаштан сомдалып жасалған мебельдері бар 
бөлме еді. Батманов инженерлерді таныстырды. Писарев — 
ұзын бойлы, балғын денелі, генерал формасып киген, ағара бас- 
таған шашын артына карай кайыра тараған, жалпак бет адам 
креслодан тұрды да, бұлардың колын катты кысып, аздап сы- 
ғырайткан тостағандай көзімен әркайсысын байыптап шолып 
өтті. Орта бойлы, сом денелі, жастау келген, әскери түрмен ті- 
гілгец гимнастеркасында Жоғарғы Советтің значогі бар Ду- 
дин, Беридзені ертеден таныс адамындай жайдары жүзбен 
карсы алып, Қовшов пен Грубскийге назар аудара карады.
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Дудин өзі шақыртқан крайкомның адамдары мен стеног- 
рафистка келгенге дейін біраз аялдады да, телефондардың 
біреуі мен сөйлесіп өлкелік атқару комитетінің председателінің 
асығыс түрде бір заводка кетіп қалғанын, қазір келе алмайты- 
нын анықтағаннан кейін ерекше кіріспе сөз сөйлемей-ақ, Бат- 
мановқа сөз берді. Құрылыс бастығы Беридзе мен Грубский- 
дің арасындағы дау-жанжал жайын да, жаңа жоба жайын да 
жәме басқармада жуыкта ғана болып өткен мэжліс жайын да, 
іс жүзінде жаңа жобаның жолына түскен құрылыстың халі жа- 
йын да толық әрі айқын етіп айтып берді. Сөзін аяқтай келіп, 
ол мәжліс протоколының бір данасын Писарев пен Дудиннің 
алдына жайып салды.

— Инженерлерді тындайық — деді Дудин, сөйтті де Груб- 
скийге қарап: — Сөз сізге беріледі. Ешнәрсені бүгіп қалмай, 
бәрін айтыңыз. Нефтепроводтың тағдырын жоба шешеді, кұры- 
лыстың басшылары қателесіп отыр ма, әлде жоқ па, біз соны 
білуіміз керек.

Грубский сөзін әбден байыпты етіп, дәлел мен есептер көр- 
сете сөйледі. Әуелі ескі жобаның, содан кейін жаңа жоба- 
ның жайын баяндады да, Беридзенің ұсыныстарын сынаумен 
бітірді. Ол босандау әрі солғын сөйледі. Мұны тіпті Беридзе 
де сезе койып өзінің оппонентіне 1 танданған түрмен карады. 
Тегі, Грубский өз ойының дұрыстығын дәлелдеймін деген се- 
німнен айырылса керек.

Беридзе өз ұсыныстарын қорғайтын дәлелдерді жарты са- 
ғаттың ішінде санап айтып шықты. Ол енді сабырмен сөйледі, 
бұрынғыдай полемикалық катты сөзге барған жок. Батманов- 
ты күлкі қысып отыр, өйткені ол, екі инженердің оның ка- 
бинетінде қандай өршелене, біріне-бірі тіл тигізе таласқан- 
дарын еске түсірді. Бір-біріне айтарларын күні бұрын айтысып 
алған олар, құрылыс бастығының ойлағанындай, бұл жерде 
тоң мінездік көрсетпей, Писарев пен Дудинге істің жәй- 
жапсарын білуге кесірін тигізерліктей оғаш мінез көрсеткен 
жоқ.

«Мұндай кездер жаза баспайтын кез ғой»,— деп ойлады 
Алексей, Писаревтің Грубскийге тым шұқшия қарай бергенін 
сезіп қалып. Жобаның тағдыры үзілді-кесілді енді шешілгелі 
отырса да, Ковшов ешкандай абыржушылықты сезген жоқ. 
Оған Грубскийдің қобалжуы және Беридзенің нық айтылған 
сөздері осы сезімді туғызған болуы керек.

— Бсридзе жолдастың дәлелдерін сіз тегі бүгін ғана естіп 
отырған жоқ шығарсыз? — деп сұрады Дудин Грубскийден.— 
Араларыңыздағы талас бір-біріңізбен танысудың алғашқы 
күнінен бастап-ақ болып келеді ғой. Еиді бізге адал шыны-

1 О п п о н е н т — айтысушы я таласушы.
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нызды айтыңызшы: бізге хат жазғаннан кейін осы соңғы кез- 
дерде сіздің көзқарасыңыз өзгерген жок па? Мүмкін, сізге 
ішкі қайшылықты жеңіп алу қыйындыққа түсетін болар. Мы- 
надай да жағдайлар болады ғой: адам бір әрекетке кіріседі, ол 
жаза басады, артынан бұл ниетінен қайтуды қолайсыз көреді. 
Әзірше кеш емес, осыны мойындаңыз. Батманов жолдастың 
айтуы бойынша, құрылыс жаңа жобаның көрсеткен жолымен 
жүріп барады. Егер де бұл бағыт теріс болса, онда бұл — үлкен 
апат, сонымен қатар, енді түзетуге болмайтын апат.

— Жолдастардың таңдап алып отырған жолының қате 
екендігіне менің көзім әбден жетеді. Құрылыстың қазіргі халі, 
соның апатқа ұшырайтынын көр>сетеді,— деп Грубский қай- 
тадан орнынан тұрды.

— Кұрылысты «апат» халінен шығарып алу үшін және 
үкіметтің тапсырмасын орындау үшін бізге не істе дейсіз?

— Амал не, менің ешқандай ұсыныс жасауға дәрменім 
жоқ,—деп Грубский шынын айтып салды.—Мұншалықты қыс- 
қа мерзімде нефтепровод салып бітіру мүмкін емес. Бұл тәріз- 
ді акыйқатты кейін көп адамдардың еңбегі босқа сарп етілген- 
нен соң мойындағаннан гөрі, қазірдің өзінде мойындаған тәуір 
болар еді.

Өлкелік комитеттің секретары Грубскийге тым жақтырмай 
қарады.

— Грубский жолдас, мұныңыз ақылға салмай, ойланбай 
берген нашар жауап. Бұл мәселені ойластырып, қабырғаңызға 
кеңесуге уақытыңыз жеткілікті-ақ болып еді.

Қолын төмен салып жіберіп Грубский жұмған аузын ашқан 
жоқ, ол Дудиннің тесіле қарағанына әрең шыдады.

— Нефтепроводты салуға болмайды деген сіздің сәуегей- 
лігіңізді кім қостайтынын білесіз б е ? — деп сұрады Писарев. 
Даусы үнді, жуан болатын, ол асықпай сөйледі.— Ойла- 
ңызшы, Геббельстің ойы сізбен бір жерден шығады. Я, я, ашу- 
ланбай-ақ қойыңыз,— деді аздап даусын көтеріңкіреп, Грубс- 
кийдің селк ете түсіп, өрепкіген түрін сезе қойып.— Сіздін 
есіңізде болсын, соңғы кезде Геббельстің тапсыруы бойынша 
немістің журналдарында сіздердің құрылыстарыңыз жайында 
жазыла бастады. Фашистердің жазғандарының мәні мынадай: 
большевиктер Тайсиннен Новинскіге дейін нефтепроводын са- 
луға әрекеттене бастапты-мыс және оны буырқанып толқыны 
аспанға атып жатқан Джагда бұғазының суы астынан жүргізе- 
міз деп байбалам салатын көрінеді. Большевиктердің бұл ер- 
мегінің сондайлық практикалық маңызы жоқ, бірақ бұл бір 
мәселе жөнінеи ғана назар аударуға тиісті, мұның өзі соғыс 
бірнеше жылға созылады деп сенім туғызуға тырысатын совет 
пропогандасының үлгісі. Сайып келгенде, олар күштерін жұм- 
сасын-ақ, нефтепроводтарын салсын-ақ,— дейді Геббельстің
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итаршылары: — Соғыс жақында аяқталады, ал олардың істеп 
бітіргендерінің бәрі біздің қыйыр-шығыстық одақтастарымызға 
қалады...— Писарев аздап кідірді де, қатты сықақпен келеке 
ете: көзқарастарыңыздың бұл сықылды бір жерден дәл шыкка- 
ны үшін сізді құттықтау ғана қалды...

Грубский бірдеңе айтпақ болып ұмтылып еді, бірақ ешнәр- 
се айта алмады. Ол шалқалап барып отыра кетті де, бетін ко- 
лымен басты.

— Беридзенің ұсынысы қандай тәуекелдік екенін сіз бол- 
жай алмай отырсыз!— деп зорға айтты да, акыры Писаревтен 
Дудинге қарады.— Біздің қазіргі жұмсап жаткан барлыққым- 
бат бағалы каржымыз желге кеткенмен бірдей болатынына, 
сіздердің көздеріңізді калай жеткізем...

Писарев басын шайқады да, креслоны сықыр еткізіп кейін 
сыргытып орнынан тұрды:

— Америкадағы кейбір мырзалар да дәл осы тәрізді сәуе- 
гейлік жасайды: олардың ойынша Советтерге нефтепровод 
үшіи материал жіберудің қажеті жок болыпты-мыс, дейтінде- 
ріне әбден түсінемін. Не үшін? Соғыстан олар ұтылып қалдьт, 
егер де бір керемет болып қалған күннің өзінде де, олар неф- 
тепроводты тайгаға дейін жеткізгенмен, ол жапондықтардың 
колына түседі. Онда біздің ақшамыз бен материалымыз жы- 
лай кеткені. Грубский жолдас, мен сізге мынадай кеңес берер 
сдім, сіз тегі өз сөзіңіз жайында қабырғаңызға қатты кеңесіп 
көріңізші. Құрлыс басшылары бізге арыз айткан емес, бірақ 
Беридзе мен оның жәрдемшілерін қаншалықты сергелдеңге 
салганыңызды жақсы білеміз. Сіз көрнекті, беделіңіз бар ин- 
женерсіз, әрине, сізден қолды бір-ақ сілтеп кұтыла алмаймыз... 
Мен сіздің сөзіңізді зейін қойып тыңдадым, сіздің шынын айт- 
қанда, құрылыстан біржолата кол үзуге әкеп соккан адасуы- 
цыздың себептерін ұғуға тырыстым.

Беридзе мен Алексей жым-жырт үнсіз отыр. Писаревтің 
таққан кінасының ауыр салмағы сондай, тіпті Грубскийдің бе- 
лін бүгілдіргендей болды.

— Сіз жағдай мен жауапкершілік дегеннен айрылғансыз,— 
деп сөзге Дудин килікті.— Беридзеге неге жәрдемші болмады- 
иыз? Тополев қайсысы дұрыс екенін түсінді ғой... Тәуекелге 
бел байлаудан үрейленіп, одан бастартуды тәуір көрдіңіз бе? 
Тоуекелге бел байламайынша, өмірде кандай күрделі нәрсе іс- 
теуге болады.

Алексей мен Беридзе бір-біріне қарасты. Өлкелік комп- 
теттің секретары Батмановтың мәжлісте айтқан сөзін тегіс 
дерлік кайталап айтып шыкты. Дудин темекі тартты. Басқаті 
кадамының тықырын естіртпеуге тырысып, калың кілемде 
аяғын ептеп басып жүрген Писарев те отырып, темекі тартты.

— Жолдас Батманов! — деді ол біраз тым-тырыстан кейін.
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Батманов түрегелді:
— Тықдап тұрмын.
— Бүгіннен бастап инженер Грубскийді жұмыстан шыға- 

рылды деп санауға бұйырамын. Оның сіздердің араларыңызда 
болуы зыянды. Ал мұның үстіне, ол өзі бұған сенбей түрған- 
да, бұл сықылды даңқты құрылыстың салушылары катарын- 
да саналу кұрметіне тұрмайтын адам.— Писарев Грубскийге 
бұрылды да: — Я, мен сізді кұрылыстағы жұмыстан шыға- 
рамын, тәуекелге бел байлау ісіне босатамын. Өз катеңізді 
мойындаған уақыттың өзінде де, сіздің кұрылыска кайта ора- 
луыңызға мені мойын сұндыра кою соншалыкты оңайлыққа 
түспес деп ойлаймын... Менің айтқанымды ұккан боларсыз? — 
Мемлекеттік Отан Қорғау Қомитетінің өкілі қайтадан Батма- 
новқа бет бұрды.

— Ұқтым.
— Менің Грубскийге беретін сұрағым жок,— деді Писарев

Дудинге. I
— Сізге рұксат,— деді өлкелік комитеттің секретары Груб-

скийге. ■  1
Ол өзіне арналып айтылған сөзді, ұқпаған адамша, бірер 

минут орнында мелшиіп отырып кала берді де, соңынан орны- 
яан тұрып, ауыр кадаммен есікке карай барды.

Мұның бәрінің сондайлык тез істелгені Алексейді қайран 
ңалдырды. Ол Дудин мен Писаревке ерекше бір кұрметпен ка- 
:рады, олардың басында жалғыз нефтепроводын салу жөніндегі 
.жауапкершілік кана емес, Москвадан табандатқан он мың ки- 
лометр алыста, жау елімен шектес байтақ жатқан адам айтқы- 
сыз зор өлкенің тағдыры жайындағы жауапкершіліктің көлемі 
туралы ойына алды.

— Әңгімемізді ертеңге дейін токтата тұралык,— деп Писа- 
рев орнынан тұрды.— Сіздердің жобаларыңыздың дұрыс екен- 
дігіне әбден сенемін. Бірақ, біз Дудин жолдас екеуіміз бұл 
жайында Мемлекеттік Отан Қорғау Қомитетіне баяндауымыз 
керек.

Мәжілістен кейін Беридзе машина сұрап алды да, асығыс 
біржаққа кетіп калды. Батманов пен Залкинд өлкелік партия 
комитетінде бөгелді; аппарат кызметкерлерімен көп мәселелер 
жайында келісіп алу керек еді, Қовшов жалғыз қалды.

— Қонақ үйге бар, дем ал,— деп кеңес берді Залкинд.— 
Мен босаған соң, қйзымды ертіп саған келемін. Үшеуіміз бір 
жакка барамыз.

Алексей әдеп сақтап, Залкинд пен кызының кездесуіне 
бөгет жасаймын ғой деген оймен, бірге қыдырудан бас- 
тартты.

Мен қаланы кыдырамын, өлкелік музейді көремін, кеш- 
ке музыкалы комедияға барамын. Бізде Либерманның інісі
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туралы айтып жүр ғой. Ол сондай-ак жаксы ма екен, соны
көремін.

— Жарайды, кыдыр. «
— Беридзе кайда кетті? — деп сұрады Алексей.— Оның тү- 

рі сондай, сұрауға батылым бармады.
— Сірә, ол зыйратқа кеткен болар,— деп шамалады Зал- 

кинд тұнжырап.— Мен онын Машенькасын жаксы білетінмін. 
Кандай әйел еді десеңізші, достым Алеша! Біз оған бәріміз бас 
иетін едік. Момын, бір тал селеудей нәп-нәзік болатын, ал ка- 
жырлылығы адам айткысыз болатын. Ол Новинскіде сондай 
тапсырма алды, кез-келген еркек шыдай алмас еді! Ол кезде 
каланы ауыртпалык басып, жұрт аштык пен суыктың зарын 
тартты, жұқпалы дерт жұрттың бәрін тегіске жуык каусатты. 
Өзі — инженер, ал дәргер де, ауру бағушы да, санитарка да, 
кір жуушы да болып кетті... Даусы ауыз сырнайдың үніндей, 
тіпті сондай: егер ол бұйрық етсе, тас та жан бітіп, орн&нан 
қозғалар еді. Мұндай кісінің орнын басарлык адам табу кыйын, 
біздің Беридзенің осы күнге дейін не үшін жалғыз жүргендігін 
мен жақсы түсінемін.

Залкиндтікі дұрыс екен: Беридзе каланың сыртындағы зый- 
ратка кетіпті. Алты жыл ішінде ол мұнда кыстыгүні бірінші 
рет келіпті. Сирек шыққан ағаштардың арасын кар басып қал- 
ган, тек калың кардың астынан коршаудың карайған кадала- 
ры мен биік темір крестер ғана сорайып көрініп тұр. Күзетші 
карт күтпеген келушінің соңынан ере, қарға малтығып, бұр- 
кылдап сөйлеп жүр:

— Қыстыгүні мұнда ешкім келмейді. Жаздыгүні жаксы: 
айналаның бәрі көгереді, гүл шығады, күн жылынады. Ж астар 
келіп, мұңды әндер салады. Өзеннен де музыка даусы келіп 
тұрады...

Оған көңіл бөлместен Беридзе тасқа жазылған көрінер- 
көрінбес жазуға карап қойып, моланың тастары мен крестер- 
дің арасын кезіп жүре берді.

— Таба алмаймыз,— деді күзетші күні бұрын.— Көктемде 
кел, мола ешкайда жоғалмайды.

— Аулак кет, карт*— деді Беридзе ренжіген түрде, бұры- 
ла беріп.

Күзетші аулақтады, бірақ кетіп қалған жок, кар астында- 
гы қасиетті моланы кайтсе де тауып алуға ұйғарған карә 
сақалды ғажап адамға қараумен болды.

— Қымбатты адамыңды жерлеген болуың керек,— деді 
қарт қайғылы дауыспен.

Ауа көгілдірленіп кұлақка ұрған танадай жым-жырт болып 
жатқан бұл арада ымырт қараңғысы коюланып келеді, ал Бе- 
ридзе молаларға сүріне түсіп, зыйраттың ішін әлі кезумен 
жүр. Осылай жүріп отырып өзенге қарай төніп тұрған қоршау-
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дын ен шетіне жетті де әлі кұрып, түрып калды. Қайтадан 
шегініп, кай жерден іздеуін біле алмады, айналаның бәрі тұп- 
тұтас аппақ кар жал-жал болып мызғымастан жатыр, тек 
күртік үстінен жай борасын көтеріп ақырын ғана жел уілдейді.

«Өлген адам өмірден өшіп жоғалады, сүйіктім оған ештеңе 
істей алмайсын,— деген Машеньканыц нәзік, акырын даусы 
кенет естіліп кеткен тәрізді болды.— Бірақ сен оқта-текте ма- 
ған келіп жүр, тым болмаса жылында бір рет келіп кет, сонда 
мені сен ұмыткан жоқ екенсің деп ойлармын. Адамға қажет 
тұрмыс пен өмірді сүре бер, өзіңді шаттық пен бақыттан құр 
қалдырып жүрме, мен үшін тек ойыңнан ғана орын қалдыр. 
Өмірден із-түсіз, біржолата кұрып кету зәбір болады». '1

— Енді ізі өшіп, белгісі де калмаған,— деп жауап берді 
күйінген Беридзе өзіне-өзі.— Өмір бұлардың бәрін осы карға 
ұқсап апталар, күндер, жылдар бойы қаптап басып қалған!

Георгий Давыдович суықты сезбестен, ағаш қоршаудың 
аркалыгын кысып ұстап тұр. Сәті түспеген іздеу сапары, оған 
кенет бір айыбына карай кездескен ырым тәрізді болып кө- 
рінді, өзінің берген анты бола тұра, шексіз жақын, нағыз сүйік- 
ті адамын әбігер ішінде жүріп ұмытып кеткен — ол былай тұр- 
сын: Басқа адамды сүйіп, өткенді естен шығарған. 1

— Кеш мені,— деп сыбырлады ол.— Кеш! 1
Басканың кайгысына ортактаскан күзетші, оның кейінгі жа-

ғында, таяу жерде тындап тұр еді. Щ

...Келесі күні құрылыс өкілдері, бұл жолы Грубскийсіз, та- 
ғы өлкелік комитетке шақырылды. Олардь: тағы да Дудин мен 
Писарев қаібылдады. Келгендер орын алып отырғаннан кейін, 
Писарсв жұқа еріндерінің шетін қозғап қана езу тартып өлке- 
лік комитеттің секретарынан: ■ !

— Бұларга айтамыз ба, қалай,— деп сұрады. 'Щ
— Бәлки, айтуға тура келер,— деп келіеті ол көңілдене.
— Біз кеше телефон аркылы кұрылыс жайында Сталин

жолдасқа баяндадық,— деді Писарев‘әсерлене.— Сталин жол- 
дас жобаны макүлдады және нефтепровод салуды өзіне тән 
стратегиясы мен тактикасы бар, өзіне тон кыйыншылықтары 
мен кұрбандықтары бар үлкен сұрапыл ұрыспен тең көретінді- 
гін айтты. Батманов және оның құрылысшылар армнясы ұрыс- 
та жеңіп шығатындығына Сталин жолдас сенім білдірді, өйт- 
кені шабуылдың жоспары дұрыс және жеңу үшін барлык жағ- 
дай бар... а  I

Батманов, Залкинд, Беридзе және Ковшов бәрі бір кісідей 
орындарынан тұрды. Алексей өз жүрегінің соншалыкты дүрсіл- 
деп соққанын сезді. І
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— Алексейдін. қобалжыған түріне назары түсіп:
— Ковшов жолдас, ұятқа қалмаймыз ба? — деп сұрады 

Писарев жас инженерден.
— Ұятқа қалмаймыз, жолдас Мемлекеттік Отан Қорғау 

Комитетінің өкіл і!— деді Алексей тәптіштей сөйлеп.
— Ал, енді учаскелеріңізде не істеліп жатқанын айтыңыз- 

дар,— деді Писарев.— Дудин жолдас екеумізге өздеріңіздің 
тілектеріңіз бен талаптарыңызды қойыңыздар.

Батманов бәрін баяндады, ұсақ-түйек мәселелерге дейін 
қамтып айтты. Оның жадының тамашалығы сол, ешкандай 
жазып алған қағаз көмегін тілеген жоқ. Құрылыс бастығы 
цифрларды, адам аттарын, материалдарды бөгелмей шұбыртып 
атап жатыр, тіпті осылардың бәрі оның басына бөлек-бөлек 
жатталып қойған тәрізді. Әңгіме стенеграммаға жазылып 
отырса да, Дудин Батмановтың өтініштерін блокнотқа сызып 
алып отыр.

— Былай, қадірлі жолдас,— ол екі қолымен бірдей столға 
сүйеніп орнынан тұрды.— Мен бұғаздан бір жаман хабар ал- 
дым. Темір пісіруші Умара Магомет — құрылысқа оны мен 
өзім жіберген болатынмын —  осы аса маңызды учаскеде жағ- 
дайдың өте нашар екенін жазады. Төзуге болмастай жолсыз- 
дық. Ол Мерзляков жайында арыз етеді, учаске бастығының 
фамилиясы осылай ма еді? Умара — коммунист, мен оған се- 
немін. Істің мәні қалай? Сіздерден бұғазға қашан, кім 
барды?

— Шынымды айтайын, онда әлі жете алғаным жоқ,— де- 
ді Батманов.— Новинскіге қайта салысымен, Беридзе жолдас- 
пен екеуміз дереу бірге баруға деп отырған учаскеміз осы еді. 
Біз онда жұмысты әбден жөнге салғанға дейін боламыз. Мен 
онда әзірше — эрі сенімді, әрі жігерлі адам Панковты жібер- 
дім, мұндағы ойым кейін Мерзляковтың орнына осыны қоймак- 
пын. ІІеге екені белгісіз Панков зым-зыя хабарсыз жатыр.

— Умараның дабылы аса қауіпті,—деді Писарев.—Есіңізде 
болсын, Батманов жолдас, егер де мен немесе Дудин жолдас 
сізден бұрын бұғазға барып калсақ, онда сіз қолайсыз жағ- 
дайда қалып жүресіз.

Батманов сенімді түрде басын көтеріп:
— Мен бұғазға дереу кетпекші екенімді сізге тағы қайта- 

лап айтып тұрмын. Күні осы уақытқа дейін онда ұзақ мерзімге 
кетіп қалуға менің хақым болмады. Бүкіл кұрылыс мәселесі, 
қаншалықты қыйын болғанмен де, бір учаскенің мәселесінен,— 
маңыздырақ бблды. Ал, онда бірлі-екілі күн бола салып қай- 
тудан ешқандай мағна жоқ еді. Инженерлерге әзірше бұғазда 
істей қоятын ешнәрсе болмады: тағы бір естен шығармайтын 
нәрсе, оның техникалық міндеті тек Тополевтің ұсынысымен 
жуықта ғана шешілді. Панков тәрізді адам учаскете қандай
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инженерден болса да артығырақ керек еді. Оған не болып
қалғанына мыйым жетпейді. щ

— Сіздің уакытты босқа өткізбегеніңізді білемін,— деді
оны қостаған жоне азырақ күлімсіреген Писарев,— Сіздің құ- 
рылысқа жасаған басшылығынызда ойланып істелген жоспар 
барлығы көрініп тұр, ол жоспарды менің іліп-шалғым келмейді. 
Бірақ әбден акылға салып, пішіліп жасалған жоспардың өзінде 
де қатерлі жаңылыстар болуы ықтимал. ' Я

— Тіпті казірдің өзінде де бұғазда жағдай нашар, оған
көзім жетіп отырса да, Писарев жолдас пен Дудин жолдас, 
сіздер келгенге дейін ол арада тәртіп орнайтындығына сенім 
беремін... '

— Біз Новинскіге бүгін кайтып ораламыз,— деді Батманов 
Залкиндке қарап.

...Түнде, Беридзе мен Ковшов вокзалға бару үшін машина 
күтіп қонақ үйіндегі номерде отырғанда, катты алқынған Зал- 
кинд кіріп келді.

— Алеша! Достарым! Немістер Москва түбінде талқанда-
лыпты. Жүз мыңға жуық фашист жойылыпты! Құттьгқтаймын 
сіздерді! Масайраңдар, достарым, масайраңдар!— Сөйтіп қуа- 
нышты хабардан сасқалақтап қалған Алексейді парторг өзіне 
карай тартты. д

Оныниіы тарау
БҰҒАЗҒА БАРАТЫН ЖОЛДА

Төртінші сапарда шофер Махов сәтсіздікке кездесті. Осы 
жерге дейін машина жақсы жүріп келді де, кенеттен мотор бо- 
лар-болмас тарс ете қалды. Мотор қайтадан тарсылдап, пыс- 
пыс етіп барып сөнді. Машина жүріп келе жатқан екпінімен 
тағы бірнеше метр барды да, тоқтады. Құлақка ұрған танадай 
жым-жырт болды.

Махов есігін ашып еді кабинаға суық жел кіріп, бетін ка- 
рып кетті. Ол базадан шыкпас бұрын-ақ күннің суықтығы кы- 
рық бес градусқа дейін жетті деген хабарды естіген болатын. 
Махов радиаторды жапқан жабуды көтеріп, машинаның ша- 
мын жағып көрді. Мотор салқындай бастады, суық сай-сүйек- 
тен өтіп барады, шоферға үстіндегі шолақ тон да, мақталы 
киім де қорғаныш бола алған жоқ. Махов асығып карбюратор- 
ды ашгы. Қарбюратор бос болып шықты: я бензин ағатын 
түтік бітеліп қалған, яки болмаса ол мөлшерінен жаңылып, 
бензині таусылған.

Маховтың саусақтары икемге келмей қалды. Қолының то- 
нып ауырғанына шыдай алмай қабағын шытып, бензин прово- 
дының аузын бұрап ашты да түтікті алды. Ең ұнамсызы енді 
басталады. Махов түтікке ернін тақады да, катты үргіледі. Қіш-
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кене кар кесегі атып шықты, жан-жаққа бензин шашырадьі* 
жанармай жоқ болды. Махов көзін жұмды да, трубаға қары- 
лып жабысып қалған ернін жұлып алды. Ернінен шыккан қа- 
нын жалаған күйінде әбден тоңған қолымен түтікті орнына 
салды, сонсоң карбюратордың жерге түскен болтын іздеді. Ақы- 
ры ол болтты да тапты, оны көпке дейін колымен ұстап алуға 
икемі келмеді.

Ызаланып әрі үрейленген Маховтың екі көзі жолда болды. 
Неге екені белгісіз Солнцевтің машинасы көрінбейді. Солн- 
цевтен жанармай алып және оның көмегімен машинаны жүр- 
гізуге болатын еді. Мұнымен Солнцевтің ұтатындығы батады. 
Екеуі жарысқа түскеннен бері Солнцевтің алғаш рет бірінші 
болып келгелі тұрғаны осы, ал сыйльгк беретін ларектің бу- 
фетші қызы Муся Кучина бұрынғысындай Солнцевке емес, 
оған, ал атап айтқанда мазақтаған пішінмен Маховқа: — «Се- 
нің күндес-досың бұдан жарты сағат бұрын жүгін түсірді, ко- 
фиін ішіп, темекісін алып, шылым тартты да кайтадан жаңа 
сапарына жүріп кетті»,— дейді.

Бірақ қазір сыйлык кайғысы қайда, керек десе алда болу 
да кімнің есінде тұр. Махов болтты алып болғанша кол дегеи 
мүлдем катып қалды, ең жаманы машина суына бастады. Шо- 
фер екі қолын дамыл алмай тізесіне ұра берді. Қенет оныңқұ- 
лағына радиатордың суықка каткан түтігінің сыкырлағаньі 
естілді, бұл дыбыс оның жүрегіне бір нәрсені сұғып алғандай 
болды. Ол жалма-жан машинаның суын ағызуға жүгірді, бірак 
Солнцевтің машинасының келе жатканын көрді де тұра қалды.

Махов қолын былғағанда, машина тоқтай калды. Солнцев 
кабинасынан шықпастан, күндесіне кекесін күлкімен иегін 
көтерді, сөзге келмей жатып жанармай беруден бірден бас- 
тартты.

— Міне кы зы к!— деп айғайлады ол, даусын жүріп тұрған 
моторының шуынан басымырақ шығарып.— Атыңды маған 
бер де өзің жаяу жүре бердіңкебі ғой, жанармай өзімедежет- 
пейтін түрі бар көрінеді. Қалай болса солай салдыр-салак. 
жүрмессің. Және саған қарайласу маған да қолайсыз ғон. 
Әзірге сау бол!

Ол кабинаның есігін сарт еткізіп жапты да, жүріп кетті 
А^елшиіп тұрып калған Махов тұлабойын кернеген ызаны 
сыртка шығарарлық сөз таба алмады. Тек машина алыстап 
кеткеннен кейін, Солнцевтің құлағына естілмейтін кезде ғана 
оған сөз дарыны пайда болды.

— Жолдасыңды пәледе калдырып кеттің бе, иттің баласьі 
екенсің! — деп Махов жұдырығын түйе Солнцевтің соңынан жү- 
гіре айғайлады,— «Әй дарашыл, арам неме. «Дарашыл» деген 
сөз Роговтың осылай деп атағанынан бері шоферлардың ара- 
сында ұрысқанда айтылатын сөзге айналып кеткен-ді.
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Байып таппай безектеген Махов өз машинасын есінен шы- 
ғарды. Ол жолдың үстінде тұрған күйінде орнынан қозғалма- 
ды, алыста көз ұшында қарасын үзіп бара жатқан Солнцев- 
тің машинасына көзін тігіп, бейнебір көз күшімен тоқтататын 
кісідей телміре қарады. Содан ол машинасына қарай келіп, от 
жага бастады, отқа жылынған саусақтарының қан-қақсап ау- 
ырғанынан айқайлап жібермей әрең шыдады. Отқа күйбіңдеп 
жүрген Махов біржарым тонналық жүк машинасының касына 
қалай келіп тоқтағанын да аңғарған жоқ, машинаның кабина- 
сында отырған шофер нанай жігіті екен. Бұл келген ауданға 
кетіп бара жатқан сельсоветтің председателі Максим Ходжер 
еді. Маховтың кырсыкла ұшырағанын білген соң ол да, шо- 
феры да тіпті еөзге келместен бензин ал деді. 'Я

— Саған трубаларды жеткізу керек, бұл маңызды жұмыс,
менің кейін қайтып кетуіме де -болады,— деді Ходжер, жанар- 
майды бір бактан екінші бакқа құйысып жатып. щШ

Көңілі лоблыған Махов, бойын билеген қуаныш сезімін 
сыртына шығарып айта алмай, тек Ходжердің қолын қатты 
қысты, кабинасына кіріп, отырғаннан кейін ғана суыққа тоңған 
ернін азар кыймылдатып:

— Максим, жақсылығың бұл дүниеде есімнен кетпес. Сен 
мені ажалдан құтқардың. Енді мен саған үлкен борыштымын.

Үш километрдей жүргеннен кейін Махов қырау қатқан 
шынысы арқылы алдында тұрған імашинаны көрді. Ол алдың- 
ғы доңғалағымен жол шетіндегі күртік қарға кіріп кеткен, бұл 
күйінде машинаның үстіңгі жошіғі мен тіркегіштегі трубалар 
жол үстіне көлденең тұрып қалған. Машинаның жанында қар- 
баңдап Солнцев жүр. Жақын келіп қалғап машинаны көріп, 
ол қолын көтерді. АІахов машинаның жүріс жылдамдығын өз- 
гертіп, аздап баяулатты, бір-ақ токтаған жоқ, тек кабинаның 
есігін ашты да: ТД

Қоныс жайлы болсын! — Радиатордың суын ағызып жі- 
беруді ұмытып кете көрме. АҮеніы. беретін кеңесім, уақытты 
босқа өткізбей көмек сұрап барып қайт, онша кашық жер емес,
он-ақ километр. Аман есен көріскенше сау бола тұ р !— деді 
айқайлап. П

Махов оның қасынан ептеп қана өтті. Бұл кезде ол тұла-
бойын қысқан ыза мен ашудан әбден арылған еді. Бір минуттан
кейін оның жүрегін бір сезім биледі. Солнцевтің машинасы-
ның тұрысына қарағанда, ол кейін бұрылуға әрекет жасағанын
уктіл. «Тегі маған қайтып оралмақ болған ғой» деп ойлады 
Махов.

Мұндай арамдықты өзіңе өзің ешқашан кешірім ете
алмлссын! деп даусын шығара айтты да, машинасын тоқ- 
татты.

Махов уһлеп-аһлап, труба тиелген прицепті әрең дегенде
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.ағытты да, жол үстінен айналып бұрылып кейін қарай жүрді. 
Солнцев оны куана-қуана қарсы алды:

— Бауырым, сен маған кешірерсің,— деді ол Маховқа айы- 
бын мойындаған пішінмен.— Мұндай мейірімсіздікті қалай 
істегеніме мен өзім де жөнді түсінбей қалдым. Барып тұрған 
дарашылдықтың өзі... Сенің ерніңе не болған. Қан ағып тұр 
гой. Мә, мына орамалмен ақырындап сүртіп жібер...

Екеуі бірлесіп батып қалған машинаны жолдың үстіне сүй- 
реп шығарғанша едәуір азаптанды.

— Кетіп қала алмадым, тастап кетуге арым бармады,— 
деп жайын айтты Солнцев.— Бұрыла берем дегенде, асығыс- 
тық жасаймын деп жолдан шығып оппа қарға түсіп кеттім. 
Мен сол арада аңырып есімнен адасқан адамдай болдым, бұл 
өзім үшін емес, бір сен үшін қатты қапырық жегендік еді... Ал 
сен менің жанымнан өте шыққанда, мен тіпті титтей ашулан- 
ғаным жоқ, өйткені сенің аман-есен құтылғаныңа қатты қуан- 
дым. Неге екенін білмеймін, сенің кетіп қалмай қайтып ора- 
латынынды білдім... Айтшы осы, бізде бұл қайдан жүрген ка- 
питализм...

Бұлар біріне-бірі қарасты да, екеуі де күліп жіберді. Ма- 
хов қан-қан болған шылымның тұқылын анадай жаққа лақ- 
тырып жіберді де, батылырақ сөйлеп:

— Бұл уақыйға жайында жұмған ауызды ашпайық. Жұрт- 
тың алдында ұят... Ұқтың ба?

Бұл сапардың қалған жолында екеуі бірге жүрді, ларекке 
де бірге кірді, шоферлар үшін тамақ ішуге арналып ұйымдас- 
тырылған жылжымалы асхана автобус осылаіі деп аталатын. 
'Грубалардың «арғы жақтан бері қарай» тасу одісін енгізген- 
нен бергі уақыттың ішінде ларек трубаны түсіретін кезекті рейс- 
тің ең соңғы пунктіне келіп тұратын. Жүкті тиісті жеріне дей- 
ін тасып жеткізген шоферлар нормадан тыскары, қосымша, 
бойге ретінде таңертеңгі тамақ алып отыратын болған.

Көшпелі буфеттің қожасы қызыл шырайлы қыз Муся Ку- 
чина буы бұрқырап кіріп келген шоферларға аң-таң болып қа- 
рады. Бұлар үстеріндегі шолақ тондарын машинада қалды- 
рып кеткен. Екеуінен бірдей бензиннің иісі аңқып тұр.

— Тіпті бұл маған таңыркарлық норсе! Екеуі бірдей ешқа-
шан да келіп көрген емес еді. Солнцев бүгін Маховты қалай 
қуып жетті екен? — деді Муся. '

Муся осында Беридзе, Ковшов, Тополев, Филимонов және 
Либермандармен бірге отырған Батмановқа бұрылып қара- 
ды. Құрылыс бастығы өз бригадасымен шалғай жатқан учас- 
кеге бара жатып, бой жылытып шығу үшін Мусяның көшпелі 
ларегіне тоқтаған-ды. Бастықты көрген шоферлар сасқалақтап,
сол орындарында тұрып қалысты.

— Кіріңіздер бері, достар! — деп шақырды Батманов олар-
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дан көзіи алмастан.— Сыйлыктарыңызды алыңыздар, сөйтііт 
оның қаншалықты қыйындыкпен түсетінін айтыңыздар. Рогов- 
тың учаскесінде тасу жұмысының соншалыкты шапшаң жүріп 
бара жатқанына мен таң калып отырмын.

Махов пен Солнцев бас киімдерін шешті де, кең автобустың 
ішіне койылған столдардың біріне отырды. Бұларға Муся да 
лезде келіп жетті, ол подносқа салып буы бұркыраған екі 
кружка кофе, май жаккан нан мен шылым алып келді. Ерні 
біртүрлі бет бейнесінен ерекше қызарып тұрған Маховка тесі- 
рейе қарады да, Муся тағатсызданып, кайта-кайта коймастан:

— Сен бүгін неге кешіктің? Ерніңе не болған? Аязда кім- 
мен сүйісіп жүрсің?— деп сұрады.

Махов жауап қатпастан кружканы алды да, соған бас қой- 
ды. Сол арада басын жұлып алды, өйткені ыстык кофе оның 
ернін күйдіріп жіберді.

— Жолда менің машинам сынды, мені кыйыншыльгқтав 
мынау кұтқарды. Карбюратормен сүйісуге тура келді,— деп 
жауабын оның орнына Солнцев берді.— Ұқтың ба?

— Әбден ұктым!— деп Муся көңілдене түсті, Батмановка 
көз кыйығын аудара жымыя қарап. Батманов бірдеңелер жа- 
йында Либерманмен сыбырласып отыр.

— Достар, әзірше кофені қоя тұрыңыздар. Мұнда бізден
берілетін де азын-шоғын сыйлық бар,— деп Батманов шофер- 
ларға карады. ■

Сыпайы күле қарап Либерман бұлардың алдына бір бөтел- 
ке спирт пен консерві және екі тақта шоколад койды.

— Батманов жолдас, рахмет,— деді Махов алдындағы бө- 
телкені ептеп әрірек итеріп қойып.— Бізді тек сыйлык үшін ға- 
на тырысып істеп жүр деп бекер ойлайсыздар.

Батманов бүкіл жол бойында уақыттың бір минутын бекер 
өткізбей, бұғазга жету керек деп инженерлерді асықтырумен 
болды. Бірак Муся Кучинаның автобусы оған катты ұнап кет- 
се керек, ол өтіп бара жатқан шоферлермен әңгімелесіп осы 
арада екі сағат уақыт өткізді. Күні бойы суық сорған оның 
касындағы серіктері бұл торізді жылы жерде отырарлық жағ- 
дайдың кездескеніне қатты куанысты. Ч|

Сыйлық үшін тырысып жүрген жок екенсіңдер ғой? — 
деп ол таңданған адамдай болып сұрады.

Одан да гөрі маңыздырақ нәрсе бар ғой, Батманов 
жолдас, майданға көмектесіп жатырмыз,— деп нығыз жауап 
берді Махов,—- Солнцевтің досы Ракоссовскиймен бірге соғы- 
сып жүр. Немістерді Москвадан куып шыққан. Солнцев норма- 
сын біржарым есе орындауға оның алдында міндеттсме алды. 
Кеше ол жүз елуден асырып орындады.

~  Жеңіс туралы естігеннен бері біздің еңсеміз көтерілді,— 
деді Солнцев. Ковшов жолдастьің әдісі, әрине іске жаксы
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жәрдем етті. Сондықтан тасу жұмысы жөнге салынды, қазір 
учаскеде жолшыбай түсіріліп, далада бетімен жатқан труба
таба алмайсыз.

— Ковшовтың әдісі емес, Маховтыкы,— деді Алексей шо-
фердың сөзін жөндеп.

— Сөйтіп, сыйлық беру текке-ақ қолданылған екен ғой,— 
деді Батманов өзімен-өзі сөйлескен адамша, бұл әңгімеден өзі- 
не қажетті баска бір максат көздеп отырған адам тәрізденіп.

— Текке емес,— деп, Махов өте байыпты әрі салмақты сөй- 
леді. Батманов оның жап-жас уылжыған бет пішініне мейірі 
түсіп, сүйсіне қарады.—Тайгада өзі туралы қамқорлықты кез- 
дестіру әркімнің де жүрегіне жылы тиеді.— Ол көз қырын Му- 
сяға қаратып, жымыйып күлді.— Қазір біздің мына кофе 
құйылған кружка өнімнің көрсеткіші тәрізді болып алды. Бір- 
бірімізден қанша труба тасыдың деп сұрамаймыз, неше круж- 
ка кофе іштің деп сұраймыз.— Қызға тағы бір қарап қойып, 
өршелене сөйлеп:— Я, егер өзінің жақсы автобусымен бұл жер- 
де Муся болмаса да, бәрібір жаксы істеуге тырысқан болар 
едік.

— Солай м а ?— деді Муся албырттана.— Ескертуіңізді жа- 
дьгмызға алармыз, Махов жолдас!

— Жолдастар, сіздердің сыйлық үшін тырысып жүрмеген- 
деріңізді солай-ақ түсінген болатынмын,— деді Батманов жұм- 
сақ дауыспен.— Менің сөзім көңілдеріңізге келіп қалып жүр- 
месін. Ал мына жатқанды,— ол стол үстіне Либерман жайып 
салған тағамдарға басын изеп көрсетіп,— сыйлық деп санама- 
ңыздар.

Көп ұзамай әңгіме көпке ортақ болып кетті, инженерлер 
шоферлардан учаскенің жұмысы, тұрмысы жайында сұрас-
тырды.

— Сөйтіп, трубаларды тасудың бұл әдісі, дегенмен, кімді-
кі болып шықты? — деп сұрады Батманов.— Маған мұны еш- 
кімге жарияламай жасырып ұстағысы келеді екен дегенді айт- 
кан еді. *

— Ж ана әдіспен тасып жүрміз ғой, сол жарайды. Ал тіпті 
сайып келгенде, ұсыныс жасаған кім екенінде тұрған не бар,— 
дегенді айтты Махов.

— Жалпы алғанда, дұрыс болып шыккан,— деп ризалығын 
білдірді Батманов.— Бұл туралы айткыларың келмейді екен, 
керегі жоқ, жасырын сырларың іштеріңде-ақ сакталатын бол- 
сын.— Ол Мусяның бетіне қарады.—Сіздердің тағы бір жасы- 
рын сырларынызды байқап көріп отырмын.

Әңгімеге Муся да килікті:
— Құрылыс бастығы жолдас, Маховтың ісінің неге бұлай 

болу себебін мен сізге айтып берейін. Егер бұл жөнде сізде 
де дұрыс пікір болмай қалса, ол жақсы емес... Қателесіп кет-
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пеу үшін, Махов әуелі әдісін сыннан өткізді, ал оны басқалар- 
ға ұсыну әлі ертерек деп есептеді. Міне, дәл осы кезде инженер 
де сап ете түсті,— кыз жактырмаған пішінмен Ковшовка ка- 
рады.

— Қорғаушы болғаныңа!— деп ұялып күбір ете түсті Ма- 
хов. Орнынан тұрып, бас киімін киді.— Бастык жолдас, маши- 
на жанына баруға мүмкін бе? — деп сұранды ол Батманов- 
тан.— Біздің алда тағы екі рейсіміз тұр.

— Рұқсат,— деді өзі де орнынан тұра беріп Василий Мак- 
симович.— Бізге де қозғалатын уақыт жетті, Мусяға қонак 
болып көп отырып калдық... Махов жолдас, айтқандайын, ме- 
нің сізге тағы бір айтатын ұсынысым бар. Мен бұғазға бара 
жатырмын, ол араға да маған жүректі, батыл жігіттер керек. 
Аралға көп жүк тасуға тура келеді, бұл — әрі үлкен, әрі қыйын 
жұмыс. Сізді бұғазға ауыстыруды ойлап отырмын. Мусяны да 
автобусымен сонда жіберемін. Қарсылыктарыңыз жоқ па?

Барлығы ду күлісті, Муся буфеттің алдындағы қалқанның 
тасасына жасырынды.

— Муся өзіне-өзі қожа, маған ешқандай қатнасы жоқ,— 
деп кабағын түйе жауап берді Махов.— Ал, менің келісуім 
қажет болса, өз басым әзірмін. Қазір біздің учаскемізде тып- 
тыныш болған тәрізді. Одан қала берді, бастығымыз Роговпен 
кош айтысқан маған да зыян болмас. Ол мені «дарашыл» де- 
ген атаққа ұшыратты, ұсыныс жасап оған бармай, өз бетіммен 
жол тапқаным үшін маған деген өкпесін ұмытар емес.

Бұлар далаға шықты. Үскірік аяз тыныс тарылтып дем ал- 
дырмайды. Муся иығына бушлатын жамыла салып, шофер- 
лардың калдырып кеткен консервілері мен шоколадын өздеріне 
беру үшін жүгіріп далаға шықты.

— Бізді қорғағаның үшін мұны сен ал! — деді Махов, ашу- 
лы түрмен шоколадты Мусяға қайта беріп жатып, бір көзін 
құрылыс бастығынан айырмай.— Суыққа селтиіп шыға қоюдың
жөні жоқ: термометр күннің елу градус суық екенін көрсетіп 
тұр!

Батманов Рубежанскіден қайта салысымен-ақ инжнерлер 
мен Либерманды ертіп трассаға жүріп кетті. Барлық участке- 
лерде де бұларды куанысып қарсы алды. Құрылыстың күр- 
делі шаруашылығында минут сайын көптеген мәселелер туып 
жатты, бұларды не Батмановтың өзі, немесе инженерлер, я 
болмаса жабдықтау ісінің бастығы шешулері қажет болды.

Жолға алғаш шыққан бетінде бұларға Залкипд біраз еріп 
жүрді. Ол Батманов пен бірлесе отырып, үшінші учаске жұмы- 
сының егжей-тегжейін анықтады, сөйтіп қайткенмен де Ефи- 
мовты босатып, оныңорнына Темқинді қою керек деген тоқтам-
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ға келді; бұл акырын дауысты, тығыршықтай адам учаскеніқ 
шын кожасы еді. Оны тағайындау жөніндегі бұйрыкка Бат- 
манов бірден кол койды. Ефимовты заводка Тереховтың өзіне 
кайта жіберермін деген оймен Залкинд оны Новинскіге алып
кетті.

Жакын учаскелердегі машақаттар арасында жүріп-ақ, Бат- 
манов өзі жетуге ынтызар болып келе жатқан шалғай учаске- 
лердін, қамын жеп жарғақ құлағы жастыкка тиген жок. Бар- 
лық жерде де адам жетіспейді, солай бола тұрса да, ол бұғаз 
арқылы салынатын өткелге керекті адамдарды қай учаскеден 
болсын алып жіберуге болады деп есептеді. Жұмысын Новин- 
скіден келген инженерге тапсырып, Некрасовка дереу жолға 
дайындалуды тапсырды: оның алдында Тополевпен бірге бұ- 
газда өте зор көлемде дәрімен взрыв жасау жұмысын жүргізу 
міндеті тұр еді. Төртінші учаскеде Батманов ағайынды Пестов- 
тарга онымен бірге кетуді бұйырды.

— Қуырылмай-ақ қойыңыздар, сіздер баскарманың иек ас- 
тында отырсыздар, сіздерде кадр да, баска мұқтаж да әрка- 
шан керегінше табылады,— деді ол Мельниковтың жасаған 
қарсылығына жауап ретінде.

Бұғазға тезірек жетуге асыккандықтан, кұрылыс бастығы 
бірге келе жатқандарды бір жердё ұзак аялдатпай зыр как- 
тырды. Демалу деген тіпті болған жок; бірер жерге қонуға ток- 
тасымен, олар дереу жұмысқа кірісіп кетеді, ал таңертең бұл 
жұмыстан мойын бұрарлық мүмкіндік болмай шығады. Өзімен 
бірге бұлтартпай сүйрей білген Батмановтың қатаң мінезі бол- 
маған күнде, олар учаскелердің әрқайсысында апталап отырған 
болар сді.

Төртінші учаокеде Беридзе трассаның біраз жерін жылжы- 
ту жөніндегі бір техниктің ұсынысымен шұғылданды. Осы ара- 
ны өзі барлап шығу үшін, ол бірнеше күнге аялдағысы келді.

— Түсінсеңізші, аялдауға болмайды,— деп сендірді Батма- 
нов.— Тек бір кызық нәрсе көрінсе, оған басты қатыра берме- 
ңіз... Техниктің ұсынысын тексеру үшін учаскеде өзіңнің сал- 
пақтап жүруіңнің тіпті қажеті жоқ... Сізсіз өздері де шеше ала- 
ды. Бізге бұғазға жету керек. Біз жолшыбаііғы уақытты тек ең 
басты, кезек күттірмейтін мәселелерге ғана жұмсауға тиістіміз.

Бірақ өзінің осы катал нұсқауынан кейде оның өзі тайқып 
жүрді. Трассадағы тіршілік әрекет оны да кызыктырып, өзіне 
еріксіз тартты. Ондаған мәселелер әрі басты, әрі кезек күттір- 
мейтін болып көрінді. Нефтепроводтың бұғаз арқылы өту ка- 
мына қатты ойланып жабыркаған Батманов Роговтың учас- 
кесіне келгенде әжептәуір көңілденіп кетті. Оған тек Мусяның 
көңілді автобусы ғана ұнап қойған жоқ, бұл тамаша ұйымдас- 
тырылған берік коллективтің жалпы творчествосындағы бір кі- 
ші-гірім ғана елес қой.
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Осы жуықта ғана Батманов, оның сонынан Беридзе мен 
Ковшов учаскелерде болған, ал енді, бұлар казір қадам бас- 
қан сайын адам айткысыз өзгерістер енгендігін байкап отыр. 
Бұларды бәрінен катты куаныткан нәрсе: аз уакыттың ішінде 
Роговтың трубалардың басым көпшілігін трассаға тасып жет- 
кізгеиі, ал оның ұштен бірін желіге тізіп тастағаны болды. 
Қазір ақ кардың үстінде карайып жаткан трубалардан тартыл- 
ған желі талай километр жерге созылып жатыр.

Селектор арқылы сөйлескен баяғы белгілі әңгімеден кейін 
Батманов пен Рогов жүз көріспеген-ді. Бұлар енді шоферлар- 
дың әрі таза, әрі жайлы жатакханасында кездесті: мұп-мұн- 
таздай болып жыйналған төсектер тұр, терезелерде марлыдан 
жасалган перде, еденге жол кілем төселген. Ж атақханада же- 
ке жасалған бет-қол жуатын үй мен жұмыс киімін шешетін 
бөлме бар. Батманов үйге кірісімен-ақ, Роговтың жатақхананы 
үлгілі ету жөніндегі берген уәдесін есіне түсірді. Василий Мак- 
симович шын ниетімен разы болды, бірақ тырнақ астынан кір 
тапқандай апшысын қуырып:

— Көріне көзге мынау «Потемкин деревнясы» ғой! Рогов- 
тың өзі, әрине, төбесін де көрсетпеген шығар, өйткені ол атүсті 
осындай сахналық декорация жасаумен шұғылданып жүр... 
Шоферлардың бұл кроватьтары әшейінде қандай қоқып жата- 
тынын көзге елестетуге болады!

— Сіздің осы көріп отырғаныңыз олардың әшейіндегі тү- 
рі! — деп дәлелдеді Роговтың орынбасары Хлынов.

Ол Батманов пен оның жанындағыларын бесінші учаскенің 
шекарасында кездестіріп, содан бері карай ертіп алып келген 
болатып.— Шоферлар бұған әбден разы, ал біреу-міреу ластай- 
тын болса, бәрі соған жабылады. Қамкоршылары Муся Кучи- 
на, ол тазалык пен жыйнактылыққа өте катал адам.

— Дегенмен, сіздердің бастықтарыңыз кайда? — деп сұра-
ды Батманов кроватька таяу отыра беріп, төсек жайларының 
тазалығына әбден көзін жеткізу ұшін одеялды түріп, простыня- 
иы қарады. ' •$

— Мен мұндамын, Василий Максимович,— деді Рогов сол-
ғын дауыспен. ■ 1

Ол кірген беті елеусіз босағада тұр еді. Ине-жібіне дейін 
қаралып шығатын сынға даярланып, Рогов күні-түні бірдей 
учаскенің бір шетінен екінші шетіне дейін а~ралап шыкканын 
Батманов түсіне қойды.

— Сонымен, сыртын жылтырату жұмыстары бітті ме? — 
деп сұрады Батманов, Роговқа жақындап келіп, бетіне тура 
қарап қойып.

Рогов жұмған аузын ашқан жоқ, өйткені бұл сөзде аздап 
болса да шындьгқ бар екендігінен ол тана алмады.
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— Амансыңба, Александр Иванович?— деп амандасты
[Затманов. ^

Рогов құрылыс бастығының балғадай, тегеурінді қатты қо-
лын кысты.

— Жүд^генсің, әрі ынжырғаң түсіп кеткен. Әлде бір жағ- 
дай болды ма? — деп сұрады Беридзе де Роговпен амандасып
жатып.

— Жән әшейін,— дей салды Рогов, өзінің бар назары Бат-
мановта болды.

— Наукас ол. Салкын тиген. Төсек тартып жаткысы кел- 
меді, отыз тоғыз градус ыстыкпен жүріп жұмыс істеді,— деп 
мәлімдеді Хлынов. Роговтың зілді көз қарасын көрмеген адам
тәрізденіп.

— Сырқаттанды дейсіз бе? — деп кайта сұрады Батманов.
— Түк те емес! Тұмау да ауру болып п а!— деді біртүрлі

кынжылып күйгелектенген Рогов.
— Қобалжымай-ак қой,— деп сыбыр етті жанында тұрған 

Алексей.— Мәселенің бәрі шешілген, сен бізбен бірге барасын.
Ковшовтың Роговқа не айтқанын естімесе де Батманов тү- 

сіне койды да, басын шайкады.
— Енді қалай істеудің ретін таба алмай тұрмын,— деп тол- 

ғанды ол.— Сірә, ауру адамды сүйреп жүрудің жөні келмес. 
Және учаскені есіз қалдырып кету де коркыныш. Бұл жұмыс- 
ты Хлынов алып жүре алар ма екен?

— Сап-саумын, өгіз кара күшім б а р !— деді Рогов бар 
пәрменімен.— Учаскенің жұмысы Хлыновтың колынан келеті- 
ніне кәміл сенемін. Шынын айтқанда, мен оған жұмысымды 
тапсырып та койдым.

Батманов мейлің дегендей қолын сілтеп:
— Жарайды, әзірлен ендеше.
— Б олады !— деп барық етті Рогов.— Полищукті, шофер- 

лардан Махов пен Солнцевті, диспетчер АДуся Кучинаны өзім- 
мен бірге ала кетуге рұқсат беруіңізді сұраймын. Олар осыны
тілек етіп сұрайды.

— Менің ойымша, керісінше, шофер Махов сенімен ажыра- 
су тілсгін білдірді... Дегенмен, жаксы, егер де Хлынов карсы 
болмаса бара берсін. Бұлар енді оның адамдары. Соның өзі- 
мен келіс. Мен де одан бұғазға асбасшы Ногтевті және ағаш 
кееушілер Шубин мен Фантовты босатсаң қайтер еді, деп сұра- 
ғалы отырмын.

— Біз Хлыновпен тіпті келісіп те койдык! — деді Рогов жұ- 
лып алғандай.— Келісіп едік қой? — деп ол Хлыновтан сұрады.

Хлынов күлімсіреп:
— Келіскен болып тұрмыз ғой.— Ол Котеневпен көз алысып 

алды және оған акырын ғана: — Бізді тонап, ең жақсы адам-
дарды әкетіп жатыр.

2 '  —  В .  А ж а е в .
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— Іштеңе етпес, шыдармыз,— деп жұбатты ол.— Бұғазда
жағдай ауыр, ол жерге қажырлы жігіттер керек. Ондай адам- 
дарды бізден алмағанда, кайдан алады? Ц

— Қабылдап алған учаскенің жайы жөнінде толык баянда- 
маны мен сізден штабта күтемін.— Батманов ұзын бойлы, 
икемсіздеу келген Хлыновқа сын көзімен карады.— Содан ке- 
йін сіздің кызметке тағанындалуыңыз туралы бұйрьгққа кол 
коямын.— Алексейдің жанынан есікке таман өтіп бара жатып 
Батманов оған күбір етті: — Әй, сен, есіркегіш бала! Барлык 
ісімді бүлдірдін. Бұл асаудыңөзін аздап азаптау керек еді, мұ- 
ның оған пайдасынан басқа зыяны тимеуші еді!

Сол күні-ақ ілгері қарай жүріп кетісті. Автомашинамен тек 
жетінші учаскеге дейін ғана барды. Желді, боранды күннен 
кейін мұзды жолдың үстіне үйілген омака карлар кездесе бас- 
іады. Машиналар бөгеліп, кейде Батмановтың ызаланғанына 
ерегескендей, ұзақ тоқталды. Бір жерде карға мүлдем омбылап 
калып, машиналарды екі километрдей жерге жабылып жаяу- 
лап сүйреп апаруға тура келді, өйткені маңайда кемек күтерлік 
жер жок еді. I

Бұдан кейінгі жерде, бұғазға дейін жабык шанамен барды. 
Алда жүріп отырған Батмановтың шанасы болды, оны жұрт 
«флагмандық» шана деп атады. Ол үлкен тонға оранып, гаана- 
да жалғыз өзі жатты. Окта-текте косшыларының бірін, Алск- 
сейдің калжың етіп айтканындай, «қыйсайьш жатып баяндама 
тындауға» шакырып отырды. Баскалар екеу-екеудеи мінді, 
олар әңгімемен, айтыспен жол қыскартты. Саяхат «флагман- 
дық» шананың берген белгісі бойынша учаскелерде және трас- 
саның баска жерлерінде түсіп аялдап отырумен бара берді.

Алексей мен Рогов бір шанада келе жатыр; бұлар арала- 
рында үдей түскен достықты сезісті де, бір шанаға әдейі мін- 
ген болатын. Я

— Алешка, бұғазға келе жатқаныма өте куаныштымын,— 
деді Рогов, жанында жаткан Ковшовты өзіне акырын ғапа кы- 
са түсіп,— Сіздердің Новинскіден шыккандарыңызды естіген- 
нен кейін-ақ бастық мені ала кете ме, жок калдыра ма деп үне- 
мі ойлаумен болдым. Менің учаскемде жұмыс ретке салынды, 
сонсоң зеріге бастадым. Ал маған жарғақ кұлағым жастыкка 
тимей, бас катқанша істеу керек. Батмановиен бірге болуды 
мен көптен арман етіп жүрген едім, калай баскаратынын көр- 
гім және үйренгім келеді... Мен оны не үшін сүйемін? Ол ыл- 
ғый жұмыс талап етеді, ұрсады, ешуакытта жылы сөз антпай- 
ды! — Роговтың даусынан мақұлдағандық естіледі.

— Сен онымен жатақханада кездескенде катты қысылып 
қалдың!..

— Я, қысылганым рас, бірақ не үшін екенін өзім де айта 
алмаймын. Мен ешкімге де жұмсактык жасамаймын ғой: бұл
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менің бала кезімнен ұстаған ережем болатын-ды, күніне он рет 
кызыл шеке болып төбелесетінмін. Ал оның алдында мысым 
курып калады!.. Ол мені алғаш кездесуде-ақ арбап алғаны 
есіңде бар ма? Сонда мен Уссурин орманының Жолбарысын- 
дай-ақ заһар шашып келген едім. Оның екі ауыз сөз айтуы 
мұң екен, жолбарыстан мысыкка айналдым да кеттім.

— Онда мен шын жүрегімнен сенің жағыңда едім,— деп 
ссіне түсірді Ковшов.— Мен де майданға жіберуді сұранып, 
оған рапорт берген болатынмын. Ол сол арызды осы уакытқа 
дейін сейфке салып сактап келеді. Мен бір жұмыспен онда бол- 
канымда, рапортымды суырып алып өзіме көрсетті де: «Бере- 
йінбе?» деп сұрады. Аздап ойланып отырды да қайтадан ты- 
гып қойды. «Әлі ертерек, әзірше жата тұрсын...» — деді.

— Алеша, сендермен кеткім келгеннің тагы бір себебін ай- 
тайын, саған. Маған әзірше Новинскіден мойны қашық жерде 
болғаным жаксы.

Роговтың даусы калтырап шықты. Алексей оның бет пішінін 
көре алмай жатқанына өкінді.

— ІІе себепті Новинскіден мойны қашық жерде болғың ке-
леді?

— Бұдан бірнеше күн бұрын мен өз терімнің ішіне өзім 
сыймай кете жаздадым. Бар ойым Ольга туралы болды, анау 
әлгі Хмара еске келіп түсті. Жүрегім өртенді. Айтпақшы, сен- 
дердің барлығыңның Рубежанскіге кеткендеріңді естідім. Ма- 
шинаға отырып алып, Новинскіге жүріп кеттім! Ешқайда бө- 
гелмсстен отыз сағат жүріппін... Бірақ сен үндеме, бастыіекз 
аузыңнан шығып жүрмесін, онда менің құрығаным. Айтпайсыа 
ба?

— Әрине, айтпаймын. Я, сені калай қарсы алды?
— Түнде келдім. Есікті Серафима ашты, оның қандай еке- 

нін білесің ғой, кұшағын жая, қолын беріп қарсы алды. Тоным- 
ды шешпестен Ольганы бас салдым. Ол төсекте сырқаттанып 
жатыр екен, бір өзі жалғызсыраған тәрізді. Ол менің келгені- 
ме танданған жоқ, тіпті әуелі баста куанған тәрізді көрінді. 
Өң жоқ, түс жоқ жабыккан пішінін көре салып, мен аяғына 
жығылдым. Ольганың жараланған қолын сүйіп жатып, біртүр- 
лі бақыттан жәие сондайлық қайғыдан қамығып тынысым та- 
рылғандай болды. Оның көзі жасқа толды... барлығын жас жа- 
уып кетті... Ж асы тарам-тарам болып аққан бетін бетіме тақап 
жас балаша өксіп-өксіп жіберді.

— Рогов біраз үндемей калды.
— Я, айта бер,— деп өтінді Алексей.
— Сөйтіп менің бақытым тез-ак өшті. Ольга тек қамығып 

отырған минутте ғана маған куанып калған екен, ал мен тіпті 
ұшқалақ ойлаппын... Серафима бізді көрді де көнілі босап, да- 
усын шығармай жасын төге жылады. Ольга бірден бойын бе-

2 / • 419



кіте бастады, шыға тұруды өтінді, тұрып киінді де, мені сөгуге 
кіріспесін бе! «Неменеге шапқылап жетіп келдің? Кім рұқсат 
берді?»—«Жүрек рұқсат берді.— Ол барлығының қожасы...»— 
деп жауап бердім. Ол бетіме тесірейе қарады да, самайыма 
дейін колымен басып караи, қызуымды өлшеді. «Құдай көрсет- 
песін, отыз тогыз да үш». Беридзенің бөлмесіндегі диванға жат- 
кызып, Серафима екеуі емдеуге кірісті. Мен соның өзіне де ра- 
зымын, тек соның маңында болсам екен! Саған күлкі тәрізді ме?

— Тіпті күлкі емес. :Щ
— Сен аузыңды қолыңмен жауып күліп жатқан тэрізді ес-

тілді. Л
— Сен жарымес екенсің, Александр! Я, сонымен ақыры не

болды? г
— Болған, біткені осы. Тайып тұруға тура келді.— Рогов-

тыңдаусы бәсекдеді, ол бұл еске түсіруден ренжіп калды.— Өз 
үйінде де кондырмады, учаскеге-жібергісі де келмеді: егер ау- 
ру екенсің — ауруханаға жат,— деді. Мен қапысын таптым да, 
кашып кеттім... •

— Сен онымен бетпе-бет сөйлесуге әрекет жасап көрмедін 
бе? Константин оны үнемі, алдап жүріпті. Өзі де ит өлімімен 
өлді. Ольга оның жайын айтқанда оған деген көңлінің қал- 
ғандығын жасыра алмайды...

— Мен оған былай дедім: «Сенсіз мен тіршілік ете алатын
емеспін. Немесе өлтір, немесе қума!» — деген сөзді Рогов 
алыстан тартқандай аузынан азар шығарды. .І .1

Аунап түскенде ол денесінің бар салмағымен Алексейді 
жанышты.

— Аю! Ольга саған не деп жауап берді?
— Түк жауап берген жок, тұк!.. Б:р нәрседен үрейленген

адамдай сырт айналып кетті. Жетім балаша мөлиіп тұрып 
алды, ал менің жакын баруға батылым бармады... Алексей, сен 
маған акыл берші, енді менің не ісТеуім керек? Мен осы күнге 
дейін күткен едім... күтумен келіп едім!.. Бұрын бірдеңелер ке- 
дергі жасаған сыяқты еді. Енд: ол Константинға деген көңілін 
мүлдем суытты. Бірақ мені сүймейді және ешуақытта сүймекші 
де емес! 1

— Менің байкауымша, сен оны түсімбейтін тәріздісін,— де- 
ді, біраз кідіргеннен кейін Ковшов.— Ольга сені жақсы көре- 
ДІ және бұл сүйіспеншілік күннеп күнге арта түспек. Ол саған 
кіршіксіз шын көңілмен келуді қалайтыи адам. Қазір, Констан- 
тинмен арадағының бәрі біткеиімен де, көиілі әлі капада, кат- 
ты толкуда. Оның каншалыкты азап шеккенін ойыңа салшы. 
Мен әбден түсінемін. Ол катты сүйді, тегі бул оның түңғыш рет 
сүюі болу керек. Кейіннен бүл түкке түрмайтын махаббатты 
оидан шығарып, онымен күресуге тура келді. Ол біресе жаксы 
көретін, біресе жек көретін тәрізденді. Кейін Ольга оның май-
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дамда екенін біліп аяй бастаған. Егер де Ольга корғалак, на- 
шар адам болса, ол саған пендесіп, өзі іздеп келіп, пана іздер 
сді. Оныц булай істегісі келмейді,— мұнысы тіпті жаксы. Сен 
шыда, сабыр. ет, мазасын алма...

Рогов Алексейді шын ыкласымен тындады, онын танаурат- 
кан демалысы көнілінің катты кобалжуын білдіріп тұр. Ол 
Алексейдің сөздері мен өзінің күдіктерін сыннан өгкізіп отыр- 
ған адам тәрізденді.

— Сенің сөздерің тек мені жұбату үшін ғана айтылған тә- 
різді,— деді ол тістене сөйлеп. Маған коштасарда былай деді: 
«Бұдан былай маған келуші болма. Егер де кажет болса, 
мен өзім жазып жіберемін... Мен үшін алаң болмай-ак кой. 
Хмараның маған түкке де керегі жок. Бастан өткен уакый- 
ғалардан кейін мені ешнәрсе коркыта алмайды...» Қыскасы, ол 
маган өге сыпайы түрде шығатын есікті нұскады...

— Жок, сен оны тіпті түсінбейсін! Маған наншы, менің айт- 
қаным дүрыс. Сенің ынтызарлығың мәселені дұрыс түсінуге ке- 
дергі жасап отыр.

— Алексей, жетер енді! Сен өте кайырымды жолдассың, бі- 
рак маған жүрегімді басатын дәрі берудің кажеті жоқ. Баскз
бір мәселеге көшейік.

— Айтпақшы, мен Рубежанскіде Хмарамен кездестім,— 
деп есіне түсірді Алексей.

— Қалайша? — деді Рогов немкұрайды дауыспен.
— Көшеде кыдырып жүр едім, ойда жок жерде кездестім.— 

Онда көшелердің кандай кызык екенін білесін ғой: таудан- 
тауға «Жамбастай отыра кал да, сырғанай бер...» Ол коярда 
коймай үйіне шакырды. Барғым келмеп еді, бірак бардымі 
кандай орынсыз әуестік десейші. Кейде мыыадай да болады 
ғой: сұмпайы-ак адам, б:рак кызық мінезді.

— Ольганы тағы еске түсірген болар?
— Оның маған бар айтканы,— деді Алексей: — Ольга оған 

катты ұнайды екен, оның сонынан жүрер де еді, бірак маған 
деген адам айткысыз достық сезімі үшін Ольганы менің кам- 
корлығыма калдыратын болды,— Алексей бұл сөзді айтканда 
караңғы шанада отырып жымыя күліп, Роговтан әдейі алыс- 
тап жылжып отырды.

— Мен саған камкорлықты көрсетермін! — деп Рогов шы-
нымен кокан-локы жасады.

— Мен Хмараның үйінде Грубскийді кездестірдім. Олар, 
тіпті баяғыдан бері дос екен, Грубский бір кездерде Рубежан- 
скіде істепті. Хмараға көз жасын төгіп, жүрек шерін таркату- 
ға келсе керек. Менің бетіме де караған жок. Хмара өзінін до- 
сына соншалыкты каталдык жасайсындар деп мені кіналады. 
Адам кателескен екен, оны сонша жекелеп куалаудың кажеті 
канша? Дегенмен, оның Грубскийге аяныш білдіруі, оған мен-
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сінбеи карауымен де ұштасып жатады екен. Грубский ұйқтау- 
ға кеткенде маған быдай дед:: «ынжырғасы түсіп кетті!.. Ер 
адвм кыйыншылык күндерде пісіп катып кетуі керек кой...»

— Дурыс айтылған сөз,— деп күнк етті Рогов.
— Дүрыс екені дүрыс, бірак нендей пыйғылмен айтылған.

Жалпы алғанда, сол жолғыдан кейін меніц Хмараға деген жи- 
ренішім зорая бастады. Ол мені өте жаксы карсы алды. Жең 
ұшынан алынған толып жатқан тағамдар мен шараппен сый- 
лады, Хмараның өз сөзімен айтканда «таныс әйелдерді» ша- 
кыруды ұсынды. Меніц бұдан ат-тонымды ала кашқаныма 
тан калды. Бара-бара ол маған мүлдем жексұрын көрінді. Ол 
туралы Ольганыц айтқаны тіпті дүрыс: бос кеуде, оған ең
қымбат нәрсе өмірде болатын болмашы уак-түйек қуаныштар 
деп еді... Қатацырақ айтқанда... Шіріген адам... Ж анға бата- 
тын нәрсе: мүндайлар өмірде жаксы, сүттей таза-ак адамдар- 
мен кездеседі де, соларды былғайды. Қабырғаға іліп тастаған 
түрлі суреттердіц ішінен мен бір портретке таңырқап қара- 
дым — кімнің портреті екенін білесің бе? 1

— Ольганыкы ма? і|
— Жоқ, Тапя Васильченконікі... Бұл мені катты таңырқат- 

гы, мен шыдай алмай, бұл портрет кайдан келген деп сұра- 
дым! Ол айткысы келмегендей, көңілсіз кейіппен жауап бер- 
ді: «Ол Ольгапың айрылмас досы гой. Осында окыған, Родио- 
новтарға жиі-жиі келіп жүретін. Мен опы, әрине, айналдыр- 
ғанмын.» Таня жөніндегі осы сөздерден кейін, іле-шала ол та- 
ғы бір екіұшты мағна беретін бірдеңелерді айтты: мен шыдап 
отыра алмадым, қоштастым да шыгып кеттім.

— Кездесер ме еді бүл сұмпайымен, көрер едік нағылған
адам екенін! Л

— Сенің бұл тілегің орындалатын сыякты. Ол жуырда гео-
логиялық экспедициямен Тайсинға келетінін айтқан болатын, 
бізге көршілес бір жерде болмакшы. Егер де сен оны тайга 
ішінде кездестір:п, кайсыбір нәрселерді жұдырық арқылы тү- 
сіндірсең, мен тіпті карсы болмас едім! ’

— Тіпті жаксы! — Рогов жүдырығын қатты түйді.
Оның тұлабойындағы күші бүлактай тасыды. Ол Алексейді 

қушақтай алып, қалжыңмен жаныштай бастап өді, Алексвйдің 
әбден зыкысы шығып, бассауға сурады...

Соңғы шанада келе жатқан Филимонов пен Либерман. 
Екеуі де зор^денелі, тар шанаға азар сыйып отыр. Либерман 
байып таппай аунакшып, «дүниенің шетіне» тезірек жетуді ар- 
ман етті. Бүкіл жол оойыиа, тіпті өзі де түсінбестен, мазасыз- 
данумен болды. Ленинградтан жаудың коршауынан кұтылып 
шыққаи әйелі мен кызын карсы алуым керек деген сылтаумен,
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бул сапарға шығудан басқармада тайкақтағысы келуінің өзі
тегін емес-ті. ,

Батмановтың жанында үнемі жып-жыйнакы мунтаздай бо- 
лудың кажеттігі, бүрын өте аз білетін және олардың саналуан 
мүдделерін мүлдем түсінбейтін адамдармен бүгінде коян кол- 
тык келушілік, түрлі әсерлердің алмасыгі отыруы, тек казір ғана 
абден түсіне бастаған құрылыстың адам айткысыз кең кұла- 
шы — міне осылардың бәрі Либерманды катты толкытты. Оған 
дүние біртүрлі кеңіп кеткен тәрізденді және өз басының істей- 
тін қызметі күтпеген жағынан кенет жарқ етіп ашылғандай 
болды.

Оныншы учаскеде Батманов мұның касындағы учаскеден 
неге артта қалып отырганының егжей-тегжейін тез аныктады. 
Іздеп тапқан фактілері аркылы мұның барлығына учаске ап- 
паратының жұмысты бірлесіп келісе отырып істемеуі айыпты 
екенін көрсетті. Мұнда адамдар жағдайды және өздерінің мін- 
деттерін әбден түсінетін сыкылданды, сүйте тұрса да, іс кең- 
сешілдік сүйретпеге белшеден батуда еді. Учаскеде, мәселен, бір 
килограмм шеге алу үшін бірнеше басшылармен сарғая сөй- 
лесіп талай рет кағаз жазып әурелену аркылы ғана керек екен- 
діпін өз көзімен көруге Батманов Либерманды тыпыр еткізбес- 
тен мәжбүр етті. ^часке штабының негізгі бөлім меңгерушіле- 
рі. көрші бөлмеде отырып тіпті кезек күттірмейтін мэселелер 
жайында, бірімен-бірі түкке тұрғысыз кағаздар жазысумен 
болган. Либерман өзі мен Федосовты кішкене ғана айнадан 
көрген тәрізденді.

— Бұл қағазбастылықка салынуға кашаннан бері түсіп 
злғансыздар? — деді Батманов, учаскенің өндірістік мәжлісін- 
де.— Мен сіздерде жуық арада ғана болғанымда, мұндайды
көрмеген едім.

Аппараттағы адамдарды колынан іс келетініне карай орын 
орнына қоймайынша және тәртіп орнатпайынша, бұлар ілгері 
қарай кетпеді. Бірақ, басқарманың адамдары бұдан кейін де, 
совет мекемесі мен сов^т кызметкерлері кандай болу керек де- 
генді ұзақ әрі қызу талкылаумен болды. Либерман бұл талкы- 
лауға қатынаскан жок, бірақ олар оның кытығына тиіп, катты 
қынжылтты. Филимонов пен оңаша калғанда ғана, ол, кеші- 
гіңкіреп калса да, езі пікір айгпак болды. Мұның өзінде, не 
себептен екені белгісіз, оларға ешкім тиіп отырмаса да, ша- 
руашылық кызметкерлерін актап, корғаған болып шықты.

Филимоновтың әдейі кытығына тию үшін, Либерман инже- 
нерлер нефтепровод кұрылысында болсын, тіпті бүк.л жерде де 
болсын, айрыкша артыкшылық жағдаіімен пайдаланады дей 
бастады. Ол: инженерлерге жұмыс істеу гіпті оңай, оларды әр- 
кашап да қолдап отырады, техникалық нормалар өмірдің бар 
кезеңіне сай келетін бес аспап кұрал.
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— Айталык, міне сен, Филимонов инженерсін, сен не бі-
лесін? — деп кызылөнештенді Либерман.— Машина сакадай 
сай тұру керск. Машинаға май кұю ксфек. Ол машинаны даяр- 
лығы мол шофер жүргізеді. Бар болғаны осы! Міне бұлардын 
бірде-бірі болмаса машина да токтап тұрады, жұмыс орнынан 
екі елі козғалмайды! Ал менде, бастан асып жаткан саны жок: 
адамдарды норма бойынша тамактандыру және оларды жұнт- 
тай етіп киіндіру керек, жаксы тұрмыс, жағдай жасау керек. 
Шешетайым-ау, мейлі жарылып кет, бірак тамақ пен киімді 
камтамасыз ет!.. Міне Федосовтың халы да осы тәрізді. Бар 
мұқтажыңды сен одан талап етесін, ол сені камтамасыз еткенде 
ғана жұмыс істейсім. Мұиың бәрін Федосовтың қайдаы алаты- 
ны сенің катеріңе де кіріп шыкпайды!.. ■ 'ЦЯ

Филимонов өзінің әдеті бойынша үндемеді немесе таңда- 
нып кана пікір білдірді. Оның бұл түрінен Либерман көршім- 
ді ызаландырған шығармын деп ойлады: Щ

— Егер шаруашылык кызметкері болу соншалыкты ауыр 
болса, онда қызметіңізді неге өзгертпейсіз? Өмірі жәй ғана 
өмір емес, күнде той-думан болып жаткан инженерлік кызмет- 
ке неге ауыспайсыз? — деп тіл катты Филимонов.

Либерман оның бұл сөзін кұлакка ілген жоХ, өз ойын шұ- 
быртып соға берді: ЗЙ

— Сіздерге, инженерлерге барлығы жеп-жеңіл орала кете- 
тіндіктен және «а» әріпнен «я» әрпіме дейін барлық ережеле- 
ріңіз кітаптарда жазылып қойылғандыктан, сіздерде тым ас- 
кактаушылық, аңғал батырлық өз-өзінен пайда болады! Ше- 
шетайым-ау, міне саған мысал, инженер Ковшов! Жасына 
карағанда ол әлі бесік табы белінен кетпеген бала, ал, сөзі 
профессордың немесе әулиенің сөзіндей. Дүниеде оның білмей- 
тіні жок, әрі ол ешнәрсеге күдіктенбейді!

— Инженер Ковшовтың сенімінің кілті, оның өз ісіне нана- 
тындығында жатыр,— деді Филимонов ашулы түрмен.— Ол ал- 
дау-арбау дегенд: білмейді және ашыктан-ашық қыймылдайды. 
Мен оның жалған сөйлемейтініне және бір нәрсе істесе жеке 
басының камын ойламай істентініне көзім әбден жетеді. Бұл 
саған неге жақпады? Оны саған мен-ак айтайын! Сен өзің дәл 
осындай сенім мен бір беттіліктен жұрдай адамсың. Сенімен 
әңгімелесіп тұрған уакытта, әрбір сөзіңнің аржағында айтыл- 
май бүгіп тұрған бірдеңе бар сыкылды сезімде тұрасың. Көп 
адамдардың сенімен мемлеге келуі өте кыйын деп арыз айтуы 
да тегін емес. Алдамасаң көңілің көншімейді, тіпті сол алдау- 
дың керегі жоқ болып тұрса да, сен сүйтесін!.. Өз жұмысыңа 
жалған мән туғызып, оның адам айтқысыз кыйындығын кат- 
кабат етіп, ал баска кандайлык бір жұмыс болмасын женіл- 
желпі етіп көрсеткің келеді, бұл не үшін керек? Сен барған 
адамның қайсысына болсын әрдайым шамаңнан келгенше өті-
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нішін орындамауға не себептен тырысасын немесег оның өтіні- 
шін орындаған уакыттың өэінде де әуе.пі алдын ала кынкан- 
сыйканды көбейтіп, сұрағанынан екі есе аз бересін? Женянык 
сені калай сөккені есінде бар ма? Жұрттың бәрі оны бірауыз- 
дан костады, тіпті ешкім карсылык айткан жок кой. Егер біл- 
гіи келсе, сен расында адамдарды сүймейсін және оларға сен 
бейсің.

— Шешетайым-ау, бұл не деген үлкен айып тағу еді! — 
деп Либерманның даусы катты шығып кетті.— Егер мен дәл 
осындай болсам, онда мені соттау керек кой!

— Бұрмаламай-ақ кой. Адамның мінез-кұлкындағысынын 
бәрі кылмыс занымен таразыланып жатпайды. Егер де іс олай 
болған күнде, сен казір менімен емес, тергеушімен сөйлесіп 
отырғаи болар едің. Ал тек бір сен ғана жабдыктаушы емессің, 
саған ұкеастар да толып жатыр. Солар неге осындай болады 
екен, менін білгім келетіні сол?

— Неге? — деп айғайлады Либерман. Филимонов оның қы- 
гығына тиіп кетті.

— Тегі, мұның себебі, материалдык заттарды, тіпті өзіңдікі 
болмасада, тонның ішкі бауындай жакын көретіндіктен болу 
керек. Бірқыдыру шаруашылық кызметкерлерінде буржуазия- 
лық сауда-саттықтың ең жаман жұқпалы әдеті тым ұзак уақыт- 
ка дейін арылмай келеді. Капитализм калдыктары бұлардын 
санасында, баскаларға карағанда, тым шабан жойылады.

— Сен, капитализм калдықтары мен буржуазиялық сауда- 
саттық жөнінде тілінді тартыңкырап ұста! А^ен шаруашылык 
жүмысында тісімді сарғайттым, бар өмірімді осы жолда сарып 
еттім, ал өз мамандығым жағынан академик болмаса да ек 
кұрығанда инженерге тең түсемін, жабдыктау жұмысын сеғ 
өз техниканды үйренуден көп бұрын, он жасымнан бастадым. 
Қазір мен міне, кұдайға шүкір, қырық беске келдім.

— Олай болса, мереке өткізу керек! Таң каларлык нәрсе, 
неге екенін кім білсін, күні бүгінге дейін жабдыктау жұмысы- 
ның академигі Либерманды наградтау туралы указды кездес- 
тіргенім жоқ.

— Әлі көрерсің! Нефтепроводты бітіріп тапсырайык, мені 
де наградтайды. Шешетайым-ау, мен кайтсе де наград алмай
қоймаймын!

— Тәңірім нәсіп етсін! Айлалы жабдыктау ғылымын ұна-
та қоймасам да, бірінші қол соғамын.

— Сен жабдыктау жұмысымен шұгылданған адам емессің, 
сондыктан мұнда айласыз және епсіз адам түк бітіре алмаи 
тынын білмейсің. Батманов мұны жақсы түсінеді!

— Мұның бұлай екеніне сенгім-де келмеиді, оның үстіне, 
айла менен епке Батманов көз жұмып караиды дегенге тіпті 
нанбаймын. Сол айтып отырған Алеша Ковшовтың өзі, жаб
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дыктау жұмысында сенен гөрі басқаша істейтіндігіне менін 
көзім әбден жетеді. I

— Шешетаііым-ау, бұл мені өзінің Алеша Ковшовына теңей-
ді!—деп шыйкылдай айғайлады. Либерман.— Сен мені онымен 
теңемей-ак кой! Опың өмірі бала жастан-ак, шыны сыкылды 
мөп-мөлдір! Мен оның жыйлыста өзінің өмірбаянын айтканын 
естідім... Оның әкесі заводтың кат танымайтын жұмысшы- 
сы, ал баласын окыткан. Ковшов мектептен институтка түскен, 
институттан кұрылыска кеткен, міне енді — белгілі адам!. 
Очың жолы садақтың оғындай түп-түзу: пионерден комсомол- 
ға, комсомолдан партияға кірген. Өмір оны мен сыяқты езіп- 
жаншып әуреледі ме екен? Оған дүкенде кол бала болып тен- 
тіреудің зарын көругетура келген жоқ, ол заманда саудегердін 
карамагында малай бала адам есебінде жоқ болатын, кім бол- 
са сол корлауға хакы бар, ұрсу мен зекіруден баска бір ауыз 
жылы сөз естімейтін! Сенің Алешаңа кісі есігін тімсініп жүріп 
жұмыс сұрауға тура келген жок, ол ешкімнің алдында бас иіп 
арын саткан жок! I

Либерман мұның борін күйінішті түрде, қызына сөйлеп айт- 
ты. Филимонов жұмған аузын ашкан жок; ол бұл адамның 
«зі туралы ешбір қалжыңсыз және күмілжімей шындығын айт- 
канын тұнғыш рет естіді. Либерман да үн катпай калды, тегі 
ол өзінің мойындап сөйлегенінен ұялып калған болу керек.

— Тындағың келсе, бір накыл сөз айтайын? — деді, бір ми- 
нут өткеннен кейін, енді орнықты дауыспен.— Мұны маған айт- 
қан менің жұмыс сұрай барған кожаларымның біреуі еді. Тын-
дайсын ба? *

— Айта бер,— деп келіеті Филимонов. * I
— Бір күні, бір жас жігіт сатушы болып жалдануға келеді. 

Қожасы оны басынап-аяғына дейін карап шығады да былай 
деп сұрайды: «Ғазиз адам, сатушы болуға жарар ма екенсің? 
Оңай іс емес, айласы көп іс кой» — «Қожам, мұнда кандай ай- 
ла тұр дейсің? Мен сол сатушылардың талайын көргемін». Үй 
кожасы сөз арасында терезеге карайды да, кенеттен бір нәрсеге 
алабұрта бастайды: «Әй шырақ, ана жол үстінде көрінген 
яе?>> — «Бір арбалар келе жатыр?» — «Бұл неғылған арбалар 
екен? Қане соған жүгіріп барып, біліп келе ғой!» Ж ас жігіт 
үкідей ұшып барып, ентігіп кайтып келді. Ол көргенін баяндай 
бастады: «Шаруалар сұлы әкеле жатыр» Үй кожасы селт ег- 
кендей болып: «Олар сұлыны қайда апара жатыр екен?» — 
«Мен бұл жерін сұрамадым. Барып сұрап келейін бе?» — «Әри- 
не, сұрау керек еді. Бірак асыкпасаң болмайды, олар едәуір 
жер ұзап кетті». Бала жігіт тағы жүгіріп кетті. Қарасуға түсіп 
герлеп кайгып келді: «Сұлыны Поповка деревнясына апара 
жатыр» —- «Неге апара жатыр екен, білген жоксыи ба?» — 
Жоқ. Біліп келейін бе» — «Біліп келе ғой. Бірақ, олар тіпті кө-
426



рінбсй, көз ұшында ұзап кетті» — «Ештеңе етиейді, мен куып 
жетемін!»... Ж ас жігіт дымы құрып, тәлтіректеп азар жетті: 
Саудагср Сизобрюховка сатуға апара жатыр» — «Қанша сұ- 

райды екен? Пұтына канша сұрайды екен!» — деп өнештеді үй 
кожасы: «Алда тәйірі-ай сұрамаппын!» деп өкінді жас жігіт, 
•пді біліп келуге баланың өзі сұранбады. Үй кожасы: «Пұтына > 

каншадан сұраііды екен, сен біліп келсең кандай жаксы болар 
сді»,— деді. Амал нешік? Бала жігітке арбалыны тагы куып ба- 
руға тура келді. Көп уақытка дейін ол оралып қайта алмады. Ес 
кетті, жан шыкты дегенде қара терге батып, екі иығынан демін 
әрең алып келді. «Пұты бір сомнан екен» — деп айтуға ғана ша- 
масы жетті де, мұрттай ұшып жығылды. «Егер пұтына он ты- 
'іыннлн қосып берсем, шаруалар бұл сұлысын маған бермес пе 
•кен?»— деп сүрады үй кожасы. Бірак жігітке карады да, үй 
кожасы оиың шаруасының біткенін көрді. Содан соң өзінін 
ага сатушысын шакырды: «Жаңа осы жерден арбалар өтті, Ти- 
мофей, оның не апара жатқанын білген жоксың ба?» — «Біле- 
мін, кожам,— деп жауап берді сатушы.— Шаруалар Поповка- 
га, саудагер Сизобрюховка сұлы апара жатыр, пұты бір сомнан. 
Сүйтсе де, бізге беруге көнді. Пұтына бес тыйыннан косып бе- 
руді тәуекел етіп мен өз мойныма алдым. Олар бұрылды, казір 
осында келіп жетеді».— «Ұктың ба?—деп сұрады үй кожасы? 
бала жігіттен. Сатушы болуға жарамайсың. Саған инженер-ме- 
хапикке түсуге кеңес беремін. Оған кім тілесе соған сай келе бе- 
реді, әпе тіпті Филимоновка дейін инженер болып шык-ты...

Филимонов қаркылдап тұрып күліп жіберді.
— Көңіл жұбатарлык накыл сөз екен деп мойындады ол.— 

Бір кызык нәрсе, сол емтиханнан өтпей калған бала жігіт, ака- 
демик жолдас, сен емес пе едің?

— Жок инженер жолдас, ол мен емес едім. Шешетайым- 
ау! Егер ол мен болатын болсам, Батмановта жабдыктаудын 
бастығы болып бір жогары білімді маман инженер жүрген бо- 
лар еді де, ал учаекелерде адамдар тырдай чжалаңаш және жа- 
лаң аяқ жүрер еді ғой...

Учаскелердің біреуінде конып шыкканнан кейін, Беридзе 
мен Тополевке бір шанаға отыруға тура келіп калды, ол көпке 
дейін біріне-бірі сөз қатпай келе жатты. Кузьма Кузьмичтің ен- 
тіккен ауыр демалысы естіледі. Анда-санда Беридзе, «Қасиет- 
ті Байкал, «Даңқты теңіз» деп өлең айтып кояды. Бұлар 
осы уақытка дейін кызмет бабындағысы болмаса, бір-бірімен 
шүйіркелесіп әңгімелескен емес, сол кызмет жайлы әңгіменін 
өзіне де әркашан Ковшов катнасып отыратын.

Жолдың томаршасына соғылган шана окыс бұлаң еткенде 
инженерлер бір-біріне барып соғылды. Беридзе шалдың лебі-
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нем анкып турған насыбандын мұрын жарарлык. иісін сезді де
күліп жіберді: _

— Кузьма Кузьмич мінекей біз енді коян-колтық келіп жа-
кындаса түстік. Тегі бізге томсырайыса беру жеткен шығар> 
Бір-бірімізге кісі киіктене берерліктей себеп жок тәрізді. Сіз 
калай деп ойлайсыз? Я

— Сіз дурыс айтасыз. Шынын айтканда, бұрын да сондаіі-
лык көнілге дык боларлык себеп жок еді. г і Н

— Бұрынғы себеп — Грубский болатын. Міне, сол себептіц
сіз, маймөнкелемей айтканда, нағыз барып тұрған пендесі бо- 
латынсыз... Айтынызшы, енді ол сізге өкінішті емес пе? Қалай 
десең де, ол жобаға аз ецбек сіцірген жок, ал енді бұл күнде 
куыгі шығарылды. Я

— Жок! Қазір ол адам мүсіркегендей, бірак, оны мен ая- 
маймын,— деп тіке жауап берді Тополев.— Мен оныц ыкпалы- 
ныц, сіз, өзіціз айткан пенде бо.пып бас ұрудыц уысында бол- 
дым. Грубский тәрізді адамдарды бакайшағына дейін біліп, 
ала-кұласын ашып берген адамға мен сыйлык берер едім.

— Өзіңіз-ак айналдырып керіңіз, акшаңыз жаныңызда қа- 
лады,—деп кенес берді Беридзе.—Айтпакшы, мергеннің атысы- 
на кұланның жатысы дегендей, сіздің казір колыңыз да бос кой.

— Маған насыбай иіскеп алуға рұксат етініз? Мен мұнь» 
ептеп ғана иіскеймін, сіздің көзінізге түсірмеймін. Мұнсыз мен 
тағат етіп шыдап отыра алатын емеспін, кұмартып отырмын.

— Нееін сұрайсыз, бұл көзге түрткісіз караңғы үйде мен
кандай кожа болсам, сіз сондай кожасыз. 1

Тополев мұрнына насыбай атты. Георгий Давыдович қатты 
түшкірді. ' Д

— Сізге де аздап әсері тиді білем! — деп күлді карт.— Ке- 
ліңіз, егер де құлқыңыз болса, менің бұрынғы сыбайласымды 
бірлесе отырып бакайшағына дейін шағып текееріп шығайык. 
Оның өте күрделі мәселе екеніне ден қоясыз ғой?

— Әрине. Я
— Алексей ЛАаксимович Горький,— Тополев бұл атты зор 

кұрметпен атады.— мешандыкка карсы аяусыз күресугг тегін 
шақырған жок. Мещандыктың кауіпті күші, көбінесе, жайба- 
ракаттыкта, керенаулыкта, бой ұрып тұратындыкта болады. 
Грубскийдің бар бейнесі дәл осыған ұксас. Ол Англияда тұрар 
еді: онда барлығы ғасырлар бойы козғалыссыз тұра береді 
ғой — беті-жүзін көкшіл сал баскан, сасыған үлкен кара су тә- 
різді... Егер де кенеттен Грубскийдіц кызмет әрекетін көрсетіп 
отырған калыц жөнеу кітабы жоғалып кетсе, ол жүрегі жары- 
лып өлген болар еді. Әрине, от көп біледі, инженер болып істе- 
ген жылдарында көп нәрее үйренді. Бірак, ол тек шетелдің ка- 
лың кітаптарында, кей жерлерде еліміздің кітаптарында жа- 
зылғандарға, беделді адамдардың жүз мәртебе макұлдағанда-
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рыма ғана сенеді. Олардың сонынан бас иіп ере отырып ол, 
күндерде бір күн беті тынык. батпақ көлге түсіп кетіп, содан 
шығалмай қалып койған. Оған жаналық іздеу, тәуекелдік жа- 
сау деген жат нәрсе, кімнің болса да творчестволық инициати- 
засы тіпті оның қытығына тие калады... Ол сол жақ жағалау 
жөніндегі идеяны кандайлык мысқыл, келеке және мен-мендік- 
пен карсы алғанын мен енді түсіндім. Бұл сіздің келуінізге 
дейін болған уакыйға, мен трассадан түскен Карповтың және 
басқалардың ұсыныстарын айтып отырмын. Дәл осы тәрізді, 
Татьяна Васильченконың да уақытша байланыс салуды талап 
еткен инициативасын, барлық мәжілістерде сөйлеген сөздерін 
ол кірпідей жыйырылып карсы алды.

— Сіз бүрын Грубскийге түсіне алмай жүрдіңіз бе? Немесе 
түсіне түрып, соган көніп жүрдіңіз бе?

— Мен оны қазіргідей, оған пенде болудан кұтылғаннан 
кейінгідей түсінгенім жоқ. Ол мені де сол өзінің сасық орнына 
сүйреп апарды. Мүны мойныма аламын. Трассадан түскен ұсы- 
ныстарға соның айтуымен мен жауап бердім ғой, соны еске 
гүсірсем жүрегім айныйды. Мен Татьяна Васильченконы, оның 
осы айқаны дұрыс екеніне көзім жете тұрса да, жақтай ал- 
мадым.

Қарттың даусына қарағанда катты күйгелектенгені байкал- 
ды. Беридзе оның көңілін басу үшін:

— Сіз бекер қапаланасыз. Қазір сіз бұрын ұмыт болып кет- 
кен аса күрделі кұбылысты зерттеумен шұғылданып жатыр- 
сыз ғой,— деді.

— Байкап көремін,— деді Тополев.— Маған, сөз жоқ, бұ- 
рынгы досымның барлық ісі бірдей көңіліме ұнай бермейтін. 
Бірақ бетке келу, тіпті болмаса карсыласу деген ой туып көр- 
ген жоқ. Айтайыкшы, біз онымен ширек ғасыр таныспыз, ол 
біздің ертеден келе жатқан қарым-катнасымызды күміспен 
хуптеген достық деп атайтын. Бұл тәрізді «дос» жайында ой- 
лаудың өзі менің шымбайыма кандай бататынын сіз түсінесіз 
бе!.. «Токырау — ол өліммен тең». Ал шынын алғанда, Груб- 
ский өлген адам — тірі өлексе. Мен болсам, жас шағымнан-ак 
калай дегенмен де, баска ережені тірек етем: токырау мен то- 
гышарлыкты шайтан алсын, бізге тек ылғый әбігерлік пен 
мазасыздықты, күн сайын әртүрлі жаңалыкты берсін!.. Сіз 
менің көз алдымда — Грубский сыякты адамдарға қарама- 
клпсы қойьгп өлпіеу етеплік адам боласыз да тұрасыз және 
өзімнің акыры, сізбен бірге болғаныма катты куаныштымын, 
Бұғазға келе жатканыма, онда жұмыска кірісетініме куана- 
мын. Ал Грубский болса — өзі де бармас еді, ол жакка мені 
де жібермес еді. Білесіз бе, тіпті жаныма батса да айтайын, 
мұндай сапарга баруға мен де тілек білдірмеген болар едім — 
мойны кашык жер, суық, саналуан қолайсыздык және әбігер-
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лік, ал үйде болса, әрі жылы, әрі тыныштык қой. Бірақ сіздсв 
маған бір нәрсе жұккан тәрізді, енді дәт тұтып үйде отыра 
алатын сыкылды емеспін, барлығын өз қолыммен ұстап көруге 
ынтызар боламын да тұрамын, бұғазда нефтепроводтыц калай 
жататынын өз көзіммен көргім келеді... Менің айтьіп тұрғаным 
жұрт күлерлік нәрсе емес пе, Георгий Давыдович?

— Менің сіздің колыңызды кыскым келеді, бірақ қазір 
орынсыз тәрізді,— деді Беридзе зор сезіммен.

— Егер де біреу тыңдап тұрып, менің бұл сөздерімді есті- 
се, таңырқар еді,— деді Тополев аз кідірістен кейін тағы сөз 
бастап.— Қарт мұндай проблеманы саусағынан сорып шығар- 
ған. Біздің елде ондай проблема жок! Бізде бүкіл кұрылыс, 
бүкіл система — творчествоны жактайды, токыраушылыққа 
карсы тұрады. Бұл кақбас шал өз ойындағы бір субъектісіне 
бізді кіріптар етпекші!.. Сол өзін әлдекім санап жүрген оппо- 
нентіме былай деп жауап беремін: дұрыс-ак, біздің бүкіл кұ- 
рылысымыз жайбаракаттыққа, өзін өзі жұбатуға және тоғы- 
шарлыққа карсы өмір үшін күреседі. Алайда, менің айтқан 
проблемам, калай дегенмен де, бар нәрсе. Айта кету керек, міне 
сіз өткен заманға кеткен көрініс дедіңіз. Дұрысы солай ма екея? 
Елімізде миллиондаған — алуан түрлі адамдар бар! Олардын 
әркайсысының тағдыры өзінше. Адам туады, өмір сүреді, тәр- 
бие алады, ал оның кандай адам болып шығатыны — толып 
жаткан жағдайларға байланысты... Осы мәселелердің бәрі ме- 
нің жасым алпыска келгендіктен, ескі маман, ескіліктің кал- 
дыктарына белшесінен батып жаткандыктан, маған ой түсіріп 
отыр дейсіз бе? Ол бос әңгіме, мен өзімді кәрілердің қатарын- 
да санамаймын!

— Бәрекелді!
— Я, я, жас жөніндегі бұл тэрізді ескі ұғымды мойында- 

маймын! Мен осы күнгімнен қырық жас кіші болсам да, бұ’л 
проблема мені казіргіден кем ойландырмас еді. Грубскийдің 
жасы менен кіші, бірақ мен бәрін жайып салып айтсам да, ол 
ешнәрсе ұға алмайды. Айталық, комсомол жасындағы адам 
да теріс көзқарастың ыкпалына түсіп кетуі мүмкін. Грубекий- 
дің ұлын көз алдынызға келтіріп көрініз — егер әкесінің жолын 
куып кетсе, оның ой-парасаты кандай болмак? Сіз сондайлык 
жүрек айнытарлық бейқам, өзімен өзі болған жас адамдарды 
талай кездестірген жоқсыз ба? Мұндай адамдар оку орнын бі- 
гіреді, жұмыска орналасады, семьялы болады. Сөйтіп өз ой- 
ынша, өмірдің шынына шыктым деп ойлайды. Мұндай адам- 
дардың алдында енді алыска кол сермейтін перспектива,— бұл 
сөз тіркесін біз Алеша екеуміз ойлап таптык,— деген болмай- 
ды. Ол өзіне енді ешкандай максат коймайды. Ол өмір ағымы- 
ның тасқынының әуеніне бағынып жүре береді. Сөз барма, бұл 
ағын қандай карқынды, ғажайып зор, ол кімдерді өзіне тарт-
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паГіды, кімдерді алға, болашаққа сүйремейді. Бірақ, міне біз- 
лін сол алға қараи қозғалысымызды бар күшімен жылдамда- 
гуга тырысушылардың ішінде, еріксіз калқып бара жатушы- 
лардың болуына шыдауға бола ма? Еріксіз қалқып ағып бара 
жатқандар, бір жерге үйіріліп тоқтап қалуы мүмкін, ал үйірі- 
ліп тоқтап калу — жалпы козғалысқа кедергі болмақ...

Шаналар кенет тоқтай қалды. Алдыңғы жақтан саңқылда- 
ган дауыс, күлкі естілді. «Флагман» кейде бүкіл жолаушыны 
елсіз-күноіз сар далаға осылай тоқтататын. Ол аздап бойыи 
жазу үшін шанадан түсетін, оның соңынан шаналарынан бас- 
қалар да шығатын. Күн нұрымен аппақ қар көз ұялтып қарат- 
паііды. Батмановқа Адунның қысқы табиғат көрінісі қатты 
үнады, ол бұған көпке дейін құштарлана қарап тұрады.

— Тек бір ғана ақ түске бөленген дала. Василий Максн- 
мович, осыным рас емес пе? — деп жақындап келген Беридзе 
мыскыл әңгімесін бастады.

— Міне осы ақ сіреу жамылып жатқан далаға қараймын 
да, ойға қаламын: «ІІІіркін, Кавказ! Онда әрбір ұлтарақтай 
жердс масатыдай құлпырып, көз тартып жатқан қанша көркем- 
дік бар десепші! Тіпті көңілің соқпаса да, қызыға қарайсың...'»

— Бұлардың жанына жолаушылардың бәрі келді. Тек Ли- 
берман мен Филимонов қана аулақтау жерде қар үстінде күре- 
сіп жатыр. Түгін сыртка қаратып тіккен ішік киген жабдықтау 
кызметкері өзінің дұшпанына аюша қорбаңдап еңсере жа- 
бысты.

— Алеша, бұл жердің табиғат көрінісі көңілсіз-ақ, тым өң- 
сіз, рас емес пе? Ал, қыс күндері көз тартарлық ешнәрсе жоқ,— 
деп Беридзе өзін қошеметтеуші іздеп Алексейге көзін қысты.

Оиы шын ниетімен костаған адам Тополев болды,— қарткз 
бұл жердің табиғат көрінсі тым-ақ ұнамады.

— Гүлінің иісі жоқ, кұсының үні жоқ,— деп ол біреудік 
ойдан шығарған сөздерін айтып салды.— Ызғарлы табиғаты 
тым қатал. Мен Смоленщинаны «жер ұйық» санайтындардын 
бірімін және сол бетімде қаламын да.

Бұған қатты қуанып кеткен Беридзе Алексейді шынтағы- 
мен түртіп қалды:

— Аһа; Дәл тиді! Қазір жабысады!
Расында да солай болып шықты, шылымын тартып болып. 

тұкылын лақтырып тастады да, Батманов сөз бастады:
— О, саңылаусыздар, курортшылар: «Ах, Қавказ! Ох, Кав 

-а•;!..» Табиғат анаға жала жаппаныздар, ол барлық жерде 
бірдей көркем! Тек оны көре білу керек, сүйе білу керек! Бұ- 
дан былай мынадай ереже енгіземін: әрбір екі сағаттан кейін 
барлығың да шанадан түсіп аязға шығып, табиғаттың ғажай-
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ып әдемі сыйпатын түсіну үшін оған бір сағаттан қарап түра-
тын боласыздар. "•

— Ой, мен оларды түсініп те қойдым! — дегі күлді Беридзе.
— Күннің қызарып батуына караңыздар,— деді Батманов,

әмір еткендеіі қалыппен.— Көрдіндер ме, батып кетті, ол сонау 
улкен төбенің аржағына карап асты. Солай бола тұрса да, бат- 
кан күннің шапағы әлі жоғалған жоқ. Міне сендердің алда- 
рында түрған ақ белдеу сол күннің жарығы. Төбенің көрк^м 
суретін сәулесімен дәл осы тәрізді етіп көрсетіп тұрған күн 
нұрына қалай қызықпассың! Егер де біздің бас инженердін 
чертеждерден басқа тағы бірдеңелерді түсінерлік қабі- 
леті болған болса, ол сонау қалың шоқ ағаштарды көрген 
болар еді! Олардың бұтақтарындағы саусақтың басына ілген 
тәрізді аппақ қар тақыяларын көресіндер ме? Қардан тесіп 
өткен күннің алтын шұғыласы. -үН

Беридзе: Сұңғақ бойлы, кең иықты, келте ақ тонды, кұндыэ 
бөрікті Батмановқа кызыға қарады, ол тым келбетті болып кө- 
рінді. Оның қой көзіне батып бара жатқан күн шұғыласы тү- 
сіп тұр. >

— Василий Максимович, сіз нағыз суретші екенсіз,— дед!
Тополев, табиғаттың басқалар көрмеген көркем сипатын көре 
білген адам ол — суретші. *

— Бастық бізге шынында жоқ нәрсені тауып көрсетті деп 
айтқыңыз келеді ғой? — деді Алексей қартты қағыта сөйлеп.

— Жоқ, менің айтқалы тұрғаным ол емес, сөзді ілмелемен- 
дер!

— Бұл қулардың сөзін ылтыйпатқа алмаңыз,— деп кеңес 
берді Батманов.— Міне осы төбенің өзі жатқан бір бай сурет. 
Көз тігіп караңыздаршы, төбе бір ғана түрге боялған тәрізді, 
бірақ сол бояуда қаншалықты толып жаткан реңдер бар! Тө- 
бенің шоқтығында алтындай жарқыраған күн нұры, аз төмені- 
рек — қоңыркай күлімжі түс, төбенің етегіне таман бұл тіпті 
қоңырлана түседі, ал етегі мүлдем қою күлімжі түоке айнала- 
ды. Беридзе жолдас, сіз сұрғылт болып сіресіп жатқан түрді 
кай жерден көрдіңіз?

Ол үлкен биялай киген қолын жоғары көтерді де:
— Бір жаққа қарап сағымша бұлдырап ғайып болды да 

кетті, қарғыс атқыр, енді жеңілдім!
— Енді сіз өзіңіз жақыннан ғана көретін көзіңізді Адунға 

таман аударыңызшы. Батманов косшыларының бсттеріне ка- 
рады да, Филимоиовпен күрестен кейін ырсылдай демалып 
тұрған Либерманға көзін тоқтатты.— Өзенге көз жіберіп қа- 
рағачьтнызда сіздің ойыңызға не келіп түседі?

Либерман Адун жақка қарады да, иығын кыйкан еткізді:
— Ой дейсіз бе? Үлкен өзен. Сіресіп қатып жатыр.
— Барлығы сол-ақ па? ' ”1
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— Барлығы сол. Шешетаиым-ау, тағы не керек? — Либер-
ман кең пейілді пішінмен кырау басқан кірпіктерін, тез-тез 
қагып, тоңған қолын үргілеумен болды. Қалжыңын араласты- 
ра ол былаи деді: Бастық жолдас, мен көбінесе жабдықтау
жағын айналдырамын ғой.

Барлығы ду күлісті. ,-|
— Ал, сіз не аитар ед ің із?— деді Батманов өзеннен көзін 

алмай карап тұрған Алексейге қарап,— Үнеіз жатқан Адунға 
қарағанда, сіздерде ешқандай ой мен сезім қалайша тумайды
екен?

— Туады,— деді Ковшов байсалды пішінмен,— Қыстыгүні 
үлкен өзендердің сіресіп үн-түн жоқ катып жатуы мені таң 
қалдырады. 1 абиғаттың күшіне жеңіліп, мойын сұнғанға дей- 
інгі, өзеннің жүргізген алып күресін дәлелдейтін іздерді көр-
гін келеді.

Батманов мұның сөзін аса канағаттанып тыңдады.
— Дұрыс! Табиғат жәйін сезетін тым кұрғанда бір адам 

табылды ғой. Адунның калай карсыласканын, калай арпалы- 
сып күрескенін карасаңыздаршы! Өзеннің үстінде жатқан со- 
нау мұз, сеңді жарлар не? Ол өзеннің жаны кетіп токталған 
агыны. Бұл ара тілсіз табиғаттың екі күшінің күрес майда- 
ны! — Батманов бұрылды да, өзеннің арғы жағына көз тігіп 
кадала карады.— Сіздер мұндай орманды баска кай жерден 
көрдініздер? Кавказда ма? Міне, біз тұрған жерде, осы сол 
жақ жағалауда орман едәуір шегінген. Ал, ана жағында ол 
суга мүлдем төніп келіп, Адунға былай деп тұрған тәрізді: 
«Мен саған ана жағаны тазартып бердім,— бар серуендей 
бер, ал бұл жер менің коньіс мекенім, саған бұлай карай жол 
жок — бұр ағысыңды!»

Беридзе мұртынан күлді, Батманов бұл күлкіні байкап
калды.

— Күлетін дәнеңесі жоқ,— деді ол әдейі кабағын шыта 
ашуланып.— Сіз тәрізді тым іскер адамдар, өсіп тұрған орман- 
ға тек отындык ағаш, бакан және бөшкелік тактай деп кана 
карайды. Ал, мұның керісінше, отындық ағаштар мен бөшке- 
лік тактайлардың арасынан ың-жың, у да-шу әнге толы, ырға- 
лып тұрган жасыл орманды көретін адамдар да бар.

— Сіздің айтканыңызды нұскау ретінде кабылдаймын, ал 
бүгіннен бастап орманға отын ағаш немесе бөшкелік тактай 
дейтін көзқарасты мүлдем коямын. Орманға көз жіберіп 
сүнсінетін боламын, ол жарықтык, тып-тыныш тағы бес жүз 
ЖЫЛ өмір сүрсін!

Алексей ұнатпаған пішінмен басын шайкады.
— Сізге сөз берейін бе? Сіз разы емессіз ғой? — деп сұра- 

ды одан Батманов.
— Бұл орманның тып-тыныш тағы бес жүз жыл өмір сү-
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руіне карсымын,— деді Алексей,— Бұл орманның кожасы —
аю. Мен табиғаттың будан баска суреттерін ұнатамын. Рогов- 
тың өз учаскесінде бізге көрсеткеи табиғат суреті менің есімнен 
мәңгі кетпес.

— Рогов, сен бұларға онда не көрсетіп едің? — деп сұра- 
ды білгісі келеген Батманов.— Білем ғой, сен бәлекетті!

Рогоз жымыйып күлді. Оның жауап беруге шамасын кел- 
тірмей, Алексей бұрын сөйледі. -:-Д '

— Ол Адунның трасса бойындағы оттары мен сол жак жа- 
ғаның учаске бойындағы маржандай тізілеп жанған электр 
оттарын көрсетті. Түн ортасында дәл осындай таң сәулесі — мі- 
не табиғаттың көркем суреті деп осыны айтыңыз!

Батманов макұлдаған пішінмен Роговка карады, бірак 
сол баяғы каталдык пішінін өзгертпей: — Бекерге арамтер бол- 
ғансың! Инженер-техниктердің кайрымсыз жандарын мұндай- 
мен тебіренте алар ма екенсің?

— Менің инженер-техниктік карт жанымды тебірентті,— 
деп күлді Тополев. — Бастыкта көркемдік жағынан осынша- 
лык нәзік сезім болады деп ешбір ойламаған едім, катемді 
мойныма алам.

— Мен сырын ашайын: біздің бастығымыз жас кезінен бері 
көркем сурет салу өнерімен шұғылданады,— деді Беридзе, 
сөзіне калжың-сыкак араластырып.— Оның табиғаттың көр- 
кемдігін бейнелеген жұмыстарын көргенім бар. Бір күні мен, 
тіпті бастыктың кылмысының үстінен шыктым — керіп таста- 
ған матаға колында сурет каламы мен калбыры бар сурет са- 
лып жатыр екен. Бұған менің тан калғаным соншалыкты, әлі 
күнге дейін бәрі көз алдымда сайрап тұр... Біздің кұрметті су- 
ретшіміз, күздін бейнесін сала бастаған. Жапырағы алтындай 
сап-сары бірнеше кайың өсіп тұр, алыстан үркіп шығып, жар- 
кабакка жегіп, сол арада бірдецеден шошынып тұрып калған 
тәрізді. Бұлардан баска тұтам ағаш жок, тек айналаның бәрін 
жартасты төбелер каптап тұр. Мунан жоғары сұрғылт, суык 
аспан.— Беридзе сак-сак күлді.— Көріп тұрсыз ғой, Василий 
Максимович, сіздің салған көркем суретіцізді дәлме-дэл бейне- 
леп шыктым, ал сіз маған катігез, ешнәрсені сезбейтін адам 
деп ұрсасыз.

— Д\ен әлі сізді аздап кана ұрыстым,— деді Батманов.— 
Кане, меніц шанама мініңізші. Бастык жайында өсек айтудан 
тыйылатындай, бірнеше сөзді кұлағыңызға сыбырлап жібе- 
рейін...

Он бірінші тарау 
КАРПОВ ҚҮРЫЛЫСК.А КЕТТІ

Шананыц шатырындағы кішкене тесіктен түскен күннің 
кызғылт сәулесін бакылап отырған Батманов алда тұрған жұ-
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мыс туралы онға шомды. Учаскеден учаскеге карай жүріп келе
жаткан көш жөнекей сапардағы өткен уакыттар, оның бірона- 
ша кабырғасымен кенесерлік мезгілі болды, ал жайшылықта 
ешуакытта бұған көңіл бөле алмайтын-ды. Бүкіл кұрылыстын 
жағдайын жаксылап ойға жүгірту қазір әбден қажет еді. Бат- 
манов өзінін Писаревпен, Дудинмен соңғы сөйлескендерін есі- 
не түсірді. Сталин бұл құрылысты стратегиялық маңызы бар 
зор шаііқаспен теңеген. Мұны қайта-қайта толғанып ойлау- 
га тура келді.

Әріресе бұғаз жайындағы ои, кейінге бөгеуге келмейтін, 
мазасыз ой болды. Батманов онда жіберілген адамдарды бір- 
бірлеп жадына түоірді. Бұл учаскеге деген жұмысшыларды ар- 
наулы комиссия сұрыптап алды, ал олар жөнінде бүгін Ков- 
шов тагы да баяндаған уақытта, Василий Максимович, жұмыс- 
шылар үшін мазасызданудың керегі жок екенін сезді. Кадр 
бөлімінің берген сендіруі бойынша, басшы кызметкерлер де ен 
тәуір деген адамдардан жіберілген көрінеді. Міне Батманов 
дәл осы жөн.нде күдіктенді. Ол кадр бөліміне соншалықты се- 
не коймайтын, өйткені, онда отырғандар ұзын-ұзын анкеталар- 
дың тасасынан, кейде көз алдарындағы адамдарды көрмей қа- 
латын. Учаске бастығы Мерзляковты ол әлі көзбе-көз көрген 
емес, бірак ол жөнінде кадр бөлімнің жақсы деген бағасын ес- 
тіген. Алайда, Гречкин бұл бағаны мүлдем жоққа шығарды: 
«Сол Мерзляковтың өзі, біртүрлі шүбәлі, әрі-сәрі адам. Көбіне- 
се қара басының қамын көздеумен болады екен. Тегі куып 
жіберуге тура келер. Менің осы сөздерімді естеріңе түсірер- 
сіз...»

Инженер Котляровскийді бұғазға жуықта ғана жіберген. 
Анкетіне қарағанда, екі үлкен кұрылыска қатнасқан болса да, 
ол тіпті дүдәмалдау адам сықылды болып көрінді. Ал, Пан- 
ковқа ол сөзсіз сенеді. Васнлий Максимович, трасса бойында 
бірге жол жүрген кезде, оны жақын біле бастады. Ол Бат- 
мановбен кұрдас, партизан қозғалысына бірге катыскан Зал- 
киндтің жолдасы болатын, күрестің зор мектебінен өтіп тәж- 
рибе алған адам. Панков қоштасып жатып, дереу бұғазға 
жүретінін айтканда, Василий Максимовичтің тіпті көңілі жай 
тапқан тәрізденді. Не себепті үндемей жатыр, бұғазда оған не 
болып қалды екен. Батманов Писаревқа бар шындыкты: бар- 
лығын тастап тек осы учаскемен ғана айналысу мүмкін емес 
екендігін айтты. Бұғаздағы жұмыс кезеңі жаңа ғана келіп жетті. 
Басты мәселе, әрине, әлі кеш қалған жоқ, ал қалғандарын 
түзетуге және орнын толтыруға болады. Панков учаскеде еш- 
нәрсе шығара алмайды дегенге сену кыйын.

Умара Магометтің арызынан құрылыс бастығы катты кы- 
сылды. Учаскедегі адамдар қым-кыйғаш. Бұлар тіпті абыр- 
жып калған, оларды бұл «дүниенің шетіне не үшін жібер-
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генін әбден түсінбеген. Тегі, Панков бұл кыйыншылықтарды 
өлі жене алмаған болар. Мұнда бірден барлығын реттеп, темір- 
дей тәртіп орнату керек. Тұрмыс жағдайларына ерекше көңіл 
бөлу керек — Либерман өзінің бар жігерін салып көрсін. Бұл 
учаске оның ең жаксы касиеттеріне зор емтихан: ал жолдас, 
жаның шығып кетсе де, адамдар өздері жөнінде камкорлық 
барын әбден сезетіндей болу үшін бәрін істеу керек.

Адамдардың еңсесін көтеру — бұл ең алдымен керек нәрсе. 
Залкнндтің бұғазға бара алмай калғаны кандай өкінішті. Он- 
дағылар Москва түбіндегі жеңіс туралы біле ме екен?.. Соғыс- 
тағы тұңғыш ірі жеңіс туралы еске түсіргенде Батмановтың 
ойы жарқындана түсті. Жеңіс женінде оған Писарев толық айт- 
кан. Немістің жеңілуі Японияның жоспарын бұзды,— деді ол. 
Егер де немістер Москваны алған болса, онда жапондыктар Пи- 
рл-Харборге емес, бізге тарпа бассалған болар еді. Писарев 
былай деп ескертті: «Көз тігіп, кұлақ түре сақ болыңдар, жай- 
барақаттыкка салынбаңдар. Жапондыктар нефтепроводқа кат- 
ты көңіл аударады. Бұғазда да, аралда да олардың агенттері 

болуы ықтимал».
Москва үшін адам айтқысыз жойқын ұрыс жүріп жаткан- 

да, Сталиннің нефтепровод туралы баяндама тындауға уақыт 
тапқанына Батманов таң қалды. Майдандағы және тылдағы кү- 
рестердің бірде-бірі Сталиннің катнасынсыз өткен емес — оның 
данышпандығы соғыста: әрбір генералды, солдатты, еңбекте: 
■ әрбір баскарушы мен жұмысшыны жеңіске рухтандырып отыр. 
Августың аяқ шенінде, кұрылыс бастығы Қыйыр-Шығысқа 
ұшар алдында, жоғарғы айтканымыз тәрізді, Сталин кұрылыс 
бастығын қабылдауға уакыт тапты, Батмановтың жүруіне рұк- 
сат бергенде, өндірістің баска да басшыларына айткандары 
сыякты тапсырманы Сталин бұған да айтты. Ол былай деді: 
бейбітшілік кездің жайбаракаттығына түсушілік дертіне шал- 
дыккандармен аяусыз күрес жүргізілсін, бұл сықылды сезім- 
мен күрес ең әуелі өзіңнен басталып, содан кейін баскалармен 
және қай жерде, кай түрде кездеспесін аяусыз жүргізілсін. 
Бұл сыкылды пікірде болғандар нефтепроводын үш жылда да 
салып бітіруге болмайды деп соғатын болады. Бұл Меселенің 
егжей-тегжейіне жетуді Сталин Батмановтың өзіне міндеттеді. 
Тексеріп және бір жылдын, ішінде салып бітіру керек. Көсем 
Батмановқа қолын беріп кош айтысканда былай деді: «Батма- 
нов жолдас, сіздің табысқа жетуіңізге тілектеспін.» Осы сөз 
Василий Максимовичтің оңаша қалғанда әрқашан кұлағынан 
кетпейтін болды. і

Көңлі катты толқыған Батманов казірдің өзінде де өзінің 
колын көсемнің катты қысканын, кайта тағы сезгендей болады. 
Сталин жолдас, қандайлық қыйынышылық кездессе де табыс- 
ка жетеміз!..
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Өзі білетін таныс жердің бірінде Батманов шанасын тоқтат- 
ты. Оның косшылары кенет тоқтағанға таңырқап шаналарынан 
түсті. /Колдастарының таңданған бет әлпетеріне Василий 
Максимович масайрай карады. Бұлар өзенге сыртын беріп 
Адунның жағасында тұр. Алдында өте зор, терең ақ ыдыска 
ұқсаған кұлама жылға жатыр. Бұл карауыта теңбілденіп, ,бу- 
ланып тұр. Тұп-тура омбы кардан аспанға қарай әлде түтін, 
әлде бу сыяқты бірдеңе созылып тұрғандаіі. Аппақ қар бір 
керемет күш арқылы аспанға қарай көтеріліп тұрған тәрізді. 
Осы жұқа бұлт тәрізді ак толкынды .жел аздап козғап еді, 
соның аржағынан терезе пердесінің арасынан көрінген тәрізді 
ұлкеи село — Нижняя Сазанка көрінді.

— Тамаша!— деп айғайлап жіберді Алексей.—Мынау кай- 
нап жатқан бұлақ қой!

— Болғанда кандай десейші! — деді Батманов, осы кайнар 
бұлактарды өзі ашкандай және мұның бәрі өзінің меншігіне 
жататындай калыппен.— Күндгфдің күнінде бұл арада дүние- 
жүзінің ең жаксы курорттарының бірі болады. Бұл сулар Кав- 
каздың суларынан артык, естіп т^рсын ба, Беридзе жолдас? 
Жоғары дәрежелі радиоактивті, минералдык тұздарға өте бай, 
температурасы жер бетінің өзінде плюс токсан градус. Міне, 
бұл осындай су.

— Осы сықылды байлықтың пайдаланылмай боска жатуы, 
кандай өкінішті,— деді Рогов.

— Боска жатыр, бірақ мүлдем емес!— деді Батманов, бұл 
сөзге наразы болып.

Бұлар ыстык бұлактардың біресе біреуінін, біресе екіншісі- 
нің кастарына барды. Кайнар байлактың шығып жаткан жері- 
нің омбы карында бірдеңелер карайған тәрізді, одан бірдеңе-
лер быжылдагГ, кэбіктеніп кайнағандай астынан будак-будак' 
бу іпығып жатыр. Қыс ішінде көрінген бұл сыкылды сирек 
кездесетін табиғат суретіне олар ұзак, тандана карап тұрды.

Бұлардың аржағынан кенеттен Карпов шыға келді. Жайда- 
ры және үй иесіне тән адамгершілік көрсетіп барлығына бас 
иіп сэлем етті де, сонынан әркайсысымен кол ұстасып амандас- 
ты. Кезек Беридзеге жете берген кезде жүзі жайнап кетті,— 
балыкшы өздерінің бұрын да кездескенін есіне түсірді.

— Амансың ба, Иван Лукич, амансың ба д о с !— деп Бат- 
манов оның колын кысты.— Саган конакка келдік.

— Қош келіпсіз,— деп Карпов тағы тәжім етті.
— Сен жер астының жылуын адамдардың мұктажына кә- 

лай жаратқанынды мыналарға көрсетуіңді өтінёмін. Инженер- 
лердің көргені пайдалы.

— Сондайлық мақтан ете коярлык іштеңе жок,— деді 
Карпав, конақтардың көргісі келіп тұрғаны оған біртүрлі сүй- 
сінерлік болса да.
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Карповтың идеясы бойынша, колхозшылар деревняға жа-
қын жердегі бұлактардын бірнешеуін тактай кораппен жап- 
к.ан. Жерден шығып жаткан ыстык су ағаш трубаларға жый- 
налады да, парник шаруашылығына және үйлерді жылытуға 
келе бастайды. Омбы кардан шығып тұрған тәрізді теплицалар- 
д ы ң 1 шыны шатырының асты ыстык болатын, ұзыннан ұзақ 
текшеден көкмайса кап-калың боп: шалкан, кыяр, салат, 
помидор өсіп тұр. Олар конактардың көздерін тартып әкетті, 
жас овошьтардан сүйсіне ауыз тиді. • / Я

— Жан-жактын бәрі үскірік, айналаны кар басып жатыр,
ал мұнда жаз, ыстык жай! — деп таңданды Беридзе, бір кыяр- 
ды сүйсіне кіріш-кіріш шайнап тұрып.— Иван Лукич, сен нағыз 
сыйкыршы екенсің. ,'Я

— Парник шаруашылығын менін әкем баскарады, ол мүн-
да ауыл шаруашылығының басшысы,— деп мактаудың бетін 
өзінен баска жакка аударып жіберді де, Карпов конактарды 
іле-шала сакалын таза етіп кырған дөңгелек жүзді, бет 
пішіні балыкшының өзінен аумай тұрған, сөзге сараң шалмен 
таныстырды.— Кыс бойына балалар мен сыркат адамдардың 
бәрін жас овощьпен камтамасыз етіп тұрамыз. Өзімізге мол 
жетеді, көрші деревняларға да сатамыз. Біздің негізгі кәсібі- 
міз, әрине, балык аулау, дегенмен, ауыл шаруашылығы да 
қолхозға едәуір табыс береді. ’'Я

Ол конактарды парниктен шығарып, көше бойымен алып 
жүрді. Көшелердің екі жағында жаксы ағаш үйлер каз-катар 
тізілген, ортада мектеп, оку үйі. Үйлердің аржағында мыктап 
тұрып салынған кора-копсылар, үлкен бау-бакшалардың кен 
шарбағы көрінеді. | ‘ і

— Жігітім, біздің селомыздың салынғанына токсан жылдай
болыпты. Мұны әуел баста өзінің жолдастарымен бірігіп сал- 
ған менің бабам маркұм екен,— деді Карпов зор мактаныш- 
пен.— Олар сонау Байкал сыртынан жәйлі коныс іздеп осылай 
карай келіпті. Бабам бұл жаксы өмірді, әрине, көре алмай 
кетті, оның есесіне менің өз әкем социализм дәуіріне дейін 
өмір сүрді!.. Ц

Қонактар әуелі бір үйге, одан екінші үйге кірді: ер адамдар 
жок дерлік. Көпшілігі майданға кеткен. Калғандардың кейбі- 
реүлері бұл кезде мұз астынан балык аулауда, кайсыбірлеулері 
ауданға балық тасушыларды бастап апарады. Нижняя Сазан- 
каға екінші рет келіп отырған Батманов әйелдермен, балалар- 
мен жете таныс адамдай амандасты, жанындағыларға үй жы- 
лытатын трубаларды өзі көрсетіп, бұл трубалармен ыстык бұ- 
лақтың сулары ағып келіп тұратынын айтты.

Т е п л и ц а  ерте өсетін жемістер мен гүлдерді суықтан корғап 
өсіретш жылы орын. 1  г

438

і



— Мұнда жаз күндері электр жарығымен пайдаланады,— 
деді Батманов,— Осы арадағы өзеншеге Иван Лукич кішкене
су электр станциясын салған.

— Иван Лукичтің әрнәрседен талабы бар. Біздің дәргері- 
міз де соның өзі. Трифон аксакалға барыныздаршы, ол сіздерге 
бір ғажайып уакыйғаны айтып береді,— деді бір әйел.

— Жігітім, мен осы суымызды Новинск мен Рубежанскіге 
зпарғанмын, онда суға зерттеу жасады,— деді Карпов өзін бір 
айыпты адам санағандай.— Ревматизмі бар адамдарға бұл 
суға түсуге әбден кенес берді. Ал Трифон карт көп заманнан 
бері бейнет шегіп жүретін,— мен оны сумен емдеуге көндір- 
дім. Шигіа болды, енді міне, жұрттың бәрі пайдаланып отыр. 
Балыкшыларда ревматизм үйреншікті ауру болып алған. Сон- 
дыктан да олар балык аулаудан кайтысымен аяктарын жылы 
суға малып бұлаулайды...

— Ольганы ревматизмімен осында жіберу керек!— деді
Рогов.

— Село халкы Батманов пен оның косшыларын жаксы
шыраймен, сонымен катар, өте кұлак тіге карсы алды. Олардың 
көз карастарында, әңгімелерінде ішке бүгіп тұрған ойлары бар 
екені сезіледі. «Жақсы адамдар не үшін келді екен, біздің беті- 
жүзімізді көру үшін, немесе өздерін көрсету үшін ғана келді 
ме екен». ^ ";£|

— Сен байкайсың ба, Карпов, бізді үйіне шакырмайды,— 
деп Алексей Беридзеге сыбыр етті.

Біраз уакыт өткесін және кұлыксыздау пішінмен Карпов 
бұларды өз үйіне ертіп келді. Сырткы какпаны ашты да, конак- 
тарды алға жіберіп, өзі үйге сонынан кірді. Оның жүзі тұн- 
жырап кетті. Карповтың әйелі — сұңғак бойлы өткір кара көзді 
жас әйел,— конактарды жылы шырай бермей, түс жармай 
карсы алды, күйеуінің бетіне караған да жок. Шешесі сыякты 
сом денелі, өткір көзді төрт және алты жастар шамасындағы 
екі кыз шешесінің тасасына жасырынды.

Үйдің жаңа ғана актаған кабырғалары мен төбесіне, таза 
етіп жуылған жол кілемдер төсеп тастаған аппак еденіне көзі 
түсісімен Беридзе тазалыктары үшін үй иелерін мактады. Олар 
жүмған аузын ашып сөз катпады, сөз өрбімей калды. Батма- 
нов кішкене кыздарды өзіне тартып, оларға шоколад берді. Ба- 
лалар онымен шүйіркелесіп, жабыса түсті.

— Менімен бірге нефтепровод салысуға жүріндер,— деді 
Батманов кішкене кыздарға, көзінің кырын үй иесі әиелге са- 
лып.— Машинамен жүресіңдер, бұғазда дәрінің күшімен взрыв 
жасайсыңдар. Тіпті кызык!

— Бұлардың әкесін алып кеткендерініз де жетер! — деп 
тіке киліге түсті үй иесі әйел.— Сіздердің нефтепроводтарыңыз- 
ды салу үшін жалғыз сол-ак барсын.
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— Катя! — деді Карпов қатаңырак.
— Катя болғаныма отыз жыл. Аузымды жаба алмайсың. 

Тастап кететін болғансын бұл үйдің қожасы емессің ғой... Үй- 
ден шығып, селоға бас көрсетуге болмайды, барлығы шуласып 
жүр: «Сенің Лукичің есінен адаскан, біржаққа кеткелі жүр. 
Селоның еңтандаулы адамы еді, мүнда оған кім зәбір көрсетті? 
Ал, сен жападан жалғыз қалай каласын?..» Тым құрыса ту- 
ған әкеңе кұлақ ассаң не етті, Карпов. Ол саған қал деп отыр
емес пе! ; |

— Сіздікі дұрыс емес хозяйка,— деді Батманов үй иесі әй-
елге.— Иван Лукич мемлекеттік маңызды қүрылыска бара жа- 
тыр, ол онда зор пайда келтіреді. Мұның зауық іздеп жүргені 
емес... .іМ

— Немене, ол мұнда пайда келтірмей жүр ме? — деп ай- 
ғайлап жіберді әйел — Майданға балық керек емес пе екен?

— Токтат!— деді ыза қыскан Карпов.— Сен өзің білесің 
ғой, колхоз басқармасымен әбден келістім, орынбасар даяр- 
ладым. Колхоздың жүмысы жаман емес... Бармауыма болмай- 
ды, бүл қүрылыс менің жаным сүйетін жұмысым. Егер де бара 
алмай қалсам, онымды өмір бойы өзіме кешірмейтін болам.

— Жүре бер, сені кім үстап отыр! Мсн жалғыз қалудан
шімірікпеймін, қол-аяғым сауында күн көрермін. Бірақ саған 
бір айтатыным мынау: сен бұдан да соғысқа кетсең тіпті жаксы 
болар еді, маған жүрт алдында дәл мүндай бетке шіркеу бол- 
мас еді. а  -і

Ашу кернеген Карпов орыиынан түрды. Қонақтар да бірге 
түрды.

— Батманов жолдас және басқа жолдастар! Біздің үйдін
сіздерді осынша әбес кабылдағанын кіналай көрмеңіздер,— 
деді ол күмілжіп.— Жүріңіздер басқармаға барайық.— Карпов 
әйеліне бүрылып, оның бетіне зілдене қарады.— Кейін сен өзің 
де қатты үяларсың. Қүрметті адамдарың алдында мені мас- 
қаралап, уятқа калдырдың... г||

Колхоз басқармасьінда Карповтың орынбасары мен тағы 
бірнеше адамдар отыр екен. Олардың ішінде Карповтың әкесі 
мен баска бір қария, балықшы Зобиин отыр. Майданның жаңа 
хабарларын әңгіме етісті, Зобнин Москва түбінде, Елец аүда- 
нында және Калинин қаласын аларда біздің әскерлердің колға 
түсірген олжалары мен қанша неміс өлтіргенін санап айтып 
шықты.

— Енді тынысымыз кеңіді,— деді Зобнин.
Әнгіме колхоз тақырыбында да болды. Тек содан кейін ғана 

барып Батманов былай деп сұрады.
— Сөйтіп, Иван Лукичті бізбен бірге жібересіздер ғой?

Бара берсін. Колхоз басқармасы оны жіберуге үйғар-
ды, деді колхоздың жаңа председателі.—Жалпы жыйналыс-
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та да, өзі тіленгеннен кейін, карсыласпай-ақ қойылсын деп кау-
лы алынды.

— Байлап-матап ұстай алмаймыз, бірақ оған қатты өкпе- 
ліміз,— деді Зобнин.— Адамымызды еліктіріп әкеткеніңіз үшін, 
сізге де өкпеліміз.

— Сен, балам Иван, енді үйге қайтпай-ақ, төбеңді көр- 
сетпей-ак кой. Бәрібір сені куып шығамын,— деді Карповтың
әкесі тұнжырап.

Иван Лукич жұмған аузын ашкан жок, тек иығын кыйкаң
еткізді де койды.

Бір сағаттан кейін, оны алып кетуге байып таппай асықкан 
тәрізденіп, Батмановтың шанасы селодан шыға сар желіп ба- 
ра жатты. Құрылыстың жаңа кызметкері кабағын карсы жа- 
уып үн катпай Беридзенің жанында отыр. Мұның қалпын түсін-
ген Беридзе сөз козғамады.

— Жігітім, пәлені көрдін бе, барлык достарыңмен, үй 
ішіңмен бейнебір біржолата коштаскан адам тәрізді көңілді
зілдей бірдеңе басып тұр,— деді, акыры, катты күрсінген Кар- 
пов. ' ■

— Әлде өкінесіз бе, Иван Лукич?
— Жоқ, мен ол туралы айтып жатканым жок. Маған кұры- 

лыстан бастартуға болмайды. Мен техниканы жанымдай сү- 
Гіемін, сабыр ет, әлі согыс біткеннен кейін Рубежанскіге окуға 
барамын... Жігітім, мен бұл кұрылыстағы өз міндетімді көріп 
тұрмын, оиы маған бейнебір бабам өсиететіп кеткен тәрізді. Ол 
Адунда өмірдің жемісін егіп кеткен, мен оның келешегін өркен- 
детуім керек. Нефтепровод осы жерден өтіп, Новинскіге дейін 
жол салынғаннан кейін Ауданда өмір кандай шалкыр екен. 
Георгий Давыдович, менің осы сөзімді жадынызда сактаныз: 
бір он жылдан кейін біздің Нижняя Сазанка атакты курортқа 
айналады. Мұнда елдің барлык түкпірінен табиғаттың ғажап 
суреттерін көріп, сайрандап, бойына жаңа күш жыйнап 
кайту үшін адамдар келетін болады...— Онын камыккан көкілі 
лезде жадырады, өз селосы мен Адунның болашағы кандай 
болатыны туралы дәл өзінің жобалағанындай етіп айта бас- 
тады.

Шаналылар бұғаздың дәл касына таянып калғанда бригада- 
сымен кетіп бара жаткан Таня Васильченконы куып жетті. 
Ватманов пен оның касындағы косшыларының Новинскіден 
шыққан күнінен бастап, олардың трасса бойында калай келе 
жатқанын Таня үнемі байкап отыратын. Сөйлесетін телефон 
жолы оның өз қарамағында болды, Таня барлығын: жаңа жо- 
баның бекітілгенін, Батманов өзімен бірге Рогов пен Карповты 
әкеле жатқанын, шетте жатқан учаскелердің жағдайларын ой-
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лап катты қапырық жеген кұрылыс бастығы асығып суыт келе 
жатқанын біліп отырды.

Бұлардың 'учаскелерде аялдап тұрған кездерінде Таня се- 
лектор аркылы бірнеше мәртебе Беридземен, Ковшовпен және 
Тополевпен де сөйлесті. Батмановтын өзі де екі рет селекторға 
шакырған. Ол Танядан әлі канша километр жерге сым тарту 
жұмысы калды деп сұраған-ды, егер де бұғазға дейін тағы 
куып жететін болса, онда жаман болады деп коркыткан бола- 
тын. Не бары алпыс километрдей-ак жер калды. Батмановтың 
тапсырмасы орындалды деп санауға да болады, сондықтан Та- 
ня оның коркытканынан сескенбейтін болды. 1

Батманов өзінің касындағыларымен соңғы күні оныншы- 
учаскеде конды. Шаналылар бұл арадан жөнелерде Таняға ха- 
бар берілді, ал Таня жанына Смирновты ертіп бұларды қарсы 
алуға шаңғымен алдарынан шыкты. Я

Маужыраған шуақ, шырайлы күндердің бірі еді, ак кардың 
бетіне күн шұғыласы түскенде көзді ұялтып каратпайды. Қыр- 
бык кар баскан тайга күн шуакта ерігендей, орман іші был- 
дырлаған ың-жың шуға толып, тіпті бір кішкене күстардың 
сайраған әні де естілгендей болды.

Таня сумаң кағып, жылдам жүрді, сыйрағы ұзын Смирнов- 
тың өзі де оған азар дегенде ілеседі. Таня көңілді, куанышы 
қойнына сыймай жайраңдап, әндетіп келе жатыр. Оның аязда 
алған демі кызғылт ернінің арасынан будактап шығып, алған 
демі мен салған әнін жалғастырып келе жаткан тәрізденді. 
Таня анадағы бір инженерлерді шығарып салғанда ойда кал- 
ған, соңынан инженерлер боранда кырылып қалды ма екен деп 
опық жеп зар илеген күннен бері Беридзені көрген жок бола- 
тын. Ол бұл кездесуді қуанышпен карсы алуға, Беридзе тағы 
да өзінің сүйетіндігі жайындағы сөзін бастаса, оған реніш ет- 
пейтіндігіне бел байлады. Алексейді, Тополевті, Роговты, тіпті 
өзі аздап каймығатын Батмановты да көргісі келді. Бұлардын 
бәрі де оған туған анасымен бірдей, әрі туысканы, әрі етене 
жакын адамдар тәрізденді.

Таня мен Смирнов өзенге жетіп тоқтады. Бұл араның жары 
кұлама биік және тым терең еді. Қар жамылып аппақ болып 
жатқан ұлан-байтақ жазықтан шоғырланьіп, карауытып келе 
жатқан шаналыларды Смирнов бірінші болып көрді. Олардың 
жакынырак келуін тосып тұрған Таня шанғыеының таяғымен 
сермеп калып алға карай иіле, көз ілескенше болмай төмен қа- 
рай шүіг.ліп кетті, оның артында бұркырап бораған кар ғана 
калды. Іле-шала қыику салып, Смирнов та жөнелді. Л

Бұлар алда келе жаткан аттарға қарай тұп-тура октай зы- 
мырағанда, аттар үрке осқырып, басын шайкай арындап кейін 
шепнді. Артқы көлік алдыңғыға соғылып үйме-жүйме болды. 
Таня мен Смирнов шанадан қапша домалап түсіп, қармен көз-
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ге шағылыскан жарыктан ешнәрсе айыра алмай, көздерін жы-
пылыктатып тұрғандарды көріп, мәз-мәйрам болып күлісті. 
Олар Таняны танып, айнала коршап алысты. Оған сұктана 
карап тұрған Беридзе жайшылыктағысынан жасканшак та, 
жуас та еді. Таня Тополевпен сүйісті, куанғанынан оның кұ- 
лағына сыбырлап:

— Калай, ата. Менің айтканым дұрыс емес пе, Беридзе
ағай жаксы кісі ғой...

— Рас, Таняжан, мойындаймын,— деп карт та жаңағыша 
акырын ғана сыбырлап жауап берді.

— Володяға не болған? — деп жылдам сұрады Таня.
— Айдан асты, хабар алған емеспін. Қоркып жүрмін. 
Тополевті баса-көктей Таняның касына Либерман келді.

Ол ернін колкабымен сүртіп, кұшағын жайды.
— Шешетайым-ау, бұл жерге мұндай сұлулыктың кемеліне 

жеткен, екі беті кан кызыл, басында кызыл телпегі бар ару 
кайдан пайда болды екен. Аса сұлу орман патшасы.

— Әлі сол калпы, жасына карамай кұп-кунакы,— деді 
Таня оның жайған кұшатын кағып жіберіп, колын алып аман- 
дасып жатып.— Акырында, жарык дүниені көрсетуге сізді де 
алып шыкканы тіпті жаксы болған

Не жайында кідіріс жасалғанын және жолдастары неге ду- 
ылдап мәз-мәйрам болып күлісіп жатканын білгісі келіп 
Батманов шанасынан шыкты. Ол жакын келді де Таняны кө- 
ріп, дүрсе коя берді:

— Амансыз ба. Көргеніме реніштімін. Тіпті реніштімін.
— Бастык жолдас, мұныныз калай? — деді оның сөзінің не 

калжың, не шындык екенін біле алмай ұялған Таня.
— Сіздердің сымдарыңыз осы арада біте ме? Ал, бұдан 

арман қарай әлі байланыс жок кой?
— Әзірше бұдан әрі жок, бірак бұғазға дейін небәрі ал-

пыс-ақ километр калды.
— Сіз біздің шартымызды ұмыттыңыз ба? Мен бұғаз учас- 

кесіне калай келдім, солай сым байланысы болуы керек. Сіздер 
тасбака каркынымен сүйретіліп барасыздар ғой, акылдым...

Катты ызаланған Таня жұмған аузын ашкан жок. Оның 
бетіндегі күлкінің ізі жоғалып, тілінің ұшына келіп тұрған 
жауапты сыртка шығармай, ынжырғасы түсіп төмен карады. 
Бастыктың аржағында тұрған Либерман екі колымен басын 
ұстап, күбір-күбір етті.

— Шешетайым-ау, біздің өркөкірек Танямен бұлай сөй- 
лескені несі екен!

Беридзе кызды жактап:
— Василий Максимович, бұл әділ мінеу емес. Бағанаға 

сым ілуде Татьяна Петровна өз адамдарымен тамаша рекорд 
жасады. Бұларды ешкандай машина куып жете алмас та еді.
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Батманов оған келекелен карады: I
— Сіз әрі адвокат, әрі сері екенсіз, Георгий ДавыдовичГ
Либерман сакылдап күліп жіберді де, Батмановтыц наза-

рын өзіне аударып алды. Я
— Ал, сіз неменеге мәз-мәйрам болдыцыз! Бұғазға бар- 

ғанда көзіңізден жас ағып жүрмесе жарар еді!
Алексей бір шетте Смирновпен сөйлесіп тұр еді. Ол Тан» 

ны жұбату үшін соған таман жакындады:
— Сен оның сөзін бекерге сонша шаншу көресін, онда сөк-

кендік ештеңе жоқ қой. Оны бұғаздағы жағдай мазасыздан- 
дырып к^леді, өзін де, бүкіл бригаданы да ерекше қыйындық- 
тармен кездесуге эзірлеуде... Кенеттен бұғазға жетер алдында 
бір сүйкімді кыз кездесті — бәрі де балқып кайрымды болып 
кетеді. Жарайды, ашуланба... Тіпті жақсы көретін адамыиа 
да жылы еөз айтпайгын кайрымды бастыктар жөнінде әңгі- 
мелескеніміз есінде бар ма? Оған калжыңмеи жауап берсең 
болатын еді, сонымен бітер еді. цН

— Қойшы әрі, сол қайырымды бастық дегендерінді. Олар- 
ға калай жауап беру керектігін кім білсін!— деп Таня бұрк 
етті.

Тополев кызды аяп кетті. Ол насыбайын иіскеді де, мұртын 
кызыл орамалымен сүртіп койып, батыл басып Батмановка 
таман жакын келді. УЯ

— Сіз Таняны неге ренжіттіңіз!— деп кіналай сұрады 
ол.— Оған былай да жеп-жеңіл емес. Сым тартып осы араға 
жеткенше, оның сыбағасына канша бейнет тигенін ойлаңыз- 
шы... Жұрттың барлығы жаксылап карсы алғанда, оның көңі- 
лін сіздің жабыркатуыңыздың не кажеттігі бар еді! Егер ұрыс- 
кыныз келігі тұрса, мына маған-ак ұрыссаңыз болмай ма?

Батманов біртүрлі әуестене әуелі қартка, содан кабағын 
түйіп турған Беридзеге, Алексей құлағына бірдене сыбырлал 
турған Таняға, шеттеу тұрған Карпов пен Роговка, оған са- 
бырмен карап калған Смирповка, жұртпен ісі жоқ сыякты бо- 
лып тұрған Либерманға жағалай карап шыкты. Тополевке 
жауап берместен Батманов: ^

— Атка отырыңыздар!— деп бұйырДы.— Мұндай суықта
камқорсып тұратын дәнеңе жоқ, еіздерге әлі суық тиіп қа- 
лар. Щ

Тілектестік білдіре Танямен кош айтыскан басқарма қыз- 
меткерлері, шаналарына мінуге бет койды. Беридзе қызға жа- 
бырқаңқы түрде караған калпы, орнынан әлі козғалмай тұр.

Сіз де маған ұрыспақшысыз ба, бас инженер жолдас?— 
деп сұрады Таня кейіңкіреп.

Ол бұрынғысынан гөрі де тұнжыраңқырап, шегініп кетті. 
Таня оның соңынан қарап қалды, сабыр сақтай алмағанына 
қатты өкінді. Таня оны қаііта шақырыгі алып, осы кездесуді
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шын жүрегімен күні-түні сарғая күткенін айтқысы келді. Ша- 
надағылар Таняға колқаптары мен бөріктерін былғады. Ли- 
берман айғайлап:

— Танечка, көріскенше сау бол! Мұрныңның ұшынан сүй- 
дім!

Таня кенет бұрылды да, Смирновқа:
— Коля, кеттік,— деді.
Бұлар беткейдің қарын бұрқырата биік жар қабақка ка- 

рай шыға бастады. Шанасында отырып қас каккандай уақыт 
бұларды бақылап тұрған Батманов айғайлап:

— Васильченко жолдас, кайда малтығып барасыз. Қайта 
кайтыңыз, бізбен бірге барасыз. Менің шанама келіп мініңіз!.. 
Ал, сіз, Смирнов жолдас, бригадаға кайтыңыз да, сол сымы 
кұрып калғырды тезірек тартып жеткізіңдор. Бастыктарың- 
ды кепіл есебінде алып кетемін. Бұғазда колыма телефон сы- 
мын жасап бергенге дейін, ол сіздерге қайтып бармайды. Ұқ- 
тындар ма?

— Ұктым!— деп беткейден көңілдене жауап берді Смир- 
нов.— Айтканыңыз орындалады!

Алексей шанаға Беридзе мен бірге мінді де, күліп жі-
берді.

— Таняны өзімен бірге ала жүретінін мен әуелден-ак біл-
гемін.

Беридзе үн қатпады.
— Сен неге бұртыйып калдың.
— Қойшы орі, Алексей, үндемей отыршы кұдай үшін! — 

деді Беридзе ашулана.

Батманов үлкен тонды Таняға айкара жапты да, жақсы- 
лап кымтанып оран деді. Таня идің ііісі аңкып тұрған кой те- 
рісінен тігілген тоиға оранып, тар шанада мүмкіндігіне карай 
Батмановтан аулағырақ сырғыды. Ол козғалмастан жатыр 
және кайтсе де болуға тиісті әңгімені күтуде.

Шана шатырының үстіндегі санылаудан күн шұғыласының 
жылтырағаи сәулесі түсті. Таняның бетінде бұл сәуленің ка- 
лай жылт-жылт етіп ойнағанына Батманов күлімсірей кара- 
ды. Міне, сәуле оның кызыл танауына түсті, пісте мұрнына, 
өкпелеген баланікіндей томпыйған жоғарғы ерніне түсті. Ша- 
на катты козғалып кеткенде, күн сәулесі күнге күйіп қоңыр- 
кайланган бүкіл бетінде ойнап жарк-жұрқ етеді. Токымалы 
бас киімінің астынан көрініп тұрған жұмсак колаң қара ша- 
шы кұлақтың сырғалығы және қызыл шарфпен онша жабыл- 
май тұрған мойны күн шұғыласының.нұрына бөленіп кетеді.

Бұдан жарты сағат бұрын оның жолдастарының Таняға 
калай болыскандары есіне түскенде, Батманов өз-өзінен күл-
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ді. «Менің бұған деген достығым солардан аспаса кем түс- 
пейтінін нағып түсінбейді екен».

— Құлыкты қыз, сіз әлі ашуланудамысыз? — деп, Батма-
нов үн катты. 1

— Бастыктың маған сөгіс беруге хакы бар. Мен оған 
ашулана аламын б а ? — деді Таня салкын шырайлы, сезіксіз 
келекемен.

— Қатар жаткан адаммен, тіпті, ол адам корольдің өзі 
болса да, бұл тәрізді ресми түрде және әсерлі тілмен сөйлеуге 
болмайды,— деді Батманов.

Таня оның күле сөйлеп жатканын сезді де, қарсылык біл- 
діруге тырысты: 1

— Ресми түрдегі катнас кездейсок жол жүргенде, бір кө-
лікке мінгендіктен өзгере ме екен? Мен сіздің кабинетіңізде, 
алдыңызда тұрмай, оның орнына шанада бірге келе жатка- 
нымнан өзгерген не бар? -І

Шана тағы катты сокгы, Таня шынтағымен Батмановка
тиіп кетті де, лезде әрі карай жылжыды. Батманов күлкісін 
әрең дегенде токтатты. $

— Әрине, кабинет пен шананың арасында көп айырмашы-
лық бар екені белгілі! Демек, сіз маған ашуланбаған екенсіз 
ғой. Ендеше неге сонша кысыласыз? Әлде коркасыз ба?

— Қорқамын? Неден коркамын? — Таняның ұялып абыр- 
жығаны таркап, ол өзін еркін ұстай бастады.

— Сіз менен не күту керек екенін білмейтін болуыныз ке- 
рек. Сіздің мен жайындағы түсінігініз бойынша мен топас, 
морт мінез адаммын. Ал, баскалар мен жөнінде не ойлар екен? 
Смирнов әңгіменің бәрін заулатып айтып барғанда, жігіттер- 
дің ойына не келер екен? — деп келесіз ғой.

— Егер де топас адам мепі корлап жәбірлесе, мен өзім-
ді өзім қоргап алып қала аламын,— деді Таня сабырмен.— 
Мұндайда оның кызмет бабымен санаспауға да какым бар. 
Коля Смирнов болсын, баскалары болсын ешқандай жаман- 
шылық ой ойламайды. . 1|

— Неге?
— Олар жаксы адамдар және олар сіз жөнінде де, мен 

жөнінде де жақсы пікірде. Тек Либерманға ғана сенім бере 
алмаимын — арамдык ойлауы да ыктимал. Бірак, ол да еш- 
нәрсе айта алмас, дұрысын айтқанда, оны сөйлетпес.

Сізді сыйлағаны үшін бе немесе мені сыйлағаны ушін 
бе. 1

Сізді де, мені де сыйлағаны үшін. Әйелге адал, таза 
ниетімен карағаны үшін.

Таза қарым^-катнас туралы сізге кайдан мағлұм болды.
Өзіне калай карайтынын әйел әрқашан да сезіп, бол- 

жап отырады.
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— Солай екен. Тағы да басқа айтарыңыз бар ма?
Таня күліп жіберді.
— Тағы да болуы мүмкін, бірақ олар сіздің таққан айы- 

быцыздан корғану жайында емес.
— Ал атап айтқанда?
— Багынышты адамға бастықты мінеуге болмайды, мен 

одан бой тартамын.
— Айтып көріңіз, мен рұқсат етемін.
— Сіз кейде өзіңізге де, басқаларға да, неге екенін білмей- 

мін, карсьі сөйлейсіз. Өзіңізді сол дұрыс калпыңыздан қатан 
әрі морт етіп көрсетуге тырысасыз.

— Сіздің ойыңызша, мұның маған кажеті не?
— Тегі, мінезініз бен әдісіңіз солай болуы керек. Біз ша- 

наның жанында тұрғанда, Алеша Ковшов мені былай деп жұ- 
батты: «Аузынан жалғыз ауыз жылы сөз шығара алмайтын, 
оның орнына ұрса беруді артык көретін сондайлық бір кай- 
рымды адамдар да болады»—деді.— Ол сіздің адамдарға ақыл 
айтканда ұрсатын әдісіңізді «катал сүюшілік» деп атайды

— Міне, тагы психолог! Бәрін де білетін, соншама акылды 
кісі кайдан шыккан? Мен оған «қатал сүюшілікті» көрсетер- 
мін. Менің жаксы атағымды шығарғысы келген-ақ екен,— деді 
Батманов калжың аралас ызамен.

Алайда, оның ренінен нағыз ыза кыскандыктың түрі білін- 
ді. Таняның сөзі оның кытығына катты тиді.

— Сіз бастықтьі мінеуге рұксат еттіңіз ғой,— деп есіне 
салды Таня.

— Сізге рұксат еткем, ал, оған — жоқ. Ол сыбағасын 
алады...

Бұлар үндемей калды.
— Жарайды. Аііталық, сіздің бастығыңыз кайрымды 

адам, сондыктан сізге аузынан ак ит кіріп, кара ит шығып 
сөйлепті дейік,— деп канта басталы ол әнгімесін.— Өзінің 
қайрымдылығы аркасында бастығыныз сізді жанына ертіп 
алды, касына отырғызды, түрлі такырыптарда әңгіме баста- 
ды, ол осынысымен сіздің жабыккан көңіліңізді көтерді. Ал, 
егер кайрымды бастыктың әшейін іші пысып, сізбен, аздап уа-
кыт өткізбек болса кайтеді?..

Таня кенет әрегерек сырғып жатты.
— Василий Максимович, жетерлік тэрізді! Сіз бұлай кал- 

жыңдауға тиісті емессіз. Сіз біздің бэріміз үшін үлгісіз, ешнәр- 
се деуге сіздің правоңыз жок! — Күдік үшін де, кайғыру үшін 
де, аздаған да болса, жол беруге болмайды!

' Батманов бұған жұмған аузын ашкан жок, оған қолайсыз 
болып калды. Көпке дейін бұлар сөз катыскан жоқ.

— Татьяна Петровна, сіз мені дұрыс токтаттыңыз.. Мен 
мылжыңдап кеттім,—деді Батманов акыры қатты күрсініп.—

Ф
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Енді баяндаи берініз. Дұрысын аитканда, сонғы күндері қа- 
лаіі тұрып және калай істегендеріңізді баянданыз. Мен сіздер- 
де болғамын, сонда саналуан істерінізді көрдім, бірак онда 
бетпе-бет сөйлесуге тура келмеді. Менін білгім келетін бір 
нәрсе, сіз касыңыздағы жігіттермен бірге өз жұмыстарыңыз- 
ды өздерініз калай бағагпайсыздар. I

Ол темекі тартуға рұксат сұрады. Темекінің мұрын жарған 
хош иісті түтіні Таняға карай желпіне ұшты. Батманов шы- 
лымды кұмарта тарткан кезде, темекінің кызғылт оты онын 
жалпак беті мен жоғары карап төңкеріле біткен көзін нұр- 
ландырып тұр. 'ЗН

Алда тұрған істін кыйыншылығына түсінбестен көп жігіт- 
тер байланыс жұмысына кетті. Онда, Новинскі де, бұл жұмыс 
оларға серуен жасау сыкылды болып көрінді. Ал Таняны олар 
біртүрлі пионер вожатый тәрізді санады. Екі, үш тәуліктің 
ішінде жағдай өзгерді: олар үйреншікті кала жағдайынан
тайгаға душар болды, шынын айтқанда, өздерімен өздері бо- 
латын халге жетті. Сол кезде кепшілігі коркып, жүрексіне бас- 
тады — жұмыс істеу, үнемі суықта жүру тіпті мүмкін емес 
тәрізді көрінді, бұлардың ендігі тағдыры Таняның колына бе- 
рілсе де, ол жетекші ретінде оларға айтарлыктай сенім туғы- 
за коймады. Жігіттердің біразы көңілсіздікке ұшырап саруа- 
йымға салынды, кейбіреулері көз жасын төгуден де ұялмай 
өздерін калаға кайтаруды сұрады.

Бір жаксы жері, Таня бұлардың бабын табуға тырысып, 
жарамсактанған жоқ. Ол әрі катаң болуға, әрі қатты талап 
коя білуге күш салды... «Суық па? Көндігіңдер, содан кейін 
суық болмайды. Әр ағаштың түбінен жылы үй сала алмай- 
мыз ғой. Жағдай кыйын ба? Соғыс жүріп жатыр, майданда 
бұдан элдеқайда кыйын. Комсомолецтердің женіл-желпі тұр- 
мыс іздеуге какысы бар ма екен?.. Бұл тәрізді жұмыста тұн- 
ғыш рет болғандыктан, мамандыкты білмейсіндер. Несі бар, 
кос жүре түзеледі дегендей, жұмыс істей жүріп, іс үстінде 
үйрену керек...» Бірак, бұл айтылғандардың бәрі, әрине, әзір- 
ше тексөз ғана еді. Коля Смирнов дер кезінде кенес берді: 
«Кәне сөзімізді іспен, өз басымыздыц үлгісімен көрсетіп оты- 
райық». Бұл екеуі де өздерін, тіпті бұларға суық әсер етпейтін 
адам тәрізді етіп ұстады. Таня жігіттерге биялайсыз-ақ істеуге 
болатындығын дәлелдеді, қолы аздап кызарынкырады, терісі 
шамалы күстенді, сөйтіп үйреніп кетті. Бір таңыркарлық нәр- 
се, тіпті Коляның өзі де ауырып, бетін үсітіп алғанда, Таня 
керек десе бір рет те суык ұстап ауырып, не бір жерін үсікке 
шалдырып көрген жок. ]

Бұл кызық екен,— деді Батманов.— Қол суықка үйре- 
ніп кете ме екен? Неге екенін білмеймін, меніц колым әрка- 
шан мұздап тоцып жүреді. Қолыцызды әкелінізші:
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Ол Таняның күс баскан, терісі түрпідей катты, ып-ыстық 
нәзік колын ұстап көрді. Теп-тез ұстады да, теп-тез кайта бо- 
сатып жіберді. Мұның өзі кол кысу ма, не болмаса әуестік 
кыймыл ма, не екені белгісіз болды.

Таня әңгімесін айта берді. Сымды ілу жұмысының бары- 
сын түр-түріне карай белгілі жүйеге бөліп, байланысшылар 
колоннасын бригадаларға бөлуге тура келді. Жұмыс онайла- 
нып, жыйнакы болып баскаша жүре бастады, әркім өзі істей- 
тін жұмысына жылдам дағдыланып, сол істің маманы болып 
алды.

— Грубский кұрылыска даяр байланысшы кызметкерлер- 
ді орталыктан жібереді деп ылғый тосумен болып еді,— деп 
есіне түсірді Таня.— Қыямпұрыс адам. Егер ол болмағанда 
трасса бойында байланыс әлдекашан болар еді. Мұндай адам- 
дарды кара жер калай көтеріп тұр екен?

— Оны кара жер калай көтеріп тұрғанын білмеймін, ал 
енді біз оны ұстап тұрғанымыз жок,— деп жауап берді Бат- 
манов.— Сіз одан асып түстіңіз, оны жадыныздан шығары- 
ңыз.

Таня сымның бұғазға дейін неліктен тартылып жетпеген 
себебін және бастықтың оны бұл жерде куып жеткенін, Бат- 
мановка кайткенде де түсіндірмек болды. Байланысшыларға 
боран кедергілік жасады. Боран тұткыйылдан сокты да, бір- 
кыдыру жерлерде бірнеше километр сымды үзіп әкетіп, көп 
азапка салды. Бораннан кейін артка оралуға тура келіп, алға, 
бұғазға қарай, асығудың орнына, бұрынғы істелген жұмыстың 
нака жартысы кайта жасалды. Мұның үстіне боран кезінде 
бес адам бөлініп қалып тайгада адасып жүрген, бұларды тек 
төрт күн өткеннен кейін ғана тауып алдык, оларды жұмыс 
істету орнына бір апта бойына күтуге тура келді. Егер боран 
болмағанда, сым казір бұғазға жеткен болар еді.

— Жайып- шумай-ак койыңыз,—деді Батманов жұмсак да- 
уыспен, кенет әкелік мейріммен Таняның басын сыйпап.— Сіз- 
дің маған таңып койған атыңызға карамастан, алакөлеңкемен 
пайдаланып бір тәуір сез айтпакпын: сіз өз міндетіңізді та- 
маша орындап шыккансыз. Істелген жұмыс, істелуге тиісті 
мөлшерден асып түскен. Бригада бұғазға келісімен жігіттер- 
дің барлығына бұйрыкпен алғыс жариялаймыз. Бұл кұрылыс 
бойынша алғашкы бұйрық болмакшы. Сезіп отырсыз ба?

Шана ішіне жарк етіп сәуле түскенде бастык кыздың бет 
бейнесінің куанышка калай бөленгенін байқап калды. Қуаны- 
шы койнына сыймаған Таня, ак көңілдікпен бір сөз айтып ка- 
лып, істің барлығын бұзып алды.

— Сіз шынында да қайырымды адам екенсіз, мен сіздің 
бетіңізден шын ниетіммен-ақ сүйген болар едім.

__ Қойыңыз, бір шектен екінші бір жаққа неге сонша ауыт-
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қыйсыз, сіз маятник емессіз ғой! — деп күңк етті Батманов 
ұнатпай.— Сіздің ойыңызша мен сізді маған бір кошемет сөз 
айткызу үшін әкеле жатыр деп ойлайсыз ба? Бұл тек бір реті 
келіп калған соң айтыла салынды... Бірінші міндетті сіздер 
орындап шыктыныздар, оған рахмет. Енді сіздердің алдары- 
ңызға екінші міндет койылады, ол техникалық жағынан бұдан 
да кыйын. Мен бұл жерде байланысты аралға дейін жеткізу 
туралы айтып отырмын. Бұғаз түбінде су астынан жүргізіле- 
тін кабель, түсінетін шығарсыз. -

Ол үн катпастан жауап күтті. Таня жауап бермеді, оның 
ойлағаны жаңа міндет туралы емес, өзімен жаңа ғана сөйлес- 
кен адам туралы болды. Бұлардың құрылысына, осы жерге, 
Сталиннің дәл осы адамды жібергені кандай жақсы. .1

— Неге үн қатпайсыз? — деп сұрады Батманов.— Су асты-
нан жүргізілетін кабельден зәреңіз ұшты ма? ■

— Жоқ, зәрем ұшкан жок,— деп Таня өзінің катты лоб-
лыған көнілін баса, тез жауап берді.— Кабельді жүргіземіз, 
мен бұл жөнінде ойлағамын да, Беридзе, Ковшов екеуімен ке- 
нескемін де. Қазір бізде іске қалай кірісудің жоспары да бар. 
Біз кабельді нефтепроводпен бірге төсеп отырмакбыз Онда 
барып, бәрін өз көзіммен көргеннен кейін, сізге толык баянда- 
ма жасаймын. |

— Мәселе айкын. Егер тыңдағыңыз келсе, сіздің жүргізіп
берген сымыңызды мен кай жолмен пайдаланғым келетінін 
айтайын? ;І

— Әрине, әбден тындағым келеді. Жалпы алғанда, сым-
ның әдетте калай пайдаланылатынын мен білемін. і

— С;_з түк те білмейсіз. Менің айткалы отырғаным әдетте-
гідей пайдалану емес. 'Щ

Ол енді бүкіл құрылыста нағыз диспетчерлік кызметін 
ұйымдастыруға болатындығын қызу түрде әңгімелей бастады. 
Құрылыстың баскармасы және Батмановтың өзі, кай уакыт- 
та болсын, трассаның қай жерінде болсын, не істеліп жатқа- 
нын біліп және көріп отыруға міндетті. Істің өзін кездейсок 
телеграммаға немесе анда-санда телефон аркылы сөйлескен 
сөзге тәуелді етуге болмайды. Трассаның әрбір учаскесінде, 
әрбір маңызды пунктінде бұдан былай диспетчер отыратын 
болады, ол тек селектор аппаратына косымша ғана, карапа- 
йым міндет аткаратын адам емес, бәрін көріп, біліп отыратын 
тожрибелі, білімді адам болады. Бас дисгіетчерліктін жоғарғы 
кызмет орны болады, бұған трассадағы барлық диспетчерлер 
бағынады, ол өзі кұрылыс бастығына бағынады.

— Гречкин бола ма? — деп сұрады Таня. 1
Я. ол бас диспетчер болып тағайындалды,— деді Бат-

манов. Әрбір бөлім бастықтары, олардың көңілі соксын, сок- 
пасын белгілі уакытта график бойынша селектор аппаратына
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келіп учаскедегі өз адамдарымен сөйлесуге міндетті: мысалы, 
Ковшов прорабтармен, Филимонов техниктермен, Либерман 
өзіпің жабдыктау кызметкерлерімен сөйлеседі. Бұл айтылған- 
дар, олардың күнде ішетін түскі тамағы тәрізді дағдысына 
айналғанда, олар бүрын мұнсыз калай кызмет істегендіктері- 
не өздері де таңданатын болады...

Жакын учаскелерде Батманов бұл тәртіпті енгізіп те кой- 
ды. Журт бұған бірден көндіге койған жок. Бөлім бастыктары 
мен трассадағы оларға бағынышты адамдар ан-таң болып: 
«казір айтарлык ешбір мәселе жок болса, проводқа несіне ба- 
рамыз», десті. Батманов тіресе карсы болып: «Егер де сіздін 
трассамен сөйлесерлік ештеңеңіз жок болса, онда сіздің трас- 
саны білмейтіндігініз. Неғұрлым карамағыңыздағылардың не 
істеп жатқанын біліп, олармен жиі-жиі байланыс жасап тұру 
керек»...

Таня бұл жөнінде талан естіген болатын, біздің Батманов- 
тын енгіэіп отырған тәртібінің бар мағнасы бұған жаңа ғана 
ап-айкын болды. Батмановтың селекторға ерекше кұмар еке- 
нін Таня әуелден-ақ білетін: аппарат ылғый кұрылыс басты- 
ғының үстелінің үстінде тұрады және оның сөйлейтін тетігі 
жабылмайды. Батманов қандай мәселемен шұғылданбасын, 
ол, сол жұмысын істей отырып, трассаның күндіз де, түнде де 
бір басылмайтын үнін тыңдаумен болады. Біреудің балағат 
сөздермен ұрысканын естіп калып соған қалай киліккенін, те- 
ріс берілген бұйрыкты қалай өзгерткенін, біреудің кулық эзі- 
ліп естігенде қалай шек-сілесі қатқанша катты күлгенін жұрт 
айтып аңыз етіп жүреді. Барлык байланыс кызметкерлеріне 
де, Таняның өзіне де оның проводқа маңыз беріп кадірлеп ка- 
райтындығы катты ұнады.

— Сіз Панковты жақсы білесіз бе? — деп сұрады Бат- 
млнов, ойламаған жерден.— Ол кісі жөніндегі пікіріңіз кан- 
дай.

— Жақсы білемін. Ол біздің үйдің өте жақын досы. Бір 
кездерде ол менің әкеммен бірге жапондар мен ақ гвардеецтер- 
ге карсы соккы беріпті. Мен ол кісіні катты сыйлаймын,— деді 
Таня — Бетің-жүзің демей айтып салатын турашылдығы үшін, 
оны құрылыстың бұрынғы бастығы Сидоренко мен Грубский 
жек көруші еді. Осы уакытша байланыс орнату мэселесі жө- 
нінде де ол бұрынғы басшылармен күн сайын таласатын. Бай- 
ланыс жасауда мені жақтаған адам жалғыз Панков кана еді.

__ Панковты ең соңғы көргеніңізге көп болды ма?
__ Сіз онымен бірге біздің колоннада болған күні көрдім.

Панков өзімен бірге баласын, Генканы алып кетпекші болып 
еді, бірак баласы көнбеді. Генка казір кызмет бабындамын 
дегі, жолдастарын тастап кете алмаймын деп, маңыздана айт- 
кан' сөзін естігенде, сіз күлген едіңіз ғой. Бала әкесімен бұ-
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ғазда кездесемін деп жүр. Василий Максимович, Панков жа- 
йында не үшін сұрадыңыз? ' Я

Одан ешкандай хабар жок, соған декбірім қалмай келеді. 
Кетті де. зым-зыя жоқ болды. Бұғазда жағдай өте ауыр. Ол 
жөнінде калайша кателестім екен? 1

Әркайсысы өз ойларына шомып, тағы да көпке дейін үн 
катыспады. Калткысыз сөйленген әңгімелер бұларды жакын- 
даткандай болды, енді Таняны бүл тәрізді көп уакыт үндемеу- 
шілік абыржыткан жок. Шананың бір калыпты тербеуі оның 
үйкысын келтірді, күні бойы шаршаған қыз байкаусызда кал- 
ғып кетті. Батманов оған жыйырма минуттей де көз шырымын 
алдырған жок. •<1

— Таня, сіз ұйқтап жатырсыз ба? — деп сұрады, өзінің
келте сұрауымен кызды таныркатып.— Ұйктамаңыз. Күндіз мен 
өзім де ұйктамаймын, баскаларды да ұйктатпаймын. Тағы да 
жолга ермек болатыи тақырыптарда әңгімелесейік... Өзімді- 
өзім беймазаладым, тіпті казір көнілімде бір катты капырық 
тұрған тәрізді. V

Бптманов, тегі, өзі туралы сөйлейтінін аңғарып, Таня елең 
ете калды. 1

— Сіздің бір нәрсеге катты кайғырган кезініз болды ма,
жок па, мен оны білмеймін. Сірә, болмаған шығар, бетіиізде
ондайдың нышанасы көрінбейді... Әркімнің өз басының жеке 
өмірі деп аталатын өмір жайында мен жиі ойлайтын болып 
жүрмін, әрине, біздің өмірімізде жұмыс істеу басты орын ала- 
ды. Бірақ адамның жұмыстан баска ештеңесі жок болса, со- 
ның өзін шын мәнісінде адам деп сапауға бола кояр ма екен,— 
Батманов ойын жұрт алдына жайып салган адам тәрізді сас- 
пай, сабырмен айтты.— Менің ойымша, көп нәрсенің түйіні, 
адамның өмірінің о баста калай басталуында, нағыз, зор ма- 
хаббатпен бастай ма, жоқ па, міне осында. Өмірі ешкімді 
сүймеген және сүю дегеннін не нәрсе екендігін түсінбейтін 
адамдар да бар ғой. Бұл сыякты сезімнің бар екендігіне олар, 
керек десе, сенбейді де, оның өзін әдебиетте ғана жазылатын 
дүние деп санайды.— Батманов саусактарын кысып сытыр- 
латты,— Менің бұл такырыпты козгағанымды айыпка бұйыра 
көрмеңіз. Сіз өмір босағасын жана ғана аттаған болсаныз да, 
камалатка толған адамсыз ғой. Кейбір шырайсыздықтан кы- 
лымсып сырт айналғаннан гөрі, барлыгын көріп, көзді ашып 
караған дұрыс. Шын сүйіспеншілік болмай тұрғанда, жақын- 
дасудан жаман нәрсе жоқ. Осының салдарынан, ер мен әйел- 
ДІҢ арасында бір-біріне теріс, жеңіл көзқарастар туа бастай- 
ды. Кейуақытта бұл карым-катнас бірден ар-ұяттан безушілік-
ке әкеп соғады... Сіз неге күрсінесіз, Таня? Әлде тындауға ко- 
лайсыз ба?
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— Сіз оны менен сұрамай-ак қойыныз,— деді Таня акы- 
рын.

Өнебойы түршігіп, Таня дәл осы минутте өзінің Хмара мен 
бұрынғы таныстығы жөнінде ойлады. Мұның бақытына қарай, 
бұл таныстық дер кезінде тоқтады, Хмараның тұрпайы сұға- 
нақтығы Таняны қорқытып жіберді.

— Менің айткандарымды тыңдай беру, әрине, онай нәрсе 
емес,— деп мойындады Батманов.— Амал нешік, өмірде адам- 
ға ауыртпалықты арқалау ісі көп кездеседі. Міне мен, семья 
жөнінен неге бақытты бола алмауымның себебі не? — соны 
түсіну үшін әрекет жасаудамын. Мен, Аннаны сүйген едім. 
Ол менің жолдасымның қарындасы болатын, жұрттың бәрі біз- 
ге біріне-бірің тең деп, үйленуге ақыл берді. Біз үйлендік. Ал- 
ғашқыда екеуміз ғана болдық, соңынан бала туды. Бәрі де 
ойдағыдай болды, тату-тәтті семья, тек баланың ғана денсау- 
лығы болмады. Ал менің өзіме-өзім тағарлық кінам жоқ тәріз- 
ді. Алайда мен қазір кірерге орын таба алмай, қатты капала- 
нып, былай деп ойлаймын: әйелім мен балам бірге тұрып, жан- 
тэніміз бірге болған уақыттың өзінде солардан аулақ жүріппін 
ғой. Бір күні Анна Ивановна маған осы туралы айткан бола- 
тын. Шынын айтқанда, мұны тіпті өкпе деп атауға да болмай- 
тын. Ол ақылды, байсалды әйел, бірақ мені аса катты сыйлай- 
тын еді, содан сөзін батырып айта да алмайтын. Ақыр аяғын- 
да ол өз пікірін айтуға белін буып: «Василий Максимович, 
Костя екеумізге сенің орның олқы сыяқтанады да тұрады. 
Сен үнемі бізбен бірге-ақ тұрасын, бірақ сен біз үшін жоқ 
адам тәріздісін. Бұдан былай бүйтуге болмайды, біз, сенен 
бізге көбірек көңіл бөлуіңді сұраймыз. Аз уақытка болса да, 
бір жаққа бірге кететін істе. Біз үшеуміз бірге барып тұрсақ, 
сен бізге қайтадан үйренетін боласын».

О і і ы ң  сөзі мені таң қалдырды, тұрмысымдэ бір ұнамсыздық 
бар екенін тұңғыш рет қатты ойландым. Дәл ойлағандаи, мен 
басқарған құрылысты бітіріп тапсыратын уакыт жетіп, дема- 
лыс алдым. Сөйтіп олармен бірге деревняға, оның туған жері, 
Белоруссияға кеттім. Мұнда жұмыс та, менің достарым да 
болмады, менің ермегім тек әиелім мен балам, белоруссияның 
құлаққа ұрған танадай табиғаты болды. ^Кастыктың шарық- 
таған көиіл кұсының тілегі болған мольбертті және көркем- 
өнер жөніндегі бірнеше кітаптарды ала келгенмін...

Батманов өзін қаншама тежеп бақса да, дәті шыдамай 
күрсінді. Бұл күрсіну Таняға бейнебір пышақ сұғып алғандай
тиді.

__ Қазір мен олармен деревняда өткізген сол уақытымды
аса қастерлеп есіме түсіремін, ал, сонда... Менің шыдамым 
көпке жетпеді, бір айдың ішінде-ақ бұл өмір мені зеріктіріп, 
жалықтырып жіберді. Сондағы маған жетпеген нәрсе не еді.
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Ол тегі көңіл көтеру емес.жұмыс шығар деймін. Құрылыста- 
ғы қайнап жаткан өмірден кейін, үй ішінің қызығына түсіп, 
соны місе тұтып, бос отыру тіпті кыйын болып шыкты. Моск- 
вадан асығыс шакыру кағаз алған соң ғана, жаным жай тап- 
ты... Анна маған бір ауыз бетке шіркеу сөз айткан жок, бірақ 
ол қуана-куана кетіп бара жатқанымды әбден тұсінді-ау дей- 
мін... Мен баяғыда өтіп кеткен бір уакыйғаны еске түсірдім. 
Осында жүрердің алдында, бір тәулік кана Қырымға соға кет- 
тім. Міне, содан бері оларды көрген жокпын... ,‘Ң

— Василий Максимович, олар әлі табылады!— деді Таня,
шын жүрегімен. 'я

— Жок, енді табылмайды. Ұлым жок. Қайтыс болыпты. Ал, 
Анна мен біздің жолымыз қалай косылатынын әзір біле ал- 
маймын. Ол маған қайтып оралмас деп коркамын... Сіз мына- 
ны айтынызшы — ең кадірліңді әрі кымбаттыңды тек содан 
айрылғаннан кейін ғана барып бағалайтын себебің неліктен? 
Қазір мен, жалғыз онаша калсам болды семьямда болған мың- 
даған ұсак-түйек уакыйғаларға дейін есіме түсіре бастаймын. 
Егер бұрын мен соларды байкамаған тәрізді болсам, олар ме- 
нің жадымда калай жатталып, токылып кала берді екен...

Таня жыламауға тырысып, үн катпай ернін тістене берді. 
Осы бір зор және астарлы адам өзінің шын сырын айтканы- 
нан ұялар да, тағы да күлдіргі немесе өткір бір нәрсе айтар 
деп кауіптенді. «И

— Таня, сіз, жыйырма төртте болсаңыз керек? — деді Бат- 
манов.— Мен сізге қадамьшызды байкап басыңыз деп шын кө- 
ңілімнен кеңес беремін. Менің өмірімдегі тәрізді істер сізді 
сақтандыратын мысал болсын... Бір ретте Залкинд маған: 
«Сен әлі де өз әніңді шығарарсын» деген еді... Ал, жасың кы- 
рық үшке шыкканда, өмірді кайтадан бастап көр!..

Орнаған үнсіздік, Таня үшін өте ауыр болды. Оның ба- 
ғына шана теңселуін койып, бірді-екілі рет жұлкыды да, сы- 
кырлап барып төбеге ұрғандай тоқтады. Бұлар бір жерге 
келді...

Он екінші тарау 
МІНЕКИ ДҮНИЕНІҢ ШЕТІ

Адун артта калды. Батманов және оның қосшылары кұр- 
ғақтағы ен акырғы учаске — Мерзляковтің учаскесі бойында 
келе жатканына екі күн болды. Бұдан әрі бұғаз, ал оның ар- 
жағында Тайсин аралы жатыр.

Баскарма адамдары шаналарынан жиі-жиі түсіп, бірсыпы- 
раға дейін жаяу жүретін болды. Көздеген жерге жақындаған 
сайын, бұл учаскенің баскалардан анағұрлым артта калғанына
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көздері жете бастады, шынында бүл өзгелердің алдында бо- 
луға тністі еді, өйткені Адуннан аулақ жатқандықтан трасса- 
ны жана бағытқа өзгерту тәрізді қыйыншылықты бүл учаске 
басынан кешірген жоқ.

Жақын жердегі учаскелерде көз қуантарлық іс көп еді: 
кысқы жолда ағылып жүріп жаткан машиналар мен жүк тиел- 
іен көлік, жол үстінде кішкене-кішкене үйлер, халык тұратын 
поселкелер, катарлап ұзыннан-ұзақ үйіп тастаған трубалар, 
мындаған адамдардың кайнаған өмірі мен ісі. Мүнда бұл тә- 
різдінің бірде-бірі жок. Тек бір ғана тайганы қуалай кесіп жа- 
саған ашық алаң жол жатыр, кей жерлерде автомобиль 
жолын салуға жасалған әрекеттің белгісі бар тәрізді. Складқа 
;*рнап домбалдап қүрай салған бірнеше сарайлардан баска са- 
лынған үйлер де көрінбейді. Бірақ, бұлардың өзі де канырап 
бос түр. Бұғаздан құрғақтың ішкі жағына қарай азық-түлік, 
трубалар, материалдар мен жабдықтар тасуды әлі бастама- 
іанға ұқсайды.

— Учаскеде тіршілік жоқ тәрізді, кыбыр еткен жан жок,— 
леді Батманов ашу кернеп ызаланған калпы.— Біздің мұнда 
жіберген адамдарымыз қайда кеткен?

Бұғаздан бірнеше километр жерде трассаның бейнесі өз- 
гергендей болды. Автомобиль транспорты жүру үшін мүлдем 
жарамсыз соқыр сорап, кыскы жол кездесті. Складтар, кейде 
адам тұратын барактар жиі-жиі ұшырай бастады, кей жерлер- 
де асыкпай-үсікпей сылбыр ғана қыймылдап, жол үстін тазар- 
тып жүрген біраз адамдар кездесті. Жолда кар басып кал- 
ған— жүк тиелген және бос машиналар көріне бастады, труба- 
лар да көріне бастады, кейде олар текшелеп үйілген, көпшілігі 
калай болса солай шашылып жатыр.

Батманов шанадан түсіп, әрі қарай бұғазға дейін әрбір 
уақ-түйектерді қарап, бақылай отырып жаяу жүруге бұйрық 
берді. Шанада үш бірдей жылы тонға оранып, бір ғана Топо- 
лев калды. Таня шанғы мен жолдың біресе оң жағына, біресе 
сол жағына шығып, жуық арада өзінің байланысшылары ке- 
ліп жұмыс істейтін жерлерін барлап жүр. Батманов және 
басқалары складтар мен барактарға кірді, трубаларды сана- 
ды, кездескен адамдардан сұрастырды. Олар, жолда қалдырып 
кеткен әрбір машинаның жанына токтады.— Филимонов оны 
карап шығып, номерін және машинаның қандай күйде екенін
жазып алды.

Осы тәрізді машинаның бірі бұлардың бәрін ұзақ бөгеді. 
Труба тиелген бұл машина өтуге бөгет жасап, жолдың дәл ор- 
тасына көлденең тұр. Мұның жанында шоферы машақатта- 
нып жүр. Кабағын қарыс жауып, қатты ыза қысқан шофер, 
қолапайсыз ауыр жүкті жерге түсіруге ыңғайланып трубалар- 
дың байлаған жерін шешіп жатыр.
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— Фамилияң кім? — деп келте сұрады филимонов, Алек-
сей екеуі машинаның касына баскаларынан бұрын келіп еді.

— Сморчков,— деп кыска жауап кайырды шофер, машина- 
дан жерге секіріп түсіп жатып.

— Сморчков? — деп таңданды Алексей.
Инженерлер біріне-бірі карасты. Демек, Сморчков бұғазға 

келіп жеткен. Ол өз машинасын Чонграға дейін жеткізе алды 
ма екен, немесе ол машинаны Адунда бір жерге тастап, мұн- 
да жаяулап жетіп, кайтадан жаңа машина алды ма екен. Бі- 
рак, факті көз алдымызда: Сморчков келіп жеткен. Ол әй- 
теуір бірденеге ұшыраса керек. Арыктаған, бет-аузын сап-сары 
сакал басып кеткен, көзі карығып, шүңірейіп кеткен, оның 
енді инженерлердің Стартта шығарып салған кунакы, жып- 
жыйнакты жас жігітке ұксас жері калмапты.

— Машинана не болды? — деді Филимонов, баска сұрақ-
тарды кейінге калдыра тұрып. 'А

— Моторы бұзылды.
— Жүргізбек болғаныңнан ештеңе шыкпады ма?— Қалған 

адамдармен Батманов келіп жетті. Шоферды ол да таныған 
жоқ.

Сморчков жанында тұрған адамдарға айнала карады да, 
теріс бұрылып кетті;

— Жүз рет әрекет жасадым, түк шыкпады.
— Енді не істеуді ойлайсың? Үсініп қаласын ғой, мүскін.
Шофер иығын кыйкаң еткізді де, көңілсіз жауап катып: •
— Труба тасып жүргендердің біреуі келер тағы, сонымен 

бірге Чонгра мүйісіне кайтамын.
— Онда сіз трубаларды неге жерге түсіріп жатырсыз? — 

деп килікті Беридзе.— Сізге трубаларды ілгері тасып апару 
керек кой. Одан кала берді, егер де машина токтап тұратын 
болса, оның жүкпен тұрғаны не, бос тұрғаны не бәрібір емес 
пе? Мұны не үшін бұлай істеп жатқаныңызды түсіндірінізші.

Шофер ренжіген пішінде мырс етті де, ешкандай жауап 
каткан жоқ. ^

Батманов Филимоновтан 'машинаны жүргізіп көруді өтінді. 
Филимонов бар ынтасын сала, бірнеше минут машинанын мо- 
торын аиналдырып еді, кенет мотор істей бастады. Барлығы 
жабылып машинаны орнынан козғалтуға көмектесті.

Сізге енді не істеуге болады? — деп сұрады шофердан, 
ашу кернеген Батманов, Филимонов моторы зырлап жүріп 
тұрған машинаны токтатпай-ак оның кабинасынан сыртка шық- 
кан кезде.— Не істейтініңізді өзіңіз түсінесіз бе, әлде жок па?

Сморчков трассада машинаның жай ремонтының өте на- 
шарлыгы туралы бірденені көңілсіз ғана міңгірледі.

Жалған сөздің керегі не,— деп Филимонов оны тоқта- 
тып тастады.— Машина түп-түзу, су жаңаі
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— Сіз неғылған адамсыз? Орыспысыз? — деп сұрады Бат- 
манов, шоферға кадала қарап.

— Орыспын. Орыс екенім көрініп-ак тұрған жоқ па?
— Әзірше көрініп тұрған жоқ. Қай жердікісіз?
— Мұнда жол кұрылысынан ауыстырды. Туған жерім 

Орел...— Несіне сұрап тұрсыз? Мені танымай 'калып тұрсыз 
б а ? — деді Сморчков ашулы және кекесін түрмен.

— Орелде калған ешкіміңіз бар ма?
— Ата-анам калған еді. Қазір олар бар ма, жок па біл- 

меймін. Қазір мен ештеңе де білмеймін.
— Сізді казір ата-анаңызға көрсетер ме еді. Олар мұнда 

сіздің калай тырысып істеп жүргеніңізге мактанып карар еді... 
Бұл сыкылды сүйікті баласы туралы карт ата-аналарға хат 
жазып жіберсе де теріс болмайды...

«Сморчков теріс қарап кетті. Оның солбырайған мақталы 
күртесі ішіндегі тұлғасы жансыз тәрізді.

— Неге үндемейсіз? — деп ашулана сұрады Батманов.
— Немене, бала болып кеттіңіздер ме? Менен не керек 

сіздерге? — Шофер Батмановтың бетіне тесірейе карады.— 
Тырысып істемей жүргенім рас. Тырысудың уақыты өтіп кетті. 
Айталық бір орыннан екінші орынға тағы ондаған труба тасып 
әкеледі екенмін. Сіздердің сол трубаларыңыз кімге керек. Бұл 
тек бір адамды күлдіретін нәрсе.

— Сен мына қырсықты адамды түсінесін бе? — деп сұрады 
Батманов Филимоновтан.

— Түсінбеймін. Не болды, ашығырақ түсіндіріп айтыңыз- 
шы. Бұл сөздерді не үшін айттың? Осынша неге ынжырғаң тү-
сіп кеткен.

— Жок, сіздер маған айтыңыздар!— деп баж етті Сморч- 
ков. Ол ұйпа-тұйпа болған шашын будырата бас киімін жұлып 
алды.— Мен трубаны тасып әкеле жатып ойға шомдым: «Осы- 
ларды қайда, кімге тасып әкеле жатырмын. «Ақмақшылығым 
үшін өзімді-өзім өлтіруге де даяр едім... Бастык жолдастар, 
мені мұнда не үшін жібердініздер? Мен бір манызды тапсырма 
орындап жүр екенмін деп дардыйып жүрдім. Мені калай шы- 
ғарып салғаныңыз есіңізде ме, Филимонов жолдас. Мен де кү- 
шімді аямай, машинаны жүздеген километр жерге жеткіздім. 
Адуннан бері қарайғы жолды көрдіңіздер ғой. Жол дейтін 
жол жоқ. Солай бола тұрса да, машинаны мен бұғазға жет- 
кіздім, оны сүйреп, аркалап әкелді деп есепте. Жүкті де тиісті 
жеріне жеткіздім... Ал, не үшін, не үшін екенін маған айтың- 
даршы?

— Солай ету керек, Сморчков жолдас! Ал, машинаны осы 
жерге сүйреп жеткізгенің үшін, саған зор рахмет айтамыз, 
деді Батманов сабырмен және онымен «сен» деп сөйледі. Ол 
енді шофердың кім екенін білді және оның бас-аяғы жоқ сөз-
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дерінен бірденелер аңғара бастады.— Бірақ, сен мұнда, учас- 
кеде әлдекімге ұсап кеткенің үшін рахмет айтуға болмайды.

Сморчков кұрылыс бастығының бетіне таңыркай қарады.
— Сіздердің неғылған адам екендеріңізді түсінбеймін! 

Шынымен нефтепровод саламыз деп жатырсыздар ма? Не- 
містер Москваны алып қойды деседі ғой. Ал, бүгін бе, ертек 
бе жапондар осында келеді. Біздің бұл еңбегіміздің кімге қа- 
жеті бар? Одан да, жапондықтармен соғысу үшін не істеу ке- 
рек, қайда бару керек соны айтыңыздаршы?

— Жігітім, сен жынданыпсын!— деп айғайлады Карпов.
— Шешетайым-ау!— деп аһ ұрды Либерман.
— Москваны неміс алып қойды деп саған аузына келгенін

оттаған кім? — деп сұрады Батманов, Сморчковқа ренжи қа- 
рап.— Осыған сен қалайша нана алдың? ;

Рогов бар екпінімен шоферды бассалды.
— Эх сен... кандай адамсың. Сенің басың түбі жоқ шелек, 

Сморчков! «Москваны жау алыпты, Москваны жау алыпты!» 
Осы сөзді айтуға тілің қалай бұралды. Сен туралы трассада- 
ғы шоферлардың бәрі аузынан тастамайды, ал сенің мұнда 
ынжырғаң түсіп кеткен... Орыс халқының ұлымын дейді тағы 
езін. Егер де осы сөзіңді туған анаң естісе, сені ұлым деуден 
безіп шығар еді!

Сморчков қазір Роговты жұдырықтап жіберетін тәрізден- 
ді. Бірак, ол тұрғандардың барлығын кенет бетіне нұр кіріп 
жайдарыланған кескінмен қарап шықты да, қорғалақтаның- 
қырап күлімсіреді. Оның сақалы өскен, ызалы бет-пішіні ажар- 
ланып сала берді. іЦ

— Осының айтып тұрғаны шын ба? Москва біздің колы-
мызда ма! Жолдастар!.. ал енді, айтсаңыздаршы? Біз мұнда 
жақсылық сөз ести алмай, жабырқап кеттік! — Сморчковтың 
даусы үзіліп-үзіліп шығып, сыңғырлап кетті. Э

— Достым, бұл рас! Немістер Москва түбінде талқандал- 
ды. Қызыл Армия оларды топырлатып қуып барады,— деді 
Беридзе.

— Сіздер қандай куаныш алып келдіңіздер! Нағыз зор 
куаныш!— деп күбірледі Сморчков. Кенет бас киімі мен бия- 
лайын жол-жөнекей киіп, машинаға қарай жүгірді. Оның бү- 
кіл бет бейнесі бірден өзгеріп, қыймылы әрі жылдам, әрі ба- 
тыл болып кеіті.

— Трубаларды түсір де, мүйіске қайт. Мені учаскеден із- 
деп табарсын, әлі де болса айтылатын сөз бар! Бұл үрей ту- 
ғызғаның үшін оп-оңай құтыла коймассын!— деп айғайлады 
оған Батманов.

Сморчков оған кабинеден жымыйып қарады.
Батманов жолдас, қылша мойным талша, барлығына 

да разымын! Қандай сөгіс, қандай жаза болса да көтеремін.
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Ссніц алдында өз айыбымды ақтаймын, әлі маған алғыс та 
айтарсын! — деп айғайлады, даусын мотордың даусынан асыр- 
мақ болып.— Енді мені мазалап түртпектеу қажет бола қояр 
ма екен, бәрі де түсінікті!

Машина орнынан әрең жылжып барып, жолмен зымырап 
жүре берді. Батманов оны көзімен шығарып салды.

— Василий Максимович, бұғазда жағдай нашар екен,— 
дсді Алексей қынжылған қалпы.

— Я, өзім де көріп тұрмын. Жарайды, енді өзіміз де осын- 
дамыз ғой.

Бүлар бір километр жүрместен-ақ, бұғаз жағынан бір же- 
ніл машина ағызып келді. Учаске бастығы Мерзляков және 
жұмыс бастығы ннженер Котляровский бұлардың келіп калға- 
нын бір жерден естіп, басқарма өкілдерін қарсы алуға келген 
скен. Котляровский — ұзын бойлы, жіңішке, шүкшиген бетінде 
рабайсыз үлкен мүйіз көзілдірігі бар адам, қолында портфелі 
мен бір буда ораған чертеждер ұстап тұр.

— Баяндаманы осы жерде, аязда жасамақшысыз ба? — 
деп сұрады Батманов, портфеліне көзі түсіп, жақтырмаған пі- 
шінмен жанынан өтіп бара жатып.

Жалпақ беті суыктан күреңіткен, дембелше келген Мерз- 
ляков Батмановтың кең адымына еріп бірден тең басуға 
чырмыса аяндап, учаскеде он күн ұдайымен боран көз ашыр- 
май түтей соққанын, учаскені адам айткысыз күртік кардың 
басып калғанын, тек жана ғана қайтадан тіршілік жасай бас- 
тағандарын асыға баяндай бастады.

— Панков қайда? — деп құрылыс бастығы онын сөзін 
бөлді.

— Ол бір халге ұшырады, ұшты-күйді жок болып кетті... 
Жоғалды,— деп Мерзляков асығып және біртүрлі айыпты
адамша жауап берді.

— Қалайша жоғалды? Сіз не айтып тұрсыз?— деп Батма- 
нов таңырқап, тоқтай қалды.

— Жоғалып кетті, бастық жолдас. Ол учаскеге кешкі бей- 
уақытта келіп жетті. Қатты кейіп келген екен, маған келе-ак 
дүрсе қоя берді... Жолда оған бір адам кездесіпті... Ол адам 
Уми қойнауынан екен — онда біздің базамыз бар, елу адам 
жұмыс істейді, олар су жолының ашылу маусымы кезінде кұ- 
рылыс материалын әкелген үш пароходтың жүгін түсірген.

— Мұның Панковқа қандайлық қатнасы бар? Өзіңіз неме-
нені оттап кеттіңіз!...

— Панковқа кездескен адам зәрені ұшырып, үреіі салар- 
лық толып жатқан әнгімелер сөйлепті. Адамдар аиітан өліп 
жатыр-мыс депті. Панков тұп-тура сонда баруға бел байлаған. 
Мен оған, жол жоқ, кідіре тұру керек, базада соншалык үрей- 
ленерлік ешнәрсе жоқ дедім. Ол менің айтканыма көнбеді.
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Ертемен шанғыға мінді де жүріп кетті, содан бері біз оны көр- 
ген емеспіз.

— Сіз оны неге жібердініз?
—- Калайша жібермессін? Ол бізге инспектор, баскарма- 

ның тексерушісі болып келді... Мен оған катты ескерттім.
— Панковты іздестіру жұмысын неге ұнымдастырмадьшыз?

Бұл сұрактардың Панковка тигізерлік зәредей пайдасы бол- 
майтынын түсіне турса да, Батманов аузына түскен сөзді қа- 
лай болса солай айта берді. я

— Неге іздемейік, біз іздедік! Бар күшті салып-ак іздестір-
дік, бірақ таба алмадык. Мұнда елсіз-күнсіз дала ғой. Я

Мерзляков тағы да боран жайын, ауа райының ауырлы- 
ғын, учаскенің барлык жерден кашық жатканын сөз кыла 
бастады. 1

— Егер де суыкта тұрып әңгімелесуді тілесеңіз, онда учас-
кеде не болып жатканын анығырақ айтыңыз,— деді Батманов, 
сөзін тісінің арасынан шығарып. Я

Қайғырып әрі өкінгеннен оның жүрегі л(}блып кетті. Жігер- 
лі және өзіне өзі сенімді Панков оның көз алдында тұр. 
Василий Максимович Генканы есіне түсірді,— үріп ауызға сал- 
ғандай сүйкімді бала шынымен-ак жетім болып калғаны ма? 
Ол Таняға карады да, көзін баска жакка аударып жіберді, кыз 
бұл хабарды естігенде шошып кетіп, ернін тістеп, кабағын түйіп 
тұр еді. |

Мерзляков учаскенің ісі жайын баяндай бастады, оның сөзін 
Батмановтың үнемі кес-кестеп киіп кетіп отырмаған кезі, сирек 
кана болар. Артта келе жаткан инженерлер Батмановтың өт- 
кір-өткір шалыс сөздерін естіген сайын жымыйып күліп кояды:

— Ал кыскы жол салу жұмысы калай? Мұны да істей ал- 
мадыңдар ма?

— Бастык жолдас, мұны әбден мойындаймын, бұл мәселені 
дер кезінде кыспактап қолға катты ала-алмадык,— деп Мерз- 
ляков бағынышты түрде мойындады.

— Сіздің учаскеде канша труба бар және олар кайда жа- 
тыр. Аралға жеткізу үшін пе әзірленді? Қандай материалдар 
жетпейді?— деген сұрактарды жаудыра бастады Батманов.

— Складтар мен азық-түлік пункттерінде қаншалыкты за- 
пастар бар?— деп сөзге килікті Либерман.

— Бір секундке мұрсатана беріңіз, қазір түсіндіремін, мен- 
де барлығы жазулы,— деп Мерзляков басын шұлғый, шолак 
тонының түймесін ағытты.

— Қажеті жоқ, суык тиіп калар. Мұндай нәрселерді мыйға 
токып, жатқа білу керек. Сіздерде қазір труба тасуда канша 
одашина жүр.

Бізде казір труба тасуда канша машина ж үр?— деп 
Мерзляков арт жағында келе жаткан Котляровскийден кайта-
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лап сұрады. Құрылыс бастығы жолдас, техника жағы осының 
колыпда, менің оған араласкым келмейді.

— Бекершілік! — деп кесіп тастады Батманов.— Бізде әрі- 
сәрі болып, іске араласпағаны үшін бәйге бермейді. Онда сіз-аң 
аііта қойыңыз, бірақ портфеліңізді ашпаңыз!— деп, артына 
бұрылып Котляровскийге карады.

— Ол калтасынан укаланып жұмарланған кол орамалын 
алды да мұрнын сіңбірді, суык тиіп карлыккан даусымен:

— Жеті машина үздіксіз тасып жүр, жыйырма машина ток- 
тап калды, жол әлі жөнделген жок, бұл жердің кыскы жағ- 
дайында машиналар нашар жүреді. Бұдан баска бізде казір 
жүруге жарамай тұрған машиналар да бар, оларға ремонт жа- 
сау керек.

— Айтыңызшы, Мерзляков, осы араның кыскы жағдайында 
шоферлар жұмысты калай істеп жүр?— деп сұрады Беридзе.

— Шоферлар жаман емес, бар шамасынша жаксы істей- 
ді,— деді Мерзляков бас инженерге жалтактап карап.

Жол үстінде гүрілдеген машинаның даусы естілді. Бұл 
труба.парын түсіріп тастап учаскеге кайтып келе жаткан Сморч- 
ков екен. Ол келе жаткандардың жанынан өтіп кетпекші болып 
еді, бірақ Батманов ишарамен токтатты.

— Сморчков жолдас, жол калай? — деп сұрады ол.
— Өгтім. Қей жерлерді кар басып калған, бірак мен кандай 

жолмен болса да жүрудің маманымын ғой... Бір жерде кар кү- 
реуге жұрт көмектесті. Олар маған таң калып. «Сен тіпті әлі 
труба тасып жүрсің бе?» дейді. Мен сіздің жаңалык хабарыңыз- 
ды айттым, көңілдері судай тасып, көздері шырадай жанды... 
Жол тазалау керек кой. Трубамен менің өзім де он бес кило- 
метрден арман жылжый алмаймын.

— Машина калай? Қыс жағдайында машиналар жиі-жиі
тоқтап кала береді деседі. Осы дұрыс па? — деп Беридзенің 
білгісі келді. ,

— Машина қандай болушы е д і?— деп шофер күлімсіреді 
де, колымен машинаның алдын жапқан жабуды сыііпап кой- 
ды.— Біздің машиналар өте жаксы, оларға кіна тағу;у>ің өзі 
арға сыймайтын нәрсе.

Багманов кабағын шыта Мерзляковке карады.
— Барлығың да учаскеге бара беріңдер! деді Батманов 

Беридзеге бұрылып.— Ал ананы да,— деді Батманов, тұмау- 
дан сіңбірініп тұрған Котляровскийді көрсетіп, ала кетіңдер. 
Ол мұнда маған тұмауын жұктырып жүрер. Тополевті бірден 
колайлы жылы жерге орналастырыңдар. Мұндай ұзак сапардан 
кейін сыркаттанып калмаса жарар еді.

— Ал, сіз ше Василий Максимович?
— Мен Мерзляков пен бірге біраз кыдырғым келіп тұр. Ме-
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нің байқауымша, ол көптен бері өз трассасын аралап жүрме-
генге үксайды. ' іЩ

Басқарма адамдары жапа-тармағай шуласа женіл машина- 
га және Сморчковтыц жүк машинасына отырысты да, жөнеп 
берді. Батманов пен Мерзляков омбы кар басып жаткан жолға 
түсіп машиналардың ізімен жаяу тартты. Құрылыс бастығы қа- 
сында келе жатқан қосшысына ұнатпаған пішінмен тура ка- 
рады. 4

— Мерзляков, сізді, маған Новинскіде бір адам өте кауіпті 
кісі дегенді айтты, ол калай?

— Құрылыс бастығы жолдас, бұған мен не деп жауап бе-
ремін? — деп таңданды Мерзляков.— Біздің арамызда кал- 
жыңбастар да бар. Бетке айтуға корғалайды, ал сырттан был- 
шылдап жүреді. З Н

— Сіз Гречкинді білесіз бе? Ол өз пікірін біреудің бетіне
айтудан, сіро, имене қояр ма екен. |

— Гречкин, кездестіргенім бар, бірақ оның кандай адам 
екенін, онша жақсы білмеймін. Ол маған да ұнай койған жок. 
Тым өркөкірек адам тәрізді. Ал, оның егжей-тегжейін толык 
білмеймін.

— Мұның есесіне ол сізді біледі. Ол маған мынадай бір 
макал айтты: «Ешкінің алдынан, есектің артынан жүруден қо- 
рык, ал Мерзляковтың барлык жағынан да қорык»... Міне қазір 
мен, Мерзляков, сізден қорка да бастадым. Сіздің учаскеңізде 
мені тағы да кандайлық күтпеген уақыйға тосып тұр? — Бат- 
манов сөзіне жауап тосты, бірак Мерзляков үн қатпады.— 
Дүниенің бәрі былығып жатыр. Адамдардың реңі қашқан, 
үрейлі лакап таратушылар мен үрейшілерге кедергісіз жол бе- 
рілген — Панковты жоғалтқансыңдар!— деп Батманов әрбір 
сөзін зілдеп айтты.— Бұғазда не болып жатқанын әлі көргенім 
жоқ, ал сіздің трассаңызды басынан-аяғына дейін жаяу аралап 
шыктым. Бұл бір иесіз жатқан шым-шытырық түкпір. Автома- 
шиналар мен тракторлар тоқтап тұр, ал сендерге сан рет 
жаздық, баскармадан кетерде: трубалар тасылсын, азық-түлік 
тасылсын, материал тасылсын,— деп Қотляровскийдің мыйына 
да кұйған болатынбыз. Қыс өтпей тұрып тасыла берсін, тасыла 
берсін делінген. Қөктем келді-ақ кеш каламыз, қыскы жол 
бұзылады, ал жазғы жолды қапелімде жөндей алмайсын... 
Аралға көшуге де сіздің ешкандай даярлык жасамағаныңызға 
әбден сенемін. Бұғаздағы жұмысты бастау үшін Қотляровский- 
дің де түк істемегеніне әбден сенемін. Мұның өзі бүкіл кұры- 
лыска қауіп туғызады... Сіздерге не болған, жұмыстың мұнша- 
лықты кұлдырап кету себебі не? Трассаның басқа жерлерініи 
бірде-бірінде бұл тәріздіні көрмейсің. Мен мұнда жағдай жак- 
сы болады деп өзім де күткенім жоқ-ты, бірак мұншалықты 
кұлдырап кетеді ғой деп те ойлаған жок едім. Не демексіздер,
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сіздіц учаскеңіздің жағдайы басқаларға қарағанда жаман бо* 
лып ба? Жоқ, Адамдарды көп бердік, керекті заттың бәрі та- 
сылып әкелінді, учаскені бір жерден екінші жерге көшіру деген 
болган жоқ. Солай бола тұрса да, сіздерде жұмыс төрт аяғынан
аксап жатыр.

Бастыктың зілді айып тағуынан және оның сөзінің сондай- 
лык катаң түрде айтылуынан шошынған Мерзляков асыға-үсіге
өзі актала бастады...

— Құрылыс бастығы жолдас, жағдай кыйын. Мұндай 
кыйншылыкты өмірде көрген емеспін. Соғыс жағдайы катты 
әсер етеді, адамдарда табандылык жок. Қыян шетте жаткан- 
дыктан, көңіл күйлері жаксы емес. Ешкандай байланыс жоқ. 
Радпо істемейді, бір жері бұзылса керек. Ал, жұмыс жағдайы- 
ныи да соншалыкты майы тамып тұрған жоқ. Дәл осы жерде 
тұрмысты жақсарта коярлық жағдай бар ма? Жұмыстың да 
оиша еместігі, әрине, осыдан... Қазір жұмыстың ең бастысы — 
транспорт екенін мен түсінбейді дейсіз бе? Әбден түсінемін. Сіз 
Москвадан келмес бұрын, мен кызметке тағайындалған уакыт- 
та, баскарманың өзінде маған тапсырған болатын. «Шоферлар 
мен тракторшыларды ен бірінші орынға койындар. Оларға жағ- 
дай жасаңдар, олармен кол берісіп амандасуға, есімімен атау- 
ға, бір дастарканда отыруға именбей-ак койыңдар» — деген бо- 
латын.

— Демек бекерге кол беріп амандасып, бекерге дастаркан- 
дас болған екенсіздер ғой? Жәрдем етпеді ме? — деп БатманоЕ 
шенеп жымыйды.

— Жәрдем етпеді,— деп костады Мерзляков, жабыңқы пі- 
шінмен. Ол сықақ сезімнен жұрдай адам еді.

— Сізге Зятьков, Гончарук... Умара Магомет сыкылды та- 
маша адамдар жіберілді... өзіңіз ол адамды білесіз бе?

— Ыеге білмеске. Ыағыз барып тұрған даукестің өзі. Оған 
бэрі ұнамайды, барлығын жаратпайды!.. Сіз көп адам жібердік 
дедіңіз. Көп екені де рас. Солай бола тұрса да, арка сүйерлік 
біреуі жок,— деп Мерзляков байбаламдап, шағы.м айта берді.

Батманов оның сөзін бөліп жіберді:
— Үндемей-ак койсаныз жаксы болар еді. Сізбен танысқа- 

ныма жарты сағат қана болды, ал сол арада сіздің зар илеуіңіз- 
ден мүлдем жүрегім айныды. Бүкіл орыс тілінен барлык білетін 
сөздерініз тек зёріктіргіш сөздер ғана болуы керек...

Аяз шаңғыткан сұрғылт аспанда түсі суык өркеш-өркеш 
сұр бұлттар көшеді. Қыстын ерте түсетін кеші таянып келеді. 
Маңайда сіресіп жаткан ак кар. мұнай котаратын болашак 
тораптағы казіргі бар тіршілік, кардың осы сұр шекпенінің ара- 
сында жоғалып жаткандай.
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Тораптык кұрылыс алаңы төрт бұрышты, бір жағы — шыға- 
нақтың ішіне сұғына кіріп жаткан Чонгра мүйісі, екінші жа- 
ғы — тізіле тұтасып жаткан ұсак төбешіктердің жүлгесі бола- 
тын. Бұл жерде адам әрекетінің белгілерін көру үшін әбден көз 
салып карау керек: төбешіктердің бауырына жабыса салынған 
бірнеше аласа барактар, жеке-жеке тұрған екі-үш үй, дәл 
мүйістің өзінде тұрған кішкене ғана сарай, кұрылыс аланының 
орта кезіндегі карауыткан траншеяларда және бұғаздың мұзы 
үстінде там-тұмдап караңдап жүрген адамдар. Ана арада да, 
мына арада да омбы кардың арасынан күрекпен казып немесе 
аякпен тапталып салынған, жыланша иреңдеген жіңішке жол- 
дар. Осының бәрінің үстінен ондаған балғамен, адам айткы- 
сыз жез легенді біреу ұрып тұрған тәрізді, тарсыл мен ың-жың 
дауыс естіледі.

Беридзе мен Алексей кұрылыстың ең маңызды учаскесіндегі 
бұл тәрізді көңілсіз көріністі аса түнерген пішінмен шолып 
шыкты. Котляровский де бұлармен бірге болды. Рогов, Либер- 
ман және Карпов бірден-ак поселкеге кетті, төбешіктің бауы- 
рындағы көзге азар түсетін бірнеше барактар осылай деп 
аталатын. Филимонов мүйіске — шоферларға кетті. Тополев пен 
Таняны Котляровскийдің үйіне апарған. -Щ

— Еңбектеріңді көрсетіқдер, мактаныңдар,— деді Беридзе 
инженерге кабағын түйе.

Бүлар Насос-дизель станциясының үйі салынатын жердев 
казылып жаткан кұрылыс аланының ортасына таман келді. 
Мактамен сырыған жылы киім киген жұмысшылар тастай тоң 
болып катып калған жерді лом және кайламен кашаулап омы- 
рып казып жатыр. Бірнеше адам екеу-екеу болып зембілге сал- 
ған топыракты колдасып тасып жүр. Шұнкырдың түбінде екі 
жерге от жағылған, бұлардың жанында тағы да ондаған адам- 
дар жылынып отыр. ,

— Бұларыныз н е ?— деп сұрады Беридзе Котляровскийден.
— Шұкырлар ғой. . і
— Шұкыр екенін білемін, албасты ғана басса сіздерді,— 

деп буркылдады Беридзе.— Жұмыстың осыншалык жабайы 
түрін неге колданасыздар? Жерді алдын ала неге от алғыш 
дәрімен копармадыңдар?

— Солай істеу ойымызда бар еді. Бірак взрыв жасайтын 
дәріні бұғаздан траншея казу үшін үнемдеп сактау керек дегеи 
сіздің нұскауыңызды алдык.

Ойлау деген болу керек кой! Үнемдеу деген — мүлдем 
пайдаланбау деген сөз емес! Взрыв жасауға керекті біраз дә- 
ріні ғана запаска калдыру керек еді.

— Взрыв жасайтын дәріні үнемдеген екенсіздер делік,— 
деді Ковшов.— Мына каткан жерді от жағып жылытуды ұйым- 
дастыруға болмас па еді. Отты екі жерден ғана өлусіретіп жак-
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пай, айталык, жүз жерден лаулатып маздатсандар болар еді
ғой. Отын үнемдедіңдер ме? ' *

— Білгілеріңіз келсе, бізде отын жоқ. Ағаш тасып әкелетін
көлік те жок. ;

— Автомашиналар кайда?
— Көздерініз көрді ғой, барлығы дерлік токтап тұр. Ал,

жүріп жүргендері труба тасыйды.
— Аттар кайда?
— Оларды менің көзім де көрген жок. Жем-шөп даярлан- 

баған, аттардың біразы сойылып кетті, калғандары өліп калды.
— Тракторлар ше?
Котляровский ылғый сіңбірінумен болды. Беридзе ызалы 

көзімен оны ішіп-жеп барады. Алексей жолдасы ашу үстінде 
қатты кетіп калар деп қауіптеніп, шолак тонының жеңінен тар-
тып:

— Жүр әрі карай көрелік,— деді.
— Не көретіні бар? — деп бүрык етті Беридзе.— Әрегірек 

жерде резервуарға арнап траншея казылып жатыр, ал оны да 
колмен казуда. Ондаған мың текшеметр жерді колмен казбак!
Солай ғой?

Котляровский солай деген кісіше басын изеді.
— Металл ыдыстарды кұрастыруды да колмен іетеп жатыр! 

Осы тарсыл-тұрсылды естігенде: мұнда жұмыстың бәрі Біріниіі 
Петр заманындағы тәрізді адамның ащы тері шығып істеліп 
жатканын бірден-ак ұктым. Саған инженердің дипломын кім 
берді? — деп акырды Беридзе ашу кернеп кетіп.

Бұғаздын дәл жағасына жакын жерден адам айткысыз үл- 
кен, тереңдігі бір метр үш дөңгелек ор казылған екен. Жұрт 
жерді кайламен тырбаңдап казып жатыр, ымырт жабыла ор- 
дыи үстінен караңдап олардың бас киімдері ғана көрінетін еді; 
Анадай жерде үлкен темір шеңбер жатыр, оның тек сегменті 
ғана жетпейді. Темір тойтарушы екі ұста кезектегі үлкен табақ 
темірді кыздырып жатыр. Көмекші жұмысшы темір кызып жат- 
кан жылжымалы көріктің жанында дап-дайын болып тұр.

Беридзе қатты кыпжылып басын шайкады. Оның Алексей- 
ге бірдене айткысы келді, бірак даусы тарсыл-тұрсылдың 
ішінен естілмеді, инженер тек колын ғана сермеді. Алексей 
жұмысшыларға таман келді де, біреуінің иығына колын са.пып, 
жұмысты токтата тұрыңдар деді. Тарсыл-тұрсыл дауыс басыл- 
ганнан кейін де, кұлактан шуылы кетпеген сыякты әсер етеді.

— Мұнымен көптен шұғылданып жатырсыңдар ма? деп 
сұрады Алексей.

— Көптен бері!
— Сізге қандай тапсырма берілген еді?
— Ешкандай,— деді күліп тойтарушы, ол көз кынығымен

жолдастарына карап койды.— Істеуге де, істемеуге де бола-

3 0 — В Ажаев.
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ды — бәрібір. Біздің шегелеп жатканымыз, өзіміздін долбары- 
мыз, іш пыспаудың амалы. Бастықтан шегелеуге бола ма,— 
деп сұрадык. Құп болады, істей берівдер,— деді.— Міне тарс- 
тұрс шеге тойтарамыз да жылынамыз.

— Егер де шеге тойтаруға ниеттенген болсаңыздар, онда 
пневматикалық әдіспен істесеніздер еді. Қолмен істегеннен 
гөрі көшлдірек кой. Әлде механизмдерініз жок па?

— Механизмнің әртүрі бар, бірак олар боска жатыр. Мұн-
да бәрі колмен істеледі. Электр тогі мүлдем жок. Қөшпелі стан- 
дия әлсіз, азар-азар істейді. 5

— Біз электр станциясын салуымыз керек,— деп міңгірледі
Қотляровский. '

— Сіз нормировщик емессіз бе? — Әркімнің канша іетеге-
нін тексеріп жүрсіз бе? — деп сұрады шеге тойтарушы Қовшов- 
тан, ал жұмысшылар көңілсіздеу күлісті.— Тексеретін ештеңе 
жок, былай да бір карағаннан барлығы көрініп тұр. :'і]

— Қөрініп тұр,— деп келісті Алексей.— Бүгін осымен біті- 
рініздер. Енді жарты сағаттан кейін караңғы түседі, демалуға 
барғандарыңыз жөн болар.

— Жок, одан да біздің тарсылдата тұрғанымыз жаксы,—
деп тойтарушы көнбеді, тағы да алаң үсті кайтадан тарсыл-тұр- 
сылға айналды. і

Аяз мүлдем катайып, үскіре бастады. Қотляровский әбден 
жаурап тоңды. Алексей мұздаған бетін укалап, аяғындағы пи- 
масын бір-біріне соғып, суыкты мүлдем сезбеген адам сыякты 
болып тұрған Беридзенің суыкка беріктігіне таң калды, бірак 
Беридзенің сакал-мұртына мұз катып, кырау басып кеткен еді. 
Омбы карға малтыға инженерлер жағаға таман келе жатыр. 
Беридзе тұнжырап кеткен, үндемейді. Қовшов тағы да Қотля- 
ровскийден анау-мынауды білгісі келіп сұрай берді: Щ

— Сіздердің жұмыстарыңыздың бәрі осындай болып шығу
себебі не? Ешбір жоспарсыз кездейсок жұмыстармен шұғылда- 
нып жатырсыздар, бас инженердің берген нұскауының бәрін 
елеусіз тастағансыздар. Адам күшін ең маңызды жұмыстардың 
төңірегіне жыйнап алудың орнына, уақ-түйекке ыдыратып ал- 
ғансыздар. Аралға карай жолды неге салмайсыздар? Бұғазда 
істелетін жұмыска деп істеп жаткан дайындықтарыңыз кайда? 
Сіз жетінші ноябрьде шыккан сонғы бұйрыкты алдыңыз ба?

— Жетінші ноябрьдегі. Ондай бұйрық алған жокпыз,—
деп күңк етті Қотляровский. я

— Сіз мені ұятка калдырдыңыз? — деп күйінді Беридзе.— 
Сізді осы жұмысқа ұсынған мен едім, көп үміт күтіп, сенген 
едім!

— Егер жұрттың бәрі торығып жүрсе, кандай жұмыс бол- 
макшы!— деп Қотляровский де даусын көтерді.— Москваның 
кұлауы жайында лақап тарағанда, мен өзім де не істерімді
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білмей аңырдым... Егер де оны күні ертең жапондықтар таптап
жүретін болса, аралға кандай жол керек. Қыскасы, біз бұл 
жерге несіне келдік, мұндағы біздің тырысып босқа арамтер 
болуымыздың кімге кажеті бер?..

Алаңның екінші бір шетінде барактардан окшаулау, төбе- 
нің бауырында тұрған жаңа ғана салынған, есік-терезесі жал- 
тыраған әдемі үйге Мерзляков Батмановты алып келді.

— Демалыңыз, жылыныңыз, кұрылыс бастығы жолдае. 
Құдайға шүкір, үй жылы, әрі тыныш.

— Бұл үйде кім тұрады?
— Мен тұрамын. Жұмыс бастығы Қотляровскнй мен бух-

галтерге де дәл осындай үй салып бердік.
— Жылы дейсіз бе? Тоңбайсындар м а ? — деп сұрады Бат-

манов.
— Жылы,— деп бойы жеңілдей күрсінді Мерзляков. Мұнда, 

бұғазда, ылғый жел соғады да тұрады, жылудың бәрін сол ай- 
дап кетеді. Міне, тек бүгін ғана сіздердің келулеріңіздің кұр- 
метіне жел болған жок... Осындай суык болғандыктан пешті 
үздіксіз күні-түні жағуға тура келеді.

— Отын, сірә көп кететін болар?
— Қөп кетеді. Бір жаксы жері, тайгада тұрамыз ғой.
Бұлар айнала коршаған өркештеп биік жасаған дуалы бар,

оның үстінен үш катар істік сым жүргізген бір катарлы үйге 
жакын келді. Құлазыған учаскенің көңілсіз, түнерген есіз дала- 
сында тұрған бұл үй соншалыкты анайы, көзге шыкқан сүйел- 
дей болып көрініп тұр.

— Алайда, сіз тым сыпайылап айткан екенсіз,— деп Батма- 
нов күліп қойды.— Мынау жай үй емес, жатқан бір кең сарай 
ғой!

— Жобасы Қотляровскийдікі. Осының бәрін ойлап шығар- 
ған сол, әйтпесе менің бұған акылым жетпеген болар еді.

— Менің шамалауымша, дуалды ойлап тапкан ол емес, өзі- 
ңіз шығар деймін. Бұл тәрізді дуал ойлап шығару инженер- 
лердің ісі емес кой.

— Дуал менің ойлап шығарғаным, кұрылыс бастығы жол- 
дас, мұны дәл таптыңыз,— деп Мерзляков жарамсактана күлді.

Мерзляков сырткы есікті ашты, бұлар кораның ішіне кірді. 
Жаңа салған сарайдың ішінен шошканың корсылдаған даусы 
естілді.

__ Мұнда сіздің толып жаткан шаруашылығыныз бар екен
гой| — деп таңданды Батманов.— Жаман емес. Сыйыр, шошка,
тауык, ә?

— Шошка мен кұс. Онсыз болмайды.
Батманов Мерзляковтың кора-копсы мүкембалдарын әбде» 

мұкыят карап шықты.

30* т



Осынша жүкті осында бұғазға сіздің калай жеткізгеніңізге 
р-үсінбедім? Кім жәрдемдесті? Бүдан он бес минут бүрын, мен 
різді салдыр-садак адам шығар деп есептеген едім. ІІІынын 
антканда мен катедесіппін... Бұд тәрізді шаруашыдыкты бас- 
карып отыру оп-оңай бода койып па? Бұд тодып жаткан уа- 
қытты адады ғой. Айуан деген бағып-кағуды, жемдеуді тідейді 
емес пе? ■ д.^

— Әбден дұрыс айтылған сөз,— Мерздяков Батмановты 
аяғынан-басына дейін сүзе бір карап өтті де, бастыктың әңгіме- 
нің ұшын кай жакка аударып бара жатканын түсінгісі кедді.

— Мен, сірә, сіздің үйге бармай-ак коярмын,— деп үйгарды
Батманов кенет.— Одан да поседкені көріп шыкканым дүрыс 
'бодар. ••

Сізді ертіп жүруге әмір етесіз бе, кұрыдыс бастығы жоддас.
— Ыктыярыңыз бідсін. Егер шаршасаңыз, дем алсаңыз да

бодады. 3
— Жолшыбойғы темір тойтарғыштардың тарсыды Батма- 

ңовтың да көңілін бөдді. Од содарға карай бүрыдды
— Ымырт жабыдып кадды. Тегі, жұмысты аяктайтын уакыт

жеткен шығар,— деді Батманов. *
— Үйдеріне қуып та жібере алмайсын. Еңбектегі ынта емес 

пе? — деп мактанды Мерздяков.
— Еңбектегі ынта дейсіз бе? Кане, ендеше осыдардан ең-

бектегі ынта жайын сүрайыкшы.— Ол жүмысшыдарға жакын- 
дап келді де, шетте тұрған біреуіне былай деді: — Караңғы 
түсіп кетті. Енді жұмысты токтатса да бодады. Дем адатын 
уакыт жетті. I
. Темір тойтарушы жакын кедген адамның бетіне жаксылап 
тұрып карап адып: ; ТЯ

— Демалуға дейсіз бе? Біз демадуға күштар бодып түрға- 
ңымыз жок.

— Неге одай? 'Я
— Тегі. сүрауынызға карағанда, сіз мұнда жана кедген

адам бодарсыз. Неге кұіптарданбайтынын жата-жастана бідетін 
боларсыз... 'Д 1

Батманов посепкеге карай бет адды. Мерзляков ойга шом- 
ған, өте мазасьпданған пішінмен онын сонынан ка.пмяи кяпен- 
кесі тәрізді ере берді. Бұларға Либерман карсы жолыкты. Ол 
,барактан ілығып келе жатыр екен. Батмановты көре сала, жаб- 
дыктау кызметкері өзіне тән мінезбен екі колымен бірдей ба- 
.сын каусыра үстап тұра калды:

— Шешетайым-ау, бүл не деген сұмдык! Жұрттын калай 
тұрып жатканын өз көзіцізбеи көріп шығыңызшы. Мен дереу 
шара колдану үшін жүгіріп барамын.
, Либерман, дүрмек жасамай-ак, аздап сабыр еткін! — деп 
айғайлады оның артынан Батманов.



£•; - V 7,•.нБірінші барактың жанында тұрған Роговты көрді. Ол бш 
көзге тоғанак бергендей сөлекеттеу жас жігітпен әнгімедесіп 
тұр. Рогов бір калыппён, сабырмбн сөйледі, алайда тындап тұт 
,ру женіл болмаса керек: жіпіт тарткан сымдай боп, Роговтың 
жерге тыға айткан сөздерінен тенселіп кетеді. .,т

— Әнгіме не жайында? — деді Батманов кетіп бара жатып. 
Шаруашылык баскарушымен танысып жатырмыз,— д^п

Рогов кыска жауап кайырды. •
Асығыс сала салған және бір жағына кыйсайып та үлгерген 

барак каранғы еді. Үлкен үстелдің үстінде сығырайып тұрғаү 
шамнын жарығы бүкіл үй ішіне жетпейді. Вагоннын іші тәт 
різді етіп жасаған сәкілерде пималарын, бас киімдері мен күр: 
телерін шешпеген адамдар жатыр. Бірнеше адам кысылып- 
кымтырылып шойын пештің жанында жылынып отыр. Үйдің 
іші күрк-күрк жөтел,.түшкіргендердің даусы,

Амансыздар ма, жолдастар! — деді Батманов., .Ү;1
Мүнын сәлеміне ешкім жауап кайырмады. Барактын іійін 

ара.пап келе жаткан Батманов пешке Колын тигізіп еді, болар,т 
болмас кана жылы екен. Батманов стол жанында түрған орын- 
дыкка келіп отырды, шылымын алып тартып, темекі салатын 
сауытын аузы ашык күйі столдың шетіне койды. Ол.үн катпа^ 
тан жан-жағына көз салып караумен болды. Баракта тұруШЬі- 
ларда да үн жок, олардың көзі келген адам мен столдын үстін- 
де жатқан темекі сауытында болды.

— Немене, осылай үн катыспай отыра береміз бе? Қалар
түрып жаткандарынды айтыңдар,— деді Батманов жайдары 
жүзбен. ' . • • .

— Айтатын несі бар. Егер көзіңіз болса, өзініз де көресіз 
ғой. Суыктан бүрсеңдейміз, не күтетінімізді өзіміз де білмей- 
міз,— деп жауап берді пеш жанында тұрған еңкіш Жаурын- 
ды, бүкірейген карт адам.

Батманов оны таный кетті.
— Зятьков жолдас? — келіп жеттім деніз! ? ,
— Келіп жеттік кой, бұдан әрі барар жер жок,— деді Карий

түнеріп. Ү ■ - *
— Гончарук кайда?
— Осында. Ауырып жатыр. . . ч ■ '
__ Жарайды, 'Зягьков жолдас, енді еөзді учаске бастығына

берейік. Осында' кожайын ретінде, ол казір бізге турғың үйлер- 
ді неге соншалыкты жаман, тіпті сарайдан да нашар етіп сал> 
ғанын түсіндіріп айтып берсін. Барактар неге суык? Отын қайр 
да? Батманов бұл сүрактарын Мерзляковтың бетіне карамай
тұрып берді. . Л

_  Отын тасуға бір машина бөлшген,— деді Мерзляков.-^
Отынды алыстан тасуға тура келеді, сондыктан бір машиңа 
керекті отынды тасып үлгіре алмайды. Жол да тасуға мүмкін-
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дік бермейді, кар басып калған, осында отырғандардың бәрі де 
біледі, машина да әлсін-әлі жолда тұрып калады. Я

— Жол неге нашар? Егер аз болған күнде, неге бір-ак ма- 
шина бөлінген?

— Барлык транспорт өндіріс үшін керек болды. Машина 
труба тасудың өзіне де жетпейді. Өзіңіз де көрдіңіз ғой.

— Көрдім, сіздің транспортыңыз токтап тұр,— деді Батма- 
нов.— Мұның себебі не? Осыған кішкене көңілдірек жауап 
берсеңіз кайтеді, кожайын!

Батманов барактың ішін аралап жүріп, адамдардың бетте- 
ріне үңіле карады. Осында тұратын жүз елу адамның ішінен 
он бес адам тұмау-сүзек болып, ауырып жатыр. Тіпті баскала- 
рының да өңі онша емес, жүдеген, кір баскан, сакал-мұрттары 
алынбаған. Барактың ауасы адамды тұншықтырарлык иіс-қо- 
ңыс, тіпті ауыр.

— Ауру адамдар сау адамдардан неге бөлінбеген? Бұл 
жұкпалы ауру пайда болғанда койылатын ең бірінші шарт 
емес пе? Адамдардың тұрмыстарының осыншалық жүдеушілік- 
ке ұшырау себебі не?

Мерзляков үндемеді.
— Сіздерде монша бола ма? — деп Батманов тағы да жаңа

сұрак бере бастады. ,1
— Моншаға су жоқ,— деді Зятьков.
— Су неге жоқ, учаске бастығы?
— Құдыктағы су катып калды. Суды өзеннен тасып әкелуге 

тура келеді, ал өзен алыс. Тағы да барпығы транспортка келіп 
тіреледі. Ауыз судың өзін азар тасып әкелеміз...

Өзінен көзін алмай отырғанын байкап калып, Батманов 
нарада отырған бір жұмысшының жанына келіп отырды.

— Жаңа осында шофер Сморчков кіріп шыкты,— деді жұ- 
мысшы.— Москваның түбінде немістердің талкандалғанын ай- 
тып кетті. Мұны оған кім айтты, сен бе?

— Я, мен айттым. Кызыл Армия жеңіп шыкты, немістерді 
Москвадан ары куып тастады.

— Сүйтіп, бұл рас болып шыкты ғой! — Бүкіл барактың 
ішіндегілердің бойы сергіп кетті. Біреулер куана лепіріп, 
катты сөйлеп жіберді. Жұрт козғалысып біріне-бірі таяна 
түсті.

— Ж аксы хабар әкелгенің үшін, саған көп рахмет,— деді 
Батмановтың жанағы сөйлескен адамы риза болып. Ол сөзін 
тусінікті сөйлемей, жеке сөздерді кате кұрастыра сөйлеуші еді

— Осында біреулер ұзын кұлақ хабарды даурыктырып, 
Москва немістердің колында десіп жүр. Мен бұған нанғам жок: 
немістер калайша алады. Сталин Қызыл алаңда тұрып, біз же- 
ңеміз деді, ал сүйте тұрып, кенеттен Москваны беріп қояды.
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Ол үн катпай, Батмановтан көзін алмай карауда болды да, 
аяғын жылы киімнің астына ораңкырап кымтап койды.

— Сіз де сыркатсыз ба? — деп сұрады Батманов. Ол кім- 
мен сөйлесіп отырғанын сезіп те койып еді.

Ауырмай көр мұндаі
— Тұмау ма? Ыстығыңыз бар ма?
— Тұмау деген не? Дертім жүректе, басым да, жаным да 

ауырады. Осы үшін-ақ құса болып дертке шалдықтым,— жұ- 
мысшы қолымен Мерзляковты нұсқады.— Несіне сұрайсың?
Дәрігерсің бе?

— Ж ок, кел танысайык, мен сіздердің кұрылыстарыңыздың 
бастығымын, менің аты-жөнім Василий Максимович Батманов.

Жұмысшы орнынан ұшып тұрды, ол орта бойлы бірак кең 
иыкты адам екен. Барактың іші айғай-шуға толып кетті.

— Біз сені зарыға күттік, ой кандай күттік! — деді жұмыс- 
шы.— Мұнда жете алмас деген еді. Шалғай жер, жол жок, үс- 
кірік суық. Жердің түбі. Сені Дудин жіберді ме, немесе өзің 
келдің бе?

— Дудин де жіберді, өзім де келдім. Жолдастар, мен мұн- 
да бұдан бұрынырак неге келе алмағанымды сіздерге кейінірек 
айтармын. Өз орныма сенімді деген адамды жіберген болатын- 
мын, бірақ ол бір кайырсыз сапарға, бакытсыздыкка ұшырап- 
ты. Тегі, сіздер оны көрмеген де боларсыздар. Ал, мен сіз 
жайында көп әңгімелер естідім. Сіз темір пісіруші, Умара Ма- 
гометсіз ғой, дұрыс па?

— Дұрыс. Умара Магометпін. Темір пісіруші болғамын.
— Болғансыз ғой? Қазір ше!
— Қазір мен боска карап жүрушімін. Жатып ішермін.
— Неге боска қарап жүрсіз?
— М аған деген жұмыс жок. Осында келуге кұлшына асык- 

тым. Мұнда менің жұмысым кажетсіз болып табылды. Мен 
Дудинге арыз жібергемін. Егер де сен келмегенде, бұл жерден 
кашып кеткен болар едім. Барлығына да кашуға тура келер 
еді, жалғыз Мерзляков кана калар еді. Немесе оны өздері-ак 
куып жіберген болар еді...

— Демек, жүртка жұмыс та табылмаған ғой?— деп сұра- 
ды Батманов бетін Мерзляковка карай бұрып:

— Ж олдас кұрылыс бастығы, труба пісіру жұмыстарын әлі
бастағанымыз жок...

— Мен темір пісіру жұмысын сұрап отырғаным жок, деді, 
Умара кенет ашу кысып.— Трубаны тиеуге де ризамын. Қар 
күреуге де ризамын. Қайда жіберсең, онда жібер, тек жұмыс- 
тан пайда шығатын болса болғаны, тек мені боска отыратын 
адамға айналдырып жіберме. Міне, осы отырғандардың барлы- 
ғына карашы, тракторшылар, темір пісірушілер, слесарь, ман- 
терлер — барлығымыз да жұмыс істегіміз келеді, қандай жұмыс
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болса да істеуге әзірміз.— Казір біздің жұмысымыз жоқ екен, 
кейін болар. Құрылыс жұмысы біртіндеп етек ала бастауға

'тиісті. . , 1 И
— Дұрыс айтылған сөз, Умара жолдас! — деді өрепкігенін

басуға тырыскан Батманов. ' щ
Умара Мерзляковка жакындап келді де, сондайлык кыйна- 

лып, кынжыла, бетіне тура карап айғай салды:
— Бізді жатып ішер еткенін үшін, ешкашан кешірім жаса-

маймыз! Батмановтың не айтканын естідің бе? Ол кожайын. 
Ал, сен ше... Сен кожайын емеесін. Сенімен біз еңсеміз түсіп, 
кұрыгі біте жаздадык. Мен сенен кашып-ак кеткім келді, ал, 
бірак кайда кетерсің? Және кашып кетуге де болмайды. Мені 
майданға жібермей койды, осыншалыкты алыска әкелгенде ме- 
ні нефтепроводын пісірсін деп әкелді. Мені Дудиннің өзі жібер- 

'ді. Біз бұл жерге жетуге кандай асык болдык... Машинаны ар- 
'камызға салып сұйреттік, жаяулап жүрдік... Айтшы. осылардың 
бәрін не үшін істедік? *

— Сіз айкайламаңыз, менің кұлағым керең емес,— деп 
‘Мерзляков кабағын шыткан күйі темір пісірушіден аулағырақ 
кетті.

— Сенің кұлағың керең емес екені рас,— деп күлді Ума-
ра.— Бірак сен кұлағыңа мыктап тұрып әдейі макта тығып ал- 
ғансын... Жоқ, мен айғайлаймын, сен тыңдайтын бол! Құрылыс 
бастығы сені де, мені де көрсін. Кімнің айтканы дұрыс, кім 
айыпты екенін ол айтсын. 1

— Мен сізді тәртіпке шакырамын!— деп ашуланды Мерз- 
ляков. . . . . . .

— Тәртіптің кандай болатынын өзіңіз білесіз бе? — деп 
сұрады Батманов зілді дауыспен.

— Жаксы емес, Мерзляков, тіпті жаман. Біздікі ит байласа 
тұрғысыз өмір,— деп омыраулады Умара.— Суык деп сені кі.на- 
лап отыр ғой дейсің бе? Жок, суыкка сені кіналамаймыз. Кар- 
нымыз аштығын ше? Бұған да кешірім етеміз. Су тапшылығын 
ба? О да жарайды. Тартуға темекі бермегенің бе? О да солай-ақ 
болсын.... Менің екі інім соғыста жүр, оларға да жеңіл емес. 
Сен бізге токсан тоғыз рет айттың ғой: «Талап етуге болмай- 
ды... соғыс»,— деп.— Қарсылығымыз жок, дұрыс... Бірак сен 
бізді ұлтарак еттің, жігер-күшімізді кұм қылдың ғой. Істеқ- 
тін жұмысымыздан айырдын! Кұрылысты кұлаттың! Мұны 
саған кешіре алмаймыз! — Ыза кернеп, ашуланған бойы ол 
бетін Батмановка бұрды: — Бастык Батманов, мұны соттау 
керек!
. . Сендерге кім жұмыс бермеді! — деп Мерзляков, мойнын 
ішіне тартып, кымсына жауап катты.— Сендердің оздеріннің 
кұлыктарың болған жок. Кел, іетей беріңдер.

Жалған сөйлеуге жарамайды, Мерзляков! — деді Зять-
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,Ков бойын жазып.— Сен өте нашар кожайынсың, бізді осы
пәлеге әкеліп ұрындырдың?

Батманов зілдей ауыр көз карасын учаске бастығынан ау- 
дармастан отыр.

— Жолдастар, мен сіздермен бірлесіп кол ұстаса отырып, 
жұмыс істеу үшін келдім. Барлығын әбден бір тәртіпке келтір- 
мейінше және жұмыс көңілгідей аякка басып кетпейінше/мен 
бұл арадан кетпеймін,— деді ол орнынан тұрып. Мерзляковка 
бұрылды да Василий Максимович: — Жүрініз,— деді.

Барактан шыға салысымен-ак Батманов Мерзляковтың 
кеудесінен капсыра бүріп, аяғын жерге тигізбей дедек какты- 
рып өзіне таман тартып алды да, катты акырды, бұл кезде 
оның бойын ашу мен ыза кернеп, билеп әкеткен еді: ’

— Сіз өзіңіз кімсіз, Мерзляков? Біздің адамдарымызды, 
біздіц ісімізді осынша корлауға батьілыңыз барған болса, онда 
сіз өзініз кімсіз? Сізге көрсеткен осыншалыкты сенімді кайда 
койдыныз, неге жұмсадыңыз? Бүкіл кателіктер мен жаза басу- 
шылыгыңызды, жұмыска орашолактығыңызды, барлығын 6Ы- 
лыктырғаныңызды, барлығын іске алғысыз еткеніңізді... кешір- 
ген болар едім... Бірак, егер де сізге совет адамдары шошкадан 
арзан болып көрінсе, онда сіз барып тұрған оңбағансыз. Ал біз 
сізді соттайтын боламыз. Соттайтын!

Ол кырылдаған Мерзляковты үйіріп итеріп жіберді, зәресі 
тас төбесінс шығып, кұты кашкан Мерзляков карға омакаса 
кұлады.

Жұдырығын катты түйіп алған Батманов, бейуакытта жүгі- 
ре басып келеді, ол көз алдында не барын абайлаған да жок. 
Бұған карсы келе жатқан Рогов, оны тіпті күшпен токтатты:

— Василий Максимович, бұл шаруашылыкты менің кабыл- 
дап алуыма команда беріңіз. Учаске маған колайлы, ұнайды.

Ентіккен Батманов, сөз катпады. Рогов оның есіне са- 
лып:

— Сіз маған таңдап алуға праволысың деп уәде бергенсіз. 
Міне, мен осыны таңдап алдым.

— Уәле еткемін. Қабылда. Қазір, дереу кабылда!— деді 
Батманов ентіге сөйлеп. Әбден түнілу дәрежесіне жеткенше 
азап шеккен барактың адамдары оның көз алдында тұрды. 
Біз бұл адамдардың алдында сонша кіна.пымыз. Енді біз олар- 
дың алдында сенімге жетуіміз керек. Олардың алдында жұмы- 
сымыз бен акталып шығуымыз керек. Жұрттың бәрі мұрнына 
су жетпейтіндей болып істесін... Ертең мен баракка келемін, 
оиың іші калай да жылы болсын! Қайтсе де таза болсын! Ауру- 
ларды бөлу керек. Тамактың кандайы мүмкін болса барлығы 
берілсін. Азык-түлікті аямаңдар. Тартуға темекі берілетін бол- 
сын. Жұмыс берілсін — керекті жаксы жұмыс берілсін. Олар 
мұндай жұмысты ансап отыр, білек сыбанып кірісуге әзір отыр...
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Ал, сен неге мелшиіп т\'рсын? Кыймылда! Либерманға айт, 
егер тез кыймылдамаса, жанын шығарамын. Щ

— Баяндауға рұксат етіңіз? — деп Рогов тез ғана сурады
да, жауап алуды күтпестен, рапорт бере бастады: — Мен ша- 
руашылыктың бастығын — уш машина мен біз мініп келген ат 
шаналарды беріп отынға жібердім. Бір машинаны суға жібер- 
дім. Карпов нивхтарға кетті, балык, ет кағыстырып тауып әкел- 
мек. Либерман асханада, асбасшы орнына өзі кірісті, тәтгі 
етіп кешкі тамак пісірмек. "Щ

Караңғы елең-алаң ішінен Мерзляков келіп шыкты. Ол Бат- 
ыановтын көзіне карап, жәутеңдеп жалына бастады: ]

— Кұрылыс бастығы жолдас, барлык кыйыншылыкты еске 
алуыныз керек. Бастык жолдас...

Батманов оған назар аударған жок. Оны енді көрген де жә- 
не байкаған да жок. Ол ушін Мерзляков та Грубский тәрізді, 
дүниеде бар-жоғы бірдей адам болды. Бір адамнан тауалы кай- 
тып, үмітін үзді дегенше, Батмановтың өте сирек кездесетін бір 
әдеті міне, осылай болатын.
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Бірінші тарау 
БАСТЫ ТАБЫС НЕДЕ

Рогов учаскеде бағалы мүліктерді есепке соншалыкты тәр- 
тіпсіз алып, әрі ұқыпсыз сактағандарына қатты таңырқай оты- 
рып, істі мұқыят тексеріп кабылдай бастады. Мерзляков көніл- 
сізденіп үн катпады. Аға бухгалтер Кондрин, сопак бетінде 
корасан дағы бар өткір көзді, бойшаң келген арык кісі, мұнда 
жакында ғана келгенін, есеп жұмысы жөнінде колынан келген- 
нің бәрін істегендігін дәлелдеп жатыр.

— Бұл социалистік мүлік кой! Оған мұндай көзқарас жа- 
саған үшін сотка беріледі,— деді Рогов ызаланып.

Теніз жолының барында учаскеге көп механизмдер, кұрал- 
дар және материалдар тасы.пып үлгерген. Теңіздің сағасынан 
өткел салу үшін ол материалдардың біразы ғана керек еді, 
калғандарын кұрғактағы ең алыс жерлерге және аралға жет- 
кізу керек болатын. Судың жағасында шашылып жаткан жә- 
шіктер, машина бөлшектері және болат трубалар күртік кар- 
дың арасынан кылтыйып көрініп жатыр. Ал азык-түлік пен аса 
кымбатты материалдар апыл-ғұпыл жасалып, іргесінен саңлау- 
лары кнрініп тұрған ағаш сарайда сактаулы екен.

Рогов барактардан табылған канша адам болса, бәрін жый- 
нап аллы да, аланды тазартып, механизмдер мен материалдар- 
ды кардың астынан казып алып, оларды калканың астына 
жыйнастыруға бұйрык берді. Жұрт жағаға каптап шыкты. Ро- 
гов казіргі жұмыстың істеліп жаткан калпын бакылаи отырып, 
бүгінгі, ертенгі және жуыктағы күндерде не істеу керектігін 
ойланды. Кезек күттірмей істелетін жұмыстар өте көп болған- 
дыктан, олардың кайсысын бұрын істеудің кезегін бе.лгілеу де 
кыйын болды.

Мерзляков пен Кондрин Роговтың соңынан калман еріп 
жүр. Бұғаздың мұзы үстінде Батманов көрінді. Мерзляков лез- 
де-ақ барлык правосы мен жаксы тұрмысынан аиырылған
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сайын бастығының әрбір жасаған қыймылын бақылап, көзін
алмайды.

— Табиғатты тамашалап жүр м е?— деп Кондрин кекете 
ернін жымкырып, Батманов жаққа карап басын изеді.

— Сіздің табиғатыңыз кімге керек дейсіз! — деді Рогов кү-
йініп.— Бастык сіздің естен шығарып — жасамай койған жолы- 
ңызды енді калай етіп мұздың үстімен жақсылап жүргізуге 
болатынын карап жүр. Ал қане, бухгалтер: сырттан қарауыңыз 
жетер. Менімен бірге заттарды қабылдап алуды бастаңыз. 
Трактордан бастап шегеге дейін, бәрін де есеп кітабына жа- 
зып, жыйнап алу керек. 3

Бұл кезде Батманов қарсы алдында қатқан бұғаздың ұшы- 
кыйыры жок даласынан көзін айырмастан қарап тұр. Бұлт ас- 
тынан күн шыккан кезде алыстағы аралдың жағалауы көкшіл 
мұнар тартып, толкын-толкын болып көрінеді. Ол өте зор кере- 
мет жануардың селк етіп көтеріп алған басына ұқсап калкып 
тұрған Гнбельный мүйісі. Шынында да Василий Максимович 
жол салуға мүмкіндік бар бағыт іздеген еді. Егер де жергілікті 
адамдардың тәжрибесіне нансаң, бұғаз осы жуыкта жағадан 
айрылып козғалады екен, деп Беридзенің ескерткені оның бір 
бүйрінен кетпеді. Бұғаздың бірнеше жерін Беридзе зерттемекші 
де болды; оның ойынша мұз әлі жұка, тракторды көтеру былай 
тұрсын, автомашинаның салмағын да көтере алмауы мүмкін. 
Батманов аяғын катты-қатты басып, мұздың үстімен жүрді, 
оған каткан мұз бұғаздың екі жағасын сенімді түрде, әбден 
тұтастырған тәрізденді. 'Л

Өзіне карай келе жаткан Филимоновты көріп, кұрылыс бас- 
тығы жағаға карай бұрылды.

— Жұрттың біреуін калдырмастан ертең мұз үстіне шыға-
рамыз да, екі-үш күннің ішінде аралға баратын жол салып ала- 
мыз. Сонсоң олардың бетін Адунға қарай бұрамыз,—  деді Ва- 
силий Максимович. ;Я

— Маған ең керегі — жол. Жол болса, әрекет те болады. 
Машина мен шоферлар үшін мен уайым жемеймін,— деді Фи- 
лимонов.

— ^Жолдың салынранын күтуге тиісті болғаны онын сенімі- 
нен айырды, колын жіпсіз байлады. Екі күнде немесе бір жеті- 
нің өзінде жол салуға болады дегенге Филимонов сенбеді.
Мұздың калыңдығы күдікті деген сөздер оны одан әрі кобал- 
жытты.

Ең керектісі жол емес, шоферлар мен машиналар,— деді 
Филимоновтың күдіктенгенін байкаған Батманов,— Менің бай- 
қауымша, сіз шыйраңкырап, пысудың орнына берекеңіз кашып, 
бұйығып барасыз. Транспортшылардың: асфальтті тактайдан 
тас жол салып бер, оны бер, мұны бер, тағы басқасын бер, сон-
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да ғана барамыз дейтін масылдық әдетті бірте-бірте үмытқан
ақыл болар деймін.

Учаскеде асфальтті жол салу туралы ойлаудың ауылы алыс 
жатқан болатын, тіпті тұнжырап отырған Филимонов та жымы- 
йып қойды.

— Шоферларыңа барайық, мен оларда әлі болғаным 
жок,— деді Батманов.

Олар жартасты мүйіс үстінде жападан-жалғыз тұрған, бө- 
ренеден салынған үйге таман көтерілді. Жалаңаш коңыр тасқа 
түскен карды жел үрлеп кеткен.

Сәкіде жаткандары, отырғандары, кызып тұрған пешке ка- 
рап түрегеліп түрғандары бар, үй іші адамға лық толы еді. 
Пештің ашық тұрған аузынан шыққан жалын, ыстан күңірт 
тартқан екі кішкене терезенің көзінен түскен күндізгі сәуледен 
гөрі жарығырақ сыякты. Оттың қызғылт сәулесі шоферлардың 
бетінде ойнайды. Үй махорканың кою көкшіл түтініне толы.

Батманов пен Филимонов пешке жақын келіп отырды. Ва- 
силий Максимович бас киімін шешті.

— Сонымен, темекі тартып отырмыз деңіздер? — деді Бат- 
манов, үзақ үнсіз отырғаннан кейін.

— Темекі үшін рахмет, Батманов жолдас! Сағынып едік,— 
деп бәрінен гөрі жакынырак отырған жаркын жүзді, жалпақ 
бет, толыкша келген біреуі жауап берді.— Москва жайындағы 
қуанышты хабарыңызға да рахмет, рухымыз көтеріліп қалды.

— Сіз шофермысыз? Фамилияныз кім?
— Фамилиям Ремнев. Әрі шофер, әрі тракторшымын. Бірақ 

менің жүк машинам да, тракторым да жоқ.
— Осылай шылым тартып, отка жылынып ұзақ отыра бер-

мекпісіз, Ремнев жолдас?
— Енді кайт дейсіз?
__ ң ан табу әрекетін жасайтын мезгіл жеткен болар. Хабар-

ды куанышты дейсіз. Бірак сіз оны тек еске алып кана коятын- 
ға ұксайсыз ғой?

__ 5 і3 пештің манында өзіміз тілек еткендіктен отырғаны-
мыз жок. Кейбіреулерімізді ертемен су әкелуге, отын тасуға 
жіберді, ал бізге істерлік жүмыс әзір табылмай отыр.

__ [’с табылмады ма? — деп Батманов таңыркап Филимо-
новка карады.— Қызык екен! Енді, есіңізде болсын: ертеннен 
бастап нанды мен өзім сататын боламын. Жұмысшы карточка- 
сын жумыс істемей, үйде отыратындардың карточкасына ауыс- 
тыруга* тура келіп жүрмесе не кылсын.— Әзіл сөз ашумен ай-
тылды. л

_ 5 гер де жол болмаса және ол жакын арада салынбаса,
біз не істеуіміз керек? Көпшілігіміздің машина, тракторлары- 
мыз тайгада жатыр,— деді Рогов. Ол Батмановпен барлығы- 
ның атынан әнгімелескен сыяқты еді.
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— Демек, сіздерге ағай жол салып берсе, машинаны ағай
жеткізіп әрі жүргізіп берсе, сіздер сонда ғана барасыздар ғой? 
Сморчков осында ма? щ

Бүрышта отырған Сморчков түрегелді. Оны тағы да біреу 
ауыстырып койған тәрізді, сакалын тазалап кырған және жый- 
накы киінген. ^

— Кешегі екеуміздің калай танысканымызды, бұларға неге 
айтпадын? Енді түрткі салудың керегі болмас деп, сөз бергенің 
есіңде болар.

— Жолдас Батманов, жол жөнінде, шынында да, түйыкка
камалдык кой,— деді Сморчков акырын.— Бүгін таңертеңнен 
бері жұмыс жөнінде талкылап, керісумен болдык. Бұрынғы 
учаске бастығына барып едік, ол бізге колын бір-ак сілтеді, ал 
жаңасына барып едік, ол әзірше кар күреуге шығыңдар,— деді, 
«Бір-екі күн токтаңыздар, жайласып, түсінісіп алуыма маған 
мұрсатана беріңіздер...» дейді. Осы бұғаз аркылы жол калай 
салынар екен деген бізде үлкен күдік бар. Мұз болса әлі жұ- 
ка және шеті жағадан копсып.түсіп кету ыктимал, бұл жағдай 
жыл сайын болып тұрады. Жолды әуелі кұрғак жерде-ақ 
жөндеп, бұғаздан әзірше аулак тұра тұрған тәуір болмас па 
екен? 1

— Міне бұл жұмыска байланысы бар әңгіме! — деп Батма- 
нов макұлдап койды.— Тек еен, Сморчков, каттырак еөйле! 
Кәне, кедергілерді кайткенде жаксылап жеңіп шығамыз, бірге 
ойласайык. Сіздерден менің тілейтінім де осы. Әрине, бастык- 
тың сөзін күтіп: ол газет окыйды, оған бәрі айкынырак кой деп, 
кол кусырып карап отыруға да және осымен өзін адалмын деп 
санауға да болады. Бірак мүндай адалдыкты менің жаным 
сүймейді. Бұл сыякты адалдыктан жаксылык шыкпайды: міне, 
Москваның түбіндегі женіске сіздер куандыңыздар да, тыныш- 
талдыңыздар. Отын әкеліп, маздатып жағып жылынумен ғана 
отырсыздар!

— Дұрыс, Батманов жолдас. Біздің кара терімізді шыға-
рыңыз— көптен бері жұмысты сағы нды к!— деді Ремнев дау- 
сын көтеріп. I  і

— Бұғаздың мұзын тексереміз,— деді Батманов.— Ол сон- 
іпалык коркынышты емес кой деп ойлаймын. Жо.пды сіздер 
өзлерініз жасайсытдар. Әрине, бір сіздер ғана емес, бүкіл 
участке болып іетейді. Бүғазға кыныр карауға болмайды, ол 
біздің басты міндетіміз. Жолды салуға екі күннен артык уа- 
кыт б^рмеймін. Жо.пдас Филимонов, екі күн жете ме?

— Үлгіреміз,— деді мүнан бір сағат бұрын жолды бір же- 
тіде жасай алар ма екенбіз деп күдіктенген Филимонов.

Оның бүған казірде де көңілі токырай койған жок, бірак 
Батманов пен шоферлар бұған тесіле карай калғандыктан, ол 
кейін бұлтара алмай, әлгі сөзін кайталап айтты.
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— Әбден улгіреміз.— Осыны айтканнан кейін баска лаж- 
дың жоғын түсініп, енді калай да үлгеру керек,— деді

— Ертеңгі түстен калдырмай машиналарды да тайгадан 
өздеріңіз алып келесіздер,— деді Батманов.— Әрбір шоферды, 
әрбір тракторшыны жұмыска жаңадан алмакшымын. Әрине, 
түзу машиналармен қабылдаймын. Кімде-кімді шоферлыкка 
немесе тракторшылыққа алмасам, олар кладовщик болуға Ли- 
берманға жалдансын.

Шоферлар бір адамдай шу ете түсті.
— Сіз тек бізге жол көрсетіңіз, содан кейін токтата алмас- 

сыз! — деді алпамсадай біреуі, тұрғанда төбесі үйдің сырғауы- 
лына жетеді.

— Олай болса жарайды, келістік! — деді Батманов, сәл
күлімсіреп Филимоновка карап.

Батманов өзінің барлық бригада мүшелерін Котляровс- 
кийдің үйінде ұшыратты. Филимонов пен Рогов өзімен бірге 
келді. Либерман стол қасында түскі тамак жабдығымен әбігер- 
леніп жүр, басқалары пешке жылынып, Васильченко Таняның 
арал турасындағы әңгімесін тыңдап отыр, ол шаңғымен сонда 
барып та қайтқан.

— «Тайсин» деген сөз құдайлардың үйі деген сөз,— деп 
кыз касын бір керіп қойды.— Құдайдың үйі болғанына бо- 
лайын! Құлазыған, қу дала! Қорқыныш! Жан-жағыма қара- 
дым да, тезірек тайып отырдым.

— Мұндай серуенге жападан-жалғыз бара ма екен? — де- 
ді Алексей риза болмай,— тап осылай кетемін деп Панков та 
кайтып оралмапты деседі. Сені осы кылығың үшін жақсылап 
тұрып жазалау керек еді.

Панко туралы естігенде, кыз тұнжырап кетті. Таняның 
аман кайтканына риза болған Беридзе, одан бұғаз мұзының 
калындығы, берік каткандығы туралы толық сұрастыра бас-
тады. •

__ Қарпов кайда жоғалып кетті екен ?— деп сұрады Алек-
— Менің әбден мазам кетіп болды.

__ Қарпов ешкайда жоғалмайды,—деді Беридзе.— Оның бо-
ранда не айтканы есінде бар ма: «Адун — біздің өз үйіміз!..» 
деген еді ғой.

Батманов үндеместен шешіне бастады. Аязда сақыйып ка- 
тып калған шолак тон каудырап еденге түскенде, отыра кал- 
ған адамға ұксайды. Василий Максимович шолақ тонды алып 
шегеге апарып ілді.

— Қайда барсам да,— деді ол, бетін сүртіп жатып,— бә- 
рінде өңкей жалқаулар, тілдерін безеп, жайбарақаттанып 
отырғандар. Либерман, сен бұларға тамақ беруді токтата тұр,
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өуелі жұмыс істеп адалдап барып ішсін. Әйтпесе Карпов болса 
кашып кетті, Васильченко спорт жорығын жасап шаңғы тебу- 
дің жолында жүр, баскаларын пештің маңыпан шығара ал-
майсың. я

— Василий Максимович, жан-жағыңызға а^айлап карауы- 
ңыз керек,— деді Беридзе.— Біз — Алексей, Кузьма Кузьмич 
үшеуміз жағаның бәрін кезіп шыктык және онша-мұнша жос- 
пар жасап та койдык.

— Жұрт бізден акылмен істелетін, катаң басшылык етуді
күтіп отыр. Қарап шығуды бір күнде де, он күнде де бітіруге 
болады. Ал біздің он күнге уакытымыз жок, барлығы — бір 
күн. Бәріміздің де бөлектеніп учаскені тұс-түсынан камтыйтын 
кезіміз жетті. Топтанып жүрмейік, бір-бірімізге кедергі келтір- 
мейік, казір бірден осылай келісіп алайык. Келісілмеген жұ- 
мысты істеуге рұксат етілмейді. Әне, Рогов бүгін учаскедегі 
барлык адамын жыйнады да, кар тазалатып, нәрселерінің есе- 
бін ала бастады. Бұл пайдалы іс, бірак ен басты жұмыс емес! 
Бізде бастыктар көп, егер де бәріміз бір тізгіннен ұстасак, лез- 
де-ак орға жығылармыз. Мен опыр-топыр, жүгеисіздікке жі- 
бермеу, жөнсіз бұйрык бермеу жағындамып. Келісілген және 
түсінікті жалпы жоспар керек. Ш

— Кім не нәрсеге жауап береді, соның міндетін бөлу ке-
рек? — деді Беридзе. Я

— Дұрыс, міне осыдан бастаймыз, Георгий Давидович, сіз-
ді мен жалпы баскарушылыктан әзірпіе босата түрам. Ковшов, 
Тополев және Котляровскиймен бірге өте-мөте инженерлік
істермен шұғылданыңыз. Рогов учаскенің шаруашылығын тәр-
тіпке салып, Либерманмен бірге тұрмыс жайын жөндеу ісін 
колға алсын.— Сіз Мерзляковты Новинскіге жөнелтуге бұйрык 
бердіңіз б е ? — деді Рогов сөзді бөліп.— Бірак актіге кол кой- 
ғанша, мен жібере алмаймын.

— Жаксы, тек менің көзіме керінбесін. Филимонов, сізге 
транспорт пен барлық механизаңияны өз колыңызға алуыңыз 
керек. Васильченко Таня өз міндетін біледі, біз онымен бұрын ке- 
ліскенбіз. Карпов екеуміз арал мен құрғақта жол саламыз. Кан- 
дай күшіміздің барын, келіңіздер, казір тексеріп біліп алайык.

Тамакты ұмытып, бәрі де Батмановтың айналасына жый- 
налды. Беридзе бір тарақ кағазды ұстап тұрып учаскеде кан- 
ша адам бар және олар кімдер екенін айтты. Осы жерде-ак 
оларды жұмыска бөлді. 'Я

— Тамақ ішейік!—деді Батманов катты дауыстап, өзі шап- 
шаң барып жұрттан бұрын столға отырды.

Ол бүгін кешке учаскенің бар адамын жыйнап алып алда- 
ғы тұрған міндеттерді талкылайтынын айтты. Филимоновка 
іэлектр станциясына баруды, баракқа кешке кайтсе де жарык 
беруді тапсырды.
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Жылжымалы электр станция қоиылған ескі сарай дала 
тәрізді аныраған, суық еді. Механик Серегин мен екі монтер 
рсмонттан кейін машина двигателін жыйнап бітіргелі жаткан 
болатын. Филимонов бұлармен танысты да, кішкене станция- 
ныц азғана шаруашылығын карап өтті.

— Қараңғы түсе жарық бересіңдер. Үлгіресіздер ме?
— Тырысып көрерміз,— деп мақталы курткенің сыртынан 

кәк комбинезон киген, жалпақ бет жас жігіт, Серегин сараң 
жауап берді.

Учаскенің не себепті электр жарығынсыз отырғанын, элек- 
тр станцияның неліктен осыншалық нашар халге келгендігін 
Филимоновтың анықтап білгісі келді. Сұрауларға Серегин кө- 
ңілсіздеу жауап берді.

— Жасыратын несі б ар ?— деп монтердің біреуі әңгімеге 
килікті.— Дұрыс жұмыс істеу үшін бізге ешнәрсе берген жоқ. 
Огын мен жағар майды үнемдеу туралы айтылған болатын. 
Бұл станцияның ешкімге керегі болған да емес. Бастығымыз 
Мерзляковтың бізге қойған тілегі біреу-ак: жарыкты оның 
үйіые токтаусыз беріп тұру болды. Біз осылай істедік те.

Ж анадан үлкен электр станция саламыз,— деді Филимо- 
пов.— Бұл жөнінде кейін толығырак сөйлесерміз. Ал бүгін ба- 
рактарға жарык беретін болыңыздар және үздіксіз берілетін 
болсын...

— Жарық болады,— деп Серегин уәде бірді.
Филимонов шығысымен көп кідірмей-ак электр станцияға

бухгалтер Қондрин кіріп келді. Бірнеше болымсыз сөздер айт- 
ты да, басқаларға білдірмей, механикке басын изеп, шеткерек 
шакырды.

— Осында үлкен бастықтар толып кетті, олармен, мүмкін 
сенің де сөйлескің келетін болар,— деді Кондрин сөзін тісінің 
арасынан шығарып.— Саған тағы да ескертемін: мен туралы 
бірдене айтам деп ойлап жүрме. Өзіңе жаксы болмайды...

Серегин Кондриннің айткан сөзі тіпті бұған катнасы жок- 
тай, шүберекпен колын әбден тазалап сүртіп, үндемеді.

— Менің айтқанымды естімейсің бе, мәстек?— деді бух-
галтер Серегинге өткір көзін кадап.

__ Менің адам сыяқты атым бар? — деп күңк етті механик.
__ д і1( сіз окымысты бола калған екенсіз ғой! Жарайды,

оқыған адамша-ак болсын,— деп мыскылдай күліп райласты 
Кондрин.— Серегин жолдас, мен сізден менің өзімді және ме- 
нің кай жсрдікі, кайдан келгенімді ойыңыздан шығаруыңызды 
өтініп сұранамын. Сіз мені білмейтін боласыз...

__ Сен Не істеуге ойладың, Сомов? Мұнда учаскеде неғып
журсін? Сенін Фамилияң неге баска? — деп Серегин ызаланып
айтып салды.

__ Үндеме, ФраерІ —  деді Қондрин ы збар лы  д ау ы сп ен  м еха-
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никтің колына жабысып, жан-жагына карап.— Көріп тұрмын, 
бүйіріңе пышак тілейді екенсің? Оны алатыныңа ант етем! 
Менің мүлтіксіз тигізетінімді сен жақсы білесің ғой. Ал егер де 
сені мен өлтіре алмасам, баскалар да табылады... <Я

— Сен неге байланыстың маған? — деді Серегин корықка-
нын жасыра алмай күбірлеп.— Менің сенде ісім жоқ. Мен 
өзіммен-өзім, сен өзіңмен өзің. Я

— Міне, бұл акылды айтылған сөз, естуге де жәйлі,— деді
Кондрин азырақ тынышталып.— Сен аузыңа берік болсаң, біз 
дос калпымызбен кала береміз. Л

Кондрин механикке тесіле карады да, жубата сөйледі:
— Сен ешнәрседен корықпай-ақ қой, менің койныма тығып

жүрген тасым жоқ. Бәрінен де тазарып, адалданып, жанадан 
емір сүрейін деген едім. Менің Сомов екенімді, түрмеде бол- 
ғанымды ешкім білмей-ақ қойсын. Я

— Неге борін де адалдықпен бастауға болмайды?
— Әркімнің өзінің ойлаганы бар,— деп Кондрин өтірік 

жайдарысып жауап берді.— Сен өз фамилияңмен адал өмір 
сүре бастадың, сенің қызмет орның да кішкене, елеусіз. Ал мен 
де Кондрин деген фамилиямен адал өмір сүре бастадым.— 
Іс мүлде баскаша: аға бухгалтер, сый-кұрмет, көп нәрсенің те- 
тігі менің қолымда. Түсіндің бе? Сен мені жолдас Кондрин, 
аға бухгалтер ретінде ғана білесің. Маған барлык жағынан 
сенуіңе болады. Егер де жаңылып басқаша атасаң,— онда өсие- 
тінді алдын-ала жаза бер...

Котляровскийдің үйінде... Басқарма кызметкерлері учаске 
бойынша Батмоновтың Ковшовқа айтып жаздырып отырган 
бүйрыгым тыңдап отыр. Электр жарығы абайсызда жалт ете 
түскенде, Таня айғайлап жіберді. Есіктен Карпов кірді. Оның 
тонынан суық лебі келіп тұр, үсті-басын қырау басқан. Балык- 
шы бөркін шешіп алып, амандасты да, көңілі толған пішінмен: 
мен: Я

— Сәлемдеме алып келдім, жігітім. Енді жұртты балыкпен
және нерпа етімен тамактандырамыз. Нивхтар сыйлыкка деп 
жіберді. Ц

Карпов кейін карады да, шеткерек ығысып тұрды. Оның 
артында ұзын байпағы, бүғы терісінен тіккен көйлегі және нер- 
па терісінен тіккен шалбары бар аласа бойлы нивх тұр еді. 
Басында аң терісінен тіккен найзадай шошақ төбелі бөрік еді- 
рейіп түр.

— Колхоз председателі Никифор Гибелька! — деп таныс-
тырды Карпов. 'а Н

— Амансыздар м а ?— деді конақ, қатты дауыспен, бүкіл 
кеудесін теңселтіп жіберіп. Оның әрең көрініп тұрған кысык 
көздері жымың кағады.— Товарды қабылдап алыңдар!

Далада үстіне балык тиелген төрт бұғы шана, олардың ка-
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сында жол көрсетушілері тұр. Бұғылар тармакты мүйіздерін 
шайкап, үйден шыккан адамдарға сескене карайды. Батманов 
нивхтерге шын көңілден алғыс айтты және оларды шайға ша-
кырды.

Рогов жыйналыс өткізу үшін ең кең деген баракты таңдап 
алды. Үш рет еденін жуғызып, екі рет пешін жақкызды. Сере- 
гин мен монтерлер бірнеше электр лампасын орнатып еді, сах- 
надағыдай жарқырап кетті. Сәкілердің арасынан жүретін жол- 
да тұрган ұзын столды кызыл шүберекпен жапты да, қабыр- 
ғаға Сталиннің суретін ілді.

Жыйналыс басталардан бірталай бұрын учаскенің барлық 
жерінен келген адамдар баракқа лық толды. Олар сәкіге үш- 
үштен орналасып, біріне-бірі тығылыса еденге де отырды. 
Жұрт топ-топ болып бірінен соң бірі келе бастады, барактағы- 
лардың бәрі кайтадан қозғалып араларынан орын беріп жа- 
тыр.

— Кіріңіздер, кіріңіздер, бәріңізге де орын жетеді! — деп 
Рогов жүртты жайдары жүзбен карсы алды.

— Мұнда, жоғары шық деп Ремнев кешігіп келген Сморч- 
ковты өзі отырған жоғарғы сәкіге шакырды.

Жыйналғандардың көңілдері көтеріңкі, түс-тұстан гуілде- 
ген әзіл сөздер естіліп жатыр. Батманов келіп кірген кезде, 
отырғандар оның амандасқанына көтеріңкі көңілмен жауап 
бергені сонша, тіпті барактың іргесін сілкіндіргендей болды.

Рогов кызыл шүберекпен жабулы тұрған столдың қасы-
на келді.

__ Жолдастар, он бірінші участке коллективінің жалпы
жыйналысын ашылды деп жариялауға рұқсат етіңіздер.

Жүрт ду кол шапалақтады. Осы қыйыр-шетте, бұларға бұ- 
рынғы үйреншікті өмірдің кайта басталғанына шектен тыс 
қуанды. Умара Магомет бірдеңе деп айқайлап еді, бірақ оның 
сөзі шулаған жүрттың даусынан анық естілмеді. Қол шапа- 
лақтау басылған кезде, ол былай деп айғайлады:

_ «Қоллективтің жыйналысы» деп дұрыс айтты! Енді біз-
де коллектив бар! Бурын ол жоқ еді.

Рогов кұрылыс бастығына сөз берді. Батмановтың сөзі 
шындықка күрылып жұртың бәрінің көңілінен шыққандыктан, 
ешкім көңіл бөлмей кала алмады, әрбір сөзді зейін сала тың- 
ч і іьі Шынында, Батманов осы кыйыр учаскедегі адамдардың 
аятында өзінін кұрылыска келгеннен бергі әр күніне есеп бер- 
ді Нефтепровод жасау үшін күрес жоспарының калай бірте- 
біпте жасалғанын және осы туралы қандай кыйыншылықтар- 
іы жеңіп шыккандығын айтты, сонымен бірге, кұрылыстың 
Сталин жолдастың өзі макүлдаган жаңа жобасын түсіндірді. 
Енді осы жобаны қалай да болса тезірек іс жүзіне асыру ке-
рек еді- *

485



Батманов он бірінші учаске коллективіне жүктелген мін- 
детке толык токталып өтті. «Қоллектив» деген сөзді ол да 
ерекше атап өтті. Джагда бұғазынан бұларға кандай кыйын 
әрі күрделі кұрылыс салу жұмысы тапсырылғандығына жұрт- 
тың алғаш рет әбден көзі жетті, өздерінің куаныштарын дуыл- 
даған дауыстарымен, кол шапалактауларымен білдірді. Меха- 
ник Серегин де баскаларға ілесе, беріле қол шапалактады. 
Бұрылып карап, кейінгі катарда оған таяу отырған Кондринді 
коріп қалды. Ол бұған кекете карады да, әдейі жоғары көтеріп 
катты-қатты кол соқты. Механиктің жаңағы серпіні су сепкен- 
дей басылды. 'Іі Щ

Батманов учаскеде темірдей тәртіп орнату және күнделікті 
жұмыс тәртібін күшейту жөніндегі өз пікірін айтып өтті. :>И

— Достарым, сіздерге жұмысы жеңіл, жатып ішерлік тұр-
мыска жағдай жасай.мын деп уәде бере алмаймын. Бар күшті 
аямай жұмыс істеуге, көп қыйыншылык көруге тура келеді.. 
Осының өзі шын мәнісіндегі өмір екендігіпе сіздерді әбден 
сендіре аламын. Біздер, совет адамдары, тек өз басының ка- 
мын ойлайтын тоғышарлар тәрізді оңай өмірге ұмтылмаймыз. 
Біздер келешектегі жарқын дәурен үшін, өмірдің кыйыншылы- 
ғына да көнеміз. Қазірде күн кыска болғандыктан, қараңғы 
түннің бірнсше сағатын жұмыска пайдаланамыз. Электр жа- 
рығымен жұмыс істейміз. ' -|И

Ол сөзін бітірген кезде, бірін-бірі кимелей сөйлеп, барак 
іші у-шу болып кетті. Ешкім сөз сұраған жок, ал Рогов та 
катан тәртіп ұстауды ойлаған жок. Құрылысшылар бірінен 
соң бірі шығып сөйледі, әркайсысы өзінің ұсыныстары мен іс- 
керлік кеңестерін айтты. П

Жер казу жұмысында ертеден бері ісгеп келе жаткан карт 
жұмысшы Зятьков, еңбекке машык колын жоғары көтеріп:

— Мына колмен мен мыңдаған текшеметр жер қазып ко- 
парған адаммын, нағыз үлкен кұрылыстарда да істедім, бар- 
лык жерде де кұрметті, абройлы болдым. Мұнда да өзімді өзім 
ұятқа қалдырмаспын, жоспарымды бес жүз процент орын- 
даймын.

Ремнев Мерзляковты есіне түсірді де, опы сөге бастады.
— Жолдас Ремнев, Мерзляковты ойдан шығарсаңыз да бо-

лады,— деп жауап берді Батманов.— Мұнда ол жок. Енді ме- 
нен, Роговтан, Беридзеден сұраңыздар — Мерзляковтын ор- 
нында е-нді біз бармыз. !Ц

Умара Батмановка карай жақын келіп: I
— Саған сенеміз! Не тілесең соны талап ет — бәрін де іс- 

тейміз... Қараңызшы, біз кандай күшпіз! —-деп айкайлады.
Таң сібірлесі.мен Беридзе мен Қовшов көмекке бірнеше кісі 

ертіп алып, бұғаз мұзының калыңдығын өлшеуге кетті. Инже- 
нерлер келіп өз пікірлерін айтуды күтпестен, Баіманов учас-
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кенің бар адамын мұзға шығармакшы болды. Түні бойы маша- 
каттанған Либерман жұртты ертеңгі тамақка лыкыйта тойды- 
рып та үлгірді. Макта сырған киім мен жылы пима киінген 
кұрылысшылар көшеге сыймай кетті. Баракта аурулар гана 
калды. Мерзляков жұмысқа шыгудан бастартты.

Десятник Гончарук үйде отырғысы келмей, өзінін тұмау- 
ратып жүргеніне елең аспады. Ол жұрттың бәрімен бірдей 
жұмысқа шығып, әкелінген аспаптарды автомашинадан ка- 
сындағыларға алып беріп тұрды. Зятьков күлкі кысып үндей 
алмай Батмановка ауырлау бір темір ломды ұстата бері.

— Рахмет, аксакал,— деді оған Василий Максимович кы- 
рагы карап.

Рогов жұрттың бәрін каз-катар колоннаға тұрғызды, олар 
кайла мен күректерін, ломдарып иықтарына салып бара жа- 
тыр. Колоннаның алдындағы Карпов күшті қоңыр дауыспен 
«Үш танкіші» әнін шыркатты, оған баскалары жөндеп косыла 
алмады, бірак катты дауыспен көтеріп отырды.

— Біздің міндетіміз— қараңғы түскенше жолды тура арал- 
ға дейін салып шығу,— деді Батманов жағаға келгесін, жый- 
налған кұрылысшыларға карап.— Жұмысты мен өзім баска- 
рам, жәрдемшілеріме Карпов пен Умара Магометті белгі- 
леймін.

— Ж ағадан мұз айрылып кетпей ме? Қорықпайсың ба, 
Василий Максимович? — деп сұрады онымен катар тұрған 
Карпов ақырын.

Ол кашан болады, сен білесің бе? Бүгін бе, немесе бір 
айдан кейін бе?

— Расын айтканда, білмеймін...
— Мен де білмеймін. Ал күтуге болмайды. Тәуекелге бел 

байлаймыз. Еңбекте де соғыстағыдай, жолдас тәуекелсіз бол- 
майды.

Рогов жұмысшыларды екі колоннаға бөлді. Карпов пен 
Умара жұмыс учаскелері жөнінде келісті. Топтың ішінен
Ремнев:

__ Жолдас Батманов, менімше, жолды екі жағынан бірдей
салып түйістірген дұрыс болар еді. Бір қатарымыз осында ка- 
лып, баскамыз аралдан бері карай бастасак еді, деп дауыс-

— Бұл боска еріккендік,— деп Рогов қарсы болды,— жұрт 
анау шетіне жеткенше шаршайды да, уақыт та өтеді.

Батманов оның сөзіне косылмады.
__ Жаксы ұсыныс,— деді ол, тек Рогов үшін мына сөзді

кост ы *
__ Сен түсінбейсің, бұл жарыс қой. Жұмыс көлемі де ке-

ңейеді. Осыны кайткенде де жақсылап ұйымдастыруды ойла- 
нып карайык.
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— Егер біз была'й істесек қайтер еді, жігітім,— деді Кар- 
пов жадырай түсіп,— мейлі екі колоннада бір бағытқа карай 
бара берсін. Бір колонна жолды осы арадан, жағадан салсын. 
Екіншісі төрт километрдей жүріңкіреп, сол арадан бастап арал 
жаққа карай істесін. Бірінші колонна даяр жолға жеткен кез- 
де, екіншіні қуып жетеді де, қалғанын бөлісіп алады. Д

— Иван Лукич, бұл жоспарыңызға келісем,—  деп Батма-
нов мақұлдады.— Осыны қабылдаймыз. Я

Ол Карповқа көз тоқтата қарады, ал Карпов өзінің бұғаз- 
дың ортасына қарай баруы керек екендігін түсінді. я

— Абыржымаңыз, Василий Максимович, бәрін де сақтық-
пен жүріп істейміз,— деді Карпов. 1

— Жыйырма шақты адамды аралда қалдырыңыз, олар
жүк түсіретін орын даярласын,— деп Батманов тапсырма 
берді. Щ

Құрылыс бастығымен бірге осы бетте қалатынына Умара 
да риза болды. Я

— Қане, жарысқа түселік! Сені ш ақырам!— деп ол Кар-
повке бас салды. Я

— Жігітім, шакыруыңызды қабыл алдым. Күні бұрын-ак
айтып қояііын, менімен жарысуға сен әлсіздеусің. щ

— Жоқ, әлсіз емеспін! Қімнің қанша километр бергенін
көрерміз! 1

— Василий Максимович, алайда еске алып қою керек бо-
лар: алғашқы кезде аздаған ұтылыста қаламыз. Өйткені, біз 
аралға жеткенше Умара тың күшпен әжептәуір жүмыс істеп 
тастайды. Щ

— Иван Лукич, мұны ескереміз. Сенің адамдарыңа түскі
тамақты да жеткіземіз. Жүз грамнан да табылып қалар,— деп 
Батманов уәде берді. Ш

— Бастықтың не айтып тұрғанын естимісің, ж ігітім ?— деп
Карпов Либерманды итеріп қалды. . .1

— Есітіп тұрмын. Шешетайым-ау, менің құлағым дауысты
жақсы есітеді. Щ

— Бригадалар! — деп айқайлады Карпов.— Біздің жолы- 
мыз бүрын адам жүрілмеген жол, мұздың жұқа жеріне кезде- 
суіміз мүмкін, сондықтан топтанбай, бытырап жүру керек. 
Команданы тыіідаңдар: бір-бірден сапқа тұрыңдар, араларың 
екі метрден болсын, аралға қарай басын,тар қадамды!

Балықшының соңынан еріп арғы бетке қарай сендердін 
арасымен кетіп бара жаткан шұбатылған адамдар тізбегі көп- 
ке дейін көрініп тұрды. Олардың карасыны үзілмей-ак, Умара 
да өзінің колоннасын бірнеше топқа бөліп, орын-орындарына 
тұргызды. Бірінші болыи мұзға күректі Батманов пен Умара 
салды... Олардың соңынан үш жүз лом мен қайла бірдей мұз- 
дысеңдерді сүңгілей бастады. Шынының сыңғырлағәны тәрізді
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дыбыстар естілді. Умараның кайламен жұмыс істегенде колы- 
колына жұкпайды және өзі үнемі Батмановка карай берді.

— Бастык менің темірді калай пісіретінімді көрерсің әлі! 
Умара әдемі сөйлейді де, темірді жаксы пісіре алмайды деп 
ойлайтын боларсын. Мен отпен жазу жаза аламын. Сенбейсің 
бе? Бірінші трубаны косып пісіргенімше кетпе ендеше — сонда 
көресің.

— Сен өз ісіңнің аскан шебері екендігіңді жақсы білемін,— 
деді Батманов. Мұздың ұшкан ұсақ кесегінен бетін бұрып, ол 
ломымен қалың мұзды оп-оңай және мықтап ойып түсірді. Бұл 
жерден мен әзір кетпеймін, әлі бірге істей береміз. Сенің пісір- 
ген бірінші трубаңды, әрине, көремін...

Бұл кезде инженерлер мұзды бірнеше жерден өлшеп шық- 
ты. Қара су қайнап шапшып жатқа дөңгелек ойықтың касында- 
гы мұзға отырып, Ковшов есебін шығарды.

— Бұл жұбанарлык болмады,— деді ол. Мына калыңды- 
ғымен жүксіз трактордың өзіне де ойылып кетеді. Машинаны 
жіберу де қауіпті, мұз тегіс те емес және кейбір жері өте жұ- 
ка.— Алексей түрегелді.— Василий Максимовичке айту керек, 
бұғаз аркылы салынатын жолға ол бекерге асығады.

Мұздың ойылған жерінен ірі балықтардың бастарын кыл- 
тыңдатып шығарғанына Беридзе әуестене қарап тұр.

— Оған айту керек, бірақ жол істеле берсін,— деді Бридзе.
— Неге?
— Машиналарды орталап тиеп жіберіп көреміз. Батманов- 

тікі дұрыс: есеп жасағанда барлық жағдайды бірдей толық 
ескере алмайсың. Қарын тазалап, одан кейін мұзды сеңді ша- 
уып, тегістеген жерлерде мұз да тәзірек қата бермекші.

— Бұл жол солайымен адам мен машинага кауіп-катерлі 
жол. Мұз астына түсіп кетсе, аһ деп те улгірмессің. Сонда өкі- 
нерсің, бірақ ол кеш болар!

__ Алеша, сен Батмановты түсінбейсің. Осы жолды жасай
жүріп, ол халықпен достасып алады, оларды өз күшінің кан- 
шалығына өздерінің көзін жеткізеді. Жолды аралға бір күнде 
жеткізуге деп міндет койды ғой. Өзің айтшы, осыған мөлшер
бойынша неше күн керек болар еді?

Бұлардың қасына жаға жактан Силин келді. Инженерлер
оны бірден танымай калды, өйткені тракторшының кардың 
астындағы үйде тұрғанда бұларды таңыркаткан сары сакалы 
жок еді. Силин инженерлерді көргенде туыскандарын көрген-
дей куанды. „ . . .

__ Семен, айтшы, бұл жерге калаи ж еттің?— деді Алексеи
оны кушактап.

_ Аман-есен. Трактор да аман, жұмысқа казір салсаңыз
да дайын. _  А

Силин баска ештеңе деген жоқ, бірақ Алексеи мына сыпа-
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йыланып түрған, енгезердей адамның машинаны осы араға 
жеткізгенше аз бейнет көрмегенін іштей түсінді. . |

— Сен қайда болдың? Біз сені көп іздедік. Ж Я
— Учаскеде сондай бүлыңғыр қараңғылык болып, мен шы-

дай алмадым да, жарық дүниеге қарап жол тарттым,— деп 
Силин әзілдеді. .

— Қай жаққа?
— Мерзляковқа соңғы рет ескерту берген партия жыйна-

лысынан кейін, ол менімен Умараны жеп койғандай болып 
жүретін-ді. Мені жүмыстан шығарып жіберді. Қыйқарлығы 
үшін Смарчков та осындай кепті киюден сәл ғана аман қалды. 
Умара өлкелік партия комитетіне арыз жіберді, және соның нә- 
тижесін күтіп отырдық. Қейіннен ақылдасып, қалай да істі 
тездету керек болар деген қорытындыға келдік. Төзім шегінен 
асты. Сөйтіп мен шекарашыларға келіп жеттім... Заставаның 
бастығы Рубежанскімен байланысып еді, оған Батманов пен 
сіздер бәріңіз осында кетті депті. Сонсоң мен кері қайттым...— 
Ол өзінің эңгімесін токтатты да Беридзеге қар ап :— Менін 
сізге қоятын үш сүрауым бар еді. |

— Төртеу болса да мейлі, Семен Ильич.
— Мерзляков мені жұмыстан шығарып жіберді, бәрібір

сонда да мен өзімді учаскенің қызметкерімін деп санаймын. 
Алайда қызметті дүрыстап қою керек қой. Бухгалтер Қондрин: 
бүйрық берілуі керек дейді. ,1

— Түк емес. Роговқа бар, сол бұйрық береді. д
— Мүны Мерзляковтың калайша шығарғанын Батманов-

қа айту керек болар,— деді Қовшов. 9
— Екінші мәселе,— деді Силин.— Мен карап тұрсам бар- 

лық жұрт жолда, сендерді лом мен кайланың астына алып 
кыйратып жатыр. Мағаи да ломды қолға алу керек пе?

— Алғың келмей ме?
— Неге келмесін? Менің қосымша үдетпелі ұсынысым бар,

жолды ломмен ғана емес, бульдозермен (тракгорға тіркеп мүз- 
ды кееетін өткір жүзді аспап) салу керек. Новинскінің жанын- 
да, қалай істегеніміз есіңізде бар ма? Мен бәрін тез жабдык- 
тап берейін, тек маған рүқсат етіңіз. а

Беридзе отты көзімен Алексейге қарадьғ, бірақ ол ызалы 
калыпгіен:

— Болмайды, Силин. Мұз жұқа, күмп етіп түсіп кетесің, 
кош аман бол!

— Рүқсат етіңіз. Ештеңе етпейтініне мен кепіл,— деп трак- 
торист айтқанынан қайтпады.

— Болмайды!
— Алексей Николаевичтікі дұрыс: болмайды,— деді Бе- 

ридзе қолын ақырын Силиннің иығына салып.— Мұзға автома- 
шинаның өзін жіберу де жүрек жүтқандық. Дегенмен, саған да
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ломды колға алуға тура келеді ғой деймін, достым. Ештенө 
емес, Батманов механизациясыз да жолды кешке таяу бітір- 
мекші болып отыр. Бар, соған жәрдемдес.

— Жолдас Беридзе, енді соңғы мәселем, бухгалтер Конд- 
рин туралы күдігім бар: ол зыянды адам.

— Бұл калай, онда жоқта? — деп Беридзе таң калды.— Сен 
мұны кайдан білдің?

— Жолдас бас инженер, оған караңкырау керек! Ол Мерз- 
лякоьтан артық емес.

— Қандай себеп сені соншалық сақтыкка итермеледі? —де-
ді Алексей.

— Керек десеңіз айту да қыйын,— деп Силин иығын қый- 
каң еткізді.— Ол менің кезімше ешкімді өлтірген де жок, еш- 
теңе ұрлпған да жок. Бірақ онымен сөйлескенде адамнын 
жапы кейіп, бойынды ашу кернейді... Өзі сүйкімсіз адам.

— Болғаны сол м а ?— деп күлді Беридзе.— Адамды бұлай 
огі-оцай мінеуге болмайды. Адамның сүйкімсіздері де болады, 
бірак ісі дұрыс келеді... Тегі, саған ол бір катаң сөз айткан 
болар да, сен соған өкпелеген шығарсың...

— Осы адам маған ұнамайды,— деп Силин басын бір шай-
кап койды. __

— Жарайды, ендеше біз ескерерміз мұны,— деді бас инже- 
нер.

— Батмановқа Кондрин жөнінде сен өзің де айтып кой,— 
деп Алексей кеңес берді.— Соған бар. Жэне де, мына хатты 
ла берерсің.

Тракторист Батмановты топ адамның ішінде, жағадан екі 
километрдей жерде жүргенде тапты.

— Біз жұмысқа жеңіл-желпі карамауымыз керек,— деді 
Батманов.— Қалай болса солай емес, жақсы жол керек. Көл- 
демеңі алты метрден кем болмауға тиіс, ал біз оны тағы тарыл- 
тып жібердік, бұдан біріне-бірі қарсы келе жаткан екі машина 
өге алмайды. Жолды тақтайдай тегіс салу керек еді, қазір 
бұл кедір-бұдыр бо.іып жатыр. Умара, сен жумыстың каркы- 
нын сапасыныц есебіне жіберіп істеп жүрме. Түсінікті ме?

__ Түсіндім, тәцрінің бұлтсыз ашық күніндей айқын түсін-
дім! — деді Умара. . .

Мүның бір минутты да бекер жібергісі келмеп еді, ал жұрт
болса Батмаиовтың касында әлі иіріліп тұр. Умара бұған са- 
бырмен карап тұра алмады. Ол асығыс барып колына ломды 
а ідЫ жүгіріп бара жатқан күйі үстінен мақталы бешпетін ше- 
шіп тастады. Бөркі желкесіне карай сырғып, астынан тікендей
кайратты. кара шаштары көрінді.

_  Қыздырыңдар, жолдастар! Ана жакта. Қарпов текке
журген жок, оны оздырмайык! — деп, темір пісіруші адамдар- 
ды кайтадан бөліп орналастырып жүр,—-Мынау арада тұрып
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жолды тазарт. Мұзды шұкылама, абайла... Эх, мұз тегістейтін
сүйреткіш болар ма еді! "Я

Ол мұз тегістегіш жөнінде ақылдасуға Батмановқа жүгіріп 
бара жатып, құрылыс бастығының Силинмен сөйлесіп тұрға- 
нын көрді. Щ

— Бөгеме, кейін сөйлесерсің,— деді Умара тракторшыға.—
Василий А\аксимович, мұз тегістейтін бірдеңені ойлауымыз 
керек болады... і . Н

— Тұра тұр Умара. Мен мына жолдаспен әңгімелесем со- 
дан кейін саған барам,— деді Батманов.

— Умара Силинге іштарлық көзбен карады да, кейін қарай
бұрылды. Батманов тракторшының сөзіне көңіл койып тыңда- 
ды. Силин бейнебір винтовкамен тұрған адамдай, қолына ауыр 
лом ұстап, оның қарсы алдында тұр. ?І

— Бульдозерді кою керек,— деді Василий Максимович.—
Инженерлер болмайды деген екен, енді оны сөз етудің де қа- 
жеті жоқ. Міне олар жіберген запискаларында. да мұздың жұ- 
қалығы жайында жазып отыр. Қондрин жөнінде сенің айтқа- 
пың онша айқын болмаса да, алдын ала ескерткеніңді есте сак- 
таймын. Демек, Мерзляков, сені жұмыстан шығарды ғой?—деп 
Батманов тракторшының жайдары жүзіне тура қарап, күліп
жіберді. Ц

— Я, мен ұнамасам керек. Оның дегені болмаған тәрізді.
Ол жок, ал мен қалдым. %

— Оның ойлағаны болуға да мүмкін емес еді. Мен Роговқа
айтармын,— Рогов сен туралы бұйрық берер. Жұмыстан кейін 
маған кел, кол босаған соң әңгімелсейік... Ал казір Филимо- 
новқа барып, бірге акылдасындар, жолға мұз тегістегіштің 
қандайын тезірюк беруге болар екен. Мұз тегістегішсіз не бо- 
латынын көріп тұрсың ғой... ч|

Силиннің Кондрин жөнінде айтканын ойға жүгіртіп, Бат-
манов жағаға карай келе жатты. Аға бухгалтерге көңіл аудара 
карап, жұмысын тексеру керек. Адамдармен әбден танысу 
керек. Кырағылық жөнінде Писарев тегін ескерткен жок. Бұл 
сыяқты қыйыр жатқан өлкенің түкпірінде түрлі арам пыйғылды 
адамдардың жасырынып жүріп, каскүнемдік істегендігі талай 
рет тәжрибе жүзінде айкындалған.

Оның ойын Умара А\агомет келіп бөліп жіберді. Ашулан- 
ған темір пісіруші кұрылыс бастығын куып жетті.

— Жолдас Батманов, кайда кетіп барасың? Жолды басты 
жұмыстың бірі деп өзің айтып едің ғой. Енді неге тастадың? 
Келіңіз, бірге бітірейік!

— Әзірге сен бір өзің баскар,— деп Василий Максимович 
еріксіз жымыйды.— Қане темекі тартайық, ашуды кой.

Олар желден ыктай отырып темекі тартты. Аяз карыған Бат- 
мановтың қолы — қолын Таня Васильченконың әдісімен суык-
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қа үііретпек болып жүрген-ді, папиросты ұстай алмады, ол өз 
қолын өзі ұнатпаған тәрізді қарап қойды.

— Умара, бухгалтер Кондрин жөнінде сен не айтасын?
— Ж аман адам !— деді Умара бетін тыржыйтып.
— Несі жаман?
— Сенің бетіңе тура қарамайды. Қүлкісі жаман. Мұндай 

адамды неге жіберді екен?
— Күлкісі жаман болуы — бұл әлі адамды жаман деу 

үшін дәлел бола алмайды. Анығын тексеріп білу керек.
— Не тексеретіні бар? Қуу керек! Оны мен Мерзляков — 

бір қалыптан шыққан етік. Сен Мерзляковты қудың ба, енді 
Кондринді де қуып жібер. Неге ұстайсың?

— Умара, қызбалыққа салынуға болмайды. Мерзляковтың 
ісі алақандағы терізді, ал Қондрин турасында ешнәрсе белгі- 
сіз, тек қана көз қарауың жаман деп қуалауға болмайды. Жұ- 
мысын тексереміз, содан кейін барып шешеміз. Ал сен қазір 
жүгір, адамдарыңа бар. Киіміңді киіп, түймесін сал, суық тиіп 
калып жүрмесін...

— Маған суықтың әлі жетпейді,— деді Умара.— Сен өзің 
жаксылап ки. Колыңды үсітіп аларсың...

Батманов мұз 'Қатқан жылтыр таспен жүріп отырып жағаға 
қарай көтерілді. Бұл арада оның касына ескі шолақ қара тон 
киген танымайтын бір адам келді.

— Батманов жолдас, сөйлесуге бола ма? — деді ол.— Мен 
Уми шығанағынан келген Санин деген кісімін. Сіздерден кел- 
ген бір адам осында бар деп жіберген еді.

— Базаның халі қалай, бәрі де аман ба?
— Қазір біркелкі жақсы деуге болады.
— Панковпен қалай кездескеніңізді айтыңызшы? Бұғазға 

кетіп бара жатқан жолда оған жолшыбай кездескен адам сіз 
ғой?

__ Дәл, менің өзім. Базада азық таусылып, хал нашар еді.
Учаскеден ешқандай жәрдем ала алмадық. Мен Адун бойын- 
дағы таяу жердегі учаскеге бармакшы болдым. Адунға беттеп 
шыққан жолда Панковпен кездестім. Ол маған атын, азығын 
берді де, базаға кайтарды. Шара қолдануға, бұғазга жетісімен 
Мерзляковпен бірге бізге келуге уәде берді. Төрт күннен кейін 
мен учаскеге Панков жолдасқа әдейі кісі жібердім, сонан...

— Оған не болды екен, сіз қалай ойлайсыз? — деп сұрады 
Батманов төзімсізденіп.

_ Белгісіз. Ол жалғыз өзі кеткен болатын.. Тегі адаскан
болар Учаске бізден жыйырма километрдей кашық тұрады.

— Оны сіз, өзіңіз, іздедіңіз бе?
__ Бар адамды жауып іздеттім... Бір-ақ рет кездескен-

нің өзінде жаксы, әділ адам екенін байқап едім...
Батманов сөйлесіп отырған кісінің төбесінен асыра айдала-
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ға карап, беті сазарып калды. Санин оның онын бөлмей, күтіп
отырды.

— Ол аса жаксы, күшті, әрі сенімді адам еді,— деді ақы-
рын. Василий Максимович ауыр күрсініп.— Не ойлауға да 
білмеймін. Тайганың тәжрибелі адамы, әрі партизан, шыны- 
мен адасты ма екен? Әлі де іздей бере.міз, жолдас Санин сіз 
осы жөнінде маған жәрдемдесерсіз... '« Н

Бүкіл жағалаудағы проводтың келептерін, изоляторларын, 
байланыстың аппараттарын жыйнаған үлкен жаппаның астын- 
да отырып Рогов Таня Васильченкомен керісіп калды. Жәшік- 
ке сүйенген Кондрин кітапшаға бірдене жазып жатыр. |

— Мен Батмановтан тапсырма алдым, аралда байланыс
жүргізуді дайындауьімыз керек,— деді Таня.— Ең бастысы—су 
астына сым жүргізу. Кабель осьшда жеткізілген деп Федосов 
сендірген болатын. Соны табу керек. і Я

— Ендеше Федосовтың өзі іздесін,— деді Рогов күңкіл- 
деп.

— Кабельді соншалык алыска апарып тастағандыктан,
теңізге де түсіп кеткен шығар. Щ

— Әзілді койшы әрі, бүл күрделі іс. 'Щ
— Ұрсысып жатырсыңдар м а ? — деді Батманов жакын ке-

ліп. 3
— Менен кабель сұрайды,— деп жымыйды Рогов.— Ал 

менде кабель жоқ. м
— Болуға тиіс. Оны мұнда әлдекашан кемемен жіберген 

болатын,— деп растады Батманов. Ол іскер адамша цифрлар- 
ды жазып жатқан бухгалтерге — Кондринге карады.— Бухгал- 
тер жолдас! Сізге казір жұмысты көп істеуге тура келеді. Еи 
акыры бір бұрандаға дейін қалдырмай бәрін де табу -керек... 
Сіздердін барлық есеп ведомстларыңды мен өзім тексеремін. 
Татьяна Петровна, сіздің кабельдеріңізді де іздеп табады.

— Әрине, табамыз. Бәрін де есепке аламыз,— деді Кон-
дрин Батмановтың бетіне тура карап. і Я

— Міне, өте жаксы. Ц
— Сіздің бұйырығыңыз бойынша Мерзляковтың сыйыры,

шошкасы және кұстары алынған еді, ал енді солардың акшасын 
төлейсін деп жүр,— деді Рогов.— Базар бағасы бойынша есеп 
сұраған арызын маған әкеліп берді. Өте көп сома! Қалай істе 
деп бұйырасьтз? *

— Егер сен бай болсаң, төлей бер! — деп Батманов оған
түсінерліктей жауап берді,— Менің акшам жок. Желкелеп
куып жіберуге бармын. Бұл оңбағанды түрме күтіп отырса, ол 
акша туралы арман етіп жүр...

Кондрин күлген болды.
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— Бухгалтерия, мен дұрыс айтып тұрмын ба?—деп сұрады
Батманов.

— Әбден дұрыс. Мерзляков жеке меншік иесі — кулак,— 
деп костады Кондрин.— Ол малды арамдықпен, мемлекет ка- 
ражатымен тапты, бұған күдігім жоқ.

— Міне, енді бухгалтерия да оны желкеге түйгіштеуден 
баска ештене жок дегенді айтады,— деп күлді Батманов.

Мерзляков турасындағы әнгімені доғарды да, мұз жолдың 
үстінде диспедчерлерге үй салуға ағаш шеберлерін бөліп, ағаш 
жеткізу үшін Батманов Роговка бұйрык берді, Батмановтың 
ойынша, жолдың әрбір километрінде кішкене үй тұрү керек, 
оиын ішінде — телефон, пеш, стол, скамейкалар болу керек.

— ,.Жол бойындағы жүрістің бәрін осы кішкене үйлерде 
отырғандар баскарады,— деді Василий Максимович өзінің 
ойын дамыта.

Таня байланысшыларының алдынан шығып, осында жеткі- 
зілетін телефон сымдарын ала ертең учаскеге кайтып келу үшін 
бастыктан рұксат сұрады.

— Расында, менің жоспарым басқаша еді: жол салу жұ- 
мысына сізді де тартпакшы едім,— деді Батманов.— Маған 
казір Карпов пен Умараның арасындағы жарыска төреші 
болатын адам керек. Алайда, бірдеңе істермін, сізді өзіңіздің 
тікелей жұмысыңыздан басқаға көңіл бөлдірмей-ақ кояйын. 
Жігіттеріңізге барыңыз да, оларды тезірек осында алып келі- 
ңіз. Сіздерді кадірлі қонак ретінде карсы алармыз... Рогов, 
инженерлер кайда?

— Өздерінде. Бір нәрселерді сызғылауда,— деді Рогов ара-
шалаған пішінмен.

__ Жә-жә. олар туралы мұндай камкорсыған оөздің кажеті
жок, олар біздің бас штабымыз... Беридзе мен Ковшовка ай- 
тарсын, байланысшыларға сыйлык беру жөнінде бұйрық әзір- 
лесін. Либерман мен екеуінің қонақ асы жөнінде де ойланын- 
дар. Осылай аздап мерекелеуге жігіттердің еңбегі сіңді.

— Жігіттерге ешнәрсе айтпаймын. Ендеше бұл кездесу 
оларға күтпеген уақыйға болсын!— деді Таня көңілі босап 
және Генка Панков туралы есіне түсіп көңілі қобалжып
К0ТТІ.

—1 Василий Максимович баланы не кыламыз, оған не дей- 
міз? Әкесін көруге ол кандай ынтызар болып келеді!

__ Оған ешнәрсе айтпандар, мен өзім,— деп Батманов ба-
тыл әрі сондай жай дауыспен Таня жауап берді.— Бала есіме 
тускенде, менің де жүрегім елжіреп, жаным ашыйды, оны мо- 
йындауға болады Таня. Оның шешесі жок еді ғой?

_Жок. Ол Невинскіде апасының колында тұрыпты...
Танянын соңынан Батманов көз айырмай қарап тұрды, ол 

езінін кішкене пимасымен жеңіл және байпаңдай басып, жүгі-
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ріп барады. Қызыл шарфы кыздың арқасынан желпілдеп кө-
ріндеді... Я

Қасында таяу тұрған Роговтың тұнжыраған кейпіне Батма- 
новтын көзі түсті. I

— Алсхсандр Иванович, неге бұртынып тұрсың?
— Менің бұрынғы учаскеме алғыс айтуға болмай ма? —

деп сұрады Рогов.— Өзім туралы ойлап отырғаным жок, Васи- 
лий Максимович. Тывлинде менің адамдарым байланысшылар- 
дан сорлы істеген жоқ. Я

— Жаксы жұмыс ұмытылмайды, бекер ескерте бересін. Се- 
нің бұрынғы учаскеңе айтылған рахмет — баскарманың ауыс- 
палы кызыл туы болады. Енді түсіндің бе?

— Енді түсіндім! — деп Рогов көңілденіп кетті. 'Я
— Ал, енді түсінсең, сенің бұрынғы учаскендегі туды,

казіргі жаңа учаскеңе калай алып беруді де ойла!.. :Я
Қондрин ведомостысын жыйнап алды да, қасынан өтіп 

бара жаткан бухгалтерияда істейтін есепшіні шақырды. Олар 
екеуі бірге көрші складка карай кетті. Щ

— Мынау адамға назарыңды салыңқырап жүр,— деді Бат- 
манов, Қондринге қарай ымдап.— Ол осында кейбіреулерге 
күдікті болып көрінген тәрізді. Істі қабылдап алған болып, бух- 
галтерияның ісін де әбден тексеріп шығу керек...

— Жақсы. Рас, оның мұнда келгеніне көп болған жоқ.
— Сақ бол, аса сеніңкіреп кетпе... Оған күдіктенуді кашан 

дәлелсіз деп тапканнан кейін ғана, жөндеп сенуге болады.
Батманов сағатына қарады. Оның шоферларды жыйнауға 

деп белгілеген кешегі уакыты жақындап калған. Роговқа ба- 
сын изеді де, электр станциясының алдындағы автомашина- 
лардың жыйналатын алаңына қарай жүрді. Жолшыбайғы 
бұрыла берісте оған үш ат жеккен жүкшілер кездесті. Умара 
мен Қарповтың бригадаларына термосқа кұйып шанамен түскі 
тамақ апара жаткандар екен. Олардың алдында Либерман ке- 
ле жатыр.

— Тоқта! Тоқтасайшы, шешетайым-ау! Қөрмейсің бе! Құ- 
рылыс бастығыныц бізбен сөйлескісі келіп тұр ғо й !— деп ат- 
тын делбесін ұстаған өзінің қызметшісіне айкайлады ол.

Жабдықтаушы Батмановқа «астың дәмін татыңыз» деп 
өтінді, Батманов тоңып, әбден қарны ашып калған екен. Бір 
тегеш балық сорпасын, бір тегеш ботқаны, бір кружка тәтті 
шайды қалай ішіп-жеп қойғанын сезбей де калды.

— Сен айлакер екенсің! Білдірместен тамакка тойғыздың,— 
деді Батманов, Либерманның көңілденген күлкісін көріп, сөй- 
тіп жабдыктаушының кешке бұл жөнде біресе Филимоновпен, 
біресе Роговпен сыбырласып, бәрін айтатындығын ойына кел- 
тірді. Либерман, сеніц бүйтіп мырза бола бастағаның жаксы. 
Мен алғаш келгенде, маған тіпті тамақ бергің де келмеп еді
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ғой. Есіңде бар ма? Әлде ұмыттың ба? Жарайды, ендеше мен 
де ұмытайын!.. Тамағың жаксы. Өзім үшін де, жігіттер үшін де 
рахмет айтамын, олар да риза болады.

— Бұдан былай да тырыса түсуге қуаныштымыз! — деп 
көкірегін керіп Либерман барк ете түсті.

— Ылғый күлдіресін де жүресің-ау? — деді Василий Мак- 
симович кіналап.— Неге бүйтесің? Әрдайым кулык айтып, көп 
сөйлейсің де жүресін, сен клоун да емессін, конферансье де 
емессің ғой.— Ол папиросын шығарып, Либерманға үсынды.— 
Семьяң не болды? Ленинградтан бері шыға алды ма?

— Шығыпты, бірак кайда кеткенін білмеймін. Әйелімнен 
хабар алмағаныма үш апта болды,— деді де Либерманнын 
бет ажары бұзылып кетті.

— Оларды осында шакырып Залкинд екі рет телеграмма 
берді. Шыдай түр, әйелің де, кызың да осында келеді!..

— Шаналар бұғаздың жағасындағы кұламадан мұзға ка- 
рай ойыстап түсе бастады. Аттардың тұяғы мұзға тайғанай 
берді. Сұр кағаздың бетінде көрінген әріптердей караңдап, 
бүғаздың жағасынан бір талай кашыктағы мұз үстінен Умара- 
ның жұмысшылары да көрінді. Аралдың жағасын кою калын 
түман пердесі басып тұрды.

— Ақырын-ақырын, шешетайым-ау! — деп Либерман айқай
салды. \

Ыкыластана ернін жымырып, Батманов сонынан көз айыр- 
май карап тұрды: бұрынғы «көнікпейтін бұл ағай да» үйтіп- 
бүйтіп жүріп бүгінде оның сенімді жәрдемшісі болып алды. 
Бастык трасса бойында жүрген уақытының бәрінде де, Либер- 
манды көз кырынан түсірген жок. Либерман кенет өзгерді. Ол 
бүрынғысындай іскер, епті және баяғысындай айлакер еді,— 
бірак енді оған кұрылыстың мүддесі жакынырак болып, өз 
жұмысының ең бірінші мәні — адамдардың қамы екендігіи 
түсінген көрінеді.

— Либерман! — деді кенет дауыстап Батманов.
Жабдыктаушы айналып карады да, сеңсең кұлақшынынын

үлкен кұлағын кайырып койды.
— Либерман, сен профсоюздың мүшесімісің?
— Енді калай! Бір кезде, керек десе профорг болға-

мын.
__ Өте жаксы. Профсоюз жұмысы учаскеде әлі жолға ко-

йылмаған, ал Карпов пен Умараның жарысына казіргі минутта 
төреші керек болып түр. Профсоюз мүшесі есебінде, былайша 
айтканда, төрешілік жұмысын баскара аласың ба? Бәрібір сен 
оларға бара жатырсын ғои.

__ Байкап көрейін!— деп тез жауап берді Либерман, жы-
лы термосты сыйпап, күліп жіберді: Батмановтан мұндай тұт- 
кыйыл тапсырма алғанына әбден сүйінді.
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— Жеңіп шыккандарды немен сыйлау жәйін қайтып кел- 
геннен кейін акылдасармыз.

— Тусінікті!— деген дауыс естілді төменнен. щ

Бірінен соң бірі келіп жатқан автомашиналар катарлаеып 
турып жатыр. Келіп токтаған машиналардың дүрілдеген дау- 
сы мен жаңадан келіп алаңға орналасып жаткан машиналар- 
дың дауыстары косылып кетті. Филимонов машиналарды та- 
банда тексеріп кішкене кітапшасына жазып алып жүр. 1

— Бірдене жазып жатыр. Тастай каткан, үндемейді. Сөз 
де қатпайды,— деп жатты шоферлар біріне-бірі. — Екі автома- 
шина белгіленгеи уакытында қайтып келмеді — мына тайганың 
бір жерінде, тегі, тұрып қалған болу керек. Батманов келген- 
ше, мүмкін олар келіп те үлгірер деп үміттенді Филимонов.

Бірак кұрылыс бастығы айтылған мезгілінде дәл келіп 
жетті. Ол осынша машинаны көремін ғой деп ойлаған жок еді, 
көңілі хош болып таң калды. Гүрілдеген машиналардың тізбе- 
гінен Батмановка жылы леп соғады. Ол колопнаны бойлай 
алдынан өтіп, жүріп келе жатып, Филимонов мән-жайды ай- 
тып баяндап шыкты. Олар Сморчковтың машинасының касына 
келіп тоқтады, радиатордың қасында тұрған шофер ашық шы- 
раймен Батмановка карады.

— Сморчков жолдастың ерекше жұмысын еске алуынызды
сұраймын,— деді Филимонов.— Бұл бір өзі төрт машинаны 
бірдей алып келді. Оның өз машинасы Новинскіден келгеніне 
карамастан, жаксы күтілген. Я

Батманов Сморчковтың колын катты кысты. «Оған жэне 
Силинге өз алдына бұйрык беру керек. Мейлі, бұлардың кан- 
дай жігіттер екенін жұрттың бәрі білсін», деп ойлады ішінен.

Филимонов шоферларға кол көтеріп ишарат кылып еді, 
жыйналып Батмановты коршап алды. ; Я

— Жолдастар, сіздердің бәріңізді де кайтадан жұмыска 
алып, азык-түлікпен камтамасыз етемін,— деді кұрылыс бас- 
тыгы калжыңы, шыны белгісіз.

Гүрілдеген моторлар оның сөзін аяктатпады: әлгі екі авто- 
машина да келіп жетті; оның әркайсысы бір автомашина тір- 
кеп сүйреп келді. Батманов Филимоновка сұрағандай көзбен 
карап еді, ол білмеген калыпта иығын қомдады.

— Бұл біздікі емес.
Кабинадан үш адам шыкты, араларындағының біреуі кыз 

екен. Бір машинаның үстінен бес адам көрінді.
— Я, калайша біздікі емес. Дәл біздікі!— деді келген адам- 

дарды таныған Батманов.— Бұлар бесінші учаскеден келген 
комсомолеитер Махов, Солнцев және Муся Кучина. Балташы- 
лар — ағайынды Пестовтар... Ағаш кесуші Шубин меи Фантов
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жэне асбапшы Ногтев. Өте жаксы!— Ол жылдам басып соларға
келді де, әркаіісысынын кезек-кезек колдарын алып амандас- 
ты.— Аман келгендеріңді кұттыктаймын! Күткеніміз жок еді,
тез келіпсіздер!

— Ж аяу емеспіз ғой,— деді Солнцев радиаторды колымен 
сыйпап койып.— Тайгада иесіз жаткан екі машинаны косып 
ала келдік. Бұларды сіздер жыйнап жатыр деп бізге трассада- 
гылар айткан еді.

— Махов, сен неге айнала карай бересің? — деп сұрады
Батманов.

— Міне дүниенің шеті деп осыны ай т!— деді Махов.— Та- 
маша! Мұндай алыска ешуакытта жүргсн емес едім... Невель- 
скаяның мұнда болғандыгының ешкандай ізі калды ма екен,
соны білер ме еді?

— Нені айтып кеттің!— деп таңыркады Солннев.— Сен 
тарихты койып, одан да бүгінп күнпің камын ойласаң кайтер
екен!

— Хозяйка, шаруа калай ?— деп Батманов Мусяға карап
езу тартты.

Оның түрі шаршағандыкты және біраз ренжігендікті көр-
сетіп тұр.

— Жердің кыйыр шетіне келгсніие өкінбейсің бе?
— Өкінбеймін,— деді кыз серпіліп. — Тек, әншейін ойла- 

нып калып едім...
— Батманов жолдас, біз казір-ак жұмыска кірісе ала- 

мыз,— деді Махов.
— Я, сіздердей болдырған адамдар маған керек деген,— 

деп Батманов комсомолецке сүйіспеншілікпен карап жауап 
берді. — Өздеріңіздің жолдастарыңызбен танысыңыздар жоне 
барып дем алыңыздар. Филимонов бұларга тиісті нәрсенің бә- 
ріи берудің камын жаса. — Сөз күтіп үндемей тұрған шоферлар 
тобына ол жалт бұрылды.— Достарым, сіздерге стахановшы 
шоферлар Махов пен Солнцевті, диспедчер Кучинаны және 
баска жолдастарды таныстырайын. Бұлар мұнда жәрдемге 
кслді 0$  семьяларыңызға алулзрыиызды өтіпемін.

Бензиннің иісі сінген шолак тондылар, келгендерге карай 
жүгірді, келгендер бұлардың арасына майдай араласып кетті.

Бул күні кұрылысшылар көп жұмыс істеуге тырысып еді, 
бірак кыстың куні кыска болды. Аспан бояуы сұрланып, 
каранғы түннің таяу калғанын ескертті. Жұмыс істеліп жат- 
кан аланға жарыкты көбірек бергізуге асыкпайсың деп ренжі- 
ген Батманов Филимоновка ұрысып, инженерлерге карай кетті. 
«Сонын өзінде де бүгін істің бәрінің де сәті түсіп жатыр, әзер 
дегенде алғыс айтып үлгеріп жатырмын» деп ойлады ол.
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Сморчков пен Силин оның сонына ерді. Шоферды ол өзімен 
бірге жүр деп шакырды, ал тракторшы жолдан косылды. Си- 
лин Сморчковка жолды тегістеу үшін мүнай кұятын кішкене 
цистернаны пайдалануды ойлайтындығын айтты. Олар әрі те- 
гіс, әрі кәдімгі жол тегістегіштерден анағүрлым женіл және 
тегістегіш орнына пайдалануға әбден болады. Бірак бүларды 
ат тарта алманды, автомашинамен ғана сүйреу керек. Я

— Осыларыңның тым болмаса біреуі дайын б а ? — деді
Сморчков білгісі келіп. -Ш

— Біреуі дайын. Мен оны оп-онай ыңғайлап алдым. Цис-
тернаның түбінде жанармай күйып және ағызатын тесігі бар 
екенін өзің білесің ғой. Мен содан жуан сом темір өткіземін, 
ол белдік болады. Бірак бұдан не шығады? Оны бәрібір мүзға 
шығара алмайсың. Ш

— Бастық мені байкау жүргізу үшін мұзға түсіреді ғой 
деп ойлаймын,— деді Сморчков сенімді түрде гкырын.— Міне, 
мен сенің цистернанды тіркеп аламын. Ж үгір! Акырындап 
әзірлене бер!..

Инженерлер Роговтың айтканындай отырып алып сызып жа- 
тыр екен. Бүларға әрі тыныш, әрі жылы еді. Батманов ракат- 
танып шешінді де, Сморчковка да шешін деді. Бастык біраз 
уакыт демалды. Тополев пен Алексейді әзілдеп, олардың істе- 
рінің өнімділігіне таныркады: карт инженер мен жас инженер 
бірлесіп бірнеше табак ватман кағазға сызык жол салып тас- 
тапты. Мұздағы жұмыстың схемасын көріп, Батманов желке- 
сін касыды. Құрылысшылардың әрбір кадамы шабуылмен ба- 
ра-бар болуы керек. Байланысшылар жөніндегі бүйрыкты 
Алексей таза кағазға көшіріп те болды. Батманов текістідегі 
тым салтанатты жазылған үш сөзді өзгертіп, тайға танба бас- 
кандай әдемі анык жазумен орнына сыпайылау сөздер кіргізді. 
Ал Алексей мұны тағы да жаксы кағазға біркелкі баспадай 
етіп көшіруге кірісті.

— Машиналарды бүгін-ак мұзға түсіргім келіп отыр,— де- 
ді Батманов баска ешкандай сөз айтпастан.— Әуелі Сморчков 
екеуміз жүксіз бос машинамен өтеміз, одан кейін жүкпен өтіп 
көреміз. Диспетчердің үйі үшін Рогов ағаш дайындап жатыр, 
берене мен тактайларды бірден мұз жолымен тасыса кандай 
жаксы болар еді. Инженер жолдастар, сіздердің пікірлеріңіз 
калай?

Алексей бұған карсы болды?
— Котляровский сағат сайын мұзды өлшеп жатыр. Мұз 

бірте-бірте калындап келеді, бірақ күте тұру керек, тым тәуе- 
келдік жарамас.

— Канша күту керек? Бір күн бе? Екі күн бе?
— Сірә, көбірек керек болар. Айтайык — бір апта.
— Оһо! Мүмкін екі апта керек болар? Бір ай керек болар?
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Уакытка сіз соншалыкты байсыз ба? Ал бас инженер не айта- 
ды? Ол да шынымен осындай шегіншек болар ма екен?

— Байкап көрелік, бірак тым кызып кетпелік,— деп келісті
Беридзе.

— Әр машинаның жактауына көлденең ұзын ағаш байла- 
ған дүрыс болар деп, кеңес берер едім,— деді Тополев, Бат- 
манов не айтасыз дегендей өзіне караған кезде. Егер де катер 
болса, екі жактағы мұзға ағаш тіреледі де, машина мұзға асы- 
ла ілініп, батып кетпей тұрып калады.

Батманов қартқа алғыс айтқан назарымен карады да, 
киіне бастады.

— Кузьма Кузьмичтің акылын кабыл аламыз, естідің бе, 
Сморчков? Жугір, машинаңды дайындап, жағаға таман шы- 
ғар. Солай, сак ж ігіт !— деп Батманов құлакшынының бауын 
байлап жатып, Алексейді келекеледі.

— Мұздың беріктігін сынаудың да сізге мүлде кажеті 
жок,— деп Алексей ашумен жауап берді де, шолак тоны мен 
кұлакшын бөркін алды. Құрылыс бастығы мұздың астына түс- 
пей, онын үстінде тұрғанда ғана жаксы-ақ!..

Бұғаздың жағасында Филимоновтың бакылауымен, Сморч- 
ков пен Силин автомашинага көлденең екі ағашты байлап 
және кішкене цистернаны жаткызған калпында ұзын темірмен 
тіркеп алған. Оларға автомобильдері жағада катар-катар ті- 
зіліп тұрған шоферлар көмектесті.

— Сіздер мұнда неғып тұрсыздар? — деп Батманов олар- 
дан катаң сұрады.— Мен ешкімді шакырғаным жок, маған 
жалғыз Сморчковтың өзі ғана керек.

__ Біз түсінеміз, жолдас Батманов. Біздің тарапымыздан
акмактық болмайды, мұзға тек команда берсеңіз ғана түсе- 
міз,— деді Махов.

— Сен де осындамысын? Солнцев та осында ма? Мен сіз-
дерді демал деп жіберіп едім ғои!

— Василий Максимович, жолдастардан калуға болмайды 
ғой. Және мұның өзі сондай кызық емес пе! —- деп Маховтың 
шын ниетімен айткандығы сондай, Батманов оған ештеңе де-
местен қоя койды.

— Бұл не кылған барабан? Сморчков цистернаны неге тір- 
кедін? — деп Силиннің жасаған амалын көріп, ол таң кал- 
ды.— Бұл артык жүк кои.

— Мейлі, ештеңе етпеиді,— деп тыныштандырды, цистерна- 
ны карап та үлгірген Ковшов,— Дұрыс акыл: бұл әрі жеңіл, 
әрі оңай мұз тегістегіш. Тәуекелге бел байлағаннан кейін бұл 
арбаңды да сүйретеиік.

к _ Азык-түлік салуды ұмыткан жоксыңдар ма? — деп сұ-
ы Батманов.—  Бір бригада аралда қалады, оны барлык 

кажетімен камтамасыз ету керек.
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— Азык-түлік машинаның үстінде,— деді Сморчков. Щ
Ол моторын кыздырып кабинасына кіріп, есігін ашык кал-

дырды. Батманов машинаға карай жүрмек болып еді, бірак 
Алексей есікті жапты да, оның жолына түра калды.

— Болмайды, Ваеилий Максимович. Біз өзіміз-ак. I
— Кеттік, Сморчков!— деп Филимонов команда берді.
Машинаның оң жақ және сол жақ табандығына Алексей

мен Силин секіріп мінді. Ол мұзға акырындап келіп түсті. Оның 
соңынан, салдырлап, карды сыкырлата, үгіте ұзын сым арканды 
сүйретіп, цистерна домалап келеді. Батманов бір минуттай кі- 
цірді де, соңынан жүгірді. Оның соңынан Рогов та кетті. Топ- 
танған шоферлар да бұлардың соңынан өзінен-өзі еріксіз ерді.

— Маған да рұқсат етіңіз! — деп Махов пен Солнцев бір-
ден дауыстады. ЗШ

Филимонов колын екі жакка жайып: I
— Сол орындарыңда тұрыңдар! Махов дайындалі
— Ж арайды !— деді ол катты куанып. Я
Сморчковтың машинасы мұзбен жүріп барады. Домалап ба-

ра жатқан цистерна қоңырау сыякты тұнык дыңғырлайды. Бат- 
манов пен Рогов га олардың соңынан қалмауға тырысып, шап- 
шан жүріп келеді. Бір кезде Василий Максимович кұлак тігіп 
тұра калды,— оны катты сытыр еткен дыбыс селт еткізді. ^

— Кері кайт!— деп айқайлап, машинаға қарай ұмтылды,—
Алексей,— казір кері шегін! Л

— Василий Максимович, ештеңе етпейді,— деп Рогов оның
көңілін жұбатты.— Мұз тереңде сытырлайды, мұз бұрынғыдан 
да берік катып жатыр. I

Батманов тағы тыңдады да, жағаға карай бұрылып, Фили- 
моновка колын былғады. Екінші машина мұзға келіп түсті. Бат- 
манов оны күтіп алып, Маховтың кабинасына келіп отырды.

— ААахов, кай жерде келе жатканымызды білесің бе? — 
деп сұрады ол, көңілденіп басындағы бөркін алып, мандай те- 
рін сүртіп жатып:— Джагда бұғазымен келеміз. Осыпда бір 
замандарда сенің Невельскаяң жүзген екен...

Арт жақтаң орталап ағаш тиеген автомашиналар бірінен 
соң бірі жағадан төмен түсіп келе жатыр. Араларын бір-біріне 
жақындатпай жака ғана салынған жолмен, тізбектеліп жүріп 
кетті. Олардың моторлары бірқалыпта істеп, акырын жүрді, 
машина дөңгелегінің астында уатылған ұсак мұздар күтірлей- 
ді. Шоферлар да кабиналарда көтерінкі шулайды. Машина тіз- 
бегі жүрісін жиілетіп, аралға карай бет койды. і

Бұғаздың үстінде ымырт жабыла бастады. Оның ұшы-қы- 
йыры жоқ мұз даласын енді байқап айыруға болмайды. Алыс- 
тан біреее саябырлап, біресе күшейіп шулаған дауыстар 
естілді. Умара Магомет пен Карповтың бригадалары жолды са- 
лып бітіріп, осы мезгілде аралдан километрдей жерде мұз үс-
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тінде келіп түйіскен. Жұрт куанғаннан біріне-бірі жүгірісті. 
Біреулер кайла мен ломды лактырып жіберіп, кұшактасып 
жатыр. Карпов пен Умара да кұшактасып сүйісті.

— Шешетайым-ау! Суыкта сүйісу — кандай әсерлі еді! — 
дейді баскалардан кем толкымаған Либерман, жұртты мыс- 
кылдап.— Құлак салыңдар! Төрешінің ұйғарындысын есті- 
ңіздер: жарыста алдыңғы орынды Карпов жолдастың колон- 
насы алды.

— Карпов жағында уда-шу қол шапалактау, Умара жағы 
ыскырысып, бұған карсы болды.

— Карпов неге бірінші болды!— деп Умара ызалана сұ- 
рады.— Біз артык істедік, мені алдай алмайсың! Біздің учас- 
кеде сең көп болды. Ал, Карповтар екі километр сеңсіз жерден 
өтті. Қаулы дұрыс емес! Қайта карау керек!

— Умара жолдас, менікін тыңдаңыз!— деп Либерман 
одан даусын асырып жібергісі келіп, катты айғайлады.

— Ұйғарынды дұрыс емес! Батмановка арыз етеміз!
Біреу тағы да ыскырып жіберді. Умара өзінің адамдарына

карады да, олардың ішінен бейнебір қолдаушы іздегендей бо- 
лып колын екі жакка жайды. Карпов бұл таласта жұмысы 
жоқ адамдай-ақ жұрттың бәріне көз кыйығымен карап кү- 
ліп тұр.

— Жігіттер, машинаны қараңдар!— деді ол кенеттен селт 
етіп.

Ымырт караңғысы арасынан жолда келе жаткан бір маши- 
на, екіншісі, үшіншісі көрінді. Жұрттың бәрі колдарын жоғары 
көтеріп, бұғаздың үсті жаппай кол шапалактаған дуға айнал- 
ды. Машиналар жакындап келе жатканда — бұларға, машина 
саны есепсіз сыякты көрінді,— кол шапалактау басылмады. 
Екінші машинадан Батманов көрінгенде одан сайын күшейе 
түсті. Ол да келе жатып Умара мен Карповка, осы жолды са- 
лұшылардың бәріне де кол шапалактады.

_ Жолдастар!— деді ол жұрт тынышталғаннан кейін.—
Не дейін, кұттыктаймын! Біздің енді жолымыз бар! Ертең таң- 
сәріден бастап трубалар мен механизмдерді аралға тасый бас- 
таймыз. Ал казір Сморчков пен Махов жолдың акырына дейін 
барады, екі бригада және азык-түлікті аралға тасып апарып 
салады.' Баскаларың ағашты түсіресіңдер, бұл тығыз жұмыс. 
Содан кенін демалыңдар. Ризасыңдар ма? — деп сұрады Бат- 
манов Умарадан.

_ Риза емесгііз! ААен өзім де, кісілерім де өкпелі!
— Өкпелі? Кім жәбірледі?
_ Мынау, жәбірлеген!— деп темір пісіруші Либерманды

көрсетті.
__ Сіз бірінші орынды Қарповқа бергенсіз б е ? — деді Бат- 

манов іштей сезе койып.
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— Дұрыс берілмеген,— деп шу ете түсті бэрі.
— Жолдастар, аптыкпаңдар, бір минутка токтаңыздар! —

деп Батмаиов ойға кетті.— Мен Либерманды түсінемін. Ол 
Карповтың бригадаларына әуел баста жұмыстың кыйынырак 
болғанын ескерген ғой. Бірак менің ойымша, егер де біз бәрі- 
міз бірлесе отырып ұйғарындыны кайта карасак, бізіге төреші 
де наразы бола коймас. Умараның брмгадасы екінші учаскеде 
көп уакытынан айрылды. Меніңше колоннаның ешбіреуін де 
екінші деп атауға болмайды. Екеуі де бірінші! Демек, олар бі- 
ріншілік пен екіншілік орынды өзара бөліседі. Дұрыс па, әлде 
дұрыс емес пе? 1

— Шыннан да осы дұрыс, ж ігітім !— деп Карпов келісті.
— Төреші осы дұрыс п а ?— деп Батманов бұрылып жаб-

дықтаушыга карады. Н
— Соломонның төрелігі ғой,—деп, Либерман да костады.—

Менің жазған басым мұны пісіре алмай алды. ' Я
Бірак Умара әлі канағаттанбады, ол бұрынғысынша күдік- 

теніп, мазасыздана карады.
— Я, сен неге ашуланасың? Риза емессің б е ? — деп сұра-

ды одан Батманов.— Шынында сіздердің екеуіңіз де бірінші 
орындасыздар ғой. Екеуіңіз де жаксы істедіңіздер. 4

Акырында Умара күліп жіберді. ''
— Ой, айлакер-ак екенсің бастык! Ж аксы. Сыйлығыңды

бер! — Ол шын білгісі келіп: — Не бересің? I
— Әр колоннаға екі жәшік махоркадан, әр адамға косым- 

ша тамак пен бір кағатын арақ береміз! — деп Батманов дереу 
жауап берді де, асыра сілтеп жіберген жокпын ба дегендей 
Либерманға карады, жабдыктаушы ризалық белгісін білдіріп 
басын изеді.

Түн караңғысы тез түсе бастады. Ағашты іңір караңғы- 
сында түсіріп жатыр. -

— Тезірек, жолдастар, тезірек!— деп Батманов жұртты 
көтермелеп кояды.

Ол Сморчков пен Маховқа алаң болып арал жакка карай 
берді. Міне, жакындағы машинаның солар жақтан даусы естіл- 
ді. Олар кайтып келе жатыр. Щ

Карпов Батмановтың касына келді.
— Жігітім, кейіткім келмеп еді, дегенмен, айту керек бо- 

лады,— деді ол қаймыға сөйлеп.— Бүгін біздің жұмысымыз- 
дың бәрі де көңілдегідей шыкты. Бірак маған ауа райы ұна- 
май тұр, түнде боран болып кетпесе жарар еді. Балыкшы ба- 
сым, сүйектерім сыркырап тұр. Аспанды бұлт қаптап, желдін 
көтерілейін деп тұрғанын көріп тұрсың ба?

Батманов айнала карады. Кейде бұғаздың үстінен жел ек- 
піні соғып кетіп тұрғаны байкалды. Мұның уілдегенінде бір 
жаман сыр бары естіледі, бірақ айналада соншама сенімді
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адамдардын барлығы және аяк астында осындай жаксы жол- 
дың барлығы Карповтың үрейленуін әшейін текке аптығушы- 
лык етіп көрсетті.

— Иван Лукич, сен шүбэланғыш-аксың,— деді Батманов.
— Сактанған да теріс емес кой,— деп Карпов айтканынан 

қайтпады.— Түнде бәрі де мұздан сыртка шығып кететін бол- 
сын. Маған салса, адамдарды аралдан да әкеткен болар едім. 
Ағашты да жағаға кайтадан тасыған болар едім.

— Әлдекалай бірдемеге душар болмау үшін сактануға бо- 
Лады. Адамдар мен машиналарды мұзда калдырып кете ал- 
маймыз. Біздің аралдағы бригадамызға ештеңе бола коймас, 
мен оларға бір айлык азык-түлік жібердім. Ал ағашты кері 
тасудың қажеті жоқ, маған ағаштан гөрі жұрттың көңілі кым- 
баттырақ. Қарт балыкшы, жүр демалайык. Біздің ертеңгі жұ- 
мысымыз каттырак болар!..

Батманов, Рогов, Алексей, Лнберман және Карповтар учас- 
кеге кайтып келгенде түннің біраз уакыты өткен еді. Алаңның 
үстінде тұрган фонарьлардың окта-текте көрінген оттары бұ- 
лынғырланған түн караңғысына шомып көрінбейді. Бұрын 
Мерзляков тұрған үйдің касында, терезеден көрінген каракө- 
леңкелі жарыктан Батманов Таня Васильченко мен оның кө- 
мекшісі Смирновты байкап калды.

— Қараадар!— деп ол серіктеріне бұрылды.— Біздің кы- 
зыл калпакты қыз мұнда келіп те калыпты!

— Жолдас кұрылыс басты ғы !— деді кыз даусы сыңғыр- 
лап.— Баяндаушы байланысшылар колоннасының бастығы 
Васильченко. Сіздің Новинскіден Джагда бұғазына дейін уа- 
кытша байланыс сымы жүргізілсін деген тапсырмаңыз орын- 
далды. Менің карауымдагы адамдардың бәрінің де дендері 
сау, аман, казірде демалып жатыр.

— Бәріңіз де жігітеіадер! Міне сыйлық деп осыны айт! — 
деп Батманов куанды да, Таняны өзінің бауырына тартып, екі 
бетінен кезек сүйді.— Рогов, Либерман! Байланысшыларға 
тамак әзірлеадер! Сауык кешін міндетті түрде жасауымыз ке- 
рек. Шоферлар мен жол салушылар да шакырылсыи. Қыймыл- 
даадар! — Ол Таняға кайта бұрылды.— Аппаратты әлі орна- 
тып үлгірмеген боларсыздар?

_ Аппарат орнатылды! Байланыс жұмыс істейді!— деп
Васильченко жауап берді. Қыз казір домбыраның бұрауы кан- 
ған шегі сыякты — тек тиіп кетсең дың ете түседі.

_ Тамаша!— деп Батманов айғайлап жіберді.
Ол тез басып үйге кірді де, жүріп келе жатып шолақ тоны 

мен бөркін тастап, столға карай ұмтылды. Селектор аппараты- 
нын касында Беридзе отыр, ол Залкиндпен сөйлесіп жатыр
екен.
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— Өзің сөйлессең, басканың да сөйлесуіне б ер і— деді 
Батманов, зілді әзілмен бас инженерді шетке кағып. Ол отыр- 
ғышка жайласып отырды да, телефонның кұлакшасын басына 
киіп куанышты күлкімен микрофонды өзіне таман тартты.

— Линиядамын. Тыңда мені!—деп сәл карлыккан дауыс- 
пен, Алексейге карап кулана көзін кысып, айғайлап койды.— 
Мен Батмановпын, казір бүғазда отырмын. Барлык учаскелер- 
дің бастыктары мен партия ұйымдастырушылары менін Зал- 
кинд жолдаспен сөйлескен сөзімді тынданыздар! — Ол үнсіз 
тына калды.— Миахил Борисович, амансыз ба? Бүгінгі күннің 
есебін беріп, алғашкы кішкене табысымызбен мактанғым ке- 
леді.

— Міне жаксы! — деді Залкинд.— Ал линия бойында казір 
Темкин де, Мельников те, Хлынов та тұр. Беридзенің даусын 
естігенде сіз туралы сөйлесіп жатыр едік. Сізді тыңдап тұрмыз, 
Василий Максимович!

Байланысшылар да, шоферлар да, жол салушылар да — 
күні бойы істеп әбден шаршаған болатын. Бірак жұрттың бой- 
ын бұрын болмаған көтеріңкі, жан жүйесінің сергек күші би- 
леді, ешкайсысының демалуға барғысы келмеді, бәрінің де кұр- 
метті кешке катыскысы келді. Щ

Кешкі тамакты екі баракта беруге тура келді. Бәрі де мүм- 
кіндігіне карай жабдыкталып койылды: жол салушылар өздері- 
не тиісті шарап сыбағасымен тамағын алып кайжер ынғайлы 
болса, сонда отырды. Будан артыкты ешкім тілеген жок. Тек 
екінші баракта ғана риза еместер болды.— Олар негізгі той- 
шылар — байланысшылар жыйналған, кұрылыс бастығыныңөзі 
председательдік еткен бірінші баракта болғысы келді. ш 

Барак адамға лыктолды. Қолында каңылтыр кружкасы бар 
Батманов столдың касында тұрып, барлык жерден өзіне када- 
ла карай калған, аяз шарпыған беттерге айнала карап койды.

— Ұзак отырмаймыз, уакыт жок,— деді ол.— Таң білінісі- 
мен-ак біздің алдымызда істейтін тағы да ауыр жұмыстар 
тұр. Көп сөйлесудің керегі жок, мен өзім аз сөзбен ғана бітіру- 
ге уәде беремін.— Ол бетін жарыкка карап көтерді.— Біздін 
бүгінгі басты табысымыз неде? Ол біздің бір күнде аралға 
жол салғанымыз, автомашиналарды тәртіпке келтіргеніміз, 
баиланыс сымдарын бұғазға дейін тартканымыз емес. Табысы- 
мыздың ең бастысы сол, алдағы максат айкын болса, ұйымда- 
сып бір тілекте болсак, біздің орындамайтын мінлетіміз жок 
екеніне сіз бен біздің бүгін көзіміздің жеткендігі. «Егер де 
коллектив болып істесең, адам күшінде шек жок» деп бекерге 
айтылмаған. Қане біздің тамаша күшті коллективіміз үшін 
ішіп қоялық!

506



Ол кружканы көтерді де, бәрі де оған еріп ішіп жеберді. 
Содан кейін байланысшыларға сыйлык беру туралы кұрылыс 
бастығының бұйрығын жуан дауыспен Тополев окып шыкты. 
Қарттың аздап кобалжығаны сезіледі. Одан кейін Таня Ва- 
сильченко сөйледі. Ол үстіне канык көк жана кофта киіпті, 
бойына жарасып әдемі көрсетіп тұр. Алексей оған карап оты- 
рып, баска барякта председательдік етіп отырған Беридзенің 
мұны көре алмағанына өкінді.

— Біздің, байланысшылар арасында мен бәрінен де үлкен- 
мін, жасым жыйырма төртте. Ал біздің ең кішіміз Генка Пан- 
ков он бесте,— деді Таня.— Жолдастар, сіздерге шынымызды 
айтсак: тайга аркылы жол салу өте кыйын болды. Бірак біздің 
әркайсымызға Отан тағдыры, біздің Москва тағдыры жөнін- 
дегі ой ілгері ұмтылдырып, куат берді. Әркайсысы өзінің жүре- 
гінде ұлы Сталиннің бейнесін сактады, онымен жүргенде еш- 
кандай коркыныш болған жок?.. Біз, байланысшылар, біздің 
алдымызда әлі де қыйын міндеттер бар екенін жаксы білеміз. 
Жолдас Багманов, сізді осында Сталин жолдас жіберген адам 
болғандыктан, байланысшылардың комсомол колоннасы не 
бұйырсаңыз соның бәрін орындаймыз деп біз сізге уәде бе- 
реміз!..

Таня сөйлеп болмай-ак Умара сөз сұрады. Кейін бірінен 
соң бірі тұрып, Карпов, Сморчков Зятьков, Силиндер сөйледі. 
Кешкі жыйынды тез бітіреміз деген Батмановтың ойына кара- 
мастан, ол ұзакка созылып кетті. Құрылысшылар тагы да бір- 
дене күткендей болды. Батмановтың өзінің де олардан айрыл- 
ғысы келмеді:

Солардың біреуі көпке естірте музыканың жоктығына өкі- 
ніп бірдене деп еді, ә дегенше болмай, заказбен әдейі алдыр- 
ғандай музыка да пайда болды: Махов тамаша баянды кабы- 
нан шығарып алды. Отырғандар ығысып, оған орын берді. Ол 
байсалды бола калған бетін баянға такап алып «Отан тура- 
лы» әнді тартты. Таня сылдыраған ашык дауыспен баянға ко- 
сылды, оған сүйкімді әсем коңыр даусымен Карпов та косылды, 
бұлардын соңынан бүкіл барак болып ду көтерді. Бірінші өлеңді 
айтып болған кезде біреулер екіншісін, үшіншісін бастап кетті. 
Содан кейін тағы да ығысып билеу үшін орын босатты.

Шеткерілеу, Коля Смирновпен катар, айналасыпда болып 
жаткан думанға алаңдай карап, Генка Панков отыр. Таня 
оған әкең учаскеде жок екен, аралға кетіпті деген болатын. 
Көнілді жұрттың сарынымен, ренжіген баланың да көңілі бірге 
көтерілді. Генканы алыстан байкап отырған Василий Макси- 
мович, акырында, комсомолецтерге жакындамакшы болып еді, 
сол арада оның көңілі босап камығып коя берді. Батманов 
Копя мен Генканың арасына отырып, үндеместен екеуін де 
иығынан капсыра құшақтады. Таня дереу осылардың касына
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келді. Генка бұлардың бет ажарынан тұнжырағандықты көрііқ. 
үрейленіп кетті. ■

— Геннадий... Сен енді кішкене емессін, сенде үлкен адам- 
ның ерлігі бар,— деді Батманов у-шудың ішінде, өзінің даусыв 
бұзбауға тырысып.— Сен ауыр хабарды естігенде, комсомо- 
лецтерше төзуің керек... Біз әлі әбден анық білгеніміз жоқ, бі- 
рақ сенің әкең... мүмкін... қаза табуы...

Генканың кішірейе бастаған көздерінің кадала карағанына 
Батманов зорға шыдады... Содан кейін екі көзінен жасы пар- 
лап, бала жұлкынып, шығып кетпекші болды. Батманов оны 
жібермеді. Генка еңкейіп, бетін тізесіне жасырды. *

Таня шыдап тұра алмады да, дереу бұл арадан кетіп кал- 
ды. Коля Смирнов өзінің досының колынан ұстады. а

— Өзіне-өзің бекем болуға тырыс,— деп көңіл айтты Бат-
манов.— Әкене жанымыз ашыйды... Саған кой деп жұбатуға 
болмайды. Бірак акылыңды жоғалтпа. Окыйтын боласын. Се- 
нің жолдастдрың жақсы. Коля, Таня бүтіндей бір семьясын- 
дар... ‘ЯН

— Гена, біз кашан болсын сенімен бірге боламыз,— деді
Коля.— Сен менің інім тәрізді емессің бе?.. ■

— Сен өз тағдырына өзің кожасың, саған ешкім өз еркінсіз
ешнәрсе таңа алмайды. Ал егер де өзің келісім берсең. мен 
саған екінші әке болам,— деді Василий Максимович Генкаға 
карай еңкейіп. — Менің де міне... балам өлді. Басыңды көтер 
калкам, бекем бол... . ■

Батманов Генканы кұшактап, басын көтеріп өзіне тартьт 
еді, бала Василий Максимовичтің бауырына кіріп мұңын шак- 
кандай өксіп-өксіп коя берді. ІІ

Бұл окыйганы ешкім аңғармады, кұрылысшылар сауығык 
жүргізе берді. Муся Кучинаны біреу ортаға карай итеріп жі- 
берді. Ол бүйірін таянып, жымыңдаган кара көзінің кырымен 
тұрғандарды айнала бір шолып, коршаған адамдардың орта- 
сында билеп кетті. Роговтың касына келіп иіле тағзым ете ток- 
танкырап еді, ол да аяғын тарпылдата басып ілесе билей 
жөнелді. 3

— Махов, көтерінкірей түс! — деп айкайлады Солнпев, 
жоғарыдан ортаға секіріп түсті де, музыканың шапшаңдаткан 
сазына сәйкестіре жорғалай жөнелгенде, жұрттың бәрі күлді.

Өлең, у-шу дауыс және аяктың билеген дүбірімен далада 
боранның көтеріліп кеткенін ешкім естіген жок. Сырттағы 
желдің ызғырык уілі, бірден-бірге күшейе түсті. Желдің ұйт- 
кып соккан алгашкы екпінінде кенет барак козғалып кеткенде 
бәрі кұлак тігіп үрпиісіп тындай калды.

Жұрт жым-жырт бола калғанда, ыскырып соккан долы 
желдің даусы айкын естілді. Желдің ыскырғанынан да басым, 
күннің күркірегені тәрізді бірдеңе салдыр-гүлдір етті. Сол кез-
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,-де барактағы жарык. та сөнді, тастай караңғыда біреудің ай-
кайлаған даусы естілді.

— Ж ағадан мұз айрылып кетті. Бұғазда мұз козғалды.
— Мәс-саған, жол! — деп Карпов ауыр күрсінді.
Баракта у-шу, опыр-топыр болды. Бәрінің де далаға шык-

кысы келді, бірак біреу есікті сырттан бекітіп тастаған болып 
шыкты. Есікті сындыра бастады. Қаранғыда шоферлардың 
колындағы кішкене фонарьдің шашыраған жарығы жылтыл- 
дайды.

— Мүмкін, кастыкпен істелген іс шығар! — деген Рогов- 
тың даусын естіді Батманов.— Сәл ғана былайрақ тұрыңдар.

Рогов терезеге қарай жүгіріп барып, рамасын сындырды 
да далаға карғып шыкты. Батманов Генканы өзіне карай кау- 
сыра кысып тұрып, айналасына жұрттың үн-түн жок ұйлыкка- 
нын сезді. Ол жакын келіп тұрғандардың: Коля Смирнов, 
Алексей, Карпов, Умара, Сморчков, Силин, Фнлимонов екен- 
діктерін сезді. Бір секундтай ғана бөгелді де, катты айкайлап:

— Жолдастар, неге үрейлендіңдер! Бізге үрей салуға бол- 
майды. Бәріңді тыныштык сактауға, шыдамдылыкка шакыра- 
мын. Сіздер бораннан шынымен корыктыңыздар ма? Жолды 
кантадан жасаймыз. Катпаған жылымды айналып өтеміз де, 
бәрін басынан кайта жасаймыз. Тағы да бір күн ішінде істеп 
шығамыз, біздің күшіміз бәріне де жетеді!.. Бәріміз де жыйы- 
лып түнде істейміз деп жариялаймыз! Коммунистер, басшылар, 
бригадирлер, бәрің де маған келіңдер!..

Бұл соншалык күші өктем және зор сеніммен айтылған 
сөз, бәрін де токтатты. Барактың әр бұрышыиан шашырап 
жылтылдаған сәуле бір жерге келіп тоғысып, караңғыда тұр- 
ған Батмаиовтың кайратты, батыл, сабырлы жүзіне келіп түсті.

Екініиі тарау 
Ж А РЫ Қ  ТА БОЛДЫ .

Бұғаздағы жұмыс таң білінуден көп бұрын басталып, түн 
ортасы ауғаннан кейін бітетін болды. Жүздеген электр лампа- 
лары алаңды жарқыратып, кыстың қыска күнінің шеңберін 
кенейтті.

Учаскеде әскери лагарьдегідей катаң тәртіп енгізілді: ұй- 
кыдан гудокпен тұрып, санаулы минутта жуынып, тамактанып 
та үлгіреді; түскі тамак пен кешкі тамакты жұрттың бәрі бір 
мезгілде ішіп, ұйкыға да белгілі тәртіппен жататын болды. 
Бұл тәртіпті кұрылысшылар әбден ұнатты, Рогов әскер тәртібін 
сүйетін, ол мұны ешкімнің бұзбауына тырысты. Тек осында 
бір адам ғана бұл жаңа тәртіптен тыскары болады, ол адам — 
осы тәртіпті енгізген Батмановтын өзі деді.

Құрылыс бастығы аз ұйқтайтын болды, мұндай жағдай
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көп жұрттың тағдыры мен үлкен істін жауапкершіліпн күн-
діз-түні бірдей ойлайтын адамдар да болатын-ды. Ол гудоктан 
көп бұрын — үнемі бір мезгілде оянатын болып алды... Қасын- 
да жаткан жолдастарының үйкысын бүзбай, сыйналап жүріп, 
киініп, мүзды сумен жуынып, далага шығып кетеді. V

Қыстың кап-караңгы түні бүкіл дүниені пердесімен бүркеп 
түрган мезгіл. Ешбір жерде от кәрінбейді... Бұғазға баратын 
жолды мүлтіксіз болжап, Василий Максимович асыкпай басып 
келе жатты. Жарлауыт тұмсыктағы өзінің үйреншікті жеріне 
келіп токтай калды...

Қараңғылык у-шу дауыска толы. Бетін муз баскан бүғаз- 
дың суы акырын сарнаған тәрізді. Жел біресе жай, біресе 
катты ызғырып өтеді. Түяғын бір калыпты такылдатып, бүдан 
едәуір жерде бұлан жортып барады. Л

Батманов дауыстарға кұлак сала тұрып, ойға кетті. Бұл 
таң алдыидағы мимуттарда, әсіресе мый шаршамаған айық 
кезде, онын күні бойы ка[)ауындағы адамдарға бүйрык және 
акыл ретінде беретін кекестері есіне келіп түседі. Батманов 
өткен күнгі істелген жүмыстардың дұрыс, бүрыстығы туралы 
өзін өзі тексерді. Іспен байланысты оның ісксрлік ойларына 
кайдағы-жайдағы бір шатаскан ойлар да араласып келіп ка- 
баттады. Я

Василий Максимовичтің өзі және барлык -кұрылысшылар 
өздерінің жүмыс күнін Қыйыр-Шыгыста, осы арада бүкіл ел- 
ден бүрын карсы алғапдығын ойлау оған катты ұнайды, бұл 
күрметке тек шекарашылар ғана ортак еді. Бір таңғажайып, 
керемет күш пайда болганын сезді және ол шаттык күлкісін 
әрең тыйып, кеудесін керді. Бүл күш, оған бейнебір соккан 
жылы жел бүкіл отан жерінен есіп тұрғандай болды. Ва- 
силий Максимович Батманов совет адамы, өзінің нәсіл-нәсі- 
бін ұмыткан, Иван емес. Ол осы араларға баяғыда орыстың 
жиһанкездері келіп кеткендігін, осы суларда Невельскойдың 
кемемен жүзгендігін, еске алуды жакеы көретін...— Олар ту- 
ралы Батманов кұрметпен еріксіз бір мұнаюшылыкпен ойлай- 
тын. Олар дүлей табиғатпен және толып жаткан дүшпандар- 
мен күресте кандай жеке-дара болып жалғыздык көрді екен 
десеңізші! Баягыда өткен сол адамдарды кұрметтегендікке 
олардан гөрі өзінің мәртсбесі жогарырак екендік еезімі келіп 
араласты, Василий Максимович мүны әбден орынды әрі заңды 
деп санады. Бүл сезім өзін дәріптеушіліктен және мен-менші- 
ліктен аулак, өмірдің жаңа кұрылысы үшін, совет халкы үшін, 
өзінің әрбір ұлын мәпелеп өсіретін жаңа куатты Россия үшін 
мактан ететіндікті айкын көрсететін еді! Невельскаяның өзі 
тарихи міндетін аткару үшін осы теңіз жағаларына өміріне 
кауіп төндіре, тәуекелге бел байлаған азғантай адамдармен 
ғана келгендігін еске алудың өзі өкініш еді. Осында ғасыры-
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мыздың ғылымы мен алдыцғы катарлы техника кұралдарымен 
жабдыкталған үлкен коллективке баешы етіп жіберілген Бат- 
мановтың өзі, одан әлдеқанда күшті еді!

Адмиралмен катар, Батмановгың көз алдына, кыйындық 
пен тауалы кайтушылықтан корыкпай, Отанның даңкы үшін 
үлдемен-бүлдеге бөленген өзінің үйреншікті тұрмысын ерлікпен 
елең кылмай калдыра тұрып, кыйындыкка төзген каһарман 
орыс әйелі Екатерина Ивановна Невельская елестеді. Рубе- 
жанскийдің өлкелік музейінде Батманов Невельскаяның суре- 
тін көрген еді... Неге екені белгісіз оның суреті Аниа Ивановна- 
ның кейпіне ұксас болып елестеді:

Мұның шакырған телеғраммасына, Анна Ивановна, ақы- 
рында хат пен баласының суретін жіберген:

«Ұлымыздан қалғаны міне осы ғана, соғыс бізден оны ай- 
ырды, жетім калдык біз, Василий Максимович, бірак та мил- 
лиондаған ата-аналардың кайғылары да дәл біздікі сыякты 
жұбанышсыз болар-ау деген ойды медеу етуіміз керек... Біл- 
меймін, сенің жылы сөздерің шын жүректен шығып келе ме, 
әйтеуір, сен түсімде де, өңімде де — ызбарлы, кіналаған шы- 
раймен қөз алдымда тұрасын да коясын. Я, мен баланы сактап 
қала алмадым, сактап кала алмадым! Сен мені кел деп шакы- 
расың... Мен казірде келе алам ба? Кигенім шинель, баскалар 
тәрізді мен де өзімді жауынгермін деп санаймын. Менің боры- 
шым— осында болу. Ұлымыз өлді, енді бұл жазмышты жеңіл 
санамауымыз керек. Бірімізге біріміз жаңадан кездескен шағы- 
мызда біз екеуміз де өзіміздің бірге жасайтын өмірімізде өт- 
кендегіге карағанда жаксырак етіп бастауға әзір болармыз 
деп сенгім келеді...

...Жаксырак етіп, акылдырақ етіп және бірімізден біріміз 
айырылыспайтындай болып».

Осы минуттарда ол сондай зарығып сағынды, Анна осында 
лезде келе калып өзімен берге болар ма еді деп сондай тіледі! 
«А нна!— деп айкайлады ол үнін шығармай.— Айрылысып 
жүруді токтату саған байланысты. Токтат олай болса!.. Біздің 
бір жерде болуымыз керек. Енді біздің өміріміз баскаша бола- 
ды, осыған саған ант етейін...»

Ауыр ойларынан бейне бір осымен арылғандай күрсініп 
апып Батманов кол сағатына карады: жаркыраған жасыл 
стрелкасы алтыға карай жыйырма минут асканын көрсетті. Ол 
тағы бір минуттай ніұгылдана күтті, сонсоң «жарык та бола- 
ды»,— Деп жариялады іштей.

Сол арада-ак гудок өзінің белгілі эніне басты, көзді шағы- 
лыстырып шамдар жарк ете түсті. Бір дегенде жүрт түратын 
поселкамың жарығы жанды. Екі дегенде бүкіл алаңға жарык 
түсті. Үш дегенде — от жағаны өрлеп аралға дейінгі жыйырма 
километр мүз жолдың бойына кетті. Төбеш іктер мен жағалау-
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дағы мұнараларға орнатылған прожекторлардан, учаске бой- 
ындағы бағаналарда орнатылған фонарьлардан күннің жары- 
-ғындаіі болып сәуле түсіп, қараңғы күн тайганың түкпіріне 
карай ығысып кетті. ' Я

«Айттым — қүдайдікі тәрізді дайын болды,— деп Василий 
Максимович ішінен күлді.— Әйтпесе күт жарық күнді, қашан 
балқып шығады деп».

Батманов караңғыда жүрген жалғыз өзі ғана емес екенін 
білді. Бір сылтаулар тауып Карпов та сол маңда жүрді. Рогов 
та... Тек оньгбайқау қыйын еді, ол көзге елес беріп көрінді 
де, дереу жоқ болды. Василий Максимович алғашкы рет Кар- 
повты келекелеп катты күлді, мүны Рогов та естісін деп: 1

Неменеге сен менің соңымнан қалмай жүрсін жігітім? Міне 
ерікті күзетші табылды.

— Неге күзетші дейсіз? Таза ауа жүтып, кол бос кезде
кыдыруға болмай ма екен ?— деп ешнәрсе білмеген кісідей 
Карпов жауап катты. Я

Ертеңіне олар тағы да мұның касында болды, бүл енді 
оларға назар аудармайын деп ойлады. Л

...Василий Максимович асыға басып өзінің бүкіл бригада- 
сымен түратын үйіне келді. Ол бұл тұрғын <үйді Мерзляковтың 
үйі деп айтуға тыйым салды. *

— Бүл зәулім үйдің іші пәле-жәледен тазартылған, сым
қоршауы алынған — бұрынғы иесін ұмытатын да мезгіл жет- 
ті,— деді. Л

Батмановка өзінің көмекшілерінің калай ұйктап жатканын 
көру катты ұнаушы еді. Алексей — қашан болса да жаркын 
жүзді, тып-тыныш жай, оң жақ қырынан жатып кана 
ұйктайды. Либерман ұйктап жатканда жүзінде ояу жүргенде 
сезілмейтін мазасыздык пен реңсіз бір калыпты көрсетеді, ко- 
рылдап әлденендей бірдеңелерді сөйлейді. Таня Васильчен- 
ко — ол оның бөлмесіне де кірді — басын өте сүйкімді етіп бір 
жакка бүрып, шашы таратылған калпы, алаканын бетінің ас- 
тына қойып жатыр. Беридзе болса, нақ бір кішкене бала тәріз- 
деніп, үстін ашып тастап, аузын томпайтып, ернімен тамсана- 
тамсана ұйктайды. Я

Василий Максимович бір минуттай ұйктап жаткандарға 
сүйсініп тұрды да, содан кейін оларды ракымсыз оята бастады.

— Тұрыңдар, жалкаулар! Осында корылға басып ұйктауға
келіп пе едіңдер? Жұмыс істеу керек! — деген оның қатты да- 
усы шыкты. ^

Батманов Рогов пен Либерманды алып күнде ертемен жұ- 
мысшылардың жатақ үйіне кіретін. Амандасканнан кейін, кім 
кандай түс көрді деп әзілдеп сұрайтын, үйдің ішіне көз салып 
карап, оның кайткенде де бір кемшілігін тауып, учаскенің жа- 
ңа бастығы мен Либерманға ескерту айтып коятын.
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— Уй неге салкын?
— Шешетайым-ау, кайдан салқын болсын? Мұнда кара- 

ңыз, он бес градус! — деп Либерман термометрдің қасына жү- 
гіріп барды.

— Қарай ғой ғылым қызметкерінің табыла калуын: термо- 
метрді көрсетеді! Сенде бір-ақ термометр болу керек: жұрт күні 
бойы суықта жүріп келгенде тек ішкі киімдерімен ғана жатып, 
жылылықтан маужырап ұйктайтын болсын. Әне карашы, үй 
қараушының өзі шолақ тонға оранып бүрісіп алыпты, осы да 
жарай ма екен!

— Қешкілікте де, түнде де үй тіпті ыстық болды,— деп үй 
қараушы жақтай сөйледі.— Таңға жақын салқындады. Сіз 
маған қарамаңыз, мен ылғый осылай оранып жүремін, Орта 
Азиядан кеткеннен кейін маған жылылық көп керек.

— Сіз пешті көбірек, тырысыңқырап жағықыз. Ағашты ая- 
маңыз, Мерзляковшілеп жүрмеңіз.

Осындай ертемен келіп тұрушылыкқа жұмысшылар тез 
жаттығып алды. Үй аралап жүрген кезде Батмановқа кез кел- 
ген сауал беріп, кез келген өтінішін айтуға болатын еді. Бұл 
камкорлык жұртқа соншама ұнап алды. Әдетте көрсетілмей- 
тін, ал көрсетіле калған күнде тұрпайылау және катал түрде 
көрсетілетін бастықтың осы камкорлығы, оларды тебрентіп жі- 
берді, енді олар немен болса да, бұған іс жүзінде жауап кайы- 
руға тырысты. Сол барактың ішінде-ақ Василий Максимовичке 
шоферлар келіп бір рет артық рейс жасауға міндеттеме берісті. 
Ұра қазып жатқан жұмысшылар шұңқырдың терең жерінен 
топырақты механизммен жоғары шығару үшін транспортер 
орнату керек дегенді ұсынды.

Күнделік жұмыстың жайлы-жайсыздығына әдетте ешкім 
арыз етіп көрген емес. «Жатқан жеріміз таза, жылы, тамағы- 
мыз ток, енді тағы не керек?» Тек Либерманға назаланған 
Умара Магомет кана әрқашан өзінің наразылығын айтып, бір- 
нәрселер жөнінде тілек қойып жүретін:

__ Бастык, мұнда көсемдердің портреттері керек, мыналар-
ға айтыныз. Бір бұрышты жаксылап бөліп, айна іліп койса, 
сакал-мұрт алуға ыңғайлы болар еді. Музыка құралын да сұ- 
раймыз. Маховтың баяны бар, басқаларымызда түк жоқ.

Сөйтіп Либерман мен Рогов портрет табуға, шаштаразы 
үшін бөлек бөлме ыңғайлауға, музыка кұралын табуға бұйрык
алады.

_ Менің де, жолдастардың да сіздерге коятын тілегіміз-
дің шегі: — Ж атақ үйдің іші ауруханадағыдай таза, монша- 
дай жылы, кыздың бөлмесіндей жыйнақты болуы керек,— деді
Батманов.

Василий Максимович Роговтың есіне мынаны жиі салып
отырзтын еді.
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— Бесінші учаскедегі сен мені шоферлардың «Потемкин
ше» істелген жатак үйлерімен тандандырған едің. Осындағы 
жатак үйлер кашан тап сондай болар екен? И

Рогов қайта еске салдыруды күткен жоқ. Либерман екеуі 
бірге учаскенің шаруашылығынан қарастырып жүріп, осында 
мемлекет қамкорлық жасап жіберген көп запастардың ішінен, 
еденге төсейтін кілемше де, терезе пердесін де, гитарлар да, 
домино да, дойбы да, кітаптар да тауып алды. 1

Батманов та, басқарма қызметкерлері де әлі асханаға бе- 
йімделіп қайтадан толық жабдықталып болмаған үлкен склад- 
та жүртпен бірге таңертеңгі тамақ ішіп жүрді. Тамақтану он 
бес минуттан артықка созылмайды, бірақ осы аз уакыттың 
өзінде Либерман мен повар Ногтевке әруақыт сөз тимей кал- 
майды. Алғашқы күндердің бірінде, балық концентратынан 
жасаған сұйық сорпа мен екіншісіне жұмыртка талканынан 
жасалған кішкене ғана төрт бұрышты құймақ алғанда кұрылыс 
бастығы ашуланып тамак жабдықтаушы мен поварға қарап:

— Мынау бес жасар бала үшін жасалатын тамақ қой! — 
деді.

— Мен жабдықтау бөлім бастығының берген азығына қа- 
рай пісірем,— деп Батмановқа ұнамай қалам ба деп корыққан 
Ногтев өзінің кіналы еместігін жеделдете айтып берді-.

— Калориясы ересек жұмыс адамының нормасына әбден 
сәйкес келеді,— деп повардың сөзін бастырмалатып, қазанға 
салынған тамақтың мөлшерлерін Василий Максимовичке ұсы- 
нып, Либерман өзінің бұған қарсылығын білдірді.— Осы та- 
мақтың калориясы мың бес жүзден артық. Мысалы, мен әбден 
тойдым...

Либерманның бет-ажары риза болған тәрізді, бірақ көзія 
Батмановтан баска жакка аударды. ;

— Басқа жаққа жалтаңдамай тыңда,— деді Василий Мак- 
симович қатал дауыспен.— Соғыс біткеннен кейін тамақ өнер- 
кәсібі институтына қызметке кірерсің. Москвада сондай инсти- 
тут бар. Сонда әр түйірдің және сорпаның калориясын өлшер- 
сін. Ал әзірге менде істейді екенсің, мөлшер біреу-ак болу 
керек: ол — ар-ұят пен ождан. Жүмыс адамы осы арадан қар- 
нын тойдырып шығатын болсын. Тамақ оны канағаттандырсын. 
Түсіндің бе? Ногтев ботканы тоярлыктай, дәмді етіп пісірсін. 
Картоптарың бар. Балыктарың бар. Бірақ оны бүгінгідей кұр 
суға кайната бермеіщер. Қайнаған жай су емес, балық екенді- 
гі анық көрініп тұратын болсын.

Жабдыктаушы қарсы болуға тырысып:
— Сіз норма жайын ұмытасыз!
— Оның есесіне адам жайын ұмытпаймын. Норма жайын 

ұмытпай жүріп, адамды да естен піығармағайсың деп саған 
да кенес беремін. Сонда ғана мағна шығады.
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Алтыға он бес минут калғанда бригадалар жұмыс орында- 
рына тарады, дәл сағат алтыда учаске өзініц жұмыс күнін
бастады.

Учаскенін бүкіл траесасында жол екпінді түрде төрт күнде 
салынып бітті. Енді жүк тасу ісі жолға койыла бастады. Өз- 
ара жарыска түскен Сморчков пен Махов труба, азык-түлік 
және материалдар тиеген машина колонналарын баскарды. 
Маховтың колоннасы, үлкен жылымды айналып, «Батманов» 
жолымен аралға карай жүрді, Сморчков тізілген машиналар- 
ды карама-карсы бағытка кұрғақ жермен Адунға карай бас- 
тады. Жолға шығар алдында, ауыр мінезді Сморчков пен жы- 
мыйып күлімсіреген Махов кездесті де, бәйгеге шығар алдын- 
дағы боксерлердей бірінің-бірі қолдарын алысты.

Қүрылыс алаңында сатыр-сұтыр етіп атылған дауыс жиі 
естіліп тұрды: мұнай резербуарына аоналған үраның және осы 
арада салынатын насосты-дизельді станция үйінің фундамен- 
тін салуға арнап казылатын жердің топырағын аммоналмен 
кепарып, босатып жатыр. Жер копарғыш Куртов пен оның 
жәрдемшілері бірнеше ондаған «түлкі індері» сыякты тесік 
дайындады, оларды атылатын дәрілерге толтырып, кейінгі 
жағына үйілген кесек-кесек тоңды топырак калдырып отырды. 
Жер казушылар сол сағатында ұраланған шүқырларға барып 
түсіп жатыр.

Носос станциясы құрылысының ұзына бойында калканды 
жаппа болатын, оның астында отырып, механиктер бетон ара- 
ластырғыш кұралдар жасайды. Қолөнер мектебінде көп жас- 
тарга өнер үйретіп, өзімен бірге учаскеге алып келген байсал- 
ды, әрі асыкпайтын бетонщик Петрыгин, машинамен жеткізіл- 
ген' бочкалардағы цементтерді, кұрылыс тасы мен кұмдьг
қабылдап тұр.

Барактың касында ағаш шапқан балтаның және ағаш ті- 
ліп зырылдаған дөңгелек араның даусы естіледі: ағайынды 
Пестовтар бастаған ағаш ұсталары жаңадан жатақ үй, клуб 
және кухнясы мен асхана үиін салып жатыр.

Алысыракта, бүғаздың жағасында, Силин мен Ремневтің 
тракторлары үздіксіз гүрілдейді; олар трубаларды пісіру жұ- 
мысы жүргізілетін ұзындығы екі километрдей үлкен алаңның 
эумағын тегістеп жүр. Умара Магомет, Федотов, Кедрин жә- 
не баска да труба пісірушілер осы араға өздерінің темір пі- 
сіргіш кұралдарын жайғастырумен шұғылдануда.

Қүрылысшылар бүлардың екі жағынан орташалау екі агаш 
уй сала бастады.— Біреуі жакында келген аға сүңгуір Семе- 
новтың баскаруындағы сүңгуірлер станциясы үшін, екіншісі —  
Таня Васильченконың байланысшылары үшін салынбакшы. 
ОдЯН әрегірек су жағасында жер копарғыштарга арналып, тез- 
детілген каркынмен үшінші үй салына бастаған. Үйдің әлі
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жартысы да біткен жок, бірақ айналасында корған тұр. Оның 
ішінде инженер Некрасов өз адамдарымен бұғазда болатын 
үлкен взрыв жұмыстарына дайындалып жатыр.

Электр станциялары кеңейтілді: онда казір алты көшпелі 
электр станция орнатылған. Электр станциясымен катар үлкен 
екі үй: гараж бен механика мастерскойы да өсіп келеді.

Филимонов шоферларды Полищукке тапсырып, өзіне кө- 
мекшілікке Серегинді алып насостар мен дизельдің болашак 
явонтажы жайын білмекші болып, алғаш рет әрекет жасаған 
■ хезде, насос станциясының фундаменті жаңада ғана бастал- 
ған болатын. Мастерской кұрылысы салынып болғанша, уа- 
кытша деп электр станцияның жер еденіне кұрал-жабдықтар- 
дың бөлшектері мен саймандарын әкеліп койған. Машиналары 
жаңа болатын, олардың құрылысын ешкім білмейтін. Чертеж- 
дерді комплектімен жібермеген, детальдар жетпейтін сыякты, 
оларды әлдеқайда тастағандықтан әлі күнге таба алмай жүр.

Батманов күні бойы учаскеде болды. Оны Маховтың ма- 
шинасының кабинасында кетіп бара жатқанын көріпті — ол 
жолда калдырылған труба, токтап калған машина, тым ұзак 
отырып калған шоферлар жоқ ба екен деп тексеру үшін арал- 
ға кетіп барады. Қейде труба пісірушілерге келіп, өзінің кұра- 
лын сонша ұкыпты қарайтын және одан ылғый көп кемшілік- 
тер таба беретін Умара Магометтің шағым айта сөйлеген әң- 
■ гімесін көңіл коя тыңдайтын. Кейде Василий Максимович Нек- 
•расовты есіне алып, оның куатты запалдарды калай жасап 
жатқандығын көруге баратын. Кейде ұраға түсіп Зятьков 
«артка баратын. 1
1 Қарт жұмысты қызу әрі жалыкпай істейді, демалу немесе 
темекі тарту дегенді сирек пайдаланатын. Оның қыймылы ұзак 
жылдар бойында тексеріліп, үпемделіп жұмсалатын кыймыл. 
Стахановшының кұралы да анадайдан-ақ көзге түседі: Сайлап 
алған аумақты күрегінің сабын доға сыяктандырып иіп ко- 
йыпты.

Зятьков күректің имек жағын алдына каратып ұстағанда, 
саптың бүкір жағы карттың тізесіне келіп тірелді. Ол тіпті 
еңкеймей-ак сабының ұшынан басканда, топыракты бейнебір 
күректің өзі алып көтергендей болады. Тастап жібергенде, ке- 
сек топырак транспортердің үстіндегі айналып жүріп тұрған 
лентасына барып түседі.

Батманов секундомермен карап тексерді: Зятьков өзінің 
күрегімен топырақ тастағанда жастардың қайсысынан болса 
да екі есе асырып тастап үлгереді екен.

— Бере тұрыкызшы тастап көрейін,— деп сұрады ол Зять-
ковтан. і

— Қолыңызды былғап не қыласыз? Сіздің жұмысыңыз — 
баспеи істеу ғой,— деді карт.
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— Басты қол үнретеді. Құрылыста казылатын жер бір 
миллион ғана шаршы метр емес, сондықтан, сіздің күрегіңіз 
баска учаскелерде де маған керек болады.

Василий Максимович катып калған топыракты күрекпен 
ойып алды да, лентаға карай лактырып жіберді. Ол күректі 
жиі-жиі және жеңіл сілтеді, бірақ бір қалыпта болмады. Бү- 
кір сап жұмысты жеңілдеткен жок, қайта кыйындата түсті.

— Бір қалыппен... Қатты баспа,— деді кұрылыс бастығы- 
ның кшймылынан көзін аудармай байқап тұрған Зятьков.

Батмановтың қалай істеп жатканын көруге жұмысшылар 
келе жатыр еді, бірақ Зятьков қолымен ымдап, оларды өз 
орындарына кайтарды.

— Тосырқап калған екенмін,— деді Батманов өкінген 
дауыспен. Ол катты ентігіп қалды.

— Байкауымша күрекпен жұмыс істеген көрінесіз ғой? 
деп сұрады Зятьков.

— Я, кезінде істеуге тура келген болатын. Сіздің күрегіңіз 
ұстауға ыңғайлы екен, тек оған әдеттену керек.— Ол жүмыс- 
шыларды бір шолып өтті: — Мұндай күрекпен тек бір өзіңіз 
ғана істейді екенсіз, ал баскалар да пайдалана алатын болуы 
ксрек кой. Оның қолайлылығы күдіксіз.

— Нашар үйренеді,— деп Зятьков ызаланғандай болды. 
Қарттың қоңырқай көзі болмашы ғана күлімсіреді. Сықақ қой- 
лар мұны түйе деп атайды.

— Жай, мен сізден сұрармын деп, ұмытып кете беремін... 
Мен Зятьков Петр дегенді білуші едім. Екеуміз дос едік, ака- 
демияда бірге оқыған болатынбыз. Қейіннен Запорожьеде кез- 
дестік! Ол онда директор болатын. Сізге туысқан емес пе?

— Менің інім...
— Солай ма! Қазір кайда? — деді Василий Максимович.
— Білмедім... Партизанда жүр деген бір хабар келді. Үй 

ішімді жоғалтып алдым. Балам Ленинград түбінде болатын, 
көптен бері хабар жок. Қызым мен кемпірім Свободныйда 
калған, Зеяда тұрады. Мен өзім батыстан келдім, дегенмен, 
Түрксибтен кейін Қыйыр-Шығыска караіі тарттым. Прииске- 
лерде және түрлі кұрылыстарда бірнеше жыл істедім.

__ Бізге калайша келіп калдыңыз?
— Осында адамға мұқтаж екен деп естідім де, келуге сү- 

рандым.
— Сіздің жасыңызға карағанда жұмыс ауыр емес пе? 

Женілірек жұмыс табуға да болады ғой.
— Маған жеңілі керек емес, мен үшін кыйналмаңыз...
Зятьков қолқабын жөндеп киді де, өзінің бүкір күрегін кай-

та алды, Батманов баска шаруаларына кайтып оралды. Оның 
жүмысы толып жатыр еді. Қандай жұмыс болсын, маңыздысы 
бар немесе жеңілі бар онсыз бітпейтін. Қүніне бірнеше рет
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селектор арқылы трассамеи, баскармамен сөйлесіп, жаңадан 
тапсырмалар беріп және олардың орындалғанын тексеріп 
отырды. Ол кашан болса да жұмыстағы адамдарға барып, 
оларды жұмысты қалай істеуге үйретіп, өзі де солардан үйре- 
неді.

Бір кезде, тіпті күтпеген жерден ол Роговка дабыл қак 
деп бұйрық берді. Егер де бұл таң қараңғысында немесе түнде 
болса — жарык дереу сөніп, камкорлыкка алған шекарашы- 
лар үйреткен ауа шабуылына карсы корғану командасы орын- 
орындарына барып тұрар еді. Сол жерде жүмыстың бәрі 
токтап, қорғануға дайын кұрылысшылар жауынгер бола ка- 
латын.

Учаскедегі түратындар сыякты, Василий Максимовичтің 
беті үнемі суыкта жүргендіктен жел қағып жылтырап, күрең 
тартып коңырқайланып кеткен. Бір кезде касынан өтіп бара 
жаткан Таняны токтатып, оған өзінің суыкка жарылып күс- 
тенген колын көрсетті. Я

— Сіздің айтканыныз дұрыс болды: кол кез-келген темпе- 
ратураға үйрене береді екен. Мінекей, енді катты желде де 
колкапсыз жүрмін, суықты сезбеймін де! Берген акылыңызға 
көп рақмет.

Не турасында екенін кыз біраз кідіріп барып түсінді. Тү- 
сінді де, оған күрметпен карады; қызды куанткан оның ыкы- 
ласының бірте-бірте түсе бастагандығы болды. Ол кұрылыс 
бастығының суықтан кызарып кеткен колын ұстап кысқысы 
келді. I

— Қалжыңы ма, шыны ма, әйтеуір Батманов бірнеше рет:
•— Біздер, қара жүмыстағылар, бір шетке, сонау биікке 

шығып, біздің инженерлерімізге жол беретін күн де көп ұза- 
иай келеді. Енді олар колынан не іс келетіндігін көрсетсін,— 
дейтін.

Сол күн енді жетті. Таңертең, желсіз тымыкта алғашкы 
байкау взрывын жасау үшін арал жақ беткейдегі бұғаздың 
жағадағы мұзынан ұзындығы бсс жүз метрдей алаңды инже- 
нерлер белгілеп қойды. Бүл учаскедегі ең басты жұмыстардың 
басталуы және сонымен бірге Тополевтің ұсынысын тексе- 
ру еді.

Қарпов бұғазға бірнеше брнгада шығарды. Олар сүймен 
мен балта алып, эрбір бес метр сайын мұздан кең шұнкыр 
жасауға кірісті. Мұздың көкшіл тарткан сынық үшкындары 
күнге шағылысып жылтылдап ұшты, шыңылдаган, кұлакка 
жағымсыз дыбыс шыкты. Бұл ауыр жұмыс баяу дамыды. 
Ковшов сағатына карап койып, асыктыра түсті.

Бет ажары зілді әрі түнерген, картаң адам, бірақ ақпейіл
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жанды Некрасов Кутовпен және оның қоластындағы адамда- 
рымен бірге мұз шұңқырының өнбойына электр проводын ор- 
натты. Мұз бұзушылар осы арадан мұздың шұңкырына карай 
бір ұшына су өтпейтін кағаздан жасалған кап байлап, оның 
ішіне алдын ала аммонал салып, біріне-бірін жалғастыра- 
тын сымды керіп жатыр. Тек барлық шұңқырларды дайын- 
дап бітірген кезде, жүз адам бірден аммонал салған капшық- 
ты шұңқырдағы қайнап жатқан бұғаздың суына түсіріп жі- 
берді.

Тополевтің идеясы бойыиша, бұғаздың түбіне бір линиямен 
салынған дәрі атылғанда, күш екі жакка бірдей соғады: Жо- 
ғары карай су мен мұзға және төмен карай траншея жасау 
үшін жерге соғуға тиісті еді. Траншеяда трубопроводты жақ- 
сылап жасырып көму, оны кыстың күні катудан (өйткені тран- 
шеяның үсті судың түбіне тұнатын топыракпен жабылған 
болар еді) және жазды күні бұғазда жүретін кемелердің тұмсы- 
гы нефтепроводты қағып кетіп бұзудан аман сактау ісі жоба- 
ланған болатын.

... Некрасов әлсін-әлі бірнеше рет ыскырып жіберді — ка- 
лаларда милиционерлер осылай ыскырады. Соның артынан іле- 
шала рельсті ұрған қатты дауыс шыкты. Қас каккандай болған 
жоқ жұрг бұғаздың мұзы мен бүкіл кұрылыс алаңынан ке- 
тіп калды. Ж ағада тек Некрасов пен сүңгуір Смелов кана 
калды — олар мұз жағасындағы бакылау үшін жасалған блин- 
дажға барып кірді.

Взрыв болатын жерден қашыктағылардың да жұмыстары 
тоқтатылсын деп Батманов рұқсат етті. Бірнеше жүздеген 
адам поселкенің арғы жағындағы төбеге шыкты. Бүкіл төбе 
козгалып, зуылдап кетті. Төменгі етегінде Батманов, Беридзе 
жоне Ковшовтар тұр.

Күткеннен делебесі қозған, көреген Махов Муся Кучина
мен Солнцевке:

— Үш батыр сыяктанып, аналардың тұрғандарын караң-
дар! — деп мазақтай көрсетті.

Олар шынында да шолак ак тондарының сыртынан белбеу 
буынған шошак төбелі кұлакшын бөрік киген: ұзын бойлы 
толықша келген Батманов, калың қара сакалды Беридзе жә- 
не сұлу денелі Ковшов ертедегі батырлар тәрізденді. Тек кал-
каны мен кылышы ғана жетпей тұр.

Ентіге, жөтеле бұлардың касына Тополев келді. Ол кұры- 
лыс бастығының алдында каздыя тұрып, біраз ескі дәстүрдегі
салтанатты калыппен: . .

— Василий Максимович, сіздің взрывқа сигнал беруіңізге
фатиха беремін,— деді. .

Қарттың жүрегі кобалжып, фарфор какпағында сүиісіп
тұрған екі адамның суреті бар күміс темекі сауытын калтасы-
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нан кайта-қайта алып, кайта сала береді. Алексей оны өзіне қа- 
рай тартты да, кұлағына сыбырлап: Щ

— Менің есіме бір сөз түсіп кетті: «Болды! Мен өмірімде 
өзімдікін артығы мен орындадым. Маған ешнәрсенің де керегі 
жок. Тек тыныш өмір сүрсем болады», деп қай аксақал айтты, 
білесіз бе? — деді. яП

Кузьма Кузьмич күлгеннен жөтеліп, мұртын Алексейдің 
бетіне тақай жакындап жауап берді: " 'Ш

Уәде ақшадан да кымбат, сүйіктім. Сондағы біздің сыр- 
ластық әңгімеміз телефонның шылдырымен біткен еді ғой. 
Шынымды айтайын, Алеша: алпыс екі тамырыма дейін шы- 
мырлайды. Өмірімде қанша взрыв жұмыстарын жүргіздім, бі- 
рак соған әдеттене алмай-ак қойдым. Ал бүгінгі өзгеше взрыв: 
не Тополевтің колын алып кұттықтайсыңдар немесе түкке жа- 
рамайтын шал деп оны архивке тапсырасындар. ' \

Батманов қалтасынан револьверін алды. Оның қолын жай- 
лап көтергеніне бәрі де көз алмай карап калды.

Мылтық атылды! Кірпік каққандай мезгіл тым-тырыс бола 
қалды. Тек Тополевтің ғана жиі-жиі демалғаны естілді. Блин- 
даждағы Некрасов электр куатын жалғайтын тұтқаны бұрап 
қалды, электр ә дегенше болмай проводтың ішіндегі тұтанғыш 
капсюльге барып тиді, жер козғалып кетті, мұздың жарылып 
аспанға ұшкан даусынан құлак тұнды, ауа астан-кестен бол- 
ды. Бұғаздың үстіне қарай атылып, шапшып көтерілген су мад 
кар, мұз бен балшық биік аспанда салбырап тұрған тәрізденді 
де, бірден бірге тездете төмен құлап түсті. Д

Құлағы сәл бітеліп калған Некрасов блиндажда отырып 
катты взрывтан терең судың түбінің екіге айрылғанын көрді. 
Траншеяда балдыр мен кыбырлаған балыктар мая болып 
үйіліп қалды. Секундтар өтті, ондаған секундтар да өтіп жат- 
ты, ал взрывгіен жан-жаққа шашылған су әлі арнасына кайта 
келіп құйылған жок. Акырында су сылдыр-сылдыр етіп өз 
аранасына кұйылып, түбін жапты. Л

Төбенің басындағы жұрт козғала бастады, взрывтың нәти- 
жесін әлі білмесе де айкайлап, қолдарын шапалактап жатыр.

Кузьма Қузьмичтің қолтығынан алып Ковшов төбеден 
төмен карай жүгірген кезде мұз бен балшықтың кесектері әуе- 
де әлі де ұшып жүр еді. Карды жапыра-жаиша дуылдаскан 
құрылысшылар тобы да, төмен карай жүгірді.

Ж ағада, дәл дауыл басылғаннан кейінгі тәрізді; су баскан 
жар кабақтар, мұз сынықтары, саз балшықтың кесектері, дала- 
ға шығып калған балдыр мен өлі балыктар. Бұғаздың тұтасып 
жаткан жалпак бетін жарып, мұздың адам айтқысыз аумағын 
мыжғылап кақ бөліп кеткен.

Ковшов пен Тополев сүңгуірдің домалақ сауыт киген басы 
жаңа ғана батып бара жатқан жеріне жүгіріп келді.
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— Траншея жасалды! Теп-тегіс өз көзіммен көрдім!— деп 
айкайлады бұларға Некрасов.

Батманов пен Беридзе шыдамсыздыктарын білдірмей, бұ- 
ғазға карай асыкпастан келеді, баскалары бұларды басып оз- 
ды. Батманов учаскеде тым ұзак бөгеліп калғандығын, Но- 
винскіге кайтатын уакыты жеткендігін айтты. Беридзе көнілі 
алаң болып, жаксылап тындамады, взрывтың нәтижесі кандай 
болғанын білгенше оның шыдамы жетпей барады.

— Түнде маған мынадай хабар берді, Писарев мені осын- 
да ма және мұнда канша уакыт бөгеледі екен деп сұрапты,— 
деді Батманов.— Бұл нені көрсетеді, менің баскармаға тезі- 
рек кайтуым керек пе, я болмаса керісінше токтай тұруым ке- 
рек пе? Оның өзі осында келуді ойламай ма екен?

— Егер де келсе, жақсы болар еді. Біздің барлық мұктаж- 
дарымыз жөнінде осы араның өзінде айтып, көрсетер едік,— 
деді Беридзе.

Батманов пен Беридзе әңгімеге алданып, бұларға карай 
жүгіріп келе жаткан Тополевті бірден байкамай калды, Кузь- 
ма Кузьмич сүрініп кетіп, бір мәртебе кұлап қалды... Бұлар 
соған карай ұмтылды.

— Байғұс шал, бір бәлеге ұшыраған ғой. Траншеядан 
шынымен ештеме шықпады ма екен? — деп Батманов қобал- 
жыды.

Тополев Беридзенің колына келіп жығылды деуге болады. 
Ол сөйлей алмады, кеудесінен қырылдаған, сырылдаған ды- 
быс қана шықты. ■ і

— Қымбатты Кузьма Кузьмич, бұлай етпеңіз жарамайды,— 
деді Батманов мейіріммен Тополевті қолтығынан сүйеп жа- 
ТЫП-— Тіпті бірдеңе бола қалған күннің өзінде, сізге жүгіруге 
болмайды. Қашан да болса жұмсауға жастау адам табыла- 
ды ғой.

__ Тек... Менің өзім ғана келуім керек!... деді Тополев әрең
дегенде тіл катып,— Некрасов көріпті... Траншея жасалыпты! 
Күрекпен казғандай дейді... Теп-тегіс! Міне... Осыған куанып 
кеттім... Рапортым осы... Мен сіздерді арандатқам жоқ!..

__ Сізге көп рахмет, Кузьма Кузьмич!— деп Батманов
шын ықыласымен алғыс айтты,— Енді бұғаз мәселесі ше- 
шілді деп айтуға болады.

Орамалына сіңбіріп жатып, карт күбір-күбір сөйлеп:
_ Бәрін бірден бітіруге, взрывты жасата бергім келіп

еді. Бірак әркайсысына ең кемі үш-төрт күннен уакыт ке- 
рек. Кеш болып та калды, бүгінгі үлгіргеніміздің өзі де жаксы
болды.

Батманов айнала таңырқай карады да:
— Күн калай тез өтті!— деді.
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Құрылыс бастығы касында инженерлері мен жұмысшыла- 
ры бар кендігі бірнеше метр ойылған мұздын бойымен ептеп 
басып жүріп көрді. Бұл ойылған жерден жан-жакка карай 
шатынап кеткен мұздың жарығы көрінді. Ойылған жерде 
бұркырап бу көтеріліп мұздың үстін жаба калкып жүр.

— Мұзды бұзғандағы тағы бір пайда, трубапроводты тү-
сіру үшін енді мұзды оюдың қажеті жоқ: ойык орын дайын,— 
деп ойлады бас инженер. з

Оның касына Умара Магомет келді де, иығынан ырғап 
тартты: ^

— Жолдас Беридзе, осы карағаныңыз да жетер, жүріңіз, 
мен трубаларды пісіре бастамакпын.

Осының алдында, взрыв жасаумен бірге трубаны да пісіре 
бастармыз деп Беридзе Умараға уәде берген болатын. Бірак 
электрмен пісіретін кұрал-жабдыктарды әзірлеп үлгіре алма- 
ды, оның үстіне, алғаш взрыв жасаудың әуресі инженер біткен- 
нің бар назарын өзіне аударып әкетіп — Умара Магомет ту- 
ралы ұмытып кетті. |

— Пісіргіш трансформаторларды әлі тексеру керек,— деді
Беридзе.— Бәрін де ойдағыдай әзірлейміз, содан соң барып 
бастай.мыз. Я

— Ж аксы, электросварканы кейін бастаймыз. Ал газосвар- 
камен неге болмайды? — деп айтканынан кайтпады Умара.— 
Карбид бар, кислород бар, менде бәрі даяр.

— Бүгін кеш кой, кымбаттым. Кеш болып калды. Ертеңге
дейін шыда. 'ІИ

— Ертең? — Умара шошып кетті.— Мен күткелі кашан!
Отты колыма ұстамағаныма бірнеше ай болды! Бүтіндей тоң- 
дым, жүрегім мұздады! Түн ұйқымды төрт бөліп темір пісіруді 
кашан бастар екем деп ойладым...

Беридзе Батмановпен, Тополев және Ковшовпен көз алыс- 
ты — олар тоңып калған еріндерін әрең келістіріп езу
тартты. Умара жалынышты түрмен әркайсысына кезек-кезек 
карады.

— Георгий Давыдович, руксат беру керек,— деді Тополев 
шыдамастан. — Труба пісіруді бүгін бастаймыз деп білек сы- 
банғаннан кейін бөгелудің жөні жок.

— Жарайды, көндірдіңдер. Қыймылда, Умара!
— Рахмет, бастык! Көп рахмет! Осы үшін сыйлык та әзір- 

лермін!— деп айкайлап темір пісіруші жағаға карай жүгіре 
жөнелді.

Темір пісіретін кең алаңда астына ағаш тоселген, бірі- 
нің басына бірін түйістіріп, катарластырылып тасталған үш 
бөлек ұзын труба жатыр. Бұлардың бір бөлегінің касында 
Умара Магометтің автомашинаға орнаткан труба піеіретін аг- 
регаты тұр. Оның бригадасы — Умараның жәрдемшісі ұзын
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боилы, ірі денелі, жайдары келген Вятькин, тағы да үш жұ- 
мысшы өздерінің басшысын күтіп тұр.

Умара жүріп келе жатып-ақ айқайлап бұйрық бере бастады. 
Көмекші жұмысшылар алғашқы екі трубаны ұзын сырғауыл- 
мен сырғытып әкеліп пісіруге әзірлеп туралады. Аға ұста 
трубаиың жалтырата тазартылған аузын әбден қарап шыкты 
да, касындағы серігінің колындағы темір пісіретін аспапты ал- 
ды, ол арадан агрегатқа қарай екі шланг созылып жаткан 
болатын. Темір пісіруші аспаптың ұшын жерде жаткан темір 
банкаға апарып малды, оның майға батырған ұшы акырын 
жанып тұр еді. Көк жалын дүр ете түсті. Умара кислородка 
жалғағанда гүрілдей жанған оттың даусы атылған ок тәрізді 
пытырлап, отты аспаптың ұшынан жалын ызылдай шығып, 
Умараның қолында селкілдей бастады. Ол масаттанғаннан 
айқайлап, аспапты бір қолынан екінші қолына қағып алып, дү- 
рілдеген отпен ойнады.

Умараның жүзі лезде өзгере қалды да: «Қалжың өз алды- 
на, жұмыс басталды»,— деді. Ол аспаптың жалынын жөндеп, 
сол колымен ақырындап бетіне калқан киді, касындагы серігі- 
нің колындағы темір шыбықты алды да, пісіруге кірісті.

Саулай жанған жалынның астынан кызарған белгі көрінді 
де, лезде ағара бастады. Пісіруші оттың астына темір шыбық- 
ты таяп, еріген металл труба арасындағы бір сызат жерді тол- 
тырды. Осыдан кейіи Умара шеңбердің бойынан осы тәрізді 
тағы екі «жерді» пісірді де — сонымен трубаны ұстастырды. 
Содан соң пісіруші аспапты трубаның түйіскен жерінің тұсы- 
нан ұстап төмениен жоғары карай жағалатып өтті. Шенбердің 
төрттен біріне дейін пісіріп болып, Умара трубаны аттап өтіп, 
екінші жак бүйірін барып пісіре берді.

Енді трубаның түйіскен жерінің асты мен үсті ғана пісіріл- 
мей калды Умара қасындағыларға тек қарап калып еді, олар 
дереу трубаиы аударыстыра бастады: пісірілген жерлер асты 
мен үстіне түсті де, пісірілмеген жерлер бүйірге шыкты.

— Міне, Василий Максимович, біздің күткеніміз де болды: 
Умара Магомет айналдырып пісіру әдісін колдана бастады, —
деді Беридзе. . . .

—  Алғашкы жалғама,— деді көңілі толкыған кұрылыс
бастығы.— Істің бастамасы...

Умара жалғаманы пісір іп жүріп, бірдеңе деп міңгірлейді.
Пісірұшімен катар тұрған Алексей:

— Біздің Москвамыз жасасын! Ұлы Ста-линнің даң-кы ар- 
та бер-сін! Біз же-ңіп шыға-мыз! — буын-буынға бөліп сөйле-
ген сөзін естіді.

Елен-аланда көкшіл от сәулесіне бөленген жұрт, Умараны 
айнала коршап тұр. Жұрт аласа бойлы, сом денелі мығым 
келген пісірушіге телміре карай қалды. Күні бойы далада іс-
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теп, өнебойында суық өтпеген жер калмаған бұл адамдарға 
Умара өзі де колындағы пысылдап жанып тұрған аспабы сыяк- 
ты таза бір жалын шашып тұрғандай жылы бола бастады.

Ақырьшда, Умара трубадан кейін шегінді де, бетіндегі кал- 
қанын кейін карай кайырып тастады. Ол Батманов пен Берид- 
зеге көңілдене карап, трубалар жатқан линияның бойымен жү- 
ре берді. .ЗН

— Василь Максимович!— деп айкайлады жұлып алғандай.
— Соңғы жалға.маны да мен пісірем. Сөзіңді бер! '
— Болады, уәде беремін! ■ М
Жұмысшылар келесі трубаны домалатып әкелді. Темір пі-

сіруші Батманов пен Беридзеге карап, күліп кояды. Труба 
дайындалғаннан кейін, ол бетін калқанмен жауып, екінші жал- 
ғауды пісіре бастады.

Алексей колында фонары бар Умараның пісірген трубала- 
рын жақсылап карап шыкты. Көздері оттай жайнап темір пісі- 
рушіге бір карагі койып, колымен ишарат кып Батмановты, 
Беридзені және баскаларын өзіне қарай шақырды. Трубаны 
айнала колымен жүргізіп: 'л

— «Біздің Москвамыз жасасын! Ұлы Сталиннің даңкы ар-
та берсін! Біз жеңіп шығамыз! Январь, 1942 жыл» — деген сөзді 
дауыстап окып шыкты. И

Темір пісіруші Умара Магомет нефтепроводтың салынуын 
жалғанған бірінші трубаның металына өмірде өшпейтін отпен 
жазған осы сөздерімен бастады.

Үшіниіі тарау
НЕФТЕПРОВОД ҚАЛАП САЛЫНДЫ

Қауіпсіз жерден взрывты бакылап тұру үшін, кұрылысшы- 
лар төбеге кайтадан шыкты. Олар аспанға ұшкан мұз бен те- 
ңіздің түбіндегі балшыкка бәрі бірдей мойнын созып карап 
тұрғанда, бұғаздың үстінде ұшкан самолетті көрді. Оны взрыв- 
тың толкыны соғып жібергенде, ок. тиген кұстай калтырап ке- 
тіп, әрең дегенде қайтадан бойын жөндеп алып төмендей бас- 
тады. Батманов пен Беридзе жан пәрменімен төбеден төмен 
карай жүгірді.

Самолет тегістелген мұз жолдың үстіне оңай келіп конды. 
Оның ішінен Дудин, Писарев және Залкинд шыкты. Өлкелік 
партия комитетінің секретары мен Мемлекеттік Отан Қорғау 
Қомитетінің өкілі бір түсті, көк каракөл жағалы, сұр бекеш жә- 
не сондай көк бөрік киген.

— Айтатыны жок, қонақты жаксылап карсы алдың. Мың 
зеңбіректен салют! — деді Залкинд әзілдеп. Василий Максимо- 
вичтің абыржығанын сезіп.
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Бұлай болып шыкканына тіпті түсінбеймін,— деді Бат- 
манов Писаревтің алдында бойын тік ұстап тұрып.

Писарев оған колын берді де, күлімсіреп:
— Біз өзіміз кіналымыз, алдын ала ескертпеген.
— Ешнәрсе болған жок кой. Аздап шайкады. Летчигіміз 

жаксы, саскан жок,— деді Дудин, жан-жағына карап,— Бат- 
манов жолдас, сіз мұнда калай басшылык етіп жатырсыз, соны 
айтыңыз.

Батманов пен Беридзені кастарына ертіп жүріп өлкелік 
партия комитетінің секретары мен өкіл екеуі учаскені ұзак 
кыдырып аралады. Олар труба пісіретін алаңда да, поселкеде 
де, шұңкыр казып жаткан жерде де болды, жұмысшылар мен 
де, прорабтармен де сөйлесті...

— Жұмыс ойдағыдай істеліп жатыр екен, жігіт екенсін- 
дер,— деді Дудин аралап болғаннан кейін риза болып.

Олар «прорабтар» үйіне келді — инженерлер тұрған Котля- 
ровскийдің үйін казір осылай деп атайтын. Осының алдында 
ғана мұнда чертеждерден бірдемені тексеруге Алексей келген. 
Оның шешінуге де мұршасы келмей, керекті есебін столдың ка- 
сында еңкейіп тұрып-ак шығарып жаткан. Кетпекші болып еді, 
бірак оны Дудин бөгеп қалды.

— Ұзындығы жарты километрлік жалғасқан трубопровод 
секцияларын жағадан мұзға калай апаратындарыңызға мен он- 
ша түсіне алмадым,— деді Дудин Ковшовқа карап.— Ол тіпті 
бір жаткан өрескел дүние ғой! Ал оны бұғазға калайша түсі- 
ресіздер?

Дудин, одан кейін баскалары да шешінді. Алексей де шо- 
лак тынын шешіп, столға чертеждерін жайып койып түсіндіріп 
айта бастады. Өлкелік партия комитетінің секретары мен өкіл 
оның сөзіне зейін койып тыңдады. Дудин жақын таянып Алек- 
сейдің иығы үстінен чертежге қарады. Писарев өзінің зор басын 
аздап кана ие түсіп, Ковшовтан көзін алмаи отырып:

__ Бұғазда нефтепроводты салу жұмысының мерзімі техни-
калық жағынан калай негізделді? Ресурстар қалай есептелін- 
ді? Торап кұрылысын да бір мезгілде жүргізе беру үшін жұ- 
мысшы күші жете ме? Аралдағы учаске кандай техникалық 
кұралдармен меңгерілмек? деп сұрады.

Алексей шетте отырған Батмановқа, Залкинд пен Беридзеге 
карады. Одан шынын айтқанда, толық баяндама сұралып отыр. 
Парторг күлді, ал Беридзе калай етсең де өзің бірдеңе деп кұ- 
тыл дегендей, күлдіргі етіп иығын көтсрді!

Дудин мен Писаревтің бұл арада, бұдан бұрын да басқа 
кызмёткерлермен сөйлескені сыяқты, коллективтің өз міндетін 
түсінетіндігіне көздерін жеткізгісі келіп отырғанын кұрылыс 
бастыктары бірден біліп отыр.
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— Батманов пен Беридзеге жалтақтамай-ақ койыңыз, олар
еізге жәрдем бере алмайды,— деп әзілдеді Дудин.

Алсксей керекті материалдарын столдан алды да.бұғаз бен 
аралдагы учаскелердегі қыскы жұмыстардын жоспары туралы 
толык түсінік берді. Бұл жоспарды толығымен жатка білетін, 
ол саспастан сөйлеп аяк, жағына келгенде тіпті еліге айтты. 
Алексейдің баяндамасы конактарды, тегі, канағаттандырған 
болу керек, баска сұраулар болмады. «

— Батманов жолдас, учаскеде бұдан жыйырма күн бұрын
не болганын бізге неге айтпадыныз? — деп Писарев бетін кұ- 
рылыс бастығына карай бұрды. Масқара істің үстінен шыкты- 
ңыздар ғой? Тәртіпсіздік, олкылық? Ш

— Оншалық коркынышты ешнәрсе болған жок. Біз келген- 
де бұдан не көргепіміз менің есімде де жок. Әрине, бір азырак 
жұмыс істеуге тура келді. Соның ушін келдік те ғой.

Залкннд күліп, қолымен мұның иығынан ұстады. ]
— Василий Максимович, Мерзляковты неге куып шығар-

дың? Егер де мұнда онша тәртіпсіздік болмаған болса, оида, 
ены текке жазалаган болдыныз ғой? Не үшін онда сотка бере- 
міз? Жергілікті партня ұйымы оны партия мүшелігіне канди- 
даттықтан неге шығарды? Айткандай-ақ, біз Мерзляковты трас- 
сада көрдік, ол әдепсіздік жасады деп сенің үстіңнен Писарев 
жолдасқа арыз берді. Я

— Мен қайта ол алаякка сыпайыгершілік жасадым ғой,— 
деді Батманов тісін кайрап.— Мұхиттың жағасында кулактар- 
ша шаруашылық кұрып алған, учаскеден орта ғасырдағыша 
дуал арқылы өзін бөліп тастап, кұрылыс жұмысымен шұғылда- 
нуға уакыт таппаған. Осы үшін мен оны босатып жібердім... 
Енді мейлі, бос жүріп сыйыры мен шошқасын баға берсін...

— Бірақ сен оның сыйыры меи шошқасын алып койдың 
ғой! Оны жұрдай ғып каңғыртып жібердің ғой! Енді ол кайда 
бармақ? — деп парторг кағытып койды.

— Залкинд жолдас сіздерге жақсы сыйлық алып келді,— 
деп Дудин еске салды.

Парторг сумкасынан Сталин жолдастың телеграммасын 
суырын алды: «Адундагы Повииск Н. кұрылысының баскарма- 
сы тракторшы Семен Ильич Силинге, Семен Ильич, сізге және 
сіздің зайыбыңызға Қызыл Армия туралы патриоттық камкор- 
лықтарыңызға алғыс айтамын. Сталин.» Өлкелік газет номе- 
ріндегі нефтепровод кұрылысшылары жөніндегі макала да 
келісті сыйлык болды. 1

— Митинг шакырып, барлық халық болып оқыймыз,— деді 
Батманов телеграмма мен макалаиы ииженерлерге беріп жатып.

Беридзе газеттін бір жолын тырнагымен сызып койды, ма- 
каладағы аттары аталған кұрылыстың атакты адамдарынын 
арасынан өзінің фамилиясын көргенде Алексейдің жүзінен де
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нұр жайнап кетті. «Олар осында, Адунда, Отанымызды қорғай-
ды»,— деп жазған тілші.

Силинді шакыртып алды.
Іанкке деп акша бердіңіз б е?— деп Залкинд одан кө-

ңілдене сұрады.
— Бердім, парторг жолдас.
— Сталин жолдасқа жаздың ба?
— Ж азған едім.
— Олай болса міне, ал!
Силин телегра\*маны алды да, оның кімнен екенін аңғарған- 

да колынан түсіріп ала жаздады. Тракторшы оны бір емес, кай- 
та-кайта окыды, неге екені белгісіз, аударып екінші жағын 
да карады. Оның жүзінен жас баладай аңкылдаған аккөнілді- 
ліктің белгісі, ішкі ой-сезімінің бейнесі көрініп, көздерінен жас 
мөлтілдеп кетті. Телеграмманы төсіне басты да, үндеместен бұ- 
рылып шығып кетті.

— Мерзляков жөнінде сіздің не себепті айткыңыз келмей 
отырғандығып мен түсінемін,— деді Писарев Батмановка ка- 
рап.— Ол турасында, жалпы айтканда, сіз дұрыс істедіңіз, ал 
меи сіздің орныңызда болсам, оған жұмсағырак болар едім деп 
айта алмаймын. Ал енді, ол сізге бұдан былай кеселдік келтір- 
мейді, сіз ол жөнінде ұмыттыңыз да. Бірак ол дүниеде әлі бар, 
еондыктан маған оның жазмышына біраз әсер етуіме тура ке- 
ліп отыр. Оны сотка беруден бұрын, ол адамға деген өзімнің 
қатнасымды тексеріп дұрыстап алмақшымын...

Батманов, оған деген жирену көз қарасын жеңіп, Мерзляков 
жөнінде айта бастады. Ол барып тұрған дұшпаннан да кауіпті- 
рек болып шыі^гы. Мерзляков тапсырған міндеттерді орындама- 
ған деп айту ғана аз. Ол учаскенің баскарушысы, өзіне бағы- 
нышты адамдардың тағдыры мен мұң-мұқтажына калай болса 
солай қараған. Коллективтің дабылы оны селт еткізбеді, оған 
оның ешкандай катысы жоқ сыяқты болды. Немістер Москва- 
ны алыпты және жапондар да тиісіпті деп учаскеде таралған 
алып-қашты жалған өсектерге ол немкұрайды карады. Осын- 
дай жұрттың бәріне бірдей ауыр тиген кыйын-кыстау күндерде 
ол тек өзінің кара басының камын құнттаумен болды.

_  Мерзляковтың өткендегі ісіне тереңірек қарау керек,— 
деп ұйғарды Дудин.— Егер ле оның бүгінгі мінез-кұлкының 
кайдан шыккан тамырын тапсак, мен оған таңыркамаймын. 
Батманов жолдас, учаскенің бастыгы етігі Мерзляковты сіз бел- 
гілеген жоксыз, бірак оның тарнхы енді сізге сабак болсын. 
Адамды басшы жұмыска коюдан бұрын, оны әбден тексеріп, 
жаксылап біліп, сенерліктей білу керек. Маған Ефнмов жөнін- 
де де Михаил Барисович аса бір күйінішті окыйғакы айтты! Ал 
Мерзляков болса — ол бұдан ои есе күйінішті. Амал нешік, 
кейде бізде адамды жөндеп білместен және оны жаксылап тек-
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серместен жоғарылату аз болған жоқ: «Тәуекел, жұмысты алып 
кетер, жаман жігіт емес сыяқты ғой» делініп келді. Мұндайдың 
неге апарып соғатынына бүгін учаскені аралап жүргенде-ақ 
көзіміз әбден жетті. Мерзляков үшін құрылысшылар қанша 
кіна қойды... Жолдас Батманов айта беріңіз,— деп Дудин Васи- 
лий Максимовичтің тізесіне колын салды.

— Мен Панковтың жоғалуына Мерзляковты тікелей кіна- 
лы деп айта алмаймын. Бірақ та өз ойымша Панковтың өлімі 
сол үшін болды ма деп есептеймін.

Батманов осы сөзді айтқанда Залкинд ормынан ұшып тұрып, 
үй ішінде ерсілі-қарсылы жүріп кетті. Батманов сөзін бітірмей 
тоқтады да, оған қарай қалды. Басқалары да парторгқа қарады.

— Біз онымен жыйырма жылдан астам дос болдық. Мен 
екі рет ажалдан қалғаным үшін оның алдында борыштымын,— 
деді Залкинд. Оның түрі өзгеріп, ауырған адамша бет-аузын 
тыржыйтты. Жыйырма бірінші жылы мен партизан отрядының 
комиссары едім де, жапондар мен ақтардың ерекше тізімінде 
болдым. Олар менің соцыма мықтап тұрып түсті, бір кезде ме- 
нің бірнеше партизандармен тосқауылға баруыма тура келді. 
Ақтардың саны үш жүзге жуық еді, олар бізді лезде коршап 
алды. Құтылып шығуға болмай қалды, алғашқыда тек бір жі- 
гіт қана қоршаудан шығып кете алды. Біз енді құтыламыз деп 
ойлағанымыз жоқ, оңайлықпен өлмейік деп, жел құлатқан 
ағаштың ығында отырып алып атыса бердік. Күтпеген және 
ойламаған жерден кұтқарушылар келіп қалды, Сергей Қузьмич 
Панков бір топ партизандарымен ақтарға қарсы өршелене ша- 
буыл жасап, олардың зәресін үшырып, тайгаға қарай тыракай- 
латып қашырды. Соңынан баксақ,— Панков бұй^ық болмаса да 
тәуекелге бел байлап, көзжұмбай кылып осындай ерлік және 
ізгілік жасаған. Қомандир оны тек барлауға жіберіпті, бірақ өз 
бетімен бірдене істеуге рұқсат етпеген. Біз онда күшімізді сақ- 
тап, қандай қыймыл болса да аса еппен істейтінбіз. Панков 
бізді шығынсыз босатып алды, мүмкін басқаша болып кетуі 
де — бізге де жәрдем бере алмай, жолдастары мен өзі де кы- 
рылып қалуы ықтыймал еді.

Жеңушілерге, әрине, ұрыспайды, бірақ Панков командир- 
ден сыбағасын алды. Сергей Кузьмичтің оған берген жауабы 
әлі есімде, ол: «Менің мінезім сондай, оны кайтадан өзгерте ал- 
майсың. Егер жұрт пәлеге ұшыраса, мен жан аянбастан оларға 
жәрдем етуге тиістімін. Егер де комиссар Залкинд пен оның 
жігіттеріне жәрдем ете алмаған болсам, мен өмір бойы өзіме 
лағнат айтқан болар едім!».

Беридзе сол арада еңкейіп, Алексейдің кұлағына сыбырлады:
— Алеша... Мен Залкиндтің әңгімесін тыңдағанымда Фаде- 

евтің «Тас-талқанындағы» дәуірді көргендей болдым. Левин- 
сонды көз алдымда көріп отырған тәріздімін...
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оул пікірден қаиран калған Алексей Залкиндке баскаша 
көзбен қарады, Залкинд шынында да оған балалық шағынан
бері таныс және жанына жақын боп кеткен кітаптың кейіпкері
еді. к

Василий Максимович, сен Панковты жуыкта ғана, ержет- 
кен ақыл есі адам болғасын білдің. Сенікі де дұрыс: ол акыл- 
.ты, тәжрибелі кісі еді. Панковты оның мінезіндегі сен білмейтін 
бір нзгешелік құрткан болу керек. Кейбір жағдайларда ол ша- 
мадан тыс кызып та кететін. Ол адамдарды соншалык жаксы 
көріп, соншалық аяйтындыктан, олардық халдерінің нашарлы- 
гын білсе, ақылға салмастан әрекет жасауға дейін баратын. 
Қазірдің өзінде, ол бір жерде адамдар өлгелі жатыр деген ха- 
барды жолда кездескен Саниннен есітіп, ол тек солар жайында 
ғана ойлаған. Оның Мерзляковқа келіп өзімен бірге тез Уми ' 
базасына барудың кажеттігін талап еткен кезі менің көз алдым- 
да тур! Оңбаған Мерзляковтың орнына одан гөрі тәртіптірек, 
акылдырақ баска бір адамның болмағанына өкініш етуге тура 
келеді. Ол Панковтың талабын орындаған болар еді де, істің 
бәрі басқаша болар еді: Батмановка да учаскеде мұндай тәртіп- 
сіздікті көруге тура келмес еді, ал Сергей Кузьмичтің өзі де 
қазір бізбен бірге отырар еді...

— Бұдан былай іздеудің пайдасыз екендігіне көздерің әб- 
ден жетті ме? — деп сұрады Дудин Батмановтан.

— Іздемеген жер калмады, теңіз жағасының бәрі каралды. 
Мен өзім де екі рет шығып қайттым. Ешкандай із-түз жок.

— Біз оның семьясы жайында қам жасармыз,— деді Писа- 
рев.— Оның баласы, шешесі мен қарындасы бар болуы керек?..

— Баласын мен өз үйіме алғым келеді,— деді де Батманов 
Залкиндке қарады. Парторг терезеге карап отыр еді.

— Панков жайында ескерткіш сақталуын да ойлау керек, - 
деді Дудин.— Мұны калай істегенде жақсы болатынын ойланып

өреиін.
— Батманов жолдас,— деді Писарев орнаған тыныштыкты 

ұзып,— біз екеуміз Рубежанскіде сөйлескенде, өте-мөте кыра- 
ы болудың керектігін айтып едік кой. Жапондар нефтепровод- 
;а көңіл аударады, демек олар бұғаздағы учаскеге аирыкша 
азар аударуға тиісті. Білсеңіздер барактар жайындағы әңгі- 
іепің тарихы да маған онша ұнамайды. Жыйналыс кезшде 
лардың сыртынан жабылып калуын кездейсок нәрсе деп ұйға- 
у да акылға сыймайды. Меніңше, Панковтың уақыиғасына 
а тереңірек көңіл бөліп караған зыян болмас: мұның өзі 
іынында да абайсызда болған уакыйға ма немесе біреудің кас- 
андық ойымен болды ма? Панков өлкеде белгілі адам ғои, 
ейбіреулердің жолына көлденең де тұрған болар. Мен кауіп- 
іздік сактау мекемесіндегі жолдастардан Мерзляковтың ісін 
ереңірек зерттеуді өтінермін... Олар учаскенің өзін де, тегі,
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айрықша бақылауға алатын болар. Бірақ та, бұл сіздерді қы- 
рағы болудың ыіндеті иен борышынан құтқармайды...

— Сіз адамдарыңызды жақсылап тексердіңіздер ме? Қай- 
сы біреулерді бұл арадан алудың қажеттігі жоқ па екен — де- 
ді Дудин.

— Біз Мерзляковтың ізінше есепші мен кладовщикті де 
орындарынан алып, Рубежанскіге жібердік. Олар жұмысшы- 
лардың азық-түлігін ұрлап нивхтарға апарып сатпақшы болған. 
Жалпы алғанда, бұғазға деген адамдар қатаң сұрыпталып жі- 
берілді, коллективтің өзі негізінде жақсы іріктеліп алындьк 
Ж алғыз-ақ қолайлы бастықтар болмаған. Бұғаз аркылы өткел 
салатын құрылысшылар үшін лайық жетекшілер деп Беридзе, 
Рогов, Қовшов және Филимонов жолдастарды санаймын. Енді

* бұлардың бұғаз учаскесі мен аралға қыстың аяғына дейін бе- 
кітіліп қалатыны айкын.

— Мен аға бухгалтер жөнінде де бір әңгіме есітіп едім, ол 
кандай адам?

— Біз оның жұмысын тексердік: бәрі де дұрыс. Ол ар-ұя- 
ты бар және^өзінің ісін білетін адам. Олар Роговпен бірге мү- 
ліктердің есебі мен аман сақталуын тез тәртіпке салды. Ал 
Қондринге наразылық болып жүру себебі, мүмкін, оның әрбір 
тыйынды есептеп қатты ұстауға тырысатындығынан және есеп- 
ке өте қазымырлығынан болар. Әділеттігін айтқанда, ол жөнін- 
де әзірше жамандап ештеңе айта алмайсың. Солай бола тұрса 
да, біз оны қатерімізден шығарғанымыз жоқ. Осында тағы төрт 
адам бар; олар бұрынғы тұтқында болғандар: механик Серегин, 
бір десятник, бір шофер мен ағаш ұстасы. Олардың мінездеме- 
лерінде мін жоқ, бұлар лагерьде жүргенде мамандық алып, он- 
да да өте жақсы істеген. Бізде де олар жақсы жұмыс істеуші- 
лердің қатарында. Дәлелі болмагандықтан, әзірше козғаудың 
қажеті жоқ қой деп ойлаймын. Мемлекеттік Қорғау Қомитеті- 
нің өкілі жолдас, сіздің қырагылық жайындағы нұсқауыңыз 
есімде, ал учаскедегі әрбір адамның да осы жөнде үнемі есінде 
сақтап отыруына тырысамын.

Дудии мен Писарев сол күні өздерімен бірге Батмановты, 
Беридзе мен Қовшовты алып аралға қарай ұшып кетті.

Ұшып бара жатқан самолеттің астынан тып-тыныш және 
үнемі бір түсті болып тайга созылып жатыр. Адам тіршілігінің 
ешқандай белгісін байқау мүмкін емес еді.

Өткен ғасырдың аяқ шенінде бір жазушы осы араларда 
болып, Тайсин аралының солтүстік жағының адам баласына 
ешуақытта да керегі болмас, деп өзінің күйінішті пікірін айт- 
қан екен. Шамасы, планеттің пайдасыз бір бөлегі дегені ғой,— 
деді Дудин қатты дауыспен Батмановқа қарап.— Бұл пікірдің
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бұрыс емеетігін дәлелдеу эброиы біздің үлесімізге тигеніне 
зор куаныштымын. Мұнда қаншалық қара алтын барлығын 
жазушыныц оилауына да мұршасы келмеген. Күзді күні мына 
жыныс өсімдіктердің арасында,— деп көрсетті ол төмен қарай 
колымен сілтеп,— сіздердің тру^аларыңыз жүргізіліп болып, 
онымен мұнай ағып жататын болады ғой. Қандай жақсы де- 
сеңші.

Кенет тайга бітіп, аралдың сол жақ шетіне қарай жакын- 
дады. Жаратылыс суретінің көрінісі бірден өзгерді; оң жақтан 
бір шетінен екінші шетіне көз жетпестей бұғаздың көгерген ай- 
дыны, сол жақтан үстін аласа ағаштар басқан тізбек-тізбек тө- 
бешіктер, ал ортада бүкіл теңіздің жағасы бойында, көз жеткек 
жердің борінде мұнайдың аспанмен тілдескен мұнаралары кө- 
рінді. Мұнаралар төбесінен қарағанда әдемілеп тігілген кес- 
те сыяқты. Шығанақтың жағасы бойына созыла салынған Коя- 
челан каласын сансыз мұнаралар қоршап алыпты.

— Қыйыр-Шығыстағы Б ак у !— деді қанағаттанған Дудин 
мұнайдың мұнараларына карап басын изеп.— Мынау тоғай ма- 
ған тайгадан әлдекайда көңілді.

Бұлар мұнай промыселдары мен каланы қыдырып ымырт 
жабылғанға дейін жүрді. Таудың етегіндегі және порттағы үл- 
кен резервуарлар мұнайға лық толы. Қара топырактан да мұ- 
най шығып жатыр. Скважиндерден мұнай шапшып атқылап 
тұр. Ауадан да мұнай исі шығады. Үйлері мен адамдары, тіпті 
олардың тамақтарына да мұнай исі әбден сіңіп кеткен сыякта- 
нады.

Инженерлер насос станциясын қараумен шұтылданды. Су 
жолының ашық кезінде станция мұнайды портқа, онда тұрған 
резервуарлар мен танкерлерге айдап қотарды. Нефтепровод са- 
лынысымен станция мұнайды трубопровод арқылы насостың 
негізгі торабы — Чонграға дейін қотару ісін бастауы керек еді. 
Дудин мен Писарев инженерлер үйлер, кұрал-жабдықтарды ка- 
рап болғанша күтіп отырды. Қарап болғаннан кейін Беридзе 
оларға келіп станцияның өзіне жүктелген жаңа міндетін орын- 
дап шығуы үшін қандай қосымша жұмыстар істеу қажеттігін
баяндады.

Олар станциядан кетіп бара жатқанда:
— Осы машиналар Новинскіге қалай мұнай қотара баста- 

сымен-ақ той жасар едім-ау! — деп Беридзе Алексейге ойын- 
дағы арманын айтты.

— Мені шакыруды ұмытып кетпеңіз, ондай мерекелерді 
мен де жақсы көрем,— деп алдарында келе жатқан Дудиь
күлді.

Бң соңында олар бұрын жапондардың паидаланган учаске^- 
сіне келді. Бұларды концецсияның (үкімет рұқсатымен жай 
адам орнаткан өндіріс) меңгерушісі жуантық, аласа боилы
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жапон ертіп жүрді. Әрбір сұрақка ол сондай жарамсақтықпен, 
үлкен сары тістерін аксыйтып көрсете, иіліп жауап береді.

— Қандай сыпайы, кетік төбет! — деп күбірледі Алексей
жапонға карап тұрып; ол мұндай жакын жерден жапонды еш- 
уакытта көрген жок болаті^н.— Бұл самурайдың ойында не 
бар екенін білемін. • ' Я

Түнде Қончелан калалык партия ко.митеті секретарының ка- 
бинетінде отырғанда ұшы-кыйыры жок майлы кара теңіз үнемі 
Алексейдің көз алдына елестеумен болды, бұл теңіздің сүйкімді 
сәулесі жаркырап, көз ұялтып, басты айналдырады.

— Күнім, Алеша, заводтағы бос цистерналар есіңде ме?— 
деп сұрады Беридзе, оның ойындағысын тапкан сыяқтанып.

Қалалык партия комитетінің секретары Дудинге: бір айдан 
кейін мұнай өндіріеі азайтыла бастайды, оны жыйнап кұятын 
орын да болмайды деп баяндады. Қазірдің өзінде-ақ жүз мың- 
даған цифрмен есептелінетін запастар жыйналып қалды.

— Бұл үлкен оқ-дәрі складтары ғой, тек соғыс әрекеті бас- 
талса-ак, дұшпан осыларды соккылауға тырысады,— деді Пи- 
сарев.— Нефтепроводтың әлі күнге жоктығына жүз есе ішің 
ашыйды!

Өлкелік партия комитетінің секретары мен Мемлекеттік 
Отан Қорғау Қомитетінің өкілі кұрылыска не нәрсе мұктаж 
екендігін аныктап білді де, Батмановтың барлык өтініштерін 
орындауға уәделерін берді.

Бұғазға түсірілетін трубопроводтың бірінші бөліміне элек- 
трмен пісіру аяқталып келді. Умара Магомет пен Қедриннің 
звенолары біріне-бірі жакындап калды. Умара өз бөлімінің 
ортасын екі жағынан екі казық кағып, алдын ала белгілеп кой- 
ған, енді өзінің бакастасының «шекарасына» біраз кулап еніп, 
үш күннің ішінде Кедрин звеносын, кем дегенде бір күндік 
мөлшерде артқа калдырды:

Трубаның кезекті жалғамасын бітіргеннен кейін, Умара 
трубадан аулақтау кетіп, бетін ашты, жәрдемшілері кейінгі екі 
трубаның ортасын түйістіріп туралағанша, жақындап келе жат- 
кан Кедринге айқайлап, оны өшіктіре:

— Тасбақа мініп келемісін! Тезірек кыймылда!
Груба пісіретін, бейнебір жазык даладай, алаңда гулеген 

жел ұлпа карды боратын түр. Темір пісіргендегі көкшіл оттың 
жаркыраған сәулесі күннің жарығынан ешкандай айырмасы 
жок сыяктанды. Батманов мұнда жиі-жиі келіп, Умараның ка- 
сында тұрыгі, пісірушінің отпсн ойнағанына, оның бүкіл звено- 
сының еппен, жұмыла істеп жатқанына қызыға карап тұрады. 
•V мара өзінің жәрдемшілерін жаттықтырып үйреткені сондай, 
тіпті, олар казірде мұнымен бір адамдай бірлесіп, жұмыла кый- 
мылдайды.

Әшейінде долы әрі қаркынды Умара пісіруді бастасымен-ак
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өзгере кояды. Қыймылы сарандап, сабырлылыкка айналады 
Оиыц эрбір трубаға деген уакыты бірдей етіліп бөлінген —
одан бір секунд артық жібермейді!

Міне Умара кезекті түйістірілетін жерге карай ентелей ба- 
сып келе жатыр! Оның электродты ауыстыруы керек еді, кетіп 
бара жатып, жанындағы кішкене дорбасыиан болат стерженді 
тауып алып, тұтқаға бұрап орнатты. Жәрдемші жұмысшылар 
трубаның шетіндегі фаскаларды тазалап қойып, бастығын кү- 
тіп тұр. Онда үн жок — оны аузынан сөз шықпай-ак түсінеді. 
Сондыктан бәрі де үндемейді; қазір жұмыс жүріп жатыр, ойды 
ешнәрсе бөлуге тиісті емес. Умара қалк-анды көзіне карай сы- 
рып, енкейіп электродты трубаның косылып пісірілетін жеріне 
карай жақындата түседі. Бірнәрсе сынып кеткен тәрізді шык ете 
калады, сырт-сырт етіп алтындай жаркыраған от ұшқындап, 
еріген металдың иілген акшыл көк жалыны шығады.

Батмановтың колында секунд өлшегіш аспап — екі звено- 
ның да жұмысын осылай бакылаған жақсы ғой. Шеңберді ай- 
налып жүгіріп тұрған етрелка жаксы әрі қарт тәжрибелі темір 
пісіруші Кедрин мен үздік істейтін асқан шебер Умара Маго- 
меттің арасында кандай айырма барлығын түсінуге көмектесе- 
ді, Батмановқа трубаның үстіне барып еңкейген Умара өзінің 
бар күшімен уакыттың өзін астына басып алып жаткандай, 
ал уакыт та оған көніп кысылып жатқан тәрізді. Уақыт тез 
өтті! Міне, Умара алтауын пісіріп болды, ал Кедрнн бесіншісін 
ғана бастады.

Құрылыс бастығы алаңнан асығыс кетіп барады, Умараның 
жүмысы көңілін толкытып жіберді, оның кол соғып кошемет 
көрсеткісі келді. Ал мұның тіпті керегі жоқ. Жұмыс істеу керек!
Уақыт өткізбей, жұмыс істеу керек...

Жарыстың екінші күні, одан соншальгқ озып кеткеніне Кед-
риннің өзі де сенбеді.

— Бірер қате кеткен болу керек, мүмкін, бұл Умараның өзг 
сапасы жөнінде көи ой бөлмейтін болар,— деп ол карсылык
білдірді.

Умараға Кедриннің айткан сөзін жеткізіп еді, ол секция- 
ның бір километр бойынан жүгіріп келуге ерінбеді, ерегіскен 
темір пісірушіні қолынан сүйрей, өзінің звеносына караи ертіп
келді. п

— Менің пісіріп түйістірген жерімді қара. Сапасын ка-
ра! — деп Умара шу көтерді.

Кердин пісірген жерлерді кадала қарады да, металдан еш- 
бір ақау таба алмай, бір сөз айтпастан өз жағына караи кетіп
калды. Умара оны куып жетіп: ................

— Неге үндемейсін? Аитшы, калай пісцріліпті.
— Сен неге кадалдын? Көрме жасауға уақыт тапкан екен-

сің!
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— Ендеше жаман сөзді бекерге неге айтасын? Енді жақсы
сөзіңді айт. щ

— Жарайды, жарайды, ризамын,— деп Қедрин жымыйып 
күле өзінің алғашкы бетінен қайтты.— Сен жеңдің. Бірақ біз 
әлі де күш сынастырып көреміз!

Умараның және оның жолдастарының «төбеден» пісіруі 
Батмановка аса ұнамады. Астына ағаш төсеген жеке трубалар- 
ды пісірген кезде, пісіруші отын түйіскен жердің үстіпен 
ұстап, бәрі жақсы пісіріліп жаіты. Бірімен бірі тұтастырылын 
байланған, аударуға болмайтын трубаларды пісіруге келгенде, 
пісірушіге жерде жатып пісіруге тура келеді. Түйіскен жердің 
астындағы қазылған шұнқырда шалкасынан жатып, ол элек- 
тродты «төбеге» каратып жатып пісіреді. 3

Жердін каткан тоңының суығы макта сырыған киімнен де 
тез өтеді. Пісірушілер жерден тұрғанда қалтырап кеткендігін 
Батманов байкап калды. Олардың жұмыс өнімдері біртіндеп 
төмендей бастады. Үшінші күн дегенде екі пісірупгінің өкпесіне 
суық өтіп ауырып қалды. Батмановтың мазасы кетіп, инженер- 
ден жұмысты жеңілдету әдісін талап етті.

..,Умара жерден тұрды да, тез жылыну үшін отты айнала жү- 
гіріп еді, абайсызда қасында тұрған Батмановты көріп қалды.

— Жұмысымыз қалай? Менің пісіруім кандай, тәуір ме?— 
деп сұрады ол.

— Жақсы пісіресің, жігіт екенсің! Мұндай жұмысты өнер 
есебінде сахнада көрсету керек,— деп Батманов шынымен ма- 
дақтады.— Саған ауыспалы қызыл ту беруге тура келеді.

— Енді майдандағы екі туысыма және Қазандағы қалынды- 
ғыма хат жазуыма бола ма?

— Сенің калындығың да бар ма?
— Әрине. Әркімнің де әйелі немесе қалыңдығы болуы ке- 

рек қой. Менің қалыңдығым Қазанда істейді. Сыпайы, әдемі 
қыз. Мені сүйеді, күтіп отыр. Соғыс біткен соң үйленеміз.

— Соғыстың бітуін күту керек болар ма екен? Оны осында 
шақыр да, үйлен.

— Ол баспаханада әріп теруші, газет басады. Саған әріп 
теруші керек болса, шақыр.

— Ойлап көрейін.
— Эх, ойламай-ақ қой... Бәрібір келмейді. Оның майданға 

баірғысы келеді. Майдандағы газетті басады.
Үлкен еекцияның екі жақ бөлегін қосу үшін Умара жерге 

тағы да барып жатты.
— Бір секция міне дайын болды,— деді Умара трубаның ас- 

тынан тұрып жатыгі. — Орындаған жұмыс өнімі екі жүз елу 
процент.— Ол бозарып тоңған бетін тыржыйтып Батманов- 
ты мүсіркеп: — Василь Максимич, тоңған боларсың? Қолқап 
неге кимейсің? — деп сұрады.
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— М аған немене,— деп Батианов ренжи жауан берді —
Жерде ұзак жатады екенсіндер, мына саған да. баска пісіру-
шілерге де кыйын көрінеді.

— Біз берікпіз, іштеме емес.
Калайша іштеме емес! Қарашы, сен толайым калшыл- 

гап тұрсың. Мен калың макта төсеніш тігуге тапсырдым, оны 
астарыңа төсеисіңдер. Демалыстьі жиірек жасап тұруға тура 
келеді. Отты да көбірек жағып кою керек.

Умара Батмановка басынан-аяғына дейін бір қарап шықты
да жабыркай сөйлеп:

Ж ақында сені кетеді дейді ғой? Саған үйреніп калып
едік! Қыйын болғалы тұр,— деді.

Бұғазда Беридзе калады, ол жақсы бастык, іскер, бәрі 
ле ойдағыдай болады,— деді Батманов.— Ал маған кететін мез- 
гіл жетті: кұрылыс үлкен, сенің учаскеңнен басқа тағы да он 
учаске бар. Мынау осы «албастыны» инженерлердің суға қалай 
түсіргенін көремін де, содан кейін кетемін...

«Албасты» деген — ұзындығы жарты километр жуан труба, 
басын бұғазға қаратып жаткан адам айткысыз үлкен кара жы- 
лан сыякты труба пісіретін алаңда сұлап жатыр. Салмағы елу 
тоннадан астам осы дәуді мұзға сүйреп түсіріп, мұздың ойыл- 
гап суаты арқылы бұғаздың түбіндегі траншеяға түсіру керек 
болады.

Бұл міндет өте ауыр болды, инженерлерді әкеліп тұйыкка 
камады. Новинскіде, бұғаздағы жұмыс жобасы жасалған 
уақытта трубаны мұзға түсіру мен трубаны пісірудің екі ва- 
рианты келіп шыккан. Ковшов жағада әуелі үш трубаны бір 
рет біріктіріп пісіріп алып, оны автомашинамен мұздын үстіне 
тасып, сол арада біріне-бірін қосып, ұзын труба етіп пісіре бе- 
ру керек дегенді ұсынған. Алексейдің бұл ұсынысына Беридзе 
көнбеді. Оның ойынша мұз үстіне апарған трубаны астыңғы жа-' 
ғынан пісіруге болмайды: ал пісіргіштер трубаның астынғы жа- 
гын пісіру үшін не трубаның астына бірдеме қойып көтеру ке- 
рек немесе астындағы қалың мұзды казып жыра жасау керек.

Ковшов трубаларды ұзьгндығын жарты километр етіп жаға- 
да пісіру, сөйтіп оны мұз үстіне трактормен сүйреп апару 
жайындағы бас инженердің дәлелдеріне көнді де, онын ұсыны- 
сьгн кабылдады.

Осыны істеуге әрекет жасап көрді, бірак ештеңе шықпады. 
Алпыс аттық күші бар екі трактор, егер тіпті керек болса төрт 
трактор да әкеліп салмак болып еді, бірақ оны Беридзе токтат- 
ты. Оны домалатканда трубаның қосылып пісірілген жерже 
күш түсіп оның беріктігіне зақым келтіретінж оилап кауштен- 
гені әбден орынды еді. Ауыр металды қозғап, домалатып жүр-
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генде мұзды да бұзып-ойып кететіндігімен де самасуға тура
келді. • I

— Алеша, сенімен біз жаксылап ойлана алмаппыз,—  деді 
Беридзе. — Енді басқа әдіс керек.

— Басқасы да болды,— деді Алексей. — Бұл «албастының»
біреуінен ғана машакат көрерміз, ал калғаны соның ізімен кете 
береді. Мен мынаны ойлап тұрмын... 1 И

Алексей трубаларды кішкене вагондармен тасып апару үшін 
темір пісіретін алаңнан кішкене темір жол салуды ұсынды. Те- 
мір жолдың табаны тек жағаға ғана жетеді екен. Трубаны жа- 
ғаға дейін жолмен әкеліп, одан әрі мұздың үстімен шанаға са- 
лып сүйреуге ұйғарды. Кішкене темір жол салуға екі тәулік 
кетті. Осы кездің өзінде ағаш шеберлері, Карповтың бақы- 
лауымен шана жасады. 1

Онай иілетін үлкен трубаны ауыр заттар көтеретін аспап- 
пен түрлі ептілік әдістерді қолдана отырып, арбаға салды... 
Силин басқарған екі трактор осы ерекше поезды бұғазға карай 
сүйреді. Ж ағаның қасында трубопровод отыз шанаға аудары- 
лып түсірілді. Мұздың үстімен ілгері жылжыған тракторлар 
өзіне тіркелген шұбалған кұйрыкты жұлкый-жұлкый тартты.

— Т окта!— деп бәрі бірден айкайлады...
Шаналардың капа жартысы сынып, труба алаңға кұлап түс-

ті... Трубаның осы бір бөлегімен екі күн әуреленді. Трубопро1 
водтың калай апарылуын бүкіл учаске болып дамыл көрмей 
бакылауда бо.пды. Трубопроводты орнына тезірек жеткізу ұшін 
кімнің кандай тәуір ұсынысы болады деп Батманов бәйге жа- 
риялады.

Өзінің ларегімен аралда тұрған Муся Кучина келген әрбір 
шоферға жүгіріп барып олардан:

Труба қалай?—деген бір еұракты дамылсыз коятын болды.
Солнцев оған:
— Труба мәселесінің өзі токыраңкырап тұр,— деп жауап 

берді.
Трубаны мұзға түсіре ала ма, әлде түсіре алмай ма деп бе- 

тоншы Петрыгиннің бригадасындағы жігіттер таласып кетті. 
Петрыгин олардың сөздерін естіп:

— Қандай күдік болуға ти істР — деп ұрысты. Ақыл адам- 
ға не үшін берілген? Бірдеңе ойлап шығарамыз...

Ол трубаның астына жұмыр ағаш салып, секцияны мұздың 
үстімен сырғанатып козғау керек деп ұсыныс жасады. Бұл ой- 
дан аулак болуға тура келлі: өйткені трубапроводтың ауыр 
салмағына жұмыр ағаш шыдамайды, одан соң козғаған кезде 
олар еөзсіз быт-шыты шығар еді. Бұдан басқа да жан-жактан 
ондаған ұсыныстар түсті...

Трубопроводты мүмкін, қыскалау етіп жасап теңіз түбіне 
түсірсе қайтер еді? — деп сұрады қарт Зятьков Батмановтан.
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Бұлар инженерлерге бірге келді.
— Біз одан әуел баста-ақ бастартқанбыз,— деп Беридзе 

карсы болды. Қысқа жалғанған трубаларды бұғазға түсіру
мүмкін емес. Өздеріңіз осыны көз алдарыңызға анығырақ түр- 
де келтіріп қарасаңыз, идеяңыздан өзіңіз-ақ бастартасыз.

— Мен жағада тек үш трубадан косылатын звеноны ғанә 
пісіріп, калған сварканың барлығын мұздың үстіне апарылған 
соң пісірген дұрыс деп ұсыныс жасар еді.м,— деп кеңес берді 
Тополев.

— Біз бұдан да бастартканбыз. Бұл колайсыз әдіс. Санап 
көріңізші, қосылатын жерлерінің қаншасын «төбеден» пісіру 
керек екен? Мыңдап табылады! Біз онда бүкіл мұзды алаңы- 
мыздың барлығын ойғылап бітіреміз. Тіпті мұның жөні кайтсе 
де келмейді: жыралап каза беруге мұздың өзі соншалык тұта- 
сып жаткан калың емес. Ал пісірушілерге де қыйын, бұл араны 
жылыту үшін от жағуға да болмайды.

— Енді бұл жағдайдан шығатын кандай жол бар? — деп 
Батманов шынымен абыржыды.

— Жол бар сыяқты,— деді Ковшов жакындап келіп.— Әне 
Карпов тамаша ақыл беріп отыр: трубопровод арбаға салына- 
ды, оның арасындағы трубопроводтың ашык жерлеріне шанэ 
байланады...

— Одан не шығады? — деп Батманов үміттене сұрады.
— Вагоншалар жүріп келе жатканда-ақ жолмен оңға бұ- 

рылады, ал труба байланған шаналарымен тоқталмастан тург 
мұзға қарай трактордың соңынан сырғый береді.

Карповтың акылы инженерлерге ұнап кетті. Трубопровод- 
тың айналасына жұрт кайтадан топырлап жыйнала бастады. 
Алексей қолғабын бұлғап Силинді шакырды. Үстеріне труба 
артқан вагоншалар байланған шаналарымен темір жол табаны 
бойымен жылжып барды. Тағы да сәті түспеді! Алдыңғы вагон- 
ніалардағы трубаның салмағы аздап шанаға түсе бастағанда, 
байлағаны үзіліп кетті, ал трубопроводтың бас жағы оарып 
мұзға құлады... Поезд үйме-жүйме болды. Вагоншалардын дөн- 
гелектері шақыр-шұқыр етті. Шаналар сықырлап сынды. Сонын 
бір жағында жүгіріп келе жаткан Ковшов окыс секіремін 
деп құлап қалды. Шананың бір сынығы келіп оның аяғы- 
на тиді. Беридзе айқайлап жіберіп, Алексейге карай ұмтыл- 
ды, оның соңынан Карпов та келіп жетті. Бірак Ковшов атып 
тұрды да, оң аяғынан қатты аксап, бұларға қараи карсы
жүрді. „

— Ауыра ма, Алеша?— деді үрейленіп Георгии Давыдович-
Алексей тек қолын ғана сілтеді. .

— Ж ігітім, бар да жат. Қатты ұрды ғои,— деді Карпов.
— Түк те етпейді! — деп Алексей ашумен жауап берді де, 

жымыйып күлді,— Мына «албастың» енді құрыды. ван у
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кич, Силинге айтшы, мынаны кейін карай сүйресін. Бәрін де 
бастан қайта істейміз... ”

Батманов инженерлерге келе жатыр еді. Трубопровод мұз- 
ға құлағанда ол ішінен ұрысты да, кейін қайтты. График бой- 
ынша бұғаз арқылы өту ісі үш айда — апрельдің ортасынан 
қалдырмай, мұз ери бастағанға дейін бітуі керек. Әрбір күннің 
істейтін жұмысының өзі мейлінше көп еді, ал мұнда уақыттм 
пайдасыз бекерге өткізуге тура келеді. |Я

Вагоншалардағы трубаны кейін карай сүйреді. Трактор 
рулінде отырған Силин жоғарыдан инженерлерге қарады да, 
олардың енді не істейтіндіктерін ойлап табуға тырысты.

— Бізде қыймылды бір араға ұластыру ісі жоқ,— деді Алек- 
сей Беридзенің қатарында адымдай басып жүріп келе жа- 
тып.— «Албастыны» тек трактор тарта бастаса-ақ, біз оны ө« 
бетімен калдырып, қайда барсаң сонда бар деп қоя береміз.

— Бүл құрығырға енді не істейміз?— деп Беридзе иығын 
қомдады. Енді оған мындаған күтуші қоймақпыз ба?

— Міне, міне! Әрбір арбамен шананың қасына бір-бір адам-
нан қою керек те, барлық козғалысты бір сигналмен жасау ке- 
рек. Жұрттың қолына ұзын ағаш беру керек... Д

— Жігітім, мұның дұры-с. Осылай болуы керек,— деді Кар-
пов, опың ойын айтар-айтпастан түсіне қойып. 'Л

— Осылай істеп көрудің мәні болар,— деді Беридзе.— Ме-
ніңше, бұл «Албастыға» жүз адам қойсаң да, ақыл кірмейтін 
•сыяқты... з Я

— Адамдарды іріктеп ал,— бәрін де дайында, сонсоң бас-
таймыз,— деді Алексей Карповқа бұрылып, Силинге қалай 
істейтінін өзім түсіндіремін, .Я

— Кеттім !— деді Карпов.
Бірақ оны Умара Магомет гоқтатты. Істің қалай жүріп жат- 

канын көру және инженерлерді асықтыру үшін темір пісіруші 
осы араға оныншы рет келген болар. |

— Тым ұзакқа созып кеттіңдер!— деп ол Карповқа айкай 
салды.— Біз екінші бөлегін бітіруге даярмыз.

— Білесің бе, жігітім, Умара, сенің бұл жерден кеткенің 
жөн,— деді Иван Лукич пісірушіге ақыл беріп. Инженерлер он- 
сыз да ызаланып жүр, оның үстіне сен тағы келіп мазалайсын. 
Өзі ашуланып жүргенде Беридзеден бірдеңе көріп қаларсын.

... Алексейдікі дұрыс болды. Қолдарына ағаш беріп труба- 
ның қасына қойған елу адам, оған жан бітіргендей болды. Бат- 
манов пен Залкинд алаңға келгенде, трубаның бір шеті жиекке 
тіреліп, өзгесі ұп-ұзын қалпымен мұздың үстінде сұлап жатыр 
•еді. Василий Максимович істің сәті түспей қалғандығын Зал- 
киндке жаңа ғана айтып еді. Қазір ол көңілденіп, Роговты иы- 
,рынан қақты.

— Сен: инженерлерден ештеңе шықпайды деп едің — деді

£ 3 8



ол, Рогов оран бұлай деп ештеңе айтпаса да,— Орыстың тап- 
қырлығы оған қосымша жоғары математика мен физнка — ол 
күш қой, шырағым! Енді бұл «албасты» оңай кете береді, алды 
басталды. Осы ойыншықты теңіздің түбіне түсіргенін көрсек, 
содаи кейін уайымсыз қайта беруге де болар еді.

I Төртінші тарау
БАТМАНОВ ПЕН ЗАЛКИНД ҚОШАМЕТТІ СӨЗ СӨИЛЕИДІ

Батманов өзінің айналасындағы адамдарға аса көңіл койып, 
назар аудара қарап тұр. Олар өз бастары туралы ештеңе ойла- 
май, барлығынан баз кешіп, тек қана алдарында сұлап жат- 
каи адам айтқысыз зілдей трубопроводты көріп, осыны калай 
егкенде де орнына тез жеткізуді ойлады. Инженерлер мен жұ- 
мысшылардың қажыры мен қайтпаған табандылығы, олардың 
жанқыярлығы мүмкіндігі жоқ қыйын жұмысты істеуге жағдай 
туғызды.

Мұз үстіндегі жұмысты баскарған Ковшов осы күндері бей- 
небір қартайып кеткен сыяқты, оның жақ жүні үрпиіп, кілең 
желді суыкта және шақырайған күнде жүргендіктен көздері 
қызарып, жағына пышақ жанығандай болды. Бірақ өзіне ба- 
ғына қоймаған трубаға қарап оның тістенген ернінде шы- 
дамсыз шапшаң қыймылында, өткір әзілінде, ашулы қысқа 
бұйрығында, соншалық қайсарлық күштің барлығын көргенде, 
Батмановтың инженерге: «Жігітім дұрыс! Міне осылай — со- 
дырлықка берілмей, қайсарлықпен өмір сүру керек» — деп 
айтқысы келді. Василий Максимович Беридзені токтатып, Ков- 
шовқа қарап: «Георгий Давыдович, анада Москвадағы сіздікі 
дұрыс екен: орынбасарыңыз қолайлы адам болды. Майданда 
ол гек оқ-дәрінін түтінін ғана жұтқан болса, соғысуды ол құ- 
рылыста, бізден үйренді ғой деп ойлаймын».

Батмановтың көзіне Силин жылы ұшырай берді. Сталиннің 
телеграммасы оның жұмыс күндерін де мерекеге айналдырып 
жіберген. Ол күні бойы трактордан түспей және ең қыйын тап- 
сырмаларды бірінші болып орындауға ұмтылды.

Құрылыс бастығы Генка Панковты да байкап калды. Үстін- 
де макта сырыған камзолы, шалбары бар бұл бала шұғылдан- 
ған пішінмен байланысшылардың үйінен алаңға қарай, одан 
үйге қарай жүгіріп келеді. Жұмыс жөнінде жолдастарынан 
қалғысы келмеді, сонымен бірге мұздағы болып жаткан оқый- 
ғалардан бірдемені байқамай қалдырып қоям ба деп те қо-
рыкты. .

Тополев қарт салқын тиіп, қатты жөтеліп жүр. Оғзн жы-
лы жерде жатуға қатаң бұйрық берілген, бірақ Кузьма Кузь-
мич оны істемеді, іссіз жата алмады. Үйден жасырынып кетіп
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калып, күні бойы мұз бұзушылармен бірге істеді, немесе насос 
станциясы кұрылысында болды, немесе байланысшыларда — 
әйтеуір оның тәжрибесі қай жерде пайдаға асатын болса, ол 
сонда болып отырды. 1

Ал елулерге келген Зятьков, төрт адам канша жер каза 
алатын болса, ол да соншалыкты істеп кару көрсетті. Оның 
үстіне, анау үлкен труба жайындағы ннженерлердің сәтсіздік- 
теріне немен көмектесеем екен деп те басын катырды...

Құрылыс бастығы Роговтың да аса декбірсізденіп жүрге- 
нін байкап калды, ол бұған әлсін-әлі келе берді, бірдеңе айт- 
кысы келген болу керек, бірак бата алмай жүрді.

— Балакай, не ойлап ж үрсің?— деп сұрады акыры Батма-
нов Роговпен трубаны пісіретін жерден бұғазға, бұғаздан кері 
сан рет әрлі-берлі келе жатып.— Сені маған байлап койған ба, 
калай өзі, қалмайсың? Щ

—  Сіз кетпей тұрғанда, сізден сұрайыншы деп едім...— деп
Рогов қызарып кетті.— Ұрсасыз ба деп қоркам. Я

— Қоркады екенсің үндеме,— деп Батманов ескерте катаң 
антты.— Және мені ашуланудан кұткарарсың. Щ

Рогов қолын сілтеп: «Әй не болса, ол болсын!» — деді. I
— Василий Максимович, учаскеде маған көнілсіз. -щ
— Кешке Маховқа өтінсең, саған баянымен фокстрот тар-

тып береді. 1
— Василий Максимович, менің айтайын дегенім, шын әнгі-

ме. Учаскеде бастық көп, маған қалған іс шамалы. Ал сіз озі- 
ңіз де осында жүргенде, нағыз ауыртпалыкты өзіңізге алып 
жүрсіз, Жұмыс та жолға койылды деуге болады. Сіз кетерсіз— 
мұнда калатын кожайындар сонда да көп. Беридзе, Қовшов 
Филимонов. Мен, әрине, бұғазды инженерлер басқару керек 
екенін түсінемін... ' ч

— Я? — деді Батманов асыктырып. Ол тоқтады да Роговка 
кадала карады.

— Маған қыйынырак міндет алу керек. Бесінші учаскеден- 
де қыйынырак болсын. Осы учаскедей болсын да, тек сіз жок 
жер болсын. Өзімді өзім аса кыйын және үлкен іспен сынағым 
келеді.

— Айкынырақ етіп айтуға болмас па екен?
— Маған Тайсинді беріңіз! Инженерлер әзірге бұғаздан 

өту ісімен шұғылданып жатқанда, мен тайгаға тиісейін.
— Аралға бару, бізге әлі ертерек,— деді атманов бірде» 

жауап беріп,— Тайсинге әбден даііындалып барып кірісу ке- 
рек. Сен қазір онда барып не істейсің. Бәрінен бұрын онда тру- 
баларды, материалдарды, азық-түлікті жеткізіп алу керек, 
оларды әлі ұзак уакыт тасуға тура келеді. Адамдарды да бұл 
жерден әкетуге болмайды, өйткені не болып шығады. Мен се- 
нің мінез-кұлқынды түсінем. Сен былай ойлайсың: «Мен бесің-
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ші учаскенің былығына душар болдым да, өз колыммен онда 
тәртіп орнаттым» дейсің. Бірак біріншіден, аралдың жұмысы 
одан он есе кыйынырақ. Екіншіден, бесінші учаскенің тарихын 
менің қайталағым келмейді. Білгің келсе, бесінші учаскеде біз 
'өзіміздің нашарлығымызды көрсеттік. Сенің өзіңмен-өзің бо- 
лып калғаның, бұл жақсы ырым ба? Мұнда жұмыс калай бо- 
лып шықты, соны ойлап көрші: Панков сенен нашар емес еді, 
бірақ бұғазда ештеңе істей алмады.

— Панковтың ісі басқаша: бір бакытсыздык уакыйға. Ол 
істеп те үлгірмеді ғой.

— Ешкандай басқаша іс емес. Аралда сені не күтіп тұрға- 
нын сен білмейсің ғой. Панковтың уақыйғасы да біздің нашар- 
лығымыздың белгісі. Мен енді бұл тәрізді уақыйғаны істей 
.алмаймын. Аралға біздің қалай баратынымызды білесің бе? 
Лскан күшпен, жер сілкінте барамыз! Біз тайгаға балта алып 
бармаймыз. Инженерлердің жобасына қараңызшы, сен сонда 
түсінесің— арал шабуылмен алынатын болады.

— Ол кашан болмак? Тайганы кесіп, жол салу, кыстың 
ішінде трубаларды да тасып үлгіру, кұрылысты бітіру керек...

— Аралды шабуылмен алуды жазғытұрға калдырғым кел- 
мейді. Тым болмаса жүктің жарым-жартысын жектізсек, бұ- 
ғазда трубопроводты ортадан асырып алсақ, біз Тайсинге бір-
ақ ырғып жетеміз.

Бұлар темір пісірушілерге келді. Кедриннің жадағай жер- 
де жатпай, мақталы матрацта жатканын көріп, Батманов ри- 
за болып калды. Осындай матрацтар баска пісіушілерде де 
бар екен. Бұдан баска алавда темір пісірушілер жылынатын 
екі үй тұр. Василий Максимович кейін бұрылды.

__ Біраздан бері сіз маған өзіңіздің көзкарасыңызды өзгерт-
тініз-ау,__деді Рогов, оның соңынан лесіп калмай,— імен бұған
катты уайымдап жүрмін.

__ £ ен сөйтіп, бүгін әбден сырынды ақтарғалы тұр екен-
сің _ д е д і Батманов ызалынып,— Аязда ауызды аздап кана 
аш’у керек, тамағыңа суык тигізіп алуың ықтыймал. Өзінің 
ішкі сезім сырларын білдіруде еркектердің сабырлы болғаны
жөн деседі ғой. . .

Батмановтың сөздерінен және оның кандаи зілді аңғармен
ылғанынан Рогов жасканып, басылып қалды. 

аит__ £ ен басынды салбыратпа. Мойның сондаи жуан, басың- 
салбыратканың ұнаспайды,— деді Василий Максимович 

1 ’ кісін тежеп.— Екеуіміздің арамызда барлығы біржолата 
КҮЛ болуы үшін, мен де сырымды актаруға көзжұмбайлык 
аИКяйын. Арал жөніндегі мәселені, таңыр жарылғасын, ме- 
^ а с саҒан деген көзкарасыммен байланыстыра көрме. Менің 
Н1ІІ деген амалым, бесінші учаскеге, керек десең бұғазға 
аРа нен де басқаша болады. Құрылысшылар, біздер, өсіп ке-
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леміз, біздің тактикамыз да өзгеріп отырады. Дұрыс емес пе? 
Енді менің саған көзқарасым туралы. Екеуміздің сөйлесуіміз- 
ден бұрын-ақ Залкиндпен ақылдасып, сені аралға қоймақшы 
болғанбыз.

— Мен сеніміңізді ақтаймын! — деп Рогов іле жауап берді.
Батманов бетін тыржыйтып:
— Тағы да леп белгілері! Енді былай деші: «Өзіме мына- 

дай міндеттемелер алам». Адамдар арасындағы қарым-қатнас- 
тың көбі сөзсіз де айқын болатынын түсіну керек. Өзіңедегең 
көзқарасты түсінбейсің бе? Меніңше, бәрі де түсінікті. Сенің 
бар жақсылығың үшін қошемет сөз керек пе? Сен қыз емессің. 
Жамандығыңды қолмен нұсқап көрсетейін бе? — Егер тілесеңг 
әрине, көрсетуге болады. Ең жаңа, ескірмеген мысалды алайық. 
Маған бір күрделі міндет бер, дегенді сенен талай рет естідім. 
Бұдан ерлік, батырлык, күштің тасығаны көріне ме? Ж аксыг 
күшің тасысын-ақ делік. Бірақ та саған оңаша бөлінудің, Вась- 
ка Буслаев болудың кажеті не? Модаға кірген үлгі емес қой. 
Сен Маховқа дарашылсың деп ат тағып едің, оның өзі қызық. 
болып шықты. Біле білсең осы шұбалыңқьі сөз саған қоныңқы- 
рап тұр. Қарашы, инженерлер саган кедергі жасай бастады! 
Сен коллективке де аркан есетін материалға қарағандай ка- 
райсын ба деген ой келеді! — Рогов өзінің наразылығын үн 
қатпай-ақ білдірді...— Егер де олай болмаса, мен ризамын де- 
д і,— Батманов.— Сен мені сыйлаймын дегендей болдың. Сөйте 
тұрып менің инженерлерсіз, коллективсіз — баскаға құным түк 
емес екенімді неғып көрмейсің? Мен мұны ешбір ренішсіз мой- 
ныма аламын. Қайта, мұны түсінуіме мүмкіндігім болғанына 
қуанам. Бұған түсінбеушілік — өзінің мініп отырған бұтағын 
кескен адамға ұқсағандық болар еді.— Батманов салқын ауа- 
да көп сөйлеймін деп жөтеліп қалды. Александр Иванович, дұ- 
рысын айтканда сен өзіңнің әңгімеңмен мені ренжіттің. Қара- 
шы, осында қаншама инабатты адамдар жүр, ешқайсысы еді- 
реңдемейді, күінін салыстырып мақтанбайды, мөлшерден 
тыс тапсырманы талап етпейді:— өздері туралы тіпті ойла- 
май, жұмыска белшесінен батьіп, бар күштерін соған жұмсауда.

— Мен қалып койдым ба, жүкті олармен бірге сүйреп жүр-
ген жоқпын ба? — деп Рогов өкпелей сұрады. **

— Сүйреп келесің, бірақ әңгіме онда емес. Сен көп нәрсе
істей аласын, істеп те жүрсін. Маған керегі сенің жұмысты 
қандай амал, қандай әдіспен істеп жүргенің. Әне американдык- 
тардың да істей алуы ықтимал, дегенмен, олардың тәсілі бізгё 
үйлеспейді. Мен саған бесінші учаскеде-ақ назар аударған бо- 
латынмын. ' І Д

— Сіз сол бір машиналарды ұмыта алмай-ақ қойдыңыз- 
ау,— деді қынжылып Рогов.

— Тағы да таба алмадың! Барлық бәле сенің сол маши-
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ыаларды ғана естө тұтуында. Мен ол туралы еске алмаған іа- 
болар едім... Сенің бесінші учаскеде табысқа қалай жеткенің- 
ді менің түеінуім өте қажет болып еді. Мен оны түсшдім де: 
қоллективке жымдасып біріккен біздің адамдардың күшін сен 
бағалай білдің, коммунистерге арқа сүйей білдің, құрылысқа 
ианайларды да тарта алдың. Сенде нағыз басшылық жұмысқа 
жарарлық белгінің барлығына көзім жеткеніне қуанған едім... 
Канша дегенмен маған мақтау сөзді еріксіз айтқыздың! Бірақ 
сенің кейбір нашар істерің де бар. Сол машиналар жайы, кұ- 
рып қалғыр балык, ал кей кездегі адамдарға жасайтын өрквкі- 
ректігің — осылар саған қайдан пайда болды? Инженерлерді 
елемеушілік те онша ақылдылық емес, нақұрыс-ау, олар совет 
гылымының заң шығарушылары ғой. — Батмановты тыңдау Ро- 
говқа қыйын болды, ол тіпті кейін шегініп кетті.— Александр 
Иванович. сескенбе, біз қаттырақ сөйлесіп келеміз, бірпқ сен 
оны жаныңа жақын қабылдамауыңа еріктісің. Инжеиерлер 
туралы әзіл ретінде айтылған, ал машиналар жайындағы әң- 
гі.мені асыра сілтеп отырсыз деп маған қарсы да шығарсың... 
Сеніңіз маған: егер де біреу жаныңа жақын болса, онда оның 
орден алуға тұратын ірі-ірі тапсырмаларды орындағанын да, 
және оған абайсызда ауыздан шығып кеткен болып айтыла 
салған сөздердің де сен үшін қажеті болуы керек. Тілесең бәрін 
де ашып айтып берейін? Менің орынбасарсыз істеп жүргенім- 
ді өзің білесің, орынбасарымның болуы сонша жақсы болған 
болар еді. Маған біреуді жіберген еді, бірақ оны сен де көрген 
жоқсың, басқалар да көрген жоқ, Писарев қайтадан шақы- 
рып әкетті. Жаман адам емес, тек мұндай жұмысты басқаруға 
әлі пісіп жетпеген. Міне, сен де әлі пісіп жеткен жоқсың. Ме- 
нің саған айтайын дегенім, сені орынбасарлыққа куана-куана 
алған болар едім, бірак әлі ертеректеу екенін жақсы түсінем. 
Бірінші этажда қалдырыгі кетуге тиісті жүкті үшінші этажға
көтеріп арқалап барудың қажеті не?

Олар осылайша әңгімелесе отырып, поселкеге келіп калға-
нын байкамай да калды. Залкинд контордың есігі алдында тұр 
екен Оны көріп Батманов жүрісін жиілетті.

—  Васнлий Максимович, мен қайтайын,— деді Рогов ба- 
сыңқы дауыспен. — Сіздің айтқан сөздеріңізден менің басым
айнальгп қетті. Оңашада бір түсініп алғым келеді...

_  ’5 ар) бар түсіне бер,— деді Батманов ішінен күліп.

Батманов жылынғанша, парторг оған басқармадан екі ма- 
шинаның үстіне орнатқан баспаханасымен, Пущиннің келген-
дігін айтты.

_ 0 НЬІ демал деп жібердім және ертен тұңғыш листов-
қаны шығаруды тапсырдым. Ол көлемі алақанның аясындай
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1

кыскаша және нысанаға дәл тиетін етіп өткір жазылған газет 
шығаруы керек. Пуідин бұрын заводтың көп тиражды газетінің 
редакторы болған, сондыктан мұныц не екенін біледі. Бұл ара- 
да бірлескен ұйымдастырушы мен насихатшы өте жетпейді. 
Сен калан деп есептейсіц, бастык жолдас? 1

Батманов суыкка тонып илікпей тұрған саусактарымен ста- 
канды ұстап, ыстык шайды ұрттап жатып, ризалығын білдіріп 
басын изеді. д Н

Учаскеде болған уакыттың ішінде партия ұйымының жұмы- 
сын нығайту үшін Залкинд көп жұмыстар істеді. Ертеңге пар- 
тия жыйналысын шақыруға ұйғарды. Оны жұрт дамылсыз кү- 
туде болды. Жыйналыс бюроныңжаңа кұраімын сайлауы керек 
еді. Залкинд жұртпен жаксылап танысып та үлгірді, барлық 
партия мүшелерімен және партияда жоқтармен де әңгімелесті. 
Коммунистердің іске берілгендігі, еңбек ете алатындығы және 
моральдык жағынан тазалығымен коллективтің алдындаүлкен 
беделді екендігін ол айкын көрді. Бюро мүшелерінің қандидат- 
тығына лайықты адамдарды ойлағанда, ол ішінен Қарпов, 
Рогов, Умара, Гончарук, Некрасовты атап, осы бес адам кұ- 
рылыстын маңызды учаскесінің коллективіне басшы бола алады 
деді. < 1

— Ертең жақсы деген адамдарды партияға аламыз,— деді 
Залкинд Батмановқа бірнеше арыздарды көрсетіп.— Мынау 
Полищук. Кейде менің есіме онымен Стартта біздің танысқаны- 
мыз түседі. — Залкинд күліп жіберді, Батманов та күлді.

— Мен, ойда жоқ жерде, Алеша Ковшов пен Тополевтің 
әңгімесін естіп қалдым. Қарт арыз бермеді м е?— деп сұрады 
Василий Аіаксимович.

— Берді. Ковшов пен Рогов, Некрасов үшеуі кепілдеме бер- 
ген. Алексей өзінің кепілдемесінде Тополев орыстың ірі инже- 
нерлері екендігін студент кезімде де білуші едім деп жазыпты.

— Қартым жарайды! Ол туралы ертең толығырақ айтқан
дүрыс болар елі. Оның өнегесі жас коммунистер үшін де, жал- 
пы жастар үшін де үлгі ғой. 1

— Сен осы сөзді өзің баста,— деп Залкинд кенес берді.
— Жарайды. Бірақ, менің ойымша, ол турасында ең дұры- 

сы Алексей айтсын. Маған солардың достықтары қатты ұнайды. 
Екеуіне карап тұрып, мұндай достық әлі ешуақытта болмаған 
шығар-ау деп еріксіз ойлайсың. Қарт болса да жас адамдай... 
Бұл не, шәкірті мен ұстазының қарым-қатнасы ма? Жок, 
Алеша Кузьма Кузьмичтің шәкірті ме еді? Қайта, Кузьма Кузь- 
мич Алешаның шәкірті болар. Олар ағайын ба? Әлде үйлері 
көрші ме? Немесе дойбы-шахмат ойынындағы серігі ме? Жо-ок! 
Мұндағы достық күштірек, әрі ақылдырақ... Олардың дос 
болуы, болашаққа деген көзкарастарының бір жерден шык- 
кандығы. Ойлаңызшы, қандай тамаша болып шыққан! Сен де,
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мен де, Беридзе де — бәріміз де қарт жөнінде дұрыс істемеген 
болып шықтық. Біз оған келгенде, сезімтал және нәзік әдіс таба ‘ 
алмадық. .Шыный айтқанда^ басында біз Тополевті Грубскийге 
текке «қосақтадық», «дұрысырақ айтқанда» «қосақтай» жазда- 
дық. Ковшов бізден гөрі тереңірек түсіне білді, ол Тополевтің 
Грубскийге тілектестігін білдіруі дәл ескі әдеттегі интеллигент- 
кетән імінез екендігін көре білді. «Аһ, жаңа бастық Грубский- 
ге ұрсады екен! Ал мен оны мақтаймын. Егер оның күші қо- 
лымда болса, оған мен өзім де ұрысқан болар едім. Ол енді 
ештеңе де емес, сондықтан мен оны қолдаймын». Ол олма, Алек- 
сей Тополевтің жәйін білді, ол оның жүрек сырын ашатын кіл- 
тін тапты. Қерек десең, Беридзенің өзі қартпен үйлесе алмай, 
оны қайтарып жіберу керек деп маған келіп тілек қойды ғой. 
Мен Ковшовпен сөйлесіп едім, ол Тополевті қатты қорғады: 
«Мен оның пікірі өзгеретініне сенемін, оған ықпал жасауға мен 
сіздерге уәде беремін, бірақ бірден бола қоймас». Ол ықпал 
жасады да! Бір кезде түнде, мен онымен бір бөлмеде ұйктап 
жатыр едім, олар сыбырласып сөйлесіп жатыр екен. Қарт май- 
дандағы жиені Володядан хат алыпты. Осыған байланысты, 
олар соғыс туралы жоне жеңіс туралы әңгімелесті. Карт со- 
ғыстан кейінгі бітім туралы, оның өзі тыныштық әрі саябыр 
болар ма екен? — деп Алексейдің ойын сүрады. Алексей оны 
келекелеп: «Тағы да тыныштық пен саябырлық туралы ма?» — 
деді. Карт «жоқ», деп бүл імәселені ол тек әшейін сұрағанын 
аіітып мойындамады. Алексей былай деп жауап берді: — Со- 
ғыстан кейін ешқандай бітім күтудің керегі жоқ, күрес баска 
түрде болады... сөйтіп әбден жеңіп шыққанға дейін қыймылдай 
береміз. Олардың не туралы және қалай сөйлегендерін тыңда- 
ған болсаңыз!..» Шайды ішуге қайтадан кіріскен Батманов үн 
катпады. Василий Максимович қою шайды сүйетін еді.— Ми- 
хаил тағы кімнен арыз бар?

__ Силиннен. Ол кандидаттан партия мүшелігіне көшіруді
сұранады — Залкинд қағаздардың арасынан өзіне керегін та-
уып алды:_«Мен, осы Қыйыр-Шығыста туып-өстім және жұ-
мііс істеуді үйрендім. Қазірде соғыс болып жатыр, менің үле- 
сіме біздің күрылыста еңбек майданында соғысу сыбағасы тиді. 
Егер Де лайыкты болсам, мені партия мүшелігіне алуларыңыз- 
ды өтінемін. Құрылысшы — коммунист болғым келеді»—деп
жазған арызын.

Батманов парторгқа өзінің Роговпен әңгімелескенін айтты.
— Жігіттің күші мол, бүрғың келген күнде, көп күш 

жумсауға тура келеді. Онымен сейлесіп отырып, сүйектері 
ітыолаған тәрізденгенін сездім. Бұл жолы мен қатты кысың- 

°ыг)'Ш жіберген болуым керек.— Ол біраз үн қатпай отырды 
, 1 көзі Жайнаң кағып: — Роговтың аралға жібер деп сұраға-

Іы-ак өте кызық болып шықты.

35— В. Ажаев.
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Залкиндтің бет ажары мен көзқарасынан Батманов парторг- 
тың Рогов жөніндегі әңгімені соншалықты тындағысы келгенді- 
гін байқады. Оның мұншама зер салуы, тіпті түсініксіздеу де 
болды. Василий Максимович те шыдай алмай. Я

— Маған ғана солай көріне ме, әлде сен шынымен мені
сынап отырсың ба?— деп сұрады ол. — Мен осында сенен бөлек 
тұрған уақыт ішінде мені тосырқап қалғансың ба? |

Залкинд ұшып тұрды да, терезеге қарай барды. Қырау 
каптаған терезенің көзінен, күн шұғыласы біркелкі жарқырап 
түсіп тұрған бұғазға дейінгі алаңның бәрі көрініп тұр. Залкпчд 
өзінің мейрімді күлкісімен Батмановқа бұрылып қарады да, 
былай деді: Я

— Мен сен туралы ойлап тұр едім, Роговпен айтысқандығын 
турасындағы сенің әңгімең менің ойыммен тура келіп шықты.

— Мен туралы ойладың, я не ойладың мен туралы?
— Айтамын ғой, асықтырмасайшы... Азғантай тарихи эң-

гіме... Бір кезде, осыдан бес жыл бұрын, қалалық партия ко- 
митетінің бюросында сен турасында әңгіме болған. Онда сені 
сынды онша сүймейді, кіші-гірім адамдарды менсінбейді, өзі- 
нің беделі және қызмет бабымен оларды басып отырады делін- 
ген еді. Кейбір жолдастар артығырақ кеткен болар, онсыз бол- 
майды ғой. Сонда біреу сені кішкене Наполеон деп те атаған 
еді... Щ

Қ ы зы қекен!— деді Батманов қытығына тигенін жасырмай.
— Ал, сен еабырмен тыңда, бұл тарих қой. Бірақ қазірдегі 

өзіңнің Роговтен көргенің сыяқты бірдеңелерді сен де азын-ау- 
лақ болса да өз бойында сақтадың ғой. Біз күзді күні Новинекі- 
де кайтадан ұшырасканымызда, Батманов бұрынғысынан ез- 
герді ме екен деп білгім келгені табиғи нәрсе. Біздің арамызда 
мынадай да болды: күшті және лайыкты адамдар, партиянын 
сенімімен пайдаланып, жетекшілік жұмыста болады. Біраз 
уақыт бәрі дұрыс болып келеді. Ол жолдас кейіннен өз күші- 
ніц қайнар бұлағымен байланысты сезуді ұмыта бастайды, ол 
халықсыз, коллективсіз, партиясыз — түкке аспайтынын, сен 
айтқандай қараған қара басы ноль екендігін түсінбейтін бо- 
лады. Оған өз күшінің қайнар бұлағы жэне барлық табыстар- 
дың себебі жалғыз өзі ғана болып көрінеді.

— Біз сенімен неше рет әңгімелеекеніміз бар. Сегізіниіі 
ноябрьге қараған түн есінде ме? Мұндайды маған ешуакытта 
айтқан жоқ едіц... Шынымен мені кішкене Напалеон болды деп 
ұііғардың,— деп Батманов тандана және күдіктене сұрады.

Жоқ, олай ұйғарғаным жоқ. Сен маған мүндай сұрак- 
тарды бекер бересің. Біз штабымыздың коллективін бірлесе 
отырып құрдық қой. Мен шынында, сені басқарманың маңызын 
тым көтеріп жіберіп, нефтепроводтың нагыз өзінің салынып 
жатқан ж ері— учаскелердің мацызын кішірейтіп жібере ме деп
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едім! Маған сен басқармада отырып алатын адам сыяқты бо- 
лып көріндің. Шын ниетімен жұмыс жасаумен, аппаратта оты- 
рып төрешілдікпен жұмыс жасаудың арасында айырма бар 
ғой. Жұмыс кайнап, қағаз жазылып, машиналар тарсылдап 
басылып жатыр...

— Құрылыста және әсіресе ұйымдастыру кезінде баска- 
рушы аппараттың мэнін сен менен кем түсінбейсің!

— Әрине, түсінем, сондыктан да, сенің сондағы максатты 
талабыңды бағаладым ғой. Трассаға біз бәріміз де ұмтылдык, 
сен өзің де барғың келді, бірақ сен жұрттың бәрін бегедің.— 
Залкинд қулана күлді.— Алайда, саған белгілі ғой, учаскелер- 
дің өкілдері мен баскармадағыларды партия конференциясында 
итермелеп кездестіруді мен артық болмас деп ойладым. Таня 
Васильченко мен Қотеневтің сөздері есіңде бар ма? Сенің сын- 
ды дұрыс кабылдайтындығыңды мен сонда көріп қанағаттан- 
ған болатынмын. Сен одан корыкпайсың да, жалтактамайсың 
да. Нефтепровод үшін біз стратегиялық шайқасымызды осын- 
дай дайындықпен жүргіздік. Қателік пен кемшіліксіз болған 
жок. Не айтасың, осы бұғазға біз өзіміз кешігіп келдік. Пан- 
ковты корғай алмадықдар, бір өзін калдырдыңдар, деп мен 
Умараны және баска коммунистерді сөктім. Олар жауабында 
маған: «Бізжауапкершілікті мойынға алуға дайынбыз... Жарай- 
ды, ал өздерің қайда болдыңдар? Панковты өздерің неге жал- 
ғыз қалдырып кеттіңдер?» деді.

— Қане, енді тым болмаса Панков туралы бір-бірімізге еш- 
теңе айтпай’-ак коялык... Бұғазға біз кешігіп келдік, бұл жөнін- 
де Рубежанскіде, Дудиннің алдында-ақ мен мойныма алған- 
мын. Саған енді не керек? Менін айыбымды бетіме тағы да
баспакпысың?

— Сен мені сөйлетпей отырсын. Осында, учаскеде, мені көп 
нәрсе куантты. Мен сені осы арада көрдім...

Залкиндтін темекі тарткысы келіп, сереңке іздей бастады.
— Тағы бес минут шыдай тұр, содан кейін үш папиросты 

бірден тартарсың,— деді Батманов.— Мұнда сен менің кандай 
күналарымды көрдін?

_ £ен Длексей мен Тополевтің достығы турасында аиттың.
Менің де сол достык турасында... Сенің жұртпен және кұры- 
лысшылармен достығың турасында айткым келеді. Мен осы 
достыкты бұрын да байкаушы едім. Ал, енді мұнда, сен жұрт- 
пен жанаша түрде жакын болыпсың. Шын жүректен шыккан 
достык. Бұл өте жаксы. Беделің бұрынғыдан жоғары көтері- 
піпті Сенік Роговты күн бұрын сақтандыруың — ол да жақсы- 
лыктын нышаны. Міне, мен де Батманов тәрізді адаммен кыз- 
мет істеуге тура келетіндігіне қатты куаныш етемін.

Батманов соншалық кысылып темекі сауытының кақпағын 
сарт еткізіп жапты да, ашумен былай деді:
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— Сен әңгімені әлдеқайда бурып әкеттің, тықдау да қыйын
өзінді. Келешекте бірімізді-біріміз орынсыз қошеметтемейтін 
болып келісімге келуге болмас па екен? 3

— Ұсынысыңды қабылдаймын,— деп Залкинд отырғышты 
жакындатыңкырап койып, Батмановтың қасына отырды.— Қа- 
зір келісіп қоялык, бір-бірімізге енді тек колайсыз жағдайлар- 
ды ғана айтатын боламыз. Мен бірден-ак бастайын, мүмкін бе?

Батманов күлді де, желкесін касыды. Н
— Өзің тілек еткеннен кейін, енді қалай шегінерсің!
— Зятьков маған оның әдісін калай үйреніп жүргеніңді

айтты. Бастықты труба пісіруге үйреттім, деп Умара да мақ- 
танды. 'Я

— Мұны сен бекерге айтып отырсың! — деп Батманов ыза-
ланғандықтан түрегелді.— Мен шеберліктің қайсысын болса 
да жаксы көремін, соны үйренуге қолым қышып тұрады.Өзің 
істеп көргенің қызық емес пе? '.1

— АІен де қарсы емеспін! Сені тым жақсы түсінемін де.
— Зятьковтың әдісі басқа учаскелерде де пайдаға асады,

Умараныкы де сондай. Я
— Мен де осы жөнінде айтпақшымын! Жұмыстың жақсы 

әдістерін таратуды тек өз кара басыңның көрсетуімен ғана шек 
койып жүре көрме. Сен бірінші Петр емессің және заман да 
баскаша. Құрылыста техникалық насихатты бірлесе отырып, 
жолға салатын болайық. Қеңінен кұлаш жайып, ойдағыдай 
жүргізейік! Пущинге Умара мен Махов жөнінде үгіт листовка 
шығарткызайық... Сол Зятьков пен Петрыгиннің өздерін ста- 
хановшылар одісінің нұсқаушылары етіп бөлейік, стахановшы- 
лардың мәжлісін шақыруды даярлай бастайық — әуелі учаске- 
лерде, одан кейін жалпы құрылыс көлемінде өткізелік. Бола ма?

— Парторг жолдас, іс болады,— деп Батманов шылым тұ- 
тататын шақпағын ұсынды. Енді қатарынан үш папирос тарт- 
шы... Ал асыра мақтағаның үшін отты бермей қойяын деп едім. 
Әлде саған шай берейін бе?

Олар шай үстінде, біріне-бірі достық шыраймен карасып 
отырды.

— Василий, тағы бір нәзік мәселенің тақырыбын козғауға 
рұқсат етші. Мүмкін бе?

— Батманов басын изеп:
— Қозғай ғой... \
— Мен былай деп түсіндім: сен Геня Панковты бала кылып 

алмақшы көрінесің.
Василий Максимович бұл сөзге селт еткендей болып, ста- 

кандағы шайын кейінрек қойды.
— Қалай, мақұлдамайсың ба?

І Іеге мақұлдамайын? Гек достық ретінде ғана ескерткім 
келеді. Сен білесің бе, менің Ленькам да асырап алған бала
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ғой... Бірақ, ол біздікіне үш жасында келді. Ал, Генка он бес 
жаста! Қазірде сен жалғыз өзің, сенің жүрегіңде сондай 
қайғы бар... Оны шошытып алып жүрме.

— Мен бұл туралы ойлағанмын, бәрін де түсінемін,— деп, 
Батманов орнынан тұрып, олай-бұлай жүре бастады.

— Панков оған зор бостандық берді. Ол ақылды әке бол- 
ды, баланы алыстан қарап бағалды.

— Мен де өз ойыммен, өз дегенімді балаға орынсыз істе 
деп қыстамаймын.

— Мұның дұрыс Василий, сенің балаға деген ықпалың 
байкаусызда әсер етуі керек. Ол сені әкесіндей көріп, саған ол 
эбден үйреніп болғанша, өзіңді қысып ұстауға тура келеді.

— Байғұс бала, сондай аянышты! — деп Батманов катты 
күрсінді.— Қеше мен байланысшыларға барып едім, сонда көр- 
дім өзін... Есік алдындағы ёаспалдақта өксіп жылап тұр екен. 
Ақылыңнан адаса жаздайсың.

Батманов отырды да, екі қолымен басын ұстады.
Құрылыс бастығы мен. парторг өздерінің міндеттерін атка- 

руға бірден кірісе қойған жоқ. Залкинд учаскенің адамдарын 
шақыруға ұйғарды.

— Жұмысыңды осында істе,— деп Батманов оны есік ал- 
дында тоқтатты.— Мснде почта үйіліп қалыпты. Қағаздарым- 
ды секретарьсыз-ақ жайлап қарай берейін, ал саған бөгет жа- 
самаймын.

Екеуі кішкене бөлменің екі бұрышында отырды да, әрқайсы- 
сы өз жұмыстарымен шұғылданды. Залкиндке учаскенің қыз- 
меткерлсрі, коммунистер мен партияда жоқтар да бірінен соң 
бірі келіп жатыр. Батманов үлкен портфельден қағаздарын шы- 
ғарды да, оларды акырын қарай бастады, қағаздарға бұрыш- 
тама қондырды, кейбіреуін жазып алды, өшіріп қаіітадан жаз- 
бай тап-таза етіп телеграмма мен хаттар жазды. Зялкиндпен 
сөйлескендегі оның алған осері әлі ойынан кегпеді, ол парторг- 
қа қарап қойып, келгендермен сейлескен сөздерін де лаж-
сыз тыңдай отырды.

Қарпов келді. Парторгтың оны не үшін шақырғанын Ьатма- 
нов сүрактардың үстінде-ақ түсінуге тырысты. Василий Мак- 
симовичке жалтактап карап қойып, Карпов ақырын дауыспен, 
мүздағы жүмыстар жөнінде бар ынтасымен айтады. «Учаскеде- 
гі партия ұйымының секретары етіп нақ осы Қарповты сайлай- 
тінпығына, Михаилдың көзі жетіп отыр, оның тағы бір рет 
байкап көргісі келген екен»,— деп ойлады Батманов.

__ Иван Лукич, жолда мен Нижняя Сазанкаға соғып едім,
сенің сепендес адамдарыңды көрдім,— деді парторг,— Олар 
сенімен калай айрылысқандарын еске алып, арада жанжал 
Стіганына өкінішті. Олардың ойынша, өз жайыңды әуелі сен 
хабарлап жіберуің керек екен. Дұрысында сенің оларга хат
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жазуыңа уакыт жеткен жок па? Ешнәрсе де болмаған сыякты 
хат жазып жібер...

Карпов күліп жіберді. I
— Жок, жігітім, маған ең әуелі олар өзі жазсын. Бүкіл 

семьямнын мазасын кашырып, сол аркылы мені шошынады, 
кұрылыстан бастартып елге кайтады деп үміттенеді... Дегенмен, 
ойлап көрейін, мүмкін өзім жазармын. Біз жакын адамдармыз 
ғой, ал болмашы ерегіске бола, ырың-жырың болмаспыз. 1 |

Карповтан кейін іле-шала парторг Гончарук пен Умараны 
шакырды. Содан кейін Сморчков келді. Оның артынан Ковшов 
кірді. Залкиндтің Алексейге деген сөз әлпетінің қатаң, ызбар- 
лы келгеніне Батманов тан калды. Әшейінде Михаил Борисо- 
вич инженерге сондай әкелік мейрімділікпен караушы еді.

— Ковшов жолдас, сіз Смирновты неге бөгедіңіз? Ол бұдан 
бес күн бұрын Новинскіге семинарға баруы керек еді. ’ Я

— Михаил Борисович, Смирнов маған өте кажет. Бұғазда
казір жұмыстың кызу екенін өзініз білесіз ғой. Татьяна бір өзі 
үлгіре алмайды. Ең құрығанда Смирнов семинардан қалып 
кояр, одан бүлініп бара жаткан ештёне жок. 1

— Сіз өзініздің іскерсінуіңізбен мені катты ренжітіп отыр-
сыз. Мұндайды бұрын сізден сезгенім жоқ еді. Партия окуы 
қандай жағдайда болса да тоқтамауы керектігін білетін мезгіл 
болған сыякты. Бұғазда жұмыстың кызған кезі екенін мен сіз- 
ден сорлы білмеймін, сонда да осы учаскеден Смирнов пен та- 
ғы үш жолдасты Новинскіге жіберу жайында нұсқау бердім. 
Баскалары үшін маған Рогов жауап береді, ал Смирнов үшін 
сіз бересіз. Басқаның жұмысына ойда жоқ жерде неліктен ара- 
ласпақшы болдыныз? ,<

— Мен бұл мәселені құрылыс бастығымен келіскенмін,— 
деді парторгтың каталығына таңыркаған Алексей.

— Батманов жолдас бұл жөнінде дұрыс істемеген,— деп 
қатты айтты Залкинд.— Құрылыс парторгының жарлығын 
оның өзгертуінің кажеті жоқ еді. Бірақ жасыратыны жоқ, 
ойда жок жерде сіздің де инициативаныздың киліккенін менің 
анықтап білгім келеді. Тым болмағанда: құрылыс бастығына 
айтпастан-ақ, сіз, өзіммен байланысуыңызға болатын еді ғой.

Ковшов соншама абыржып, оның сүйемелін күткендей 
Батмановка карады.

— Дұрыс, Смирновты калдыра тұруға мен келісім берген- 
мін,— деп Василий Максимович мойнына алды,— Сөйтуім ар- 
қылы, Ковшов жолдас, сіздіц катеңізді мен бекерге қолдаппын. 
Екеуміздің де жасаған катемізді дереу түзетіңіз: Смирнов оку- 
ға бара берсін.

Алексей столдың касында тұрып өлшегіш аспапты олай-бұ- 
лай айналдыра берді. Залкиндпен түсініспейінше оныңбұл ара- 
дан кеткісі келмеді.
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Әрине, мұным дұрыс болмаған,— деді ол қынжылып — 
Мұны терістікке жорымауыңызды өтінемін, Михаил Борисович, 
сізді осындаи бірдеңемен мұқатам деген ой менде болған жоқ
Бұл мәселе маған мұндай калпында емес, оңай бірдеме сыяқты
көрінді.

 ̂ Түсінігің жақсы емес,— деп оның сөзін Залкинд бөліп 
жіберді. Бұл туралы доғарайық. Менің ескертуімді келешек-
те есіңе ал, болды.

Ковшов лажсыз шығып кетті. Залкинд күліп жіберді де, 
оның ажары бірден жадырай түсті.

— Біз калай болсын, бірімізге-біріміз бөгесін жасайды 
екенбіз, мен соны көріп отырмын. Бізге бір жатақта үнемі оты- 
ра беруге болмайды екен.

— Тым құрығанда бүгінше болса да өзді-өзімізді берік ұс- 
тап, екі бөлінбей-ақ қоялық,— деп Батманов әзіл түрмен жа-
уап берді.

Бұлар жумыстарын істей берді. Есік қағып, Кондрин кірді. 
Парторг онымен танысу үшін, «нефтепровод салушылар» само- 
леттерінің эскадрильясына ерікті түрде қаражат жыйнаудын 
жайын білу үшін шақырған; Михаил Борисовичтің тағы бір біл- 
гісі келгені, аға бухгалтердің Мерзляков жайындағы пікірі еді, 
бұрынғы учаске бастығының мемлекет калтасына қол салған- 
дығы немен дәлелденеді? — Соны білу болатын.

Кондрин алғашқыда бірден қыйпақтап қысылып еді, бірак 
лезде бойы үйреніп, парторгка саспастан, сұрағына толық жау- 
ап бере бастады. Батманов кағазды тағы да қоя тұфып, аға бух- 
галтерге анадайдан қарап отырды. Ақмақ емес, іскер бола тұр- 
са да, Василий Максимовичке бұл жолы да ұнамады. Ол өзін 
тым жақсы ұстады, бірак жауабында тым асыра жағынушы- 
лық жасап жіберді.

«Шынымен сүйкімсіздік деген нәрсе, бір ғана оның сырты- 
ның ұнамсыздыгынан немесе біреудің дәлелсіз күдіктенуінен 
бота беруіне мүмкін бе екен?»деп сұрады Батманов өзінен-өзі. 
Сөйтті де ол парторгқа карады. Мұны оның сыртқы бейнесі: 
ашық жүзіндегі батылдык, көз аудармастан тіке қарауы, еркін 
кыймылы қожайындык манері айкын көрсетгі.

_ Василий,— деді оған Залкинд Кондринді шығарып жі-
берген сон — Кеңсең сені зеріктірген жоқ па? Жүр, учаскені 
апапап қыдырайык. Есіңе салып қойяын: Умара Магометтің 
звеносына біз бүгін Кызыл ту, Маховқа кеме жалауы мен ма- 
шинаға жабатын қызыл жабу тапсырамыз.

Заткинд шакырды дегенді естігенде, Кондриннің зәресі 
ман ұшты. Оның ойына: Серегин сөзінде тұрмады-ау деген 

лік келді- Бухгалтер Залкнндке барғанда айыбын мойнына 
^лмакшы болып келді. Бірақ айыпты мойынға алуға тура кел-
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меді, өйткені әңгіме барынша тыныш, жай жұмыс жөнінде ғана 
болды. Сонымен бірге, Кондринге: парторг төсіле қараған тә- 
різді болып көрінді. Мүмкін, ол жана адамдардың бәріне де 
осылай тесіле қарайтын болар? Залкиндпен кездесудін өзі Кон- 
дриннің эбден құтын қашырып жіберді. Ол өзінің конторында 
ешбір жұмыс істеместен бостан-босқа отырдыда далаға қыды- 
руға шығып еді, Серегин жұмыс істеп жатқан механикалык 
мастерскойдың қасына келгенін білмей де қалды. '1

Механиктін бөлмесі жалпы цехтан жаңа тақтаймен қоршз- 
лып бдлінген, бірақ әлі салынып бітпеген еді. Серегин бір бө- 
лек шойынның үстінде отырып алып, ыңылдап ән салып, еденге 
жайып салған үлкен чертежге қарап отыр. Олар Филимонов- 
пен жаңа ғана насостың аса бір маңызды жерінің схемасын қа- 
ғазға аударып көшіріп жатты да, Филимонов алғашқы эскизін 
алып Беридзеге жүгіріп кетті. Іске әбден көңілі кеткен Серегин 
Кондринді байкамай да қалды. Анау аяғының астында дома- 
лап жатқан бөлшек темірді теуіп жіберді де ұрса бастады.

— Еңбек етіп, ән салып, отырсың ба, механик ит? — деп
сұрады ызамен. Щ

Серегин үндемеді, шашылған бөлшектерді өзіне қарай жый- 
настырды да, қайтадан чертежінің қасына барды. Оның бет 
ажарында қасарғандықтың белгісі бар.

Кондрин онан сайын қатуланып, аяғының ауырғанына қара- 
мастан еш жазығы жоқ темір бөлшегін тағы теуіп жіберіп, 
Серегинді омырауынан ұстай алды.

— Сен неге соқтығасың, неге құтырдың? — деп Серегин
жұлқынып шықты.— Әрі кетші өзің! 1

— Жоқ, Мәстек, мені ешқайда кетіре алмассың,— деп Конд-
рин бұрқан-тарқан болды.— Сенімен біз бір арқанмен байлау- 
лымыз, біздің жолымыз да бір. Сен менен кетіп Залкиндке бара 
алмайсың. Менен кеткендегі барар жолың біреу — ол молаға 
қарай тарту. Онда мен сені апарып әбден жайлы орынға үлде 
мен бүлдеге орап орналастырам, бірақ саспа. Я

— Әй, қойшы, сен өзің! Жұртты шақырам! — деп Кондрин- 
нің шапыраштанған, адам көргісіз бет ажарынан шошынған 
Серегин үнсіз дауыспен ышқынып айқайлап жіберді. Анау ме- 
ханикті қоя берді де, мойнын ішіне тартып айнала қарады. 
Серегин мойынын сыйпап, терезенің жанындағы токарь станогі- 
нің қасына барды.

— Сенің қайта тәрбиеленгеніңді көріп тұрмын, отыз тыйын- 
ға мені сатып жібермекпісін. Есіңнен адаспа, Мәстек. Сен де 
мен қандай болсам, сондай арестант адамсың.

Мен ондай емес, ерікті адаммыи! Мен өз күнамды ақтадым!
— Ол түк те емес! Таңбаңды жуа алмайсын, бәрібір сол 

таңбамен жүре бересін.
— Өзің менен не тілейсің? Саған ешкім тиіп тұрған жоқ кой.
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— Мені парторгқа айтып түрткілеген сен емессің бе, соны 
білгім келеді. Ол сондай маған тесіле карайтын болып алған.

— Мен ештеңе айтқаным жоқ. Егер де байланыса берсең,' 
айтам! Сенің адал болдым дегсніңе мен сенбеймін. Әуелден 
арам едің, сол арам күйіңде қалдың.

Коидрин бір секіргенде імеханиктің қасына жетті.
— Аузынды ашшы тағы, тілге келтірмейтіндей ётейін! Тіле- 

гін сол болса, жаныңды шығарайын,— деп Кондрин Серегин- 
нін көкірегіне пышағын тақады.

— Саған тіпті бірауыз сөз айтуға болмайды,— деп күбір- 
леп, Серегин пышаққа зәресі ұша қарады.

— Ендеше, ойлап сөйле,— деп өзінің қылығына қанағат- 
танған Кондрин, пышағын қынына салып қойды.— Мәстек, сен 
өзің мені білесің ғой, тағы бердеме десең болғаны, мен сені 
қүдайдын тасбақаны сойғанындай етіп соямын.

— Маған сонша несіне жабысасын, мен саған не істедім? 
Өз бетіммен жұмыс істеп отырмын ғой.

— Істеп отырмын ғой,— деп Кондрин оны кекетіп қойды.
— Әлдеқандай ынталы ада^м бола қалыпты! Есек!
Серегин бухгалтерге қатты ашумен қарады, бірақ өзін өзі

тоқтатты. Кондрин табуреткаға отырды да, темекі тартты. Ол 
Залкиндпен сөйлескен сөздерін еске алып, тісін қайрады. Кенет 
есіне бір нәрсе түсіп кетіп, атып тұрды.

— Мәстек, сөзіңді ұмытпа... Егер тірі болам десең өңіңде 
де, түсіңде де ұмытпа,— деп Серегинмен қоштасты.

Көп кешікпей Филимонов мастерскойға қайтып келді. Кіре 
берісте оған Кондрин кездесті. Филимонов Серегиннің түсі өз- 
геріп кеткенін байқап қалды, механик тым жабығып кеткен, 
оның әлгіндегі көтеріңкі кеңілінен ешқандаіі белгі де қалмап- 
ты. Насостың жетпейтін бір бөлшектерін дайындау үшін риза- 
лық білдірген Новинск заводының директоры Тереховтен 
Беридзенің телеграмма алғандығын да ол селқос тындады.

__ Кондрин екеуіңнің араң қандай — деп сұрады Фили-
монов.—  Онымен қандай байланысты ісіңбар?Ж асы  жөнінде 
де, мамандығы жөнінде де ол сізге жолдас сыяқты емес...

’ __ Еш кандай байланысымыз жоқ,— деп Серегин тез ғана
жауап берді.— Ол менің ертедегі танысым,%<ейде ол әңгімелесу 
үшін жай келеді... Осылай деді де маханик қысылып кетті. 
Керек десе, Кондрин олардың бұрынғы таныстығы жөнінде 
ауызға алудың өзіне де рұқсат етпеген еді.

Бесінші тарау
КҮРЫ Л Ы СШ Ы Л А РД Ы Ң  Ж ҮМ ЫС КҮН Д ЕР І

Бүғаз мұзының үстінде, взрывпен ойған мұздың суатты жы- 
расымен қатарласа, жалғаған ұзын үш трубопровод бірімен-
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бірі түйісіп, ағаш төсеніштің үстінде жатыр. Олар бұғаздын 
жағасынан көз жетпестей алыска, көкжиегіне карай аткан ок- 
тай түп-түзу бодып карауытып созылады. ЩШ

Гончаруктің баскаруымен оншакты жұмысшы трубопровод- 
тың сыртындағы топырағы мен татын жан сала кыймылдап 
тазартып жүр. Бұл азабы көп және көңілсіз жұмыс еді. Зы- 
рылдап, шырылдаған жан түршігерлік дауыстан кұлак шы 
ңылдап бітеді. Темірдің ащы тотты тозаңы әуеге көтеріліп ұша- 
ды. Оның есесіне, ерсілі-карсылы зырылдап жүгірген темір 
қырғыш пен орак сыяқты иіліп келген щеткемен тазарткан соң, 
трубалар көз алдыңда түрін өзгертіп — кара түсі жарқырап, 
күреңденіп, акырында қызғылт болып көрінеді. Тазалаған 
кезде темір тозаңы көтерілмейді. Жұмыс жөнінде Гончарук 
өте қатал болды, оған күңкілдейтіндер де табылды. <1

— Трубадан ойыншык жасағысы келеді... Л
— Оны бәрібір кірлетеді ғой. -тИ
Айтканындай-ак, күннің жылына бастағанын пайдаланып.

тазартылған трубопроводты изолировщиктер қарамайға ұқсас 
ыстык кара бірдеңемен калың кылып майлап қойды. Бұл май- 
ды — коспа косып еріткен битумды — осы араның өзінде мұз- 
дың үстіне үлкен қазанға кайнатып жасады. Оның үстінен джут 
полотносымен тығыздап орады да, битуммен тағы бір кабаг 
майлады. Тек түйістіріп пісірілген жерлері ғана изоляциясыз 
қалдырылды, секцияны теңіз түбіне түсірер алдында, тығыз- 
дығын айыру керек еді.

Компрессордан ауа жіберіп тұру үшін, тарлау трубаларды 
қоса пісірген. Секцияның екі жағынан да, тығыз темір тығын- 
мен жауып койған. Компрессорды жүргізіп, ол трубопроводтын 
ішіндегі ауанын бәрін айдап шықты. Беридзе мен Алексей 
компрессордың касында тұрды да, кысымның канша екенін 
монометрден бакылады. Егер де кысым төмен түссе, онда пісі- 
рілген жердің бірінен ауа шығып кететіндігін көрсеткен болар 
еді. Я

Умара мен Кедрин осы арада тұр. Умара керек кезінде 
киліге кетейін деп, инженерлерді бакылауда болды. Кедрин 
жұмысы жоқ адам тәрізденді, бірак ол да тыкыршып, бір ми- 
нут та кетпей осы врада жүр. Пісірушілердің каупі бекер бо- 
лып шыкты. Трубалар сыннан аман-есен өтті. Ковшов трубо- 
проводтан ауаны шығарып жіберуге, коскан жерлерге изоляция 
жүргізіп, секцияларды бұғазға түсіру үшін әзірлеуге бұйырды.

— Эх, Батманов пен Залкинд жоқ болды-ау, «албастыны» 
біздің калай жерлегенімізді олар да көрген болар еді. Күтіп 
отыра алмады,— деп өкінді Карпов. 3

Алексей ызаланып колын бір-ак сілтеді, қазір оның тек бұ- 
ғазға түсіруге тиісті трубопровод жайында ғана ойлауға мұр- 
шасы бар еді.
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Карповтың жәрдемшілері «албастыны» сым арканмен ор- 
тасынан байлап мұздың ойылған жерінің арғы жағында қатар- 
ласып тұрған төрт тракторға тіркеді, екі шетін — бірі мұз- 
дың үстінде тұрған, екіншісі жағада біріншісінен жарты 
километрлей жерде тұрған екі шығырға тіркеді. Бұл жауапты 
операциядағы істің барлығы да алдын ала ойланып, дайындал- 
ған, ал енді трубаны суға түсіру, Алексейдің секундомері бой- 
ынша, колымен ишараттап көрсетуі бойынша өте тез істелді.

Ковшов колкабымен сілтеп калып еді, тракторлар гүріл- 
деді де, бэрі бірдей суаттан арман карай козғалды. Сым ар- 
кандар сы.плырлай тартылып, мұз үстіне күні бұрын төселген 
төсеніштің үстімен сылдыраған майлы кара трубаны соңынан 
домалата тартып сүйрей жөнелді. Бүйірдегі сым арканды орап, 
шығыр да сытырлады.

Трубопровод ақырын дынылдап мұздың суатты жарығына 
жакындады, Алексейдің өзі де оны ұзын темір труба өзімен 
бірге сүйреп бара жаткан сыякты еңкейіп отырып қалғанын
сезбей калған.

Ұшып тұра келіп, инженер колкабымен тағы бір сілтеді. 
Тракторшылар дереу сым аркандарын босатып жіберді, калын 
иұздын шетін сындыра трубопровод суға батты, суаттың бе- 
гінен көгерген лай су бұрк етті.

— Епті түсірілді!— деді Силин кеңілі көтеріліп.— Бәрін 
үзіп, батып кетеме деп коркып едім. Тіпті зор ғой! Өзі болат, 
взі ауыр болса да, оның батып кетпейтінінің өзі бір керемет.

іші куыс, сондықтан да батпайды. Оны шығырлар да 
гемір арканмен ұстап тұр деп түсіндірді Карпов өзінің касына 
жыйналған кұрылысшыларға. Бүрынғы балыкшы өзінің тойы 
болып жаткандай көңілді еді. Енді оны суға батыру керек. 
Осынын бәрі кандай кызык, жігітім!

__ Сөзді токтатындар! Өз орындарында тұрыңдар! — деді
Алексей айкайлап, айналаға мазасыздана карап, ол тек мұз 
үстіндегі топтанған жұртты жаңа ғана көрді.

Ковшовтын командасы бойынша трубопроводтың бір жағын 
шығырлармен су үстіне көтеріп шығарды. Тығынды алып тас- 
тады. Жағаға каратылған түбіне металл сетка кигізді.

_  Түсіріндер! — деп айкайлады Алексей.
Темір арканды біртіндеп босата бастағанда жағадағы шы- 

ғыр сатыр-еұтыр етті. Бо.пат трубаның бір басы суға тез тү- 
сіріле бастады, судың үстінде сорайып шығып тұрған екінші 
басынаи пыс етіп ауа шыкты. Көп кешікпей барлық секция да 
суға батты. Тек өңеші ғана бұғаздан шошайып шығып тұрды. 
Бул араға үлкен шанамен кобдый тәрізді ағаш үй алып келді, 
яуздан сүнгі жасалып жүрмесін деп, онымен трубопроводтын 
сыртка шығып тұратын жерін жауып коймакшы болды.

— Ол судың түбіне барып иіліп жатыр, жігіттер,— деп
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жауап берді Карпов, жұмыешылардың сұрауларына,— Ендігі
жұмые сүңгуірлердікі. ' Я

Жағадап Смелов пен тағы екі сүңгуір мұздың астына, бұ- 
ғаздын түбіне түсуге дайындалды. Олардың колында электр 
фонары мен темір ұстағыштары — гидромониторлары бар, одан 
жағадағы насоска карай өңештей жуан резинка тартылған. 
Сүңгуірлер судың астына түскен калпы судың түбіне трубаның 
тегіс батып жатқанын қадам басқан сайын тексере бастады. 
Тегіс батпаған жерін тауып алып гидромонитердің күшімен 
олар тегістеп жатқызып отырды. . Э

Алғашқы күні Смелов тым катты кетіп, су астында көп жү- 
ріп тіпті сүңгуірлерді мұздың бетіне шала жансар күйінде 
сүйреп шығарды. Оның өзі де осыдан кейін бір тәулік жатып 
қалды. Таня Васильченко оған жиі-жиі келді.

Баяғы бір сөз қайта-қайта айтыла берді. - Я
— Сұранбай-ақ кой, ұлықсатым жок,— деді сүңгуір.
— Смелов, сен адам сыяқты болсайшы! Істің өзі осыны 

талап етіп отыр ғой, — деп Таня түсіндіріп тұрып айтты.— 
Бұғазда кабель төсеу жұмысын мен өзім басқаруым керек.

— Сүңгуір әйелдерді әлі көргенім жоқ. Ж әне көргім де кел-
мейді. ■ ЩШ

— Мен сенен күштірекпін, тәкаппар еркек! Тілесең дәлелдеп
берейін? . -а

— Қазір дәлелдемей-ақ қой. Әуелі тәуір болып алайын.
— Сөйтіп, келістік кой? — деп Таня өзінің сөзін қайта бас-

тады. , - Я
— Ж ок,— деп Смелов кесіп айтты да, теріс қарап кетті.—

Менің тыныш жатуыма бөгет жасамашы. И
Таня ашуланды да, кетіп калды. Д
Бірнеше күннен кейін судың түбіндегі траншея тағы бір 

километрге созылды, бұғаз мұзының үстіне төртініші секция 
қосылды, изолировщиктер үшіншіні тазартып және битуммен 
майлады, ал екінші секцияны трактормен бұғазға сүйреп әкел- 
ді. Екі жақ басы бірден тығындалып қойылған труба темір 
арканға байлаулы ұшымен суда қалқып тұрды. -Л И

Суға түсірілген және қалқып тұрған екі секңияның ұшын 
пісіру туралы Умара Магомет бұйрық алды. Тек осыдан кейін 
ғана екінші, трубаны су түбіне түсіруге болатын еді. ’

Секцияның екеуінің де тығындарын суырып алып, шешіп 
жалтырағанша тазартты, трубаның біреуіне екі трубаны ұстас- 
тыратын үлкен темір сақыйна-жалпақ құрсау кигізіп, оны 
әзірше бір жағына карай жылжытып койды.

Умара бұғаздың мұзында тұрып газды аспаппен пісірді. Со- 
дан тақтайлы алаңға, суға түсірілген ағашқа шықты. Бұғаздың
мазасьЪ алаңындағы тақтай шайқалып, су Умараның киімі мен 
бетіне шашырады.

556



— Бұл сайтаның мүлдем құрып кетсін! — деп пісіруші ашу-
ланып қалды. '

А мара, демал, деді Алексей.—Болмаса пісіруді қоя 
тұр. тақтайды калай орнықты етіп бекітуді біз ойлап көрелік.

Пісіруші жауап қатпады. Ол отын «төбеге» қарай ұстап 
салдың үстіне, трубаның қосылған жерінің астына келіп
жатты.

Суда қалқып тұрып Умара ұзақ істеді, ал аяғына дейін әлі 
көп бар еді. Пісірушінің үсті-басы мұз боп қатып, керек десе
айкайлап, ұрсуды да қойды.

— ААагомет, мұздың үстіне шық! — деді Ковшов қатты 
дауыстап. Умара инженерге ызалана бір қарады және бажыл-
даған дауыспен:

— Ешеңеге түсінбейсің де, айқайлайсын! Болманды тас-
тауға болмайды! 4

Түйістіріп пісірілген жерге құрсау кигізілді. Умара жал- 
тыраған жиегіне электр аспабын апарып тосты. Бұғаздағы су 
біресе кетеріліп, біресе төмен түседі, трубопровод та жан біт- 
кендей қозғалады.

— Бейнебір ышқынып, дем алған сыякты,— деді Карпов 
ақырын сыбырлап.— Демін ішіне тартады да, қайта шығарады.

Қатты бір «дем шығарғанда» су кенет шайқалып кетті, бо- 
лат труба қозғалды да тақтайды басып қалды. Тақтай сәл ауып 
кетті, көгерген жалын ауаны жаңғыртты. Ұшып түскен Умара 
суатқа барып кұмп берді. Осының бәрі лезде, көзді ашып жұм- 
ганша болды. Тек Карпов кана сасқан жоқ. Ол мұздын үстіне 
жата қалып пісірушіні киімінен ұстай алды. Су болып тоңған 
Умараны қолтықтап жағаға шығарып, жылытуға алып кетті.

Тақтайды мықтап бекітті. Оның үстіне Кедрин шықты. Ол 
асықпай-саспай, еппен қалғанын аяқтады. Темір құрсауды та- 
зартып, изоляңия жасайтын маймен майлады.

— Сақтаныңдар! — деді Алексей айқайлап.
Бәрі де жан-жаққа қашты.
— Түсір!
Трубопроводтын екі секциясын қосып пісірген үлкен бір бө- 

легі судың бетін бұрқылдатып, шымыр-шымыр етіп, түбіне ба- 
рыгі батты. Көп ұзамай бүқіл екінші секция да батты, тек онын
ұшы ғана шошайып көрінеді.

— Алеша, графикті куып жеттік кой,— деді Беридзе, оның 
сақалының мұз болып қатқанын өзі тек казір ғана сезді.

— Енді басып озу керек,— деп жауап берді Ковшов — Ол 
айнала карап, бүгін тағы бірдеңе істеуге болмас па екен деген-
дей етті.

— Болмайды,— деді Беридзе құныққан көз қарасына түсі-
не күліп.

Шынында да, қаракөлеңке бола бастадьі, кыстың түні тез
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түсіп, караңғылык. жауып, мұз үстіндегі барлык жұмыс ток 
талатын болды. Я

— Мұнда өзінді еш уакытта да кожамын деп сезбейсің,— 
деді Алексей мұнын шаккандай болып.— Кенеттен түнде жа- 
ғадан мұз айрылып кетсе, немесе ойда жок жерден баска бір- 
деңе болып калса не істейсін? Түсімде мен әртүрлі палелерді 
жиі көріп жүрмін.

— Қазір бұғаз тыныш,— деп Беридзе карсы болды.— Бі- 
рак, әрине, асығу керек.

Ж ағадан гудоктың даусы естілді. Ол біресе басылды, бір- 
есе күшейе-күшейе айкайлады. Электр шамы жағылып, жұмыс 
істеліп жаткан алаң мен мұз жолды жарық кылды.

Инженерлер үйлеріне кайтты. Қатты шаршағандықтарын 
олар енді білді. ІІІаршағандық бұларды ауыр жүк сыякты тө- 
мен тұкыртып, аяқтарын бастырмайды.

— Мен казір жататын шығармын,— деді Алексей.— Осы 
арада, мұздың үстінде жата калып ұйктап та кетермін. Я

— Алеша, мен саған айтармын деп есімнен шығып кетіпті 
ау... Ертеңгілікте учаскедегі жұмыстардың барысы жөніндегі 
кәдімгі баяндамасынан кейін Гречкин, Женя Козлова турасын- 
да әңгіме қозғады.— Беридзе жайлап, еріншектеніп, сөзді са- 
раң сөйледі.

— Оған бірдеңе болып калып па?— деп үрейленді Алексей.
— Ештеңе де болған жок! Ол осында, бізге жіберуді сұ-

раныпты. «Козлова маған бөлімге де өте керек, оның үстіне, 
комсомол кызметі бойынша да жұмысы көп, егер де керек де- 
сеқдер, оны бір ай, бір жарым айға жіберуге болады»— дейді 
Гречкин. щ

— Сен калай деп шештің?
— Гречкин бұл жөнінде селектормен бәрін толық айтуға 

именген болу керек, тек оның өзі түсінсін деп, мағна беріп 
айткандағысы: «Женяның бұғазаға барғысы келеді, Ковшовка 
айт, ойлап көрсін, Женя барсын ба, әлде барудың ксрегі жок 
па»— деді.— Қарашығым, Алеша, мен былай деп түсінем: Же- 
няның кызығып жүргені біздің учаске емее, сен болуың керек... 
Егер де мүмкін болса түсіндіріп айт, сенін онымен кандай' 
катнасын бар...

— Менің тарапымнан — тек достык кана катнас. Басынан 
ақырына дейін.

— Ал, онын тарапынан — достыктан гөрі өзгешерек,
солай ма? '

Алексей жолдасына сынай карады.
в Я, біз екеуміз шанғы сапарынан кайтып келгенде, сон- 

дай бір кезең болды да, жағдайдың ыкпалымен, мен жәй дос- 
тықтың шегінен аттап кете жаздадым. Өзім біртүрлі жалғыз- 
сырап жүрдім, ал ол да мені сондай жаксы көріп карсы алды.
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Маған жаксылыкпен бой ұрғандык білдірді. Сол минутта маған 
мынадай оіі келді: егер де мен бұл қызды еркелетіп кұшақта- 
сам, бул менің Зинэға деген махаббатыма нұқсан келтірмейді 
ғой дедім. Ж әне осы ойымның өзінен бірден кагты ұялдым. 
Бұл барлығын да, менің махаббатымды да, өмірімді де бұзады 
екен — мен өзімді-өзім билеуден калады екенмін, деп ойладым. 
Мен өзімді-өзім тоқтаттым. Женя маған, сірә, екпелеген болу 
керек, мен оған құрғақ қана бір нәрселер айттым да, алғашкы 
кездесудің куанышын бұзып жібердім. Осылай ету керек бол- 
ды. Түсінесің бе мені?

— Түсінем! Ж ақсы түсінем, Алеша!..
— Мұндай жұмсақтығыма кейіннен өзіме ешуакытта да 

кешірім жасамаған болар едім. Менің сүйікті жарым майдгн- 
да, қауіп-катердің арасында жүр, ал мен өзімнің бір минуттык 
жүрек толкуымды басып ұстауға шамам келмейді. Бұл Женя 
жөнінде де менің жаксы істемегенім болар еді. Өйткені, ол
адал ниет, шын жүрегімен сүйеді.

— Алеша, келші, сені кұшақтайын. Жігітсің...
— Міне енді кұшағын жая бастайды,— деді Алексей күліп, 

Беридзеден кейін қарай шегініп.
Сонда да Беридзе мұны құшақтап алып, катты кысты.
— Женяның мұнда келуінің керегі жоқ қой деп ойлаймын. 

Ол тәуір адам, жақсы да қызметкер, сөз жоқ, пайда да келтір- 
ген болар еді. Ал, сонда да.сендердің бөлек тұрғандарың дұ- 
рыс болар. Оның үшін де жаксы. Ол сені көрмесе тезірек 
басылады. Сен калай дейсің.

— Мүмкін сенікі дұрыс болар... Өзіңнің ойлағаныңша істе... 
Жеттік-ау әйтеуір!..

Алексей көңілі жайланып, кішкентай үйлерінің есігінің тұт- 
касына жабысты. Бар арман тезірек барып төсекке жату еді...

Бүғаздан ең кеш қайткан адам Ковшовтың жұмыс жөнін- 
дегі жәрдемшісі — Карпов болды. Ол бәрін байқап, есіне алып, 
шамалап карап шықты.

Үйде оны Сморчков карсы алды. Шофер алыс жолға барыг. 
Адунға карай кайтып келе жатканда, балықшылар одан Кар-
повка деп хат жіберген.

— Рахмет, ж ігітім!— деді Карпов Сморчковтың қолын
кысып. . л

Ол конвертті бүктеді, бірак ашпады. Шешініп, жуынып бо-
лып, шофердың кетуін күтті, тек ол кеткен соң ғана хатты оку-
ға кірісті.

«Қүтырған неме, сен неге үндемей жатырсын. деп сүрап 
ты әйелі одан.— Жердін жарығына кіріп кеткен сыяктысын. 
Жүрт маған тыныштык бермейді: «Иван Лукич каида, тірі м 
екен өзі, ол турасында газетте неге жазбаиды. Колхозда істеп 
жүргенде жиі жазушы еді.» Рубежанскіден газег алдык, сі д
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кұрылыс жөнінде үлкен мақала бар, жүздеген фамилия атал- 
ған, ал сен жоксың. Мүмкін колхозға кайтып келерсің? Ал, 
жұрт саған бәрібір ренжіп жатыр. Тіпті болмаса жәй көрініп, 
келіп қайтсаң да болар еді... Сені оңай босатпай ма, сен сыяқ- 
тылар онда жүздеген болар, егер кеткен күнде де ешнәрсе ет- 
пейді, байқамайды да. Тіпті білмеймін, саған не істеуім керек? 
Осы құрылыспен екінші рет байланыстың. Өзің бірталай жасқа 
да келіп қалдың, сонда да мектепке сұранған бала сыяқтысың. 
Қыздарың саған сәлем жолдап жатыр. Ал әкең үндемейді. 
Сені кетеді деп, ол ойлаған жоқ еді, сондықтан ашуланды. Ме- 
нің де катты ашулануым, хат жазбйуым керек еді. Бірақ жү- 
регім шыдамады. Сірә, онда саған жақсы болмау керек...»

Карпов шапшаңдатып жазған хатқа қарап, оның бүктесінін 
жайып, сүйсіне карады да, өзінің тап-таза үйін, әйелін және 
столдың жанында отырған қыздарын көз алдына келтірді. Әке- 
сі дауыстап газет оқып, олар тыңдап отырған сыяқты... Иван 
Лукич дәптерін алып, бір тарағын жыртып алды да, Нижняя 
Сазанкаға жолшыбай соғатын машинамен ертең жіберу үшін 
жауап хат жазуға отырды.

«...Өзің мені Батмановтың алдында ұятқа қалдырып, қуып 
шығарған соң, хат жазбадым. Жарайды енді, оны еске түсір- 
мей-ак қояйын — өткен іс, өтіп кетті ғой. Толық болмағанымен 
де, сенің мені түсіне бастағаныңды сезіп отырмын. Егер де мен 
қүрылысты бітірместен құр босқа сандалып жүргендей болып, 
колхозға қайтып барсам, саған жақсы болар ма еді? ААұнда мен 
сыяқтылар көп деп жазғаның тіпті дүрыс. Деревняда мен бірін- 
ші жігіт едім, ал мұнда мен кішкене адаммын. Менің білімімнің 
қандай екенін өзің білесің— барлығы бес-ақ класс кой. Бірак 
мен оған ренжімеймін. Тағдыр мені ақылды адамдарға әкеліп 
кез қылды, сондықтан мен мұныма ризамын, бәрін де көріп, 
оқып, үйренудемін. Мені мектеп іздеді деп кекетпей-ақ қой, 
мұнда оның ешбір ұят-шамы жоқ. Бізде бір Ковшов Алексей 
Николаевич деген инженер бар, қызмет жөнінде мен оның 
жәрдемшісімін, біздің аздаған бос уақытымыз болып қалса, 
маған математика мен физиканы түсіндіреді. Ол маған екі 
ыдыстағы сұйық заттың біріне-бірінің араласуы турасындағы 
аспапты айтты да, былай деп әзілдеді: «Бір адам көп білсе, екін- 
шісі азырақ біледі, ғылым да біреуден біреуге осы сауыттардағы 
судай ауысып ағады... Иван Лукич, жуықта сен менің инсти- 
тутта жүріп профессорлардан алған білімім қанша болса, сон- 
ша бшм аласың». Әзіл-әзілімен түрсын, ал, мен инженерлерден 
көп білім үйрендім. Құрылыста да өте қызық! Біздің нефтепро- 
водты қалай салып жатқанымызды келіп, сен көрген болсаң! 
Мұны жазып түсіндіру мүмкін емес, өзің көруің керек...»

Бір тарақ қағаз жетпей, Карпов дәптерден екіншісін жыр- 
тып алды. Одан кейін Иван Лукич ренжімеңдер деп жазды,
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егер де газетте жазбаған болса, ештеңе емес, ол жөнінде жа* 
зуға әлі ертерек, кейіннен жазады. Қартюв үйге жай келшкай- 
тудан да бастарттьг, 'күрылысшылар шынында да мындаған
адам, бірак. әркайсысыі да керек және әрбір сағаттыің өзі кы>м- 
бят. Иван Лукич хатыньгң кортындысында әйелін осында қо- 
накка кел деп шаікырды: «Өзің келіп көрсең, таң каларсың. 
Келуге онша алыс емес, ібарлығы екі-ак жүз километр ғой. 
Лчол боиында імашина ағыілып жүріп жаты>р, кайсысы болса 
да, сені мінгізіп аладьі'. Егер де келетін болсаң, жылырак киін. 
Кыздарьшды бек сағындым, мен үшін беттерінен сүйерсің. 
Оларды күнде түсімде көрем»...

Пущиннің учаскеге келгендігі келесі күні-ақ сезілді: бірін- 
ші листовка шыіқты. Тағьг екі-үш күн өткенде, жаздыгүні теңіз 
'жагасыиан ұшқан шағаладай листовкалар учаекеге тарап кет- 
ті. Тайгаға бара жатқан автомашинаның үстінгі жәшігінде де, 
жіалыны жалпылдаған темір пісіру аппаратында да, катаркос- 
қан сайын биіктеп бара жатқан үйлердің іқабырғасында да, бұ- 
ғаздьщ мүзы үстімен траҢторлар сүйреп жүрген трубаларда 
да жапсьирылған листовюалар ағарып көрінеді.

Ақшырайлы, «өк көзді елеусіз ғана жүретін жуас жіігіт Пу- 
щин імойьшайтын «ажырлы қыөметкер екен. Ол көп ұзамай 
учаскенің көп сырын біліп алды>, барлык жерге де барып үл- 
гірді, тәулігінде ондаған листовкалар шыгарды. Шоферларәзіл 
есебінде листовканы «қосымша жанармай» деп атады, ол шы>- 
нында да осылай болды. Листовкаларда жазылған бірнеше сөз- 
дер іадамға жігер берді, оларды тағыбір артық сапарға барып 
кайтуға, косымша үш труба пісіруге, мөлшерден ты>с тағы бір 
текшеметр топырак казуға ұмтылдырдьг. Ағайынды Пестовтар 
дайындалған ағаш бөлшектермен төрт барак сала бастаған 
екен, Пуіцин ол туральі' сол күні хабар жаздьі'.

«Кұрылысшы жолдастар!— деп шакырды кезекті листов- 
ка — бүгін бұғаздың түбіне үшінші секция түсірілді. Біз гра- 
фиктеи бес күн бұрын озып кеттік. Секция пісіруде Умара Ма- 
гометтің кызыл тульі' звеносы алда келе жатыр.» Немесе олар 
бетоншыларға арнап былай деп үндеу' жазды: «Петрыгиннің 
бригадасьі' бүгін насое станциясының табанына мөлшерден тыс 
елу кубометр бетон салды. Бетоншьі' жолдастар, алдыңғы> ка
тарлыларды куып жетіңдер!» .

Өзінен ешкім озып кете койған жок па екен деп білу үшін
жаңа шыккан листовканы алып келуге немесе пісірушілердің 
баоқа звеноларына барып біліп келуге озінің жәрдемшісін кү 
ніне жүз рет жіберіп отырған Умара Магометке ешкім таңыр-
каған жок. . і  ^иапя

-  Туды Кедринге бергің келш жүр ме? -  деп Умара
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аГиюайлап, пісіру 'аппаратыньщ касында «Құрылыстьщ 'маңдай 
алдыі пісірушісіне» деген ту желпілдеп ілулі тұрған автома- 
шинаға жүгіріп келді. — Менің бергім келмейді. Соғысты бі-
тіргенше ту біздікі 'болады. и !

Оньщ атьи шьщкан үш листовканы Умара майдандағы 
туыстары мен Қазандіағьи кальниьиғьыа жіберді. Бұл олардан 
«сіздерді де мактап жазған газет болса маған жіюеріндер»,—
деп сұрады. I

Сморчков учаске трассасыньщ ең 'шетіне дейін барьчп кайт- 
кан ауыр жолдлн келе сала диспетчерлер үйіне ібарып, борінен 
бұрын: «Махов пен Солнцевтің тасыған трубалары нешеу»?— 
деп сұрауыпа да ешкім таңыркаған жок. а

Гіущиннің кұрылысшьі' тілшілері 'болдьқ бұлардьщ барлығы 
да ожданы коллектив 'боп біріккен жұздеген көз еді. Пущин 
олардьщ аркіасында ешнәрсені байкаусыз калдырған жок, үл- 
гілі істерді ескеріп, нашар жұмысты сынап отырдьі'. Семенов- 
тың ағаш кесушілер бригадасьі' дайындаған сексен текшеметр 
ағашьш жүз он текшеметрдеп онбасыға өткіэбекші болған әре- 
кегін листовка аркыльі' барлык жер білді. «Маскарашылык!— 
делінді онда. — Осындай кезенде Семенов коллектив пен мем- 
лекетті алдамакшы болдыі...» Трубопроводтьщ дайын болған 
төртіиші секциясынан макта куртканы бүктеп тыккан тығын- 
дьі' Карпов тауып алғанда, листовка дабыл какты: «Жолдас- 
тар! Біздің арамызда жау бар. Олар нефтепроводтьщ нағыз 
жауаптьі' жерінен авария дайындауғіа әрекеттенген. Ж олдас- 
тар, әрбір кадамсайын, әрбір минутеайын кырағы болындар!..»

Қоллектив жалпы максатка жету жолында жұмыс істеді, 
листовка дегеніміз күнделікті тұрмьюкіа керекті, ал, редактор—- 
бұғаздан өтудегі кұрметгі және толык правольі' кұрылысшы'- 
ньщ бірі болды. Оның газеттегі мактағанын 'немесе сынын еш- 
кім дұрыс емес деп айткан жок. Бірак ол онбасьи Гончаруктің 
трубопроводты таттан және көпергеннен механика жолымен 
тазаргу жұмысын ойліап тапқан рационализаторлык ұсынысьин 
дұрыс жазбай бір рет кателесті, оөйтіп, өндірістік маслихатта 
оны катты сынадьі'. і

Учаскенің өміріндегі барлып<, жұмыс, тіпті Пущин жаэбаған- 
ньщ өзінде де, жұргтьщ оөзсіз игілчгі больпп алды. Шанпа тілді 
шофер Солнцевтің таріапынан «Басылып шыгкпаған листовка» 
деп аталғаи бір уакыиға біраз күн күліп сөйлеп жүруге себеп 
болды. 'М

ІПоферлардың жарысында комсомолец Махоз бірінші орын 
атты. Құрылыс бастыты мен парторгоған радиогордын кьюыл 
жаб ьі'мен «жаксьі'шоферға» деген кызыл жіалауьщ әкетіп 
тапсырды. Сморчков пен Солнцев каншама тырысса да, Ма- 
ховқа жете алмай койды. Өзінің листовкасьпна жаксьі' пюфер 
туралы' Пущиннің жиі-жиі жазып тұруы, әрине, табиғи нәрсе.
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.Редіактордьщ Маховқа ерекше көңіл бөлетіндігін баска шо- 
ферлар кызғанып әргүрлі сакка жүгіртгі, олар тіпті Пущин- 
' Н І К  сырткы сыііпаты1 да оакыттыі шофер Маховка ұксас екенді- 
■ гін баіікады'. «Шашы да сондай кызғылт және квзі көк» деп 
юцгімеледі. Әзілдегенде олардьг туыскан да десті.

Дұрысындіа Пущин Маховка ерекше сүйіспендікпен карады^ 
■ баска шоферлардан төрі мұнымен жолға да жиі-жиі шыкты, 
тіпті олардыц жатак үйдегі коіікалары да катар тұрды. Онын 
■ монісі, соцынан аныкталғанына карағанда Пущин мен Махов- 
тыц Благовещенск мектебінде бірге окығандығынан да, комсо» 
молға бірге кіргендігінен де емес, редактордьг таржан нәрсе, 
іКіөбінесе оныіц кұрбысының алдыңғы орын алу үшін күресгегі 
табандылығьг жэне тапкырлығы еді.

Сморчков пен Солнцевтің Маховты кусырып өкшелеген кы- 
ііыи күндерінің бірінде Пущин оның машинасының кабинасына 
катар отырып алып, Маховпен бірнеше сағат бірге болды, авто- 
машинаны' тиеп, я түсір.іп жаткан кезінде листовкаға макала 
жазьип та үлгірді. Бұл уакыйпа соңғьг сапарда болды...

Жолда кез келе берген квп шокалак мұзды айналып жүрея 
деп, Махов жүкті машинаның барльгқ салмағымен мүз бен су 
араласкан күртікке кіріп кетті.

— Мінеки енді Мусяның ыстык кофесін іішіп көрдік,— деді 
Махов түнере түсіп, жаңада ғана көп кешікпей дем аламыз де- 
ген Пущин мен екеуінің әңгімесін тұспалдап.

Махов ашулы сыкакпен «бегемотын батпактан» шығарам 
деп әрекеттешп жіатқанда, Пущин үш километр жердегі шока- 
лак мүздьг айналып өтетіи жолды салып жаткан жұмысшылар- 
га барды, бұл арада уакыт та кетті, жанармай да шығын бол- 
ды. Жол салушылар тарыккан жолдастарына жәрдемдесуге 
жүгіріп келді де, машинаны сүйреп шығарысты. Бірак, Махов 
пеп Пущин бір километр шамасы жүргесін жанармайы' бітііх, 
'машина токтап калдьк

— Осьг мүзьикұрғырды душар кылған жын ба екен, пері ме 
екен! — деп Міахов ыза болды. — Бір жарьш-ак километр жер 
калдыі. Қазір Солнцев жүйрік бүғы сыяктанып, біздің касьі'- 
мыздан зыр етіп өте шығады. Ой, кандай корлык! Күлкі кы- 
ладыі! Қызыл жалаудыі е н д і 'беруге тура келеді.

— Жыламай тұра гүр,— деп Пущин оньг токтатты, — Тағы
да не шар«а істеуге боладьг, соны жылдамырак ойлан. . .

— Он бес километр жердегі базаға жанармай үшін жүгіріп 
барып келе ғой,— деді Махов көңілсіздеу әзілмен, өзі бұл пэ 
леден калай күтылудың әдісін басын катыра оішап тұрып. 
Егер де сен редактор бола тұра сөитуің колойльг болса, достыім 
маған шынында да, жәрдем бергін келсе... деді ол бір кезде.

— Созба, уакыттьі' бекерге кетіреміз! — деп ІІущин онын
сөзііі бөліп жебірді.
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— Машинаның канатына жат та, карбюратормен майды 
сорғьгз, мүмкін сонда түбінде калған тамшысымен жетерміз. 
Тек сак бол, колыңды үсітіп алма! Кейін мақаланы аяғыңмен 
жазуға тура келіп жүрмесін.

Пущин сөз айтпастан, машинаның баскышына ж а т т ы  да, 
шофердың өзіне көрсеткенінің бәрін істеді. Машина орны нан 
қозгалып жүріп кетті. Пущиннің жалаңаш қолы жылдам тоң- 
ды, удай ашып, қатып қалды. Мұздай жел бетке үрды. Пущин 
бар күшін салып, жанармайдың акырғы тамшысын « сығьрп ал- 
ды». Аіашина сегіз жүз метр жүрді де біржолата тоқтадьк

— Түс, келдік — деп хабарлады Махов.
Пущин бір кезде баспалдактан секіріп түсті де, кейін жол 

салушыларға карай оң қолыньщ саусактарына жан кіргізу  
үшін укалай жүгірді. Учаскедегі жаксы шофердың жольша кез- 
дескен кедергіні жою үшін жасалған амалдарын алыстан кө- 
ңіл аудара байкап тұрған жол салушылар жәрдемге өздері-ак 
жүгіріп келе жатьгр еді. Бұлардың бйкытына карай, калган 
жердің бәрі ылдыйға ңарай еді, жүкті машинаны бүкіл бригада 
гболып колдарьшен де, иыктарьшен де итеріп жүргізді.

Кешке жатак үйде Сморчков пен Солнцев өздерінен бұл жо- 
лы  да бұрын келген бакталас шоферына «ұтыс» ойыиын ж аоа- 
ды. Шоферлардың бәрі түгел отырғанда, Солнцев д а у ы с т а п  
гаэетке мақала ойлап шығарды, оның атын: ««Ескіге к ай та  
тарту!— деп койды. Макалада, шофер Махов оты>з адамдық 
бригаданың және карбюраторға косьшша бір редактордың 
жәрдемімен трубаны> машинамен жағармайсыз тасу әдісін ой- 
лап шытарғаньг айтылыпты.

Пущин койкада жатып, солкылдап катты іауырған бай лау- 
лы кольгн әлдилеп, үндеместен жымыйдьг. Махов әзілге а ш у л ан - 
бай жауап беріп отыр.

Бұғазға Батманов келгеннен кейін басталған кызу өмір 
барган сайын кыза түсті. Әуелде Хлыновтың коллективінде, 
одаи кейін Темкиннің учаскесінде болған басқарманың кошпелі 
кызыл туы, бұғазға көшіріліп Роговқа тапсырылдьг.

Бір күн ішінде жұмыс жүріп жатқан жердің бәрінде болып 
үлгірген Беридэе «дүниенің шетінде» асау табиғаттың калай 
жылд«ам өзгергеніне кейде өзі де таң калатын еді. Мерзляков- 
тың жаман барактарын тасалап тұрған, бірақ әлі салыиып біт- 
пеген төбенің касындағьг жаңа үйлер әдемі көше болдьк Алаң- 
ның ортасында нағыз көрнекті жерді бүкіл нефтепроводтың 
жүрегі больгп 'пабылатын — насос станциясының кұрылысьг ал- 
ған, казірде ол кұрылыстың табанын салу жұмысы жүріп жа- 
тыр. Болашак станцияның оң жағында'адам айткыеыз үлкен 
жерден жасайтын резервуар үшін экскаватор жер қазып жа-
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тыр• Оның қасында темір бак әзір тур, *оол жердің езшде екінпгі 
бактьі' шсрәлеп жатыр. Насос стаңцияның екінші жағьғнда 
«\ час коніц индустриялык-энергетикалық базасьі'» — электр 
сганциясьг, гараж және механикалық мастөрскойлар орналас- 
тырылған. Бұғаздың мұз жолы арқыльі' автомобильшілер кеп 
жүк тасыті тастады. Қовшов пен Тополев бұғаздьщ ортасына 
дейін барды, трубопроводты ана жағьшан бастап салу үшін 
аралға көшетін де .мезгіл жетті. Учаскенің жұмыс алаңында 
тәулік боны: автомашиналардьщ шуьг, тракторлардьщ тарсылы, 
дөңгелек аралардык сырылы, пневматикалық балпалардьщ 
дүрсілі күні бойы гуілдейді де тұрады.. Жүздепен адамнын 
даусьі' да сол шудьщ ішіне сіңіп, араласып кетті.

Беридзенің ойьг көбінесе арал жаққа карай аудьг, коллек- 
тивтің жыйналған барлық күш-қуатымен аралға бір ұмтылатын 
кезең жақындап қалды. Рогов күндегісін күнде: «Қашан бо- 
лады?» — деп кіжіңдей берді. Осы жақында ғана бұғаз арқы- 
лы өту ісі өте қыйын мәселе болып еді, ал қазірдің өзінде де 
алаңның барлық жерінде табиғатпен үздіксіз күрес жүргізіліп 
жатыр, бірақ бас инженер аралға шабуыл жасардағы жердін 
таяу іргесі болғандықтан, құрғақтағы учаскеге көбірек қарады.

Аралдағы насос станцияоын қайта түзеуге ол Котляровский- 
ді бірнеше ондағап кұрылысшылармен самолетке отырғызып 
Кончеланға жіберді. Техник Чернов байланысшылар бригада- 
сымен тайганы. бойлап аралға темір сым тартуға кетті. Бірак, 
бұлардың барлығыда ұрыспен барлау жасаған сыяқты ғанаеді.

Батманов кеткен соң Беридзе шеткі учаскелерге түгелдей 
кожа болып, ұзақ у.акытқа орны.ғып калдьі'. Оньщуакыты' жүз- 
деген құрылысшылар арасында аралас-кұралас жүрумен, үэ- 
діксіз кездесіп отырған қыйыіншылықтармен күресумен өтті. 
Байланыс үйінен Беридзеге жеке бөлме берді. Ол Іаняның 
бөлмесімен көршілес еді. Бұл оныңәрі штабьг, әрі тұратын үйі 
болды, мұнда тр.ассаның барлық жерімен телефон байланысы 
бар. Құрылыстың бас инженерлік мтндеті оның мойнынан бір 
күн де түскен жоқ. Барлық учаскеде де техникалық жұмбакты 
кыйын мәселелер мен міндеттер туьш отырды, олардың біреуі- 
нің де мұнсыз шешілгені си.рек болар. Учаскедегі тікелей істе- 
летін жұмыс пен 'бүкіл құрылыстың техникалық басшылық 
жұмысын біріктіре жүргізу оңай болмадьк Тіпті ұйкысының өзі 
жұмыс күпінің жалғасы сыякты болып кетті. Түсінде де учас- 
кенің жайы жөнінде телефон іаркылы Гречкиннің баяндамасын 
тыңдаған. Темір пісіруді бастауға тыйым саламын деп микро- 
фон арқыльі' Мельниковқа айқай салған, немесе труоопровод- 
тың кезекті секциясын суға түсіргенін көрмекші болып, оұғаз- 
дың мұзына жүгірген немесе насостың белгісіз оір оөлшегін 
Филимонов екеуі карап жүрген. Я болм.аса осы болашакта 
сұйық кара адтын құятын ыдысқа мұнай өтпеитін экран
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сайтын мезгіл болған жсж па екен деген мәселені шешу үшін
жердегі орға түсіп жүрген. ^

Бірак та Беридзенің басына каншам<а камкорлык жасаитын, 
ой бөлетін ауыр істер түссе де, ол сасып көрген пенде емес.

Жұрт оған: анауьіда болмай жатыр, мынауы да болмай жа- 
тыр, деп жүлынып келгенде: — Сабыр, оабыр, достым,— дей- 
тін-ді. Не істеу керектігін аныктап білуін керек, сонда оньи ка- 
лай да істеп шығасың. — Бұл оның өзі сүйген үйреншікті мәтелі
еді. 'Ш

Беридзе совет адамдарының ішінде, жағдай неғұрлым 'кый- 
ын болса, солғұрлым сенімді және максагқа жету жолында ьш- 
талы кыймылдайтындар катарына жатйтын адам. Керек десе 
жан-жакка тарткылаған кезеңдердің өзінде де ол салмакты, 
жыйнакты больш отырдьі'. Рас, ол кейде бұрадн-тарікан болып 
ашуланатыи, бірақ кайтымы тез, жайылып, ерекше кешірімді 
болып кетеді, бұдан бі>р сағат бұрын біреуге айқайлаған болса, 
соған да сондай жұмсақ болады. I

Ковшов пен Тополев онық сенімді көмекшілері болды>. Бе- 
ридзе олардың ынтасьі'мен талабына көлденең түрмады. Алек- 
сейдің табандылығыимен саркылмас жігері қашпама еркім жү- 
зеге аоатын болса, Кузьма Кузьмичтің құрылыс ісіндегі шексіз 
білімі десондай қолданылып отырды.

Совет жерінің осьі' ібір кішкене бө.тшегіндегінің бәрі де Бе- 
ридзеге қатыеты болды, бірақ та ол көбінесе техникалық өнер- 
мен байланысты іске берілуді артық санады. «Ғылымның өмір- 
ге тікелей ьпқпал жасауы, ол тамаша мәрсе!» — дейтін болды. 
Георгий Діавыдович масаттаньип, ол мәңгі-бакый катып жата- 
ты'н жердің каупі жайы-нда инженерлер мен құрылысшыларға 
ескертіп айтудан жалықпады. Мәңгі-бакый қатып <жататын 
жер бірінші рет өэінің жайын көрсеткенде, оның ескертуінің 
дұрыс болып шықкандытьина жұрттың тәжрибе жүзінде көзі 
жететін болғандықтан, Беридзе қуаньгш етпей клла алмадьі'.

Бір күиі таңертең ертемен үрейлі әлпетпен Умара Магомет 
жетіп келді.

— Беридзе жолдас, апат, қайғыльі' хал, тезірек жәрдемдесі 
Пісірушілердің жатақ үйіміің тактайы астынан ойда жоқ

жерден мұздай су шапшып атып, жүрт әрең дегенде қаш ьт 
шьгкты, су ә дегеише басып, есік пен терезеден •асып шығьш 
кетті. Беридзе ағап1 баірактың іші таза мұэға толып кеткен 
ғажайып суретке тамашалап карап тұрған бір топ кұрылысшь®- 
ларды көрді. Су лезде-ақ қатты да, үйдің айналасы келісті бір 
саркырамага айналды. (Біреу сол арада-ақ «мұз сарқырама- 
сьі'» деп ат койды).

— 'і йге су қалайша келді, кайдан шықты? Біздің үйге неге 
келді, баока үйден неге шықпады? — деп сұрады Умара өрше- 
лене.
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— Достарым, бүл мәңгі-бахьш ікатьип жататын жердің езіне 
тән 'бір кыитұркысы,— деп Беридэе кұрылысшыларға түсіндір- 
Ді — Ж атак үйдің турға-н жерінің аеты. үйдің қызуымен катты 
жыпьміған. Содан не шыкты? Жер астындағы. мэңгі-бакың ка- 
тып жаткан тоң >мен жердің бетіндегі кыртысьі' іжіібіп, суды ба- 
сып ікьюкан, сонооң ол сырпеа шыгуға колайлы жол іздеп, оны 
осы' жылынған жерден келіп тапкан. Мұндай коліайсыз жағдай- 
дан кұтылуға боладьі'. Үйдің тактайыіның астынан подвал жа- 

сау керек: сонда үйдің жылылығы қатқан жерге әсер етпейді.
— Сіздердің үйлеріңіз насос сы.якты' жердің астындізғьі' су- 

ды тартып алған,— деп Беридзеден кейін келген Тополев өзінің 
тәжпибесінде болған >бір уакыйғаньі' айттьі': кайдан шыкканы 
•белгісіз, бір кезде ауланың как ортасында мұз пайда болды. 
Жор іпстыіндағы' су ішінде ештеңе жок бос 'бөшке төңкеріп кой- 
ган жерден сыртка жарьчп шыккандығьі' байкалдьі1. Ол бөшке 
насостын кызметін атқарған: оның астындағыпжер, айпаласын- 
дағы жерден гөрі азырак ікатьш жібіңкі болғіан.

— Енді кайда кіреміз? Үй керек,— деп кайғырды Умара 
бұзылган үйіне ка-рап.

— Қайғырма, үй табылады,— деп Беридзе уәде<берді.
Бір апта өткен соң екінші бір кывык уакыйпа баздьі': нан 

пісіретін үйдің пеші жерге ппөге бастадыі. Үш күнде жерге тегіс 
батьип болды. Жерге шөккен пештің үстіне жаңа пеш салу ке- 
рек,— деп Рогов бүйрык берді.

— Александр Иванович! Буйрығыңды өзгерт,— деді Берид- 
зе Роговка.

— Георгий Давыдович, не болды? Әйтеуір бір жерде нан 
пісіру керек кой. Пеші қурғьир жерге батьт кетті.

— Әнгіме мынада, нан ггісіретін жердің астыңда мэңгі-ба- 
кыіі катың іжажан жер кыртысыі бар, былайша айтканда. жер 
асты толы лай мен муз. Пештің жылылығынан мұзеріп, лай-саз 
болган. іЕкінші пешің де оондіз батып кетеді. Бұл бізден бұрыч- 
гы кұрылысшылардың ойламай іс істегенінің жаңадан тағыі бір 
'мысалы. Александр Иванович, бізге жаңадан нан піеіретін 
орьгн салуға. сөйтіп мәнгі-бакый псатып жіататын мырзаның ма- 
засың ала берместей бірдеңе ойлауға тура келеді.

Бепилзе екінші бір реті келгенде Алексей меч Тополевп 
Мепз іяковтен мирас болып калған бір баракты көрсетуге ертіп 
апарды. Барак еденінің кыйсайып кеткені көрініп тұр, есіп зор-
га ашылып-жабыладЫ'. . л

— Алеша,'моңгнбакый катьш жаткан.жердің тағы бір оел-
гісі,— деп көрсетті Георгий Давыдович. үіідің лнау скі >\ры 
шының астыңан мүз юабарьт, улғзя түсіп көтере бастағаң, бул
яғни төменде, жер астьгндағы мұздың кенеие түсуінің күші. ұ
күш. Vйді күлатуға әрекеттенген тәоізді бір жак іргесінен^көтер 
ген. Бір жылдан кейін барак күлайды. Оның өзін былаиша да
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күлатуға іқолайльв етіп салғаны тәуір болван, ойтпегенде әттеге- 
не-ай деп өкінуге тура келер еді. Мәңгі-баіқый қатьш жатқан 
жердін, алдауыштығы кандай десеңізші?!

Тәжрибе жүзінде толып жаткан уакыйғаліардьг көп көрген 
Тополев өзі білгенінен де мысал айтпай тұра алмадьі'.

— Бұдан он жыл бұрын бір техникалық юомиссияімен маған 
Сибирьге баруға тура келді, біз темір жол көпірлерінің жайын 
тексердік. Қараңызшы, еонда тексерілген жүз көпірдің токсачы 
жаңағы суьгктан тырсыюдьгң күшімен үш сантиметр көтерілген 
болып шьгкты. Бұл қандай сұрқыяшылық? — деп сұрағып қай- 
талап тағы да айттьг. — Жердің ылғал сіңген үстіңгі кабаты 
кыотыпүні катып тырсыяды, бірак оған төмен карай түсуге жол 
жоқ — онда тұтасып мәңгі-бакый қатып жаткан жер, сондық- 
тан кеңейіп, ұлғайғанда ол жоғары қарай көтеріледі де, жер 
қабарып, тырсыя бастайдьг. * я

Алексей мұндай өзгерістермен <бұрын кездеспегендіктен 'мәң- 
гі-бакый катып жататьгн жердің каупін Беридзе тьгм асырьщ- 
кырап айтып отыр-ау деп есептейтін. Новинскіде жүргенде 
оған барлық тас үйлердің фундіаментінің жобасын өзгерт деп 
бас инженердің каіітадан жасатқандығы сондай дұрыс болған- 
дығыиа ол енді ғаиа түсінді. Ш

Насос-дизель станциясының құрылысындағьг фундаментті 
Беридзенің нұскіауьгмен жерге терең кағылған казыктьгң үстіне 
орнатуға тура келген болатын. Тоң боп жатқан жер тастайқат- 
тьг болды, сондыктан оған бір казык қағудың өзі өте кыйынға 
соктьг. Зятьков барлык жұмысшылардың атынан еөйлесуге Бе- 
ридзеге келді.

— Осьг қазықтардың соншалық кажеті бар м а ? — деп сұ- 
радьг жер казушы карт, аузьгн колкабымен басып жөтеліп.— 
Казық кағудан катты кейіс көріп тұрмыз, кейде тіпті әліміз 
кұрыйды. Ёгер де қазықсыз болмайтын болса, онда бізге түсін- 
діріціэші, мұньщ өзі неге керек? Біз тым болмаса күдіктенбей- 
тін болайык.

Георгий Діавыдовичқа кұрыльюшыларға кайтадан айтып 
түсіндіруге тура келді.

— Біздің алаңымыздың астъг мәңгі-бақый қатып жатқан 
жер, бізеоның үстіндеміз, онымен ойнауға болмайды, ол жеңіл- 
желпі ойлаған адамдардан өшін алады. Егер де Ніасос станция- 
сьгньгң үиі бір жылдан кейін жарылса, тағы бір жылдан кейін 
күлап калса, сіздерге жаксьг болар ма еді? Біз күрыдысты бі- 
тіргеннен кейін мұнда келетін мұнайшьг жұмысшылар, бізге 
карғьгс айткан болар еді.

Мұны ешкім де тілемейді. Даңқ, абьгрой үшін салу ке- 
рек,— деді Зятьков.

Мен де солай ғой деп ойлаймын,— деді Беридзе. — 
Оовет окымыетылары мен инженерлері ғылымның тіпті жаңа
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салаларын жаса-п шыға/рдьг, ол <М'әнд"і-<бақЫ'й қіатып жататып 
жердін жұмбағьш түсіадіріп, оньшен күресуге жәрдем көрсете- 
ДІ. Ол ғыілым бізге, кұрыльюшыларға, мәңгі-баіқый қатып жа- 
татын жерге құрылыс салудьщ, екі түрлі ережесін үсынып 
отыр. /Кұрт әбден зейін салып тыңдай қалды, олармен әң- 
гімелесу Беридэеге де көңілді болды. — Не ұйдің астындағы 
мәңгі-бақый катып іжататын жер сол күйінде қалатын болады, 
немесе ол мүлде жойылуға тиісті. Егер де қурылыстың астын- 
дағы мәңгі-баіқый қатып жататын жер қалың болса, ал үйден 
жылу көп шықпаса, бізонда жердің қату жайынсол күйде қал- 
дыруға тырысамыз: үйдің фундаментіне жылу өткізбейтін ма- 
териалдар саламыз, желдетктш орнатылған астыңғы үй жаса- 
лынадьк Ал, егер де катқан жер жұқа болып және үй жылуы 
көбірек болоа, бір-екі жылдан кейін үйдің фундаменті жұмса- 
ган жорге шөгіп кетпеудің қамын ойлау керек. Ол кезде біз 
үйді жерге қағылган қазыққа іқондырамыз. Үйдің фундаменті 
осыидай болса, мәңгі-бақый іқатып жататын жер де бізге қауіп- 
ті емес. Қандай қауіпті жағдай болса да, жер қалай кабарып, 
ікөтертлсе де, қазьиққа кағылған үй мьгктьг, мызғымас берік бо- 
лады. Міне, сондықтанда бізге жерге қазық кағуға тура келеді.

— Бұл өзі шьгндаті көңіл бөлерлік іс болып шықты ғой,— 
деді Зятьков.— Ендеше қазықты каға береміз. Қанеки, жігіт- 
тер. бұл жұмысты қалайша жеңілдету керектігін өзіміз де 
ақылга салып ойланып көрелік.

— Басқа инженерлермен біргеотырып, тағьг да бірдеңе ой- 
лап көруге мен де өз тарапымнан уэде беремін.

Тополев қазық қағу үшін жерді бумен тесіп ұя жасау керек
Деді- л  . _ п

— Бүл туралы мен ойлап биім,— деді Беридзе. Ьуды
қайдан алу керек? Көп керек қой.

— «Камчадал ше?»
— Қандай «Қамчадал?»
— Жаздыгүні апатка ұшырады деп жүрген анау кгшкен 

пароходтьг айтам. Полищук оны тәртіпке келтгреді, ал оныңқа 
заны іске әбден жарамдьг деп, сендіріп те отыр.

Үш күннен кейін жер қазып жаткаПдардың шұңкырына 
Беридзе мен Қузьма Қузьмич келіп түсті. Карттың қолыида іші 
қуыс, үш жағьг өткір, темір труба бар. Трубаға жалға
онештей резинка жыланша шубатьглып бірге жүр. ^

— Мы«а араға келіп тұрыныз,—  деп көрсетті де, ру 
Кузьміа Қузьмич Зятьковқа берді. Бастаныздар, енді.

Зятьков бар күшін сальгп трубаны жерге КІРГ1̂  я а й
— Буды жіберіңдер! — деп Беридзе жоғарьг қарап аика

СЗЛБ у’ гуілдеп резинка өңешпен трубаға да, " “ ^ қ а -
ысқыра барып каТьгп жалоан тоңды ұрдьг.
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рап уакытты белгіледі. Тоң еріп, бұркылдай бастадьи, тоңнын 
еріген жеріне труба да оңай батып кіре берді. Оньимен катар 

«жер казып жагкандіар жартьі' метр де жер казған жоқ, ал «бу 
^інесі» (Тополев өзгнің шығарган кұралына осылай деп ат 
ікойдьі') тврт 'метр жерді тесіп скважина жасады. Оған жуан, 
(ұзындығьі' бес метрлік бөрене кактьі'. чЛ

— Макұлдайсыздіар іма? — деп сұрадьп Беридзе Знтьковтан.
— Тіпті ыңғайлы, ештеңе дей алмассың бұған.
— Жолдастар, енді казьиктьі' колмен қағудьі' қонмыз,— деді

Беридзе риза болған кейіппен. — Енді «ібу инесімен» істейтін 
боламыз. ' д

Тополев қарт жакында ғана Беридзеден бой пасалап жүру- 
ші еді, бірак ол осьі' бұғазда оған үйреніп кетті, ал оны Алек- 
сейге әлденеше рет імактадьі'да. Кузьма Кузьмич Георгий Да- 
выдовичпен күні бойыі насос станциясының іқұрыілыеында бо- 
лып Алекоейді куіантарлык едәуір көтеріңкі сөздөр айтты.

— Біздің бас инженеріміз де моцарттық бірдеңелер бар
•сыяктыі. Онда әрі жомарт, эрі еркін талант бар,— иағыз қыйын 

кміндеттерді ол өзінен-өзі, іс үстінде оп-оңай ішеше саладьі'. 
Оның мінезі де жайдары, сондай болар ма едім, деп кызыға- 
<сың. Ол кобалжусьі'3 омір таскыіныңа еріп барады, ал өмір тас- 
*кьшы да оныиқыя мен жарға соқтырмай аман алы>п келе жа- 
тыр. Беридзе бұлталақтьвк, күдіктілік, үрейленушілік дегенді 
біле іме екен? Я

Егер де Беридзенің ішкі сырьин білсе, қарт бұлай деп айт- 
паған болар еді. Таняны сүюшглік ойда жоқжерде кұйын сыіяк- 
•ты шайда болды'. Ол алғашкьі' күндері мас адам тәрізденііп жүр- 
ді де, Таняға сырын бүкпей бірден айтты. Махаббаты жөнінде 
•ашып айтканының өзі де, оны бакытты' етті. Мұның тұткұйыл- 
дан бар сырын бірден ашып айтканы Таняны сескендіріп жібер- 
‘ді. Кыз, өз сөзінше айгкандіа, бұл тым тұлсұйыл, берік оүйіс- 
.пеншілік емес деп сенбеді. Георгий Давыдович төзімді болуға 
оөз беріп, барлыіқ жан сезімін шіінде сактады, Қазір, енді 
жұрттың бәрінен жасырған сол сезімі ішінде каулаң өсе берді.
■ Беридзе Рубежанскіде зыйратка барып, Маішеньюаңың кар 
басып калған моласын таба алмай келгеннен кейін, бұған ікай- 
•тадан жаніа касірет пайда болдьі'. Таня туральи ойлары, ойынан 
еш кетпейтін маркұм әйелі туральи ойларымен мыйдай арала- 
сып кетті. Осыған карамастан, оған Тапясыз жүру одан оайың 
'кыйындьгкка айнальип, кызға деген ңүштарлығы' күшейген үс- 
.тіне күшейе түсті. Ол өзін-өзі қаншалыкты тьийың ұстаса да, 
Таняға келуін токтата алмады. Іс жағдайына қажеті болмаса 
‘да, көп келетін болдьг және бір тәуір жері олардың бір үйде 
тұоатындығы еді. Аралға Таняньи жіберместен, Черновты жі- 
тберді, кызды' жібермеуі бұғаз мұзының астымен байланыс сьі'- 
імыті тарту жөнінде оған ауыр тапсырма >күктелгендіктен емес,
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сомымен бірге, Таняны өзінің кезінен таса қыілғысьі' келмеген- 
‘діктен болйтын.

Алайда, Танямен кездесіп жүрсе де, өзінің ішкі сезімін біл- 
'дірмеді. Оған деген өзінің бұрынғы сондай айқьш, ашық көзгқа- 
•расьи өзгеріп кетті. Ол өзінің ашық, балаша айтатын сүйіспен- 
ш ілік сөздерін, Таняны көргенде айтудьі' імүлдем қойып кетті. 
Бұл оның өзін ұстай «алтандығынан емес, тек енді езінің сүйе- 
тіндігі жайында Таняға айта алмағандыіғынан болған іс еді. 
.Таня 'отырғанда мұны нағыз жастықтың жасқаншактық белгі- 
•лері билеп алатын еді де, ол Таняға да, соның імаңындағылар- 
,ға да тек күлкі 'болмауға оана тырысатын. Танямен оңаша қал- 
•ған кезде, Георгий Давыдович бұдан былай сырын өз ішіне 
ісақтай алмайтындығын айтқысьі'келетін. Егер де кыздың қар- 
•сылық сөзін бұрын жеңіл көтеретін болса, енді ондай оөзді ес- 
,туден қоркушы еді.

Васильченко оның өзгергендігін көп кешікпей-ақ сезді. Егер 
,де бұрын өзінің сырын білдіруге ол жеңілдік, лңкылдақтык 
жасады деп кыз ашуланған болса, енді оны өзі де жақсы 
.көре бастап, сол сезімнің қаігга келуін күтті. Таня сасканынан 
оз ішінен: бұған не болды екен, бұл неге өзгерді екен? — деп 
•көп ойладьі'. Жайшылықтіа сезімтал кыв, дәл осьі' арада оның 
ссалін түсінуге дәрмені жетіпеді.

Бұлардың өзара түсінісуі ойда жоқ жерде болып қалдьи.
Таня, ең акырында аға сүңгуір Смеловты үгіттеп көндірді, 

'сөйтіп алдын. ала жагтыіққанніан кейін күнбе-күн және күніне 
бірнеше рет сүңгуірмен, тағы екі байланысшьі', басқа да мықты, 
.әрі тәжрибелі қы-зметкерлермен бірге судың астыида байланыс 
сымын жүргізу ісімен шұғылдандьі'. Ол езінің сүңгуірлік жұ- 
мысты' үйренгісі келгендігін Бөридзеге іжорта айтп.ады'. Бас ин- 
женердің рұқсатынсыз сүңгуір костюмін бірінші рет үстіне киді. 
Смелов оны судың түбіне түсірді. Мұны естіген Беридэе суат- 
ка жүгірін келді. Сол арада Васильченконы жағаға тез шыға- 
•р\та ібұйырдьі'. Сауьғг киіп су астына түсуге әлі дағдыланбаған 
Таняға жөндеп дем алғызбастан, Беридзе қаттьи ашуланып
үрыстЫ'. .

— Онда ңеге түсесіз, сіз керек болмаған жерге бара- 
•тын не акыңыз бар? — деп ол, айқайлап, аяғымен жер теп-
•кіледі.

Таня оны мүндаи түрде ешуакытта көрген емес еді, мұны- 
■ меч Таняга деген сүйіспеншіліктің барлық терең сырын көрсе- 
•тіп тұрғандығын Таня аңғарып біле алмадьг. Бұдан бірнеше 
минүт бұрын Беридзеніңоны күтін, суаТтың касында әрлі-берлі 
'жүгіріп жүргенін білмеді. Беридзе Танясыз өмір сүріп тұра 
іағмайтыидығын, оның қауіпке ұшырағальі'тұрғанына да қалай 
'ботса солай карай алмайтындығын түсінді.

Айкайлап ұрыскан Беридзе енді ұяльш, оның бетіне карай
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алмады. 'Ал, Таня, шыдай алмай, өкпелеген және күйінгев
калпы: 'Я

— Георгий Давыдович, сіз мұншама неге өзгергенсіз? —
•деп сұрады. — Демек, сіздін, сезіміңіздін шындығы' мен сенімді- 
■ лігіне менің күдіктенгенім дұрыс екен ғой? Солай болып та 
пііықты', жайдың оғындай лезде пайда болған сезім, көзді ашьш 
жұмғанша өші<п те бітті. І

Таня сонық барлығын осы тәрізді түсінеді деп ол ойлаған 
жоқ еді, Таняның нәзік мінезі мұның жүрегін елжіретіп жібер- 
•ді. Ж аңағы ашудан ешбір белгі де калмадьк Ұялғанынан кы>- 
ісылып тұрған Смелов пен оның жолдас^тарына бұрыльип кара- 
•ды' да, былай деді: ! ■

— Жүр, ібұл жерден кетелік. — Бәрін ұмытьш олар жағаға
іқарай жүріп кетті. 1

Георгий Давыдович түгін калдырмастан бар ойын айтып, 
•Танядан жауабын іалуға ұйғарды. 4

Ол Машенька туральі', оның екі араға түскені туральі', оған 
төзе алмастай ауыр екенін, Таняға деген махаббатының тағат- 
сыз өршіп бара жатканын аіГгтЫ'. Еңсесі түсіп, жабьфқаған Та- 
■ ня оған сұраудьі' үсті-үстіне бере берді, ол Машеньюа туральі
ібәрін білгісі келді. 1

— Сіз енді өзіңіздің 'маған деген сүйіспендігіңіз — 
імахаббатыныз жайында ешкашан және ешнәрсе де айтпайтын 
болыңыз. Сіз оны — Машеньканьг сүйесіз,— деді Таня естілер- 
естілмес дауьпспен, кіатты айтуға әлі жетпеді, сөйГті де бейне- 
ібір мәңгілікке коштаскандай оның бетіне карады.

Акырында, Беридзеіаралға шабуыл жасаудың күнін белгі- 
леді. Ал*дынғы' күні учаске басшыларының мәжілісі өткізіліп, 
жұмыс әрекетінің жоспары түгелінен талқыланьип өтті. Бұл 
жоспардьг жүзеге асыруға кұрылысшылар «бірінші дұшпан» — 
деп ат койған боріан кеселдік жасадьі'.

Бұғазда жел тынымсыз соғадыі деуге болады. Ол жердегі 
кар мен кұмды боратып ұшырды, алаңға тольгқ кожайын бол- 
ды, үрлей соғып жолды бастьі', құрылыстың жабылмаған ко- 
робкаларын ыскыртып, темір реэервуарліардың ішіне кіріп 
алып безілдете, ^уілдете гуілге бастьп. Құрылысшылар үнемі 
желде істеуге үйренін кетті, бірак, окта-текте болатьгн желсіз 
күндерді олар мереке деп санады, Дауьктға айналып кететін 
жел олар үшін апат пен бақытсыздық болдыі.

Дауылда график біткеннің бәрі бұзылды. Шабуыл жасау 
әдісінен жұрт корғану әдісіне көшетін болды, Боран басылған- 
нан кейіннің өзінде, бұзылғандарды түзеуге талай уакыт кете- 
тін болды. Егер де олар онша көп болмаса тым жаксы. Қейде 
бүлініштер, әсіресе, бұғазда тым көбірек болып жүрді.
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Келесі боранньщ мұзды қозғап кетуі де ьгқтимал еді, ол уа- 
кытта бұғазға түсірілген трубопроводтың сыртқа әкелінген соң- 
ғы оекциясының суға батып кетуі де қауіпті болйтын. Жарыл- 
ған мұздың алып күшінің, әлі суға түсірілмей, мұзда жатқан 
секцияларды бүлдіріп немесе суға түсіріп жіберуге де шамасы 
келеді. Жақсылап тұрып салынған, қаланың тас жолы тәрізді, 
мұз жолы да, жылынатын пункттері, диспетчерлер үйлері мен 
жанармай тұрған колонкалары мен бірге сөзсіз жоқ болып кет- 
кен болар еді.

Болатын дауылдың алғашкы белгісі білінісімен, Беридзе 
апатка карсы бригадалар кұрды, олар дауылға қарсы шыға-
ты н  болды .

Новинскіден Батманов пен Залкинд бас инженерді проводка 
шақырды, бірақ ол бұғазда еді. Олармен аппараттыц касында 
Беридзенің қалдырып кеткен адамы Таня Васильченко сөйлесті.

—  Беридзеге айтыңыз... Қандай жағдай болса да, бұғаз ар- 
қылы өтетін жолды сақтайтын болсын... Қандай жағдай болса 
да... Тыңдап тұрсыз б а ? — деген Батмановтың даусы естілді. 
Құрылыс бастығы бұлармен бірге болмағандығын қандай ар- 
ман ететіндігін Таня ішінен ойлады.— Басқасының бәрі түзе- 
туге келеді... Бас инженердің не істегендігін маған хабарлаңыз.

Жұрт мұз үстіндегі жұмысты бөлініп істейтін болды. Бі- 
реулері Беридзенің баскаруымен нефтепроводтың сыртқа шық- 
қан басын қосымша темір арқандармен байлап бекітті. Біреу- 
лері Роговтың басшылығымен, ұзындығьг бір километрлік пі- 
сірген трубяны трактордың күшімен жағаға сүйретіп шығар- 
макішы болдьі', бірақ оны істеудің мүмкін емес екендігіне дереу 
көздері жетті.

— Бұларды да темір арканмен, кендір арқанмен бекітіп
байлаңдар,— ‘деп айкайлады Рогов.

Құрылысшылар кешіккен жоқ, бірақ дауыл барған оайын 
нүтеи^ берді. Адамдарды оиыншьлктаи үиірді. Олар жығылып 
та кетеді, ұшып тұра келіп трубаға тағы да ұмтылады, өйткені, 
кайткенде де, тіпті адамның қанымен болса да, трубаны аман 
сақтап калу керек болды.

А сы ғы ста Беридзенің өзі Силиннің тракторы ны ң асты на 
түсіп кала жаздадьі', оған әзір мүмкінш ілік бар да тр актор ды  
д ео еу  ж ағаға  шығар деп бұйырды, тракторш ы ж олдастар ы н 
тастап  кете алмады, әрбір минуттың өзінде м ұ зд ы ң  суаты ң а  
туеіп кету каупі бола тұрса да , ол кетіп калм ай  к а п -к а р а ң ғы  
ботып кеткен боранда тастай  қ атты  болат ар қ ан д ы  тар ты сьш
керуге жардемдесті. _ „ _
. р огов пен Полишукті кұиын к а Т т ы  лақты ры п  м ү зға  апарьғп 

Нда, олар бірден ор ы ндары нан тұра алмай к а л д ь к  Ұшып 
тұра келіп тағы д а  болат а р қ а н ға  ж арм асы п , о н ы  ш ы ғы р ға
қарай таргты.
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—  Александр Иванович, тағы да... Тағы бір рет! — деп ГХо-
лищук, өзінің мұрнынан аіңкан канды> сеэбей, Роговтьи кәтер*
■ меледі. I

Керілген арканмен онбасьг Гончарукті осып калганда, ол 
тіл тартпай кұладьг да, тұрмадыі. Алексейдің көзінше екі жұ- 
мысшыньг жел екпінімен соғып, мұздың жарығыиа түсіріп жі- 
берді. Оларды кұтқаруға Оолмай қалды, қаза тапқандардың 
аттарын да бірден біле алған жок. Я

Дауыл бір тәулік бойына кұтырына соғып тұрды, ал сол 
уакыттың ішінде трубопроводтың аман калу-калмау керкыны- 
шьі' бір минут ойдан кеткен жок. Бүтін трасса бойЫ', апатпен 
күрестің акырын үнсіз кутумен болдьи. д|

Екінші күні, бір кайырлы минутта, дауыл бірден басыла 
калды. Жұрт бұдан болған апат пен зыяндардьщ есебін шыға- 
іруға кірісті. Ж ерге кальщ кар жауыптьк Жол бұзылған. Құ- 
Ірылыстардьі' ,қар басып калған. Мұнай құятын орыпдар үшін 
Іщерден казған үлкен шұңкырліардьщ үстіне таудаіі болып кар 
(ұйіліп қалған. 1

Баяғысынша, кұрылысшылардан бір адам қалмастан бо- 
раинан кейін жолдьг, жұмыс орьшдарьш, жатаіқ үйлерді, склад- 
Діарды, механиэмдерді кардан тазартуға шьщты'. Тек кана мұз- 
ітағьі' трубопроводтың секциялары аман болғай-ақ та! Қардан 
Дерең траншея қазып, ақырьшда оған да жетті. Баіқытка қарай,. 
ибыржушыльгқ бекер болып шықты, трубопровод зыянсыз 
іаман калыпты. Я

Дауылмен күресте онбасьг Гончарук, шоферлар Қозырев 
•пен Петухов, темір пісіруші Маслов каза танкан. Ағаш ұстасы 
Семен Пестов пен қара жұмысшы Фирсов хабар-ошарсыз жок 
Іболып кетті, бұліардьг кұйын көтеріп әкеткен болар деп ұйға- 
ірыстьк Тұмсықтьвд үстіндегі диспедчердің үйін жел аударып 
(соккан, бір кереметпен аман қалған диспедчер Березов өзін 
үймен бірге жерден жоғары қалай көтеріп әкетіп, үйіріп-үйіріп 
ауада екі минуттай айналдырып-айналдырып әкеліп тасша 
лақтыра сокканын сонша таңыркай айтты.

Қаза тапқандарды жағадағьі' туыскандар зиратьша апарып 
койды.

— Отаныімыздың даңкты корғаушыларьі', сіздердің аттары- 
ңыздьі' біздің халық ұмытпайдыі,— деді Рогов өзінің сөзінде.

Тополевтің жок болып кеткенін бірден білмей калдьк Ол 
есіне түскенде, Алексей бозарып кетті. Жұртпен бірге жүгіріп 
чдалген Кузьма Қузьмич пен ауру Некрасовты бұғаздан кет 
деп куваны Беридзенің есіне түсті. Некрасов та ешбір жерде 
іжоқ болып шыкты. Іздеушілік Алексейді бөлек тұрған мұз бұ- 
ізушылардың үйіне алып келді. Бірак ол арада үй жок — тек 
кардан сорайын пешінің трубасьи ғана көрініп тұр.

Құрылыошылардың бір тобьг үйді казып аршуға кірісті.
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Алексей қарды' күрекпен ызалйна лақтырып жатып, абыр-са- 
бырда жүріп картты умыгканыма өзін-өзі ішінен кіналадьк

Есікті жұлып ала жаздап, үйге бірінші больш кірген Ков- 
шов, есіктіц алдында гурған Тополевке келіп соқтыктыі да, тіл 
катпастан құшақтай кетті. Қарт инженердің артында Некра- 
сов та карап тур екен.

— Мүндай істің боларын білгенімде, арақ-шарабын, бір 
жетіге жететін азық-түлігін ала келер едім ғой,— деді Кузьма 
Кузьмич жуан даусымен Алексейдің өз баласынша аялағаны- 
на кэңілі бузылып.

Некрасов өзін казып алған адамдардың әзіліне берген жа- 
уабьі' орнына борандьи да, кардьі' да, құдайды да қосьгп, нағыз 
жаман сөздермен балағаттадьк

— Мунда табиғат өте катаң, жігітім. Мунда өзіқді кай уа- 
кытта да болсым сақ ұста,— деп ақыл айтты Карпов күлімсі- 
реп.

— Егер сеіиң габиғатың әжетттәуір адамдарға осындай кы- 
лык жасаса, сенің оныңды қарғыс атсын да,— деді Некрасов
ызаланьгп.

Алпшншы тарау
ТАЙС.ИН — ҚҮДАЙЛАРДЫҢ МҒ.КЕНІ

Теңіздің оң жақ жағасьшда отьгз километр шамасьгнда — 
балык комбинатьг мен поселка, қырық километр шамасын- 
да — нивх селениесі бар екенін құрыілыошылар жақсы білетін. 
Бүл арада олардың бұғаздан өткен жерінде бүрын ешкандай 
жанның тіршілік еткен белгісі болмаған. Аралдың жансыз тақ- 
тайдай жағгсынан жарлауыт Гибельньгй түмсығьг окшау көрі- 
ніп түратын. Осьг бір жағымсыз оттың әзі сақтанудьг ескертіп, 
^” <е і ғасырда осы жағада тіабиғатпен аяусыз күресте каза 
тапқан аттары белгісіз бір топ орыс адамдарымың жайын еске 
саладьг. Гранитті жакпар тастар бүгінге дейін солардың ерлік-
терінің ескерткіші брлып қалған.

Таңертеңгі қалың түманның •ггердеоі аралды әлі бүркеп 
жауып тұр. Көтерілген күн оньг өзінің алтын семсерімен серпе 
шауып жіберді. Түман лезде түріліп, ашылып кетті. Әуелі түтін 
шатғанллй б\’алдырланып, соңынан біртіндеп жарқыраіі ашы-
лып, тайга айкын көріне бастады.

Жердің тек жағаға таяу алабьг ғана әзірше кұрылысшьг- 
лардын колында еді, соғыста жеңіп алван плацдарм тэрізді, 
олар бұл араға осыпда әкелінген барльгқ материалдарьг, труба- 
ларьг, механизмдеріі, азық-түлік корларьгмен келіп орналіаскап. 
Алаңның аржагынан бірден ну орман басталадьг.

Ол кап-калың болып, жарлауьгттаньгп, бейнебір адамның 
алдыиан карсы шығып, оньг.мен күш салыстырып, олардьг әр-
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мен қарай жіібермеуге қарсы турған тәрізді. Ағаштар бірінен- 
бірі биік болып, бірнеше белдеуге бөлініп өскендей. Бәрінен де 
биігі самалйдай салаланып өскен .қарағайдың бір түрі мен қы- 
зыл тал, аласарағы — қайың, кедр және шырша ағаш. Ең тө- 
менгі белдеуде кішкене қар*ғаштар өскен. Бүтіндей алғанда 
бұл бірыңғай жйбайы, бірімен, бірінің сабағьг бы ты сьт өрілген 
қамьгстай болып өскен, қалың жыныс тікенді бұтақтары мен 
айқьгш-ұйқыш өскен түрлі өткелсіз бөгет больгп табыладьг. Бұ- 
дан әрі не істер екен дегендей келгендерге тайга түнере, әрі сақ- 
тг.на ұнатпай мелшиіп тұрған тәрізді. і М

Беридзе, Рогов пен Ковгйов күн шұғыласьг түсіп тұроа да, 
жылы шьграй бермей тұрған бұл көріністі жартастың басьгнда 
тұрып, айнала қарадьг. ' ' л

— Тайсин құдайлардың імекені екен ?— Мен сіздерге тура-
сын айтайын, кұдайліар өздеріне деген мекенді тьгм жайсьгз 
жерден алған,— деді Алексей әзілдеп. щ

— Я, кұдайлардын квартирмейстерлері онша біліктілерден
емес көрінеді,— деп Рогов көтермелеп койдьг. я

— Жолдас бас инженер, біз казір дақсыз ақ жердің біреуі- 
нің басында тұрмыз,— біз екеуміз сол жайьгнда талай рет қақ- 
тығысыті калып едік кой, мұньг т\гсіну керек,— деді Алексей.

— Ештеңе емес, біз оған көп ұзамай-ақ қьгзыл сызьгқ тар-
тзрмыз,— деп Беридзе эның көңілін бастьг. Ч

Бұлар орманның қасында елеусіз тұрған, ескі, дөңгелек 
фанзлға таман барды, мұньг, тегі, бальғқшылар салған болу ке- 
рек. Катарында казықка отьгрғызған, тозған қамба тұр,— Ро- 
гов оньг «тауық сыйрақты үй» деп атадьг. Неге екені белгісіз, 
жағада қаншаміа шатьгрлы поселка салынса да, Беридзе осы 
балықшылар фанзасын штабка деп сайлап алдьг.

— Корольдің сарай ы !— деді ол мысқылдап, үйдің карай-
ған іргесіне, жанып жатқан пешке және жае карағайдың иісі 
мүңкіген ақ столға көзін сальгп.— Осы арадан, Тайсин қороль- 
дерінің осьг мекенінен, біз шабуыл жасау жөнінде бұйрық бе- 
реміз. 3

Инженерлер осьг үйде отырып қьгймыл жасаудың жоспа- 
рын тағы да анықтап қарап өгті. Ковшов, Тополев пен Таня 
Васильченкоға осы беттегі жағадан нефтепровод салу ісімен 
шұғылдану керек болдьг, Рогов жаңа учаскеге трасса салу 
үшін, іаралдың арғы жағьгна таман барура тапсырма алды. 
Бәрін де талқылап, олар бұғазға шықтьг.

Мұз үстімен шұбап ұшьг-қыйырыі жоқ адам мен машина ке- 
ле жатыр. К а з  табанымен мұзды тырмалап, өткір болат соқа- 
сьг мен куатты бульдозері бар үлкен тракторлар жорғалайды. 
Адам мен мотордьгң дауыстары бір айбьгндьг шабуылдьгң жа- 
уьшгер музьгкасына айггалдьг.

Тайгаға шабуыл жасау үшін, екі колонна болып, ең алды-
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мен тракторлар бет койды. Колоннаның біреуін — Силин, екін-
шісін — Ремнев баскарды.

— Танктер, алға ұмтылықдар!— деді Силин, сығырайған 
мөлдір кара көзі жалт-жұлт етіп, соткарлана айкай салып.

Ж ағаның алаңына карай жортып өтті де, оның тракторы 
токтамастаНі бейнебір күзетте тұрған тәрізді алдында самала- 
дай болып тұрған үлкен ағашка бульдозерінін өткір тұмсығы- 
,мен барып сокты. Мотор айбат шегіп өкірді де, машина бар кү- 
шімен селк-селк етті. Көз ашып жұмғандай болған жоқ, ағаш 
кыйсайып барып, түбінен сынып, жығылды. Трактор бір ыр- 
ғып түсті де, карағашты таптап, екінші ағашка келіп ұрды, 
оны да оңай кесіп кұлатты. Силиннің тракторының соңынан, 
сәл солғарак екінші трактор жүрді, тағы да сәл солғарак — 
үшіншісі... төртіншісі, бесіншісі... Ремневтің баскарған колон- 
насы да осы тәртіппен біріншіден бірнеш^ метр солғарак жүр- 
ді. Барлық тракторлар жуан темір арканиен косакталған. Ар- 
қан ағаштарды қапсыра кысып алып, қатқан тоңды жерден ша- 
қылдатып, тамырымен қопарып жұлды.

Тракторлар гүрілдеп, ағаштар кұлакты бітіре сыкырлап, 
сынып жығылып жатыр. Айкастың түтініндей аспанға ұшкан 
кардың ұнтағы ағаштың басын бұрқырап жауып тұр. Тайга- 
ның мазасы кетіп күңіренді. Силин іс кұмарлыктың кызуы мен 
жэне көңілі көтерілген бетімен артқа айналып бір карады да, 
айқай салды:

— Осылай ету керек, бұл Тайганы... М;не... өтірік айтасың, 
бағынарсың!.. Шыдамассың... Міне осылай! Силин, сындыр өзін!

Аздап ішкен адам сыякты, көңілі көтеріңкі жүрген Берид- 
зенің касында нивх Никифор айналақтап жүр, ол кұрылысшы- 
ларға тағы да конакка келген болатын. Басын пығына тығып, 
бұрынғысынан әрі кішірейіп кеткендей болып екпінімен калың 
орманды таптап жүрген айбынды машиналарға сескене карай- 
ды. Маралдар Никифор мен бірге келген нивхтардың колдары- 
нан жұлкына оскыра уркіп арындапды.

__ Товарис1,— деп Никифор бас инженердің қолынан
тартты . ^ л

__ Тайганы булай таптауға болмаиды.Ол аш уш аң, ренжіт-
се ң  өшін алады. Ағаш ты аздап к а л д ы р у  к е р е к -

—  Аздап калдырамыз, са ға н  да , сенің немереңе де  ж етеді,—
деп Беридзе жаіі жауап берді. „„

Машиналар таса жерге қараи оиысты, бірақ оларды н әрі
б аоған сайын дәу пышакпен отап, тайганы  екіге  ж арып бара 
жатканын байкап көруге болаты н еді. V

Силин ілгері ұмтылды. Оның үлкен, танкке ұ ксасты , к а т т ы

і Т о в а р и с  — товарищ, яғни жолдас дегені.
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қызып пысылдаған машинасы абайсызда бір шұңқырға құлап 
түсті де кетті. Аңның өкірген даусы шықты. Тракторшы аюдьщ 
жатағын басып өтіп, ілгері қарай кетті. Арт жакта шырмалған 
ағаштың арасынан үлкен қоңыр аю шықты да, өзінезақым кел- 
тірушіге айбат шеккендей болып, жүн-жүн аяғын жоғары көте- 
ріп, омакаса жығылды.

— Қара, кандай пәлеге ұшырадық жыланбауырмен Мишка- 
ны таптап кеттім! Қызулы қолыма түсуші болм а!— деді^ 
Силин бар денесімен ілгері ұмтылып, жолындағы жардай қа- 
лыц тоғаймен кеуделесетіндей болды.

Тайганын қожалары карсыласпастан-ақ Силинге беріле бе- 
руі керек екендігін әлі түсінбеді. Ш улаған дауысқа қалың бұ- 
таньщ арасынан қабандардың бір үйірі дүркірей қашып шық- 
ты, олар тегі қардың астынан тамақ іздеп осы маңайда жүрген 
болуы керек. Өздеріне қарап гүрілдеп қап-қара болып келе 
жатқан кереметгі ке.д&де, тым-тырыс бола қалды, құлақтарын 
іігіп, ызалана қорсьы^іды, тістерін қайрап кенет Силинді та- 
ңырқата оған қарай тап берді. ,|Н

— Батырларын қарай гөр,— деді де Силин араларын жа-
рып кіріп кетті. I

Тайганың арасынан кең жол ашылды. Тамырларымен қопа- 
рылып, жығылған ағаштар қалай болса солай жол үстінде үйі- 
ліп жатыр. Тайгаға келіп кірген тракторлардың даусы басыл- 
май тұрып-ақ жұрт алаңға толып кетті, құрылыс алаңын та- 
зарта бастады. Олар жығылған ағашты атпен сүйретті. Ағаш 
кесушілер бригадасының балтасы мен арасының даусы зуылдай 
бастады, жолға салатын бөренелер мен байланысқа керекті ба- 
ғаналар дайындалды. Алаңда Фантов пен Шубин өлеңдерін 
шырқады.

О р м а н ш ы л а р , б а л т а л а р ы н  к а й р а ң д а р . Б ір . . .  Е к і  ]
К е ш к е  д е й ін  к ы з а  с іл т е п  к а й н а ң д а р .  Б ір . . .  Е к і . . .  Я
К е ш  к а й т ы н д а р  ш е к е д е н  т е р  т а м ш ы л а п . Б ір . . .  Е к і . . .  I
І ы н ы ғ ы ң д а р  т а н  а т к а н ш а  ж а қ с ы л а п . Б ір . . .  Е к і . . .  ' Я

Балташылар және олармен бірге темір пісірушілер, изоли- 
ровщиктер, мұз бұзушылар шатыр құрып алды. Полотнодан 
жасалған кала көз алдында-ақ өсті. Қөшпелі төрт электро- 
станция қатарынан койылып, олар шпал тілуге электр куатын 
бере бастады. Пестовтың (ағасының) балташылар бригадасы 
шпал тілетін орынның керегесін құра бастаған кезде, дөңгелек 
ара, орманнан әкелінген бөренелерден тақтай және шпалдар 
тіліп, тыным таппай зырылдап айналып та жатты.

Рогов үлкен тракторлар колоннасын жабдықтап, азық-тү- 
лік және _құрал-сайманды кең шанаға тиеп, әрбір тракторға 
тіркеп қойды. Александр Иванович осы колоннамен ашылған 
жолға түсіп, учаскенің арғы жағына қарай ішкерірек бармақ-
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шы болды. Сонымен бірге, апатка жәрдем беретін баржада 
танысқаннан бері Роговтың жәрдемшісі әрі сенімді досы болып 
алған Полишук те осы сапарға автомашина колоннасын да- 
йындады. Тракторға тіркеген шаналардың әбден таптап кеткен 
ізі автомобильдерге дайын жол бола калды.

Қонымсыз және үлкен, бойына шак емес шолак тон киген 
Пущин, Сморчковпен сөйлесіп, машинасының касында тұрып, 
шоферлардың алған міндеттерін асығыс жазып алып жатыр, 
олардың міндеттері: барлық алған жүкті жаңа трассадағы ко- 
нысқа аман-есен, мерзімінде жеткізу. Ертеңгілікте, әлі ешкім 
жүріп көрмеген тайгадан машинамен өтуге деген жеребе шо- 
ферлардың ішінен ең бірінші болып Сморчковка шыкты.

Бес күннен кейін күрылысшыларға аралда көптен бері тұ- 
ратын сыякты болып Көрінді. Әрбір өткізген сағат соншалык 
әсер беріп, олардан соншалық күш пен ақыл жұмсауды талап 
етті, онда өткен тәулікті аптаға санауға болатын еді. Құрғак- 
тағы тәрізді, учаскеде де әр уақыт жарық болып тұрды, шар- 
шаған жұрт ұйқтап, күш жыйнағанға дейінгі аз уакытта түн 
өз правосына ие болып жүрді.

Үшінші күні-ак жерді копарған взрыв даусы, тайганың ма- 
засыз гуілі, мотордың гүрілдеуі аркылы нефтепровод кұрылыс- 
шылары өздерінің аралда екендіктерін жұртка білдірді, сөйтіп 
бұларға жиі-жиі қонақтар келе бастады. Кончеланнан мұнай- 
шылар ұшып келді, дәл сол сағатта Новинскіден мұнай корыту 
заводының жұмысшылар өкілін отырғызған самолет те бұғазға 
келіп конды. Екі делегация да өздерінің коллективтерінің ай- 
бынды Қызыл Армияның мерекесі кұрметіне арналған социа- 
листік жарыска түсу үшін құрылысшыларды шақырған ұсыныс 
хаттарын берді. Бұлардың ізінше балықшылар да катырған на- 
вага балығын алып келді. Бір топ шекара оскерлерімен салт 
атка мінген лейтенант Батурин шауып жетті. Алексей онымен 
әңгімелескенде, бұл Батурин инженердің Терехов заводында 
таныскан карт мастер «вагранканың королі» дейтіннің баласы
болып шықты.

_ 9 ткен аптада карт маған кат салыпты,—деді шекара-
піЫ__Өзінің куанышын айткан. Олардың заводына Мемлекет- 
тік Отан Қорғау Комитетінің ауыспалы Қызыл туын тапсыруға 
Дудин мен Писарев келіпті.

 ̂ Бір күні түнде аңшылардың жалпақ жэне кысқа шаңғысы- 
мен аркасында капшығы және мойнына аскан карабині бар 
геопог Хмара тайгадағы кұрылыстың алаңынан келіп шықты. 
Оп Ковшовты сұрады, оны Тополевтің нұскауымен әрі берік, 
әрі жылы етіп орнатылған палаткаға ертіп әкелді, онда Берид- 
Зе Кузьма Кузьмич, Ковшов және Таня бірге тұратын еді.
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Инженерлер столдв отырып, жабыла шай ішіп отырған бо- 
латын. Бұлардың кішкене ғана палаткасы әрі жылы, әрі жа- 
рық еді. Еденге бұғы мен аю терісі төселген. _ 'І|

Таня сүңгуірлермен бірге бұғаздың нағыз терең жерінде 
судың түбін байкап тексергендіктерін және суға батқан соғыс 
кемесін көргендіктерін айтып отыр. Смелов бұл кеменің олар- 
дың есебінде екенін айтты, кейінірек ол судан шығарылады
деді. Ң Д

— Бұл кеме, тегі, жапон соғысының тұсында калған бо-
лар,—деп шамалады Тополев.— Мен крейсер «Варягтің» апатка 
ұшырағаны үшін, Порт-Артур үшін өш алатын күнге жеткенді 
көрер ме екем? Онда менің екі туысым каза болып еді. I

— Сіз жүз жыл жасайсыз, ал, егер ол аз болса, өміріңіз- 
ді тағы бір жүз жылға ұзайтармыз,— деп әзілдеді Алексей.

Бұл тату-тәтті семьяны көргенде Хмараның көкірегінде кө- 
ре алмаушылыкка ұксас бірдеме білінгендей болды.

Ол бөркін алды да, столға карай жүрді. Таня оны бірден 
танымай қалып, таңыркағандықтан дауыстап жіберді. .!

— Қорыкпа, жарығым Татьяна Петровна, мен жайымен 
келген конақ кой,— деді Хмара ақпейілімен оған қолын созып.

— Қоркуды ойлаган да емеспін. Тек сіздің келуіңіз ғана ой-
да жок жерден болды,— деп Таня жауап берді де, «сіз» деген 
сөзді айрықша көрсетіп, оның қол беруіне салқын ғана кол 
берді. • 1

Таня астыртын Беридзеге карады, ол бақылап отырған кө- 
зін конақтан айырмады. Таняның кысылғаны оған білінбей 
қалмады, бұл адаммеи Таняның байланысы тек таныстык капа 
емес, баскаша екендігін ол ешбір қатесіз түсінді.

Хмара әдемі сөздер айтып, бәрімен амандасып өтті де, 
Алексейдің касына келіп отырды. Қонактың келуіне онша 
қуанбаса да, Ковшовка мейірімді үй қожасының міндетін ат- 
қаруға тура келді.

— Міне, енді кездестік,— деді Хмара капшығынан шара- 
бын алып жатып, Алексейге сүйкімді шыраймен карап.— Рубе- 
жанскідегі сауық кеші есіңізде ме? Мен сіз үшін он километр 
жүріп, таиганың ішін кездім деуге болады. Взрывтың даусы 
бүкіл аралға естіліп жатыр. Онда не істеліп жатканын көру 
кызық қой деп ойладым.

Тополев Хмараға тесіле карап, жақтырмай мұртын сыйпа- 
ды. Ол Хмарамен бір-екі рет Грубскийдің үйінде кездескен бо- 
латын, енді оның казір осында келуі мұның жайдары болып 
отырған көңілін бұзып жіберді.

Кузьма Кузьмич, сіз маған неге сондай ашумен карап 
'ТЬфсыз? -деді Хмара күлімсіреп.— Бұрынғы жақтаушыңыз 
бен сіздердің достықтарыңыз ажырасып кетті, бірақ оған мен 
к:налы емеспін ғой. Ашуыңызды мейірімділікке көшіріңіз.
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Шыиыида, сіздің келуіңізге мен таң калдым. Тек сеоуен 
жасау максатымен соншалық шаршап, шынымен тайганы ке- 
яп келдіңіз бс скен? деп қарт күдіктене сурады да, жымы-
иып күлген конақтан бетін теріске бұрды.

Шынында да ешбір жұмыссыз тек кана данкты нефте- 
провод кұрылысшыларын көріп кайтайын деп келдім. Сіздер- 
діц д.шктарыңыз барлық жерге жайылды. Сіздерді нив.хтерге 
дейін жыр етіп айтып отырады...

Хмараның ұсынған шарабынан Беридзе бастартты, орнынав 
гүрды да өзінің жұмыс істейтін столына барып, жоғарыдағы 
кішкене лампаны жағып алып, жазуларын карауға кірісті. Бі- 
рак оның назары бұрынғысынша, келген жолаушыда болды. 
Георгнн Давыдович Хмара жөнінде Алексейдің не антканын есі- 
не түсірді: Бір кезде ол геолог Танямен таныс деген Алексейдін 
сөзіпе мән бермеген болатын-ды. Олардың енді бір жерде бірге 
отырганып көрген соң, Беридзе бұрын өз бойында ешуақытта 
болып көрмеген кызғаныш сезімі пайда болғанын абайлады.

«Мен, шынымен, осы атышулы кызғаншактық дертпен ау- 
ырдым ба екен?» — деп өзіне-өзі сұрау койды.

Георгий Давыдович қонакка катаң сөз айтпау және Таня- 
ныц Хмараға тесіле карап отырғандығын көрмеу үшін столдан 
тұрып кетті.

Васильченко қонакқа жактыртпай карап отырды. Таня 
Хмарамен бұдан үш жыл бұрын Родиновтың үйінде кездескен 
болатын. Бір аздан кейін, кыз оны сүйдім деген ойға келді. 
Ж ігіт өзінің жұғымсыз кылығымен сауық кештерінің бірінде 
кызды өзінен бездіріп алып, бұрынғының бәрі жокка шыкты. 
Ж ігіттің кызга айткан сөзін, оның сүйіспеншілігі еді деуге бо- 
латын ба еді? Бұл уакытка дейін сеніп келген кыз, оған бірден 
сенбейтін болып, кайратына мінді де, онымен катнасын үзіл- 
ді-кесілді токтатты.

Сол кезде Хмарамен айрылысканда өзінің не себепті уа- 
йымдаганын, Таня казір түсіне алмай отыр, ал тіпті Хмара- 
ныц өзінс тартарлықтай ешбір кабілеті жок еді. Хмаранын 
тайгада тұратындығы, калайы іздейтіндігі жанындағы кызғы- 
лыкты әрі әсерлі етіп айтатын әнгімесін оның ешб:р тындағы- 
сы да келмейтін. Хмара бұлардын түнгі шаиының көңілді шыр̂ - 
кын бұзып жіберді. Беридзенің карсы алдында отыру сондаи 
жаксы еді! Георгий Давыдовичтің калай түнеріп кеткенін Та- 
ня сезе койды. Оның қасына барғысы да келіп еді, бірак ба- 
та алмады. Содан кейін Таня өзінің ұнатып алған өмір ере- 
жесін ішінен қайталап тағы бір айтты: «Турашыл болу керек 
және жолыңда кездесіп, кесел келтіретін сөз байласкандык 
Жағдайдыц бәрін лактыру керек». Осы пікірмен Таня Беридзе- 
гс таман барды. Ол мұны күтіп отырғандаи басын көтерді.
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— Мынау адамның көлеңкесін үстіме түсіргім келмейді,— 
деді кыз жайлап кана —  Сізден жасырмайын: бір кезде біз 
бір-бірімізге жакын болып та кала жаздағанбыз. Дұрысын 
айтқанда, мен оны сүйемін деп есептегенмін. Бірак өз катемді
дер кезінде-ақ түсіндім. '.Ж

Оған мұны айту онай болған жок, катты ұялып, кызарып 
кетті. Хмараның Танямен кандай да болсын б:р қатнасының 
болғанының өзіне жабырканған Беридзе ешбір жауап катп^- 
ды. Қыз біраз тұрды да, өзінің бұрыштан коршаған оңаша
бөлмесіне кетті.

Хмара бұларды шалыс кекесінмен бақылап отырды да, ке- 
йін Алексейден сұрады: . I

— Ж ігіт пен калындығы ма? |
— Бұл, сіздің де қытығыңызға тиіп отырған жоқ па? —

деп сұрады Алексей. Д
— Мен сұлу әйелдің басқа бір адаммен отырғанын көр-

генде, өзімді жұрдай болып тоналып қалғандай көремін,— деп 
Хмара әзілдеді де, баска дауыспен, көңілсіздеу, болдыра ал- 
маған бір іс жөнінде айтқандай: — Бір кезде бұл Танямен бір- 
неше кешті жаксылап-ақ өткізген едік. Я

Әнгіменің жалпы сарынынан бірдеңелер түсініп калған Бе- 
ридзе Алексейді шакырып алды да, түнеріп тұрып тілек етті:

Бір жақсылық еткенің болсын, 'мынаны осы арадан кетір- 
ші. Қолайсыз бір жағдай болып қалуы мүмкін, соны ескерте- 
мін. Мен онымен бірге бір ауадан дем алуға және оның ағы- 
зып сөйлеп отьірған сөзін естуге шамам жоқ. 3

Қонакқа шай ішкізіп, оның шарабынан ауыз тиді де, Алек- 
сей Хмараны конатын жерге алып кетті. Некрасовтың касы- 
нан орын табылды. 1

Қовшов сыртқа шықты да, далада біраз жүрді. Айдың жа- 
рығы күмістей жалтырап тайгаға түсіп тұр. Мұздақтаған, бұ- 
тағы жалаңаш тоңған ағаштар бейнебір елік тәрізді. Орман 
жақтан түнгі сыбдыр естілді. Алексей құлақ салып тындай 
калды. Оның бойын мазасыздық сезім биледі. Дәл касынан бір 
топ адам өтіп бара жатыр еді, Алексей оларға дыбыс берді.

Жолдас Қовшов, өзіміздің адамдар. Жүргендер өзіміз, 
бөтен ешкім жоқ па екен деп қарап жүрміз,— деп қараңғыда 
жауап берген Силиннің даусы естілді.

Күзеттегілердің бәрі өз орындарында тұрғандығына көзі 
жетіп, Алексей риза болды. Бірақ кауіпті жағдай әлі тарқа- 
ғаң жоқ. Ергеңгілікте арғы жағадан Филимонов келіп: бұғаз- 
Дан шығып тұрған трубопроводтың басына біреу ағаштан 
гығын іықбақшы болыпты, зыянкестерді тегі біреу шошыткан 
болу керек, өз.нің сұмдық істерің аяқтамай бәрін тастай жө- 
неліпті деі енді айтып кетті. Насос кұрылысының чертеждері 
де мастерскойдан дәл осы кезде жоғалғандығьі айқындалды.
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— Мен бұл жөнінде тиісті жеріне хабар бердім, бірак. мұн- 
да сіздер де сақ болып қарацыздар,— деп ескертті Филимо-
нов.

«Бұл оңбағандар кім екен?» — деп ойлады Алексей катты 
өшігіп. Бұғаз арқылы жартылай салынып біткен өткел Алек- 
сейдің тұңғыш перзентіндей еді, осы перзентіне- қауіп төн- 
гендігі ойына келгенде, ол қатты ызаланатын болды. «Хма- 
ра осы арада неге айналақтап жүр, оған не керек?» — деп 
кенет Қовшов өзінен-өзі сұрады. Геологты кіналайтындай еш- 
бір дәлел жоқ болатын, оған тікелей күдіктенуге келмейтін, 
сонда да Алексейдің түсінуінше, оның мазасы кетіп жүргені, 
бір ғана Филимоновтың хабары емес, шақырмаған конақтың 
келуімен де байланысты еді.

Алексей жағаға таман барды, алыстан бұғаз арқылы жүре- 
тін жол көрінді, сонымен қатар қараңғы түнді қак жарып 
өтіп жылтылдап тізілген от көрінді, арғы жақтан түнде де 
тоқтамай жүріп жатқан жүрістің у-шу даусы келді.

Алексейдің екі күннен бері мазасын алған ойы, қайтадан 
келіп түсті. Оған Новинскіден, майданнан көп жүріп келген 
інісінің хатын жіберіпті. Осының аз-ақ алдында, Митя жеңіл 
жаралы болды, қазір госпитальда жатыр, жакында өзінің бө- 
ліміне қайтады деген хабар алған болатын. Інісі госпиталь- 
дан хат жазбады, мазаламайын деген болу керек, ал өзінің 
мына хатын бұрын Москва үшін ұрыстар күндерінде жіберген 
сыяқты, ол содан бері жүріп енді ғана келді.

«Алеша, саған қысқаша ғана жазып отырмын. Бізге ша- 
буыл жасау жайындағы бүйрықты жариялады. Алеша, ұрыска 
кетіп барамын! Өзіміздің Москва үшін қан төксем, өзімді ба- 
кыттымын деп санаймын. Егер де маған бірдеңе бола қалса, 
ата-анама мені жоқтатпауға тырысарсың. Ата-ана дегеніміздің 
не екенін мен енді ғана түсіндім. Оларды, сені кандай көргім 
келіп түр десеңші! Маған жеңілтексің, әдепсізсің деп ұрыс- 
қаның есіңде ме, сонын бәрі кеше, бұдан бірнеше ай бұрын өт- 
се пе соншалык ертеде болған сыяқты. Ағатайым, сен және 
менің мейірбан ата-анам сіздердің мен үшін ұятқа қалмайтын-
дарына арыммен ант етемін...» . . .

«Менің оньш жешлдігі және әдепсіздігі үшін ұрысканым- 
оп осындай кезенде есіне алыпты!» — деді Алексей өзін кі- 

налагандай. Ол оитүстік кұрылыста үш жыл болып қайтып 
'о ігенде Митя бала емес, жігіт болып, ержетіп калған екен. 
ОКымып жүріп темекі тартады... оның көшеде кызбен кетіп 
баоа жатканын да көрдім... Ал, оқуды онша жақсы көрмейді. 
Окесі Де оған Риза емес-  Бірақ, өзі ақкөңіл, ерке. Жөнсіз 
біотенені істеп тастайды да, кейін еркелейді,— сонсоң біз, әке- 

іен екеуміз бірден босап қаламыз. Алеша, сонымен сөйлес- 
ЧРакыл айтшы...» деп анасы мұңын шаққан-ды.
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Кешке таман ағайынды екеуі кыдыруға кетті. «Таза ауаға 
шығып желпініп келейік» деген ұсынысты Митя куанышпен 
кабылдады. Оның жүрісі шапшан, жайдары, бәрін де іліп алып 
және бәріне де тапкыр жауап береді, касынан өтіп бара жаткан 
кызға көзініц кырын сала карап қалады. Ш

— Ата-анаң саған риза емес, сен оны түсінемісің?— деп
Алексей катандау сұрады. . . Я

— Түсінемін. М аған үйде де, мектепте де сені айтып беті- 
ме басады: «Сенің ағаң ең жаксы окушы болып еді» немесе 
«Алешенька казірде де темекі тартпайды»,— дейді. Мен сенен 
кейін туам деп осыған душар болдым ғой! — деп Митя жауап 
берді.

— Қолайлы жағдай болып тұрғанда, жакеы оку деген кы-
йын ба екен? Біздің ата-анамыз сыякты карттарды ренжітпеу 
деген кыйын ба? Я

— Қыйын емес, Алеша, бірак болмайды. Менікі бір-ак ап-
таға жетеді, одан артыкка жоқ. Одан кейін тағы бірдеңелер 
болып қалады... €

Ол бұл жөнінде сырын шын жүрегімен айтқандығы сондай, 
Алексей өз бойынан жауап ретінде келген жылылык сезімді 
зорға басып отырды. Сөзін акырына дейін катал сөйлеуі ке- 
рек болды. Щ

— Сонымен, сен өзінді өзің ұстай алмайтын болдың ғой. 
Мұндай мінез сүйегіне сіңген маскүнемдерде болады, олардың 
жігері босап: ішуге болмайтынын түсіне тұра, іше береді.

Митя айналаға карап алды да, маңайда ешкімнің жок еке- 
нін байкап, ағасын екпінімен кұшақтай алып, бетінен сүйді.

— Алсша, ашулапба. Мен сенің келгеніңе қатты куандым.
Сенің үйде жоктыгың білініп тұратын еді! »

— Әукешім! — деп көңілі босаған Алексей ішінен күңк ет-
ті де, інісінің қолын босатып жіберіп, ақыл айтты: — Ер адам 
сабырлы және катаң болуы керек. I

— Ер адамның кандай болуға тиісті екенін кім біліпті!
Алеша, сен өзіңді дұрыс еркекпін деп санайсың ба? — деп інісі 
Алексейге жымыя карады. Я

— Сец бұдан былай не істемекшісін, айтшы тентек! Мек-
теп болса, енді кейін калды. 1

— Әскерге барамын,— деді Митя күлкіні койып, шын жа- 
уап беріп.— Алеша, жұрттың бәрі жуықта соғыс болады деп 
жүр ғой. Соғыс ғылымын үйрену керек. Ал, әскерге дейін бір 
жыл бой көтергім келеді. Егер де менің үстімнен кейде арыз 
етсе, оған кайгырма. А\ен соншалық бірдеңе істей коюға өзіме 
ерік бермеспін.

Міне, енді оган кайырымды болмағанына, еркелетпеге- 
ніие жүз есе өкінесің,— деп міңгірледі де Алексей, Тайсин ара-
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лындағы Джагда бұғазының жарлауыт жағасындағы кар үс- 
тімен адымдай басты. Інісінің бұрынғысынан ызбарлы, әрі 
есеиіңкіреген бет әлпі, қан төккеннен кенінгі бозарған түрі, 
каракғыда мұның көзіне елестеп көрінгендей болды.

Жетінші тарау 
КӨКТЕМ НЕ ӘКЕЛДІ

Февральдың орта шенінде Карпов бір рет аң аулаудан 
канткан кезде, Таняға багульниктің бір буда кепкен бұтақга-
рын әкеліп берді.

— Қадірлім мұны көктемгі бір буда гүлдің есесіне ал да,
суга салып кой.

Алексей оны мысқылдап кұлді.
— Бұл сыпырғышты суға салып керегі не? Еден сыпыруға 

керек болар. Иван Лукич, көктемді сен еске салма, ол мұнда 
болмайды,— деді де ол учаскедегі белгілі өлеңді айтты.

ІИіркін, Тайсин аралы,
Көңілдісін неткен мәз!
Он екі айың түгел кыс 
Қалғаныкныц бәрі жаз...

— Сенің кысың бітті, жігітім. Ол тамам болды. Мұз ұстін- 
дегі жұмыстарыңды тездетіңдер. Көктемді, енді, басталды деп
есепте.

— Сен балыкшы, кызықсың өзің! — деп Алексей оның сөзК 
не карсы болып, далаға сүйреп алып шыкты.— Көрдің бе? Ай- 
наланың бәрі кар және қырық градус суық. Көктемнің иісі де 
жоқ.

— Иісі шығып тұр, жігітім. Ой, иісі шығып тұр! Сенің 
мұрның біткен ғой, сезбейсің. Көктем бізге аяк астынан, акы- 
рын келіп калады. Ол кыспен бірден келіп алыспайды.

Адунның тұрғын адамдарының табиғаттың көктемдегі бо- 
латын жаналык өзгерістерінің басталып калғанын айкын көріп 
отырғандыктарын Алексей сезбеді. Қар бетінің кабыршағы тез 
кете бастады. Қар еріген жок (суық болатын), бірақ, буланып 
жатты. Жол карая бастады. Құрылыстардың касындағы үйіл- 
ген үлкен карларда катты коңыркай кабыршык пайда болды. 
Көздін жасы сыяқты тап-таза тамшы бірінші рет тамды, үйдің 
шатырынан сүмбі, мұздар салбырады...

__ Алексей Николаевич, каранызшы, бұл — көктем,— деді
Қарпов жанағыларды көрсетіп.

‘ Бірак келесі күні қар жауды. Қар ұзақ жауды, жерге құрғақ 
іуйіртпек, калың кар аппақ болып түсті. Солтүстіктен қатты 
суык жел күшейе соғып, бет каратпайтын аяз болды.
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— Иван Лукич, сенің көктемің қай да?— деп сұрады Алек-

Осы дауылды боран күндерде Карповтың баяғы әкеліп 
берген бір буда багульнигі ойда жоқ жерде гүл атты. Таня 
таңертең абайсызда терезеге карап, айқайлап жіберді. Жуық- 
та ғана өні жоқ ку бұтак, қазір гүл атып, көгеріп әдемі гүл 
шығуға айнала бастаған. Ш

Йнженерлер бұған қызыға карады, бірақ Беридзе сол ара- 
да мұндайлардың өзі көктемнің жақындағанының белгісі екен- 
дігін есіне алып, қабағын түйіп, тұнжырап, бір жақка асық- 
кандай болды. Бұғаздың мұзы арқылы трубопровод салу жұ- 
мысы әлі бітпеген, жүктің көбі аралға әлі тасылып болмаған.

Соңғы секцияны мұздың астына түсіретін мезгіл жеткеи 
(бұл бұғаздың нағыз кеме жүретін терең жеріне түсірілуі ке- 
рек). Сөйтіп екі жақтан салынып келген нефтепроводты косу 
керек еді. Бұл соңғы секцияның екі түйіспесін Умара қосып 
пісірген, трактордың күшімен трубаны тартып, мұздың суаты- 
на түсірді, одан кейін сүңгуірлер, гидромониторды пайдала- 
нып, трубопроводты судың түбіне апарып орналастырды, он 
екі километрлік бұғаз арқылы өтетін өткел косылып, бірігіп 
тұтастырылды.

Құрылысшылардың бүл женісті тойлауға какысы бар еді: 
олар кыстың өте кыйыншылық жағдайында және осы уакытқа 
дейін техникада белгісіз болып келген әдістерді қолданып, 
еткелді мезгілінен жыйырма күн бұрын салып болды. Екі учас- 
кенің— құргақ пен аралдагы — коллективтерінің атынан Бе- 
ридзе баскармаға телеграмма-рапорт жіберді, онда тапсырма- 
ны орындағаны жөнінде хабарлап, осымен бірге қанша жұмыс- 
кер күшін, машина-сағатын және жанарманын үнемдегенін 
бас-басына көрсегіп жіберді. Траншеяны дәрімен взрыв жасау 
әдісімен қазу және мұздан трубопроводты суға түсіру істері, 
ескі жобамен салғандағыдан бірнеше рет арзанға түскенін 
жасалған есеп айқын көрсетіп берді.

— Қол жеткен табысқа жайбарақаттанбастан, коллектив 
кайрат үстіне қайрат қосып, өткелдің екінші желісін тездетіп 
бітіруге және көктемге дайындық жасауға кіріседі» деп, рапорт 
совет адамдарының дәстүрлі сөздерімен аякталған. Я

Сөзінен цифры көп, кысқа мазмұнды документ бұжіл кұры- 
лыс боиын әндей думандатып, жауап ретінде құттықтаулар да 
жауып кетті. Дудин мен Писарев Рубежанскіден берген теле- 
граммасында «Сіздердің табыстарыңыз — біздің даңқты Қы- 
зыл Армияның салтанатты мерекесі күніне тартқан кымбатты 
сыйлықтарыңыз»,— деген. Құттықтауды Кончелан мұнайш ы- 
лары, Новинскідегі заводтың жұмысшылары, Адундағы әр- 
түрлі селениелердің колхозшылары да жіберген. ,

Құрылысшылар соңғы рет қан күні дем алғандарын да ес-
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терінен шығарған. Тіпті мынадай мерекеді күннің өзінде де 
олардың дем алуына уакыты болмады. Оны қысқаша жыйна- 
лыс пен кешкі тамақта аздаған шарап алып отырып қана өт- 
кізіп, құрылысшылар бұғаз арқылы нефтепроводтың екінші 
желісін салуға кірісті.

Жоба бойынша бұл нефтепроводты пайдалана бастаған- 
нан кейін, біраз кешірек салынуы керек еді. Солай бола тұр- 
са да, техникалық ұйғарындының дұрыстығына көзі жеткен 
және коллективтің күшін сынаған Беридзе, бұдан екі жеті бұ- 
рын: өткелдің екінші желісінің құрылысын кейінге қалдырмай, 
көкгемге дейін түгел бітіруге Батмановқа ұсыныс жасады. 
Ұсыныс қаншалық қауіп-қатерлі болса, соншалық қызғылық- 
ты да болды. Қыс аяғына дейін кеп уақыт қалған жоқ, бұ- 
ғазда мұз қозғалатын мезгіл де жақындап қалды.

— Өздеріңіз шешіңіздер, сіздерге белгілі ғой,— деп жауап 
берді.— Егер де бір линиясын бітірсеңіздер, соның өзінде де 
даңқ пен мақтан сіздердікі, одан артығын тілемейміз. Ал, егер 
мөлшерден артық істегендеріңіз болса, басымды төмен иіп, 
құрмет етуге әзірмін.

— Бәрін де жұртпен бірлесе отырып, талқылаңыздар, күш- 
теріңізді тағы да бір есептеп көріңіздер, тым күмпиіп кетпең- 
дер, бұларың барып тұрған көз жұмбайлық,— деп Залкинд те
ақыл берді.

Беридзе мәжліс шақырды, онда екінші линияны салуға деп 
қаулы алды! Тополев жақсы пісірушілерін алып, ал Некрасов 
өзінің мұз бұзушыларын алып, кұрғаққа көшіп барды. Мұз 
бұзу жұмысы қайтадан басталды. Бұзушылар бір аптада тран- 
шея жасап болды, бұғаздың мұзынан алғашқы суаттан сол- 
түстікке таман бір километрдей жерден екінші жыра суат 
сызығы салынды. Ковшов арал жағынан бірінші линияның 
трубопроводының соңғы секциясын салған күні, Тополев 
құрғақ жағадан екінші линияның екі секциясын су түбіне

ТҮСБуғазда Кузьма Кузьмичгіен кездесу үшін Алексей бірнеше 
километр мұзбен жүрді. Қарт инженер тым әсерлі еді — үсті- 
НР тон киген, касын қырау басып, мұртына мұздық катқан.

— Алеша, бірінші желіні бітірдің бе? Құттықтаймын! — 
делі Тополев' жуан дауыспен,— Енді екіншіге шық, екі жағы- 
нін біодей кысалык. Сонда біз көктемнен озып шығамыз.

Алексей Кузьма Кузьмичті қолтығынан алды. Олар теп-
• көшенің бойымен кыдырган адамдай, сеңді мұздардың

а р а с ь і нЖ̂ \нші линияны салуға кірістім де,— деді Алек- 
'іздерден кұттықтау естуге келгенім жок, колқабымды 
жарыска шакыруға келдім.— Ол шындап қолқабын

________- -   .  .  п  т  * Д І І Г /  ПЛТ/  П Т М О І М  ! П П » »  I « гк

_Сіздерден құттықтау естуге келгенім жок, қолқабымды

шешті де ^мұзға лақтырып тастады.— Айқасқа шақырам. Сіз-
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дер менен екі секция алдасыздар — мейлі, оны есептемейін, ал-
дын ала берген «женілдігім» болсын. Бәрібір мұздың ортасына 
сіздерден бұрын жетем. ]

Кузьма Кузьмич күркілдеп жөтеле енкейді де, колқапты 
жерден көтеріп алды.

— Шакыруды кабыл аламыз. Салынған екі секцияны есеп- 
тен шығарамыз, сіздердің мырзалыктарынызға біз мұқтаж 
емесбіз. Алдынала мактана алмаймын,— біз, карттар, кара 
дүрсін адамдармыз. Көрерміз...

Олар кәдімгідей жарыстын шарттарын іскерлікпен талкы- 
лап, шартты шай ішумен бекітті.

Енді карт ннженер мен жас инженер біріне-бірі карама- 
карсы жұмыс істеп келе жатыр, олар селектормен жиі-жиі 
сөйлесіп те тұрды.

— Жолдас Тополев, біз бірінші секцияны график мерзімі-
нен кырык сағат бұрын салып бітірдік,— деп Алексей асығыс 
хабарлады.— Бүл калай, сіздерге ұнай ма? Щ

— Жолдас Ковшов, сіздер, біз сыякты каусаған шалдар- 
мен оп-онай озып шығамыз деп уәде берген едініз. Сіздердікі 
болынкырамай жатыр-ау өзі,— деп Тополев масаттана жауап 
берді.— Біз үшінші секцияны дайындадық, сөйтіп графиктен 
елу екі сағат оздык.

— Карттарды сыйлағандыктан, біз онша асыкпай жатыр- 
мыз.— деп Алексей бұлтақка салды, ал, өзі микрофоннын 
трубкасын басып Карповка жаңағы хабарды айтты.— Карты 
кұрғырлар бізден тағы да озып кетіпті. Жүгір, барып жігіт- 
терге

Ал, көктем болса таянып калды. Буалдыр, салкын күндер 
бірте-бірте шуак, жылы күндермен ауысып отырды. Бірер са- 
ғат уакыт тауып анға шығып жүрген Карпов, күн сайын бір 
жаналык хабар әкеліп жеткізіп кояды. Я

Ол бір кездерде Алексейге келіп төбелердін онтүстік бет- 
кейінде, үй шыбынына ұксаған коныр шыбындар каптап кетті 
деп те айтып жүрді. Оларға «достар» деп ат койған. -л

«Достарың» калай? — деп Алексей ертеніне одан сұрады; 
өйткені түнде катты суық болып еді. <1

— Біреуі де калмастан бәрі де кырылыпты,— деді Карпов
таныркап.— Жігітім, канша жылдан бері мен соларды бакы- 
лаумен келемін, содан бері көріп келе жатканым: сәл жылын- 
са олар да осында бола калады, салкындаса — кұрып кетеді. 
Сен окыған адамсың ғой, айтшы, бұлар кайда жоғалып кете- 
ді, кайдан шығады? з

Ковшов орынсыз кұмарланған табиғат зерттеушіден тез 
кұтылғысы келді.

— Д\аған тек сенің шыбындарынмен шұғылдану жұмысы 
ғана жетпей түрған ғой.



Новинскіден Батманов Беридзеден былай деп сұраған: 
«Адамдарыңыздың біразын босата аласыздар ма? Армияны 
толыктыру кажет болып отыр, казір эскерге кезекті кісі алу 
жұмысы жүріп жатыр.» Карпов партия жыйылысын шақыр- 
ды, оның сонынан митинг болды да: Қызыл Армияға бір топ 
кұрылысшылар жіберілсін деп ұйғарылды.

— Семен Ильич, неменеге оііланып калдын? Сеніңдебар- 
ғың келе ме? — деп сұрады Беридзе Силиннен.— Майданға 
барамын дегт ұмтылғаның әлі есімде. Егер де барам деген 
пікіріңнен кайтпасаң — сені де босатармыз, өзің ойланып 
шеш...

— Әрине, жолдастармен барғым келеді. Егер де бұйырса- 
ңыз — барамын. Ал, кұрылыстан кетуді өз бетіммен шеше ал- 
маймыи. Бұған мен жанымды салып істедім, сондыктан Но- 
винскіге мұнайдың қалай келгенін көруге құмармын.

«Аралшылар» — аралдағы учаскенің кұрылысшыларын 
осылай деп атайтын — әскер катарына шакырылған жолдас-
тарын салтанатпен ұзатып салды, олардың ішінде стахановшы- 
лар: Солнцев, Ремнев және баскалары бар еді.

— Фашисті соккылаңдар! Көбірек соғындар, дәлдеп атың- 
дар! Ал біз сіздерге мұнай береміз! — деп Умара митингте 
сөйлеп тапсырма берді.

— Жолдастар, осы тайгада канша ағаш жыксам, соғыста 
сонша фашисті жайратам деп, сіздерге ант беремін,— деді ал-
памсадай Ремнев.

Батурин бір топ шекарашылармен шығарып салуға келіп, 
сыйлыққа заставадан әскери киімдерін әкелді. Ремнев, Солнцев 
жаңа шинельді, маңдайына кызыл жұлдыз кадаған бөрікті 
және жаңа етікті кигенде, айбатты солдат болып кетті.

— Армияға кетушілердің орнын ойсыратпяуға міндеттеме 
аламыз,— деп жер казушылардың атынан Зятьков шығып 
сөйледі.— Біздің әркайсымыз өзіміздің жұмыс мөлшерімізді 
асыра орындайтын боламыз.

Құрылысшылар жолдастарын ұзатып салыеымен-ақ, ойла- 
маған жерден күтпеген конактарды карсы алуға тура келді: 
жолшыбай келе жаткан Махов Ннжняя Сазанка колхозының 
баскарма мүшесі, атакты балықшы Зобнинді, онымен бірге 
Карповтык әйелі мен екі кызын аралға ала келген.

Иван Лукич жүгіріп келген кыздарьш колынан ұстап кө- 
теріп алды, ал, өзінің Катясын сондай жарқын және мейрім- 
мен карсы алды, олардың арасыпда ешбір кірбіңдік я кыныр- 
кабактык болған жок. Әйелі, басқасын былай қойып, өзінің 
тік мінезділігімен кетті де, сөз бастау үшін алдымен өз еркі- 
мен келмей, колхоздың тапсыруы бойынша келгендігін бір ай- 
тып койды. Карпов оның сөзіне кұлак қойған да жоқ, Катяға 
да Карповтың кыздарымен болған қызу әңгімесіне араласып
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кетуге тура келді. Алексей Иван Лукичті бір тәулікке жұмыс- 
тан босатты, сонымен оның үй іші ескі фанзаға келіп, оқаша ау- 
нап-кунады. Темір пеш те лаулап жанып жатты, Катя колхоз- 
дан алып келгендерін столдың үстіне жайып салып жайғасты- 
румен болды, ал Иван Лукич куанышы койнына сыймай, өзі- 
нің кыраіы аңшы көздерін сығыраііта карап отырды.

— Атам сені кұшакта деп еді. Міне, былай! — деді де бұй-
ра шашты, аккұба кіші кызы — Қарповтың жуан мойнын екі 
колымен кұшактай кысты. -

— Біз сені кеш сайын еске түсіріп отырдық,— деді үлкеи
кызы.— Атам бізге сен туралы жазған газетті окып берді, мен 
оны жаттап алдым. ^ ^ Н

Катя жұрттың толып жаткан сәлемін айтты да, колхоздың 
жұмысы жайында тегіс баяндады. Председатель де хат жібе- 
ріпті, хатында колхозшылардың көктемде балық аулауға да- 
йындыктары жайында хабарлапты, сонымен бірге, ескі әдеті 
бойынша Иван Лукич өзінің акылын және тілектерін айтып 
хат жазбас па екен, деп өтініп сұрапты. -^ Н

Зобнинге учаске бойын кыдыртып көрсетті. Қарт балыкшы 
мұның бәрін де зейін койып, көңіл аудара карады. Н

— Тура жаңадан белгіленген бастық сыяқты,—  деп оған
Беридзе басын изеді.— Зобнин жолдас, бар күшімізді салып 
асығып жатырмыз. Сіздер көктемді асыға күтіп отырсыздар, 
ал бізге ол тек колайсыздық жасағалы отыр. -Я

— Солай, солай — деді Зобнин жөнді жауап катпай. ~ Л
Учаскедегі көп істер: отыз шанаға салып трактормен сүй-

реткен үлкен жылан сыякты темір труба да, жалтылдаған 
скафандр киген сүңгуірлер де, мұз жолда үздіксіз ағылып жү- 
ріп жаткан автомашиналар да оны таң калдырды. Бірак, ол 
өзінің таныркағанын білдірмеді. Н

— Жалпы жыйналыс шақырыңыз,— деп ол өтініш кыл-
ды.— Мен өзіміздің балыкшылардың аманатын айтпакшымын, 
құрылысшыларға деген тапсырмасы бар. ’Н

Қешкілікте «аралшылар» адам көп сыятын үлкен палатанын 
біреуіне жыйналды. Зобнин мен Катя Карпованың келгендегі 
максаты сонда ғана айкын болды: колхоз учаскені жарыска 
шақырған екен. Бұдан баска, Зобнин колхозшылардың жалпьг 
жыйналысының тапсыруымен өзінің жерлесі, Иван Лукич Кар- 
повка кұрылыста адал еңбек еткені үшін алғыс жариялады. 
Балықшы Карповты үш мәртебе кұшақтады да, оған сыйлык- 
ка жаңа мылтық берді. Стахановшылар Умара мен Маховка 
балықшы күміс сағат берді. Ш

— Сыйлыққа заттар алып келу үшін Новинскіге арнаулы 
адам жібердік,— деп айтуды да есінен шығарған жок. '

Қонактар учаскеде үш күн болды да, қайтуға асықты. Кар- 
пов оларды Адунға дейін шығарып салды. Ол кайтып келе
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жатып, көктемнің жақындап калған белгілерін бірінен соң бі- 
ріи көріп, байкап отырды. Майдандағы жағдай туралы ойла- 
ган ойы учаске мен колхоздың камын ойлаушылыкпен келіп 
ұласты. Карпов жыл құсының келуін күтіп, аспанға карап 
жүрді. Шынында да, ол аралға жетпей жатып-ақтоптанған да- 
уыр тағандарьщ көрді. Таня оларды «ақ жағасы» — мойнында 
ақ мойнағы бар, «көкірекшесі» — төсінде аппак мамЫғы бар 
болғаьы үшін артист деп атайтын-ды.

— Ж ігітім, осы араның бул қара тағандары, көктем құ- 
сы,— деді Қарпов Алексейге шошынған адамдай.

Далада көбелектер көріне бастады. Олар тірі гүл сыяқты 
барлық жерде де, топтанып және жеке-жеке ақ көбелек, ала 
капат, канаттарында әдемі ашық гүлдің суреті бар тоты көздГ 
көбелектер шыға бастады. Әрман қарай — «жердің шетіне» қа- 
рай үйір-үйірімен каз, үйректер ұшып өтіп жатты, тырналар да 
тырулап аспанға көтеріле жоғарлап, қатарлана тізіле ұшып 
кетіп барады.

Батманов байланысшылардың айтқанындай, «селектордан 
түспей қойды». Ол трассаның біресе бір жерінен, біресе екін- 
ші жерінен келіп шығып, барлық учаске бастыктарын күніне 
екі рет проводқа шакырып, оларға табандатып тапсырма беріп
отырды.

— Жол бузылып жатыр, енді бірнеше күннен кейін жүріс 
тоқталады. Жаксылап тұрып тексеріңдер, алыстағы пункттер- 
дің ішінде азық-түліксіз немесе материалсыз калып қойғанда- 
ры жоқ па? Автотранспорт пен тракторды қыса түсіңдер, әр- 
бір адамды және әрбір минутты барынша пайдаланыңдар. Ес- 
теріңде болсын, жол бұзылса, біздің қол-аяғымызды бір ай 
байпайды ал егер де жол мәселесімен қазірден бастап шұғыл- 
данбасаңдар, онда біз мүлде құрыйтын боламыз: Жазғы жол
салуға кірісіндер. .

Әңгіме сол баяғы бір сарында, шеткі учаскеге сұрау беру-
мен аякталады: -

— Жолдас Беридзе, сіздерде, бұғазда не болып жатыр?
Куц барған сайын ысып барады. Ол катып жаткан, жансыз 

тайганың да мазасын кетірді. Бұлактардың суы саркырап аға 
бясталы Булар жердің кыртысын кірлі сатпағынан арылтып, 
былтыоғы куарған шөпті тазартты. Ағаштардың қуарған бұ- 
тактарына жан кірді. Ольха ағашында былтыр күзден әзір 

‘ ған кабыршактар жандануға айналды, талдың ақша бү- 
тағында сары түйіндер көріне бастады. Төбелердің оңтүстік бет- 

»і неШетүрлі күрең бәйшешектермен әшекейленіп гүлденді. 
ооман жактан кұстың даусы келді, бәрінен де сары 

шы„шь.к?ын эсем естіледі.
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Беридзе бұғаз бойын өзінің пикап машинасымен аралады.
— Достарым... Жауды жену үшін, біздін болашақ игілікті 

ісіміз үшін бар күштерінізді сала кыймылданыздар,— деп бас 
инженер бір бригададан соң екінші бригадаға барып өтініш 
жасады. ■

Бұйрык беруге оның адамгершілік хакы бодмады, өйткені 
өткелді жылдам бітіру үшін жұрттын өзінін де бар күшін са- 
лып, тырысып жатканын көзімен көрді. Жұмыс бір минут тоқ- 
таған жок, тіпті түнде де істелді. Тракторшылар, пісірушілер, 
изолировщиктер, кара жұмысшылар ұйкыдан бастартты. Кар- 
пов кейбір бригадалардың екі тәулікке дейін кетпестен мұз 
үстінде жұмыс істегенін көріп, оларды ж ағаға еріксіз айдап 
шығаратын болды. 'ч И

Акыры Тополев пен Ковшовтың күрылысшылары бұғаз үс- 
тінде түйісті. Алексей Кузьма Кузьмичтен екі секция асырып 
жіберді. |

Қарт шын ниетімен Ковшовты жеңісті табысымен кұттык- 
тады.

— Алеша, бір бөтелке жаксы шарабың менін мойнымда. 
Өзімнің ұзак өмірімде, дәл осы кыйыншылык күндердегідей 
кұмарта жұмыс істеп көрген жок шығармын. Ж арыс дегенініз 
осы екен ғой! Мұнсыз жарымын да істей алмаған болар едік.

— Ау, Кузьма Кузьмич, әлі куанбай тұра тұрыныз. Біздін 
енбегіміз боска кетуі де ыктимал. Не болып жатканын, кара- 
ңызш ы!— деп Алексей саскалактап калды.

Абыржығаны бекер емес болатын. Трубопроводтын екі 
ұшын ортасынан косып пісіруі калған. Ал, мұз үстіне су шығып 
кеткен. Мындаған сай-сала өзінің суын тайгадан осында кұ- 
йып, құрылысшылардың әлі де жұмыстары бітпеген аланынын 
мұзын еріте бастады. Үздіксіз жұкарып келе жаткан мұз тру- 
бопроводтың суға түсірілмеген сонғы секциясынын ауыр сал- 
мағымен кез келген минутта ойылып, сынып кетуі мүмкін еді.

Беридзе тракторларды мұзға түсіруді токтатты. Автомаши- 
налар күрғактан аралға әзірше жүріп жатыр, бірак жүкті 
жарым-жартылап тиеді. Автомобильдің дөнгелектері суды жа- 
рып аткан фонтандай шашыратқанда, одан лезде кемпіркосак 
тәрізді кызылды-жасылды сәуле жарк ете калады. Я

Соңғы секцияны жүздеген адамныц біріккен күшімен тү- 
сірді. Оларды баскарған Беридзенің өзі болды. Жұрттын 
дәу болат трубаны мұздыц жарығына карай акырын шым- 
шымдап козғағанын көріп, Силин кыйналып тұр. Семен Ильич 
бас инженердіц мұз турасындағы каупін бекерге санап, оған 
ішінен де, ест:ртіп те ұ'рысты. Беридзе баскарманыц селектор- 
ға шакыруымен пикапка отырып, касынан өте шыкканын пай- 
даланып, Силин ауыр трубаны көтеру үшін әдіс жасап трак- 
торды мұзға түсірді. ;
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Қызумен жүргенде бұған ешкім назар аударған жок. Алек- 
сей мотордың ерекше гүрілдеген даусын тіпті жакыннан есітті. 
Инженер селк ете түсті де, тракторға қарай жүгірді. Ол ко- 
лын көтеріп, ашулана айкайлап ұрысты.

— Қайт, дереу кейін кайт! Мұз ойылып кетеді! Қайт! Оң- 
бағап бәрін кұртасын!

Осы айқайдың күшімен ойылғандай, алдынан құлақты біті- 
ре қатты дауыспен мұз сатырлап жар-ылды да, соншалық 
зор трактор гүрілдеп, жарылған мұзды табанымен тырмалай 
иірімге түсіп кетті. Алексейдің есі шығып, сәл тоқтап қалды 
да, одан кейін авария болған жерге карай жүгірді. Ол еңбек- 
теп ойылған жерге жетті. Алексейдің айкайымен жан-жактан 
жұрт жыйналып қалды. Силин ойылған жердің бетінен көрін- 
ген де жоқ, оны судың ағыны бірден мұздың астына тартып 
әкеткен болу керек. Жан түршігерліктей апатпен сйда жок 
жердсн жолдасы кабырленген моланын касынан құрылысшы- 
лар көпке дейін кете алмады, тым болмаса Силиннің өлігін 
шығарып алуға деген әрекеттен де ешнәрсе шықпады.

Сол кезде бас инженер кайтып келді, ол тек жаңа ғана «бә- 
рі де жаксы» деп Батмановты малдандырған еді. Георгий Да- 
выдович трубопроводты калдырып, жұрттың бәрінің ойылған 
суаттың айналасында тұрғандарын көрді. Беридзе Карповтың 
берген түсінісін бастан-аяқ тыңдап алмастан-ақ, Қовшовқа ке- 
ліп тап берді.

— Сенің бүйтуге қанша хакың бар еді! Мен бұл жерден 
кетер-кетпестен-ак, өз бетіңмен кете бастағансың! Адамның 
өліміне енді жауап бер! Силин өлді, сен түсінесің бе, жоқ па? 
Силин! Сен тракторды мұзға неге түсірдің? Неге?

Бұл әділетсіздік кіналау Алексейдің каперіне де кіріп шық- 
ісан жоқ. Ол тек ашумен былай деп жауап берді.

__ Е гер осы сөздер Силинді кайтаратын болса... Кінаны
өз мойныма куана-куана алар едім.

Ковшрвтың есіне калған жұмыс түсті: өткізіп алған кым- 
батты минуттардын орнын толтыру керек еді. Ол жұртты ша- 
қырды да, трубопроводқа карай жүгірді. Карпов Беридзеге
айыбын бетіне баса: „

__ Сен одан кешірім сұрауың керек,— деді.— Осындаи ке-
зеңде сен оны сөгіп, ренжіттің. Жігітім, не үшін? Егер себе-
бін бітгін келсе, ол кіналы емес. Силин байғұс та кіналы емес.
БәрінІң де тілёйтіні бір тілек, сондықтан олар жанын ая-
майды... . ^

д  ыр зат көтеретін блоктар мен шығырдың және үш авто- 
машинанын жәрдемімен өткелдің екінші желісінің соңғы бө- 
легін акыры, бұғазға әкеліп түсірді. Бірақ жұмыстың біткен 

нышы жолдастың өлімі мен азалы болды. Болдырып, шар- 
куа көнілдері жабырқау жұртқа Беридзе демалыңдар деп
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әмір етті. Алексей үш тәулік ұйқтаған жок еді, жұртпен бірдеб 
ол да кетті. Оның көз алдынан Силиннін тракторының мұздың 
ойылған жеріне батып бара жатқан жантүршігерлік елесі тіпті 
кетпей койды. Беридзе Алексейді қуып жетіп тоқтатты да, ай- 
наладағы жұрттан қымсынбастан қысып тұрып кұшақтады:

— Алеша, ғафу ет мені. Қызулықпен тілім қатты тиіп кетті.
— Түк емес Георгий,— деді Алексей шаршаған күйінде.— 

Біз екеуіміз миллион рет ұрсысармыз да, татуласармыз да. Ал, 
жақсы ада.мнан айрылдық, оны енді кайтара алмаймыз.

Майдың бас кезінде кенеттен сылбырап жапалақ қар жау- 
ды. Оның соңынан көктемнің таза, сіркіреген алғашқы жауы- 
ны жауды. Бір түннің ішінде-ақ жылынған жерді жұмсак ұяң 
шөп басты да, айналаның бәрі жап-жасыл болып кетті. 1  

Бұғазда қандай жүріс болса да тоқтатылсын деп, Беридзе 
бұйрык берді. Тайсиннің Гибельный тұмсығы жағындағы бар- 
лық жұмысты басқарушылықты Ковшовқа тапсырып, бас 
инженер Карповты ертіп аралдың түкпіріне қарай, Роговқа 
жәрдем беруге кетті. ' ;Я

Қысқы жол бұзылған, агаш арасындағы ашық жол солайы- 
мен батпаққа айналған, автомашина мен тракторлар жүре 
алмай батып қалады. Жүруге қолайлы бірден бір көлік —  салт 
ат болып қана калды, онымен де барлық жерден бірдей жүре 
алмайсың. Жұрттың бәрі жазға жол салу жұмысында. Ол жол 
солайымен қатар-қатар етіп біріне-бірін байластырған жіңіш- 
ке бөренеден салынады. Құрылысшыларға ағашты арқалап 
тасуға тура келді. Әсіресе, ағашсыз жерлердегі бригадаларға 
кыйын болды — мұндай жерлерде төсеніш ағаштар жақында- 
ғы тоғайдан тасылды, кейде трассадан екі киломегрдей жер- 
лерде болды. Құрылысшылар иықтарына салып, қайсыбіреуі 
біреуден, қайсыбіреулері екі бөренеден аркалап, сүрініп-ка- 
бынып батпаққа батып жүріп тасыды. . Я

Бас инженердің жаны ашый тұрса да, жұмыстың бұл сыяк- 
ты жабайы тәртібіне амалсыз көнді. Ол жұмысты жеңілде- 
тетін кандай да болсын ұсынысты куанышпен қарсы алып 
отырды, складтардан оралған жуан сымдар табылған жерде 
тоғайдан трассаға бөрене тасыйтын аспалы жолды тез жасауға 
жәрдем көрсетті. Щ

— Жұмыстар, тайганың, ауа райының жақсы кезіне тура 
келгеніне рахмет айту керек,— деді Қарпов. Щ

Карповтыкы дұрыс та еді. Әбден маза кетірген суық пен бо- 
рандар артта қалды, адам шыдап болмайтын бұлтша түнере 
қаптап жүретін масасы мен шыбындары бар ыстық жаз келіп 
жеткен жоқ. Ауа жылы, жанға жайлы мамықтай. Манжур қай- 
ыңының ақ қабығының астынан шырыны аға бастады, трасса
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бойында жұрттың бәрі де қайыңның қабығынан жасалған ста- 
кан мен тәтті шырын суды, «көктемнің шарабы» деп сімірді.

Жол жүрген сапардың төртінші күні тайганы біресе салт ат- 
пен, біресе жаяулап, белуардан сазға батып келе жатқан Бе- 
ридзе мен Карпов бұғаз жақтан соққан суық ж еіге ұшырады.

— Мұз қозгала бастады, жігітім!— деді мұның жайын бір- 
ден сезген Карпов.

...Әлі қозғалмаған, бірақ та бұғаз мұзының жүріп кетуі се- 
німбіздеу кезінде, құрғақтан аралға қарай, ең акырғы боп тә- 
уекелге бел байлап шыққан адам Кондрин еді. Ол аралда 
бірнеше рет болған; Беридзе оған тәжрибесі одан гөрі аз, 
аралдагы учаске бухгалтерінің жұмысына жәрдем беруді мін- 
деттеген болатын. Кондрин Филимоновтан рұқсат сұраумен 
бірге. былай деп түсіндірген еді: мұздың жүруі екі-үш аптаға 
созылады, осы уақыттың ішінде оған, Кондринге, бүкіл арал- 
дагы складтар мен сауда орындарының есебін тексеріп шығуға 
мұмкшдік болады. Шынына келгенде, Кондрин аралға баруға 
тек осы үшін ғана асыкқан жоқ. Оның Серегинмен екі ара- 
сындағы қатнас шиеленісе тускен. Чертеждер жоғалғаннан 
кейін Серегин қатты ашуланыгі, әрі ызаланып бухгалтерге кел- 
ді де:

— Мастерскойдан ұрланған чертеждерді қайтар,— деді.— 
Бул сенің істеген ісің! Қаскүнемдігіңді қой! Қоймасаң мен се- 
нің сазайынды тарткызам.

— Есіңнен адастың ба, Серегин! Қандай чертеждер, қан- 
дай каскүнемдік? Менің мұнда не ісім бар? деп Кондрин
ыза болды. . .

Механик, оның ақсынғанын тындамасган, қасарып өзінің
айтқанынан қайтпады. Оныц оііынша, учаскеде болған адам 
таңырқарлык уакыйғаларга, барак турасында да, трубопровод- 
қа тыгын тығу турасында да Кондриннің тікелей қатнасы бар
деп білді.

__ Учаскеден кет, сонда мен сені ұмытам,— деп қатты аит-
ты Серегин — Маған да, баска жұртқа да тыныш жұмыс іс- 
теүге мүмкіндік бер. Сенің үшін біздерге жаманат келеді. Мен 
тынышымнан айрылдым -  осы сен бір жерде зыянкестік жа- 
сап, бүлдіріп кояма деп, ойлаймын да жүремш.

Кондрин Серегиннін, басқанын бәрін былаи қоиып, бар ын- 
тзсьімен насостың монтажына берілгеніне бұрыннан-ақ көзі 
жетепліктей мүмкіншілігі болған. Мастерскойға Кондрин жұ- 
МЫС бабымен келсе де, Серегин бухгалтерді ит етінен жек кө- 

. айтын еді. Бір жөні келгенде, ол тек оны төмпештеп қа-
на қоймай, өлтіріп жіберуі де ықтимал.

Контрин Серегинді қорқытуға әрекеттенді, үгіттеп те көрді,
Г'пак одан ештеңе шықпады. Механик Кондринге ақтық ұй- 
ғарьшдысымен келді, бірақ бүрынғысынан қайтқан жоқ.
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— Ертенге дейін кутемін,— деп Серегин катты айтты.— 
Егер де ертен кешкі сағат алтыға дейін чертеждер мастер- 
скойға кайтарылып берілмесе және өзің жаксылыкпен учаске- 
ден кетпесен, сен туралы арыз етемін. Щ

Серегинмен сөйлескеннен кейін көп кешікпей, бұғаздың мұ- 
зы енді-енді козғалады дегенге карамастан, Кондрин аралға 
жөнелді. Ал, ол кеткеннен кейін, түнде, механик Серегин, орда 
жок жердг бакытсыздыкка ұшырады. Ол насос станциясы кұ- 
рылысының жанымен жүріп келе жатканда, жоғарыдан оның 
басына ауыр дінгек кұлап түсті. Бұл уакыйға туралы Беридзе- 
ге хабар етілді. Серегин бір тәулік бойы есін жыя алмай жат- 
ты, оның халі үмітсіз еді. 1

Гибельныйдың жарлауыт тұмсығынан Алексей мен Таня 
жандана бастаған бұғазға карап тұрды. Сеңдер бұзылған. Ірі 
сеңдер бірінің үстіне бірі шыгып, тірі айуан сыякты жарға ыр- 
ғып шығып калып жатыр. Кыстын бұғауынан босанған тас- 
кын даусы катты гүрілдейді. Үйірген кұйынның ысқырығы, жа- 
ғада тұрған ада.мдардың кұлактарын тұндырады. Кұтырған 
жел ыскырады да, ызылдайды да. Жарылып сынған мұздардын 
даусы бейнебір атылған зенбіректің даусындай гүрсілденді. 
Мұздар үздіксіз сырылдап жиекке барып ұрылады. Үйірмелене 
айналып, бұраң кағып шымырлай аккан су даусы сылдыр-сьіл- 
дыр естіледі. Мұздың ағысын қарап тұрған Алексей мен Таня- 
ның ойы да осы көш:п жаткан мұз бейнелі, осы тәрізді толас- 
сыз ағып жатты. Зинадан хабар алмағалы екі ай болып кал- 
ған, Алексей казір сол туралы ойлады. Ол Зинаның шешесіне 
телегра.мма үстіне телеграмма жіберді, бірақ жауап жок.

Таня езінін Беридземен екі арадағы шиеленісіп кеткен ка- 
рым-катнасы жайында түсінісуге әлденеше рет әрекет жасаған 
еді. Ол кетіп калды да, енді сағынуда болды. ^

...Беридзе ойы үнемі Таняда болып, тайганы кақ жарып 
ілгері ж^ре берді. Суық жел басылды. Қазір табиғаттағынын 
.>орі масайрады. Мойыл агаштары ақ гүлдерге бөленді. Емен- 

дер касанданган және кірленген киімдері мен канылтырдай 
катты жапырактарын түсіріп, олардың орнына жас дүріптей 
шыккан бүршікті жасыл жапырактар өсе бастады Багульннк 
те гүл атты, төбелердің беткейлері түрлі түсті гүлге бөленді.

Бас инженерді ертіп келе жаткан Карпов, бәріне де көңілін 
бөлді. «Есіттің бе, мойыл кұстың шыкылыктауын'» — деп ол 
кұлагын салды. «Жігітім, карашы, бірінші карлығаш үшып 
келген». Тайгада күстын көптігі сондай, тіпті көздемей ата сал- 
са Да болатын. Көлдердің бетінде үйректер ұшып-конып кай- 
нап жаткан сыякты. Карпов төте жүруді білмейтін, калайда 
бұрылып, әр жерге соғып жүретін. Ол белдігіне үйрек байлап
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қолына бір уыс жасыл гүл, бәйшешек, сары кызғалдак алып, 
Беридзеге келді. Георгий Давыдович оның бұл сәнді олжасын 
риза болып кабыл алды. Бас инженердің жол төсеу жұмысын- 
да жүргенде колына гүл ұстап, сербеңдетіп жүретінін талай 
көрген-ді. Беридзе кейде біреумен үрысканда немесе кажет 
болып калғанда бөренені иығына артып көтерісіп бара жатка- 
нында жасыл гүл мен бәйшешектің талайын батпакка лакты- 
рып жіберетін. Сөйтіп, талай гүлдердің будалары Таняның ко- 
лына тиместен, далада жоғалып калып жүрді, әйтпегенде тай- 
ганың барлык гүлдерін Таняға куанышпен сыйлаған болар еді.

Беридзе мен Карпов бесінші тәуліктің кешінде тайганын 
үлкен өзені Ойға жетті. Рогов бұл арада ағаштан көпір са- 
лыпты. Бірнеше километр жол дайын болып көпірге алып ке- 
леді. Құрылыс жұмысы бітуге жакындапты. Алайда, Александр 
Иванович бұған риза болмай, ашулы екен.

— Бұл өзенде ойбайды да, байбайды да саласың,— деді ол 
Беридзеге ызалана шағым еткендей.

Қыскы жол барында мұнда азык-түлік жеткізілмеген, өйт- 
кені бұдан небәрі жыйырма километрдей жерде база бар бо- 
латын. Осы болмашы аралыктың өзі жазғытұрғы жолдың бұ- 
зылған кезінде, жеткізбестей алыс, әрі кыйын болды. Атка 
теңдеп аса кажет деген азык-түлік — ұн, тұз, консерві ғана 
әкелінді, сондыктан тамак нашар болды, ал отка көміп пісір- 
ген нанды жегенде түтіннің, аттың терінің иісі шығады. Мұнын 
үстіне, кұрылысшылар таң каларлык бір ауруға кез болды. 
Жұрт әлсірегенін, тамакка тәбеті соқпайтынын аитып, өлетін 
болдык, жәрдем көрсетіндер деп тілек коиды. Рогов базаға ба- 
ратын жолды түзеттіріп, азық-түлік жеткізіп, тамакты жак- 
сартып еді, бірак белгісіз ауруға онын шамасы келмеді.

‘ Беридзенің айтуы бойынша, Александр Иванович селектор- 
ға Очьга Родиоиованы шакырды да, алыста болса да белгісіз 
бір ауруды, адамдар көз алдыңда жүдеп кұрып бара жаткан 
а\фҮДы немен емдеуге болатынын білгісі келді.

__ Діцгене емес пе? — деп сұрады Ольга Новинскіден,— 
Тістерінің түбі канай ма? Тәнінде іріңдеген жара бар ма? 
Олардың бәріне де қылқанды ағаштың шырынын ішкізіңдер.
Өзіңіз де ішініз. _  _

__ С13 а,“,ткан тікенді ағаштың шырынын ішеміз. Локсыи-
лоіссыіі ішеміз Сіздің сасық мойылыңызды да жейміз. Бізде 
ліңгенемен екі-ак адам ауырады, ал мынау баска бір а у р у ,-
деді Рогов.

Клфылысшылардың мұндаи пәлеге ұшырауы оны өте рен- 
-• • жур  сонда да  О льгам ен  сөйлескендігіне қуанып кал- 

ЖІТ1г)т Ольганы аппараттың ж аны нда еңкейіп ж әрдем ге  келу- 
гедайын отырған кейіпте өзінің көз алды нда көріп тұрған сы-

якты.
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— Александр Иваноич, сіздің адамдарыңыз энцефалист
емес пе екен деп қорқам? Кенеден сақ болыңыздар! — деп ай- 
қайлады Ольга. — Ауыргандарды дереу бұғазға жіберіңіздер. 
Мен оларды карап көрейін, егер де қажет болса Новинскіге 
алып кетермін. іИ

— Мұнда келесіз б е ? — деді Рогов куанғанынан айқайлап,
сөйтті де оны басқа біреу естіп қалған жоқ па екен деген 
адамша жан-жағына қарады. (Селектор арқылы сөйлегенде 
кұпыя сөз сақтауға болатындай-ақ!)— Өзімді бақытты деп са- 
наймын, келіңіз күтемін. ;’і

— Келемін,— деді Ольга ақырын ғана, өзінің күдігін басу-
ға тырысқандай, біраз үндемей тұрғаннан кейін. Батмановтан 
сұранамын да келемін. Дұрысында ұшып барамын. Ауруларды 
бұғазға жеткізгеннен кейін, хабар етіңіз. ■ I

— Тым болмаса аурулар үшін келіңіз,— деді Рогов бәріне
де көніп. :«

— Тек аурулар үшін ғана келмеймін,— деп Ольга кенет 
оның сөзін түзетті.

— Сіз қалай дедіңіз? Қайта айтыңызшы!— деді Рогов.
Ольга бұдан соң жауап қатпады. ..л

Ауырған адамдарды бұғазға дейін апарып салуға Карпов 
өздігінен ризалық білдірді. Әлсіз және мең-зең болған аурулар 
кей жерде дайын жолмен, кей жерде батпаққа батып, оның 
соңынан еріп тайгамен келе жатты, Иван Лукич жолдастарын 
қатты аяп, тоқтаган жерлерде оларды балаша мәпелеп, жанын 
сала күтті және оларға барлық ауруға ем болатын касиетті
жень-шень тамырын табуға уәдесін берді. Бұл кезде Беридзе 
мен Рогов әрі, Кончеланға қарай бет алып бара жагыр еді. '

Батманов пен Беридзе трассаның біріне-бірі қарама-қарсы 
емі шетінде жүріп, бүкіл линия бойында труба пісіру жұмысын 
бастау жайында ойлап жүргенде, жазғы жол әлі тегіс салы- 
нып біткен жоқ болатын. Құрылыс жұмысының барысының 
өзінде-ақ труба пісіру жұмысы аса жауапты, әрі нефтепровод 
салудың қыйын кезеңі деп алға қойылды. «

Батманов жаңадан туған бұл міндетті бірлесіп талқыла- 
мақшы болды. Селектор аппаратына Новинскіден Кончеланға 
дейінгі барлық учаскелердегі жұмыстың техникалық басшыла- 
ры, прорабтар және стахановшіы-пісірушілер шақырылды. 
Бір-бірінен соншалық қашық тұрғандықтан, бірін-бірі көрмей 
тұрып әрі керісіп, әрі келтсетін мәжлістер болатынын тек кұ- 
рылысшылар мен жолда істеушілер ғана біледі.

Мәжлісті бас инженер басқарды.
■ Жолдастар, труба пісіру — біздің нефтепровод салу жұ- 

мысымызда ең басты жұмыс. Тек осы жұмыстан кейін, бүкіл
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трасса боиынша созылған мыңдаған трубалар қосылып бір 
тутас болып шығады,— деді Беридзе,— Пісіру жумысының ой- 
даіыдаи болуын, мұның дұрыс ұйымдастырылуы шешеді. Біз 
оуелде жоба жасағанда да, бұл жөнде көп талқылап пікірлес- 
кенбіз, ал қазір учаскелерде қандай таластар болып жатқа- 
иын да мен жақсы білемін. Бізге екі мәселені шешіп алу ке- 
рек. Біріншіден учаскеде пісіруді қалай жүргіземіз: бір 
жақтан ба немесе екі жақтан бірдей-ме? Екіншіден — пісі- 
рушілер үшін жұмыс ұйымдастырудың қандай түрін алу ке- 
рек? Сіздер бәріңіз де білесіздер, бұл сұрақтарға біздің жоба 
былайша жауап береді: әр учаскеде жұмысты бір жақ шетінен 
жүргізіп, ал пісірушілерді күшті бір колоннаға біріктіру керек 
делінген. Енді бұған қарсы елеулі наразылық туып отыр. Трас- 
сада бірден бірнеше жерден екінші мандан идеясы, немесе 
учаскенің екі жағынан бірдей қарама-қарсы жүре отырып 
пісіру идеясы туды. Бұғаздағы пісіру жұмысының тәжрибесі, 
пісірушілердің бәрін бір колоннаға кұрастырудың өзі кажет 
бола қояр ма екен деп күдік жасауға мәжбүр етті. Біз ақырғы 
қорытындыға келу үшін, тағы да бір рет келісіп алуымыз ке- 
рек, яғни «жеті рет өлшеп, бір рет кесуіміз керек». Бәріміз бір- 
лесіп онлап, ақылға салып, дұрыс қорытындыға келеті^ бо- 
лайык.

Бесінші учаскедегі инженер Прибытков: оларда труба пі- 
сіру үшін бәрі дайын екенін, сөйтіп, олар жұмысты дәл жоба 
бойынша ұйымдастыруға дауыс беретіндігін айтты.

—  Екі майдан — ол кадрлар мен техниканы бөлшектеп жі- 
беру деген сөз. Бір бөшке бензннді екіге бөлуге болады. Егер- 
де менде труба пісірудің техник-прорабы біреу ғана болса, мен 
оны екіге бөліп, учаскенің екі басына жарты-жартыдан қоя ал- 
маймын гой,— деді қарт инженер сендіре сөйлеп.—- Біздің 
учаске аз болғанда сексен километр. Екі жақтан бірдеи кара- 
ма-қарсы жұмыс жүргізуге келісім беру бақылау жұмысын 
біле тұра нашарлатушылық деген сөз. Брактың сонша көп бо- 
латынына мен осы бастан кепіл болайын. Біз уақытты \та ал-
маймыз, кайта, брак жасаумен ұтыламыз. . .

Кончеланның инженері Котляровский Прибьітковтың пікі- 
ріне қосылды. Гибельский тұмсығынан сөйлеген Тополев олар- 
ға қарсы болды. Атақты карт инженердщ жуан даусын кұ-
рылысшылар бірінші рет естіді. . .

— Көзіме көрінбей отырған менщ серіктерім, тек, бір мәсе-
ле жөніндегілердің дұрыс екендігше жаксы„ТҮмич '̂ асыкпастач 
тен істеү онай, әрі жеңіл — деді Кузьма Кузьмич асықпастат

шы-пісірушілерге көоірек сену л. р
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Линиядағы прорабтарға жәрдемші етіп ен жақсы стаханов- 
шылар бөлінсін деп, мен ұсыныс жасар едім. Сонда бакылау
мыкты болады. Щ

— Дұрыс айтаеың!— деп Умара да сөзге араласты. Ол 
Прибытков пен Котляровскийдің сөзін тындағанда ызаланып, 
қашан сөз кезегі тигенше, скамейкада шыдап отыра алмады.

— Умара достымның менің айтқаныма қосылғанына катты
қуаныштымын,— деді Кузьма Кузьмич сөзін тоқтатпай.— Екін- 
ші мәселеге тоқталғым келеді. Жоба, ал Прибытков пен Кот- 
ляровский жолдастар оны жақтап, учаскедегі барлық пісіру- 
шілерді бір колоннаға жыйнауға ұсыныс жасайды. Бұған қар- 
сымын! Осы өмірімде маған пісірушілермен көп жұмыс істеуге 
тура келді, ал бұғаз арқылы салынған өткел құрылысында 
мен мынаны жаксы түсіндім: пісірушілерді бір бастығымен он 
адамға дейін ғана топтастыруға болады екен. Ж олдастар, ой- 
ланыңыздаршы, бізде, қайсыбір учаскелерде пісіруші мастер- 
лер жыйырмаға дейін барады. Демек, пісіру колоннасының 
бастығы жыйырма пісіру аппаратының немесе алпыс адамның 
жұмысын баскару керек! Ал, біздің мөлшеріміз бір адамға он 
труба түйіспен келеді. Бұл мөлшерді Умара үш есе орындай- 
ды. Осы сыяқты алпыс пісірушінің жұмысын бақылайтын 
бастық бишара болады ғой! Умараға барлық жағдайды ту- 
ғызып, оның жолындағы барлық бөгеттерді жойып, одан 
жұмысты қабылдап алу керек,— машақаты көп, бір адамның 
шамасы келмейді, мұны ұмытпаңыздар... 1

Тополевтен кейін стахановшылар сөйлеп, мұның сөзін 
олардың бәрі де қолдады. Я

— Георгий Давыдович, жолдас Беридзе! Сөзді бітір, каулы
ж а з!— деді Умара өзінен-өзі сөз алып.— Пісірушілер екінші 
майданды қолдайды. Елімізге нефтепровод керек, ал біз оны 
мерзімінен бұрын береміз. Браксыз жұмыс істеуге уәде бере- 
міз. Сөйлеген инженердің фамилиясын ұмыттым: «Брак бола- 
ды» деп ол көңілге қарамай қалай айтады? Брак бол- 
майды. Жолдас Беридзе, жазыңыз: «Умара Магомет үш жүз 
елу процент беруге және брак жасамауға міндеттенеді». Бар- 
лық пісірушілерді жарысқа шакырам. I

Пісірушілер тағы сөйледі. Олар Умараның шакыруын қа- 
был алды. Батманов пен Залкинд сөйлеуден бастартты.

Жолдас Умараның сөзіне қосатын біздін ештеиеміз 
ж°к, деді парторг.— Георгий Давыдович, қорытыныз... | 

Біздің намысқорлық ауруымыз жоқ, тәжрибе жүзінде 
іске аспай қалған, жобадағы шешілген бірқатар мәселелерден 
енді бастартудан да корыкпаймыз,— деді Беридзе мәжлісті 
жауып.— Пісірушілердің аз ғана топтарымен екі майданда 
бірдей істеиміз. Мен өндірстің басшыларын графиктерін қайта 
қарап, оны ертең жаңа түрінде маған баяндап, пісіру жұмы-
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сын бастауға шақырам. Жолдас Прибытковқа және басқа ин- 
женсрлерге де менің айтатын кенесім бар: жұмыстын нағыз 
қызу кезені басталды, сіздер трассаға әрбір минутке және ар- 
қашан керексіздер. Олан болмантын болса, автомашинаның 
үстімде жүріп, сонда тұрып істеу жағдайына көшіңіздер.

Сегізінші тарау 

ҚАЙҒЫ ЛЫ  ХАБАРЛАР

Таня Васильченко өзі бастаған іс—селектормен боска мақ- 
танбайтын. Байланысшылар колоннасы қысқы тайгада сонша- 
лық қыйыншылықты бастарынан тегін өткізген жок-ты. Бас-
қармадан аралдағы трассаныңсоңғы пунктіне дейін тартылған 
темір сым, коллективтің тәніне біткен жанды жүйкеге ұқсас. 
Егер де құрылысшылардан селекторды қазір сыпырып алса, 
олар бірден-ақ тіл мен құлағынан айрылғандай болар еді.

Селектор ұздіксіз, күндіз-түні бірдей, адам сөзінің таскы- 
ньш, өмірдегі алуан түрлі хабарларды: өте маңыздысын, тіпті 
мінсізін, қоғамдық немесе жеке адамның, қайғылы немесе күл- 
ДІргі хабарларын жеткізіп тұрды. Изюм — Барвенково бағы- 
тындағы немістердің шабуылы жөнінде радио дабылдата ха- 
бар берді. Механик Серегиннің бақытсыздыққа ұшырап, өлім 
үстінде жатқандығы жөніндегі актыны бұғаздың фельдшері 
дәрігер Родионоваға окыды. Залкинд Сморчковты оның ата- 
анасының табылғандығымен кұттықтады, олар Орелден Омск 
қаласына мезгілінде көшіп барыпты. Учаскелердің инженерле- 
рі пісіру жұмысының алғашқы күндері қалай жүргендігін Бе- 
ридзеге кезекпен баяндап отырды. Либерман Новинскіден се- 
гізінші учаскедегі өзіне бағынышты бір адамды: «Шешетайым- 
ау, сонша көп жарманы қайда жібердіңдер? Ботка мен аюды 
асырап жатқан жоксындар ма?» — деп қысып жатты. Оныншы
/часкепің экономисі сол күнгі орындалған жұмыстарының өнім 
шфрларын баскармаға бір сарын дауыспен окып берді. Жетш- 
п і учаскедегі диспетчер кыз екіншідегі диспетчер жігі 
і і ң даусың жаксы, бірақ сен өзін кандаи екенсш? -  депсұра- 
іы. «Мен жиренмін»,— деді ж іпт.- ^енбсймін» 
іесің». Учаске бастыктары Темкин мен Хлынов”2®” 
к у м ы с  тэжшібелерінен пікір алысты. Новинскіден Нушин 
; ¥аМЛдаҒьГжаРЙ е?уралыКаРрпо*™
ііпгр пп өпкеле көктемгі балык аулау жұмысы жөшндегі әңі і 
іелерді!' д, корытындысыида Маховты біраз уакытка проводка

" - ^ р Ы с ы Г - Т е п  сұрады редактор езінін жолдасынан.

I  КызьтГуыТәлГрадиаторыңда ма? Әзір ешкім алып
.ойған жок па? -----
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— Кызыл туды Мен мықтап тұрып шегелеп қойдым, еш-
кім жұлып ала алмайды. І И

— Муся не істеп жүр? щ В І
— Әбігерленуде, нан мен май жегізеді, кофе береді; әдемі

жігіттерге жымындап кояды. ү
— Ал саған ше?
— Мен көркем болған соң, маған да.
— Той қашан? Той, кашан деп сұрап тұрмын ғой?
— Мұнда әлі ЗАГС ашқан жоқ. Енді таяуда ашамыз.
— Көп күту керек қой. Күтуге ұзақ қой деймін?
— Ештеме емес, біз шыдамды халықбыз. Нивхтың қоны-

сына да бардык, неке қыюға шаман іздедік. | Н
— Неке қыймаймын деді ме? I
— Шаман калмапты. Ең соңғы біреуін жуықта жерлепті.
— Менің сұрағым жоқ. Құшақтап сүйемін. Тұтқадан ай- 

рылма. Күсті қолыңды қыстьгм.
— Редакторлық нәзік қолынды қыстым. Қаламыңды берік

ұста. Л
— Батмановтан кейінгі проводтағы ең үлкен қожайын бас 

диспетчер Гречкин болып саналады. Ол күніне бірнеше рет, 
жиі-жиі сөйлесетін, қашан да ол бірдеңені аныктап біліп және 
бірнәрселер жөнінде ылғый риза болмай жүреді. Ол учаскеде 
болған өзгерісті цифрларға қарап болжап, түрлі дәлелге бай- 
ланыстырады, орындалудың көтерілуіне де, төмендеуіне де 
кұлақ тігіп отырады. Ол Батмановтың қол қойған ұрыскан 
телеграмманы жібереді де, біраздан кейін ұнады ма деп ұры- 
сып жазған учаекеден сұрап телефон соғады.

Аралда Алексей бас диспетчермен жиі сөйлеседі. Бұл жолы 
да Гречкин Алексейді селекторға шақырды. щ

— Сіздердің бұғазыңызда не болып жатыр, деп сұрап тұр-
мын? — Мұз әлі жүріп жатыр ма? 1

— Жүріп жатыр. Осынша мұздың қайдан келіп жатканын
сайтан біле ме,— деді Алексей. — Беридзе екеумізге аралдан 
кететін мезгіл жетті. Ш

— Аралшы жолдастар, сіздер маған туфта сыйладыңыз-
дар ғой. Туфта әзірледіңіздер ғой, деймін. Ш

— Жодлас бас диспетчер, сіздің бұралқы тіліңізді түсінбей
тұрмын. I

Бәрін де жақсы түсінесің, жорта айтып тұрсың. Сіздер- 
дің ақпарларыңызша бір күнде тоғыз километр жол төсеп 
салған көрінесіздер. Бұл ешқандай нормаға сыймайды. Өтірік 
айтқансыздар ғой?

Тіпті алдағамыз жоқ, біз адал адамарімыз. Бір күнде 
тоғыз километр істелді. Көп ұзамай біткендігі жайында рапорт 
береміз. Есітіп тұрсын ба? Мен с а ға н :— Ж уықта жол дайын 
болады деп тұрмын.
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А'не алмаи турмын. Мұндай орындау қайдан шыққан?
— Қаидан шыққаны несі? Өз нормаңызды кұрылысшылар- 

дың патриотизмына көбейтіңіз. Ал, нанбасаңыз, келіңіз де
тексеріңіз.

. М , і срнь,сьі өкінішті, келе алмаймын. Бастық трассаға 
жіосрмеиді. Күн сайын: «аиналмалы пісіру», «төбеден пісіру> 
деп жазамын да отырамын. Ал, мұның не екенін өзім әлі көр- 
генім жоқ. Сіздер онда бүкіл нефтепроводты салып, қарық 
ооласыңдар, ал мен оны көре алмаспын да,—деп Гречкин мұ- 
ңын айтты.

— Ештеңе емес... Он жылдан кейін осында серуенге келер- 
сіц, сонда көрерсің,— деп мыеқылдады Алексей.— Нефтепро- 
кодты көріп қайтуға саған руқсат етер деп ойлаймын. Сенің 
омырауыңда: «Құрылыстың белсенді қатнасушысына» — деген 
шачок жарқырап тұратын болады.

— Сен аралда тагы боп кеткенбісің, Алексей, сыкак әзіл 
үйреніпсің ғой,— деп Гречкин күрсініп қойды.— Сенімен сөй- 
.іесу көңілсіз. Міне, Женя Козлова саған бірдеме айтпақшы. 
Тыцдағың келе ме?

— Әбден.
Женя өзінің қағаз, сия, цифрлардан әбден зеріккенін айтып,

мұңын шақты.
— Көктемнің ең әдемі кезеңі, ал мен, Гречкин бекітіп қой- 

гаң үйдің төрт бұрышын күзетіп отырамын.
— Оған қолынды бір сілте де, бізге кел.
— Бұрынғы күн болса кетер едім,— деп Женя күрсінді.— 

Енді кете алмайсың. Қазір өзім де кез келген жерде тәртіп 
сактауды жақтаймын. Мен комсоргпін.

— Сені босатуға әрекет жасайын ба? Сені жібер деп сұ-
айын ба, деймін?

-  Мен саған сұрағанды көрсетейін! — деп Гречкин киіп 
етті.— Менің кызметкерімді азғыруын қарашы. Ол сешң со- 
ыңнан Борнео аралына да барар, тек шакырып көр.

-  Сен оны әзірше Тайсин аралына жібер. Әзірше Таисин
ралына жібер деймін.

-  Алеша, мұнда саған телеграмма кслДі! ^ н е  ек, хат 
ар! — деді Жсня,-Бәрі бірден келш ж ет. Барушыдан жі-
ерссм күтесін бе?

Алексейдің жүрегі аттаи тулап соға ба^тады.
-  Жылдамырак жібер,-деп өт.нді о л .-Ж о к , телеграм

ны казір окы. ■
-  «Жаным Алешенька өзінді берік ұстауға тырыс, біздін— «жаным Алешен ам окып шыкты, оның ды-

на қаза тапты...» деп л\еня жылдим
сы тынып калды. и япягьлнан АлексейдіңШумен күңгірт естілген дауыстың арасынан Алексеидің
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кұлағына анық естіліп жеткен осы сөз, оның жүрегіне дәлдеп 
тиді.

— О-окы! — деді ол, акырын ғана күшін жыйнап. Щ
— «...Саған хат жіберіп едім алмаған көрінеоін,— деді

Женя сөзді бір-бірлеп айтып,— Алексей, мұндай касіретті бас- 
тан кешіру үшін күшті мен кайдан алам»... .Ц

Линия бойы тым-тырыс болды, тек морзе аппараты ғана 
аянышты дауыепен ызындап тұр. Құрылысшылар инженерді 
жаксы көретін еді, енді оған үн катгіастан қайғысына ортақта- 
сып түр. Щ Д

— Женя, хатты да окы,— деді Алексей есін жыйнағандай.
Женя үндемеді. Алексей өтінішін кайталап айтты. Щ
— Алеша, керегі канша... Хаттарыңды жіберерміз, екі-

үш күнде аларсың,— деді Гречкин Женяның орнына жауап 
беріп. 'Я

— О к ы !— деді Ковшов. Я
— Хат әскери мектептің бастығынан, — деп жариялады

Гречкин, жайшылыктағыдан гөрі қаттырак о әрпін аныктап 
айтып оқый бастады: Я

— «Құрметті Қовшов жолдас! Сіздің посылкаңыз Дмитрий
Ковшов майданға жөнеліп кеткеннен кейін келді. Сіздін ініңіз 
жаксы курсант болды, сондықтан оны меніңше жаңадан жый- 
налған курсанттың ішінен ең жақсысына берген дүрыс болар 
деймін. Ризалығынызды телеграфпен хабарлаңыз...» Щ

Жауаптың орнына Алексей тек катты күрсінді. >яН
— Немене? — деп сүрады Гречкин,— посылканы не істеу

керек? Щ
— Телеграмма жібер, мейлі өзінің еркінше шешсін,—  деді

Алексей ызаланған дауыспен. «Ол жаралы болған, содан сои 
катарға қайтадан косылған... Мүмкін ол қайтадан тағы жа- 
ралы болған шығар да, ал посылка оны ешқайдан таба алмай 
жүрген болар деген ой елестеді. ]

Трассаның әр жеріндегі адамдар Гречкиннің Ковшовпен 
сөйлеген сөздерін проводтың касында үн катпастан тұрып 
тындады. Селектор үндемеді. Морзе аппараты да тым-тырыс 
болды.

Алексей уайым жеме? Қымбатты досым, өзіңді берік 
ұста,— деген кенет Беридзенің даусы естілді. |

Бұл кезде ол Кончеланда еді, Батмановты шақыру үшін 
аппаратка келген екен. Тым-тырыс болып отырған . Гречкин 
Георгий Давыдовичтің келіп киліккеніне катты куанды. Бірак 
Алексей әлі окылмаған екінші хатты ұмыткан жок еді.

Окы! деді ол әшейіндегіден гөрі жайлау дауыспен.
Біз саған хатыңды жіберерміз. Шыда, Алеша,— деді 

Гречкин өтінішпен. Хат, мүмкін, жолдасқа тағы бір жаңа 
кайғы алып келген болар.
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Лзаптамай, оқы, достық істе!— деді Ковшов қайғы-
лы.— Ол хат Зинаның шешесінен... Менің білуім керек.

Ж анағы саябырлықты бір әйелдің жылаған даусы бүзып
жіберді де, тағы басылды.

— «Алешенька, мен сені кайғыдан сактайын деп, шамам- 
ның келгенінше үндемеуге тырыстым»,— деп Гречкин тағы да 
дауыстады. Алғашкы хабарды теріске айналдыратын, жана- 
дан б;р хабар келмес пе екен деп күттім. Бірак, мен енді бұдан 
эрі күте алмаймын, сенен жасыруға хакым жоқ. Барлық теле- 
граммаларың мен хаттарыңды алдым..,. Сен үшін қатты қыйна- 
лып, азап шектім. Маған сенің әкең де бірнеше рет айтқан 
еді: «Оган барлык шынын айтып хат жаз, үндемегенмен іс 
түзелмейді», деп. Сондықтан да мен саған жазып отырмын. 
Сол жактан жолдастары келген, солар айтты...»

Гречкин демін ішіне тартып кідірген кезде:
— Естімедім, қайталап оқышы!— деп айкайлады Алексей.
— «Сол жақтан жолдастары келген, солар айтты»,— деп 

жазған,—деді Гречкин кайталап.—«Зина жауынгерлік тапсыр- 
мага кеткеннен кайтып оралмаған. Оған өте қыйын іс тапсыр- 
ғап екен. Зина, одан баска тағы да төрт адам болған. Тапсыр- 
маның бәрін де орындаған, бірақ каза тапкан. Оларды тауып, 
күткаруға тырысқан екен, сәті түспеген...»

— Не дейсің? — деп Алексей қайта сұрады, бір сөзді де 
жібергісі келмей.

— Құткаруға болмаған, каза тапкан деп жазады.—• Күн- 
бе-күн селектормен сөйлеп жаттығып калған Гречкиннің дау- 
сы кайғылы халдың дабылы сыякты болып естілді. «Алешень- 
ка, біз екеуміз де жетім болып калдык. Сен әйеліңнен, ал мен 
сүйікті қызымнан айрылдым. Алеша, енді не істеу керек? Мен, 
тегі бұл қайғыны көтере алмаспын...» Есітпейсің бе? «Енді^не 
істеу керегін білмеймін. Менің кайғымның шегі де, ұшы-қыиы-

РЫ -  Алексей, мені есітіп тұрсың ба? Казір кай семьяда бол- 
са да кайғы жок емес. Сені жұбатам дегенд.к^ емес, _ бекем
болуыңа жәрдем көрсетем бе дегенл1К- :  бао— бүл Но-
ғыз емес, сенімен бірге достарың, көп до р Р андардың
винскіден үн каткан Залкинд болатын, 'журт үшін
бәрі де, бүкіл жұрттын көңшндегі к р
айткандығына куанысты. ПТ, ІП. , .  пИния бойын-

Алексем селектордьп, жаньша келш ар.
да екі жактан да шулаған көп даУ немен болса да
тыида Карпов тур, ол жолдасыньщ каигысын
басуға әрекеттенді. _  күбірледі ол.

— Ж ігітім, берік бол. М 1 * ТӘЛтіректеп, далаға шығып,
Алексей тұрды да, *Р£ аД імді де Ркөргісі келмеді. Өзіне 

беталды жүре берді- Оның
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қарай келе жатқан Тополевтің және Таняның бір жағын орап 
өтіп кетті. Учаскенің алаңынан асып, есіз тайгаға барып кірді. 
Карпов оны куып жетті де, колынан ұстап үйге карай тартты.

— Жігітім. сен кайда барасың? Жібермеймін! Үйге жүр.
— Иван Лукич, бөгет жасамаңызшы. Мен жалғыз өзім бо- 

ла түруым керек,— деп Алексей кыскаша, бірак катаң айтты.
Бет ажарының жан азабымен сонша өзгергендігі Карповты 

таң калдырды. Ол кейін шегінді.
Кішкене ғана Октанка өзені жаркыраған қайың ағаштар- 

дың арасында тап-таза тасқын сумен мөлдіреп ағып жатьгр. 
Тура судың жиегіне ентелей біткен жапырақты ағаштардьш 
арасынан қайыңдар көрінбейді. Олардың астын бойлап, қалың 
тікенді кара ағаштар өскен. Белгісіз бір аң қарағандарды жа- 
пырып, Алексейден қоркып каша жөнелді. Кедр ағашы да үз- 
діксіз әлсін-әлі сыкырлайды. Секіргіш ақтиін, өзінің табанын 
жайып жіберіп, канатымен ұшқандай-ак инженердің төбесінен 
бір жағадан екінші жағаға секірді, ұшалмайтын жәй тиін жа- 
ңағыны көре алмағандай, оның соңынан шырылдап дыбыс бе- 
ріп карап қалды. Керенау қаңқылдап, суда отырған калың 
каздар да көтеріле ұшты. >Я

Алексей ештеңені байкамады, тед бұталар арасынан колы- 
мен жол ашып жүре берді. Ұзағырак жерде қолында қараби- 
ны бар Карпов та кезіп жүр. Ол қарағанның арасынан ұзын 
мұртты үлкен жабайы мысықты көріп калды. Иван Лукич мыл- 
тығын ыңғайлағанда жабайы аңның тостағандай сап-сары көзі 
жалт етті де, жоқ болды. І

...Алексей, Новинскіде де және қыстыгүні Адунда, сонсок 
осы аралда, сенің түсіңе үнемі) өте кадірлі және жүрегіңе аса 
жақын бір нәрсе кіруші еді де, баладай куантушы еді: сен Моск- 
ваға қайтып оралғансын. Таныс көшемен келе жатып, едәуір 
жерден балалык шағыңның музейі, осы күнде атақты кон- 
структордың атына койылған мыжьтрайған переулокты көре- 
сін. Акырында көшелердің айқаскан жеріне келіп, бұрыла- 
сың,—сонда сенің алдыңда өзің туған ардақты үйің түр. Сен 
адымынды жиелетіп басасың, карсы алуға олар да асығып 
отыр, сенің туыскан, нағыз жақын адамдарың: қарт, бірак 
элі де тың әкен, аласа бойлы шешең, қуанғанынан екі қолын 
бірдей көтерген бауырласың — бойшаң інің бәрі сені көруге 
асығуда. Ал, ең алдында шыдамсызданып Зина жүгіріп келе 
жатыр... Бүл түс әркашан үзіліп кала беретін: куанышқа лык 
толы жүрегің дүрсілдеп қаға бастағанда, сен оянып кететін- 
сіҢ." Зина, екеуміз айтып едік қой, бізді ешнәрсе айыра ал-
майды деп. Міне, енді мен жалғыз қалдым,— деді Алексей 
сыбырлап.

Зинамен бірге өткізген аз өмір қаншалык қызықты ішіне
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сыйғыза алды деисіз! Енді, ол жоқ болған кезде, бәрі де өзге- 
ше жаңалық түрмен еске түсті. Ол Зинаны көз алдында түр-
ғандаи көрді, оған қолын тигізіп, даусын өңінде естігендей
болды. м

Бүлар табиғат байлығының арасында бір-ақ күн өткізді.
Б\л қалай болған, онда бұлар кездесіп, бірден қаланың сыр-
тына шыққан ба? г

Олардың танысқан есте қаларлық күнінен кейін, Алексейге 
апгаіа жуық уақытта Зинамен көрісуге жөні келмеді,— тегі 
ісіэіз кездесуден бастартқан болу керек. Алексей үйіне де, та- 
ныстарына да, Москва көшелеріне де сыймады. Ақыры ол 
қаііткенде де оны көріп, сөйлесуге ұйғарды. Бірақ онымен не 
туралы сөіілссетіндігін де анықтап түсінген жоқ.

Алсксеіі Зинаның үйіне кірді де, бірақ Сережа мен Тося 
Каплиндерге қарай бір этаж жоғары көтерілді. Жаңа үйлен- 
геп жастар дуылдасып, зілсіз ұрсысып жатыр екен.

— Осы күнге дейін үйленбеген Алеша сен жігіт екенсің! — 
деп дауыстады Сережа, жолдасын қарсы алып:— Мені тында, 
Зинаға үйленбе, көңіліңді бас. Ол қазір сондай жаксы,'ал са- 
ған күііеуге шықса болғаны — екінші күні-ақ сен оны таны- 
майсың.

Алексей ерлі-заііыптылардың арасына отырып көңілдерін 
жұбатты. Сережа мен Тося өткен жексембіні қалай еткізгенін
айтты.

— Бақытты семьялық өмірдің тек бір күнінде не болғанын 
тыңдап көр, оның қандай бойтүршігерлік сұмдық екенін түсі- 
несің! — деді бұйра шаш Сережа.

—  Айт-айт,— деді Тося ызалана, әрі көңіл қоя қуаттап.
— Таңсәріден басталды, мен әлі ұйқтап жатыр едім,— деп 

■ 'Тітып берді Сережа.— Әйелім ертеңгі тамақ әзірлеуге ұйға- 
рыпты, бірақ газды жөндеп жаға алмай, неге екенін білмей- 
мін оның плитасының бәрі жалындап кеткен. Тосенька ракета 
тиіп үріккен торайдың тобына ұқсап шыйкылдады да қалды.

— Ах, сен мені тораймен теңестіріп отырмысың! деді де 
Тося ызалана түсіп, қолын Сережаның калың шашына карай 
созды.

— Саған не болды, саған не болды! Мен сені тораиға те- 
неп отырғаным жок, бүкіл үйіріне теңедім. Онда көп айырма
бар, сснің пайдана.

— Айта бер. Сен ұйқтап жаттың, ал Тосяның плитасы
лаулаған.

— Торайдың шыйқылы мені оятты. Мен жалынды көрдім 
де, көрпені алып оттың үстіне апарын бүркедім. рандмеистр 
лср айтатындай өрт жайылмай сөндірілді. Соңынан қарасақ. 
мен сасқалақтап жүріп ең жаксы плюш көрпені алыппын. л 
бүлініп қалыпты. Бакытты семья құрутуралы менде ниет жоқ-
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тығын айтып, табандатқан екі сағат бойы қымбатты зайыбыи
ауыр сөздермен сыбай берді.

— Ол көрпе — мамамның сыйлығы, менің жасауым. Түйе
жүнінеи тоқылған,— деді Тося дауыстап. -ШШ

— Міне, міне. Тыңдап тұрсың ба? Түйенің жүні оған жа-
қын адамының жүйкесінен қымбатырақ болыпты. Ол кондитер 
сататын жерге пирожныйға кеткенде мен қуанғанымнан қат- 
ты күрсіндім. Бірақ сүйікті зайыбым мыстан тәрізді ашуланып 
келді. Істің мәні мынада, кондитер магазині оған корзинка 
бермепті, ал бұл пирожныйды қағазға орап әкеліпті. Бір ал- 
дауыш әйел жаман орапты, ал зайыпка не үшін екенін кім 
білсін, пирожныйды омырауына қысуға тура келіпті. і ;

— Ақымақ-ау, менің қолымда бірнеше ораған заттарым 
болды ғой,— деп түсіндірді Тося.— Мен семі әбден тойғызбак- 
шы едім.

— Бір пирожныйдың кремі оның жаңа жібек кофтасына
жұғып калыпты. Келе жатқан бетінде менің кремді пирож- 
ныйға кұмарлығыма қарғыс айтып, зайыбым лезде кофтаны 
шешіп тастап, сонымен айналыса бастады. Бұдан бұрын көше- 
дегі біреу, теңбілді ыстық утюг арқылы кетіруге деп акыл 
берген көрінеді. Утюг қызғанға дейін, ол шыдамсыздықтан 
қалш-қалш етіп, маған аузына келгенін айтты. Я И

Тося күйеуінің шашына тағы қолын созып еді, Алексей 
бұл шабуылдан қоргап калды.

— Теңбілденген жерлеріне ыстық утюг басып еді, крем
карайып, көмір болып күйіп — кофточка бүлініп қалды. Мен 
табалағаннан қарқылдап тұрып күліп, бұл затты қоқыстар са- 
латын жәшікке тастауға кеңес бердім. Зайыбым қыңкылға 
басты. Оның ойынша, теңбілдің қалатынын мен білген болуым 
керек, бұл туралы оған жорта айтпағанмын. Ол кофточканы 
әлсін-әлі колына ұстап, оның енді киетін түгі қалмады деп, 
зарлаумен болды... ]

— Ай, айтшы, менің жақсы не нәрсем бар? Айта қойшы! —
деп байланды Тося. 'ші

— Бүкіл жексембі бойы аш жүрдім,— деді Сережа мұ- 
ңын шағып, ал өзі әйеліне сүйіспенділікпен мейірлене кара- 
ды.— Кофтаны жоқтау хозяйканың көп уақытын алды. Қарны 
ашқан кезде, ол түскі тамақты есіне түсірді. Бірақ мұнда жаиа 
уақыйға болып қалды: ол екі саусағын бірден кесіп алды. Ту- 
расын айтқанда, кескені түкке тұрмастық, ал айқайы тіпті сау- 
сақтары үзіліп түсіп жерде жатқандай болды.

— Сенде аяушылық жоқ,— деді Тося.— Сондай ауырды!
— Айқайдан бойым шіміркенген әрі аяу сезімі билегендік- 

тен,— Сережа қымсынбай-ак соға берді,— мен оның қолына 
иодты көбірек құйып жіберіппін. Әрине, жараны тызылдатып 
ашытты. Зайыбымыз ашуланды да, төбелесе бастады. Міне,
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менің әңгімемнің айғақты жерін қарап көр,— Сережа мысық 
тырнаған тәрізді қолын созып көрсетті.

Тося ұшып түрды да, күйеуін бассалды. Екеуінің арасында 
шайкас болып калды.

Бұлардың көтерген шуы сондай, тіпті алдыңғы үйдегі те- 
лефонның сылдырын Алексей әрең есітті. Неге екенін кім біл- 
сін, телефон соғып тұрған Зина деп ұйғарды. Ол қызлың 
келуін немесе телефон соғуын ылғый күтіп отыр еді.

— Телфонға дәл сіздің өзіңіз келер деп, сенген едім,— 
деген Зинаның даусы естілді.— Қаланың сыртына шығайык. 
Менің сізді көргім келеді, сізбен бірге табиғат дүниесінің ара- 
сында болғым келеді.

Алексей куанғанынан кыздың шакырғанына бірден жауап 
бермеді. Ол телефон трубкасын кұлағына кысып, үн-түн жоқ 
тұрып калды.

— Алеша, неге жауап бермейсіз? Мені көргіңіз, менімен 
бірге каланың сыртына барғыңыз келмей ме? — Зинаның дау- 
сы қалтырап кетті...

«...Алешенька, біз екеуміз де жетім болып калдық, сен 
әпбліңнвн, мвн сүйікті қызымнан аирылдым» двп хат оқыған 
Гречкиннің даусын ол қайтадан естіді.

Осы дауыстан құтылмак болып, Алексей иттің мұрны өт- 
пейтін калың орманға карай ұмтылды. Жан-жағына қарамас- 
тан жүгірді. Қарағандардың тікен бұтактары оның колы мен
иығына қадалды. „ „ . . .  „ „

— Сенбеймін бұған, сенбеимін,— деп Қовшов аиқайлаған-
да, даусы орманды жаңғыртты. „ . . .

Ол Зинвны тірідей, тек кана тірідеи көріп тұр! Ои жүгірпп 
өткен өмір шежіресінің беггерін аударыстырғандай болды. Кез- 
десулеоінің кейбір суреттері елестеді... Байланыссыз сөздер, 
таңырқаулар күлкілер. Олардың өмірлерінде кездескен ең 
м яп ы зпы  ен 'кымбатты кезеңдерді азаптана еске түсіруге ойы 
ке-Ж бірак барлығы -  үлкені де, кішісі де бір ортак арнаға 
косылып кетіп оті*рды, ол ортактык бұлардың бакыттары еді.

Зина мен Алексей үлкен карасудың қасынан келіп шыккан- 
пія опмам арасында біраз кыдырып, аралап жүрді. Олар 
һімыот жабылғанша көк шөптің үстінде отырды. Қешке, 
кяпянғылана бастаған кезде суда жұлдыздар сәулесі дірілдей- 
К ' О с ы  араның бір жерінде шыркаған кыздардың әсем әндері

•  •

естілді- қазір ойыңызда не бар? Сізге көңілсіз бе?
Зина бұдан көзін алмай ұзақ қарады. Зинаның бет-ажары
стағы кыздардың әсем әндері сыяқты сүйкімді әрі мұңды 

а . д аеКсей оны сүйіп алды. Зинаның көзі нұрланып кетті. 
еді'_ ^ 'д кЫрын,— деді Зина, Алексей оған оның казір өзіне 

аіі көркем, кандай кымбатты екендігін айтайын деп ың-

2 0 -  В. Ажаев.
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гайланған кезде,— Алеша, осы минутты біз, тыныш қана тұ-
рып, әрқашан естс сақтайтьін болайық. Н

— Біздің танысқанымызға бар болғаны бірнеше-ақ күн де-
геніміз дұрыс емес,— деді Зина бір мииуттай саябырлықты бұ- 
зып.— Мен сізді өмір боііы білемін. Өмчр бойы! Бала күнім- 
нен-ақ сіз туралы ойлауға әдеттенгенмін және сіздін елеусіз 
әсерінізбен өстім. Сөйтіп, мен біздің қосылатынымызды, 
қайтсе де бірігетінімізді әркашан сезетінмін, әрқашан, есітіп 
тұрсың ба? 'Я

Алексей оның қолын ұстады — Зинаның саусақтары тоңып 
қалған екен, Алексей оны өз қолының жылуымен еитеп жылы- 
та бастады. -’Я

— Сіз білген де жоқсыз, ал мен әрқашан жан-тәніммен
еізбен бірге болдым. Институтты бітірдіңіз де, соншалык ұзақ- 
ка құрылыска кеттініз! Сіз туралы: «Ол жас, тәжрибесі жок, 
оған қыйын болады» деуші еді. Мен сізге жұмыс жеңілірек бо- 
луын тіледім және оіз туралы үздіксіз ойлаушы едім. Егер де 
бір адамды басқа өзін сүйетін адамы ойлайтын болса, оған көп 
көмек екендігіне мен сенуші едім, қазір де сенем. Мен сізге 
барлық жерде де көлеңкедеіі еріп жүрдім, ал сіз күдіктенген 
де жоқсыз. Алеша, менің түк жасырмастан, бірінші болып 
сырымды ашқаным, таңырқатып отырған жоқ па?— Ол қарсы- 
лық білдірмекші болып еді, Зина бастырмалатып: '%

— Солай болса да біздің арадагы бұл жагдай біртүрлі өз-
геше болып шықты. Мен сізді әбден жақсы білемеуші едім 
ғой. Алеша Ковшовты өз қиялымда қандай гүрде көруге тіле- 
сөм, оны сондай түрде жасадым ғой... Мен кейбір кезде: ол 
ойламаған жерде басқаша мінезді адам болып шыкса, меніи 
махаббатым сөнгені ме? — деп қорқушы едім. Я

Зина толқыған көңілін басу үшін, бір минуттай үндемей 
отырды да, одан соң бұрынғыдан бетер қыза сөйледі:

Менің таныстарым көп еді, кайсыбіреулері маған көз 
қырларын салып та жүрді. Бірақ мен олардың ешқайсысына 
қызыкпадым. Бір ашынған кезімде: осы сен кімді күтіп жүрсің, 
деп өзіме өзім күлетінмін. Сені білмейтін, саған келуге ұм- 
тылмайтын, сен туралы ойламаіітын адамды күтуге бола ма 
екен? Мүмкін ол тіпті, қазір тірі де емес шығар, сондай адам- 
ды күтуге бола ма?

Зинаның капаланғаны сондай, өзін-өзі тоқтатуға іпамасы 
келмей қалды. Ол отырған жерінен тезірек тұрды да, Алек- 
сейдің қолынан тартты.

— Күманданудың кезеңі өтетін, мен тағы да: бақыттылык-
тың, аздап мұңая күтудің сезіміне қайта көшетінмін. Ақыры- 
біз, ана арада, баспалдақта кездестік. Менің қасыңнан өте 
шықпаған себебім, енді біздің бір жерде болуымыз керек деп 
түсінгендігім еді. 1
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Анадағы кештен кейін мен әдейі кездескім келмеді, бәрін 
де оңашада ойланып, толғанып көрейін дедім.

Менің ойымда, киялымда жүрген Алешадан гөрі, сенің әл- 
декайда жаксы болып шыққандығың кандай жақсы болды! 
Өмірге жақын, сан кырлы! — Ол кушағын жайып, масаттана 
сөйлеп: — Маған осындай махаббат бергені үшін, букіл дүние- 
ні аймалап кұшактауға дайынмын!

«Біздің Зина каза тапты! Алеша, енді не істеукерек? Не 
істеу керек?»

Шынында ол енді бұдан былай жоқ, ол каза тапты, сен 
калайша түсінбейсің! Жауынгерлік тапсырманы орындауда 
жүрген Зинаның бейнесін өзінің көз алдына келтіруге әрекет- 
теніп, ілгері карай акырындап жүре берді.

Сол кезде, өзін кұрбан етуге әзір екендігін, шын махаббат- 
тың күшін көрсеткен Зинаның жай бір, карапайым кылығы 
келіп Алексейдің есіне түсті.

...Үйленген соң көгі ұзамай-ақ, соғыс басталудан үш күн бұ- 
рын, Зинаның шешесі бұларға карап отырып, әзілмен былай
деп сұрады:

— Үйленген жастар, бұдан былай калай тұруға ойлайсың- 
дар? Қандай жоспарларың бар?

Алексей де әзілмен жауап берді. Содан кейін бұлар өздері 
оңаша калды. Зина институтты бірге бітіріп шыккан өзінің 
жолдасының ойлап шығарған өнерлерін айтты.

— Бұдан былай қалайша өмір сүреміз? — деп күлімсіреді 
Алексей, әлгісұракты кайталап.— Біздің жоспарымыз кандай?

__ Жаксы өмір сүреміз, — деді Зина ойламастан-ак.— Не-
гізгі жоспарымыз ешуакытта да бөлек тұрмай, әркашан бірге
тұру. Дұрыс па? .

__ Әрине,— деп костзды дп, ол оилзнып кзлды. С̂ внің
жарты жылдай окуың калды. Ал содан кейін аспирантураға
түсесің бе? _ .

__ ^ аспирантураға түсем. Бұл шешілген мәселе. Іс жүзін-
де мен өзімнің екінші ғылми жумысымды жүргізіп келемін.

Зина осы туралы айтып отырғанда, Алексейдің орнынан
тұрып кабағын түйіп үйдің ішінде жүре бастағанын бірден
байкамай да калды.

__ £ гер де тырысып көрсем, Москвадан да қандаи болсын
бір жобалау конторларының біреуінен жұмыс табуға болаты- 
нын білемін,—деді Алексей көңілсізденіп.— Бірақ маған бұл 
жөнде ойлау кыйын. Ссн кұрылыста болған жоксың, сондык- 
тан онын не екенін білмейсің. Ал мен әруакытта да аюлар жү- 

гін МОнны кашық жерлерде құрылыс салуды арман ететін 
оаім. Жаңа орынга келесің: тайга, елсіз дала. Кетсең—сеніқар- 
тыііда завод пен кала калады. Жаксы емес пе? Онтүстік 
кұрылысынан кейін, мен Москвадағы конторлармен сыйыспан-
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тын шығармын. Қазір менің не Қыиыр-Ш ығыска, немесе сол- 
түстік Печора жағына баратындығым Бас басқарманың өзін- 
де шешіліп койған... л I  ‘Ц

Алексей терезенің алдына келіп токтады. Құрылыс өмірі- 
нен бірдеңе, әлде су баскан кездегі көпір салу үшін күрес, әл- 
де бұлардың салған жаңа жолымен бірінші поезд жіберуі ме, 
айтеуір бірдеңе ксліп есіне түсті. Я

— Біз бөлек тұруға тиісті емеспіз. Олай етпейміз де. Мен
сенімен бірге кетем,— деген Зинаның акырын даусын есті- 
ді.— Сені Қыйыр-Шығыска жібере ме, болмаса Печораға жі- 
бере ме бәрібір. Сен кайда барсаң, мен сонда барам. Аспи- 
рантураны да, Москваны да калдырамыз. Аздап, аянышты, 
бірақ ештеңе емес. Әдеттің тыныштық қалпын осылай жеңу 
керек... Ғылми жұмысты кұрылыста да жүргізуге болады. Сен 
маған көмектеспейсің бе?.. «

Зинаның сөздері оны өзгеше сүйсіндіріп жіберді. «Ол не 
жөнінде болса да осындай» деп ойлады,— кімді сүйсе соның 
жолына жанын да қыяды. Алексей өзін сентименталдык екпін 
мен басқа да әртүрлі сұлу кыймылдарға шорқак деп санай- 
тын, бірақ казір Зинаның касына келіп, тізесін бүгіп отырды 
да, оның колынан акырын сүйе бастады... Щ

«Ол тапсырманы орындаған, бірақ қаза тапкан!» — деген 
Гречкиннің күңгірт даусы есіне түсті. Сол кезде Алексей ко- 
мандирдің алдында тұрған Зинаны айкын көрді. щ

«Тапсырма өте қауіпті. Сіздер өлімге бара жатырсыздар. 
Егер де бойларыңызда батылдық пен күш жеткілікті түрде 
сезілмесе, дұрысы, барудан бастартыңыздар». —  «Мен бару- 
ға бел байладым. Менің күшім жететініне, сене беруіңізге 
болалы»,— деп ол саспастан батыл жауап берді. |

— Сактан жігітім,— деген қатты дауыс шықты. Сол арада
гүрс етіп мылтық атылды. Жап-жакын жерде салмақты бірде- 
не гүрс етіп жерге кұлағандай болды. «

Алексей екі қолымен ағашты кұшактап, тырп етпестен тұ- 
ра калды. Қарпов қасына келіп, оны иығынан тартты. Көзінен 
жасы парлап тұрған инженер бетін оған бірден бұра қоймады.

Енді біраз болғанда, ол айуан саған секіретін еді,— деді 
Иван Лукич, піөптің үстінде сұлап жаткан үлкен жабайы мы- 
сықты аяғымен нұкып. Оның шыныдай жарқыраған көзінен 
жыртқыштык реңі әлі кеткен жоқ еді.

Алексейдің аңға қалай болса солай карағанына Қарповтың 
ызасы келді. .1

Бойыңды бекітіп, енсеңді көтер! — деді Иван Лукич.— 
Сен казір кеудесінде жаны жоқ адам сыяқтысың. Қарашы 
жұрттың бәрі тіршілік етіп жатыр.
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Анналада ғасьірдан ғасырға дейін тынбастан келе жатқан 
өмір өпп жагыр. Октанканың мөлдір суы да сыбдырмен сыл- 
дыраи ағады. Екі бұлан су ішуге шығып еді, адамдарды көрді
дс, оф сскіріп зыта жөнсп, калың жанысқа кіріп кбтті. Биікте 
тоқылдақ та шаршамай тоқылдатуда.

Біреудің жағамен жүгіріп бара жатқанын көріп, Карпов 
сақтықпеп карабинін қолына алды. Аңшының құлағы адам- 
ның үзіп-үзіп алған демалысын айыра койды, ол өте асығыс 
болу керек. Міне адам бұрылыстан келіп шыкты: Кондрин 
екен! Пван Лукич оны Алексейге көрсетті. Кондрин бұларды 
баііқамады. Ол анадай жерден өзеннен су ішуге токтады. Сол 
жерде ағашка кіріп, жок болып кетті.

— Ж ігітім, бухгалтер тайгада не іздеп жүр? — деді Кар- 
пов тацырқай сұрап.

— Иван Лукич, бар,— деді Алексей шаршаған дауыспен.— 
Мен өзім қайтармын. Мені корғамай-ак кой, керегі жоқ. Егер 
де мүмкін болса, карабиніңді калдыр.

— Ж оқ, болмайды,— деп Карпов көнбеді. — Не істесен де 
мейлі, бірақ мен сенің қасыңнан кептеймін. Егер де үйге кайт- 
кың келмесе, тайгада бірге жүріп кыдырамыз. Егер де барғын 
келсе, геологтарға баралық, шерің таркар. Бұл жерден алыс 
емес. Мен еенің танысынды екі рет көрдім, ол сені ылғый ко- 
накқа шақырады.

Жарты сағаттан кейін олар Хмаранын экспедициясы тұрған 
жерге келді. Іргесі ағаштан салынып, төбесін брезентпен жап- 
кан бірнсше үлкен палаткалар өзеннің жағасындағы алаңға 
тігілген. Аг байлайтын жерде екі ат бастарын шұлгып дсрба- 
дан жем жеп тұр. Жағада жер бұрғыларынын мұнарасы кө- 
рінді. Ешбір жерде адам көрінбейді.

— Бұлар қайда кетіп қалды екен?— деп таңырқады Кар- 
пов.— Бұдан үш күн бұрын бұл жер базар сыяқты еді.

Екеуі палаткаға қарай жүрді. Бұларды карағанның ара- 
сында белгісіз болып тұрған шекара әскері токтатты. Ол бу- 
лардан жауап ала бастады да, Ковшовты танып коя қойды.

—  Ж олдас инженер, лейтенант Батурин о сы н д а д е д і ол 
жылы шыраймен.— Егер де көргіңіз келсе, ол анау палаткада,
баруынызға болады.

Лейтенант дауысты есітіп, осыларға караи өзі де келе жа- 
тыр еді. Ол, геолог Хмара мен экспедициядан тағы екі адам 
тұтқынға алынып, самолетпен Кончеланға жіберілгенін аитты. 
Қалғандары шаруашылықтарын жыйнады да, онграға кетті.

— Мұнда аздаған төбелес болды. Сіздщ танысыныз өзін
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ғасын беріп, ананын. үстіне мынамен ракаттандырып кондыр- 
ған болар едім,— деп ол шын көңілімен айтты да, өзінің жұды-
рығына карады.

Тоғызыншы тарау
АРАЛ МЕН ҚҰРҒАҚТЫҢ АРАСЫНДА

Мұз-сеңдер ағып барады, мұздар бейнебір теңіздің барлык 
жерінен осы тар бұғазға жыйналып жатқан сыяқты. Біресе 
олар су бетінен жоғалып, біресе қайтадан келіп, көктемгі жа- 
нылымға айдаған қотанды қойдай болыгі, мұхитқа қарай енте- 
лейді.

Полищуктің сегіз катерадан және он екі баржыдан кұрал- 
ған кішкене флоты жүзе бастауға дайын еді, бірақ навигация 
ашуға әлі ертерек болатын. Бұл кұрғаққа асыққан Беридзенің 
ашуына тиді. Кончеланнан бұғазға дейін салынып біткен жол- 
мен бүкіл арал бойын аралап өткен бас инженердің аралдағы 
учаскені Роговтың баскаруына калдыруға сөзсіз болатындығы- 
на көзі әбден жетті. Қазірде Георгий Давыдовичті көбірек 
тынышсыздандыратын Джагда бұғазының арғы бетіндегі мұ- 
най котаратын тораптың құрылысы болды. Бұғаздағы екі учас- 
кеден басқа, тағы да ондаған учаске бар еді, трасса бойынын 
бәрінде де пісіру жұмыстары басталып, баскарушылық көздін 
болуын кажет етті. Бір жерде отыруға болмады.

Беридзе селектормен өзінің бұдан былайғы жоспары жөнін- 
де Батмановпен келісті: олар Ковшовпен екеуі бір аптадан 
Чонграда болады, насос пен дизельдердің монтажына түсінуі 
үшін Филимоновка жәрдем береді, бұғаздан Адунға дейінгі 
хұрғактағы бас учаскеде пісіру жұмысын ұйымдастырады, 
одан кейін трассаның бойымсн Новинскіге карай кайтады. 
Бас инженер Тополев пен Таняны да өзімен бірге алып кетті. 
Кузьма Кузьмичке насос станциясының құрылысын басқару ісі 
тапсырылды, ал, Таняны — Новинск жақтан бастап байланыс 
линиясының тұрақты сымын бағанаға орнату үшін сонда жі- 
береді. Черновты осындай тапсырмалармен аралда қалдырды.

Филимонов селектормен: я
Дизель мен насостың монтажын бастай бере ме немесе ол 

бас инженерді күту керек пе? — деп сұрады. Беридзенін мон- 
тажды бастағанда бірге болғысы келді, бірақ оны бөгеу де 
кыйын еді, сондықтан ол тезірек кұрғаққа жетуге ұйғарды. 
Полищук әлі екі-үш күн күте тұру керек деп наразылық білдір- 
ді. Өзіие-өзі сенімді Рогов жанған отка май кұйгандай: чі

Достарым, тезірек кетіңіздерші, мені ығыр етіп болды- 
ңыздар ғой! Осынша бастыктың мұнда кажеті не? Менің бір 
өзіме де тар. Полищук сен үрейді кашырма, онан да капитан- 
нын орнына өзің отыр да, бұлардың кемесін өзің жүргіз.
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— Катера дайында! -  деп бұйырды Беридзе.
Қыстаи су көрмей сағынған Полищук ішінен риза болып, 

әрі қарсыласпаи бұйрықты орындауға жугіріп кетті.
Беридзе мен оның серіктерінің соңынан, сержанттың ай- 

дауымен аға бухгалтер Кондрин де келіп отырды. Беридзе бір- 
деме турасында Полищукпен сөйлесіп жатқанда, Кондринді не 
 ̂шін гу гқынға алғанын Таня мен Тополевке Қовшов айтып бер- 

ді. Бұ.і адам өзінің шын фамилиясын, сонымен бірге бұрынғы 
қылмыстарын жасырған, жұмысқа жасанды жалған документ- 
термен орналасқан. Механик Серегин есі кірген соң, Филимо- 
новқа бәрін де айтқан. Серегин Кондриннің мұның өміріне қас- 
тандык істегені және чертеждердің жоғалуы мен трубопровод- 
тан табылған тығын жөнінде де Кондриннің қатнасы бар деп 
аііыптаған. Осымен бірге мемлекеттік кауіпсіздік сақтау орын- 
дары Филимоновтың учаскесінде күдікті бір адам тапқан, одан 
жауап алғанда, ол Кондриннің тапсыруы бойынша механикгі 
элтіру үшін қастандық жасағанын мойындаған.

— Кондрин қылмыстарын мойнына алып па?— деді Таня, 
өшпендік көзбен ага бухгалтерге карап.

— Жоқ. Бұл ысылған сұркыя көрінеді.
Катер аралдан қозғалысымен-ақ асыккан Георгий Давыдо- 

вич көңілденіп кетті. Дүниеде оның бір жек көретіні, шешілген 
істің кешігуі немесе кейінге қалдырылуы еді, ол іс басталған- 
да, Беридзе оның табыспен бітетініне бірден-ақ сеніммен кірі- 
сетін. Жағдайдың өзгергендігі оның серіктерін де қуантты. Ең 
ақыры, Алексей де катерге мінген соң, сергіп кетті.

Соңғы күндері Алексейдің жағдайы Георгий Давыдовичті 
мазасыздандырушы еді. Иван Лукичпен екеуі екі кушдей Тай- 
ганы қыдырғаннан кейін, Ковшовтың шашына ак кірген және 
тастай қатты, әдеттегіден өзгеше тыныш болып шыкты. Берид- 
зе онан ешбір мұңын ніаққандай сөз естіген жоқ, оның өмірі- 
не ешқандай ауыртпалық кездеспеген сыяқты.

Бүғазда тыныш емес еді. Бұлтты күндегі күнгірт толкын 
катерді оп-оңай көтеріп шайкалтып, уатылған мұздарды сонын. 
маңына экеп тықсырды. Катердің үстіне жан-жақтан мұздай 
су шашырады. Аралдың жағасы тез көз ұшында қалды, алыс- 
тағы құрғақтың жағасы тұманның буынан көрінбеді.

Жолаушылар әбден тоңды — су үстіндегі жел суық, әрі өт- 
кір, киімнен, дождевиктен өтіп кетті. Таня төменге түсіп үлп 
көрсетті Оның сонынан Беридзе де, Алексеи мен іополев ге 
түсті. Іргесі мен төбесі және отырғыштары жылтыраған ақшыл 
көк сырмен бояған каюта жылы еді. Алексеи Танямен қатар 

отыірды, оларға қарама-карсы Беридзе мен Тополев орналасты.
— Қаланың мәдениетті жағдаиында бола қалғанда, сіздің 

әрқайысыңыз ең алдымен не істеген болар едіңіз. деп сұра-
ды Беридзе.
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— Маникюр,— деді Таня.— Өзінің қолына көңілсіздене ка-
рап.— Бұл қолдарға маникюр жасаушы әйел қандай ыза бол- 
ған болар еді! Одан кейін тамақты жақсы пісіретін үйге қо- 
наққа барған болар едім, онда үй қожаларының тыржыйға- 
нына карамастан, жақсылап түрып тойып алар едім. Одан ке- 
йін бір кино-театрдан екіншісіне барып, барлық сеанстарын 
көрер едім. . Я И

— Мен қыдырып жүрген адамдарды әшейін қарау үшін
парк пен бүльварларды аралаған болар едім,—  деді Кузьма 
Кузьмич.— Балаларын ертіп жүрген аналарға қарап сүйінген 
болар едім. Оларды көрмегелі нелер заман өтті!.. Бүкіл арал- 
да жалғыз-ақ әйел — Таня болды, бірақ ол да есепке кірмей- 
ді: ана да емес, бала да емес. -I

— Маған Умара: «Нефтепроводты тегіс пісіріп бітірген
соң, демалыс бер. Қазанға барам, сол барған күні-ақ үйленем, 
жалғыз тұруға болмайды, семья керек, бала керек, сүйкімді, 
жақсы өмір сүргім келеді» — дегенді айтты деп Беридзе есіне 
түсірді. Я 1

Таня, бүдан әрі ол не айтар екен деп күтті, оның көзқара- 
сынан Беридзе қысылып қалды, содан соң үндемей ойланып 
отырған Алексейге карап:

— Ал, сен ше? Тайгадан қайтқан соң неге бой ұрған болар
еді ң? І

— Залкиндтін жылы үйіне тұруға сұранар едім, жұмсак.
диваны мен бір үйдің бұрышын жалдап жатып алып «үш муш- 
катер» сыяқты уакыйғалы кітаптарды бірінен соң бірін оқы- 
ған болар едім,— деп Алексей өзінің ойыидағы тілегін солғын 
айта салды. 1

Беридзеніц жаны ашып кетті: «Байғұс-ай қазір сені бір 
жақсы семья, акылды, сүйкімді адамдардың қарауына — тым 
болмаса бір аптаға қалдырса». Ол дауыстап: I

— Адам қалыпты мәдениетті жағдайда тұрып, оған бәрі 
олай да емес, бүлай да емес деп наразы болып, күнкілдеп —« 
сарыуайымдап жүреді. Ал, енді тайгада немесе Арктикада бір 
жыл болса өзінің калдырып кеткен үйіндегі әрбір затын баға- 
лап, оның қадірін түсіне бастайды.

— Сіз қалаға бара қалсаңыз, шаштараздан сізге шакыру
кағаз жібереді,— деді Таня, оның сақалына қарап қойып.— 
Осы бір қап жүкті арқалап жүруден қалай жалықпайсыз 
екен,— деп сұрады. Я

— Шаштаразға бармаймын. Санақ есебі бойынша мүндай
сакал осы Қыйыр-Шығыста тек үш-ақ адамда: бір карт пар- 
тизанда, Рубежанск қонақ үйіндегі жетпіс жастағы күзетш і 
шалда және менде. Шалдар өлгеннен кейін бұл сұлулықка 
жалғыз-ақ мен ие болып қалмақшымын.

616



Әнгіме адамның мезгілінен бұрын картаю уақыйғалары
жаііына көшті.

Соғыстың әр айы бір жылға барабар,— деді Тополев.— 
Жыиырма жаска жаңа толған бозбала жігіт, бір жылдан кейін 
отызға жеткен кісімен кұрдастай болып калады. Мен, әрине, 
сыртқы пішінін ғана айтып отырғаным жок.

Алексей өзіне Таняның тесіле карағанын байқады да, одан:
— Рас, қартайдым ба?— деп сұрады.— Ақ шаш пайда бол- 

ған,— деп ол ақ сары шаштың арасынан айрықша көрініп тұр- 
ған бурыл шашын колымен сыйпап қойды.

Таня ол турасында ойлаған ойын жасырмады.
— Алеша, сен өзгеріп кектенсің. Ак шаш түк емес. Егер де 

былап деп аіітуға болса, бұрын сен барлық есік-терезелері 
ашык үй сыякты едің, ал, енді қазір сол үйдің есік-терезесінің 
бәрі де тас болып бекітілген тәрізді.

Георгий Давыдович бұған: «Алексей, сен бекер бұлай ты- 
ғырыққа қамалдың — кайғымен алысу жалғыз өзіңе қыйын 
болады» деп қоспакшы болып еді, бірақ оның жүрегінің жа- 
расына тимейін деп өзін өзі тоқтатты.

Олар суда жүзудің сондай тез біткеніне таң калды: катер 
бортымен бірнеше рет бірдемеге соктықты, тегі токтайтын жер 
болу керек, сөйтті де токтай калды. Шығатын баспалдакта
оларды Полишук карсы алды.

— Жолдас, бас инженер, пәлеге ұшырадық,— деді ол айып-
ты адамдай.

Беридзе Таня мен Тополевке каютада қалуға әмір етті де, 
Алексей мен өзі сыртқа шыкты. Жел кушеііе түсті. Катер фар- 
ватерді толтырған үлкен мұздардың арасына кысылып ка-
лыпты.

__ Мен бір жағынан айналып кетпекші едім, болмады. Мұз
тутасып кетті Өтіп кетпекші болып, шама келгенше олай-бұ- 
пай жалтарып жүріп көрдім. Кандай өкініш, жағаға дейін бар 
болғаны үш-ак километрдей жер калды, түк емес еді, — деді
үміті кесілген Полишук. . . . .

_  я түк те емес екен,— деп кекетті Беридзе, сөзін тісінің
арасынан шығарып, жағаның алыстан бұлдырап көрінген тол-
кынды жиегіне көз жібер^п тұрып.

— Мына жыйналған мұзды әрмен итеріп аидап керщдер,—
деді Беридзе Полишукке.

— Байкап та көрдік.
— Тағы да байкап көру керек,— деді Алексей, сөйтіп ол 

катердін командасындағы жігіттерге косылды. Олар ілгекпен 
музды борттан әрі карай итеруге тырысты.

* Полишук моторшыға жүгіріп кетті. Дабылдаған гудоктың 
даусы бұғаздың бетін жаңғыртты. Катер үлкен екі мұзға тұм- 
сык жағымен тіреліп, катты шайқалды.
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— Күшінді бекерге кетірмей, судын, түбіне, кұдаца түс,—
деді сол жерде сержантпен бірге түрған Кондрин, әзілдемекші 
болып. Ол айналасында тұрған сабырлы адамдарды көрген 
соң, жағдайдыц кауіпті екеніне түсінбеді.— Ж олдас бас ин- 
женер, имандарын айта беруге команда беріціз. И

— Сіз жарапазанды қойсаңыз, тегі, үндемесеңіз жаксы бо-
лар еді,— деп Беридзе оны кайырып тастады. ||Н

Ол катерге карап жылжыған мұзды тіреген Алексейдің 
кармағына келіп жабысты. -ЗН

— Алеша, өзіме кешірім жасай алатын емеспін! Мен осы 
жолға сонша асыгып едім, сендердің бәрінді де пәлеге душар 
еттім.

— Жұдырыкпен өзіннің көкірегіне ұра бер, жеңілдік бо- 
лар,— деді Алексей, катты итерем деп кызара әрі алқына. Д

— Сағырак болындар!— деді Полищук катерден кұлап
кете жаздаған тенізшінің біреуіне айкайлап. Ол инженерлерге 
баға бергендей болып қарады да, бұйрык есебінде: — Кезек- 
пен істейміз, әйтпесе көп ұзамай әліміз кұрыйды. Әзірге каюта- 
ға барыцыздар. Керек кездеріңізде шакырамын. Ж олдас сер- 
жант, сіз бізге көмектесіңіз. Н

— Ж арайды!— деп ол жауап берді де, Кондринге:— Мы-
на қармақты колыңа ал,— деп бұйырды... .аН

Желдің ызыіідап сокканы мен мұздың сытырлағаны каю- 
таның ішіне енді естіліп тұрды. Үзіп-үзіп берген гудоктын 
даусы келді. Мотор біресе басылып, біресе қайтадан жүре 
бастады, сол кезде катер бар пәрменінше шайқалды. Я

— Неге тұнжырадыңыздар? Қоркынышты ештеңе жок.
Аздап баска жаққа кыдырып қайтармыз,— деді Беридзе, тіс- 
терін жалтыратып. Щ

Георгий Давыдович Таняға қарама-карсы отырды. Қыз 
кымсынбастан, көзін айырмай оған қарауда болды. Я

— Сіздің көзіңіз қандай әдемі еді! — деді Беридзе өзінің
таңыркағандығын жасыра алмай. Қыздың көз карасынан мұ- 
ның жаиы жадырап кетті. -Л I

— Қандай? 1Я
— Сөйлейтін бе, немене... Ауызбен айту қыйын. Не ойлап 

отырғаныңызды, оның ішінен көруге болады.
— Менің ойларымды көзімнің айтып бергені жақсы болды 

ғой.
Татьяна, сенің көзің туралы Гейне былай деген,—  деді 

Тополев әңгімеге килігіп: —  «Оның көзі үлкен бе? Мен кайдан 
білейін? Оғымен сені атуға аузын саған қаратып қойылған 
зеңбіректің калибрін білуге бола ма». $

Таня мен Беридзе карқылдап күлісті. Алексей оларға әрі 
сүйіспеншілік, әрі мұқая карады да, жоғарыда не болып
жатқанына құлағын түрді. ^
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айталык,— деді Беридзе,—Не-
мссе мәңгілік проблемаларды шешелік. Бізді жағаға алып ба- 
рып ұрғанша, барлық проблемаларды шеигіп үлгіреміз.

- Мысалы, қандай? — деді Таня білгісі келіп.
— Қандайы болса да қайтеді! Махаббат, өмір, өлім проб-

лсмалары. Сіздіңше қалай, адамның бойындағы ең кушті нәэ- 
со не? у

Сірә, махаббат болар,— деп жорыды Таня.
- Ал, тілесеңіздер, мен дәлелдеп берейін, ең бастысы жә- 

не өзіие бәрін багындыра алушы — ол адамның ас қазанының 
сезімі! Өте дәлелді бір әңгімені айтып беруіме болады.

Беридзе мұны қатуланған түрмен айтты, бірақ, Таня кал- 
жың екенін түсініп, күдіктене басып шайкады. Тополев бір 
кезде ақырын, бірдеңені сезгендей күліп жіберді.

— Кузьма Кузьмич, сіз неге күлесіз?— деп сұрады Таня.
— Сіз бұл асқазан әңгімесін білуші ме едіңіз?
— Ж оқ, білмеймін. Мен көзімді жұмып едім, біз бір тәуір 

үііде кешкі шайды ішпекші болып жатқан сыяқты болып кө- 
рінді.

— Соған ұксайды,— деп Таня мысқылмен қостап кой- 
ды.— Кешкі шайдың үстінде үлкендер кішілеріне өздерінің 
откен кездегі бізге белгісіз көмескі өмірлері жайынан айтып
береді.

Қане, Кузьма Кузьмич, жасыңыз үлкен сіз бастаңыз.
Ме жөнінде айту керек?

— Не жөнінде? Алғашқы махаббатыңыз туралы болса да.
— Мен үшін ауыр міндет. Естегінің бәрі ұмтылып кеткен. 

Сол алгашқы махаббат дегеннің өзі менде болды ма екен? 
Есімде де жоқ.— Қарт көзі жайнап, қалжыңдай айтты,— Көп 
жасаған өмірде барлығы естен шығып кетіпті. Бұл ормандшін- 
де жасалган үлкен взрыв тәрізді: ағаштары өсіп, бұлбұлы сай- 
райтын-ды, бір кезде жұртка взрыв жасау керек болды. Міне 
сөйтіп еіикандай орман жоқ, тек жерден сорайған жансыз са- 
бағы тұр. Ал мен де бір кезде жасыл ағаш болған жансыз са-
бақпын.

— «Жалаңаш сабак, естегінің бәрі ұмытылып кеткен» 
деп бишара болуын қара. Бәрібір айтуға мәжбүр етем, ұл
каютада мен капитанмын.

Қарт Таняға қарады да, кенет бағыньгштылык жасап.
—  Жолдас капитан, тындаймын, мойын ұсынам!

—  Бұдан ондаған жылдар бұрын, біз, кемтрім Марфа Пе
ровна мархұммен бірге, топырағы торқа оолг,и ’ ^
өскен жерді араламақшы болдык. Мен демалыск 
сөйтіп менің бұрын тұрып, үйленген деревняма кеттік.

ОІІдаЛда белгЫ  ғой. бір алта боііы еголдан кетпеи б.р^се
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арак, бір есе бал қатқан шай ішумен болдық. Қонақтар ағы-
лып келіп жатты. • |

Бір күні кешқұрым терезенін. алдында отырып, деревняның 
хош иісті ауасын жұтып, оңашалығыма қуанып отыр едім. 
Кемпіріп келіп кірді. Сыпайы, әрі сөзіне мән бере былай 
деді:

«Кузьма Кузьмич, далада бір әйел сізді өте-мөте көргісі 
келеді. Әңгімелесем дейді». ; :л

Әңгіменің не туралы екенін аңғарғаным да, жауап беріп 
те үлгіргенім жоқ,'Марфа Петровна есікті шалқайтып ашты да, 
жасына сәйкес келмейтін түрлі түсті ашық гүлі бар сарафан 
киген, тым жаркыраған орамалы, алқызыл шарф таккан, та- 
палдау, жуан кемпірді әкеліп енгізді. Қонақ әйел менен көзін 
алмастан қарап тұр. Арт жагында — Марфа Петровна жымы- 
йып кояды. Мен де қонақ әйелді күтіп үндемей тұрмын. Кем- 
пірім былай деді: Ч

«Жарайды, сіздерге бөгет болмай, мен кетейін».
Сөйтті де, шығып кетті.
«Отырыңыз құрметтім, гекке кәрі аяқты талдырып кайтесіз. 

Маған бірдеңе айтпакшы ма едіңіз? Құлағым сізде». Л
Ол бірден ақтарылып кеткендей:
«Кузинька, мені шынымен танымадың ба? Жасым мені шы- 

нымен соншалық өзгертіп жібергені ме? Осы жакында ғана 
көше бойымен кетіп бара жатқаныңда, мен сені бірден таны- 
дым». ’Щ

«Мен сізді білмеймін, сүйіктім. Менімше біз ешуакытта 
кездеспеген болуымыз керек. Сіз, сірә, мені біреумен шатас- 
тырып отырған боларсыз, мен бұл деревняда жүз жылдай бол- 
ғаным жоқ». іід

«Жүз жыл емес, барлығы отыз алты жыл, — деп жөндеді 
әйел қонақ.— Осы уакыттың ішінде алғашқы махаббаттың шы- 
нымен ұмытылғаны ма?»

— Бұл тәрізді кенет уақыйғаға не айтарсың? Махаббат 
жайын әңгімелеуге мен қарт адаммын, бозбалалық күннен ай- 
рылдык, ол дүниеге кететін уакыт жетті,— деп түсіндірдім.

«Мұны есіту зәбір,— деді кемпір.— Сен маған жаксылап 
қарашы. анау бактағы орындықта түні бойы бірге отыратын 
өзіңнің Феняңді есіңе түсірші».

Қонақ әйел сәнқойлана түсіп, жымыйып қойды. Менен тер 
ағып коя берді. Оның бетіне қарадым да, шошып кеттім: «Я  
тәнрім, өмірім, сірә шынырау түбіне кеткен екен ғой! Гс тіке- 
леи тоқ етеріне келе жатыр, егер Феня болса, әлі есімде, мен 
оны менің бүлдіргенім дейтұғынмын, жастық шақтың кыялы, 
алғашқы махаббаттың тақырыбы, соншалықты кеудіреген 
жәндікке айкалып кеткені ғой! Я, жетті енді, сол махаббат де;- 
гцнін болды ма екен өзі?
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Оның касына келдім, керек десе қолынан да сүйдім отыр-
ғаннан кейін былай дедім: ’ к

«Қайтеміз, әнгімелесейік, өткен өмірдің қызыкты кезенде- 
рін сске т\сірелік. Біздің ендігі ісіміз, тек еске түсіру ғана 
емес пе, баска ештеңеге жарамаймыз. Менің кемпірімді ша-
қырганымыз орынды болар».

Біз ауызға алғанымызша, өзі де келіп кірді. Бетінде зілсіз
күлкінің іэі бар.

«Мсні де орталарыңа алыңдар. Ондай-мұндайларды еске 
гүсіре алармын. Енді үшеуміз бірге болсақ та бірімізге-бірі- 
міздін бөгетіміз жок»,— деді.

Алгашқы махаббаттың тарихы міне осындай...
Тополев бұрылды да, темекі сауытын алды. Таня әңгімеде- 

гі үзілісті токтатпай, Беридзеге қарап:
— Енді сіз. Алып асқазан туралы тарихыңызды айтыңыз. 
Беридзе ештеңе айтып үлгірмеді. Ойда жоқ жерден ашыл-

ған люктен су шашырады, жоғарыдан Полищук карады:
— Команданы ауыстыруды сұраймын. Жолдас Тополев пен 

Татьяиа Петровнаны козғамай-ақ қойған жақсы болар.
Танямен оңаша қалған Кузьма Кузьмич әкелік қамқорлық- 

пен оны өзіне карай тартты.
— Қорқасың ба, қызым?
— Ж ок, Кузьма Кузьмич. Тайгада мен өзімді бәріне де үй- 

реттім. Өзіме өте кыйын болған шақта соғыста өлім адамға 
үнемі төніп тұрады ғой деп ойлайтын едім. Қазір төніп келген 
қауіпті сезіп тұрғаным жок, өйткені сізбен, Георгий Давыдо- 
зичпен және Алексеймен біргемін. Мұндай жолдастардың ара- 
сында жүріп кайғыру мүмкін емес. Қайта, беріктік сактауға
жәрдем көрсеткім келеді.

— Қашанда өз дәрменсіздігіңді көргенің қолаисыз нәрсе,— 
деп карт күрсінді.— Міне, еиді отыр да күт: мүмкін қыңыр
жол апарып бір жерден шығарар.

— Кузьма Кузьмич, ештеңе емес, кыңыр жол бір жерге 
апарар,— деп Таня енді Тополевті жұбатты, оірақ ол ө
үшін қынжылған жоқ.

Аспанда кара бұлт түнерді. Бұғаздык бетінде ак көбжкаи- 
ады, катерді кыскан мұздар көбіктен Т1ПТ1 кшр1”емаіаы ©Зі
іуктің командасы мотор
уыспастан вахтада тұр. Оның аитуы жеоден бір-
ен Кондрин колдарына сырык альні Р нтеоүгеРтырыСТы. 
се мына жерден сығылыса бастаган л\ ын ,,лкен
'атердің үстінде тұру өте кыиь'” б0ЛНдаМдардьі да̂  көбігі кө-
ырықты жел жұлып әкете жаІД т ’ жүмыРртканың кабығы 
ірген суға тоғыта жаздады. Кат р, V
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сыяқтанып, кенеттен пайда болған таудай судын, үстіне көтері- 
ліп, екпіндеіі төмендеп, кұлады. '

— Сактанындар! — деп ескертті Полищук, катердің ернеуі-
не сүйеніп. =

Су таскыны катердін үстінен өтті. Полищук бойын жазып 
сырыкты мұзға тіреді. Инженерлер мен сержант та сырықпен 
тынбастан кыймылдады. Полищуктін көзі тағы да Кондринге 
түсті: бухгалтер сырығын түсіріп жіберіп, дір-дір етіп ернеуден 
үстап түр. :||Я

— Кет, бұл арадан! Оңбаған! — деді Полищук ашулы ай-
ғайлап.— Жолдас Беридзе, мынаған каютада отыра тұруға 
рұксат етініз,— деді сержант Кондринді көрсетіп.—  Бұл ара- 
да жұмыска кесел келтіреді, қарауға да жиркенішті. |

— Жарайды,— деді Беридзе. Щ
— Төменге, каютаға б а р !— деп бұйырды сержант, Кон-

дринге. Кондрин де жазығын куанышпен мойындап, акырын, 
еппен басып люкке карай кетті. " Я

— Егер де катерді калдыруға тура келсе, бұған не істей-
сіз? — деп сұрады Ковшов. і

— Мүмкіндігінше ж ағаға жүзіп өткізсем де, жеткізем.
Жолдас Полищук жәрдемге бір теңізші берер. М

— Бізді мұздан жел кұтқара ал ады !— деді Полишук се-
німмен:— Тек толқын қатты көтерілмесе болғаны. „(И

Алексей мен Беридзе ентігіп, көңілдері кобалжыған және 
үсті-бастары су болып каютаға келіп кірді. Бұлардың жауынға 
киетін резина плаштарынан еденге су сорғалап тұр. 3

— Екеуіңіз екі түрлі адамсыздар, сонымен қатар біріне
бірің кандай ұксассыздар!— деді Таня акырын, бұларды ашык- 
тан ашық мактан етіп. Таняның бұларға шын көңілінен бір 
жақсы сөз айтқысы келді. Щ

Инженерлер біріне-бірі қарады да, катар отыра кетті. Кон- 
дрин шығатын есікке жакын баспалдактың ұютінде отыр еді. 
Кұты ұшып, іреиі кашкан және онысын жасырған да жоқ.

— Біз немізбен ұқсаспыз? — деп сыпайылай сұрады Бе-
ридзе, қыздан көзін айырмастан қарап отырып. Басына бай- 
лаған орамалы 'Ганяны жаңа бір әсем түрге келтіріп жібер- 
ігендей еді. щ

— Кеменің нағыз апатка ұшырағаны жайында Рубежанс- 
кіде бір таныс теңізші маған әңгіме еткен еді,— деп, Таня «на- 
гыз» деген сөзді салмактап айтты,— Охот теңізінде біздің бір 
кішкене кемеміз катты дауылға кездесіпті. Бүкіл экипаждан 
тек үш-ақ адам аман құтылған...

Таня сөйлеп отырып жол серіктерін бакылап отыр. Алексей 
тіпті қаннен каперсіз, болып жаткан әңгімеге мүлдем селқос 
карап отыра берді. Тополев өзінің оііларына жымыйып күлді де, 
мұртын сыйпап қойды. Кондрин айнала карап аландап, осы
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к,азір каютаны басып жаншатынын күтіп отырған тәрізденіп 
отыр. Ал Беридзе өзінің өткір көзімен «темекі тартылмасын» 
деген жазуға соткарлана карап койып, темекі тартып Таняға 
Да ұсынды. Таня бетін оның бетіне жакындатып, темекіні еп- 
сіздеу тұтатты. Жоғарыда Полищук тағы да мылтык, атты. 
Мотор жұлкына тарсылдады...

— Біздің кішкене кемеміз сыкырлайды, сыртында темір 
кабы жоқ деп ойлауға да болатын,— деді Беридзе.

Таия күлді де, түтінге шашалып жөтеліп қалды.
— Георгий Давыдович, еш)'акытта өтірік айтушы болма- 

ңыз, сіздің өтірігіңіз тіпті беп-белгілі болып тұрады. Кеме- 
шенің сықырлайтын себебі, оның сыртында ешқандай темір 
сауыты жоқ.

— Сіз кеменің нағыз апатка ұшырауы жөнінде әңгіме ай- 
тып едіңіз ғой,— деді Кузьма Кузьмич еске салып.

— Бірақ, олар өлімнен қорықпастан, өмір үшін күрескен. 
М аған бұл тарихты айткан адам,— аман калған үшеудің бірі, 
мені таң қалдырған бір сөз айтты. «Егер де адамға кауіп төнсе, 
тіпті ажал жетсе, ал мұньгң өзі оған белгілі болса, ол бар қай- 
ратын бойына жыйнап, ешнәрседен қорықпауы керек. Сонда, 
өмірде не нәрсе қымбат болса, соның бәрі оған белін бекем 
буып күшеюіне жәрдем береді. Ол соңғы минутында адамшы- 
лық арын жоймай, аброймен өледі».

Кондрин кайғырган күйі аң-таң болып, бетін Таняға қарай
бұрды.

— Жігітім-ак екен саб аз!— деді Кузьма Кузьмич кырыл- 
дап. Жоғарыда катердің үстінде тұрғанда оған салкынтиіпте 
үлгіріпті. Ерлердің көңілін көтеруге тырысқан кыздың ерлігі 
оны таң калдырды.

— Былжырак сөз, мұның бәрі ақымақтық! — деді Кондрин 
зілді дауыспен.

Ол кызарған кішкене көздерімен жол серіюгеріне ұнатпаи 
қарады. Олар көңіл де бөлмеді, оны бұл жерде жоқ есебіне

— Өмірде соншалық жақсы нәрсе оолмаиды,— деді Конд- 
рин.— Әркімнің өз жаны тәтті, ал өлімнен жұрттың бәрі де 
коркады. Сіздердің де суға батқыларығі келмейді ғойі Қазір 
сүйікті тәп-тәуір дос-жаран болып отырғандарыңыз, аман- 
есен құтыламыз деп сеніп отырсыздар. Ал егер де бататын күн
,.Са, жүзгіш дөңгелек үшін таласып қырқысасыздар.
' Бұл ойда жок жерден сөйлеген сөз, айтқандарының мәні 

Т а н я н ы  таң қалдырды және одан да гөрі таңыркатқан нәр- 
се Кондриннің ызалы әрі сенімді үнмеи сөйлегені, Таня 
оған окты көзімен қарады, ол кыздың қарағанына шыдай
а л м а д ы .

_  Біздің ешкайсымыз бірімізбен-біріміз қырқыспақшы
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емеспіз,— деді Таня.— Қайта, бірімізге-біріміз көмекке кол 
ұшын беруді куаныш етеміз. Егер де сіз осылай ойласаныз, 
жаксы іс емес. Демек, сіз жолдасыныздың қолынан жузгіш 
дөнгелекті тартып алуга дейін барады екенсіз ғой. «

Кондрин бірдене айтпакшы болып еді, бірак көз ашып 
жұмғанша катерді жантайта ұрған екпіннен ол корқып кетті. 
Желдің ыскырығы күшейе түсті. *яИ

— Жолдастар, дауыл күшейді,— деді Беридзе. I
Катерді тағы да шайкалтты. Таня мен Алексей өздерінің

орындарында орнығып отыра алмады. Қыз өзіне карсы отыр- 
ған Беридзенің алдына барып кұлады, Алексей Тополевке құ- 
лады. Беридзе шыдай алмай Таняны сүйіп алды. Кузьма Кузь- 
мич Алексейдің құлағына сыбырлады:

— Достым, тек сенің аман калуың үшін, өзімнін қарт жа-
нымды кыюға дайынмын. Ш

Кондрин байкамай калған бұл уақыйға, баска жолаушы- 
лардың бәрін катты қобалжытты. ' 1

Өзінін жүрек кобалжуын басып, Беридзе Ковшовка қара- 
ды, ол мұны сөзсіз түсіне қойды. Инженерлер баспалдақпен 
жоғары шыкты да, люктің кақпағын күшпен ашты. Дауылдың 
тарсылы каютаға кірді. Кондрин де баспалдакпен екі кадам 
жоғары басты. Оны су карсы ұрды. Нақ төбесінен сарт етіп 
какпақ жабылды. Бухгалтер асып-сасып кері кайтты. Таня 
келекелей күліп, оны бақылап тұрды. щ

Беридзе мен Алексей Полишуктің касына зорға дегенде 
жетті. Ол өңі кашып, беті бозарып сұп-сүр болып кеткен, сөзін 
бөліп-бөліп инженерге айкайлады: 1

— Кайткенмен де жағаға таман тартып келем! Тағы да аз-
ғана кідірсе!.. Мотор істемейді! Бірак тұткыннан кұтылдык! 
Суға түспеуге болмайды!.. Қарт пен Таняны әзірлеңдер! Ар- 
тык киімді тастандар! Жүзгіш дөнгелекті алыңдар! |

Каютаны катты шайкап, сілкігені сондай, тіпті екі қолмен 
бірдей ұстанғанның өзінде отыру кыйын болды. Солай бо- 
ла тұрса да, каютаның қабырғасы инженерлерге дауылдан үл- 
кен корғаныш сыяқты болып көрінді. Боранға осылайша кез- 
дескен жолаушы карлы дауылдан баспаналауды ойда жоқ 
жерден тап болған күркеден іздейді. Беридзе Таняға карады 
да, жымыйып күлді.

— Конекей, достар, бұл жерден шығу керек,— деп Ковшов
сабырмен айтты да, өзінін плащы мен курткасын шешіп лак- 
тыра бастады. 5

— Алындар, әлдеқалай керек болар,— деп Беридзе Таня 
мен Тополевке жүзгіш дөнгелек берді.

Ал, калай, менің өліуім керек пе?! Жүзгішіңнен маған 
да бер! деді Кондрин жіңішке дауыспен, баспалдақта тұ- 
рып айкайлап.

,6 2 4



— Жоғары бар, сержант берер,— деп Беридзе Кондринді 
жаратпай теріс қарады.

Бухгалтер аяғын тықылдатып, баспалдакпен жоғары өрме- 
леп шықты. Ашық тұрған люкке су толқып соғып, кіріп тұрды.

— Ал, сіз ше? — деп сұрады Алексей Тополевтен. Қарт 
сырткы киімін шешуге асыкпай тұр.

— Алеша, сіздер мені есепке алманыздар. Сіздерге күште- 
ріңізді сақтау керек, менімен азаптанудың керегі жоқ.

— Ондай сөзді айтпаңыз, Кузьма Кузьмич!— деді Таня 
қыйналып.— Сізге бүйдеу қалайша ұят емес?

— Мен өте жаксы жұзем,— деді Беридзе.— Алеша, сен 
Кузьма Кузьмичті қолдап отырасың. Теңізшілер Таняға кө- 
мектеседі.

— Георгий Давыдович маған көмектесудің керегі жоқ, мен 
Адунда өскен қызбын, кит балығы сыяқты жүзем.

— Георгий, сен бізді алдама? Сеиің қалай жүзетінінді мен 
білемін,— деді Алексей қабағын шытып.

Ол кішкене баланы шешіндіргендей Тополевтің үстінен 
пальтосын шешті. Алексейдің сөзі Таняны қобалжытып жібер- 
ді. Таня Алексейге жалынғандай боп қарады. Ол көз қарасы- 
нан-ақ түсініп, басын изеді.

Катер қатты сілкініп қалғанда, бұлар кұлап түсті. Кішкене 
кеме екіге қак бөлінген сыяқты, қатты сарт ете түсті. Каюта- 
дағылар шығуға ұмтылды. Люктің ішінен теңізшілердің біре-
уінің басы көрінді. „ . .

— Шығыңдар! Тезірек!—деді ол аиқаилап. Алексеи жүзгіш
дөнгелектерді алды да біреуін Тополевке, екіншісін Таняға 
кигізді. Қыз бір ғана секундқа Алексейдің құлағына аузын
такап: . .

__ Алеша, Беридзені сақтап қалыңыз,— деп сыбырлады да,
катты сүйіп алды.

Сонсои қоштасу үшін Георгий Давыдовичке ұмтылды. 
Алекеей Кузьма Кузьмичті қүшақтап алып, шайкалып турған 
баспалдакпен жоғары көтерілді. Бұлар катердін үстіне шықты. 
Уілдеген жел үйіріп барады. Жапандағы жабайы апатта, ас- 
панныц қайда, жағанын кайда, бүғаздың каііда екенін түсіну 
кыйын еді. Бәрі де мыйдай араласып кетті. Катер біресе төбе- 

ү - п ғ а н д а й  токтап, біресе жұлкына ілгері карай ұмтылды.^
— Мотор мүлдем істеуді койды! — деді Полищук Георгий

Павыдовичкё.— Жүзу керек болар.
А л е к с е й  абыр-сабырда Кондринді көрді. Қорыкканынан 
• каШІ<ан бухгалтер, екі қолымен машина бөлімінің будка- 

Т шын қоршау ағашынан үстап тұр екен, үстіне жүзгіш дөң- 
С ек киіпті. Сондайды Танядан көріп, бір қолымен соған жа-
ЛІңып өзіне карай тартты. .
°  ’-рарТ колыңды! — деп сержант оны қағып жіберді.

40— В. Ажаев.
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—  Жігіттермен бірге, Таня мен Тополевті құтқарындар. 
Георгий Давыдовичті мен өзім алам,— деп келісті Алексей 
Полишукке тез-тез сөйлеп.

Катер жантайып қалды. Толқын оны кайтадан тағы көтеріп 
тастады.

— Катерді тастандар!— деп Полишук айқай салды.
— Секір, сұмырай!— деп ақырды сержант, қорқып тұрған 

Кондринге.
Алексей өзімен бірге Беридзені жетектей, күмп беріп ирім- 

ге түсті. Мұздай судан жүрек тітіркенді. Беридзе Алексейдід 
қолында бұлкынып, оның судың бетіне шығып жүзуіне бөгет 
жасайтындығын бірден сезді. Ковшов судың ішінде оның ша- 
шыпан қатты тартты, Георгий Даводывич Алексейдің не талап 
ететінін түсінді де, қоя қойды. Бұлар бірден су бетіне шықты.

— Былай қарай жүземіз, жаға ана ж а қ та !— деп көрсетті
Алексей Беридзеге көмектесіп. I

Катер де, жолдастары да, ештеңе де көрінбеді. Толқыв 
бейне бір асау аң сыяқты бұларға тарпа бассалып, біресе ас- 
панға ұшырып, біресе төмен лақтырып, тебелерінде ойнады.

Беридзе катты аптықты, басын шайқап, бірдеңе деп айқай- 
лағысы келіп еді, бірақ суға шашалды.

— Георгий, сабыр ет! Күшіңді са қ т а !— деп айқайлады
Алексей, ал өзі денесінің мұздап бара жатқанын сезді, бірак 
кажымауға тырысты. 'Я

Оныніиы тарау
БДТЫРЛДР ТУРАЛЫ ЕРТЕП  |

Алексейдің түсіне: нанай Володька Ходжердің өлең айтқа- 
ны, өзінің ертегі-өлеішерін айтып отырғаны енді. Әңгімешінін 
даусы қыздың даусындай жіңішке және нәзік, дәл құлағына 
жакын жерден естіледі, бірақ Ковшов қаншама тырысса да, 
Володьканы көре алмайды. і Н

Осының бәрі қалайша құпыя жасалады? Сөзбен бірге ер- 
тегінің тез өзгеріп отыратын суреттері де бір мезгілде келіп 
шығады, енді тіпті бір қызығы, мұның ішіне оның өзі қатнасып 
отырады. I

Бірінші ертегі — Джагда бұғазындағы Мылво селеніндегі 
Макар деген мерген-нивх жайында. Щ

«„.Макар мылтық атуды жақсы үйренген, өй сондай жак- 
сы үйренген. Оны Гибелька атай үйреткен. Тайгаға анға шык- 
канда Макар ақ тиіннің көзіне тигізеді екен — ол сондай мер- 
ген! Онысы майданда да іске асыпты. Макардың алғашқы ат- 
кан оғы фашистің маңдаііын тесіп өтіп, кұлатыпты. %

Фашист құлағанда, Макар сіреңкенің тағы біреуін алып
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корабына салыпты. Қорабы толғанда, Макар оны Қыйыр-Шы-
ғыстағы Гибелька атайға жіберетін болыпты.

Әскерлер, Макардың жолдастары, Макар үйіне сіріңкені 
несіне жібереді екен?— деп күліпті.

— Ау, достым, сенің баска дурысырак сыйлығың жок па? 
Еліңе болмашы посылка жібересің, оның калай депті?

Макар күлмепті. Бірак біз өзіміздің Макарды жақсы біле- 
міз, ол ешуакытта күлмейді, бала кезінде де үлкен кісі сыяк-
ты салмакты болатын.

— Үйдегілер менен посылка алғанды жаксы көреді. Ме- 
нің Гибелька деген атам бар, ол мектепте окымаған адам, 
цифрларына түсінбейді, оған сірінкемен санау оңай,— Макар 
жолдастарына осылай деп жауап берген.

— Ендеше, біздің де тағы он қорабымызды ал, мейлі, се- 
нің атаң тілегенінше санай берсін, деседі.

— Атайға сіздердікі керек емес. Гибелька атайға тек өзім- 
нің сіріңкемді жіберем деп кана уәде берген едім.

Макардың сыйлығы Мылво конысына келіп жетіпті. Ги- 
белька куанып, сірінкенің біреуін де калдырмастан, біреуін де 
жерге түсірместен, барлығын кайта-кайта санап шығады. Қо- 
рабына қайтадан салып, тығып койыпты. Атайдың фанзасын- 
да газеттен кыйып алған Макардың суреті жапсырулы түрға- 
нын көрдіцдер ме? Оның касындағы сөренің үстінде үш корап 
сіріңке жатыр. Әр корапта елу сіріңкеден, барлығы бір жүз 
елу сіріңке— демек, бір жүз еау фашист бұл дүниеден жоқ бол- 
ған. Өте жаксы. Макар, жігіт екен!

Гибелька атай председательге барып:
— Никифор, жұртты жыйна, Макарға жауап берелік деген.
Нивхтар клубта сөз сөйлеп, сөздерінің бәрі жазылып алын-

ған да Макарға хат болған. Ерлер мен әйелдер самолетке деп 
Никифорға акша берген. Біреулер акшадай, біреулері тері 
берген Енді бір азғана акша жыйналса, үшінші самолет бола- 

ы Дгі Макарға деген хат майданға кетіпті: «Рахмет, сәлем- 
темеңе рахмет. Тағы күтеміз, Неміске соккы бер...»

Көргендері — таза, шат, сәл күлдіргі дауыспен айтылған, 
еотегіге әдейі арнаған, бейнелеген сурет сыякты болды.

Алексей Макар майданда фрицтерді аулап, сіріңкілерді бі- 
рінен соң бірін сала беріп, бір корабын жыйнаған соң, оны 
Қыйыр-Шығыска жіберіп жатыр.

Гибелька картка анналып кеткен Алексеи, Мылво коны- 
ындағы өзінің фанзасында отырып, асыкпай-саспай сіріңкені

п қояды, содан кейін клубта сөз сөйлейді, Никифорға са- 
мотет сатып алуға деп теңіз аңы мен күндыздың терісін бере- 
лі Макарға деп жазған хатты почта тасушыға колынан тап- 
сырады, тек одан жоғалтып алмауын сұрайды.

Алексей — инженер Қовшов, жерде, Беридзенің касында
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жатыр, ал өзі не болғанын түсіне алмайды. Ол ертегіні аз есіт-
кен жоқ, оларды оқыған да, ертегі-пьесаларды сахнада да көр- 
ген, бірақ оларды бірден естіп те, көріп те, және онда өзі де 
қатнасқандықты ешуақытта көрген емес-ті. Я В

Екінші ертегі-жыр — сақалды инженер жайында. Алексей 
Беридзені көрді де, оған катты куанды: «Георгип сен қандай 
данкты адамсын, міне, халық сен туралы ертегі шығарып та
койған. Біздін ісіміз ешкімге де белгісіз болып қалады деп, бе- 
кер уайымдағансын». Щ

Одан әрі қарай ертегіде Үлкен бастық және Ж ас Алеша ту- 
ралы айтылады. Сонда Алекеей өзінін алдында тұрған Батма- 
нов пен Беридзені және өзін өзі көрді. Я

«....Үшеуі де батыл басып тайгаға кірген екен, тайга оларға
бас иіп, жол беріпті. Аю, жолбарыс және баска андар жан-
жакқа босып, қашып кетіпті. Үлкен бастық, сақалды инженер
және Ж ас Алеша орманды қыйрата, сындыра тез аралайды —
олардың жүрген ізінен бірден жол ашылып калып отырады.
Сол жолмен трактор жортып, тарсылдап, түтіндетіп темір тру-
баны сүйретеді. Ол өзі қап-қара және ұп-ұзын екен — бір ше-
ті бір жақта жатса, екінші шетіне көз жетпейді екен, тіпті көк- 
ке барып тіреледі екен.

Үлкен бастық Сакалды инженер және Ж ас Алеша теңізге 
келді. Судың кең құрсағы олардың алдында жайылып жатыр.

— Теңізден алыста, адам бармас бір аралда жер астынан
мұнай дейтін май шығады. Жоғары шапшып шығады да, жо- 
ғалады. Бұл мұнай трубамен майданға карай ағызылсын. 
Сталин осылай әмір етті,— дейді Үлкен бастык. 1

Суға тракторды салған еді — батып кетті. Машинаны сал- 
ған еді — ол да батып кетті. Трубаны пароходқа салды, оны 
да батырып жібере жаздады. Трубаны аралға енді қалай жет- 
кізу керек? Үшеуі бірдей теңіздің жағасында тұрып, қатты ой- 
лады. Ж ас Аленіа жерге жата қалып, қайғыра бастады: '|і

— Л\айданда бензин жетпес. Танктер тоқтар, машиналар 
тоқталар, самолеттер ұшпайтын болар. Енді не істеуіміз керек?

Бұларға Адуннан балыкшы Иван да келіп үлгірді. 1
— Менің сіздерге көмектескім келеді...
Алексей түсінде қуанып:
— Міне, енді Карпов та ертегіге кірді. Амансың ба, Иван

Лукич! '1
...Үлкен бастық былай деді: / Я
«Үшеуің жүзіп аралға барындар. Сақалды инженер жол 

көрсетіп, толкынды айдап отырсын. Ж ас Алеша мен балык- 
шы Иван трубаны сүйресін. Мен жагада калып, арт жағынан 
итеремін. Асыға, тезірек жүзіңдер, майданға мұнай өте керек
болып жатыр. Мұнай трубамең аққан кезде, мен мылтык 
атармын, сонда сіздер есітерсіздер,— деді.
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Үлкеи бастык судың жағасында калды. Сакалды инженер, 
Ж ас Алеша және балыкшы Иван аралға карай жүзе бастады. 
Труба ауыр болып, балыкшы Иван мен Ж ас Алешаны судық 
түбіне карай тартты. Екеуі де әлі кұрып шаршады, бірак тру- 
баны аркаларына салып алып жүзе берді. Сакалды инженер 
алда еді, бұларға жәрдем бергісі келіп, айналып бұрылып ка- 
рап кояды, бірақ, оның өзінің жұмысы да көп — жол көрсету, 
толқынды жайпау және балыктарды куу...

Аралға тіпгі жакын жүзіп келді, тіпті аз ғана жер калды. 
Сол кезде бұларға ең үлкен балық дүрсе коя берді. Сакалды 
инженер онымен алыса бастады, оған әлі келмеді, күшті балык 
кездескен...»

...Алексей жерде жатыр, кұлағына ыңқылдаған дыбыс ке- 
леді, ол мұның катарында азап шегіп жатқан Беридзе, Алек- 
сейдің ұшып тұра келіп жолдасына жүгіріп барғысы келеді, 
бірак, оған әлі жоқ: ертегі айт-ушының даусы тағы естіледі:

«...Балыкшы Иван мен жас Алеша аралға жүзіп жетіп, тру- 
басын жағаға сүйреп шығарады, мұнайдың тайгадан жоғарьі 
көтеріле кап-қара бағандай аткылап турғанын көрді. Олар бұл 
атылған мұнайды трубаға карай бұрды, мұнай трубамен аға 
жөнелді. Арғы жағада тұрған Үлкен бастық мылтық атты. Де- 
мек, мұнай оның касынан майданға карай аккан. Балыкшы 
Иван мен Ж ас Алеша «ура» деп айқайлап жіберді. Ал, Са- 
қалды инженер әлі күнге теңіздегі балыкпен алысып жатыр — 
оны жеңу тым қыйын болды. Балыкшы Иван аралдз трубаны 
карауға калып, Жас Алеша теңізге қайтып, Сакалды инже- 
нерге жәрдемдеседі. Олар екеулеп жабылып, балыкты тез өл-
тіреді.

Ж ас Алеша сакалды инженерді бір колымен ұстап алып жа- 
ғ а ғ а — Үлкен бастыкка карайжүзе бастайды. Ортасына денін 
жүзіп барғанда, теңізде дауыл көтеріліп, бұлар тағы пәлеге 
душар болады. Бұларды толқын ағызып алыска алып кетті. 
Сакалды ипженердің енді жүзуге әлі келмейді. Ж ас Алешаға:

__ Мені қалдырып кет, мен-ак өлейін, ал сен аман кал.
Жас Алеша оның сөзін тыңдамайды. Ол жүзген үстіне жү- 

зе  береді. Бір дәу толкын бұлардың екеуін де бір кезде жаға- 
ға шығарып тастайды. Біздің нивхтар Сакалды инженер мен 
Жас Алешаны жағадан тауып алып, тамактандырып, ұйқыға 
жатқызды. Сакалды инженер мен Ж ас Алеша рақаттанып дем 
алсын, оларға ешкім тимейді, нивхтар оларды зәбірлетпейді, 
нивхтар олардың досы... ұлы достар...»

Ертегі айтушының даусы үнді әрі мейрімді, тыңдауға да 
сондай жағымды еді. Бірақ тұткұйылдан шыкқан катты дауыс 
оны бұзып жіберді:

— Алеша, сен неңді карап тұрсың! Таня суға батып бара- 
ды рой! Алеша, тезірек! Таняны суға кетіруге болмайды!
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Алексей бар күшін сала тырбанады: бұл дауыс жәрдемге 
шакырған Беридзенің даусы, кешігуге болмайды.

Бейнебір шырмалған түсауды үзгендей болып, Алексей кат- 
ты кыйнала күш жүмсап. акырында оянып кетті. Өздері жат- 
кан ескі қосты көрді. Мүның катарында аунап түсіп және кат- 
ты ұйкысырап Беридзе жатыр. Таң атып калыпты. Қостың \ти 
бүрышты есігінен жарық түсе бастады. Нивхтар оттың жанын- 
да, ауларын жамап, әнгімелесіп отыр. Алексей бұлардық ара- 
сында отырған колхоздың председателі Никифорды таныды. 
Оның катарында аузына трубкасын салған карт жантайып жа- 
тыр, котелокті оттың үстіне ұстап бірдеңені акырындап ара- 
ластырып кояды. Бұл карт, тегі, Гибелька атай болса керек. 
Сондай үйлесімді, әрі жас адамша кажымай ертегі айткан бұ- 
лардың кайсысы болды екен?

Беридзенің біресе айкайлап, біресе сыбырлап, ұйкысырап 
сөйлеген сөздеріне нивхтар үндеместен таңыркап, тындап оты- 
ра берді. ■

— Сенімен екеуміз гана калдык, өзіміз ғана. Алеша. сен
неге үндемейеің? Үндемегенің кандай коркынышты! Түсінем, 
түсінем! Сен жүбата білмейсің... Мен де білмеймін... т Я

Никифор, трубкасын алып былай деді: ' Я
— Сакалды инженердің жүрегі үлкен адам екен. Оған тым

ауыр. Әйелі де аянышты, жолдастары да аянышты. Олар өл- 
ген болу керек. ЧН

Алексейдің жүрегі зу етіп кетті. Демек, енді ештеңе кал- 
мады. Нивхтар Таияны да, Қузьма Кузьмичті де, адамдарымен 
Полищукті де, сержантты да таба алмаған. Тек Кондрин ғана 
аянышты емес — ол сұмырайға сол керек. Я

Оттың жанында отырған адамдар бірден бұрылып бұғазға 
карады. Гибелька карабинін колына алды. Түрі адам көргісіз, 
өңі кашкан, әбден сыйкы кеткен бір адам: Кондрин-Сомов от- 
тың касына келді! 'Щ

— Мен суға баткан катерден келдім. Көптің ішінен бір
өзім ғана аман калдым, калғандары каза тапты,— деді ол кү- 
бірлеп.— Маған жылынуға мүмкіншілік беріндер. Там ак та 
беріндер, дем алуым керек. | 1

Нивхтар бухгалтерді отка жакын отырғызып, оған бірінен 
соң бірі котелоктерінен алып балық бере бастады. Кондрин 
ашкарактанып какала-какала тамақты шала шайнап жұтып, 
котелоктен көзін алмай каран берді. Никифор мүсіркей басын 
шайкады.

Алексей зорға дегенде орнынан тұрды, кұлағы шулап, басы 
мең-зең болды. Сәл тұрды да, тәлтіректеп шығып кетті. Оны 
көрген Кондрин оттың касынан каша жөнелді. Ж олдағы ағаш 
тамырына сүрініп айкай сала кұлады. Үшып тұрды да, шыр- 
пыларды сындыра-мындыра жүгіріп кетіп барады. Алексей
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шаршаған аяғын әрең дегенде сүйретіп кашкынды қуа жөнел-
ді. Қолдарында карабині бар Никифор мен Гибелька одан
озып кетті.

— Бұл жаман адам ба? Неге қашады? — деп сұрады Ни-
кифор.

— Қылмысты! Бұдан айрылуға болмайды! Ұстау керек — 
деді Алексей айкай сала. ентіге дем алып.

— Сен қумай-ақ кой,— деп Гибелька Алексейді токтатты 
да, Никифордың артынан біртүрлі секіріп, шырылдаған жіңіш- 
ке даусымен бірдеңе деп айқайлай жүгірді.

Алексей оттың касына кайтып келді. Жасөспірім нивх (ер- 
тегі айткан осы болу керек) Алексейге аяныш және камкор- 
лық көзбен карап, оның басын ұстады да, үндеместен өзінің 
кан жұққан колын көрсетті. Алексей шекесін бір нәрсеге жыр- 
ғызып алған. Қөйлегінен шүберек жыртып алды да, ол канын 
сүртіп жатып, елегізіп тыңдаумен болды. Тайга жактан көмес- 
кі айкаймен, мылтық даусы естілді. Никифор мен Гибелька 
қашкынды ұстауға әрекет жасаған болу керек. Содан кейін 
тағы бір рет мылтық атылды, біреудің бақырған жан даусьг 
шықты. Сонсоң бәрі де тым-тырыс болды. Оттың басындағы 
балыкшылар тынышталды да, енді кұлак салып тыңдауды да 
койды.

Никифор мен Гибелька кайтып келді. Никифор қолын уқа- 
лап, қыйпактап Алексейге қарады:

__ Жаман, нашар адам екен. Төбелесіп, қолымды тістеп
алды, мені басымнан да қойып-қойып жіберді. Босанып алып 
тағы да қашты. Қашудың керегі жоқ деп айқайладық... Тың-
дамады.

Ал, қарт карабинін карап шығып, оны кайтадан оқтап, 
бейнебір ешкандай уакыйға болмаған сыяқты, котелоктегісін 
араластыра бастады

— Макардың қорабына бір сіреңке қоссам кайтер екен? — 
деп Гибелька Алексеиден сұрады.— Сен қалай ойлайсын?

Қовшов сұракка бірден түсінбеді. Сонсоң жауап берді:
— Біреу емес, онын косуыңа да болады. Ол өте қауіпті

дұш пан  еді, деседі.
Гибелька ойлады да қарсы  болдьг
—  Алаида, он деген ің із  көп Мми

карг бір саусағынквр се тгі,-  АІұвд™  а™ ,  К° СУ теР е к ,-  деп
майды. Тьф уі ұ даи  аДам одан  көпке тур-

— М ы наны  ты ғы п к о й _д еп и . Н
нін су болған докум енггер ін  берд і 'Т  ,Алексе'”'ге Кондрин-
сында кептірмекш і болып, жайЫп к ^ д ы " 0ТТЫң 
катты тістелген жерін қарап отыр Іи киФ °Р  колы ны ң

Гибелька каинап  жаткяитамсанып койды. 'ақтың дәмің көріп, унатып
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— Семіз балық, өте дәмді екен: — Котелокті Алексейдіқ
алдына коііып, омы сыіілай бастады :— Ж е... же... же... Сағав 
денсаулыгымды түзеу керек. V

Ковшов әбден піскен балыктың жұмсак ыссы етін көцілі
шаппаса да жеді. _ _ ' .

— Біз сакалды инженерге тагы да балық пісіреміз,— деді 
Гибелька шын ниетімен, Алексей котелоктен бетін теріс қарат- 
кам кезде,— сағам ұйктау керек, бар, күшінді жыйна.

Алексей басын шайқады. Ол оттым лаулаған жалынының 
үстімде колым жылытып отыр. Онын саусақтары дірілдеп кег- 
ті. Алекеей көзім жұмды — карауға көзі ауырды, сол арада 
көз алдына, көк су, мұны баскалы келе жатқан толқындар кө- 
рінді. Бәрі де басынан бастап кайталады. Алексей шошып ке- 
тіп, ісініп кеткен көзін ашты да, отка карай телмірді...

Инженерлер кешке дейін нивхтармен бірге жолдастарып 
іздеді. Жағаны кезіп отыз километрдей жерді аралап, ешкімді 
де таба алмады. Г

— Батып кеткен. Су жұтқан,— деп ұйғарды Никифор,—
баска іздейтін жер жоқ. Ж я

Алексей Таня мен Кузьма Кузьмичті өлді дегенге сенгісі 
келмеді, өйткені бұл, бірі кәрі, бірі жас, бірақ екеуінің де бір- 
дей бойы толы жастың күші бар, осындай, өзіне қымбатты 
аламдарды өледі деп оіілауға ешбір мүмкін емес еді. Оған бұ- 
лар, міне, казір-ақ мұздай аман, тірі табылатын сыякты болып 
көрімді. Алексей іздеуді тек түнде ғана токтатуға келісім бер- 
ді. Бұл да, өзімің адамдарымен Никифор да әбдеп шаршады.

Өзі де ауыр кайғы үстінде жүргем Алексей бұл бақытсыз- 
дыктың Беридзеге қаншалық әсер еткенін көрді. Ол бір тәулік- 
тің ішінде бейнебір қартайып кеткен сыяқты. Бұрын жайдары, 
әрі жігерлі Бсридземің көзге түспейтін бетінің әжімі, самаи- 
ымдағы ақ шашы, көзіндегі шаршағандык белгісі — енді кай- 
ғыдан қажып, мылқау адамдай болған жүзінен айқын көрінді.

Алексейден гөрі айырмашылығы — Танямың өлгеніне Берид- 
зе бірдем сенді. Ол Никифордың бұдан былай жолдастарды із- 
деудің пайдасы жоқдегеніне қарсылық білдірмей, көне салды.

Тіпті Гибелька атай да Беридзенің кандай халде екенін 
байкап калды және ол, бұған қулана сөйлеп, былай деді: 1

— Біздің нивхтар: Сақалды инженер жайдары, кашан
болсын ылғый сөйлеп отырады, кашан болсын ылғый күліп 
отырады дейтін еді. Бірақ, онысы жалган екен: сен тастай ка- 
тып, үндемейсің. і

Георгий Давыдович оған қайғылы шыраймен жымыйып 
қана жауап берді. Оны көрмеу үшін Алексей теріс қарап кетті.

Инженерлер оттың касында сарғайып отырып, ұйқысыз 
өткізген түннен кейін, жағадан Мылво конысына карай кетті, 
ал Никифор Ковшовтың тілегімен бұғазда қалып, іздей бер*
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мркші болды. Гибелька атай Алексей мен Георгий Давыдовичті 
өзініи жаңа үйіне алып келді. Колхоздың салып берген үйінде 
бүларі а іерезенің жаңа шыныдан койылған әйнегінен бастап 
мсрі еи пемересі Макардың қаиыңнан жасаған, рамаға салған 
ү.ікеи суретіне дейін — бәрін балаша мақтанышпен көрсетті. 
Суретт:ң қасындагы сөреде ертегіде жырланған атакты үш 
қорап сіріңке де жатыр. :

Колхоздың конторынан Алексей Новинскімен сөйлесуге әрө- 
кеттенді, Никифордың өтінуі бойынша, телефон сымы қоныстан 
қыстыгүннің өзінде-ақ Кұрылыс байланысының магистральдық 
линиясына қосылган болатын.  ̂ \

Беридзе де осында отыр еді. Алексей бұған жалтақтай қа-. 
рап қойып, ептеген бұлдырлау сөздермен Батмановқа болған 
уақыйғалар жайын баяндады. Василий Максимович Апексейге 
сөзіи байланыссыз айтқаны үшін ыза болып үрысты.

— Маган қарама, Алеша,— деді Беридзе.— Оған бәрін дұ- 
рыстап айт.

Алексейдің сөзін тыңдады да, Василий Максимович ұзақ
уақыт үидемеді.

Ковшов байланысты үзілген болар деп ойлады.
— Телефонисткаға ақырмай-ақ койыныз, мен сізді естіп 

тұрмын,— деді Батманов тағы да дауыстап. — Бастарыңызды 
көтеріңкі ұстаңыздар! Іздеуді токтатпаңдар. Жұрттың бәрін ая- 
ғынан тік тұрғызыңдар, таппайынша тыныстап отырушы бол- 
маңыздар. Беридзе кайда, аппаратка ол неге келмейді?

Батмановпен сөйлесіп жүрегінің жарасын бұрынғыдан да 
ауыртар деп, одан жолдасын сақтап қалғысы келіп, Алексеи , 
оны іпыгып кетті деді. Бірақ Беридзе трубканы алды. Геор- 
гий Довыдовичтің кайғылы көзішң рені кіріп, Алексеидің өз 
жүрегіндегі мүздай тас кесегі ерігендей болды.

— Батманов осында ұшады,— деді Беридзе куанышты дау- 
ыспен, Таняны, Кузьма Кузьмичті және теңізшілерді Басилии 
Максимович табатындай сезіммен.

Олар Батманов келгенше-ақ табылды.
Полищуктің және сержанттың үстінен шыгып,, баскалар-
тіп келген. Азапты әбден көріп, шаршаған 'Булао сүдан
ды қайдан іздеу керек екендігін антып Р _ „ I ^
шыққан соң, қоныс табармыз деген 
кіріп, содан адасып кетіпті. Полишуктін У
карт имл<еиер әлсіреп, жүре алмаи калған. кя.-.паты Кайта 

Бсрмлзе лезде езгеріп, бойынз взіин (іарльік каираігы каит»
біггі. Ол жүгіріп жүрт.°Р“ ^ Рд С„ ен ,д а Хта'р оған эрен п» 
тыц арасын карап келеді. /шексен
генде ілесіп жүр.
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Таня мен Кузьма Кузьмич оттын жанында, киімдері мен 
бұтактарды жамылып жатыр екен. Катер командасынық теніз- 
шілері де жыртық-жыртық іш көйлектерімен сол жерде отыр,

Георгий Давыдович Таняға қарай жүгіріп барды да, оны кө- 
теріп алды, кыздың қызумен қызарған бетіне үңіле қарады. 
Ол ынкылдап көзін ашты да көз алдында тірі Беридзені көріп 
тұрғанына сенбеген сыяқты, қайтадан жұмды. Қалың кірпік- 
тері жаска толды, ал Таняның ыстык колы сыйпалап жүріп 
оның қолын тауып алды да, дір-дір еткен күйі саусақтарын 
ауырта кысты. ЗИ

— Тірі... Сен тірі...! Георгий... Сүйіктім менің... Мен қан-
дай бакытты... Енді маган өлуге ерік берме,—  деп сыбырлады 
Таня, сондай бір ашынған дауыспен, оның күйіп тұрған қолда- 
ры Беридзенің бетін аймалады. Щ

Қатарда Алексейдің тізесіне басын қойып, Тополев жаи 
бергелі жатыр. Оның көкірегі сыр-сыр етеді, дем алу өте кый- 
ын еді. Кузьма Кузьмич ауруға жеңдірмеуге тырысты. .й

— Келіп үлгіргенің жаксы болды, Алеша,— деді ол акы- 
рын, кыйналып, әрең сөйлеп.— Саған айтуым керек... Өсиет 
есебінде. Өткен өмірдің бәрі де қымбат шырағым... Қазір ой- 
ласам: істелген іс аз сыяқты... Бәйгелі жарыстағы эстафета 
сыякты енді саған тапсырам. Бітпеген енбектерімді, кітапха- 
намды... Ол Москвада. Қателерімше... Алпыс жастың ішінде 
қанша болмады дейсің, уә тәңірім! Соларды түсініп ал, бірақ 
қайталама. Өзімнің инженерлік адалдығымды... Егер де Груб- 
скийді көрсең — айтарсың. Қарт өлер алдында сені есіне алып 
аяныш етті дерсің. Алеша, менің қалтамда темекі сауытым 
бар, ескерткіш үшін сен ал. Және Новинскідегі үйде — нені 
үнатсан, барлығы сенікі болсын.

Карт үндемеді, одан басын жоғарырақ кетеруді сұрады 
да, ыңырана берді. Ж аңа ғана бірдеңе есіне түскендей, асы- 
ғып ол тағы да сөйлей бастады. 'я

— Екеуміздің не жөнінде келіскеніміз әрқашан есінде
болсын. ^зақ перспектива. Нендей уақыйға кездессе де, жа- 
нынды жеп картайтпа, уақ-түйекке үйір болма. Қайғыға да, 
кыйыншылықка да ерлік істе... Н

Алексей қарттың демалуына жеңілірек болсын деп, оныи 
басыи көтепіңкіреді, бірақ өмір онымен біржолата қоштасіы. 
Оның әрбір сөзді сөйлеген сайын, әрбір дәмді алған сайын бір- 
тіндеп кеудесіиен жапы шыққан тәрізді болды. Беті сұрланып, 
көзінің нұры тая бастады.

Жақсы өмір сүр деп саған фатихамды беремін,— деді 
Тополев бір кезде ап-анық сөйлеп, колын көтермекші болып 
еді, бірақ күші жетпей жерге сылқ етіп қүлады.

Батманов, самолетте Родионова және Грубскиймен бірге 
келді. Осы күндерде тайганың барлық жерінде де ит мұрын
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агашы гүлін шашқанды. Беридзе Таня жатқан өзінің бөлмесін 
хош иісі ацқыған қызыл гүл букеттермен толтырған.

Ольга еркектерді далаға шығарды да, өзінің дос кызын 
бар назарын сала қарады. Ол өзінің алдынала ойлағанындай,
өкпесіне салқын тиген деп тапты.

Қатты кызудың салдарынан әлсіреген Таня, бойы сергіп,
қуанышты еді, ал Ольга да оның ауруы онша қауіпті емес деп
сендірді.

— Египет кызы достым, сен тек доктор ғана болып кой- 
ма,— деді Таня оған, кепкен ернімен жымыя күліп.

Іштей катты кобалжыған Родионова өзін қатаң және ты- 
НЫШ үстап еді. Таняның сөздері мен әлсіздігі мүның қөңілін 
бұзды, достар құшақтасып, жыласып та алды.

— Мсн сондай бақыттымын... Мені ешкандай ауру жеңе 
алмайды,— деп Таня, үйде бұлардан бөтен ешкім болмаса да, 
Ольганың құлағына сыбырлады.

Таня Кузьма Кузьмич туралы есіне алды, оның өлгенін бұ- 
ган білдірмей қойған, досын асықтырып:

— Ольга, соған барып, жәрдем бер. Оны нашар дейді. 
Өзіңпіц осында екендігіңді Роговқа да білдір. Оленька, ол сені 
қандай сүйеді!

Рогов учаскеге келіп, Ольганы іздеп жүр екен. Ольга Кар- 
повтыц тайгадан алып келген ауруларын қарауға бара жатқан- 
да, бүлар поселкеге баратын жолдың үстінде кездесті. Рогов 
сасып қалды да, ұялып амандасты, содан кейін епсіздігіне ыза- 
ланып, дөрекілеу сейлеп: өзінің Ольганы аралға алып кету 
үшін әдейі келгендігін айтты.

— Мүмкін маған ауруларды қарауға және жалпы аитқанда, 
өзімді өзім еркімше билеуіме рұксат етілетін болар? деп 
Ольга жалган қатандыкпен сұрады да, дәрігерлік пунктіне

КаРАлександр ^бірдёне деп кубірлеп, содЫна„ ерді. Ольга гок-

Менің соңымнан ерме Александ^ Буйтуге жарамай-

ды-  Ме" онсь'здан НеәзІргее Батмановка бар сен. сіра, оган

м-  б°сайы" ' с о д а н  сок екеу_
міз сөйлесерміз. каоан кетті. Клуб-

Рогов бұл сөзге лезде Т0КІ ‘ . ’ '„^абытта^Тополев жатыр. 
та залдың как ортасына ол! д әне Горькийге
Қандай салмакты және кандаиІІСтай Оның үстіне учаскенің
ұқсастығына адам такк^ пар‘т .]быт тайганың гүлдеріне бөлен- 
алган кызыл туралы иілген. түр
ген. Құрметті кҮзеттЯ к^ ! ц Т!к суйегі касында, Грубский мен
БеР™ зГкездеУс Г аГ р ^ к н й  табыттын касында жарты сагат



боиы тізерлеп түрды, сонеон түрегеліп, карттын балауыздағав 
мандайынан сүйді, шығуға бет алып бара жатканда, клубқа 
Георгий Довыдович келді.

Грубскийді көргенде, Беридзенің ол жөніндегі катетүсіні- 
гі катты аянышка орын берді. Ол картайған сыякты көрінді — 
шашы әбден ағарып, бүкірейіп кеткен. Қатты қобалжудан 
Грубский сөйлей алмады. Беридзе де үндёмеді. л Н

— А\үндай минуттарда адал болмауға, ыкылассыз болуға, 
байымсыздык жасауға болмайды,— деп бастады, акырында, 
Грубский. — Д\енің сізге өзімнің адаекандығымды әбден мойын- 
дап келіп отырғаныма, сенініз. Өмірімнің өткен айлары ауыр 
болды... Бірак әділ болды. Мен өзіміздің арамызда жүріп, өз 
орнын жоғалткан адам болып шыктым... Өзіңнің коллективсіз 
жалғыз калғаныңның кандай кыйын екендігін, сіз егер білген 
болсаңыз! Д\ен өзімнің советтің адал адамы және адал инже- 
нері екендігімді тек осы арада ғана кайтарып алатыныма және 
алуға тиіеті екендігіме жаксы түсіндім. Ж олдас Беридзе, мені 
өз карауыңызға алыңыз. Писарев пен Батманов менің тағды- 
рымды сіздің қолыңызға берді. Сіз қалай шешсеңіз, солай бо-

Беридзе үндемеді. Грубский қызарған көзін қолымен 
басты. . . ~

— Маған нағыз ауыр, кара жұмысты беріңіз...
Ол табытка карады да, үмітсіз дауысгіен: -Н|
— Бізге тағы бір рет сөйлесуге тура келмегені кандаб

арман! Мен мұнымен кездесуді күтіп жүр едім... Ол кездесу- 
дің мұндай кайғылы болатынын біліппін бе? Я

Ол көзін Беридзеге аударды. Беридзе оған тура карадьі 
да, колын созып:

— Біздің бірге болатынымызға мен куаныштымын. Учас- 
кені аралаңыз да, қандай жұмыс сізге колайлы болса, соны 
өзіңіз шешіңіз.

гранит тасы шабылып а іы н д і п  ^ ТЗС КЬІяДан үлкен 
оны жаксылап турып кайочлк Т '  ПетРЬІГИН көмекшілерімен 
жазу жазды: каиРаДьі. Алексен тасқа өз қолымен ойып

Отаны үш ІГкы йды . ИУ.онь^942Ьжыл.1°Па,,еВ' 03  ӨМІр'Н

взрывты баіЫ ау^ғГш ^Гка^Гөбеы Г3 РдЬ1 ̂  кыстыгүні алғашқы
лың бәрі де табыт квтеріп к е л е ж а т к а Т ,ПкЖерЛеДІ- ЕН,ДІ °ЛЗР' 
Алексей, Грубский, Рогов және У ^ п І  "ТлБа;гманов. Беридзе, 
иан еріп төбеге шықты. Умара Магометтің соңдары-

-  Бәріміз бірдей өге жаксы білетін және сүйегін жолда-
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сымыз, бізге соншалық аянышты. Ол жұмысты жаксы істсй 
білді, өте ақылды және адал адам еді,— деді Батманов мола- 
ның басында.— Ауыртпалықты қалай көтеру керек! Кузьма 
Кузьмичтің өмірді бекерге өткізбей, өмірінің ізін калдыра ал- 
ғандыгын түсінушіліктің өзі-ақ бізге көмектесуге тиісті. Міне, 
осы арада бір кездерде аттары белгілі және белгісіз алғашкы 
орыс жиһанкездері болып кеткен. Және осы арада инженер То- 
полевтің еңбегі сіңген біздің нефтепроводымыздың болат желі- 
сі тартылып жатыр. Жуыкта біз аралдан мұнай жібереміз, 
оның өзі тамаша совет инженерін және біздің қымбатты жол- 
дасымызды еске салатын өте жаксы ескерткіш болады.

Тополевтің моласына тас-ескерткіш койды. Ол тас гүлдер- 
дің астында жасырынып калды. Родионова мен Алексей үстіне 
койған өрмелі гүлінің қызыл лентасы желге шайкалып, үлкен 
кызыл көбелек моланың үстінде ұшпастан канатын кағып 
түрған сыяқты болды.

Жерлеуге катыскан шекара әскерлері мен нивхтар вин- 
товка және карабиннен ауаға бірнеше рет оқ атып, салют бер- 
ді. Қүрылыс алаңындағы гудоктар өзінің салтанатты-азалы 
жырларын гүдокпен жырлады. Қүрылысшылар төбеден төмен 
карай үнсіз түсті. Моланың жанында жалғыз Алексей ғана

Нивх Никифор Батмановты тоқтатып, Қондрин-Сомовтың
өлігін алып келгендігін айтты.

__ Құстар аздап шоқып тастапты,— деп Никифор айыбын
мойнына алды.— Бірак денесі түгел, оны каида коямыз?

— Тайгаға көміңдер. Ізін-калдырмау үшін моласының бе- 
тін жермен-жексен кылып тегістеп тастандар.

Багманов учаскені аралап шыккан соң, Беридзеге Алек- 
сей мен Таняны алып Новинскіге бірге ұшуға қосты.

— Біраз демалындар, сіздердің бәріңізге де жағдайды аз- 
дап өзгерту керек. Алексейге көз кырын салыңдар, оған сон- 
дай қайғы-касірет душар болып, жігіттің өзі иығы түсіп, 
жүдеп кетіпті. Мені баскармада күтерсіңдер, сонда курылы- 
сымызды акырына дейін жоспарлап шығатын боламыз.

Батманов алыстағы учаскелердің жұмысымен толығырақ 
таныскысы келді. Көбінесе оның мазасын алған, өзінің күрделі 
м о н т а ж д а р ы  мен насос станциясы болды.

Батмановтың Новинскіге ауру Танямен бірге Родионованы
жібермекші болғанын біліп, Рогов Ольганы аралда тым 

б о л м а с а  бір айға калдырыңыз деп, бастыкка өтініш етті.
__ 5 уЛ не үшін? — деп Батманов таңырқап Роговка да,

ә н г і м е г е  катысқан Ольгаға да карады.
__ Менде белгісіз аурулармен сыркаттанған адамдар бар. 

Тереңірек зерттеп, бұл адамдарға жәрдем керсету керек қой,— 
деп Р о г о в  кірпік кақпастан тез жауап берді.
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Василий Максимович оған кайтадан карады, ойланды да, 
Ольгадан сүрады: ч Н

— Аурухананың жағдайы сізге екі апта осы арада қалуға 
мүмкіндік бере ме?

— Қазірде онда бәрі жайлы. Одан қала берді, менің орын- 
басарым сенімді адам ғой,— деп Ольга жауап берді де, сэл
ұялып, былай деді: — Бірақ аурулары аралда емес екен. Бел- 
гісіз аурулар жөнінде...

Батманов оның сөзін бөліп: V
—  Аралға барыңыз, ол белгісіз ауруларды тексеріп білу- 

ге Роговка жәрдем беріңіз. Сізге екі апта уакыт берем. у
Родионованың карсылығын тыңдамау үшін, Батманов асы- 

ғыс шығып кетті. Ол өз ішінен: «Міне өмір дегенің осы, жер- 
леу де, тойлау да — бәрі бірге жүр» — деп ойлады. ||

Ольгамен оңаша калған Рогов оның өзімен, қазір Тайсинге 
бірге жүруін талап етті. Ольганың қолынан ұстап алып, өзі- 
мен бірге сүйрелеп ала жөнелді. .

— Бізді «Жемчуг» деген катер күтіп тұр. Ж арықта барып
калуымыз керек. Л

— Есалаңбысың, сенің аралыңда мен не істеймін?— деп
Ольга үялып әрі кысылып күлді.— Мен «Жемчугпен» бар- 
маймын.

Барасың. Батманов өз сөзін айтты, сен енді кұтыла ал- 
маисың, оның сөзі мен үшін зор бедел. Қарсыласпай-ақ қой. 
Фанзада тұратын боласың, аю терісін үстіңе жамылып уйктай- 
сың, тамағыңа форель жейсің, бұлақтың суын ішесің, орман 
бұлоұлдарының энін тыңдайсың, аңға шықсаң еркек бүғы ата- 
сыҢ’ сөитіп өзіңнің ревматизміңді ыстық сумен емдейсің, менің 
жүрегімшң жұмбақ аурына дәоігеолік Р М  Ж  я г я й г и  т и  I

I --------- — 1 П-/ІЭК1,

ховке прибор жөнінде телеграмма берді,— жас
п и и и  л о п п п  і / а  г* я л ^ . .  — ^
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ла бастап, төсекте жатып насостың монтажын тездетудің бірі-
нен соң бірін, төрт усынысын жасап шығарған. Ұсыныстары іс
жүзшде өте бағалы.

— Сен не тілейсің? Турасын айт,— деді Василий Максимо-
вич.

— Соған кіріңізші, осы жөнінде жалынып сұрап еді. Оның
сізбен сөйлескісі келеді.

Батманов дәрігерлік пунктіне барып, онда бөлек таза бөл- 
меде жатқан Серегинге кірді. Ол каны кашып, әбден жудеген 
екен, басын шүберекпен байлап койыпты. Өзінің карсы алды- 
на кішкене такта койып, бірдеме сызып отыр. Серегин кұрылыс 
бастыгын көріп, ұшып тұра келді. Тақтасы еденге ұшып түсті.

— Күйгелектену жарамайды. Тыныш жатыңыз,— деді де 
Василий Максимович кішкене столдың қасына отырып, темекі 
тартты.

Серегин оның омірін орындап, төсегіне жатты, күшін бойы- 
на жыйнап алып, өзін-өзі аямастан, Кондриннің мұның алды- 
на өткендегі өмірінің елесі сыяктанып душар болғандығын, 
сөйтіп мұның казіргі еңбек өмірін бұзғандығын ол кызына 
түсіп, тұттықпалана айта бастады. Кондринді бірден әшкерелеу 
керек еді, ол жөніндегі өзінің күдіктерін айту керек еді, бірақ 
ол, Серегин оны айтуға корыкты.

— Сен маған тиме, мен саған тимейін деп: мен бір шетте 
калмақшы болдым. Бірақ өйтуге болмайды. Өйтуге болмайды! 
Мен ол туралы айтпадым да, сонымен оған ырық бердім! Де- 
мек, оның істегенінің бәрі мені де былғайды.

Серегин өте кысылды, ұялғанынан қансыз беті шиедей бо-
лып қызарды.

__ Маған енді сенбейтін болады, бұл жөнде мен өзім де
■ кіналымын, мұның акылы дұрыс емес деп Кондрин туралы айт- 
қанымда, маған нанбады. Сіз түсініңзші, одан минут сайын 
әрқыйлы зұлымдыкты күтуге болады. Ол өте кауіпті адам. 
Мен насос станциясы үшін коркам! Чертеждер бекерге жоғал-
ған жок кой.

— Бандит атылды, ол туралы аитуга да тұрмаиды,— деді 
Батманов.

Серегин жастығына каита жатты.
— Үстімнен бір зілдей кара тасты алып тастағандай бол-
ғ0,“, ! _деп ол кү|5сінді. Сонсоң тағы да тұнжырады. Өзім-

нің айыпты екенімді түсінем. Мен сотка тартылуға әзірмін. 
Долдас Батманов, тек маған жәрдемдесіңіз.

Серегин бөгеліп қалды. Батманов білгісі келіп:
__ Немен? — деп сұрады.
_ Мені осы арадан куа көрмеңіз! Бұдан былай жұмыс

‘стен беруге руксат етіңіз. Қашпайтындығыма қандай ант
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болса ла береиін. Казір менін бар өмірім насос станциясында. 
Жүріп жаткан машинаны ұнктап жатсам да көремін. Оны 
жүргізіп жіберелікші, содан кейін маған тілегенінізді істеніз.

— Сізге сенем,— деді Батманов — Сенемін, өйткені жаксы 
коллективте істеп ж\-ріп, толык праволы енбекшінін бай өмі- 
рі мен коғамнын куып жіберген кылмысты адамының болма- 
шы тағдырынын айырмасын түсіне білмеушілік, дүниеден мүл- 
де күдер үзген адамның ғана ісі болу керек. Кай жағынащ 
болса да, сіз ауыр сабак алдыныз, мейлі, ол сіздің пайдаңыз 
үшін болсын. Ёскіліктін калдығынан оп-оңай кұтылуға бол- 
майды. Өзічде болсын немесе баска адамдардан болсын, ондай 
калдыктардың бе.дгілері көріне бастаса-ак, белсене күресу ке- 
рек болады,— Батманов үндемеді.— Сізді менін кепілдігім бой- 
ынша күрылыста калдырар деп ойлаймын. Ж әне есіңізде 
болсын: адамның келешегі әркашан өзінін колында.

Серегин бетін колымен жауып алғанда, онын иыктары сел- 
кілдеп жатты.

Он бірікші тарау '

ЗИНА КА И ТЫ П  К Е Л Г Е Н  ■

Алексейге Новинскіге бармаса да болатын еді,— онын бар- 
ғаны пайдалы болып шыкпады. Бірнеше айлар бойы күні-тү- 
ні бірдей кайнаған жұмыс, у-шудан оның жағдайы, соғыстая 
шыккан адамның ұрыстан кейін: зенбіректің атылуы басылып, 
айкай-шу койылса да кұлактан оның гуілі кетпей, бір тосын 
тыныштыктың ызындап тұратын жағдайы сыякты болды. 
Алексей жан тыныштық жағдайда болып шыкты; одан еште- 
не сұрамады, ештене керек кылмады. Іске керегі жок еді. Оған 
бос уакыт берді, ал бұған оның казір ешбір керегі де жок еді.

Бұл күндерде баскармада аздаған диспетчерлік аппарат 
кызмет істеді, оларға Гречкин аркылы Батмановтын өзі 
тікелей басшылык етіп отырды. Кызметкерлердін көпшілігі 
трассада болды. Ковшовтың карамағындағы бөлімінен бұл 
арада тек бірнеше ада.м ғана калған — оларды Кобзевтын өзі- 
ак ұршыктай иіріп баскарып отыр. Жобаны бекіткеннен кейін 
бөлімнің жұмысының түрі өзгерді — ол енді \'ак-түйек жоба- 
ларды жасау, учаскелердің коятын кейбір жекг мәселелері жө- 
ніндегі міндеттерді шешіп беріп отыратын б'<лды. Трассадағы 
техникалық басшылыкты бас инженердің өіі бұғазда болып, 
жүзеге асырып отыр. Н

Сондыктан Алексейді өзінің бөлімінде ешнэрсе ыкыластан- 
дыра алмады. Өзінің бастығын баскармадағы істердін мән- 
жаиымен таныстыруға адал-ниетімен-ак тырыскан Кобзев, 
Алексейдің жайына түсінбеді: ол көңілсізденіп, ұмытшак бэ-
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лып, эрі кажып калған тэрізді. Кобзев Ллексейге кездескен 
бакытсыздық жанын естіген-ді, онын жагдаііын да түсіиетін 
™ а н  м  Алексейді жападан-жалғыз калдырып кете ал

— Петя Гудкин қайда?
, “  ТөРт1нші учаекеде. Ол енді бастық — прораб болып
оелгіленді, деді Кобзев Алексейдің зейіні жақсы бола турса 
Дгі, оірнәрсені қаііталап сұрағанына таңырқамастан жауап
беруге тьфысып.

— Шақырсаң қайтеді, ол маған керек еді.
— Шақырылған. Ертең Петька осында болады.
Алексей Кобзевты қашан кетеді деп күтті. Ол кетті. Енді

одан да жаман бола бастады. Кзйғыдан қысылған жүрегі, 
тым-тырыс үйдің ішінде Алексейге бейнебір уатылған муз сы- 
яқты естілді. Тополев қарт — үстіне үлкен тон киіп, жағасын 
көтерген, мойнына шарп ораған, қолында қызыл орамалы, 
баягы есте калған күннің таңертеңгілігінде кандай болса, қа- 
зір тап сондай,— өзінің столынан түрып, бүған қарай келе 
жатыр. Бүлардың өмір бойы есте каларлықтай жүрек тербет- 
кен сөздері кайтадан айтылды.

«Сүйікті, Алеша,— деді Кузьма Кузьмич жуан дауыспен,— 
есіңде болсын: адам өзіне әрқашан риза болмау керек. Өзіңиін 
реті келмеген істерің жөнінде ешуақытта жағдайға кіна қою- 
шы болма, ол жөнде тек өзіңді өзің кінала. Жайбарақаттанба, 
суынба, рухың қартаймасын. Өміріңде оңайлықпен табылмай- 
тын нағыз үлкен қуаныштарға үмтыл, ал, оңайлықпен табыла- 
тын уақ-түйек қуаныштарға әуес болма».

Ерте түскен жаздың жылы лебі еккен гүлдердің хош иісі- 
мен бірге терезеден аңқып түр. Алексейге терезенің арғы жа- 
ғында әл'і қыс, боран соғып тұрған сыяқты көрінді, ол суыққа 
тоңғандай бүрісті де, есіз қаңырап тұрған кабинеттен дереу да- 
лага шығып кетті.

Муза Филипповна Алексейді көрісімен, өзінің қуанышын 
айтуга асықты: оның Наточкасы табылыпты. Ол Челябинскі- 
де, заводта істейтін көрінеді, бір бөлме петер үйі бар. Карт 
әйел Наточканың хаттың сонында сызып салған бөлмесінің 
жоспарын көрсетті: «Мұнда стол түр, мұнда кровать, мүнда
үш қап толы картошка деген. . . . .

Мүндагылардың бәрі калай да болса Алексеиді серпті ,
кеңілін көтеруге тырысты. Бірақ өзінің осы ауыр минуттарын- 
Да ол үш адамды: Залкинд, Женя және Петьканы көруге аса 
күмартты. Бүлардың ешқайсысы да болмады. Залкшід әл 
Рубежанскіден қайтпапты, оны күнде күтіп отыр.
Гречкин жұмысшы күшін артык пайдаланушылықты т к РУ 
ге бригадамен косып екінші учаскеге жіберген. т у 
Новинскіге қарай жолға шыккан болу керек.
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Берндзе Алексейді есінен шығарған жоқ, оны өзінің тұрған 
үйіне апаруға тырысты — онда Ольганың бөлмесінде ауру Та- 
ня жатыр. Георгий мен Таняның көңілдері қаншама адал 
болса да, бұған олардың екеуі де көмектесуге тілесе де — 
Алекссй олармен бірге ұзақ тұра алмады. Олар өздерінің ба- 
қыттарын бүркей алмады, сол бакыт сезімі олардың айнала- 
сында өзгеше бір атмосфера туғызғандай болды. Беридзе мен 
Таняның әрбір сөзі, әрбір қыймылдары, олардың біріне-бірінің 
ынтызар болып тұратындығын көрсететін, ал Алексей отырған- 
да біріне-бірі артық жылы сөз сөйлеуден немесе сүйісуден бой 
тартып отыруына тура келетін. Ол өздеріиің адал махаббагы 
жайындағы Зинаның сөзін есіне түсірді; ал басқаның сүйіс- 
пеншілігін көру, жақын адамыңды жерлеуге апара жатқан- 
да біреудің сауық-сайран салып жатқанын көргендегі тәрізді 
шыдамастық жағдай болып көрінді. Ц

Алексейді Серафима өз үйіне алып келді, бірақ оның жа- 
саған жақсылығы тым қарапайым, тамақ жағы — самсалар, 
дәмді қуырған ет, шекер салған, ішсе мас болатын шарапқа 
ұқсас ағаштың шырыны болды. Алексей бұл сый-сыяпаттан де- 
реу бастартты, жүрек сондай ауырып қайғыда тұрғанда, та- 
мақ ішерліктей жайы жоқ еді. '3- Я

Ол жарты күнін Гречкиннің қасында өткізді. Бас диспет- 
чер учаскелерде сағат сайын болып жаткан өзгерістерді, ка- 
бырғада тұрғаи тақталарға жазып көрсетіп тұратын залда 
маңызданып отырады. Үлкен столдың үстінде учаскелермен 
тікелей сөйлесетін телефон аппараттары дойбыдай тізіліп қаз- 
қатар қойылған. Үздіксіз сөйлесіп жатады, цифрлары жазылып 
алынады, таблицалар жасалынады, бұйрықтар беріледі, бұл 
ара — құрылысшылардың еңбек табыстары мен сәтсіздік іс- 
терінің коймасы тәрізді.

Алексеймен әңгімелесу үшін Гречкин уақыт таба алмады.
— Мен қазір босаймын,— деп сендіріп қояды, сол арада-ак 

екі қолымен б рдей телефонға жабысады, екі аппараттан екі 
адам бір мезгілде телефон соқты. Қөзін ежірейтіп, қабағын 
түйіп қойып бас диспетчер айқайлай бастайды. 1

— Пісіруді неге тоқтаттындар? Қалайша электрод жок?
Кеше неге үндемедіңдер? Л

Алексей учасксұзердің ахуалын білмекші болып, әдемідеп 
жазған бағаналарға және тактадағы қыйсық сызықтарға зе- 
йін сала қарады. Оның көз алдына трассаның жайы лезде-ак 
кел.п көрінді, Гречкиннің сызыгының дұрыс емес екендігін 
байқады да, оған деген ықыласын жоғалтты. №

Телефоннан бір минутке босаған кезде Гречкин бұл ойды 
Алексейдің бет әлпетінен-ақ ұқты да, мойындап: Щ

— Шырағым, өмірдің ағымына еріп үлгіре алмайды екен- 
еің. Трассадан келген адамныц бұл тақтаға қарамағаны жөн.
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1 М . аА  көп «ереді. Канша айтқанман де.
жаксы білнміт РГп " е б0ЛЬ'" ЖаТКа,шн’ азды-квнті болса ла/Ксіксы білеміз.—- Гречкин мақтана түсіп: -  Менің днспетчео- 
лік мекемем жайында Рубежанск газегі бекер жазған жок 

кымадың ба? Оқы ендешеі Мен саган газетін берейін. 
Алексеи Іополевтің үйіне кетті. Үн қожасы Марья Ива- 

новна, инженерді өлген пәтершісінің баласындай қарсы алды. 
Ш  жылап, Қузьма Кузьмич кандай жаксы адам еді деп, еске 
іүсірумен болды. Оның бөлмесіне әзірге ешкім кірген'жок 
екен, үіі ішіндегі заттардың бәрі, Тополевтің калдырып кеткев 
күшнде тұр.

Қонақ қарттан мұра болып қалған нәрселерге, шеттеріне 
белгі қойған кітаптар мен уақ жазулы дәптерлерге, Кузьма 
Кузьмичтің сыйлаған күміс темекі сауытына, ақылды көзді 
жоне аузы күлімсіреген жас әдеміше жігіт — жиенінің суреті- 
не қарады, оған: міне қазір тірі Кузьма Кузьмнч кіріп келіп, 
қасақана ызбарлы көзімен жоғарыдан төмен көзінің астымен 
бір шолып, мұртын қолымен сыйпап қойып: «Ие болып жа- 
тырсың ба?» деп сұрайтын тәрізді көрінді.

— Әрине, мұнда тұратын боларсыз? — деп сұрады Марья 
Ивановна анығырақ білмек болып. Комендант пен Лиза Греч- 
кина келіп: бөлме бос тұрсын, мүмкін ол сізге керек болып ка- 
лар деп кеткен еді.

— Я, мен осында тұратын боламын,— деді Алексей, Топо- 
левтің бөлмесінде өзін бөтен адам деп ойламастан.

— Олай болса жақсылап жайласыңыз,— деді Марья Ива- 
новна қатты куанғанынан колдарын жайып.

— Әрине... әрине,— деді де Алексей, бойын билеген кай- 
ғыиы әйел сезіп қоймас бұрын, үйдсн тезірек кетіп қалды.

Алексейді Либерман өз үйіне конақка шакырды. Жабдык- 
таушыға қоршауда калған Ленинградтан шығып әйелі мен 
кызы келіпті. Ленинградтыктардың көрген азабын түсіну 
үіпін, олардың сөзін тыңдаудың кажеті жоқ, өздерінің түрінен-
ақ көруге болатын еді.

Лмберманның әйелі қырықтың шамасындағы адам, казір 
алпыс жастағы кемпір сыякты болып калыпты. Шашы ағар- 
ған, діңгене болып бар тісі түсіп калған, толық денесі аштык- 
таи семіп қалған, бетінің, мойнының терісі сарғаиып, әжім
басып кеткен.

— Міне, мынау менің қамауға дейін түскенім, деп ол 
Алексейге әлі жап-жас әдемі әйелдің, кербездене қарап отыр-
ған шырайлы суретін көрсетті.

Ал қыздың өңі кеп жасаған және көп азап көрген, қасі-
рет шеккен адамның түріндей. Жүдеген бст әлпетшде әкесинн
«мұрны» бір қарағаннан көрініп тұ р -он даи  үлкен болмаса-
да, түрі Либерманнын мүрнына ұксаған.
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Аузында тісінің жоқтығынан шүлдірлеп әрі жылап, біресе 
вянышпен, біресе катуланып отырып Либерманның әйелі гері 
пальтосының белін жіппен буынған, басына көрпе ораған жә- 
не колында мұз болып жатқан шелегі бар атакты артист әйел 
жайында; Кронверск мен Коменноостровскийдің бұрышында, 
екінші вагоннда катып калған жалғыз пассажирі ғана бар 
трамвайдың жүрмей тұрып калғаны жайында, соңғы кезде 
барлығы он-ак адам калған, бұлардың алты катар үйлері жа- 
йында, апасы мен кішкене жиен кыздарын бір шанаға салып 
иолаға калай апарғандары жайында: түннің заман-акырдан 
караңғылығы жайында; Петергофтегі дарға асулар жайында; 
Жамбылдың — «Ленинградтык өрендерім!» деген өлеңі жа- 
йында жыр кылып айтты. '|

— Егер де мамам болмағанда, біздің Ленинградтан мен 
ешуакытта да кетпеген болар ед ім !— деп кыз ашулана айқай- 
лады. — Фашистерді калай қуатындығын көргім келеді!

Қараңғылыкты, бомбы тастауды және зеңбіректердің аты- 
луын білмеген калаға — Новинскіге ол таң калды. Оның бер- 
ген сұрақтарынан үлкен адамдар біртүрлі ыңғайсызданып, не 
дерге білмей сасып калады. 'Щ

— Шешетайым-ау! Менің сүйікті шешетайым-ау! — деп сы- 
бырлады Либерман, кыйналған көздерімен әйеліне және кы- 
зына карап.— Бейбіт отырған адам, маған да кұрал берің-іер- 
ші, мен де сұмырайлардан өшімді алайын.

Петька кештеу, түнде келді — ол ала Футболка көйлек, 
өқшылт шалбары және жалаң аяғына ақ башмақ киген. Жі- 
гіттің беті күнге күйген, әрбіреуі тыйынның үлкендігіндей сек- 
пілдері бұрынғысынан да көбейе түскен, күнге күйгеннен мұр- 
нының терісі сыдырылған. Ол Алексейді басқарманың карсы- 
сындағы скверден тапты. Мұнда өте тыныш, қаптаған әдемі 
ақ гүлдердің хош иісі келіп тұр. 9

Бала анадай жерде скамейкада козғалмастан отырған 
Алексейді көрді де, оған жақындап баруға бата алмады. 
Жасқаншақтыгын женіп Петя жакындап келіп, инженерді 
сырт жағынан келіп құшактады. . '

— М итенька!— деп айкайлап жіберді Алексей. Оның інісі 
де бұған дәл осы сыяқты бұғып келуді жаксы көретін еді.

Петя екенін білді де, Алексей оны үндеместен өзіне карай 
гартты. Олар поселкенің ұзын бойында және айдың сәулесінде 
жаркырап жаткан Адунның жағасымен жүріп көп кыдырды. 
Петя төртінші учаскедегі өзінің жұмысы жайындагы пікірле- 
рін қобалжый айтты. Оның карауында пісірушілердің сегіз 
звеносы бар еді, бұл оларды он километрлік учаскенің екі ше- 
тінен істете бастаған. Өзі аттан түспейді, екі жақтағы пісіру-
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шілерді бірдей бақылап үлгіреді. Петя Умара Магометтің жа- 
йына аса ықылас койды, сондықтан кұрылыстың ең жақсы 
лісірушілерінің жүмысты қалай істейтіні, оның түйісімді не- 
ше мннутга пісіретіні, кандай амалдарының бары, көмекшіле-
рінің қалай істейтіні жайында Алексейдің айтып беруіне тура
келді.

Ковшов Петьканы учаскеден шакырғанда, өзі бүғазға 
қаіігадан бармақшы болып, оны алып кетем бе деп ойлап еді. 
Бала өз учаскесіне әбден сіңісіп алған және пісірушілер жа- 
йында гана ойлайды, сондықтан Алексей өзінің ұсынысымев 
мазасын алмаііын деп ойлады. Енді бір сағаттан кейін Петька 
қыңқылдай бастады: Алексейдің қасынан оның кеткісі де кел- 
меді, ал учаскеге кайтып бара жатқан машинадан калып коям 
ба дсп қыпылдады. Бәрі де есетпеулі еді: он алты сағаттын 
ішінде ол тұрған жеріне кайтып барып, ертеңгі күнгі кешкі 
сменаға үлгіруі керек. Оның пісірушілері бір күнде екі мөл- 
шер орындап шыға алды ма деп, Петька ішінен ойланумен бол- 
ды, ал сонымен катар, бұл бұғаздағы Тополевтің өлімі, оны 
жерлегені жөніндегі Алексейдің әңгімесін де бар ынтасымев 
тыңдады. .

— Б:з екеуміз, оның мұрагерлеріміздеді Алексеи көш- 
лі бұзылып.— Одан маған, менен саған, бәйгелі жарыстағы 
эстафетадағы тәрізді, оның бітпеген істері колдан колға у 
сып етуі керек. Петя, сен өзіңе тек бүгінгі ка.мын ү 
шек қойма. Пісіруден баска да, сені күтіп тҰР^н әлі де көв 
істер бар. Достым, өзіңнін өсуіңнің бесжылд
да мезгіл жетті. „^т-рЛрпрн сү-

Бұлар туыскан адамдардай, Ұ ^ ,астан п етькаРАлексейдік 
йісіп және қатты кұшактасып коштасты. туйін-
бетіне карады да, жыларда тамакка келі ап> қада.
шекті тістсне жұтып шынтағын бүиір
мын серпе басып, жүгіріп кетіп кзлды. Полина

Дегенмен Алексейге Ү“гейбаРУ™ Т.Уарак ”™ілермен және 
Яковлевна Залкиндпен бала бакша Т УП ксле жаткан
тәрбиешілермен мәжіліс өткізіп, Д ң өтінуі бойынша
Лизочка Гречкинаны куып жетті. Лмочмнык * тіукиннің үйі.
ол бір минутке олзрдың бзилығын РУ -үщеуі ұл> біреуі
не кірді: төрт баласы -  біріне р Ұ кабырғасы бойына жа- 
қыз, беттері кып-кызыл болып, Ү Д атЫп екен. 
ғалай қойылған ағаш төсекге у ік  «наған Және кыс боны 

Женяның бұл үшін жаксылап » жақЫн адамдарын
бос тұрған бөлмесінде отырғшід , • кұтыла алмады, олар-
еске түсіруі ійлік ойдан ешквйда кашы . Ұ ^^6 тартадЫ-
дыц суреттегі тұпа-тура кара карточкеден, қабағын

Сол жакта, коңьір т а Рткан ан қарап тұр. Үй ішімен түскен 
түйіп, ызбарланған Тополев бұған кара ұғ
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үлкен суреттен буған карап Митя да күлгендей. Бұларды бар- 
лық үй ішімен Алексей оңтүстік құрылыстан келген күні жол- 
дасы Сережа түсірген болатын. Ол кезде барлығынын да кө- 
ңілдері өте көтеріңкі еді. Тапкыр сөздер Сережадан Алексей- 
ге, Алексейден Митяға көшіп, волейболдың добындай кақпа- 
кылға түсіп отырған. Әкесі бұларды тыңдап отырып, шек-сілесі 
қатканша күлді. Күлкілері кашан басылар екен деп Сережа 
оларды ұзақ күтті, бірақ күлкі басылмады, сондықтан түсіріл- 
ген сурет оларды өмірі күліп түратындай етіп шығарды.

Сережа Зинаны да суретке түсірген. Сол түсіргенде ол Зи- 
наны басын ерекше бір әсем түрде бұрын отырса екен деп ты- 
рысып баққан еді. Қыз оған келісім бермеді: «Мені әдемі 
түсіремін деп ойлама. Өзім кандай болсам, Алеша сол күй- 
імде-ақ жақсы көреді. Рас па, Алеша?» Енді суреттен көзін ай- 
ырып ала алмады. Зинаның көз карасы өткір, адамға жылы 
көрінуші еді. Ұзын кірпіктері бейнебір қозғалып тұрған сы- 
яқты.

Алексей өзін езі ұстай алмай, еңіреп жылап жіберді. Адам- 
ның сыртына жарып шыққан жұбанбастай зарының жан 
жүйесіне тиерліктей жылаған көмескі дауысты Женя есігті. 
Ол учаскеден жаңа ғана келген еді. Алексейдің келгендігін 
Гречкин айтьіп, Женя мұны іздеп үйге жүгіріп келген бо- 
латын... |

...Бүрын Женя Козлова өзінің калай тұратындығы жайын 
аз ойлайтын. Өмірдің кең айдынды дариясы оны қуанышпен 
жүздіре беретін. Маңайына айнала қарамастан және онша 
абыржымастан кыз күшті тасқынмен ептеп аға беретін. Кейбір 
адамдарға балалық шақтан өткеннен кейін де, өмір өзінің осы 
қалпындай қыйын болмай, оп-оңай, жеп-жеңіл әрі көңілді бо- 
латындық жиі кездеседі. Бірақ ол белгілі бір кезеңге дейін 
ғана. Акыйхатты ойламаушылық деген нәрсе —  біреуде ерте, 
біреуде кеш, ақыры өмірге неғүрлым дұрыс, қатаң әрі акылды 
қараушылық мінезбен ауысады. Козлованың өміріндегі бар- 
лық нәрсені өзі де сезбестен, Алексей Ковшов өзгертті.

Ол 'мұнымен ойда жоқ жерде танысты және Алексей оған 
үнап қалды. Женя ештеңе ойламастан, ешбір қалткысыз оған 
бой ұра бастады. Мұндай іс бұрын да болған — Таня Василь- 
ченко мұны жеңілдік деген болатын. Женя Алексеймен кезде- 
суді ашық түрде іздеп, ол үшін дәлелдерін де тапты. Оның 
достық ретіндегі үйірлігін, Женя өзіне ерекше көңілі барлы- 
ғы деп түсінді. Зина туралы ол алғашқы таныскан кезінде-ак 
білсе де, ылтифатқа алмай, ол алыста, сондықтан олай болуы 
мүмкін де емес деп ойлаған.

Бірақ Женяның тек жаңа ғана ержеткен сезімі жай дос- 
тықтан гөрі зорырағын тіледі. Қыз Алексейдің алыстағы Зипа- 
ны сүиетіндігін және оған баска ешкімнің де қолы жетпейтін-



дігін көрді. Содан соң кыздың сезімі бірден бекіп, катайып, 
пүтін нәрсені өзіне бағындырушы зор махаббатка көшті. Бүл 
бір-ак кештің өзінде, Алексейдің Зинаны кандай жаксы көре-
■ індігін көқілі толкый отырып айткан минутында осылай бол-
ган-ды.

Женя екі жактан бірдей болмаған сезімнің азабын тартты. 
Осы күнге дейін бұған мәлімсіз және тіпті төзімсіз ауыр қа- 
сіретті, ол ішінде сақтап, ептеп баспакшы болды. Ол Алексейге 
немкұрайды карайтын адам сыяқты болып көрінуге де 
'ырысты. Егер бұлай етуге кейде бола тұрса да оның өзі ұзақ- 
қа созылмады. Өз махаббатына шомған Алексей, о баста Же- 
няның халін тіпті сезбеді де, сондықтан, кыздан бойын аулак- 
ка салуға оншалық көңіл де қоймады. Оның әруакытта жұ- 
гымды болуы, Женяның мысын кұртты, одан бойын аулақка 
салып, көңілін суытам ба деген барлық жаманшылык ойлары, 
кездескен уақытта жоқ болып кететін. Біраз уакыт өзін-өзі
псттеткеннен кейін, оған деген кұмарлығы кайта күшейе түс- 

ті: «Құмарлык отымды сөндіресің бе жаным? Аспан неғұрлым 
тұнжырап әрі қараңғы болса, боран солғұрлым күшейе соға- 
ды»; Байронның осы өлеңін Женя радиодан есітті, бұл өлең 
беіінебір осы үшін арналғандай еді.

Женя өзін-өзі жеңе алмады және Алексеимен достық ка- 
рым-қатнасын қанағаттандырмаса да, одан боиын аулакка са-
іуға күші жетпеді. Ол Алексейдің әрбір шакыруын карсы ал- 
іы, опымен асханаға, сирек болып тұратын сауык кештеріне 
кәне клубтағы кино-сеанстарға бірге барып жүрді. Оның өз 
;амын өзі ойламай жүргенін сезіп, Женя камқорлығьіна ал- 
:ы. Ж ан сезімінің арғы түкпірінде бір үмітте болды... Кузьма 
Сузьмич Тополев, мұның тегі ішінен тынып азапка ТҮС1 
<үргендігін ойымен жорып, бір күні кабинетте )\еняны 
иексейді күтіп отырғандығын көріп (Ковшов Батманов ша- 
;ырған мәжілісте болатын), абайсызда мынадаи «зор ма.х 
чіт қашан да жеңеді...» деген мағналы сөз аитты.

Алексей Беридземен екеуі трасса боиыпа жол ҮР * 
анда өліп кала жаздаған күндері, Женяның сенім
айын үдей түсті. Бір кезде оған өзінен-өзі м I_ 1ТГу Н 50Л.
айда болды: егер Алексейге деген махаб ‘ д лексед
а, онда ол, Женя, одан кеиін шегшуге т . соған жету 
е мұны жаксы көретіндей болуы кеРек’ е':. аман’ кайтып кел- 
ерск. Тек кана ол бірдемеге ұшырап ка • қойма-
е екен! ІІе себептен екені белпсіэ. ^  м “ -
а да, бірак жай жолдас кана емес' дкеяП. ^ Г к ^ д і !  бұлар кез- 
ы өзгергеніне сеніп жүрді. Алексе ^ күткен еді!
есті. Ол мҰны кұшактап ^ Г е т к е н  к ы іш ы  да, сокы- 
)иы істемеді. Алексеидиі қыоьр Женянын назарынан
ан білдірген оның салкын катнасы да Женяның ғ
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шеткері қалған жоқ. Оның ойда жоқ жерде пышақ кескендей
өзгере қалғандығы Женяны қатты екпелетті. 1 Я

Сонынан ол Алексейдіц сол кезде қандай күйде болғаны 
туралы ойлады және бәрін де түсінді. Түсінгесін Алексейді 
бұрынғыдан бетер багалады. Бір мінезді қылығы бар, шын 
жүректен сүйе білетін бұл жігіттен мүлде айырлып қалу, онын 
жанына катты батты. Щ

Женя Алексеііге деген сүйіспендік сезімді бірте-бірте таза 
жолдастық катнасқа ауыстыра білді. Бірде, олар бірін-бірі 
үш күндей көрмеді, кездескенде Женя оны достарша кұшақ- 
тады. Алексей мұны қате түсініп, Женяны ренжітті. Бірак 
Алексейге ол сол арада-ақ мұнысын кешті. Щ

Алексей бұғазға кетті, көп кешікпей нефтепровод үшін ше- 
шуші күрес жүргізіліп жатқан учаске жөнінде кұрылыс бойы- 
на аныз тарады. Женя Гречкиннен бұғазға жібер деп өтінді. 
Гречкин жібермекші болып уәде берді, ал бір күн өткен соң, 
оныц келуіне Алексей қарсы болып жатыр дегенді айтты. Же- 
ня өкпелеп қалды, көп кешікпей тағы да осы өкпесін ұмытып 
кетті. Ол Алексейді өзінен де артық сүюші еді.

Таныс болған бірнеше ай ішінде Женя мүлдем соның ык- 
палына бағынды. К,ыз ол туралы ғана ойлауға әдеттенді, әуе- 
лінде өзі де анламастан, Алексейдің көңіліне жағарлықтай іс- 
тер істеуге тырысты. Женя әдетте коғамдық тапсырмадан бо- 
йын аулакка салушы еді, Алекеей болса оған зор мән беретін, 
сондыктан Женя оған жақсы көрінем деп, қоғам жұмысынан 
бастартуды койды. Біраз уакыт өткен соң, ол өзі де қоғамдык 
жұмысқа үйреніп алды. Қазір ол комсомолдың ұйымдастыру- 
шысы жэне бастаушысы болу міндетін алумен бірге өз өмірі- 
не енген өзгеріссіз тұра алмайтындай болып кетті. I

Женя енді бүкіл кешті тек бимен ғана өткізе алмас еді. 
Көп нәрсеге ол қазір Алексейдің көзімен карайтын болып, дұ- 
рысын айтқанда ол мүның орныпда болса, қалай істеген бо- 
лар еді, деп ойлауға тырысты. Мүмкін ол баскаша істеген 
болар еді, бірақ сол ойлаудың өзі, оған қадамды жаксылап ой- 
ланып барып басу керек екендігіне көмектесті. Жұмыс жағ- 
даиында кездескен табыстарының бір үлесін ол Алексейге бө- 
ліп қоятын болды; өйткені бұған мұндай дұрыс ұйғарындыға 
келуге көмектескен Алексей ғой. Петька Гудкин жөнінде де 
осылай болып шықты. Бала трассаға сұранып еді, Кобзев оны 
жібермеді. Гудкин Женяға келіп мұңын шағып: «Алексей Ни- 
колаевичтің жоқтығы-ай, мені жіберген болар еді, ол түсінер 
еді», деді. Женя да: «Дұрыс, Алексей Гудкинге жәрдем бер- 
тен болар еді», деп ойлады. Содан кейін Женя Залкиндке ба- 
рып, Кобзевке сол арқылы ықпал жасады. Петяны трассаға 
жіберді. Кейін Петя рахмет айтқанда, бұл алғыс Алексейге ай- 
тылуға тиіс қой деп, Женя ұялып кысылып қалды. >3
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Алексейдің ісіндегі сәтті болған жұмысын, кыйыншылығы 
мен уаиым-қаиғысына Женяның іштей ортақтасып жүретініне 
Алексей де күдіктенбейтін еді. Газеттегі мақаланы окып, 
Алексейді Беридземен катар советтің жаңа мектебінің дарын- 
ды инженерлері деп атағандығына, ол қандай масаттанды. 
Алексейдің басына келген бакытсыздык оған сокпай кеткен 
жоқ. Анау уакытта, селектормен сөйлескенде, Алексей өзінің 
шыдамдылығын Женядан гөрі артығырақ көрсетті. Женя Зи- 
наға бейнебір өзінің туған әпкесіндей қайғырды. Зина онын 
күндесі екендігі, мұның ойына кіріп те шықпады.

Женя өзі турасында Алексеймен бірге болуым керек деп 
ұйғарды. Мұның ойынша, оның достарының ешбіреуі де — Бе- 
ридзе де, Тополев те, Таня д а — Женя сыяқты жұбата да, кө- 
ңілін аулай да және кайрат бере де алмайтындай көрді. Ол 
тіпті түс те көрді, түсінде: Алексей жападан жалғыз камығып 
отырып, Женяны касына шақырады екен. Аралдағы учаскеге 
жіберуді Гречкиннен тағы да өтініп сұрады. Женя қадалып 
тілек қоя алмады, өйткені дәлелдері күшті емес болатын, 
Гречкин де кыздың жанын жеген уайымды сезіп, жол жүрсе 
ол ұмытылар деп, бір командировкадан екінші командировка- 
ға қуа бастады.

...Ақырында ол өзінің сүйген адамын көрді. Алексей басын 
столға койыпты, денесі калш-калш етеді, сарғылт шашы маң- 
дайын жауып, көзіне түскен.

Адамның басқа сезімдері сыяқты, аяушылық та, сегіз қыр- 
лы, бір сырлы ғой. Кейде ол жек көрушілікпен тең. Кімге ар- 
налған болса, көбінесе соны корлайды. Бірақ сүюшінің сол өзі 
сүйген адамды аяушылығы,— әрі зор, әрі аса кұдіретті сезім. 
Осындай сезі.мге бөленген Женя Алексейге бассалды. Бұл 
оның кайгысына ортак болып, бас игендей бір секундқа ғана 
бетіне-бетін такады. Алексейдің басын столдан әрең көтеріп 
азып көздері жұмулы, ауыр қайғыдан сұры қашып'өзгеріп 
кеткен бетін өзіне каратып бұрды да, сүйе бастады, бұл сүю- 
де қүмарлыктан гөрі аналык сезім басымырак еді.

_  д\аған кандай ауыр, Женя! Қандай ауыр! — деген зар- 
лы дауыспен Алексей шын ниетімен қызға басын сүйеді.

Апексейдің басын кеудесіне басып, бұл оны жас баладай
әлдилей бастады.

_  Ддеша, сенің достарың көп, әрі сенің жұмысың, үлкен 
індеттерін бар. Қайғың өтер, күшіңді жыйнарсың, жеңіл 

бола бастар. Тек сенің есіңде болсын: сен керекті адамсың, 
ссні бәрі де жақсы көреді және сенімен бірдей қайғырады.
Тек саған женіл болу үшін, не істеу керек екенін білмеймін 
ғой бәрін де істер едім. Қумасан, мен әркашан сенімен бірге 
болам, эркашан! Басынды көтер, жадыра сүйіктім,— бұрын- 
ғыядай күшті бол.
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Батманов кайтып келді, келісімен Беридзе мен Ковшовты 
және Гречкинді шакырды. Қүрылыс бастығының столында 
кішкене вснтилятор зуылдап айналып тұр. Күн ыссы еді, сон- 
дыктан ыстыктаған Василий Максимович жеііін түріп, жүқа 
жібек көйлегінің жағасын кеңірек ағытып, кабинетінің ішінде 
ерсілі-карсылы жүр. Щ

— Арифметикамен шүғылданайык,— деді Батманов, кел- 
гендермен амандық сұраскан бір-екі сөзден кейін.— Герман- 
ның колындағы үш карта сыяқты, маған тыныштық бермей 
тұрған үш цифр бар. Олар міне, мұнда отыр,— деп Батманов 
өзінің желкесін қақты.

Қауіпті үш цифр деп Василий Максимович, күрылысты бі- 
тіруге деген үкіметтің мерзіміне дейінгі калған күннің санын, 
нефтепроводты салу және пісірудің әлі орындалмаған жұмы- 
сының көлемін, керекті жүмыс адамының санын айтып өтті. 
Цифрлар онша куантпады: мерзімге дейінгі күн өте аз қал- 
ған, пісіру жұмысы жуықта ғана басталған, жұмысшы саны 
жетпейді. а

— Арал мен бұғазда және баска учаскелерде де мен бір-
түрлі арқаны кеңге салушыльіқты байкап келдім,—  деді Бат- 
манов, беті мен кеудесін салкын желге ұстау үшін вентилятор- 
ға жақындап барып. Оның шашы желбіреп кетті.—  Қыс ой- 
дағыдай өткен соң, жұртқа жайбаракаттық пайда болған. 
Біз мұнайды мерзімінде береміз деп сенушілік бар. Мұндай 
асыра сенушіліктің, менің ойымша, сенбеушіліктен артық еш- 
теңесі жоқ. Құрылысты бітпей қалады деп мазасызданушы- 
лық жок, нефтепроводты бітіру мерзімінің жакындап қалған- 
дығын сезу коркынышы да жоқ. Бір сағаттан соң бір сағат- 
тын, бір күннен соң бір күннің — уақыттың калайша кайтып 
оралмастай өтіп бара жатканын ешкім көрмейді. Я

Батмановтың өте қайғыртып және шын мәнісінде айткан 
сөзінен Ковшов істің жайын сезді де, оған да абыржу панда 
болды. Ол сезім кайғы кернеп сыздаған жүректің тынымсыз 
ауруын бәсевдетті. Өзі жуықта калдырып кеткен аралдағы 
учаскені Алексей көз алдына келтіріп, Батмандвтың асырын- 
кырап айтқандығын түсінді.— Қүрылысшылар тап осыншалык 
жайбараттыкта және өздеріне көз жұма сенуде емес еді; со- 
нымен бірге бастықтың айтуы дұрыс — уақытты тәуліктеп 
емес, сағаттап және минуттап есептеуді керек кылатын мез- 
гіл жетті. Грассадан азғана уакытка ғана кол үзген Алексей, 
Батмановтың айтканының бәрін де, өз кінасы есебінде қабыл 
алды: әрбір сағаттың өзі кымбат болып жатқанда, сен неше 
күннен бері өзіңнің қайғыңмен болып, босқа уақыт кетіріп 
жүрсің. : щ

Бгер де Гречкиннің есебі бойынша, бұл кауіпті үш цифр* 
ды өзара келістіре алмасак, қайтуіміз керек? — деді Василий
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Максимович. Бұлай болғанда, я мерзімін созу керек, немесе 
курылысшылардың санын көбейту керек, не болмаса нефте- 
проводты кыскарту керек. Мерзімді созуға немесе сооруже- 
нисні кыскартуға біздің билігіміз келмейді. Біз тек маман жу- 
мысшылар косу туралы ғана айта аламыз. Залкинд Рубежан- 
скіде косымша адам алудың барлық шарасын істеп жатыр. 
Бірақ өлкенің адам бере алмайтынына көзім жетеді, өйткені 
адам жок. Біз тек Адундағы елдің аздаған көмегіне сенуімізге 
болады: бүл айлар барлық колхоздарда да кызулы кез — егін 
жыйнаудың және балық аулаудың маусымы. Енді қандай жол 
бар?

Батманов сөйлесіп отырғандарға карады да, төбесінде 
ұшып жүрген ара шыбынын қағып жіберіп, салмақпен:

— Жол бар !— деді.
Аралда Рогов өзінің учаскесінде жүз адам екі жүз елу 

процент орындайды деп Батмановқа мактанған болатын. Осы- 
дан кейін, жоспар бойынша калған жұмысты талкылағанда, 
мөлшер бойынша есептегенде, Рогов траншея қазу үшін учас- 
кеге бірнеше жүз кара жүмысшы коеуды талап етті.

— «Саған қосымша жүмысшы керек емес», дедім мен 
оған,— деді Ба гманов.—- «Қалайша керек емес?» — дегі Рогов 
таң қалды,— «Егер де сенің төрт жүз адамың үш нормадан 
берсе, ал бес жүзі — екі нормадан берсе, сонда сен міндетінді 
жұмысшы күшін қоспай-ақ істеп шыкпансың ба?» — деп сұ- 
радым мен.— «Онда үлгіремін. Бірақ менде соншалык стаха- 
новіпылар жок»,— деп Таисиннің твресі карсылык қылды. 
«Ж оқ болғаннан кейін осылай болу керек,— деп жауап бердім 
мен _  Айтшы, егер де оны жүзден бір адам ғана меңгерсе, 
стахановтық әдістің кұны қандай болмак? Барлык кұрылыс- 
шылардың алдына дұрыс міндет кой, стахановшылар тәжри- 
бесін тарата біл, сонда сенің жүмысшыларыңның көпшілігі 
нопмасын екі-үш’ есе артығымен орындайды» — Рогов ойлан- 
Дьі да. «Бүған калайша сенуге болады? Мүмкін стахановшы- 
лап мың адам болар, ал мүмкін бес жүз болар. Ал жоспар де- 
геніміз жүзеге асыруды тілейтін дәлме-дәл іс кой», деді. Мен 
Роговты колтыктап алдым да, жұмыс алаңына алып бар-

. _  Жоспар, оның іске асуы — ол адамдар. Александр Ива-
нпвич осы кымбатты сөздерді ұмыттың ба? Жұртқа барайык,
ЯКЫлласып көрейік.

Батманов өзінің Роговпен бірге барлық бригадаларға 
. прдцдығын және барлық жерде де жұмысшының санын 

өсі мей-ак жұмысты қайткенде де бітіру жайын әңгімелегенін

аЙТБуған жауап ретінде барлык бригадалар да өздеріне бір
ЬіМ және екі тапсырма орындау міндетін кабылдап алған, 

сол арада болған өндіріс мәжілістерінде жұмысшылар екі
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адамнын, үш адамнын, керек десе төрт адамнын орнына жү- 
мыс істеуге міндеттеме алған. ч

— Біздер бүгін қүрылыс үшін, кез келген учаске үшін және 
кез келген бригада үшін дереу күндік, сағаттық график жа- 
сауымыз керек,— деп Батманов кабинетте ақырын басып жүр- 
ді.— Сағатына және норма боііынша сменасына мұншалық 
істеу керектігін, одан мемлекет нормадан артык соншалық 
орьшдауды сұрайтынын әрбір кұрылысшы түсінде де, өніндеде 
білуі керек. Егер де ол барлық ниетімен нефтепроводты мерзі- 
мінде бітіргісі келсе, сөйтіп маііданға көмек бергісі келсе, 
екінші цифр да оныц үшін зац болып шығады.

Құрылыс бастығыныц кабинетінен шыкпастан, Беридзе, 
Ковшов жэне Гречкин әрбір учаскемен бригада үшін жаңа 
көтеріцкі тапсырманыц есебін жасауға кірісті. Алексей гра- 
фик сызды, Гречкин логарифма линеіікасымен тез есептеп шы- 
ғарып, цифрларды таблицаға қондырды. Беридзе де бірдеке 
жазып жатып, Батмановтыц айтқан сөздерін тыңдады.

— Бізге: «Сіздердің коллективтеріңіз жаксы ұйымдаскан», 
дейді. Ж алған ибалықты коя тұрып, бұған келісеміз: біз жак- 
сы ұйымдасқанбыз. Ал бүгін біз өзіміз де сезуіміз және бас- 
каға да көрсстуіміз үшін, біздің ұйымымыздың кұрсауын ты- 
ғызырақ, күштірек тартып, өте жаксы ұйымдасканымызды 
көреетуіміз керек. Трассаныц жұмысын біраз кайтадан кұрып, 
екпінді учаскелер шыгарып және трассада жауынгер тәртіп 
орнататын мезгіл жетті. Немістер Москва түбінде таяк жеген- 
нсн кейін, естерін жыйнап оңтүстікке барып килікті. Біздін кұ- 
рылысшылар Севастополь мен Харьков түбіндегі дұшпан 
күшініц басым екендігін күн сайын естіп жүр, жұрттың басқын- 
шыларға өшпенділігін, олардыц ызасын бұдан да гөрі акылды- 
рак, максатка бейімдірек етіп ұйымдастыруға көмек көрсету
керек. 1Я

Батманов екпінді учаекелердің идеясын айтып берді. 
Оныц ойынша, казіргі екі учаскенің орнына үшеу: аралдан, 
Чонградағы мұнай котаратын торабтан және құрғактың түк- 
піріндегі бұғаздан ауданға дейінгі трассадан учаске кұрУ 
керек. '

— Мұны кұрылыстыц шығыс ауданы деп аталық,— деді
Батманов.— Барлық ауданның бастығы етіп Беридзені коя- 
лық. Біздіц Тайсиндегі екпінді учаскенің бастығына Рогов бар. 
Чонградағы екпінді учаскеніц бастығына Филимонов бар. Ал 
үшінші екпінді учаске үшін алғашкы екеуінің дәрежесіне же- 
тетіндей бір жауынгер жолдасты табармыз. Я

— Мұндай адам менде бар,— деп Беридзе басын көтерді-—_
Алексей Николаевичті, бас учаскеге онан тәуір командирді 
іздеп таппайсың. 1

— Көрерміз, ол өзін калай алып жүрер екен,— деп Батма-
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нов Алексейге карады, осыған дейіннің өзінде-ак бас учаске- 
ге. тек Қовшовты ғана белгілеуге деп ойлап койып еді.— Ме- 
нің онша қарсылығым жок. Үшіншіге біз Алешаны белгіледік 
де.пік. Сөйтіп осы үшеуі, мейлі өзді-өзі жарысып, өлгенше кы- 
зу тартыссын. Залкинд екпінді учаскелер үшін ез алдына 
ерекше Қызыл пу шығарылатын болсын деп жаксы пікір айт- 
ты. Қімде-кім осы туды кұрылыстың акырғы бітетін күніне 
дейін ұстап келсе,— Сталин жолдасқа жазатын рапортка бі- 
рінші болып кол қою правосын алады. Жолдас Алеша, маған 
неге карай калдың? — деп сұрады Батманов, Қовшовтың 
өзіне карап отырғанын көріп,— Қалам ал да жаз, бұйрык бе- 
ремін. Демек, барлық құрылысты үш ауданға бөлеміз: шы- 
ғыстык. аудан — бастығы Беридзе, орталык аудан — оны Зал- 
кинд алады және батыс аудан — мен өзім алам. Кімді кім 
женер екен көрелік. Алексей Николаевич, әзірге келістіріп жа- 
за бср, ал біз орталық және батыс аудандарын екпінді учас- 
келерге бөлейік.

Рубежанскіден ұшып келген Залкинд осының үстінен шык- 
ты. Оның көңілінің көтеріңкі және кобалжуда екендігі білініп 
тұр. Батманов, Беридзе және Гречкинмен тез амандасты да, 
ол көцілді раймен Алексейді кұттықтап, иығынан капсырып 
ұстагі, белек алып кетті. Батманов пен Беридзе біріне-бірі 
карасты, Гречкин ұнатпай басын шайкады. Бұлардың бәріне 
де әншейінде жұртқа сыпайы, кішіпейіл екендігі белгілі Зал- 
киндтің, бұл сыяқты көңілденіп -кеткендігі түсініксіздеу 
болды.

Михаил Борисович:
— Достым, саған күтпеген жерден екі хабар бар, деді 

Алексейге жайлап айтып.— Мынаны да, мынаны да саған 
қолымнан тапсырғаныма жзн-тәніммен куаныштымын.

Ол Алексейдің қолына, тек казір ғана Женя берген теле- 
грамманы және Рубежанскіден алып келген «Қомсомольская 
правда» газетінің бір санын ұстатты. Алексеидің ерні дірілдеп, 
ол домбыраның катты бұралған шегіндей тырсылдап, теле- 
грамманың сөздерін кайта-кайта оқыды: «Жан досым, мен 
кайтып келдім, кұшактап сүйем, дереу телеграмма бер, мән- 
гілік сенің Зинаң». Абайсызда ол газеттш бетін ашып калып 
еді үшінші бетте бірнеше суреттерд.н арасында, Зинаның өзі- 
не таныс суретін к ө р д і-д әл  өзінің столында тұрған сурет. 
Суретт^ астындағы барлык бетке: «Москваның ержүрек кыз-

ДаР-  Б а 7 НбарКСона0шада окы .-дад і парторг, Алек-

ССЙС а ^ І І І Е ^  Алексейді ұзатты да. Залкинд
пиджагін шешГп орамалымен бетінің тер.н сүрт.п, куанышты

раймен:
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— Оның Зинасы тірі болып шықты,— деді, Москваға наг- 
рада алып, қүрметтеліп қаГітыпты. І у

Хабар бәрін де куантты, Беридзе жолдасына жүгіріп бар- 
мақшы болып еді, бірақ оны Залкннд тоқтатты. Олар Тала- 
лихин, Зоя Космодемьянская жөнінде, Отан соғысының батыр- 
лары — жасөспірім балалар мен кыздар жөнінде әңгімеледі. 
Залкинд жаңалықтар айтты: Қыйыр-Шығыста бірінші метал- 
лурпія комбинаты жүргізілген, өлкеде көктем егісі ойдағыдан 
аяқталған, немістердің жаңа шабуылы өте қорқынышты әрі 
кауіпті деп есептелінеді.

Залкинд құрылыстың бұрынғы шофері Солнцевтың хатын 
көрсетті: Ол Харьковтің түбінде алғаш рет соғысқа қатысып, 
жаудың бір танкін жойып, өзінің жауынгерлік есебін ашыпты. 
«Мұнда қыйыр-шығыстықтар зор құрметте,— деп оқыды парт- 
орг.— Біздін қыйыршығыстық беделімізді менің аяққа бас- 
пайтынымды жұрттың бәріне де айтарсыз. Нефтепроводтың 
кұрылысы қалай жүріп жатқанын жазыныз — біздің бөлімнін 
бүкіл құрамы сіздер туралы жақсы біледі және мұнайдыи 
мезгілімен берілуіне өте көніл бөліп, күтіп отыр. • Я

— Менде де бір тәуір хат бар,— деп Батманов столынан
көк конвертті суырып алды.— Кімнен келгенін ешуакытта дз 
ойлап таппассын. Біздің кұрылыстың бұрынғы бастығы —Си- 
доренко. Я

— Шынымен Сидоренко ма? — деп таңырқады Гречкин.
— Қайдан жазады дей сіз!— деп Батманов хатты маңыз-

дап, жоғары көтерді. I
— Қазакстанның кұрылысынан болар?— деп жорыды Бе- 

ридзе.
— Жоқ. майданнан. Сұранған екен, сонымеи оны соғысқэ

жіберіпті. Сапер полкін басқаратын көрінеді. Жараланыпты. 
екі соғыс орденімен наградталыпты. Мен қазір ойлап отыр- 
мын: Сидоренконы басқа кұрылысқа жібермей, майданға жі- 
бергені дұрыс болған. ' 1

— Оқышы!— деді Залкинд білгісі келіп. I
— «...Бір айдай госпитальда жаттым. Фрицтар менің де- 

неме кішкене дақ салды. Емшілер оны жазды, мен енді қай- 
тадан бөлімге барам. Менің хатымды оқып, иығынды қалай 
қомдайтынынды жақсы білем. Қымбатты жолдас, сен туралы 
ылғый ойлап жүремін, онымды мойныма алайын. Мен өкпемен 
кеттім, ол бірден тарқай қоймады. Қейіннен басқа түрде — 
кінаны сезушілік денміз бе, не дейміз— ееке ала бастадым. Ша- 
руашылықты жақсы басқара алмағанымды енді түсіндім. Іс- 
іің  орындалуын талап етіп отырушылығым жетіспеді, жұрттың 
аитқанын мақұлдап және Грубскийге ұқсаған адамдардык 
жағымпаздығына әдеттендім, тым сенгіш болып кеттім, кол- 
лективтен қол үздім. Егер қыйын демесең, өзің калай әрекет
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істел жатырсың, істің калай жүре бастағанын жазарсың. Нем-
кеттілікпен білгісі келеді екен деп түсінбе. Сенімен әлі де кез-
десегііідігіме сенем...»

— Ж арайсы ні— деді парторг, содан соң отырғандардын. 
с\ рамакшы болған түрлеріне қарап, жауап бере түсіндіріп: — 
Жарайсың дегенім, адамның өмірінде өз орнын табуына бізде 
борі де көмек көрсетеді. Басқа бір елде, айталық, Америкада, 
сүрінген немесе өзінің жұмысы жөнінде женілген адам ешбір 
көмек көре алмаііды, ол сөзсіз төмен күлдырап кетеді. Онда 
байлыққа немесе бір тілім нанға бола күресте бірімен-бірі 
бақкүндес. Ал бізде керек десе соғыс — сіздер тек ойлап ка- 
раңызшы — соғыс! — бірақ адамға қандай ізгілік әсер береді,
адамды тез қалыптастырып және мінез-қүлқын жөндеп жібе-
реді.

— Сидоренкоға қазір ракаттанып тұрып карар едім,— де- 
ді Батманов және терең ойланды да, айналып терезеге карак 
барды. Вентилятордың желі оның жібек көнлегімен ойнап,
желпілдетті.

Беридзе Рубежанскідегі жаналыктарды сұрай бастадыг 
Залкинд өзінің терең ойына шомып, ойланып калган Батма- 
новқа қарады да, ірі кұрылыстарда тыңшылық істермен 
шұгылданған біраз адамдардың тұтқындалғанын аитты. о 
лармен геолог Хмара деген біреу де байланысты болыпты 
деседі.

— Айтпаішіы, нивхтар атып тастаған Кондрин деген есте-
рінде бар ма? — деп сұрады Залкинд. Шын Фам ‘
Сомов екен. Оның бұғаздағы диверсияға қатнась • '
Ол өзі істемеген, құрылысшылардың аРас“ ” ‘ йҮу Нда
өзіпің көмекшілері аркылы жасаған. Маған рг шық.
жолдастар еске салды: ол менің ертедегі тан ж’а3алаушы
ты. Жыйырма екінші жылы біздік отряд Е жойған
жүздігіп және Зейскінің ірі кулағы фед0Р Й  °ы ? ы П м ы - 
Қондрин соның баласы екен. Панковтың өл.мі осының колы
нан келді деуге дәлел бар. ~ , и.чылык істерге катна-— Ал Константин Родионовтың тыншылык істер
СЫ болмап па екен? — деп сұрадьі ерид ы̂н кім екенін ка-

— Бул м а с к а р а л ы к еГдГболуьш ьщ  езі-ак
зір айту кыйынырак. Бірак ^Хмар
оның кім екендігін айқын СЬІ1і0 ау.таІ1 рОДИОНОвтың жазулы бір

— Жуыкта Алешамен екеу е _ Б ұ л  докторсыма-
тетрадып қарап шь“;тЫ^ ;Г  деД' ғылданып, сандырак теория- 
гымыз «гылми-зерттеу» ісімен шұ адамдағы барлық
лар жазыпты. Ол теориясшьт Р Уб| с’Ырткы қабыксыяк- 
адамшылық қасиеттін бірі сезімі сыяқты деп сендір-
ты, ал оның мазмұны “ аңн дені дұрыс адам деген —

і болады. Екінші бар теориясы. дені дұғмекші
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жоқ, ал азды-көпті бар адамдардыц бәрі есалақдар — деп дә- 
лелдеуге арналған. Қандай жексұрын! Ольганың одан кутыл- 
ғандығына куаныш ету керек. зШ

— Білесіндер ме, достарым, Кондрин мен Хмараның тари-
хы мені катты уайымға салып отыр,— деді ойланып Миханл 
Борисович. Ленин ескілік өлерде біздің айналамызды ластап, 
пәлесін жұктырып, барып өлетіндігін талай рет ескерткен еді. 
Біз кейде Владимир Ильичтің бұл данышпандық сактанды- 
руын, тек әшейін айтқан сөздері деп кана караймыз. Бізге өз 
адамдарымызды тереңірек білуіміз керек, сонда олардың ара- 
сындағы жат адамдар көріие калады. 1 9

Батманов тұрды да, терезеге карады, оның көңілін бірде- 
ме аударғандай болды — әңгіменің қыйсынына қарамастан 
Залкиндтен:

— Демек, менің түсінуімше, Михаил Борисович, Рубежан- 
скіден бізге, адам күтудің керегі жоқ қой ?— деп сұрады.

— Мәселе өлкелік комитеттің бюросында талқыланды.
Олай ойланды, бұлай ойланды. Мені әуелі Писарев катты кол- 
дады. Бірақ ол да, мен де: адамды ешкайдан алуға болмай- 
тындығына көзіміз жетті. Жұмысшы күші өлкенің өнеркәсіп 
орындарына да, транспортына да, ауыл шаруашылығына да 
жетіспейді. Бізге кұрылысшыларды жарыска жұмылдыру ке- 
рек деген ақыл берді. Писарев пен Дудин осында көмек көр- 
сетуге келмекші. • '3

— Бізде бастық жағы жеткілікті ғой,— деп Батманов кү- 
бірледі де, алақанымен жігерлене столдағы шыныны ұрды: — 
Жарайды. Бұйрыкка кайта оралайык. Біз әрбір минутты үнем- 
деуге келістік кой. Гречкин, жаз! Щ

Василий Максимович кұрылыстың соңғы кезеңі жайында, 
жұмыстың тәуліктік және сағаттық графигін енгізу, трассада 
үш аудан және он сегіз екпінді учаске ұйымдастыру жайында 
бұйрықты кайтадан жазуға кірісті. 1

Он екіниіі тарау 
МАЗАСЫЗ ТАҢ

л;чэ^аТЛ-аПлВ Т'|,Н 1ШІІНДе өзаРа жарыска түскен үш екпінді 
У кенің астықтарын: аралдағы, бұғаздағы — Филимоновты 
және кұрғактағы Ковшовты селокторға шакырды.
Мя^ и. ;лӘЛаМаТСм ЗД-ар Ма’ түн катушылар,— деді ВасилиГі 
М аксимович,- Менің қасымда парторг отыр. Біз бес күндік
ма? ЫСТЬ" 1 І<,0*)ЬІ ГЫ1|ДЫСЫН тексермекшіміз. Сіздер дайынсыздар

— Дайынбыз,— деді Рогов бәрінен бұрын. Щ  *
Сен немене, үшеуің үшін де жауап беремісің? Филимо-
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НОВ пен К о в ш о в т а  НӨ ІСТӨЛІП жятігаиит опоттпПф ма? і^іеліп жатқаны аралдағы саған көрініп

-  Василий Максимович, көрінеді,- деп жауап берді Ро- 
гоп, карлығыңкыраған, көнілді дауыспен. -  Мен олардың бас- 
кан әрбір кадамын біліп отырмын. Мысалы. сізге. Филимонов- 
іыц /Кстпіс төрт сағат насос станциясынан шыкпан отырғанын 
ал Ковшовтың машинадатұрамдеп тамакжеуден қалғанын!
шр лпі.ідан екінші аптаға дейін түстік ішпей жүргенін баян- 
дап оеруіме болады. Еңбекке ынтальшық, мүны ескеруіңізді
өтімем.

Алексейдің түрағы пісірушілер бригадасының күрғактың 
түкпіріне карай алыстауымең байланысты әлсін-әлі ауысып 
тұратын еді, міне, казір оның кезекті үйі — тап-тар бөлмесінде 
Карпов, Умара Магомет және прораб Грубский отыр. Олар 
селектордың трубкасынан, алыстан болса да даусы өзгермес- 
тсн. анык, жақсы естіліп тұрған кұрылыс бастығының бет 
ажарын көргісі келгендей кадала карайды.

Алексей селоктор аппаратының касында: аздап шаршаған, 
бір-ақ әлі сергек Батмановты; ол столға сүйеніп отырған ша- 
шы қобырап маңдайына түскен; аузына ылғый папирос са- 
лып, жұмсақ креслода қыйсайып жатқан Залкиндті; жағы 
түктенгем және көзі кып-қызыл Филимоновты; оның қасында 
өзі де байқамай сақалын сыйпап тұрған Беридзені; касында 
бір топ адамы бар, селоктордың тетігін басып койып олармен 
калжыңдасып отыратын, жалпақ бет Роговты өз ойынша көз 
алдына келтірді.

— Сіздердің коллективтерініз өзіне косымша міндеттеме- 
лер алды ғой,—деді Батманов.—жолдас Рогов, нағыз өжеті сен
болсац, бірінші болып баяндан ғой.

—  Жарайды!— деп Рогов әскерше катты жауап бергенде, 
трубка дыңылдап кетті.— Біз ертеңгі күнге деиін, қателестім, 
түзеп айтам, бүгінгі күнгі сағат он екіге дейін трубаларды 
трассаның шсткі пунктіне дейін, былаиша аитканда, нефте- 
провод промьісылына дейін тасып бітіруге міндеттеме алдык. 
Нәтижесі мынадай: тасып бітіруге калғаны 100 дана, анығын 
айтқанда, жүз екі труба. Қазір учаскенін барлык ТІ»У а тас - 
шылапы машинасын тиеп койды, таң білінсімен жо. <
пақ. Содан кейін олар екінші рет апарады, сонымен труба та-
су жүмысы тамам болады.

— Он екіге ме? — деп сүрады Батманов.
— Жок, он бірге,— деді Рогов.
— Филимонов! Сенде калай? бітіо-
— Дизель >тен насостың моттжш ос  ̂ Г̂  Жұрт

е Г  Ертк «„«ріден  Одстак жака
күшпен сынап көруге кірісеміз.

42 в. Лжаеп.
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— Ковшов! Ал сен ше? Ұятка қалдырған жоқсын, ба?
— Жок, біздің соцымыздан ондаіілар ермейді,— деді Алек- 

сей. Жәрдемшілер мен Умараның көзі еиді бұған тесіле қал- 
ды.— Біздін міндеттемеміз: бүгінгі күнгі сағат он сегізге дей- 
ін кұрғактағы бас учаске нефтепроводының алгашкы отыз 
километрінің пісіруін аяқтап, оны траншеяға түсіріп және су 
жіберіп сынау жүмысын бітіру еді. Менің касымда Умара 
Магомет отыр, ол осыдан екі сағат бұрын өз колыммен оіыз 
километрдің соңғы түйісімін пісіріп болдым деп баяндады.

— Дұрыс, Василь Максимич, отыз кнлометр пісірілді, со-
ланымен дайын,— деп Умара шыдамастан, селекгорға жакын- 
дады. 1 , ' І Я

— Умараның пісіріп болуыи күтпестен, біз оның істентін
жерін сырмамен жауып, сыиак жұмысына дайындыкты баста- 
дык,— деп Алексен өзінің сөзін айта берді.— Ауа шыгару 
үшіи бакылау крандарын орнаттык, трубопроводтарға су тол- 
тыра бастадык. Суды екі насоспен жіберіп жатырмыз, бірта- 
лаіі уакыт е>тті, жыйырма сағаттай болды — ертец тацсртецгс 
Дейіп трубопровод суға толуға тиісті. я

Учаскедегі адамдар не істеу керек екендігі, оларға 
сскертілген бе? деді Батманов әбден тәптештеп білгісі келіп.

~  Сынак жұмысы үшін тек өте кажет деген адамдар гана 
бөлінді. Қалгандары отыз біріиші, отыз екінші километрдегі жұ- 
мысты істей береді. ]

— Демек, сагат он сегізге үлгіресіз гой? 4
А лгіреміз, бәрі де есептелініп дайындалған. 1
Бас инженер бұларга сенуге бола ма? Олардікі әсірелік

емес пе екен, жастар ғой? — деп сұрады Залкинд. Іуазір сіз кім- 
ніц қасында тұрсыз? Ковшовтыц қасында тұрған шығарсыз.

Гаппадыңыз, мен Филнмоновтыц қасындамын. Дизель 
меп насостан шыға алмай жагырмын. Василпй Максимовнч, 

іиханл Борисович, бұлардыц үшеуі де шындарын баяндаға- 
нын меи де растаймын.

телі к і і п ,!1,,!'111 болса- сіздерге рахмет айтамыз, достарым! — 
зла гоіі ГІгп ШЫН " иетімен сүйсініп.— Әрине, бұл әлі алдын 
тармм ; "  0,1 ССГІЗДен ке,нн рахметті бұдан кызуырк ай-

қалзр -пГг,\ п и т ИЫПа КЬПМ0Т етеміз,— деп тагы да Рогов бас- қалардан б^рынырақ жауап берді

екпінііге бе-РШ«1 » ^ ВГ В«Те- ,1!а ?“ деді Злиош д. ең жаксы 

кімде екеніп ете жлксы б ідГтур ". Т№” Ы“ баСКарма ТУЫНЫК

л а д ы к ?п», п^Г ,ЗІрШе. ?мес' 0 л  осы калпы менде ка- 
қа жәме | [,\'Г,-гі 0,11,1 КӨЗІМен ■у М'іра Магометке, Карпов-
бастарын цзестР ГС К0ЙЫП- Б * « Р  рнзамыз дегенде»
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' кетсііін деп жатқандаи бурышта түрған тудыц
п! апплпан колымен устай алды.

Ватманов пен Залкинд екеуі шек-сілесі катканша күлді. 
( .іаріа Рогов та косылды. Гіовішскіден аралға дейінгі провод 
ооііы бір минуттай уакыт күлкіге айналып кетті.

—  Жігітім, жаксы, бастық күліп жатыр. Шек-сілесі ката- 
дьі. Боріп де күлдірген сен, Умара,— деді Карпов жымыя 
түсіп.

— Жарайды, Умара Магомет, туды беруге тура келе ме, 
о.аде тура келмей ме, оны кейін көрерміз. Маған бәрібір, менде 
ту жоқ, ал сіздерге, әрине, үят,— деді Василнй Максимовнч
мейрімділікпен, сол кезде оныц Залкиндке көзін кысып кала- 
тыпдығып, осында отырып-ақ Алексеіі өзі ішінен оііланып кой- 
Ды. Достнрым, сіздермен былай ксліселік: кімде-мім жүмысты 
аяқтаса, бізге дереу телефонмен хабарласын жәнё ізінше рес- 
МИ турде тслсграмма жіберсін. Беридзе бүрыиғысындай, төре- 
п/і болады — ол берілген хабардыц дүрыстыгына жауапты.
I нді, І'соргий Давыдович, сіз екі жерде бірдеіі бола алма- 
сацыз да, Фплимоновтыц да, Ковшовтыц да сынак жүмыста- 
рып тікелей өзіңіз баскаруыцызды сұраймын.

— Әрпие,— дсп Беридзе келісім берді.— Сіз капа болма- 
шчз, бәрі де оіідағыдай істеледі.

— Жолдастар, меніңше, сіздер бүгінгі аткалы т\’рған тац- 
шчң яг цц тіпті аткан тацнын ерекше және өте манызды екон- 
діі іке оіиналық түсінбегенсіздер-ау деіімін, деп Залкннд соз- 
ге килікті: опын көніл толкүын провод бүркеп қада а.імады.-

ІЮ і.'ыптпгпи м.ишил Ляіі 1 ЯНМГТҺІ бОЛЫП ОТЫП-

6 5 9
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түн өтіп, мазасыз тац атып қеледі. Сіздердің үшеуіңізге де 
жұмыстарыцыздыц жемісті, әрі табысты болуын тілейміз.

Ковшов, ГрубскиГі және Карпов үшеуі бірге отырып алда- 
ғы болатын сынақ жұмысын әбден талқылады. Умараға әлде- 
қашан қайтып ұйқтаса да болатын еді, бірақ ол дайындық 
жұмысына қызыгып, сомда отыра берді, біресе біреуіне, біресе 
екіншісіне аландап қарагі, әрбір сөзді бос жібермеіі бақылап 
отыр. І .1І

— Ллло, Георгий Давыдович! — деп Батманов тағы сөйлей
бастады.— Сынак жұмысы өтсімен Филимоновты босат, ұйқ- 
тасын. Мерзім — жыйырма төрт сағат. Ковшовқа қасықпен ау- 
зына тамақ беретін күтуші белгілеціз. Л

— Міне, бұл дұрыс,— деді Рогов макұлдап.— Әйтпегенде: 
жолдасым жүдегемдіктен өліп калама деп меніқ мазам кетуде. 
Онда мен кіммен жарысам.

— Сен сөзді бөлме, мен әлі бітіргенім жок,— деді Батма-
нов.— Георгий Давыдович, жуықта Роговка баруға да тыры- 
сарсыц. Ол бар мөлшерден артық тамақ ішіп, әрі ұйқтап жүр 
ме деген күдік бар. Я

— Менің де осындай күдігім бар, — деді Алексей,— ол 
паша сыяқты семіріп кеткен.

— Қымбатты көршілерім! Олай болса ертең күн мереке
сыяқты екен, сіздерді осында аралға шақырамын,— деді Ро- 
гов, тегі, шЫн болу керек.— Қонақасы қалағандарыңша бо- 
лады.— Менің аралымда не болса, сол байлықтың бәрін де 
алдарыңызға тартамын. ||

...Олар ұйқтауға жатпады. Л
— Учаске күні бойы қалыпты жұмыс істеуге міндетті: сы-

нақ ісі біздіц жұмысымыздыц өнімін төмендетпеуі керек. Өнім- 
ді асыруға болады, оған қарсылығым жок, демалысты прес- 
совке жасауды аяқтаған кезде рұксат етеміз,— деді Алексей, 
Умараныц мерекелік көтеріңкі көңілін сезіп.— Магомет, есіте- 
сің бе? Сен отыз километр пісірдің, енді ормен қарай жүре 
бересің. Біздің учаскеміз үлкен, жетеді! Сен бар да ұйқта, 
сменаға сергіп шық. Шыдамдылықтың үлгісін көрсет. **

Умара ашуланып, көзін адырайтып, күрсінді, қатты шашы 
онан сайын тікірейіп, үрпиіп кетті, ол көйлегінің жағасын 
қайырып қойды. - Н

— Сенің қандай адам екеніцді, түсінбеймін!— деп ызала-
нып, фуражкасын алып, шыға жөнелді. >&Н

Ол есіктен шығысымен айқайлап: 'Г
Шыдамдылық! Қайдағы шыдамдылық? Ұйқтауға өзің

бар! Өзің сергек бол! — деді. <|Н
Таң білінісімен-ақ, күн шықпай жатып, учаске аяғынан тік
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= а н Бт 7 Ж д Г  ТО" ІаЛЫП' ӨМері" ІП
Т рассм ы н екі жағындағы орманды қалың түман баскан 

си’ оиыц шьімылдығы тым жай турілді де, әзірге тек Тай-
......... . таменг' белдеуінен ганз серпид? ^райлардын іра-
еыидагы туман жанды нәрседей кыймылдап," будақ будақ бо-
лып, оытырап жоғары көтерілді. Туманнан сурланған аспан
күагірт тартып тұр.

Алексей жалаңбас, үстінде шынтағына дейін жеңін түрген 
ала көйлек, балағын етіктің қонышына түсірген шалбар, 
шаггауық ағашы шыққан төбешікке шығып түрды. Оның ар- 
тына карай қайырған шашы жаз шыққалы күнге куйіп, бидан 
өцдсс оолған; ақ шаштары булардың арасынан көрінбей кет- 
кен. Беті, қолдары, мойны күнге тотығып күйіп қызыл күрея 
болыпты. Алексей сақалын алып та үлгірді, ал таза, жас бет 
ажарына қарағанда, оны ешкім көптен бері адам сыяқты дем 
алмаған екем деп айтуға болмайтындай еді. Көл жақтан ескен 
жумсақ л<сл салқындау ылғал әкелді. Инженер өзіне қонған 
маса мен шыбыннан қорғанды.

Екі насос пысылдап, шырылдап жуан шлангамен көлден 
трубопроводқа қарай су жіберіп жатыр. Трактор тарсылдап, 
Тере.ховтың заводының жасаған темір жактауына орнатылған 
қысқыш аппаратын тартып келеді. Оның монометріне қазір 
пефтепроводтың барлық кұрылыстарының көздері тусті.

Көз көрім жерден эрі карай созылған жарым-жартылай 
топырақпен көмілген үлкен трубопровод ертегінің кара жыла- 
нындай шубатылып терең траншеяның ішінде сұлап жатыр.
Т рубопровод осьг арадан буғазға дейін отыз километрге созы- 
лады. Оның трасса бойында жүз мәртебе жүрген жолдарын 
ойымен шолып өтіп, Алексей, бул отыз километр — үлкен ку- 
рылыстың тек кішкене бөлегі ғана ғой деп ойлады да, кұры- 
лыстың аумағының соншама зор екендігін біртүрлі айқын тү-
сінгендей болды. д .

Қысқышты дайындауды Грубскийге калдырды да, Алексеи 
пнкавқа отырып алып, траншеяның бойын жағалап кетті. Ков- 
шовтың қазіргі басты міндеті — трубопроводтан ауаны тегіс 
айдап шығару болды. Трубопроводқа жіберіп /катқан су ауа 
ның бәрін ақтық көпірігі калғанша айдап шығармаи тұрып,
сынақ жұмысын бастауға болмады. . .

Алексей машинасын әрбір бакылау пунктінш касыін 
татып, жолдағы онбасының айтканына, канағаттанбастан, ө 
тексеріп, краннан су аға бастаған жок па немесе әлі ауа
шыгып жаткан жоқ па, деп карап шыкты. _  .

Трубопроводты толтыру жумысы аяқталып қалды,
пункттердің өзінде су көріне бастады. _  нр(Ьтепг,0.

Отызыншы километрдегі блокпосты касында несртепр
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водтың дайын учаскәсінің соңғы километріндә Ковшов ма- 
шинадан түсіп, әлі Филимоновтың қасында отырған Беридзе- 
мен селектор арқылы сөйлеспекші болды. Георгий Давыдович- 
ті алаңнан іздеп тапқанша күтуге тура келді. • I

— Сәламатсың ба, достым Алеша, бүгін сенің мерекең 
ғоіі1 _ деген Беридзенің даусы келді, ақыры. Оның көңілі аса 
көтерінкі еді.— Бүгін бізде ұлы күн. Мен өзім мереке күнінде-
гіден сезіп тұрмын, ал сен ше? и Щ

— Менің көңіл, қошымның қандай екенін өзім де айыра
алмай отырмын. Әртүрлі ой басып кетті,— деді Ковшов.— Сен 
тезірек кел, кідіртпестен қысуға кірісуіміз керек. ^

— Тез келемін,— деп Беридзе уәде берді.—  Сен бәрін де 
әбден дайында. Күтпеген жерден туып қаларлықтай қолайсыз- 
дықтардан сақтану керек. Мен сенің жайыңды әбден түсінемін: 
Адыра қал-ау, қысу деген'сонша кыйын жұмыс болып па екен? 
деп ойлайсың. Бірақ бұл оп-оңай ғана іс пе? Тіпті оңай емес! 
Бүл, қымбат, жетпіс атмосфералық күшпен басып, қарапайым, 
адал адамдардың ауыр еңбегін сынау. Егер де пісірілген 
түйісімдср қысқанға шыдаса — жақсы, өте жақсы болғаны. 
Жұрттың сенімі молайып, табысты сезе бастайды. Ал егер де 
түйісімдер шыдамаса ше? Онда жақсы емес. Тіпті жаман 
болады! 1

Алексей кайтадан пикапка мінді де сынақтан өтетін учас- 
кенің арғы жағындағы өзінің адамдарының нефтепроводтын 
жаңа километрлерін пісіріп, жерге түсіріп жаткан жағына 
кетті. Қазіргі қысуды күтіп зарыққан сағатта құрылысшылар- 
дың ешқайсысы жайбарақаттыққа түсіп немесе сабыр тауып 
отыра алмады. Алексей жұрттың мазасы қашып және дамылы 
кетіп жүргеніне әбден көзі жетті. Өздерінің жандарын жеген 
уайымды отқа тесіле қараған пісірушілер де, үсті-басы қап-ка- 
ра майланған изолировщиктер де, тырдай жалаңаш жүріп 
ор қазған жұмысшылар да бұдан жасыра алмады. |

Олар бүгін темекі тартуды да ұ-мытып, шапшаң қарқынмен 
істеді, осыны өздері де сезген жоқ, олар машинада келе жат- 
кан немесе линия бойымен трубаны жағалап жүрген учаске 
бастығын көздерімен қарап қалып отырды.

Алексей Николаевич, бір минутке бұрылыңызшы! — 
деді оған Зятьков. Л

Екі қолымен жуан таякқа сүйеніп жер қазушы карт үйіл- 
ген топырақтың үстінде тұр. Терге малынған көйлегі оның 
кақпақтай дөңес жауырымына және еңкіш иығына жабыскан.

— Тез бастайсыздар ма? Ц
Тез бастаймыз. Немене жұмыс өнбей жатыр ма?
Шыдамым құрып тұр. Өзіңде де сондай сезім болар. 

Бір кезде маған үлкен көггір салуға тура келді — оның үстімен 
поезд бірінші рет жүріп кеткенше жүрегімде не болғанын біл-
662



сец еді. Кез келген кұрылыста, бәрінде де солай ғой. Біздің 
! проводымыз былаиша қарасаң, болаттан істелген бсрік 

ал сопда да ішіңнен жаның тыным таппайды.
Карт тараншеяға түсті де, өзі Ковшовпен әңгімелесіп тур- 

ғанда алыстап кеткен өзінің бригадасымен және ор казатын 
машинадағыларынық соңынан жүгіріп кетті. Алексей ілгері 
караіі жүрмекші болып еді, бірақ оны Грубский мен Карпов 
жүк машинамен куып жетті.

Грубскийдің үстінде ұйпалақталған костюм, галстугі бір 
жағына кыйсайып кеткен, күнге күйіп, тіпті кап-қара болған 
жүдеу беті мен такыр басын орамалмен сүртті.

— Қысу аппараты әзір, бақылау пункттерінің бәрінен де 
сынақ жұмысын бастауға болады деген хабар алынды. Алек- 
сей ІІиколаевич, бұйрық беріңіз.

— Ж ок, бұйрықты Беридзе береді. Өз орындарыңа кайтып 
барыңдар. Қазір бас гінженер келіп жетеді.

Алайда, Беридзе асыкпады. Өте баяуланған әрі жуасыған 
Карпов, Қовшовпен көз карасып калды да, оның ойын сөзсіз 
түсінді.

— Беридзеге телефон соғайық па? Бәрі де дайын болды
дсйміз. Кеттім, жігітім.

Қүтіп зарықпау үшін Алексей пісірушілерге кетті: олар 
учаскепің отыз екінші километрінде істеп жатыр еді. Ол Ума- 
раның бригадасының касына токтады. Пісіретін аппарат ма- 
шинаның үстінде тұр, оның үстіңгі жәшігінде: «Кұрылыстың 
маңдай алды пісірушілері» деген жазуы бар кызыл матаны 
керіп іліп қойған. Кабинаның үстінде биік ағашта мызғымас- 
тан ту желбіреп тұр. Батманов оны Умараға әкеліп тапсырған 
көктемнен бері, ту үздіксіз онымен бірге келеді, өткір күншң
көзінен оцып бозара бастаған. . . .

Умара жерге жатып трубаның екі белегін төбеден шсірді. 
Трубалар көз алдыңда тұтасты. Түиісімді бітірді де, мар 
түра келіп, аппаратты өшіріп, маскасын колына Ұстап> „ 
нердіц қасына келді. Оның жәрдемшісі, күлімсірегеі 
үстінде көк майкасы, Умараның соңынан ерг н •'
ұксап калмайды. . лт. ,иітц пр-

Кішкенс, бірақ өте сом денелі, күншн, эле Р у
бімен және абыржумен бойы кызып, кара терге | /Пісіпудсн
Ковшовка жетіп келіп, жай сөйлемеи аикаи
кейін оныц екі кұлағы шулап бітіп калған). • к;мді

— Неге бөгелді? Қысуды бастаиык! Нен. күтемв, к.мді

к ұ тем ^ас инженерді күтеміз, онсыз бастауға болмаиды,-деп

Алексей салмакпен ж„аУаптб^ д'0ған бәрібір шығар? Карашы,
— Ол неге келмеи жатыр? иған р р

күте-күте барлығы ауырып болды...



— Ешкім де ауырмайды,— деп карсы болды Алексей, өзі- 
нің Беридзеге ішінен ызаланғанын сездірмеді.— Мен көріі 
тұрмын, тек сен бір өзің ғана ауырып түрсың. Жұрт үшін 
ауырмай-ак кой. Пісіре бер.

Алексеіі әрі кетті, Умара оның соңынан айкайлап:
— Неге бұлай жәбірлейсің? Әлде өзің уайым жемейсің бе?

Әлде жұрттың бәрі калай күтіп отырғанын көрмейтін сокырмы- 
сың? Мен жұрттың бәрінен де артык уайым жеймін — менің 
оған правом бар. Учаскедегі менің пісіргенім, менің жұмысым 
тексеріледі. Бұйрык беруіңді катты өтініп сұраймыз! '4

Карпов қайтып келді де, ентіге сөйлеп: $
— Беридземен сөйлеее алмадым,— деді — Тораптағы се-

лекторшы былай деді: «Ж ігітім, бізде насос-дизель станциясы- 
ның сынақ жұмысы жүргізіліп жатыр. Бас инженер де, басқа- 
лары да бәрі сонда, қазір сенімен ешкім де сөйлеспейді», деді. 
Осы дизель мен насостарын жұмыс істеп жатқанда көрер ме 
еді? Жігітім, осылар үшін механиктер канша азап көрді. Чер- 
тежсіз, тәжрибесіз кұрап алды. Серегинге еңбегі үшін, оның 
қателеріне кешірім береді дегенді айтады. Ф|

Алексей ызаланып: Беридзе бұған достық жасады, енді 
Филимонов сынақ жұмысында бұдан озып кететін болды.

— Иван Лукич, торапқа бар да, оған менің атымнан
жанжал жаса. "ЛІ

— Кеттім, Алексей Николаевнч. V
Қайту жолында Ковшов, әруақыттағысы саяқты, Умараның

жанынан сокпай өтіп кете алмады. Жәбірленген пісіруші мұны 
байкамаған адам сыяқты болды. Алексей бірнеше минут тұ- 
рып калды. Ол пісірушіпің қолындағы таза жалыннан, Умара- 
ның барлық келбетінен, шаң баскан және үрпиген, май-май бо- 
лып былғанған жалпақ бетті және таикы мұрынды сүйкімді 
бет ажарынан, ызаланғандықтың, ренжігендіктің әсерін сезді.

Алексей пісірушіден кетіп үлгірмей-ақ, шанды аспаиға кө- 
теріп Беридзенің пикапы жетіп келді. Алексей қуанып кетіп еді, 
бірак лезде ренжіп калды: машина да бас инженер жок болып 
шықты. Шофер Беридзенің адам таңырқарлық бұйрығын 
ауызша айтты: «Инженер Ковшов дереу торапқа келсін» депті.

— Кері қайтыңыз да жолдас Беридзеге айтыңыз: біз оны
әлдеқашаннан бері күтудеміз,— деді Алексей шоферға.— Ол 
казір осында келсін. Ковшов кейіп жатыр де, жұрттың бәрінін 
мазасы кетіп болды, оларды бұл күйде ұстап отыруға бол- 
майды. й Д

Ол маған сізді алмай келме деп бұйырған еді,— деп 
шофер саскалақтап калды.

Тезірек қаит!— деп Ковшов сөзін бөліп жіберді. Ш
ІІІофер иығын бір комдады да кабинасіне барып кірді. М а- 

шина дырылдап қайтатын жолға барып түсті. «І
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Алсксей, ақырында қысу аппараты тұрған жерге қайтып 
келді. Ковшовтың шашы бұрқырап кеткен, терден беті жыл- 
тыраиды, сгіктері шаңнан бозарып кетіпті. Бір кезде ол күн- 
ніц жоғары көтеріліп, ауаның ысығанын байкап қалды. Ертең- 
гі тұман мен салқынның ізі де калмаған. Бұлтсыз көкшіл 
гспан жарқырай түсті. Ковшов бетін жуып салқындау үшін, 
және кепкен тамағын жібіту үшін кішкене көлге келді, су бе- 
тіпе бу көтеріліп тұр.

Сынақ установкасының қасында бір топ кұрылысшыларға 
Грубскин түсінік беріп тұр. Инженер бешпенті мен галустугін 
шешіп тастаған, түймесін ағытқан ала көйлек пен тұрғанда 
жайшылықтағыдай емес, үйдегідей болып көрінеді. Жыйнал- 
ғандардың арасында бірнеше шоферлар да бар,— олардық ма- 
шпналары да осы арада тұр.

Жұрт учаскенің бастығын көрді де, біріне-бір карады,— ол 
тым түнеріп, қабағы түюлі екен. Алексей жылы суды қолымен 
көсіп алды да, басына кұйды. Тобын жазбай жүретін Махов 
пен Кучина жұрттан бөлініп шықты. Алексей саусактарымен 
шашын тарап басын сілікті. Оның көзі шофер мен Мусяға түс- 
ті. Футболка киген соң, олар спортшыларға ұқсаған. Көктем 
шыққалы қыз әсемденіп кетіпті, ал Маховтың көзі жанып тұр- 
ған күнге шағылып жарқырай түскен.

— Алексей Николаевич, біздің өтінішіміз бар,— деді Махов 
сенімсіздеу түрмен. — Бізге бір рейске бармай, осында калу- 
ға рұқсат етіңіз. Кейіннен орнын толтырамыз. Сонііш уакыт 
күттік, сынақты көре алмағанымыз қыянат болады ғой! Мұн- 
дай дәудің сынақтан өткенін ешуакытта көрген емес едік.

Алексейдің көңілі жадырап кетті. Ол төмпешікке шығып

— Жайланып отырыңдар, демалыңдар. Беридзе бізді алд 
ды. Филимоновтың қасында бөгеліп қалды, бізге келме" 
тыр. Мен о ға н  Карповты жібердім. Қазір екеуі де келеті •' р.

— Шаң көрінеді, келеді-ау деймін,— деді уся.
Ренжіген әрі ызаланған Карпов жалғыз өзі кел .
— Біздің Георгий Победоносец мұнда к > жігітім тегі 

емес,— деді ол. -  Саған сонда келуге әмір еп  . Ж-птш^теп
бір уақыйға болып қалған шығар. ^ірак • д Изель мен 
рінкі: жымыйып күледі, сақалын сыипа жатЫр Бүкіл

пасосын маған көрсетті, олары жак ы жатыР' бізҮден
жұрт жыйналған. Беридзе сөз сөилед. Ж.птш олаРд ^  
озып кетті. Мұндай трубалармен тез үлгіре ’сен б а р -
дікінің борі де алакандағыдаи. Алексеи иико,
ол қатты тапсырды. Мінеки, кағазға да жағына көк қаран-

Ковшовтың жазған қағазыиык »»нші *■  кет деп>
дашпен: «Өте тығыз іс турасында маған дереу 
сізге тагы да айтам»,— деп жазылға -

ЬЬЬ



Қатты ызаланған Алексей, Беридзені аяусыз ұрысып және 
оған айтатын улы тілді сөздер әзірлеп, мұнай котару торабы- 
на карай ағыза жөнелді. .-|Н

Машина ылдыйдан өрге карай ызғьгрта шығып, тораптың 
күн нұры түсіп балқыған алақына қарай келді. Мұнда бәрі де 
салтанатты түрде көз тартады. Алексейдің көзі насос станция- 
сыныц үлкен тас үйіне түсті. Оның оң жағында жұмыр цис- 
терндер қатар-қатар тізіліп түр, олардан пневматикалық ше- 
гені тықылдатып жатқан дауыс келді. Бүкіл алаң бойында 
тап-таза, жап-жаңа аппақ үйлер: блокпостылар, байланыс үйі, 
диспетчер үйі, электростанцпя, қазандық үй, механикалық мас- 
терской, ал дәл төбенің етегінен қүрылысшылардың кішкене 
үйлері мен жатақ үйлері сальгнған. Бұл Алексейдің көз ал- 
дында өскен бүтіндей бір кала еді. М

Тап ойлағандай, бас инженер насос-дизель станциясының 
жарық кең залында жүр екен. Ол, Филимонов және бүлардық 
касында жыйырма шақты монтажшылар үн қатпастан насос- 
тың касында түр. Серегин де осында екен. Бір қолында кілті, 
екінші колында бакылау журналы, ол масаттанып күзетші 
тәрізді какшыйып тұр. Қөзі жайнаң кағады. Ж аркыраған өте 
үлкен машиналар дыбыссыз, тарсылсыз жұмыс істейді. Қасына 
дейін май болған Филимонов, шаршағандықтан аяғын зорға 
басып тұр. Георгий Давыдовичтің де беті-қолы, көйлегі, шал- 
бары майға былғанған. Оның көзінен, көңілі толған бет ажа- 
рынан, сақалын сыйпауынан-ақ сынақ жұмысының жаксы 
өткенін түсінуге болатын еді. щ

— Тамаша заттар емес пе, а? Қарап көзің тоймайды! —
деп айкайлады Беридзе Қовшовқа. Алексейдің ашулы) түрін 
көріп, куақылана күліп жіберді.— Мүмкін, дегенмен, бізбен 

дмандасарсың, дизель мен насостың монтажын бітіріп, оларды 
жүргізгендігімізді кұттықтарсың? Ең болмаса мына бптырды 
күттыкта,— деп ол шаршап күліп тұрған Филимоновтың иы- 
ғына колын салды. |

— Құттықтаймын! — деп Алексей ашулы күйі күңк ете
-түсті. Л Н

Бәрі де каркылдап күліп жіберді. Алексей біраз тұрып, 
насостың жүмыс істеуіне қарады, дизель залының тап-таза 
кафель тас төсеген еденімен аралап жүрді де, көңілденіп қай-
тып келді. < щ

— Сен жігіт екенсің, саған енді туды жаяу алып ке-
луге де ризамын,— деді ол Филимоновты құшақтап.— Жол-
дастар, сіздердің бәріңізді де құттықтаймын,— деп Алексей
монтажшыларға карады да, кезекпен олардың колдарын 
кысты.

Біз осында Георгий Давыдович бен Рогов— бәрімгз сенде 
калуы керек деп ұйғарып қойдық,— деді Филимонов.— Қалай
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дегенмен, бүгінгі күн бізден гөрі саған кыйынырақ соққан
болар.

— Беридзе Филимоновка:
Ал, машинаны тоқтат, бар да ұйқта!— деп бұйырды.— 

Мерзімді доктор Батманов белгіледі: жыйырма төрт сағат...
Беридзе Алексейді қолтықтап алып далаға шыкты. Бас 

инженердің Чонградағы кабинеті мен тұратын үйі бұрынғы- 
сынша байланыс үйінің бір кішкене бөлмесіне орналаскан, 
мүнда жан-жақтың бәрінен тыным таппай ызылдаған және 
тарсылдаған дыбыстар келіп тұрады. Бұғаздан толқынның 
ніалпылдап жиекке соккан дьгбысы да естіліп тұр.

— Георгий, сенен өтінем, бір секунд та кідірмей, учаскеге 
баралық. Онда бәрі де түгел дайын болды,— деді Ковшов.

Беридзе май болған көйлегін шешті де, жүндес кеудесін 
жалацаштап, суы бар дағарадай бакырашқа еңкейді.

— Мен барамын, казір барамын,— деп ол бақыраштан 
басын көтерді.— Бірақ достым, сенсіз, жалғыз өзім барамын.

— Қалайша менсіз?— деп Алексей таң калды.
— Я, жалғыз өзім. Ал сен қалаға ұшасың. Батманов са-

ган самолет жіберді.
—  Сен немене, ақылыңнан адастың ба? деді Алексеи

ашуланып.
— Қызбаңыз. Қойнауға жақсылап кара, самолетті көрдің

бе? Ол сеиі күтіп тұр. . „ .
* -—- М аған бұл самолеттің бір тыиынға кереп не.

— Мұпымен қалаға, баскармаға ұшасың деп отырмын
ғой. Түсіндің бе? л „ „ „

— Ж олдас бас инженер, сен нағыз қалжыңбассың.
Саган менің жүйкеме тиіп ойнау ұнаған е“ и- - ды 

емес, мен мыктымын, шыдап бағармын, дед

ДаУ- А м а Л кайсы, Алеша, меи о«»ап С »»«
Поғшискіге, одан Москвага ушу ксрск келмейд), сен
дн оляндама жасайсык. Менін сен, ж берг м * * * £ * >
сенімді көмекшім едің. Б і р а к а', _ деді Алексев.—

— Қандай баяндама? Қандаи М
Ссн немене, шын айтасын ба? Москваны казірде барып

— Қәдімгі Москва, астана. Эх, Москван кызығады,
кнрген канлай жаксы! Жұрттың көпшіліп саған
ол мен — солардың біріншісі. а • лаусы дірілдеп кет-

— Сен не, шын ба? -  деп Алексеид.н лау<* *  ^ шпаГшЫН.
ті- Мен ешқайда да баР.м®"“ыт; а мен оны калдырып кете 
Ди-ніц учаскем бар, мұндаи у а к ы г г а  м е н

алмаймын. оои;гІ таПсыр, мен сені ұятка
— Алеша, учаскенді магаи « ■ "  "  £  өзім бітірем.

калдырмаспынІ Карповпен, Грубскинмен ор



Ал барғың келсе де, келмесе де ұшуға тура келеді. Қызықсың 
өзіқ, Москваға ғой, түсінесің бе? Өзің ылғый солай ұмтылатын 
едің’ ғой, онда әке-шешең мен әйелің бар. Қыстыгүні кандай 
уайымдағанынды ұмытқаның ба? '

— Ұмтылса кайтеді екен! Енді ұмтылмаймын! ' 3
— Халық Комиссариаты ойда жоқ жерде Батманов пен

мені шақырыпты. Ал сен түсінесің ғой, казір біз кұрылысты 
тастап кете алмаймыз. Кімді жібереміз деп бір сағат сауда- 
ластық. Сонымен: басқа ешкім бара алмайды, сені барсын деп 
шештік. Ж

— Ж оқ, Батмановпен өздерің барыңдар. Мен кішкене 
адаммын, басқаратыным бір ғана екпінді учаске, кұрылыстың 
барлығына жауапкер емеспін! — деп тулады Алексей. :

Георгий Давыдович, бакыраштағы суды төсіне және арқа- 
сына шашып жатып, карқылдап күлді. Алексей оның колы- 
нан бақырашты жұлып алды да, сөренің үстіне лақтырып 
жіберді. ] 1

— Қалжыңың жетер! Моншаға түскендей болдың ғой!
— Міне, енді Алексей, мен саған шынымен айтамын:

уакытты боска өткізбе, баскармаға дейін үш сағат ұшу керек. 
Асығу керек. Батманов күтіп отыр, сені ұшты ма деп маған 
телефон соғып сұрады. , Я

Ковшовтың түрі осы арадан дереу бір ж акка каша жөнел- 
гелі тұрған адамдай болып тұрды. Бірақ ойда жоқ хабар 
мұның санасына бірте-бірте жетуімен, оның жігері мен екпіні 
басыла берді. Алексей жерге қарап, бұлшық еті бұртый- 
ған қолдарын төмен салып жіберді. Д

Беридзе таза көйлек киді де, бұған жақындап келіп, иығы- 
на колын салды. / Я

— Саған түсіндірудің кажеті жоқ, Алеша, сен бәрін де 
өзің түсінесің, бару керек. Құрылыс жөнінде бәрін де білесің, 
техника жөнінде де, ресурстар жөнінде де білесің. Ж әне туған 
жеріңе барасың. Есі шыға куанады ғой деп ойлап едік. Ал сен 
тартынасын. Барған соң Беридзені бір минутке есіңе түсір де, 
оған рахмет айт. Москваға менен бас иіп сәлем бер. Оған айт. 
Адунда жүріп туысқан Москвамыз үшін жанымыз калмай 
қыйналдық де.— Ол жолдасының иығынан какты.— Кәне осы 
арада қоштасалық. Саған учаскеге соғуға болмайды, уакыт 
жоқ және адамдарың мұнсыз да тынышы кетіп отырған болар. 
Ал кош! Эх, менің жүрегім қандай ашып қоя берді, саған бау- 
ырбасып қалған екемін.

Алексейді катты сүйді де, Беридзе бастап үйден шыкты, 
көзінен шыккан жасын көрсетпейін деп жолдасына енді ка- 
рамастан, машинаға отырып жүріп кетті.

Көзден таса болып кеткенше пикаптың артынан карап тұр- 
ды да, Ковшов төбеге шығып Тополевтің моласына барды.
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I  сый тортіпке к м т ^ п * о а г а я ^ Ч Ескю!ІГТІв С°КШ лайа'
« ™ Р“ рғанмен к°Ршалыл™ . «ічЛЖй ̂
,-„,^„шХе л Г Г л ^ ' АлексейалЫаты?тяЭ„ЗЫР-аК ӨМІр ПФтанда 
л „ -М ш е , М оскваға кетіп бара *атырм'ьГҚош б™ кГба?:

Дап жатқан қойнауға қарай жүрді. УРу ғ а  Д
Л , с ^ й ^ Р^ ’НДа да.алыс сапаРға ЖҮРУ керек болатынын
' т і  Ш Ға КфГеН С0Ң Ғана ^ С Ш - 0л ПИЛ0ГГан оа-і.іо.қтті трассамың үстімен төмен үшыруын өтінді.

ісіртспровод үшін жүргізген майдан суретінің тез өзгеріп 
оара жатқан түріне қатты куанып, шаттанған сезімімен кара- 
ды. арасса да өмір кайнайды! Булардың алдында, Беридзе 
мсп екеуішң трасса бойын кыстыгүні аралап жүріп, сондай 
а\ ыртпалықпен, сондай кайғымен арман еткен, онда шын тур- 
мыстан гөрі кағаз жүзінде ғана бар трасса казір өзінің қайна- 
ган ө.мірі мен Алексейдің көз алдында шалкып жатыр.

Қурылыс алаңы жүздеген километр бойында туп-тузу ашык 
жол болып көрінді де, оның ішінен үш айкын сызык көзге түс- 
ті: қазылған траншея линиясы, немесе трубопроводтың кос ка- 
тар лнннясы, немесе желіге тартылған, бірақ әлі пісірілмеген 
трубопроводтың линиясы. Осы екі линиямен кара жолдың ли- 
шіясы біресе айқасып, біресе айрылысып отырады.

Көп жерлерде кенет біресе траншеяның лнниясы көрінбей 
кетіп, («әлі көп қазу керек екен»,— деп Алексей күрсінді), бір- 
°се трубопроводтың линиясы («траншеяға түсіріліпті, жаксы!») 
көрінбей отырды. Кейбір жерлерде тек жолдың линиясы ғана 
калған, ал оның ұзын бойында шаршылап текшелеген труба- 
лаР жатыр («Әкем-ау! Әлі күнге булар трубаны тасымапты 
гой. Жанжал, маскара! Асығу керек, ох, асығу керек!»).

Төменде де асығып жатыр, Алексей мұны білді^де, көрді де. 
Опдаған автомашиналар мен тракторлар жол бойымен труба 
тасып агылуда. Траншея казушылар теп-тегіс жер кыртысын 
оыртқа шығарып тастап жатыр. Мыңдаған курылысшылар мен 
колхозпіылар траншеяны колымен қазады, ал ол күрекпен тас- 
таган топырақтар, ауада тұрған түп-тутас сур лентаға үқсап 
көріііеді.

Пісірушілердіи жұмысы, күн көзінің астынан самолеттен 
караганда да жылтылдаған сансыз көп от болып көршеді. 
Байлапысшылар жоғарыдан карағанда теп-тегіс сьыы‘ _
СЫЛ даладағы пунктир тәрізденіп, трасса боиына р 
ақ баганаларға сымды іліп бітіруге жакындаған.
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Трасса да қайнаған өмір, у-шу! Думанды дауысты самолет 
моторыныц гүрілі естіртпейді... Алексей өз учаскесінің өмір ыр- 
ғағынан ойламаған жерде кетіп бара жатса да, трассадан кел- 
ген дыбысты: тракторлардың дырылдағанын, автомашиналар- 
дың жуан дауысты гудоктарын, пісіру аппараттарының пысыл- 
дағанын, құрылысшылардың дауыстары мен әндерін анық есіт- 
ті. Бұған тіпті ол адамдарды таныіітын да сыяқты болып көрін- 
ді: олар үстінеп ұшып бара жатқан самолетті көреміз деп жұ- 
мыстарынан қалды. лН

Ал сол жақта, күннің бар жарьгғын өзіне тартып алғандай 
болып, көзді шақырайтып, өзіне қаратпай айдынды Адун өзе- 
нінің суы ағып жатыр, ал оның екі жағасын өрлей шексіз және 
шетсіз ұшы-қыйыры жоқ тайга кетеді. і

Он үшінші тарау \
ОТАН АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРУ

Алексей Новинскіге ұшып келіп, керек десе жуынып, киім 
киюге де үлгірмеді. Оны басқарманың аэродромның қасында 
тосып алып, дереу құрылыс бастығында болатын мәжліске ба- 
руға қосты. Щ

Ковшовтың Москваға баратындығы туралы басқармадағы- 
лардың бәрі де білген, Батмановка келіп жеткенше жолшыбай 
кездескен қызметкерлер оны кұттықтап, жолы болуын тіледі. 
Коридорда, Алексей ойламаған жерде Жепямен кездесіп қал- 
ды, Ж еня мұның амандасқанына сасқалақтап жауап берді де, 
тезірек кетіп қалды.

Батмановтың кабинетінің алдындағы қабылдау бөлмесінде 
Либерман тұр. Ол базда болып, мәжлістің болатыныін білмепті 
де, кешіккепнен кейін енді кіруге бата алмай тұр екен. Инже- 
нердің келгеніне Либерман қуанып кетті, онымен бірге бол- 
ған соң өзін батылырақ ұстады. і

— Мәжліс қандай мәселе жөнінде екен?— деп сұрады,. 
Ковшов.

—  Шешетайым-ау! Саған арналған ғой! Сені Москваға
қалай қамдап жөнелту жөнінде, біз екеуміз көп кешіктік, 
бастық қорытынды сөзін сөйлеп жатыр. ' 'Я

Бұлар кабинетке бірге кірді. Осы күн батып бара жатқан 
кездің өзінде үй өте ыссы еді. Отырғандардың көбінің беттері 
терден жылт-жылт етеді. Батманов өзінің жайшылықтағы әдісі 
бойыиша, ұзын столдың қасында әрлі-берлі жүр.

Ол Алексеймең амандасты да, бос орынға барып отырған 
Либерманға ала көзімен қарап қойды. 1 4

Қаиталап айтайьш, әңгіме Мооквада берілетін есеп 
жөнінде болып отыр, деді Батманов дауыстай сөйлеп,
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Ковшовқа тесіле қарап қойып. Ол үстіяе күнге күйген ала 
көйлек және аяғына шаң басқан етік киіп келген, мұнда өз ор- 
нында отырған сыяқты емес, қай жақтан келсең, сол жағыңа 
тез кайт деген команданы күтіп отырған сыяқтьі' болды.— Біз 
босқа жүргеніміз жоқ, сондықтан біз майдан үшін, отанымыз 
үитін, халық үшін не істегенімізді айқындап, түсінікті етіп ай- 
тып беруіміз керек. Бізде ірі шаруашылық, миллиондаған 
қаражат, көп адам күші — уақ-түйек сөзбен құтылуға болмай- 
ды. Қазір әркімнің жеке өзінен жауапкершілікті тек тікелей 
бастығы ғана сұрап қоймай, үкіметтің алдында да беретінді- 
гін — әрқайсысы түсінеді. Үкіметтің алдында тұрып жауап беру 
оған оңай емес. Үкіметке не айтуды және қалай айтуды ойлану 
керек. Бөлім бастықтарының сөздеріне мен риза емеспін, олар 
қоиылған міндеттің дәрежесіне дейін көтеріле алмаған.

Либерман ыстық және терлеген колымен Алексейдің шын- 
тағын ақырын түртті де, оған Гречкинді көрсетті. Жоспаршы 
әбден тері ағып, ашуланып жан-жағына қарап отыр. Бұл 
мәжлістен жөнді ештеңе шықпайтынына және Москва үшш 
есепті баяндаманы бәрібір мұның жазуға тура келетініне әбден
көзі жетті.'

— Сіздердің бет ажарларыңыздан аңдап отырмын, — деді 
бастық сөзін тоқтатгіай,— тегі сіздер сол өздеріңіздің адасқан 
күйлерінізде қалатын тәріздісіздер-ау деймін, бастысы құры- 
лысты салып бітіру, есеп беру қыйын емес, ол бухгалтерлер 
мен экономистердің міндеті, олар сол есеп беру үшін еңбекакы
алады дейсіздер ғой.

— Дұрыс!— деп кулді Федосов.
— Тіпті дұрыс емес! Бұл сөзіңіз тіпті орынды емес. Сіз 

Москваның алдында берілетін сіздің есебіңіз тәрізді мәселеге 
екі сағат ойлаудан гөрі, бір тонна битум қазып шығаруға екі 
күн жұмсағанды артык көресіз. Бұдан тек іскерсінушіліктің 
ғана исі шығады. Әрине, ең бастысы — салып бітіру. Бірақ 
құрылыс аяқталу карсаңына таялған кезеңінде өзіңнің жұмы- 
сынды1 ақылға салып ойлап көру маңызсыз іс пе? Федосов 
сен біле-білесің, Москва алыста жатыр, ол соғыспен шұғылда- 
нып жатыр, сөіітсе де ол нефтепроводты бізге сеніп тапсырьгп 
отыр. Алайда қыйыншылық кезенде біз арандатып кетіп жүр- 
мейміз бе, Мооква соны анықтап білгісі келеді. Немістер 
Кавказдың мұнайына қарай ұмтылуда, олар бүкіл Европадан 
аз күш жыйнаған жоқ. Біздің нефтепроводымызға деген 
мемлекеттің мұқтаждығы күн санап артуда. Ал Гречкиннің 
дифры мен жыйынтьгғына қарағанда, нефтепроводтың мерзі- 
мінде бітетін бітпейтінін білуге болмайды. Уақыт аз, істелмеген 
жұмыстың көлемі көп, цифрларға қарағанда, істен күдер үз- 
гендей боласың. Москваның бізді шақыруында ғажап қаларлық 
ештеңе жоқ, бәрін де бас-басьша айырып білгісі келеді.
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Ойланшы Фсдосов... бізде мындаған адамдар істейді — олар 
Кызыл Армияньщ кұрамынан бөлінген полктар ғой. Біз көп 
аттарды пайдаланып отырмыз — ол атты әскерлер аты • емес 
пе. Автомашиналар, тракторлар — бұлар да қызыл Арммяның 
кару-жарақ қоры емес пе? Біздін адамдарьшывдың, біздің 
аттарымыздың, біздің механизациялы бөліміміздің, кандай 
еңбек майданында қатысқандарын және бұлардьщ қандай 
табыска жеткендіктерін көрсету — біздің ардақты борьгшымыз 
емес пе? _ і д

Алексейдің жағдайы таңырқарльпқтай еді, сана-сезімін екі- 
ге бөліп жіберген тәрізді. Ол бір жағьшен Батмановқа құлақ 
салды. Бұл адам кімге карап сөз сөйлесе, ол адамға әруакыт- 
та әсері қалады. Оның сөздері, ақылдарьг, керек десе бер- 
ген сөгісіне дейін адамның намысын қоздырып, қайратьгн 
каулатады, одан кеткенде адам жұмыс істеуге тырысып, кү- 
респекші болып кетеді. Алексейге оны тындау да, тыңдамау 
да қыйын болды. Сана сезімінің екінші жартысымен Алек- 
сей бұл арадан алыста сыяқтьг...

— Мені мен Қовшовқа сіздерден гөрі қыйьгнырақ,— 
деді Батманов, Алексейге тағьг да қарап сәл күлімсіреп.— 
Біз екеуміз барлығына тұтас бірдей есеп береміз, құрылыс- 
қа және сіздердің барлығьгқызға жауапкер іболғандығым 
үшін мен беремін, ал Ковшов біздің М оскваға жіберетін өкі- 
ліміз болғандықтан есеп береді. Сондыіқтан біз сіздердің 
алдарыңызға мьшадай шарт қоямыз: біздің міндетімізді же- 
ңілдетіңіз, әрқайсыңыз өзіңіз үшін есеп беріңіз. Мұның мә- 
нісі — есепті жәй формальдық жағынан беру емес екенін, 
түсініңіздер... Әр кайсымыз және бәріміз бірге майданда 
өзіміздің лайықты орнымыздамыз ба, біздің еңбек армиясы 
қамауға түсіп қалған жоқ па, одан қалай да болса шығу 
керек, сондықтан өзді-өзімізді барлық жағьгнан да тексеріп, 
талдау жасап қорытуға мүмкіншілік жағдай беріліп отыр. 
Бірнеше күннен кейін Ковшов М оскваға жүреді. Осы уақыт- 
тьгң ішінде біз формальді түрде есепті баяндаманы дайын- 
дап, оның қолына береміз — машинаға басылғанда жыйыр- 
ма бет және әртүрлі таблицалар, схемалар, диаграммалар 
графиктары .боладьг, формальды етпегенде— біз жыйырма 
бетке сьгймайтынның бәрін әбден ойлап, елекке салып сүзіп 
шығаруға міндеттіміз. Ковшовтың қайда бара жатқанын ой- 
ланыңыздаршы! Оған жәрдемге өздеріңіздің ар-ұяттарыңыз 
бен бар ақылдарыңыздьг пайдаланыңыздар. Осыдан өздері- 
ңіздің бөлімдеріңізге барған соң болмашы уақ-түйек істерге 
көміліп кетпей, цифрлардьг, далелдерді және қорытынды- 
ларды талдаудың елеуішінен өткізіп алыңыздар,— тасшы- 
ларға ұқсап сіздердің елеуіш торыңызда маңызды істердің ірі 
тастары ғана қалып, уағы електен түсіп кетеді... «
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оллкинд терезенің алдында кешкі салқьшның лебіне арқа- 
сыи төсеп отыр. Батмановтың әсерлі сөзінің жүртты біртіндеп 
қозғалта оастағанына Михаил Борисович назарын салып қа- 
рап отыр. ГІарторгтың алтын тісі жылтылдайды, адамдардың 
беіінен кііап оқығаи сыяқты ішіндегісін білуге болатындығына 
жымыйып күледі. Міне Гречкиннің наразылығы да тарқаған- 
даіі болды, ол алаңдап жан-жаққа карауды қойды. Таня Ва- 
сильченко ынтасын сала тыңдап отыр. Қыстың басында Таня- 
ның құрылыстың жаңа басшьіларымен төбелесе кетуге әзір 
болып, учаскеден басқармаға келгенін Михаил Барисович 
есіне түсірді. Содан бері қанша оқыйға мен өзгерістер болды! 
Адамдар қандай өзгеріп кетті! Залкинд көзін Федосовка ауда- 
рып, аһа бұл да ынгаланды ма! Бұл мәжлісті керегі жоқ: 
«Гсеп беру керек пе? Сөз не т}фалы болмақ? Есеп берудін не 
қыііыншылығы бар дейсің?» деген боларсың, шырағым, солай
ма, жоқ олай емес пе!...

Можліс жөнінде келіскенде бұлар, Батмановпен екеуі бұ- 
дан пәлендей үміт күтпеген еді: бөлім бастықтары мәжліс- 
тен кейін бұрыннан белгілі есеп формаларынан артық ештеме 
ойлап табар дейсіз бе деп ойлағанды. Мейлі, тек олар казіргі 
кезеңнің өте жауапты екендігін естеріне алып, бойына сіңірсе 
болады! Алексейдің міндетінің ауырлығы олардың мазасын 
алатындай болуы керек! Мейлі, олар Қовшовтың баяндамасы- 
на елеулі ештеме бермей-ақ қойсын, бірақ олар бұдан жұ- 
мысқа керекті қазіргіден гөрі артығырақ табады!

— Мен сіздердің бәріңізді де жақсылап тыңдадым,— де- 
ген Батмановтың даусы шықты. Ол терезенің алдында тұрып, 
отыргандарға отты көзімен қарап тұр.— айқын мысалдарға 
тоқтагым келеді. Бас бухгалтерден бастайын. Ол бізді цифр- 
мен бастырмалатты, цифрларының көпшілігі зеріктіре баста- 
ды. Қовшов те осындай әдіс қолданып, главкадағы жолдас-
тардьіің цифрмен естерін шығаруға бола ма?

— Цифрлар — ұлы нәрсе, одан ешкайда қашып құтыла
алмайсың! — деп сөз қыстырды, өзім білемсінген ірі денелі
бас бухгалтер қарт.

— Ендігі қалғаны сіздің цифрларыцыздан ат-тонды а. 
кашу ғана ғой. Менің қызметім мен жасым оған сәикес к - 
мейді! — деп Батманов 'мысқылдаи күлді. Баскалар да коеь 
ла күлді.— Жолдас бухгалтер, бізді цифрларыңызбеи' коркыт-
паңыз. Цифрлар жансыз заттар,_ бізді куып »ете - .  •
Олар не Ковшовтың папкесінің ішінде ұикы с ‘ >
берген адамның алдында, тиісті әсерін д^ксимович
тан кіріп, екінші құлақтан шығып кетеді. Вас . (1

отырған адамдардың беттеріне біР к^рап„ ^ б із ге  шаруашы- 
мынадай мәселеге тоқталық: Сталин ж а д ‘л • ’ғыс МҮдде- 
лық қыэметін басқарушыларға жұмыстың Р
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сіне сәйкестендіріп қайта кұрындар деп міндеттеді, ал біз 
соны істедік. Біз бейбітшілік кезінде болмаған өмірге икемді- 
лікгі көрсетіп, көп істер жөнінде Москваның жәрдемі сөзсіз 
керек бола тұрса да, сол жэрдемсіз-ақ күн ікөре алдық. Бұл 
жөніиде сіз калай айтар едіңіз? Федосов, мен сізден сұрап 
отырмьш ғой!

Федосов ыстықтан және қысылғандыіғынан кызарып кетіп
тұра келді. щ

— Василий Макси-мович, сізді түсінемін. Менде цифрмен 
де, ауызбен де айтарлық нәрселер бар: техникалық материал- 
дардың арыстанның сыбағасындай бір бөлегін біз ешбір мем- 
лекеттік фондасыз, жергілікті жердің өзінен таптық. Щ

Батманов жабдықтаушының касына кеп тоқтап, ынта 
койып тыңдадьіі. Оның сөзіне імүлде қанағаттанбай қалды — 
бетін тыржыйттьі' да, қолын бір-ақ сілтеді. ' Ш

— Арыстанның сыбағасы дейсіз бе? Аңдардың патша- 
сы — арыстан не атқарып жүр десеңізші, үйдің төбесін жаба- 
тын каңылтыр өлшеуіші мен куыс күректің көрсеткіші ролін- 
де жүр! Неткен түрпайы бос сөз! Д у ете түскен күлкі 
бастықтың сөзін бөліп жіберді. Василий Максимович жұрт 
саябырлағанша күтіп түрды. Ж ай ғана айтса да болар еді 
ғой: Жәрдемге өндірістің кыйыр-шығыстық тамаша коман- 
дирлері Терехов және басқалары келді, олар бізге, мысальг, 
жоғарыдан ала алмаған қысу агрегатын істеп берді. Олар 
бізге насостарға жіберілмеген бөлшектерді істеп берді. Өзі- 
міздің мастерскойларымыз бен лабораторияларымызда біз 
электродтар, карбид кальциясын, кол қүралдарын, шегені, әр- 
түрлі кұрал-саймандарды жасап үйрендік.— Батманов Либер- 
■ манға карады. Сіз кешігіп келдіңіз. Мен сіздің сөзіңізді есті- 
гем жоқ. Сіз үкімет алдына есепті калай бермекшісіз?

Либерман орнынан тұрды да, құрылыс бастығьиның бетіне 
қарап, үндеместен тұрып қалды. щ

— Міне, Ковшовтың да осылай сізге ұқсап, есеп берген 
уақытта көзін жьшылыктатып түрып қалғанын тілемеген бо- 
лар едім,— деді Батманов, Либерманның жауабын күтпестен. 
Сіздің бет әлпетіңізден, імаған өкпелеп қалғаныңьгзды көріп 
тұрмьгн. Егер осындай аса керекті кезеңде айтатын ештеңеңіз 
болмай қалса, оған мен қанша кіналымын! Сіздің маған алып 
келген жылы киім мен аяқ киімдер сүрап жазған ұшы-кыйыры 
жоқ телеграммаларыңыз бен хаттарыңызды еске түсіріңізші! 
Бір керегі болып қалар дегендей, осьпндай телеграмма мен 
хаттарға арнап бөлек папка да жасаған едіңіз. Тілесеңіз мен 
өзімнің сейфмнен алып Ковшовка берейін! Мейлі, ол Москва- 
ға барып сіздің хаттарыңыздың көшірмесін бетіне ұстап: біз 
сіздерге жазған едік, ал сіздер бізге жәрдем бермедіңіздер 
деп көрсін! Неге үндемейсіз? Қазір сіздің қағазыңыздың жө-
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ні келмейді, дұрыс па? Міне, осылай, Либерман...- Егер де 
сіздіц бөліміңіздің есебін кладовщиктің біліміндей ғана білі- 
мі оар адам жазатын болса, ол іш пыстыратын бірдемені бы- 
.гықіырар. жұмысшыларға қанша етік, шұлғау, куртка және 
шалбар берілді. Қанша азық жұмсалды, белгілі мөлшерді 
жеткізе алдық оа, жоқ па, осыны айтар. Мемлекеттік тұрғы- 
дан түсінетін адам басқалар жөнінде айтады: кыс келіп қал- 
ды, бізде жылы киім тіпті жоқтың қасы еді, сонда да біз 
мемлекеттік фондадан бастарттык, ал бар тәуіріміздің бәрін 
Қызыл Армияға бердік! Әйтседе жұмысшыларды киіндірдік... 
Немеп екенін, Либерман, қалайша ұмытыл қалдыңыз? Біз әс- 
кери бөлімдердің ескі-құсқыға деп есептен шығарған киімде- 
рінен голып жатқан бушлат, телогренка, бурка тіктіріп едік 
кой! Біз ескіні лақтырып тастаудың орнына оны бағалауды, 
оны жамап-жаскауды және жүз рет жөрмеуді үйрендік кой. 
Автомашинаның ескі резинкаларынан тіккен етікті, ескі шү- 
беректерден жасаған мақтаны сіз ұмыттыңыз ба? Ал азық- 
түлік жөнінде айтып отырып, нанайлар мен нивхтардың көр- 
сеткен көмектерін, Қарповтың колхозындағы балыкшылардын 
көмектерін еске алмай кетуге біздің хақымыз бар ма? Олар- 
дыц бізге қанша ет пен балық бергендігін дұрыстап есептеңіз.

Залкинд жұртқа білдірместен күліп отыр, ол мәжліске 
обден риза болды. Либерманға, әрине, обалдау ол бекерге 
бұртыйған жок еді. Және тағы кейбіреулерге обалдау болды. 
Бірақ, егер де сол Либерманнан немесе Федосовтан шындап 
сұраса: олар шынымен Батмановқа сондай риза емес пе, әлде 
Батмаиов сыяқты мазасыз, өткір тілді бастықтың орнына жұм- 
саіырақ, сыпайырақ басқа бір кұрылыс бастығын тілемес пе
0 К6 Н ?

Я, Василий Максимович аса тік. Ол қатал, кейде ракьгм- 
сыз. Бірақ олардың ешқайсысы Батмановтан бастартпаиды. 
Олар мұны, айталык, Сидоренкоға айырбастамаидьг. атма 
новпен бірге олар, Василий Максимовичтің өзінің осыла 
атайтын большевиктік ұйымдастыру творчесвосын тұсінш
білді.

— Жолдастар, біздің трассада кандай здзмдар іетеп жа- 
ты р !— деді Батманов мактаныш сезіммен. уш ' Р 
газетінде тьпдың гвардияшылары деп өте та)ы 
Әскердегі саясі кызмегкердер мавданда баяндама хаттарь.„да
ұрыста ерекше көзге түсіп батырлык көр /5Рпет:н есебі- 
офииер жөнінде қалай жазса, біз де өзі. Р - ^
мізде бұлар Х и Т и Г м Г с Г м о в и ч ^ Г ж І б е ^ .  Оның кезі 
руім.з керек.—Василий Максимович бө;ііміміз! Қадр-
ог шашып жаинап кетті. А‘п’ ^ н е  & Д 1бір жапырак кағазға
ды басқарушы ішінде жоғары дәрежелі
бізде еркек пен әиел қанша, олард
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білімі бары қанша орта және төмен білімі барлары канша еке- 
нін сөзбен сыйпаттап және цифрмен дәлелдеп алып келетініне, 
мен кепіл болайын. Және оларда мынадай да мәліметтер бола- 
ды — осы сыяктыны менің бір көргенім де бар — мәселен, про- 
центке шакканда әр ай бойынша, жарыска тартылғандардыц 
саны деген сыяқты. Жолдастар, бұл есеппен жазылған сөздың 
арасында ең бастысын — адам жанын жоғалтамыз ғой. Бізде 
байланысшылардың болмағандығын, Таня Васильченконың 
бастауымен, комсомолецтердің өздері байланысшы болып шық- 
кандығын, бізде пісірушілердің жетпегендігін Умара Магомет- 
тің бір өзі төрт адамның орнына істегендігін, М аховтың ал- 
дыңғы орынды бермеуі үшін, оның машинасын жолшылар 
бригадасы өздерінің мойнына арқалап сүйрегендігін, Зятьков 
карт өздерінің жолдастарымен ор казудың өнімділігін калай- 
ша екі есе арттырғандыгын; кұрылыс жұмысы жеке басынан 
гөрі олар үшін кымбатырак болғандықтан, жұрттың жанын 
қыйғандығын мұнда айтып жазуға сөз де жетпес еді, орын да 
табылмас еді. Инженер Тополевты, онбасы Гопчарукты, трак- 
торшы Силинді ұмытуға біздің хақымыз бар ма?

Ковшовтың екіге бөлінген ойының бірі Батмановтың сөзіне 
еріп мәжілістегі ағыммен болды. Екінші бөлегі калдырып 
кеткен екпінді учаскеде еді. Қазір барлық жұмыс онда қандай 
қайнап жатыр десеңізші! «Алеша сен қапа болма. Сені ұятқа 
калдырмаспын, маған сен деп,— Беридзе алдында тұр.— Жоқ, 
Беридзе бұл арада тұрған жоқ! Ол мұның учаскесінде әмір 
жүргізіп, қожалык құрып жүр. Мінекей ол трубопроводтың 
күдікті көріиген секциясын тез аралап көріп шықты, оның 
етігі траншеядан шығарған батпаққа батты. Георгий Давыдо- 
вич бетінен аккан терін шаңмен кірленген көйлегінің жеңімен 
суртіп жүр. Осы кезде трубопроводқа су жіберуді тоқтаткан 
жоқ. Насостар суды коймастан айдап жіберіп жатыр. Жұрт 
күтіп, қатты абыржуда. Тек Беридзенің жалғыз өзі ғана сас- 
пайды, өйткені оның сасуға хақы да жоқ. Шыдап тұра алмай, 
сынақ установкасының қасына келген Умара Магометті де ол 
тыныштандырып койды. Беридзе оған; «Саспайық, кел, одан 
да темекі тартайық, мен саған бір күлкі әңгіме айтайын», 
дейді. ■

Беридзе мен Умараның айналасында жыйналған жұрт, бас 
инженер ертеде бір кезде, жасырақ уақытында, жағадан алыс 
теңіз үстінде бір жақсы қызбен калай танысқапыи түйтіксіз 
әңгімеледі. Жұрт күлісіп қойды, Беридзенің жүзе білмейтінін 
көпшілігі біле тұрса да, оны ешкім әшкерелемеді. Алексей опы 
бұғаздан зорға дегенде сүйреп шығарған жоқ па еді...

Өнертапқыштық бюромыз бізге не айтар екеп ?— деген 
құрылыс бастыгының сұрағын естіді Алексей, ол сұрағын
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тәртіпті, әруақытта сыпайы жүретін инженер Полозковке
қаратып беріп отыр.

Полозков орнынан тұрды:
— Мен жолдас Ковшовқа екі диаграмма бермекпін: оның 

біреуі аіі сайын түскен рационализаторлық үсыныстардың ди- 
намикасын көрсетсе, екіншісі ойдан шығарушылық аркасында 
түсетін жылдық үнемнің шарттық суммасын көрсетіп отырады.

Мәжлістегілер ду күлді. Батманов Полозковке ашулы 
көзімен қарады:

— Сіздің «динамикаңыз» бен «шартты үнеміңіздін» керегі 
жоқ! Одап да біздің инженерлер мен жай құрылысшылардың
ойлап шыгарған өнерлері жайында адам сыякты мәліметін 
берсеніз болғаны. Учаскелерде біз өнертапкыштыкты кезкелген 
жерде кездестіріп отырдық. Беридзе мен Карповтың бүкіл сол 
жағадағьг траесасы — бұны не дейсіз? Ал Ковшов пен А^ахов- 
тың трубаны1 «арғьг жактан бері карай» тасу әдісі ше? Ал Ро- 
гов пен Кучинаның сыйлық дүкені ше? Немесе Силиннің Таи- 
ганы қаптаған бульдозері ше? Немесе трубаны тоттан тазарт) 
үпіін шығарған Гончаркуктің механизмі ше? Немесе Кузьма 
Кузьмич Тополевтің траншея казудагы взрыв жасау әдісі ше 
Ал қыс жағдайында труба пісіру ше? Сонсон ұзындығы жар 
километр темір трубаны мұз үстінде бір жерден екшші Р 
қозғау әдісі ше? Қымбатты жолдастар, осының әрі

ЛЫК^ = !^ »  кезені таянып —  
алдына елестетті. Беридзе енді кысу аппара стктана
кетпейтін болды. Құрылысшылардын зешн са Нефте-
қараған жүздеген көздері монометрлерге к д •' ^  қызыл
проводтагы қысым үздіксіз күшепе РУ  ̂ • КОлшапа-
сызықтағы -  жетпістік атмосфераға жет д , ^  көкті
лақтанып, шаттана айқанлап «Арала “У £ ұрт Кекке 
жаңғыртады, Беридзе мен у*'аРа йіскен жерін бұзады, 
көтерді. Не кысылған су іруба ^лын жүрмесе
онда... «Олар онда тым елігіп кетіп, р кило-
жарар еді»,— деп Алексейдт жаткан
метрлік трасса бойын үздіксіз тпар — кауіпті! Катть
Карповтың: «Траншеядан аулақ ҰР ’іптіі Дігіттер, сак 
қысылған трубалардан аулак ТҰРЬІ‘ тіледі. 
болыңдар! Тывдавдар!»— | А > шіЛІГІМІЗ, катеміз. жаза 

— Ковшов жолдас, сіз о'здт  кем істеріміз жөнінде
басқанымыз және мезгілінде істеяпгы3! —деген Батмановтын 
Москвада батыл және Р*™"**™?дұщпанддр Да кіріп кетті, 
даусы естілді.— Біздін к0ЛЛС Біздін арамыздан қашкындар 
біз оларды бірден біле алмад ' да табылып қалды — мұны 
да, өзімшілдер де және корк  ̂ Р ызда нефтепроводты бір 
да айтпай койманыз. Біздш арамы д ^



жылда салып шығаруға болатындығына сенбеушіліктер
болды. Құрылысты енбекке тұралық іс деп есептемей, майдан- 
ға жібер деп арыз берушілер де болды. ' Щ

Гречкин Алексейді бүйірінен түртіп: ’ I
— Сен туралы айтып тұр, сезесің бе? Щ
— Бәрінде калай болған болса, сондай етіп айтып беріңіз,

Ковшов жолдас,— деп Батманов Гречкиннің сөзін бөліп жібер- 
ді. Біз алғашкы кезде соғыс уакытының тәртібін дұрыс 
түсіне алмадык, тұрмыс мәселесімен ойдағыдай шұғылданба- 
дык. Инженерлеріміз мұздай үйде тұрып дірдектеді, асканада 
тек кана картошка мен тамактандырдык. «Қайтерсің соғыс 
кезі!> дедік. | ^ Н

... Алексей әрбір секундты ойымен санап, орнында зорға 
отырдьк «Уақыт болды ғой... Беридзе неге үндемейді? Шыны- 
мен бір пәле болып калды ма екен?» Қабинетке секретарь 
өйел асығып кіріп келді де, Алексейге көзінің кыйығымен ка- 
рап койып, кұрылыс бастығына бірдеме деп сыбырлады. Ол 
шетке ысырыңкырап қойған селектор аппаратына қолын соз- 
ды. Алексей орнынан ұшып тұрды... Я

Ашық тұрған кақпадан келіп кірген ағын судай, шуылда- 
ған дауыс кабинетті басына көтерді. Әуелі ешнәрсе айыруға 
болмады, әлде буырканып тасыған теңіз бе, әлде үлкен шай- 
қастың гүрсілі ме, әйтеуір бір үлкен мәні зор нәрсеге ұксай- 
ды>. Бәрі тым-тырыс тыңдай қалды. Құлақ жаңғыртарльис 
у-шу дыбыстьіің ішінде жеке адамдардыің масаттанған: «Бұл 
Сталинімізге еыйлығымыз!», «Умара Магометті көтеріңдер!» 
«Қовшов жолдас кайда? Біздің бастығымыз кайда? Қовшов 
жолдасты көтеріңдер!» «Бас инженер Беридзеге ура!» Енді тү- 
сінікті бола бастаған дауыстар тағы да айқай-шуға араласып 
жоқ болып кетті. Бұл мыңдаған кұрылысшылар тобының кол 
шапалактап, овация жасағаны еді. 4

Алексей демін ішіне тартып, тістеніп, селокторға жабыса 
қалды. Ол өз учаскесінің өмірінде больгп жатқан ж аң ал ы қ ть»  
сүйсіне тыңдады. I

Ақырында шулаған дауыстың нөсері басыла бастады. Бе- 
ридзенің даусьг шықты. $

— Басқарма! Басқарма! Ш
— Басқарма мен! — деп Батмағюв жауап берді. ]
— Баяндап тұрған бас инженер Беридзе. Бас учаскедегі

сынак жұмысы тамаша болып өтті! Отыз километр бойында- 
ғы трубопровод қысудың жоғарғьі' мөлшері — жетпіс атмос- 
фераға жеткізгеннің өзінде ешбір жарьиқшақ бермеді! Ж олдас 
құрылыс бастығы, сізді кұттықтаймын, жолдас Қовшовке жә- 
пе баскарманың барлық коллективіне біздің кұтты ктауы м ы з- 
ды тапсыруыңызды өтінемш. .д
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—  Жолдастар, сіздерді шын журегіммен құттыктаймын! — 
деп Батманов кызу жауап кайырды.— Бас учаскедегі кұрьь 
лысшылардың жұмысы нағыз жоғары баға беруге тұрады. 
Басқарманық қызыл туын учаскеде қалдырамыз. Сіздердің 
жецістеріңіз жөнінде Москваға және Рубежанскіге дереу ха- 
барлаймыз.

— Бастық, менің пісіруім жақсы ма? — деп Умара Маго- 
мет килікті,— «жылдам пісіресің, брак жасама» дегенің есің- 
де 'ме! Түйістің бірде-бірі жарқышақ берген жоқ. Уәдең бар 
еді ғой, пісірушілерге сыйлық бер!

— Кешке қарай сыйлық беретін бұйрық жіберемін,— деді 
Батманов көңілі толқыған куйі.

... Енді Батмановтың кабинетінің өзінде де аяқ астынан 
қол шапалақтау көтерілді. Бәрі де қолдарын соғьгп Ковшов- 
қа қарады. Ол ешкімді аңғарған жоқ, бар ынтасымен селок- 
торға карай еңкейіп, ерні кемсеңдеп, көзі жыпылық-жыпы- 
лық етіп кетті. Батмановқа парторг оны басын изеп көрсетті, 
өзі микрофонға жақындап келіп, айқаилап:

— Екпінді бас учаскедегі құрылысшы жолдастар! Аппа- 
рат жанында сіздердің бастығыңыз инженер Ковшов. Тығыз 
тапсырмамен Москваға ұшқалы жатыр, сондықтан қазір сіз- 
дермен бірге бола алмай отыр. Ол сіздерге бір ауыз сөз айт-
пақшы... . .  » о

Учаске тым-тырыс бола қалды... Алексеи оиын жыинап,
сәл үндемеді.

— Қымбатты жолдастар! — деді ол, алқынғанын басьгп,— 
нағыз қыйын кезеңде маған учаскені қалдырып кетуге тура 
келді. Бірақ осында, жүздеген километр жерде тұрып-ақ, сы- 
нақ жұмысының әрбір минутының қалай өткенін өзімнің жү- 
регімнен сезіп отырмын. Біздің нефтепроводымыздың дұрыс 
істеігеніне мен кандай қуаныштымын, қымбатты достарым. 
Умара, жарайсың, жігітім! Пісірушілер де жігіт екен! Сіздер- 
ті алыста тұрып құшақтап, қолдарыңды қысам...

_  Алеша!— деген қызғьгн адамның даусындай, Беридэе- 
- даусы тағы естілді.— Саган сәлем айт деп менен бәрі де 

өтініп сүрап отыр. Сенің жоқтығың көрініп-ақ тұр. Шамадан 
елгенше сені жоқтатпауға тырысып-ақ жатырмын. Біздің 

К ллективтен нақ сенің Москваға өкіл болып баратындығың- 
« фз зор мактан етеміз. Астанаға біздің ол турасындағы
бар ойьгмызды айта бар!

_  Сталинге: біздің учаскеміз қандай болса, бүкіл нефте- 
овод та сондай болады деп баяндап айт! Түйісімде бірде-бір 

Ікарыкшак болмайды! Уәдем осы! — Умара бұйрық түрінде
лйтып тұр- _ ,

длексей макұлдап басын изеи берді...
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Он төртінші тарау 
МОСКВАҒА!

Гречкин калай жорыса, солай болып шықты, есепті Алек- 
сей екеуіне дайындауға тура келді.  ̂ в  і

— Оеы мәжлісті несіне шақырдьг, соньі айтш ы?— деп
бұрқылдады жоспаршы.— Батманов тек жұрттың мазасын 
алды да қойды. Қандай түсініктер, кандай цифрлар керектігі 
імаған бұған дейін-ақ айқын еді. Енді күдік туып отыр... Бө- 
лім бастықтарыі өздерінің кыялдарын қашан алып келеді деп 
күт те отыр. '1

Бұлар жұмысты өзара бөлісіп алды. Гречкин материалдар 
жыйпап есеп мәліметтерін дайындады. Кобзевпен бірге Алек- 
сей өзімің беретін есебіне керекгі карталар, графиктер, чер- 
теждар және схемаларды іріктеп алуға, баяндаманың желісін 
ойлауға кірісті. 4  1

Гречкин екі тәулікте бүкіл бөлім бастықтарының жазба 
баяндамаларын жыйнап алды. Олар келіп алдын-ала сылтау- 
ларын айта бастадьк «Батмановтыц сөзін тыңдап отырған 
кезде қолымыз қаламға қарап икемделіп еді, ал жазуға оты- 
рып едік түк шықпады». й 1

«— Қел одан да отырып сөйлесейік, мен саған бәрін 
ауызша айтып берейін,— деді Федосов кінасін мойынға алған 
қалпы. ‘V I

— Өзімді олай қьгйнадым, бұлай кыйнадым бәрі бір
ештеңе шығара алмадым. Айтшы енді, мен саған роман жа- 
зып алып келуім керек пе? . '

Гречкин мен Алексей жазба баяндамаларды құрылыс бас- 
тығына көрсетті. Василий Максимович оларды қарап шыкты 
да, кейбір жерлерін Залкиндке оқып беріп, ұрысты. .!

— Осылай боларын біліп едім! «Байланысшылар кез кел- 
ген қыйыншылыктарды жою үшін өздерін өзі ж ұмы лды ры п 
отьгрды». Таня Васильченко осылай деп жазғанда Либерман- 
нан не күтуге болады! Болмаса міне, құрғақ жел сөз: инже- 
нер Тополевтің жұмысты сапалы, жақсы істеу жөніндегі жа- 
саған ұсыпысьгның мазмұны мына төмендегідей». Одан әрі 
пункттері келеді: «а», «б» — толып жаткан әліппе. Байғұс, 
Кузьма Кузьмич, дәмсіз, тұзсыз мынау сыяқты —төмендегі- 
дей деген сөздерді есітсе, табытында жатып бір аунап түскен 
болар еді. Сіздерге күлкі! — деді Василий Максимович Алек- 
сей мен Гречкиннің күлімсірегенін байқап қалып. Өздерің 
жазатын болындар. Тек осыларға ұксас бірдемені алып келіп 
байқаңдар!

Ковшов пен Гречкин баяндама жазды да, Гречкиннің 
жаксы көріп айта беретін сөзі, «дәл осындай болмады» деп 
таласты. Кобзев нефтепроводтын кұрлысын шамамен сызып
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көрсетіп, шеберлеп жасалған Қыйыр-Шығыстың улкен карта- 
сыи алып келді. Сызылған күйде, ол үлкен болып көрінді, 
сызықтар мұнай түстес кара бояумен, картаның бүкіл бетіне 
ұзынай сызылған, оның үстіне өзендер көк сызықтармен және 
кала мен селендер дөңгелек сызықпен көрсетілген. Нефтепро- 
водтың екі жағында қатарласқан түсті сызықтар көрінді, 
оның әрбір сантиметрі он километрге барабар еді. Қызыл 
сызық — автомобиль жолының белгісі, көк сызық — байланыс- 
шылар, күрең сызық — трубаны трасса бойына тасу, жасыл 
сызық— пісіру, қырмызы қызыл сызық—траншея қазу, ақшыл 
көк сызық — тазарту (изоляций) жасау және трубопроводты 
траншеяға түсіру, сары сызық — оны су жіберіп сынау, сирень 
түсті сызық — траншеяны топыракпен көму, күлгін түсті сы- 
зық — мұнай қогару торабы құрылысының және қызғылт сары 
сызық — жәй құрылыстардың белгісі.

Тек трубопроводтың ұзын бойына үш сызық қана: қызыл 
(автомобиль жолы), көк (байланыс) және кызғылт сары 
(жәй құрылыстар) созылған. Тағы күрең сызықта (труба та- 
су) тек әр жерде ғана үзілгені болмаса, бүкіл трубопровод 
бойына созылған. Баскалары олақтау қолмен сызылған тәріз- 
деніп көрінді. Олар бірде үзіліп, жоғалып, екі сантиметрдей
кайта көрініп және тағы жоғалып кстеді.

Қурылыстың бұл кара дүрсін және көрнекті етіп сызылған 
жағдайы Алексейді және әсіресе, Гречкинді катты ойландыр- 
лы Қартадағы алабажак, бірак әсем жасалған әрбір сызық 
жумыстын әлде де өте көптігін айтып, айқайлап тұрған сыяк-
і оі. Қобзевтің картасына, қағаздың үстіне, канаттарын улкен 
электр лампасына күйдіріп алған, немесе жай шаршаған көк 
көбелектер келіп кұлады. Бұлар кеш болысымен, айдың жа- 
рығына келгендей көріп терезеге ұшып келе берді және ма-
заны алып уйдін ішінде сырылдап ұшып жүрді.

Алексей оны ызаланып картадан қағып тастады да, өзіне
Гречкиннік тесіле карағанын сезіп, одан:

— Не карап отырсың? — деп сұрады.— Бетіме сыя жағыл-
рян ба. «* • • тг _  Сенін бетіне кызығып отыр деимісщ, мен Женя емес-
. д деп Гречкин колын бір-ак сермеді.— Сен шеткі учас~» 

ПІН е’н келдің гой, трассаны көрдің, айтшы, мерзімінде үл-
гіре аламыз ба, әлде улгіре алмаймыз ба?

үлп-реміз, деді Алексеи таисалмастан.— Жұмыстың бі-
жакындап калғандығынан емес, бітуге әлі көп бар және

о н д й л ы ғ ы н а н  да емес. Үлгірмеуге тіпті болмайды, үлгірмеуге
какымьіз^жоКд^ ос^лай дейсің бе?

__ Осылай деймін.
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— Москва кұр сөзге нанбайды, оны дәлелдеу керек. Біле-
сін, бе, мен саған жолдастык ретінде айтамын: сен:ң міндетің 
соншалык кыйын. Сенбейсін бе, соңғы кезде мен катты күйге- 
лектенудемін. Оны Лизочкаға дейін сезіп койған. Батманов- 
пен істеу тіпті жаксы ғой... Ауыр, әрине... Аттың жүгін тарт- 
сан, және әрқашап кұлағыңды тігіп отыр, әйтпесе каталасып 
кетіп, қолайсыз күйге түсесің. Бірақ соның өзінде жаксы... Ол 
катал, берік, ең кыйынын өз мойнына алды. Жылы сөзді үш 
жылда бір-ак айтады. Сондыктан оның сөзі сондай кымбат! 
Мүпідай бастыкпен қандай істің болса да ақырына дейін 
бірге барамьгн. Бірак кұрылыстың мерзімі жакындап келеді, 
уакыт болса балауыздай таусылып барады. Ол бухгалтерді 
мысқылдап күлді, мен де өзімді ұстай алмадым, атша 
кісінеп кеттім. Шынында жұрттың көпшілігі осылай: цифрдан 
каиіып кұтыла алмайсың, деуі мүмкін ғой. М аған бұл цифр- 
лар жан-жактан агылып келіп жатқаны рас, олар күннен 
күнге өседі, жуандайды, демек, ет пен май бітеді. Бәрі солай. 
Бірак сен енді менің орнымда отыр да, кұрылыстың бүгінгі 
істегенін, бір күнгі каражат өнімін шамалашы, егер мұнайды 
мерзімінде беретін болсак, біздің істеуге тиісті мөлшеріміздін 
бұл тек тең жартысы ғана! Менің барлық сөзімнің түйіні, ме- 
нің өзімнің әркүнгі баскармаға жіберіп отырған цифрларымды 
Москвада, саған тіпті теріске шығаруға тура келер. Ш

Гречкиннің көзі сүзіліп, кейіпсіздеу жалпақ бетінде сас- 
кандыктың белгісі көрінді. 'Я

— Сен әлде трассада тұрғандықтан, менен гөрі артык
білерсін?— деді ол.— Саған мүндай сенім кайдан келді? Тек- 
өзіңнің бас учаскеңе карап корытынды жасап жүрген жок- 
сың ба? Дұрыс, ол уакытында дайын болады, ол барлық 
ісінен көрініп түр. Ендеше баска учаскелерде пісіру жұмысын 
жартысына ғана жеткізген. Бүкіл құрылыста Умара Магомет 
біреу-ак кой. ■

Алексей тұрды да, есікке таман барып кайтты. Гречкин 
одан көзін айырмады.

~  Рае, жұмыс бастан асып жатыр. Солай бола түрса да, 
бәрі істеліп болады,— деді Алексей тайкактамай.— Жолдас, 
бас диспетчер, сен кызьгқ екенсің. Сенің цифрларың бұлан да 
тез өсуі үшіи, кандай шаралар істеліп жатқанын б;лесің ғой. 
Екпіпді учаскелер жөніндегі бұйырыктан кейін, өнім бірден 
артып жоғары көтерілді. Сағаттық график енгізілді— ол
жаңа-жаңа күшіне ене бастады, көп ұзамай көрсеткішке осе- 
рін тигізе бастайды. Жарыс әлі әбден қызып болған жок. Умара 
да біреу ғана емес. Петя Гудкиннің пісірушілерінің үндеуін 
оқыдың ба? Олар Умара Магометтің өкшесін сәл ғана баспай 
келеді... Ал Умараның өзі және оның жолдастары — Кедрин, 
Вяткин, Федоровтар — стахановшылар әдісінің нұскаушысы
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болып учаскелерге жіберілді. Саған осының бәрі де белгілі... 
Күшті көп тілейтін жер жұмысын— траншеяны қазу және кө- 
му жұмысының біркатарын біздің аудандағы достарымыз, 
колхозшылар алып істейтін болды. Сондьпстан баяндамаға 
мұны да жазамыз. Әлде сенің жазып отырғаның ойыңдағы 
емес пе?..

Гречкин бетін тыржыйтты да, әлде карсылығын білдірді ме, 
олде көбелек пен масаны какты ма б&ігісіздеу түрде колын сіл-
теді.

— Чиновник, сен трассаға бар! Учаскеде тым болмаса бір 
айдай тұрып кайт — көзің де жетеді, бәріне де сенетін бола- 
сың,— деп Алексей акыл берді.

— Сайтаныңа барарсың! Мен мұнда Батмановка, суретті 
тактаның жанында, телефонның касында тұруға керекгіін ғой, 
кұрып кетсін, карғыс аткырлар!

— Бұғаз аркылы жүретін мұз жолды біз екі күнде салдык, 
Сол адамдар мөлшер бойынша оны сегіз күнде салуы керек 
еді. Сенің мөлшерің былай калып койды. Біз бұғазда нефте- 
проводты салып болғанша, ол мөлшер мың рет асты-үстіне 
шықты. Мен институттан кейін екінші бір кұрылыска істеп 
отырмын, оку тәжрибесінде жүргенде де едәуір екі құрылыс- 
та болғаным бар... Жақсы құрылысшылар коллективі жұмыс- 
тың күннен күнгі кушіне жаңа күш косатындығына мен әб- 
ден түсіндім. Құрылыстың өмірінде мынадай дәуірі болады, 
айталык, уакыттың он екі айынан төрт-ак ай қалады, ал жұ- 
мыстың как жартысы ғана орындалды, сол калған жартысы 
сот төрт айға орьгндалады. Керек десе одан бұрын да бітеді. 
Бүл өсудің ерекше ырғағы. Қыстың басында Батмановтың
стратегиялык шабуылға дайындалу^ жөнінде көп айтатыны 

• ____Л А п  Л А І !  Г Т О - О І /  І4 \/Н і б^пктн яйткян болатын: біз шабү-

секіреміз! Капитал беру ісінің он екі күнде екі еее всепндігш е, 
бәс тігемін. Қаркын бригадалардың ішінде каулап өсіп жатыр. 
Олар өздерінің міндеттемелерін орындамайды деп ойлайсың 
ба? Орындайды! Олардың берген сөздерін орындамай калған 
күндері жок. Менде Зятьковтың жер казушылар бригадасының 
орындаған жұмыстарынын жазуы бар. Оған таңыркамай 

-----  л„-,иай7тм: боигаданың бәрі сол бұрынғы адамдары.
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Гречкин әнгімені доғарды да, аралаірында ешқандай сөв 
болмаған тәрізді жұмыеын істей берді. Алексей де баяндама- 
ны әзірлеуге кірісті. щ

Батмановтын Москваға материал дайындауға деп белгіле- 
ген бес күні өтіп кетті. Ол күндер күйіп-піскен әрекетпен, 
ұйқы көрмей өткізі.пді. Акырында бәрі де — таблииалар мен 
альбомдар, карталар, диаграммалар, графиктер дайын болды. 
Үшінші рет түзетіліп, жөнделіп болған соң, баяндаманы ма- 
шинкага қайтадан бастырып, Ватманов пен Залкиндке Алек- 
сей дауыстап оқып берді. Оған қол қойып жатып, Батманов 
Қовшов пен Гречкинді сыкактады:

— Әрине, меніц тілегенімдей емес. Бірақ мәжліс шакырып
сіздердін бәрінді қыспаған күнде жасап әкелетін баяндамадан 
гөрі тәуірірек. I I

— Василий Максимович, бекер уайымдайсыз — деді Греч-

— Байсалды, жаксы баяндама, материалдары да толық.
Енді, Алексейдің тек жолға шығуы ғана калғанда, ол бір-

ден өзінің дайын еместігш сезді. Ол баяндаманы жазып жат- 
қанда: «Москваның алдында беретін нағыз дұрыс есеп осы деп 
сенген еді. Ал қазір дұрыстап, кеңсе сәнімен әдемілеп реттел- 
ген қағаздар күдік туғызды. «Өзінің керемет кұралдарымен 
музыкада, бояуда, көркем сөздерде ілгеріде өтіп кеткен өмір- 
дің айкын суретін кайталап керсетуге тек искусство ғана 
кабілетті»,— деп ойланды Алексей, баяндаманы қайтадан 
аударыстырып әртүрлі жөндеулер мен таблицаларды аныктап 
қарап: кайда, қандай ведомоста біздің нефтепроводка сіңірген 
еңбегіміздің қуанышы мен қайгысы көрсетілген? Мархұм Кузь- 
мич бір кезде өзінің «Серіктікке қосқан үлесі» жөніпде айткан 
еді. Оның үлесі немесе Сморчковтың үлесі, Беридзенін, Силин- 
нің үлестері қандай цифрлармен көрсетілді?..» ' *  ;

Москваға бүл баруы неғурлым жакындаған сайын, оған 
жауапты болып көріне берді. Қүрылыс жөнінде ой.пап, Алексей 
жай жалпылама емес, әбден салынып біткенге дейінгі бары- 
сының суретін көз алдына келтірді. Бір күні, бұғазда, январь- 
дың өктем боранында, бұлардың Беридземен қуры.пысшылар 
барағына барып, кешті жаксы өткізгені есіне түсті. Темір пеш 
жанып тұр, жүрт оның айналасында отыр. Зятьков Беридзеден 
дайын бо.пған трубопроводпен мүнайдың калай жіберілетінін 
сұрады. Трубопроводтың алгашкы секциясьгн бүғазға әлі тү- 
сірмеген, жұмыстың тек жаңа ғана жолға салынып жаткан 
кезі, ол онда толып жаткан сәтсіздіктер болып, табыстың аз 
кезі болатын, сонда да мұнайдың Новинскіге дәл мерзімінде 
келетіндігіне сенген еді. Олар мұнайды Новинскіге мерзімінен 
әйтеуір бір күн болса да, бұрын келеді деп айтатын.
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Істеп көреміз бе? — деп Беридзе кызулана сұрады да
сөзін бастады: — Талай жыл өтті...

■ Соғыс артта қалды,— деді Алексей көтермелеп. Біз 
жендік. Сөйтіп, бүкіл елде алып кұрылыстар салына бастады.

Біз бәріміз де үлкен құрылыстамыз,— деді Беридзе сө- 
зін тоқтатпай.— айталык, Каспийде...

— Нефтепроводты теңіздің түбімен жүргізіп жатырмыз...—
деп оның ойын Алексей дамытты.

— Октябрь мерекесінің отыз екі жылдығы жакындап келе- 
ді, сөйтіп біз калай соғысқанымызды еске түсірмекші бол- 
дык...

— Былай еткен дұрыс: жас лсұмысшылар, комсомолентер 
осыпың бәрі мүнда, бізде қандай болғандығын айтып беруді 
өтінеді,— деді Зятьков күліп.

— Айта бер Георгий Давыдович,— деді Умара Магомет 
дауыстап.

— Ж олдастар!— деп Беридзе орнынан тұрды. Оның бет 
ажары ызғарлы, даусы алкынған,— біз мұнайды мерзімінен 
үш күн бұрын жібердік. Бұл Ұлы Октябрь Социалистік рево- 
люциясының жыйырма бес жылдығының қарсаңы еді. Міне, 
былай болған еді...

...Умара Магомет соңғы түйісті пісірмекші болып трубо- 
проводтың астындағы жыраға жата калды. Ол түрегелді де 
басындағы калканын алды, пісірушінің сол арада әрі жылап, 
әрі күлгенін жұрттың бәрі де көрді.

— Шайтан біле ме, көзіме бірдеме түсіп кетті,— деп Умара 
күбіртеп жүр. Ол мұнысы үшін өзіне кейіп инженер Ковшов- 
ка быіай деді: — Мені бұрын көрмеп пе едің, неге карайсың? 
Одан да менің трубаға капдай жазу жазғанымды карасайшы.

Инженер карап шыкты да, темірге отпен жазған сөзді да- 
үыстап окыды: «Сталин жолдас! Нефтепровод дайын болды. 
Бгг, біздің Гитлерге берген соккымыз. Біз сіздің жаңа тап-
с ы р м а н ы з д ы  күтеміз. Октябрь, 1942 жыл...»

Біоак рапорт жіберетін уақыт әлі жеткен жоқ — ең кыиыны 
ялда болатын. Салып жаткан, күресіп жатқан адамдар әруа- 
!ытта осындай болады: олардың ең кыиыны әлі алда оолады.

Ғ »  п д ы м е н  нефтепроводты топыракпен көму керек бол- 
пы Бүл жұмыспен жұрттың б әр ін е-к ар а  жұмысшыларга да,
А •плшйпрпге де шоферларға да. бастыктарға да шұғылдану- 
ТтЕпа кепді Адунның жергілікті халкы -  нанайлар мен орыс- 

У̂ ,р к к е  келді. Әлденеше жүздеген километр жерге катар 
І ^ Г Г з д а р ы н а  күректерін алып. олар траншеяны көме бас-

Іады ^ұнда 3ятьков тағы да ерекше көзге түсті’ онымен еш'
кім тенесе ‘п-імадь1' урған міндет қыйынырақ болды: нефте- 

Алаида алд^іы
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проводты тезірек сынап, жуып және жүргізу керек болды. Бар- 
лық жұмыска аяз кесірін тигізуі ыктыймал еді. Егер де аяз 
кенет түсе калса, мұнай жіберуді көктемге дейін калдыру ке- 
рек болар еді. Суык кезде нефтепроводты қысуға және оны 
жууға болмайды,— су катып қалып, мұз түйісімді жарып жі- 
береді... Қалай болса да суық түскенше трубадан суды шыға- 
рып, оны мұнаймен толтыру керек. Инженерлер бір айтқанда- 
рын қайта-кайта айтып нықтай берді. «Әзір суық түсіп кетпей 
тұрып нефтепроводтың ішінен әмір жүргізетін жағдай туғызу 
керек. Нефтепроводка ауа әмір жүргізіп өзінің шартын коятын 
болмай, біз жүргізетін болуымыз керек... - Н

Аралға Мемлекттік Қорғау Қомитетінің өкілі Писаревтің 
бастауымен үкімет комиссиясьг ұшып келді. Қончеланда на- 
состы жүргізіп олар аралдағы трубалармен суды айдады. 
Чонградагы насостар да бір уақытта істей бастады — су 
Адунның бойымен оның ағысына қарсы алып трубамен жыл- 
дам ақты, бірақ оның жолында кедергілер көп болды, сөй- 
тіп су Новинскіге тек бір аптадан соң ғана жетті! Нефте- 
проводты салып болғанға дейінгіден гөрі, жұрт осы уақыттың 
ішінде көбірек уайым жеп, қапалануға тура келді. I

Әр минут сайын бір уакыйға болып калуы ыктыймал еді. 
Техникалық шарттар бойьгнша, сынақ кезінде түйсімнің бір 
проңентке дейін жарылганы кемшілікке жатпайды. Егер де 
трубопроводта бұл түйісімдер он мындаған болса, онда жүз- 
деп жарылуы мүмкін. Бірақ Умара Магомет пен оның жолдас- 
тары акаусыз істеуге сөздерін бекерге берген емес-ті. Жетпіс- 
тік атмосфераның қысуымен небәрі он екі түйіс жарылды. 
Осы он екі түйістің өзі кұрылысшылардың каншама канын 
бұзды! Түйіс жарылған кезде жақын жердегі блокпостынын 
хабарымен насостар жұмысты тоқтатып, траншеяны кайта 
казып, нсфтепроводты жаланаштап, осал звеноны жаңадан 
ауыстыруға тура келді. Осылай он екі рет істеді. Екі учаскеде 
тығындалып калған жерін тапты. Оларды табамыз деп көп 
азаптанды — нефтепроводты бірнеше жерінен кесіп, ішінен 
жуан бөренемен шөптен жентектелген тығынды суырып алып 
тастағанша бірталай әуреленді. 'І

Үкімет комиссиясының бастығы мұндайды жіберуге бұй- 
рык етті. Кончеланның насостарын айдағанда үлкен ірезерву- 
ардағы мұнай трубопроводка каірай жүрді; ол жүре берді, ко- 
миссияның мүшесі және құрылысшылар коллективінің өкілі 
автоманіинамен оның соңынан ерді. Мұнда Батманов, Зять- 
ков Беридзе, Умара, Таня Васильченко, Петя Гудкин, Карпов, 
Генка Панков, Филимонов, Алексей Ковшов, барлығы елу 
адам болды. Бұл мерекелі машиналарды Сморчков пен Махов- 
алып жүрді. Маховтың кабинкасында серік болып Муся Ку- 
чина отырды. Жол қуанышты, бірақ өте мазасыз болды. /З
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Қурғақта, Нижняя Сазанканың маңайында, Карповтың
селендес ба.пыкшылары, қүрылысшыларды карсы алды, кенет 
түйіс жарылып кетті! Мұндай жарықтан саулай шапшып тран- 
іпеяиыц топырақтарын аспанға атып жоғары үшырды, сорай- 
ған агаштарды, күрғак шөптерді, күзгі ашық гулдерді қап- 
кара май етті. Умара Магометтің мініп келе жатқан маши- 
насы баскалардан гөрі авария болған жерде жақыи еді. Пісі- 
руші кабинадан секіріп түсіп, мүнайдың фонтаны атылып 
жатқан жерге барды.

— Мүнай! Мүнай! Мұнайды қараңдар! — деп Умара куа- 
нып айкайлады. Алақанына сүйық майды кұйып алып, оны
күмарта иіскейді.

Беридзе ашуланып пісірушінің касына жүг:ріп келді. 
Мүнда труба жарылып кыйрап жатса, бұл есерсок билеп 
жүр. Бірақ Умара мұнайға былғанған колын бас инженерге
созып:

— Мүнай! Мүнай— деп айқайлай берді.
Беридзе оған тесіле қарады да, баска ештеңе айтпады.
— Иван Лукич! Тез блокпостка бар!—деп бүйырды сол 

:езде Ковшов,— Чонгараға насосты токтат деп телефон сок- 
ын. Қалай токтатты солай жарылған жерді ысырмамен жа-
ыңдар.

Төрт сағаттан кейін мүнай кайтадан аға бастады. Маши-
алар ілгері карай жүріп кетті.

— Жігітім, сен неменеге көңілдендің? — деп сүрады Кар- 
ов Умарадан. Қанша мұнай далаға ағып кетті, ал сен масаи
ап жүрсің.

— Мүнайдың жоғалғаны болмашы ғана, ал куаныш сон- 
іама көп,— деді Умара. Мен көріп тұрмын. мұнаи сен' 
евняңа дейін барды, демек, көп кешікпей Новинскіде де
ИДЫ... . ^ ;

Мұнай Новинскіге сегізінші күні, төрті̂ ' інН°дЯ̂ Р, ^  шык.
:етгі. Бүкіл қала халкы оны карсы а̂ У Ү|ың касУына жый.
м. Мықдаған халык мұнаи корыту з йған ииСтер-
алды. Бәрі де нефіедроводты жалғасіырыв коиған цисіер
аға жакынырак турғысы келеді. тапсыруды бүйыра-

е^ГыкТасында і/рғин Писарев

^ Г а й к а л а д а ғ ь ,  сығылыскаи — ? К а ^ о Г та х ь -
— .Мұнайды сіз Умара М ™ ^ и д к о в ^ К  Р . . ^

ча Васильченко, Тер̂ н ін а кабь,лдап алыңыздар. .
ұмысшысы Қапицын бәр 1 * гікен мұиай көрінді. Ол жі- 

Сол минутте өңештің кең нан кемпірк0сакка ұксап,
ішкелеп сарғайып акты да,



түрлі түске еніп, бағандай болып тіке шапшыды. Шапалақ- 
таған колдардыц даусы Адунды жацғырықтырып жіберді.

Заятьков топтан бөлініп шығып, фуражкасын алып колына 
шьгны сауытын ұстап цистернаға таман жакындады. Діріл- 
деген колымен ыдысын ағып жаткан мұнайдың астына тосты. 
Шыны сауыты толды. Зятьков фуражкасымен сүртіп, сүйді 
де, Писаревке берді.

—  Сталин жолдаска берген біздің сыйлығымыз. Самолет-
пен жөнелтуіңізді өтінеміз. Я

Ж олдас, Зятьков, өздеріңіз алып барасыздар. Жолдас 
Умара және жолдас Батмановпен бірге осы тамаша сыйлык- 
ты көсеміміздің колына тапсыраеыздар,— деді Писарев. |

Адун мен карт тайганың бүгінге дейін естіп көрмеген кол 
шапалагы даланы жаңғырыктырып жіберді. ЩШ

Ал мұнай цистернаға аға берді; енді оны тоқтатуға бол- 
майтын еді. Құрылысшылар мен Ыовинск халкьгның көзінше 
мұнай теңіздей жаркырап, толкып жатты. Міне, енді жұмыс- 
шылар кара тасқынды баска цистернаға аударып қоюға да- 
йындалды... ' 9:1

Беридзе үндеместен жұртты бәрін көзімен шолып өтті. 
Зятьков жасырмастан көзінің жасын сүртіп тұр. Жұрттың 
бәрінің көңілі толкуда. Барак сыртында боран ыскырып со- 
ғып тұр. Умара Магомет жоғарыдағы орнынан секіріп түсіп, 
Беридзеге жүгіріп келді де, оның колынан ұстап алып:

—  Ж ігіт екенсін, бәрін де дұрыс айтыпсың. Солай бола-
д ы !— деді. --зГд И

Либерман келгенде, Алексей кішкене чемоданына затта- 
рын салып жатыр еді. . !

— Сенің жол жабдығыңды ыңғайлап беруді маған тап-
сырды,— деді ол іскерсініп.— Саған мөлшер бойынша не 
тиісті екендігін есегітеген едім, бірак мені мазақ етті: кұнар- 
сыздау болып шыкты. !

Көб:рекке менің хақым жоқ және сұрамаймын да!
Шешетайым-ау, сөзімді аяқтауға берсеңші! Батманов, 

Залкинд және Беридзе өздерінің айлық азык паектерін саған 
берді. Д\ен оларды сенікіне косканымда, жалпы аумағы едәу- 
ір болды. Сен ұшатын болғандыктан, мен бәрін де кониент- 
трат күйінде бұзылмайтын тамақтан бермекпін. Қарсы емессің 
бе? Саған шошқа майын, коиылтқан сүт, консерва, сүрлеген 
азықтар беремін. Шешетайым-ау, менің сенен аяйтын ешнәр- 
сем жоқ, сен жақсы жігітсің! Және біздеп М оскваға баянда- 
мамен күн сайын барып жаткан жоқ қой. • ’ I

 ̂Тьшданыз... Маған жолда жейтін тамактан баска еш- 
тененің керегі жоқ, деді Алексей жолдастарының камкор- 
шылығына көңілі босап,-Ү ш -төрт күнде Москвада боламын. 
Ал Батманов, Залкинд және Беридзенің паектерін өздеріне
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кайтарып бер. Шын ниетіммен рахмет айтам, бірдеме етіп күн 
көрермін... 1

Либерман оған аянышпен қарап:
Қандай жанқыяр жолдас, қарай гөр-ау! Сенің әкең 

мен шешең бэр ма? Сен олардың қысты қалай өткізгенін 
ойладың ба? Әйелің де бар деп естіген едім. Онда қур қол 
барып, олардың тамағына ортақ болмақсың ба? Жоқ біздің 
айбынды ұйымымыздың беделін тусіруге жол бермеймін. 
Әйелің үшін сыйлыкқа соғыстан бурын әсемделіп жасалған 
бір коробка шоколад берем! Менің складымда бірнеше пар 
жақсы туфлилер бар, бірақ сен, әрине, оның аяқкимінін мөл- 
шерін білмейсін ғой. Білмейсің бе?

— Білмеймін! — деп Алексей күліп жіберді.
Сол кезде, жуыкта, тіпті таяуда оның Зинаны көріп, оны- 

мен сөйлесіп, оны сүйетіндік қуаныш сезімі бойын билеп
кетті.

— Сенің жасыңдағылар, әйелдердің бетіне қарайды да, 
олардың аяғына, тіпті бекер көніл бөлмейді,— деп мыңғырла-
ды Либерман.

Ол әңгіме соғып жатқанда, Ковшов оны тыңдамастан, 
жыйнала берді, магазиннің сатушысы азык пен сыйлықтарын
алып келді.

— Осының бәрін кайда апарасың! Бул тал түсте тонау- 
шылық қой! — деп Алексей үрейленіп кетті.

— Шешетайым-ау, кандай түсшбейтін адам! — деп Ли- 
берман бетін тыжырайтып, Алексейді чемоданынан шет қак-

ПаИКовшовты курылыс бастығына шақыррандығына ол, риза 
болып қалды.

— Алаңдама, бар .-деп  оны шығарып сал ды .-М ен  бұ- 
пмнғы кезде мекеменің агенті болып істеп, чемодан істері
жайында талан тәжрибе алғанмын.

Батманов Алексейді курметтеп қарсы алып, диванға отыр-
ғызды да, өзі онын касына отырды. _ _

__ москвалыктардың алдында мүдірш қалма,— деп акыл 
*  ; и н ж е н е Р Д І Ң  иығына қолын салып, — Бірак тұмсы-
берД тія тым көтеріп кетпе. Өзінді-өзің дұрыс меңгере біл, 
ғынды ^ йлем6і біздің ақыйкатымыз сол калпының өзінде 
асыра 0 3]-’ң туралы ойлама, құрылыс туралы ғана ойла. 
каксы го летуге болмайды, егер де оның еңбегін бағаламас- 
3" ыпі* і 0 бола калса, оған жол бермеу керек: кіналаған уақыт- 
ЗИ ғана біл, бірак бекерден бекер қоразданба. Жақсы кол-
3 К°Ртін өкіліне ланықты қабілетіңді көрсет. Не затқа мұқ- 
еКтивт Сура> бірақ сыпайы болсын, орынсыз озбырлық
аЖаМ ’ Барын өздері де берер, саудаласпа. Рубежанскіде



бір күн токтайеын: Дудин мен Пиеаревтің сені көргілері келе- 
ді. Тегі бірдеце деп ацыл айтатын болар. ; І !

Батманов өзініц әдеттегісінен тыс абыржып, мазасы кет- 
кенін жасыра алмады. Оның сөзін құлақ қойып тындаған 
Алексей, мүның өзі одан кауіптенгені себепті ме, нем есе қүры- 
лыс бастығы баска бірдемеге ала көңіл болып отыр ма, соны 
гүсіне алмады.

— Тегі Главкада баяндама жасауга тура келетін болар,— 
олар әдетте осылай карсы алады! Аудиториясы көрнекті және 
жаксы болады. Қөңілдегідей даярлан. Ең бастысы, кемешідей 
малтыгып жүрме. Сөзің кыска, анык, маңызды болсын. Сөзін- 
ді қыйындатпа, бірак тым оңайлатып та жіберме. Біздің жүмы- 
сымыздың кыйындыгын жай сөзбен айтып бер. Қатты сөйлеме, 
даусынды карлыктырып аласың.— Василий Максимович кү- 
ліп жіберді.— Ж ас кезімде мен бірінші рет үлкен баяндамаға 
дайындалдым. сонда біір жасы үлкен жолдас былай деп акыл 
Оерген еді. «Вася даусынды жоғары алма, кейін жұрттын 
алдында кұрсағыңмен жорғалап, тырбандап жатканың үят 
болар».

Ол Алексейді сынаган адамдай үндемей калды. я
— Тагы да мынаның есінде болуы әбден кажет... Өте ка-

жет...— деді Батманов.— Біз мұнайды мерзімінде жіберетіні- 
мізді жаксы білёміз. Бітуіне дейін уақыт тым аз қалды. Ал, біз 
келешегіміз жөнінде қазірден-ак ойлап отырмыз, бұдан былай 
не істеулеріміз керектігін білгіміз келеді, жаңа жұмыска ал- 
дынала дайындала бергіміз кследі. Сен біздің бәріміздін 
атымыздан батылырак айтарсын: біздің коллективімізді бы- 
тыратып, жан-жакка таратудың керегі жок. Ол жаксы жым- 
дасқан коллектив. Оны осы күйінде баска құрылыска аударғач 
дұрыс болады, бұдан горі үлкенірек және қыйынырақ болғанын 
тілейміз. Егор де бізді калдырса, біз жана жерде әрі жаксы- 
рак. әрі тезірек істейміз, едәуір нәрсені үйреніп калдык кой. 
Осындай екінші нефтепроводты бір жылда емес, тоғыз айда 
бітіреміз деп аіітарсың. Алеша, досты.м, менің ойы.мды түсін- 
дің бе! V 1

Батманов маңдайьгның терін сүртті. |
— Мен сенің жолыңа бірдеме бермекші едім.
— Рахме, Солтүстік үйекке баратын экепедициядай-ак 

Либерман мені камтамасыз етіп жатыр. Тіпті қолайсыз да.
— Дұрыс бәріи де ал, алмаймын деуші болма, керек бола- 

ды,— деп Василий Максимович ұшып түрегелді.
— Есіме түтті. Менде бір қағаз сақтаулы жатыр. Енді оны

іске асыруға болады. .Д |;
Батманов Алексейдін бұдан сегіз ай бұрын Москванын тү- 

біндегі майданға жібер дөп жазған рапортын темір сапдығы- 
нан тауььп алды Күлімсіреген көзін қагаздың бетіне жүгіртіп
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карап өтті де, Батманов рапортка «Моокваға баруға рүқсат
етемін» деп бұрыштама соғып, қағазды Алексейге ұсынды. 

Аіоскваға суранып едің? Баруыца болады!
Алексей рапортты жыртпақшы болды да, бірак, ойланып 

жақсылап төрт бүктеді де, қалтасына салдьі'. Сол жерде оған 
кош айтысып кететін уақыт болып еді, бірак Алексей Батма- 
новтың тағы да бірдеңе айтпақшы болып түрғанын сезді. 
Василий Максимович ундемеді. Алексей оған айтпайсың ба 
леген кісіше қарады да, қолын созды.

— Василий Максимович, жолыіққаиша еау бола түрыңыз.
Ж аманат келтірмеуге тырысар.мын.

Бат.манов оның қолын босатпады. Ақырында:
Менің бір жолдастык өтінішіме қалай карар екенсің?

Жеке өз таіпсырмам...
Бұл ойламаған жерден болған сон, Алексей бірден жауап

бере алмадьк
— Василий Максимович, бәрін де істеймін.
— Мен Анна Ивановнамен байланысы.мды жолға сала 

алмай-ақ койдым. Бәрінен де телефонмен сөйлескен дұрыс 
болар еді. Өзің білесің бұл арадан сөйлесу мүмкін емес. Ал 
менің естуімше, Москвадан Кавказбен байланысуға болатын 
керінеді. Қыйынның-кыйыны, бірак мүмкін дейді, әрекеттеніп 
көр. Кім арқылы әрөкет жасап көруге болатьінын мен саған 
жазып бсрдім. Оны қалай іздеуді де жазды.м,—- деп Батманов 
күрсінді.— Екінші жолы, тіпті жаксы. Тек Москвадағьі' бастык- 
тардың ризалығы қерек. Кавказға ұшып барып өзін сөйлесрен. 
Екі күнде барып қайтуға болады. Егер де Москваға мен өзім 
барғам болсам, мен осылай орьшдаған болар едім...

— Мен де орындаіімын,— деді Алексей іле жауап беріп. 
Батманов Ковшовтың колын қысып, оған хатты ұстатты

да, терезеге қарап жүріп кетті. . . м
— Аннаға айт... Мен оны күтіп, азап шегіп жүрмін. Мүм

кін ол келе алатын болар. Бір аиға болса .
кетсін. Мен тура.мда не ойлайсың, не білесің. ӘР Р
сың. Генка ІТанков жайында, менің оны ала . .
алғанымды айтарсың. Үшеуміздің бір жер.и
сондай-ақ .керек болар еді! „рйі-

Қатты өтініш және қайғьшың күш.мен ^ы лғаи нан кейш
Алексей еріксіз Батмановка қараи жүрдк ■
— . терезеден бәрі карап бұрылмаи, коль гаттіболсын

-  Алексей. бар... Сапарын кайырлы, ю « « г п  болсш.
Сопла ла Алексей босағага тамая барып бурылды да.

вич

сенгммен.
— Василиб Максимович Анна Ивановна менімен бірге

катеді!— деді. . .
Кешке деиін Ковшов жолдастарымен коштасып, Москваға
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деген тапсырмаларын алды. Оның өзі бірталай болды. Муза 
Филипповна дачаға барьга қайт деп өтінді және онда не зат- 
тарды қарауьг керектігін жазып берді. Кобзев інісіне посылка 
берді. Либерман Мосвкадан Ленинградқа жібер деп әйелінің 
берген хатын тапсырды. Гречкин балаларына ойыншық ал деп 
бір құшақ тізім берді.Таня өзінің сакалбайына өз қалауықмен 
бір сәлемдеме алып кел деп өтінді. I

Алексей Женяны іздеп-іздеп таба алмады. Ол ертемен төр- 
тінші учаскеге кеткен болып шыкты. Алексейдін ренжігені сон- 
дай, тіпті кызды кері қайтаруға да әзір еді. Ж еня тегі әдейі 
жасырынып калған болуға тиіс. 1

Алексей қоштасу ретінде өз учаокесімен селектор арқылы 
тағы да сөйлесті. Беридзе Зинаға, МоСкваға бас иіп сәлем 
аитуын өтінді. I

Зинаны бәрі де еоке алып, оны білетіндей-ақ оған бас иіп, 
сәлем айтьщыз деп жатыр, бұл Алексейді өте қуантты. |

— Ж ігітім, сен өзің тұрмысқа бейімің жоқ адам екенсің!—
деп Карпов қатты дауыстады. Біздегі бұлғын терісінен әйеліңе 
бір ішіктік ала кетсең болатын еді ғой. |

— Иван Лукич оған деген сыйлығым бар,— деді Алексей;
Максим Ходжер маған бөрік пен ж ағаға деп тиін терісінің 
бір будасын берді. З Д

Әңгіме әлдеқашан бітті, бірақ Алексей кетпестен тұрып, 
үздік-үздік естілген адам дауыстары мен трассаның ьщ-жың 
болып шуылдағанын тыңдады. -Я  I

Кетердің алдындағы соңғьг күнді Алексей Залкиндтің үйін- 
де өткізді. Михаил Борисович оны басқармадан тура өз үйіне 
ертіп әкетті. Тым кеш болса да, Полина Яковлевна ұйктамас- 
тан бірдеме жазып отыр екен. Залкинд оның қасына тез ба- 
сып келді де, орнынан тұрғызбастан, әйелін ақырын кұшактап 
бетіне бетін тақады. •

— Еңбектеніп жатырсың ба? — деді ол ақырын столда 
жатқан қағаздарға көзінің қырымен қарап.

— Майдандағылардың балалары үшін ашылған асхана жө-
нінде қалалық газетке мақала жазып отырмын. Біздің бастама- 
мызды іліп әкету жөнінде қаладағылар асығар емес,— деп 
түсіндірді Полина Яковлевна, қымсыныңқырап күйеуін итер-
мелеп. Ол Алексейдің келгенін жаңа ғана көрді. Щ

Алексеимен қол алысып амандасты да, Полина оған тұн- 
жыр қара көзімен шырайлана қарады.

Алексей Николаевичті көптен бері көрмеген едім. Уа- 
кыт бекер өтпеген екен. Ержетіп, толыса түскен, тіпті Батма- 
новқа ұқсайтын сыяқты, мұндай кісі ешуақытта да адамды 
арандатпайды,— деді,— ол Залкиндке қарап. Бейнебір Алексей 
жөніндегі өздерінің әңгімесінің жалғасын айтқандай.

Арандатпайды,— деді Залкинд сендіре түсіп.— Алеша,
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лостым, міне калай болды десеңші: майданда сен солдаттык,
жауынгерлік алғашкы жолдама алдың, ал мұнда, кұрылыста 
соғыс сені кәдімгідей шыныктырды, сондықтан сен, офицер,
оскербасы больш шыктың...

— Полина Яковлевна, меніңше сіз де өзгерген сыякты- 
сыз,— деді Алексей, Залкиндтің сөзінен кысылып, үй иесі әй- 
елдің толған, байсалданған бетіне карап.

Ол естілер-естілмес етіп жымыйған кескінімен күлді де, 
бөлмеден шығып кетті. Инженер Залкиндтің семьясы жаңа 
нәресте күтіп отырғандьгғын сезіп калды.

— Түк айтпай, құпыя ұстайды. Ал Москвадан кайтарда 
базарлыксыз келген болар едім,— деді Алексен әзілдей 
кіналап.

— Қайдан жасырын ұстайсың, бәрі де көз алдыңда ғои,—
деді Залкинд ікүлімсіреп.

Алексей ұзак әңгімеге бейімделіп еді, бірак кешкі тамак-
тан кейін Залкинд:

— Алеша, шьграқ, жатып ұйкта, ертеңгі алтыда аэродром- 
ға баруың керек,— деп ескертті.— Демалмасаң кейін мазан ке- 
теді. Үш тәуліктен ікем ұшпайсың. Бір папиросты тартып бі- 
тіргенше канша уақыт керек болса, әңгімелесуге дәл сонша- 
лық уақыт берем. Сұрайтының бар ма?

Алексей Батмановка батып айта алмаған өзінің тапсырм 
ны орындай алам ба, жок па деген.каупін бұған шегін ақтара 
айтып салды.

— Мен бұл тапсырманы ұшкалактыкпен алып к _
жоқ па? Бәрі де сонша жылдам бола калды. Қалаид 
мановтың өзі ұшуьг керек еді.

— Ол турасында ойлама. Бұдан жарты жыл \Р’ ,
дай адам жіберу керек болып қалса, біз сені жі р.
'іар едік. Полина Яковлевнаның не аптканын есітт •
рысында, сені үміттендірмей-ак қояиын: се жаксылап
іы қ Қомиссариатында болатын кыиын бая Д ■ інің
дайындалып бар. Мұндағы жағдаиды олзрд 1 _  ' {ш{н.
бәрі бірдей дұрыс бағалайды деп оиламаи • ■ бейбітші- 
де біздер жайында: «Майданнан алыс леүшілер де
лік жағдай, жүмыстары кайтадан «ҰР а б[ іу керек.
табылар. Әрине, әділ сындьг тсріс с нан^ Длексейдің
Гагы бір айтайын дегенім... Зал“ д адамдардың алдындабетіне такады .-М үм кш  саға үлкен ^ л г р л ^
гвйлеп қалуға тура келер. Тшті үлкен ^  міне> осылай...
Менің осындай бола ма деген б Р оларды өзінмен әкет-
Ал күдік дегеннің бәрін осында к Р. аР{-1т к а Н д а ,  осынын 
пе. Сен кұрылыстьг білесш гои, • ‘ ң ефтепр0В0дтың казір
эщы-тұщысынын бәрін та™ 1йі , _  Залкинд кұлашын жай-
қандай екенін түсіндіріп аита • •



ды. — Келешек жайында да, жаңа тапсырма жайын да 
сөйлес. Қармактьі' салып көр, мүмкін әзір айтпас, не болмаса
тұспалдар. Щ

Бұлар осымен таркадьр, Залкинд шала-шарпы шешініп,
бұған қайта келгенде, Алексей жатып калыті еді.

— Батманов еаған ештене тапсырмады ма? Өзінің әйелі
жөнінде? Меніңше ол... дН

— Михаил Борисович, көрерсің мен оны өзіммен бірге
алып келемін. -Н

... Сағат сағатты куалап өте береді, таң атуға жакындады, 
ал Ковіііов әлі ұйктаған жок. Батманов пен Залкиндтің нұскау- 
ларын есіне түсіріп, өзінің міндетін қалай етіп орындайтын- 
дығы жайьгнда ойлады. Тамаша ойдың ішінде, хордың ішінде 
көтерілген бір дауьистай Зинамен кездесу жөніндегі ой ша- 
рықтап тұрдыі. «Оған телеграмма берсем бе екен, бермесем бе 
екен?» — деп сұрады өзінен, сөйтіп: «Бермеген жақсы. Ол кү- 
тіп зарығады, ал мен тебеден түскендей тұтқыйылдан барып 
қалайын...» деген корытындыға келді. І

ты л Г Г Г г -  ^ лексей 'мсн Залкинд шыққан күнмен бірге тұр- 
м а ’ васгады- Каланың аэродромына апарып салатын
Г Г Л  , .  " " ■  сондыктан Залкинд онын алдынан кар-
сы іпығу керек деді.
к ы і ^  ;К, Т ІН жауған- Бултсыз аспан жалтырап тұр. Жар- 
Сүтанған гпппті ^ЗДа алыстан сызылып көкжиек көрінеді. 
таоы мен Т ,  К ШЫҒЫ м аР'ж ан л ай  мөлДіреді. Ағаш жапырақ- 
тамш ыГпы ™п-ҢДЫ аҒаштардың бүрчігінде жаңбыр суы нын 
ныіштығыи рі1пп..жылгылдап ТҰР- Таңертеңгі ұйқының ты-
Х ^ а о л а п п ҮЛ я  аиналасынлағы сайраған құстар мен агаш

басып _жҮрі*п «келе жатқан Залкинд пен
мен араіас тчза Г Г Г  ТЬІҢЫЛЫ ға н а  бұздьг. Парторг ағаш исі- 

- РАтексей „ Л  'ШШе Т0ЛТЫРа’ кұмарлана жұтады.
хаит Бомсович К-Ка3ф мыпаны оилап келемен,— деді Ми-

Жерден М оскваға бару саган бір
лықтапдан к я т т г а и  ' ғои-  Ж эқсы істегенің үшін, қыйыншы- 
үшін сыйлық * ның ҮШІН’ жан-танікмен аянбай істегенің

иЫҒЫНальш'! йасқа'үігаен" ТҮРІ"е КараДЫ Да' ко1ын оньш

« т с Л Р « й л . 7 ^ р д ев ^ і н 1^ м0 в*,парга"  со"  үмьгш"ҚҮО денен ғяіи н пп '  і ' . сешң оар оиың — сол жақта, тек 
жүріп «еле ж а т ы р ,- дсді!'4 кең,ЛС13 «өшесінде менімен қатар

кыза с Й п .2 І Е г е р СдГсенГңЬө зін ш Г К-И емес ~  деді Алексейр де сенің өзіңше аитсақ, ол уақытта менін
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жанымнын кақ жарьшы осында қалытт отыр, ал екінші жар- 
тысы 1 іосквага барады, сондықтан оған көңілсіз...

Бүрылыстьщ арғы жағьгнан жеңіл машина шыға келді. 
Шофер бұларды көріп, тоқтай ■ қалдьи Артқы орында жайға- 
сып Ковшовтың чемондандарымен Гречкин отыр екен.

Сені Женя іздеп жур еді,— деп Гричкин Алексейге сы-
бырлады.

— Қайтып.келді ме? Сен оны өзіңмен бірге неге ала кел- 
медіц? деді Алексей ренжіп.— Сөйтіп, маған оныліен қошта- 
суга тура келмегені ғой!

Мен оны ала келмекші больгп едім, жердің жарығына 
еніп кегкендей, жоқ болды да кетгі. Қыз есінен айрылған
адам сыяқты...

Тас төсеген кең жолға шықты — бұл жол қаланың завод- 
тар жағына және аэродромға карай апаратын еді. Алексей 
баоқарманың үлкен үйіне қарады да, бірден: сол жақтан бұ- 
ларға қарай жүгіріп келе жатқан ақ көйлекті қызды көрді. 
Ол қызыл бірдемені жоғарьг көтеріп былғады1. Алексей Женя 
екенін таныды. Машинаны тоқтатуды сұрадьк

— Кездескенім жақсы болды,— деді Алексей, қызға келіп, 
оның екі қолынан бірдей ұстап.

Женя жүгіргеннен ентігіп сөйлей алмады. Соңғы кездерде 
едәуір жүдеп кеткен. Оның жаз бойы күнге күйген беті, ысқа- 
яқтанып, балалык реңін жоғалтқан.

— Сені барлык жерден іздедім. Соңғы күндерде сондай 
аласапыран болып кетті де, екеуміз дұрыстап сөйлесе де ал- 
мадық.

Алексей оны өзімен бірге аэродромға баруға шакырды. 
Женя бастартты.

* — Маған онда барудың керегі жоқ. Осы арада қоштаса-
мын. Қоштаспаймын деп мен қашьгп кетіп едім, енді ол ка- 
паланғаньгнан дем ала алмады.— Учаскеге келіп едім, есімнен 
адаса жаздадым. Егер де Петька машина таппағанда, жаяу
жүгіріп келуге бел байлап едім.

Сенің жоқ болғаньгң мені катты қаигыртты...
— Алеша, сөйлемей сабыр ете тұршы. Мен саған айтпақ- 

шьі' едім. Меи өзіме өзім ұрыстым... Маған сені сүюге болмай- 
тьшдығын жаксы білем. Сен 'мені ешуақытта сүймейсің, сүие 
де алмайсың. Дос болуға ұйғардым. Тек дос болуға ғана! Ал 
осында сенің кімге және қайда баратыныңды оііландым, со- 
дан кейін менің ішімді ыза кернеді... Бұл ақмсіқтық, асқан
акмақтық! _ . .

Жолдағы машина гуД°к берді. Залкинд асығу керектігін,
бұлардыц самолеттен қалып қоятындығын ескертті.

Женя асықтьгрды:
__ Кетегін уақыт болды, бар... Ал мен туралы уайым же-
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ме. Мен өзімді жеңермін. Қазірдің өзінде-ақ жендім! Алеша, 
маған сенің достығың қымбат. Маған өзің де, өте қымбатсың. 
Көз алдымнан сенің біржола ғайып болуыңды да тілемеймін, 
ал мүлде кеткеніңе төзе алатын да емеопін! Ал, бар сүйіктім... 
Жұмысыңның абро.йлы болуына, өзіңнің зор бақытты болуыңа ' 
тілектеспін... ч* і Ш

0  Ш

Ол Алексейге қарай ентелей ұмтылып, құшақтамақшы бол- 
ды, бірақ көзіне жас толып, бетіне қадала бір қарады да, қо- 
лын көтерген қалны тұрып қалды. Я

Алексей кенеттен пайда болған жай достық сезіммен Же- 
няны өзіне қарай тартып, сүйіп алды. Женя бұрылды да, қы- 
зыл орамалын желпілдетіп жүгіре жөнелді. 1

... Самолет жоғары көтерілгенде шаршыланған және төрт 
бұрыштанған кварталдары бар үлкен қала көз алдында лезде 
кішірейіп ікетті. Адунның айнадай жарқыраған айдыны да артта 
калып қойды. Самолет қанатының астында, қаракөк жібектен 
тоқылған кілемге ұқсап, жер-дүниені алып жатқан қалың ор- 
ман да қалып барады. -Щ

Ковшов телміре қарап, отыр, бастан өткізген осы жыл оның 
көз алдынан тізіліп қайтадан өтіп жатқан тәрізденді. Өмірдің 
бұл жольі' ауыр, тым ауыр болды. Бірақ ол бекерге өткен жоқ. 
Мұнда, өзінің Москвасынан алыс жерде, тапқанының барлығы 
оған сондай қымбат болып шыққандығы тегіннен болған дей- 
сіз бе? '<Я

Төмендегі тайганы бір кезде темір жол табанычіың күміс- 
тей жарқыраған қос сызығы кесіп өтті. Станция сіреңкенің 
қорабындай кішірейіп көрінш қалып қойды. Алексей бұдан 
бірнеше күн бұрын трассаньің үстімен ұшып өткен, ал құры- 
лыстың жайған кұлашьі мұны қайтадан таңырқатты. Ал қазір 
зор қуанышпен бүкіл ұлан-байтақ елімізбен салыстырғанда, * 
біздің зор нефтепроводымыз сіреңкенің қорабынан үлкен емес 
қой деп ойлады. ■

Отанымыздың кең-байтақтығын, зорлығын және оның ен 
даласындағы істеліп жатқандардың бәрін де әбден көріп, сез- 
гендей болды. Ковшов өзгеше бір мол сезімге бөленген еді, 
оның ән салғысы да келді, ол, Алексей Ковшов, бұрын ешка- 
шан да өзінің ұлы Отанының өмірінде, оның келешек үшін 
жойқын күресінде өзінің алатын орнын, мұндай жақсы және 
анык сезбеген де, шамалап көрмеген де еді.



%

%








