
КЕЧКЕНӘ ТОТКЫН 

 

 

УЕНГА КАТНАШУЧЫЛАР:  

 

Роза Шварц - Германия коммунистлар партиясенең члены.  

 

Ганс Шварц - аның улы, пионер.  

 

Клара - Розаның ҽнисе.  

 

Эрнст Беренгард - Партия заданиесе буенча тҿрмҽдҽ надзиратель булып эшлҽүче 

коммунист.  

 

Адольф Мейер - Гестапо агенты.  

 

Эльза - квартира хуҗасы, калын, симез хатын.  

 

Карл - Гансның иптҽшлҽре, пионер.  

 

Амалия - Гансның иптҽшлҽре, пионер.  

 

Тҿрмҽ башлыгы, штурмовиклар, сакчылар һ. б. 

БЕРЕНЧЕ ПӘРДӘ 

Начар җиһазлы, җыйнак жыештырылган бүлмҽ. Стеналарда тҿрле пейзаж   

рҽсемнҽре   эленгҽн.   Түрдҽ   кровать.   Сул   почмакта язу ҿстҽле. Аның янындагы 

стенада  кҿзге   һҽм репродуктор. Уртада аш ҿстҽле. Ишектҽн сҿйлҽшҽ-сҿйлҽшҽ 

Беренгард белҽн Роза керҽлҽр. Беренгард хҽрби киемнҽн.  

Роза. Минем ҿчен бик кинҽт булып китте бит ҽле бу мҽсьҽлҽ. 

Ҿске киемнҽрен чишенҽлҽр, ишек янындагы вешалкага элеп куялар. Роза кҿзге 

каршына  килеп чҽчлҽрен тҿзҽтҽ. 

Беренгард. Партиянең бу мҿһим карарын син дҿрес аңларга тиешсең. Бу карар 

сине подпольедҽн читкҽ җибҽрү дҽ, партия эшеннҽн аеру да түгел. 

                       Сҿйлҽшҽ-сҿйлҽшҽ ҿстҽл янына барып утыралар. 

Бу карарны, беренчедҽн- Гамбург шҽһҽрендҽге партия эшен җанландыру, ныгыту 

дип аңласак, икенчедҽн - сине Гестапо тырнагыннан коткару дип тҽ аңларга 

кирҽк. (Пауза.) Шулай, Роза, сиңа китҽргҽ, бик тиз китҽргҽ туры килер. 

Роза. Дҿрес, Беренгард иптҽш, без җаныбыз-тҽнебез белҽн партиягҽ, аның бҿек 

идеялына бирелгҽн кешелҽр. Партия карары безнең ҿчен закон. Берлиндҽ кҿчлҽр 



миннҽн башка да җитҽрлек кала... (Пауза.) Я, синең эшлҽрең ничек бара, 

Беренгард? Теге вакыйгадан соң ул-бу юкмы? 

Беренгард. Ул операция бик уңышлы булып чыкты. Лҽкин үземнең дҽ эземҽ чак 

кына тҿшмҽделҽр. 

Роза. Уйлап-уйлап торам да, гаҗҽп булып чыкты бит ул ҽ? Фашистлар 

тырнагындагы ҿч иптҽшне коткару... Сезнең эшнең җимешлҽре күренҽ бащлады. 

Беренгард. Бераз тынгач, бу вакыйга онтыла тҿшкҽч, эшне икенче тҿрлерҽк итеп 

кабатлау күздҽ тотыла, лҽкин зур хҽзерлек кирҽк. 

Роза. Билгеле, зур осталык һҽм зур хҽзерлек кирҽк. 

Беренгард (сҽгатенҽ каран). Уһу, миңа вакыт икҽн. (Китҽргҽ җыена башлый.) 

Роза. Вакытың сыйдырса, утырсаң шҽп булыр иде. 

Беренгард. Гафу итҽсең, Роза, эшкҽ барыр вакытым җитҽ. Ярый, хҽзергҽ сҽламҽт 

бул. Хҽерле юл телим. Күрешкҽнчегҽ кадҽр хуш, Роза.(Күрешҽлҽр.) 

Роза. Хуш, иптҽш Беренгард. Иптҽшлҽргҽ миннҽн сҽлам ҽйт. Минем ҿчен тыныч 

булсыннар. 

Беренгард. Эшендҽ уңышлыклар телим. (Киенеп чыгарга барганда, Роза аны 

туктата.) 

Роза. Тукта ҽле. (Чыгып, коридорны карап керҽ.) 

Беренгард. Ничек, мҿмкинме? 

Роза. Ҽйе, коридор тыныч. 

Беренгард. Тагын бер кат. 

Роза. Исҽн бул. (Күрешлҽр.) 

                                                Беренгард чыга. Пауза. 

Бер караганда Берлиннҽн аерыласы да килми. Дусл.ар, туганнар, якын шҽһҽр. Ҽ 

китмичҽ калу партия каршында зур җинаять булыр иде.(Пауза.) Бу турыда ике 

тҿрле уйның булуы һич мҿмкин түгел. Иртҽгҽ түгел, ҽ бүген үк мин китҽргҽ 

тиешмен. (Чемоданына ҽйберлҽр сала башлый.) Ҽни белҽн Ганс кайтсыннар да, 

аларны күреп, алар белҽн саубуллашып китим. (Пауза.) Тукта ҽле, аларга 

белгертергҽме соң бу эшне? Вакытлы эш белҽн генэ дисҽм? Ҽнинең күз яшьлҽре... 

Ганс, ах, бҽгырем Ганс. (Уйлый.) Нигҽ турысын ҽйтмҽскҽ соң? Ҽни бит ул партия 

тапшырган заданиелҽрне үтҽүдҽ бик зур ярдҽм күрсҽтҽ торган иде. Монсында да... 

                                                      Звонок бирҽлҽр. 



Ҽнҽ үзе дҽ кайтты. (Йҿгереп барьт ишекне ача, йорт хуҗасын күргҽч, 

уңайсызланып артка чигенҽ.) 

Эльза (ишектҽн мыгырданып керҽ). Ҽйткҽнне дҽ белмилҽр, 

нахаллар! (Кереп җиткҽч.) Сез кайчан да булса түлисезме, юкмы инде? 

Роза. Фрау Эльза, сезнең алачагыгыз бервакытта да бездҽ калмас. 

Эльза. Калмас-калмас. Күпме вакыт үтте бит инде, ҽзрҽк алладан оялырга кирҽк 

иде. 

Роза. Алладан миңамы инде оялырга, фрау Эльза? Ярлыны талаучылар оялсыннар 

иде аңардан. 

Эльза (курыккан, кыяфҽт белҽн.). Ах, фрау Роза, немец хатынына монсы бер дҽ 

килешми... Бҿек тҽнрегҽ ни ҿчен тел тидерергҽ... 

Роза. Сезгҽ менҽ оялырга ярый ул тҽңредҽн, шырпы кабыгы кадҽр бүлмҽ ҿчен... 

Эльза (булеп). Ах алла, риза булмасагыз чыгасыз гына, мин сезне бҽйлҽп тотмыйм 

ич. 

Роза. Белҽм, сез бҽйлҽмисез - тормыш бҽйли, фрау Эльза, тормыш... Лҽкин шулай 

да сезгэ нерваларыгызны алгы кҿннҽрегез ҿчен сакларга киңҽш итҽр идем. 

Эльза (ирония белҽн). Рҽхмҽт яхшы киңҽшегезгҽ, лҽкин миңа иртҽгҽ квартира 

акчасы түлҽнгҽн булсын. Башкача булганда миңа властьларга мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 

туры килер. (Ишекне каты итеп ябып, чыгып китҽ.) 

Роза. Елан, эшче канын эчеп дуңгыз тҿсле симергҽн. (Уйлый.) Мин китҽм, ҽни 

белҽн Ганс калалар. Алар ничек кҿн итҽрлҽр? Бу ит кибҽненҽ булган бурыч, ах, 

уйларга да куркыныч! 

                    Звонок. Роза ишекне ача, ишектҽ кайгылы Клара күренҽ. 

Роза (кинҽт үзгҽреп).  Нҽрсҽ булды, ҽни? 

Клара (эндҽшми, кулын гына селти). 

Роза. Ҽни, нинди дҽ булса начар хҽбҽр бар ахры? 

Клара. Күптҽн кҿтелгҽн хҽл. 

Роза. Нинди күптҽн кҿтелгҽн хҽл? 

Клара. Эштҽн... 

Роза. Эштҽнмени? 



Клара. Ҽйе, явызлар эштҽн кудылар. (Кроватька ятып, капланып елый башлый.) 

Роза (Клараның янына барып, кочаклап торгыза). Кайгырмыйк, ҽнкҽем, бҽгырем, 

кҿтелмҽгҽн хҽл түгел. 

Клара (елый). Бер син генҽ эшлҽп ничек туенырбыз инде: квартира, су, электр, 

газ... 

Роза. Бер без генҽ түгел,   ил белҽн бит, ҽни. 

Клара. Илне хҽерчелеккҽ батырдылар, миллионнарны эшсез калдырдылар, бер 

телем икмҽклҽрен тартып алдылар. Ни дисең боларга! 

Роза. Кҿрҽш  сҽгате сугарга якынлаша, ҽнкҽй. Тиздҽн бездҽ дҽ СССР даты кебек 

бҽхет кояшы балкыр, тиздҽн... 

Клара. Ганс кайда   соң, кайткандыр бит? 

Роза. Юк   ҽле,   бүген   нигҽдер ҽзрҽк соңга калды. 

Клара. Бүген аларның хҽрби дҽрес кҿне бит, алый киткҽннҽрдер үзлҽрен. Ҽй, 

җҽфалыйлар да соң мескеннҽрне! 

Роза. Фашистлар үз башларына хҽзерлилҽр аларны. Яшьлҽр, кулларына мылтык 

тотсалар, кҿпшҽсен кемгҽ   таба   бора   белерлҽр.   (Пауза,   халыкка 

карап.) Үземнең хҽлне ҽнигҽ ничек белдерергҽ инде? 

Роза. Ҽни! 

Клара. Ҽу, кызым? 

Роза (уңайсызланып). Ҽни! 

Клара. Тыңлыйм, кызым, я, ҽйт. 

Роза. Ҽни,  мин... 

Клара. Тыңлыйм, кызым, тыңлыйм. 

Роза. Мин,  ҽни... 

Шул вакыт звонок тавышы ишетелҽ, Роза барып ишек ача, ишектҽн Ганс кайтып 

керҽ,  җилкҽсендҽ китап сумкасы. Роза Гансның маңгаеннан үбеп. 

Нигҽ бик соңардың, аппагым? 

Г а н с. Директорга  чакырттылар. 

Роза. Нигҽ? 



Ганс. Белҽсең инде аларны. Һаман шул бер ҽйбергҽ бҽйлҽнҽлҽр. Синең ҽтиең 

коммунист булган, концентрация лагерында үлгҽн дилҽр, житмҽсҽ... 

Клара (якын килеп). Я, тагын нҽрсҽ? 

Ганс (китап сумкасын ҿстҽлгҽ куеп). Бүген география дҽресендҽ III нче 

империянең чиклҽрен аларча күрсҽтмҽдем. 

Роза. Ҽ ничек күрсҽттең соң? 

Ганс. Чехо-Словакияне, Австрияне, Данцигны Германия мҽмлҽкҽте составына 

кертмҽдем. 

Клара. Шуннан? 

Ганс. Укытучы бер агарынды, бер кызарынды, тҽмам бүртенде. Син бу эшең белҽн 

III нче империяне хурлыйсың, безнең бҿек идеалларыбызны аяк астына салып 

таптыйсың, - ди. 

Роза. Ҽ син нҽрсҽ дидең? 

Ганс. Сезнең идеалларыгыз, укытучы ҽфҽнде, немец халкы идеалы түгел. Басып 

алынган иллҽрдҽге вакытлы хуҗаларны аннан бик тиз куарлар, дидем. 

Клара.  Яхшы да ҽйткҽнсең,   Ганс. 

Ганс. Мине директорга алып бардылар. Ҽ директор инде эшне кыска тотты. 

Клара. Чыгардылармы? 

Роза. Башка ни кҿтҽсең инде алардан? 

Ганс. Чыгардылар гынамы соң! Директор ҽле тҿрмҽ белҽн куркыта. 

Роза. Ах, варварлар! 

Клара. Шулай укымыйча калырсыңмы   икҽн? 

Роза. Мин бу хакта бер иптҽшкҽ язу калдырырмын, ул берҽр тҿрле юлын табар. 

Фашист мҽктҽбендҽ барыбер рҽтле белем ала алмассың.(Ҿстҽлгҽ барып язу яза.) 

Ганс (ҽбисен кочаклап). Ҽ син, ҽби, юкка күңелсезлҽнмҽ. 

Клара. Куанырлык эшлҽр юк бит, күгҽрченем. 

Ганс. Нҽрсҽ, ҽллҽ теге хҽбҽр дҿрес булып чыктымы? 

Клара. Ҽйе, күгҽрченем, без бүген икебез дҽ бер хҽлдҽ кайтып кердек. 



Роза (язып бетереп, Ганска бирҽ). Менҽ монсы Эрнст Беренгард дигҽн иптҽшкҽ, 

сине укуга урнаштыру турында. Бусы да аңа ук, бик авыр хҽлгҽ калганда, шушы 

адрес белҽн барырсың. Озын мыеклы Альфред дигҽн швейцарга бирерсең. 

Ганс. Ҽ син кая буласың, ҽнкҽй? 

Роза. Минме? (Гансны кочаклап, Кларага таба килҽ, икесенең уртасына 

кереп.) Белҽсезме, партия миңа бик зур эш тапшырды. 

Клара. Зур эш? 

Роза. Ҽйе, зур эш. Лҽкин аны үтҽү ҿчен мин хҽзерге минуттан ук Берлиннҽн 

китҽргҽ тиешмен. (Ганс Розаны, кочаклый.) 

Ганс. Мин сине сагынырмын бит, ҽни? 

Роза. Сагынырсың, лҽкин түзҽрсең, пионер кеше һэр авырлыкка да чыдам булырга 

тиеш. Чыдамлык ягыннан син, Ганс, ҽтиенңҽн үрнҽк алырга тиешсең. Лҽкин сер 

алучы дошманнан сак булыгыз. Үзебезнең кешелҽрне шуннан танырсыз: уң 

кулларының имҽн бармакларында балдак булыр. Сез: „Балдагыгыз бик ялтырый 

икҽн!" диярсез. Ул: „Ҽниемнҽн истҽлек булып калды" дияр. Пароль шул булыр. 

Онытмагыз. Ҽ син елама, ҽни... 

Клара (елый). Ничек еламаска кирҽк, ҿч кайгы бергҽ туры килде бит, кызым. 

Звонок бирҽлҽр, Роза бик тиз генҽ чемодандагы браунингны алып, кесҽсенҽ тыга. 

Клара аптырап тора. Роза, Ганс белҽн Клараны үбҽ дҽ, тҽрҽзҽдҽн тҿшеп югала. 

Клара, Гансның колагына нидер ҽйтеп, аны кроватька яткыра. Аннан „Кем ул? кем 

бар?" дип ишекне барып ача. Ишектҽн ҿч штурмовик керҽ. 

Штурмовик. Нигҽ озак ачмадыгыз? 

Клара.  Нҽрсҽ дисез? 

Штурмовик (Клараның колагына). Нигҽ озак ачмыйча торасыз, дим? 

Клара. Нигҽ озак ятмыйсыз дисеңме? Ҽле бик иртҽ ич. 

Штурмовик. Роза Шварц кайда? 

Клара (кулын колагына куеп тыңлаган була, Ганска таба күрсҽтеп). Авырый шул, 

бернҽрсҽ ашамый, бер тамчы эчми. 

Штурмовик. Ҽй җен карчыгы, кит ҽле моннан. (Сугып ега.) 

Ганс (башын күтҽреп). Минем ҽбиемҽ сугарга хакың 

юк синең! 



Штурмовик. Ҽле сиңа да кирҽкме! Эт баласы! (Штурмовикларга.) Ни карап 

торасыз, тентегез! 

Штурмовиклар тентергҽ   тотыналар, тыштан мылтык атылган тавыш    ишетелҽ. 

Клара „Ах!"    дип куя,   Ганс ыңгырашыл   борылып ята. 

  

                                                 П ә р д ә 

 

 

ИКЕНЧЕ ПӘРДӘ 

Шул ук ҿй эче. Пҽрдҽ ачылганда Ганс һҽм иптҽшлҽре радио тыңлап утыралар.  

Ганс (радионы кҿйлҽп). Москва сҿйли, иптҽшлҽр, Москва! 

А м а л и я   (яңгыраткычка таба  якыная). 

Радио (сҿйли). Бүген пролетариат Ватанының ирекле хезмҽт иялҽре Май бҽйрҽмен 

үткҽрҽлҽр. 

Карл. Ҽ безнең Германиядҽ Майны бҽйрҽм итү тыелды. 

Радио. Кҿлҽч йҿзле, шат күңелле корыч колонналар Кызыл мҽйдан аша агылалар. 

Бүген совет халкы үзенең сугышчан кҿчлҽренҽ смотр ясый. 

А м а л и я. Ганс, ҽкеренҽйтҽ тҿш. Москваны тыңлаганны ишетҽ күрмҽсеннҽр, 

сизсҽлҽр белҽсең бит ни булганын. 

Ганс. Ҽх, хҽзер Советлар Союзында булсаң иде. Кҿлҽч йҿзле, бҽхетле дуслар белҽн 

бергҽлҽп, шатланып бҽйрҽм итсҽң иде. Корыч колонналарның берсенҽ кушылып 

кызыл мҽйдан аша үтсҽң иде. Мавзолей трибунасында елмаеп басып торган бҿек 

Сталинны күрсҽн иде. 

                                          Балалар шатланышалар. 

Карл (стенадагы сҽгатъкҽ каран). Безгҽ кузгалырга вакыт икҽн. 

Я мал и я. Киттек, иптҽшлҽр. 

Карл. Ҽ безнең коммунистлар партиясенең радио тапшыргычы эшлиме? 

Ганс. Эшли, иптҽшлҽр, эшли, фашистларның аны никадҽр тырышып эзлҽүлҽренҽ 

карамастан, ул эшли. (Радионы башка дулкынга кҿйли.) 

Радио. Германия халык фронты яши. Никадҽр генҽ кысмасыннар, никадҽр 

эзҽрлеклҽмҽсеннҽр, без үзебезнең эшебезне дҽвам итҽбез. 



Ганс (радионы туктатып). Кулыгызга сачоклар, корзинкалар тотыгыз. Коллекция 

тҿзҽргҽ, гербарийлҽр җыярга баручы балалар тҿсле булыйк. 

Карл. Без хҽзер. 

Амал и я. Майга багышланган сбор табигатькҽ экскурсия тҿсендҽ үтҽчҽк. 

Карл. Ҽйдҽгез, киттек. 

Га н с. Бер минутка гына туктагыз. (Үз кроватендагы бер мендҽрнең тышын 

салдыра, кызыл сүрүле мендҽргҽ стакан, белҽн су сибҽ.Башкалар гаҗҽплҽнеп, 

аптырап, каран торалар.) 

Карл. Ҽллҽ мендҽр дҽ аласыңмы? 

Ганс. Бҿек бҽйрҽмгҽ бездҽн кызыл байрак, иптҽшлҽр! (Мендҽрне ачык 

тҽрҽзҽ тҿбенҽ куя.) 

А м а л и я. Ха. Ну шҽп иттең. 

   Бар да чыгалар. Бераздан сҿйлҽнҽ-сҿйлҽнҽ ишектҽн Клара керҽ, кулында 

корзинка. 

Клара. Мең лҽгънҽт яусын бу фашистларга. (Пауза.) Розадан да хат-хҽбҽр юк, ҽллҽ 

тоттылармы икҽн? Исҽнме икҽн, балакаем? Ҽх, син, хҽзергҽ хыялда гына булган 

гүзҽл тормыш, күрербезме икҽн без сине! (Уйлый.) 

                                 Звонок шалтырый, ишектҽн штурмовик керҽ. 

Клара  (халыкка карап). Тагын тентергҽ килгҽннҽр. 

Штурмовик (кесҽсеннҽн трубкасын алып, ашыкмый гына тҽмҽке 

тутыра.) Кызыл флаг элеп бҽйрҽм итҽбез диген ҽ? 

Клара. Ничек инде ул алай? 

Штурмовик (ачык тҽрҽзҽгҽ күрсҽтеп). Ҽ теге нҽрсҽ соң ул? 

Клара. Нҽрсҽ булсын, тҽрҽзҽ. 

Штурмовик. Аның тҿбендҽ нҽрсҽ бар? 

Клара. Мендҽр. 

Штурмовик. Аның тышы ни тҿсле? 

Клара.  Кызыл. 



Штурмовик. Кызыл шул менҽ. Капкагызга кызыл байрак элҽргҽ мҿмкин булмагач, 

тҽрҽзҽгҽ кызыл тышлы мендҽр куеп, майны бҽйрҽм итмҽкче буласыз. Хҽзҽр үк 

алып ташлагыз! 

Клара. Киптерелергҽ куелган бит  ул. 

Штурмовик. Карышмаска, хҽзер ук алып ташларга! 

Клара. Менҽ, юеш мендҽр генҽ ич ул. Ярый-ярый, сезнеңчҽ булсын. (Мендҽрне 

алып кроватька кун.) 

Штурмовик мыекларын бҿтереп,   җиңүенҽ бик   канҽгать кыяфҽт белҽн, 

карангалап                                     чыгып китҽ. 

Клара. Куян йҿрҽклҽр, бер мендҽр турында никадҽр тавышлана бит, ҽ? 

                       Кулына корзинка тоткан Ганс кҿлҽ-кҿлҽ кайтып керҽ. 

Ганс. Ха! Ҽз генҽ таламады бит! 

Клара. Нҽрсҽ талый язды? Этме? Саклан, күгҽрченем, котырган эт булмасын. 

Ганс. Эт түгел, ҽби, ата күркҽ. (Кҿлҽ.) 

Клара. Ата күркҽ? Шҽһҽр урамына нигҽ чыгарганнар аны? Берҽрсе тотып суяр ҽле 

үзен! 

Ганс. Муенымдагы кызыл шарфыма бҽйлҽнде бит: „Май бҽйрҽме итеп, юри тагып 

йҿрисез сез аны!" ди. 

Клара (тҿшенеп). Ҽ, ҽнҽ нинди күркҽ икҽн ҽле ул. Берсе монда кереп минем дҽ 

башымны ҽйлҽндереп бетерде. 

Ганс, Тҽрҽзҽдҽге мендҽргҽ бҽйлҽндеме ҽллҽ? 

Клара. Ҽйе, мендҽргҽ бҽйлҽнҽ. 

Ганс (корзинкасына күрсҽтеп). Белҽсеңме, ҽби, минем сумкада нҽрсҽлҽр бар? 

Клара. Белмим шул, күгҽрченем. 

Ганс. Алай да ҽйтеп кара ҽле. 

Клара. Икмҽк? 

Ганс. Юк, ашау ҽйбере түгел. 

Клара. Ялай булса, газеталар. 



Ганс. Якынына килдең, лҽкин газеталар түгел - брошюралар. (Сумкасын, ачып, 

кулына бер брошюра алып.) Менҽ монсы Коминтерн конгрессында иптҽш 

Димитров сҿйлҽгҽн доклад. 

Клара. Кайда, кайда? (Ҿстҽлдҽге күзлеген киеп, брошюраны карый башлый. 

Брошюраны укъш да кычкырып кҿлҽ.) Бу бит кулинариядҽн кулланма! Котлет 

пешерергҽ ҿйрҽткҽн китап. 

Ганс. Эчен ачып кара син аның, ҽби. 

Клара (китапның бер битен ачып). Йорт хозяйкаларына файдалы 

киңҽшлҽр. (Кҿлҽ.) Син ахры ялгыш алып кайткансың, күгҽрченем, һаман шул ич... 

Ганс (җитди). Тагын бер-ике битне ач, ҽби. 

Клара (Китапны ачып). Ҽ... чыннан да шулай икҽн... Нигҽ соң аны болай итеп 

эшлилҽр? 

Ганс. Синең шул, ҽби, газета сатучы булып эшлҽгҽнең юк. Эшлҽгҽн булсаң, белер 

идең. Минем ҿчен бер дҽ гаҗҽп түгел. Ҽби, син аларны яхшы сакла. 

Миңа аны, тиешле урынына илтеп тапшыру ҿчен, сбордан биреп 

җибҽрделҽр. (Пауза, уңайсызланып кына.) Минем ашыйсым килҽ, ҽби, берҽр нҽрсҽ 

бармы? 

Клара. Ҽз генҽ икмҽк бар, башка берни дҽ юк, күгҽрченем. 

Ганс (шкафтан икмҽк кисҽген альт килеп, урталайга бүлеп, берсен кире илтеп 

куя). Мин ҽни калдырган адрес белҽн барып чыгыйм, ҽбекҽем. Ҽ син, ҽби, (сумканы 

күрсҽтеп) бу ҽйберне ерак җыя күр. (Язу ҿстҽлендҽге бер калын китапны 

актарып, аннан бер язу тартып ала.) Менҽ ул ҽни калдырган 

язу. (Укый.) Вилһельмштрассе- 12, подъезд - 2, квартира 225, озын мыеклы, 

Альфред дигҽн швейцарны күрергҽ, „Мин Эрнст абыйга" дияргҽ. Ярый, мин 

киттем, ҽби, хҽзер кайтырмын. (Ашыгып чыгып барганда кире кайтып.) Син, 

ҽбекҽй, теге ҽйберне ераграк җыя күр. 

Клара. Ярый-ярый, тыныч бул, балакаем. (Уйлана башлый.) Улымны сугышта 

үтерттелҽр. Киявемне концентрация лагерында черттелҽр, олы кызымны каядыр 

сҿрделҽр. Шулай ук соңгы кошчыгым Розаның да башына җиттелҽр 

ахры. (Елый.) Эх, Роза, киттең дҽ безне оныттын, хат кына да язмыйсың 

бит! (Пауза.) Тукта, нигҽ мин аны гаеплим? Роза ул бервакытта да безне онытачак 

түгел. Бҽлки хат язарга аңа бҿтенлҽй мҿмкин дҽ түгелдер. Бҽлки инде ул Гестапо 

тырнагына элҽккҽндер? Кем белсен, бҽлки инде ул дҿньяда да юктыр! (Елый. 

Звонок шалтырый. Клара, ашыгып-ашыгып, бро-шюралар тутырылган сумканы 

пичкҽ тыгып куя. Күзлҽрен сҿртҽ-сҿртҽ ишекне барып ача. Ишектҽн 

хҽрби формадан Беренгард керҽ. Клара аптырап кала.) 

Клара (халыкка карап). Розаны элҽктергҽннҽр ахры, тагын тентү... 



Беренгард. Хҽерле кич, фрау Клара. 

Клара (уңайсызланып). Сезгҽ дҽ. 

Беренгард. Гафу итҽсез, ялгышмасам, мин хҽзер Роза Шварц квартирасында? 

Клара (уңайсызланып). Ҽйе, ул элек  биредҽ тора иде, ҽ хҽзер күчте. 

Беренгард. Күчте димҽгез. (Ҽкрен генҽ итеп.) Революцион эш белҽн башка 

шҽһҽргҽ китте диегез. 

Клара. Нинди эш белҽн киткҽндер, ансы безгҽ билгеле түгел. 

Беренгард. Мин сезгҽ йомыш белҽн килгҽн идем. Мин партия 

оешмасыннан. (Кулындагы перчаткасын сала, уң кулының имҽн бармагында 

балдак. Клара аны күреп ала.) 

Клара. Гафу итҽсез, балдагыгыз бик ялтырый икҽн. 

Беренгард. Мин аны ҽниемнең истҽлеге итеп, киеп йҿрим. 

Клара (ачыла, кулын сузып). Алай   булса,   яңадан күрешик. Рҽхим итҽсез, 

утырыгыз, утырыгыз. 

Беренгард. Рҽхмҽт. 

Клара. Розадан бер дҽ хат-хҽбҽр юк, исҽнме икҽн ул? 

Беренгард. Роза исҽн. 

Клара. Исҽн? 

Беренгард. Ҽйе, сезгҽ менҽ аңардан кечкенҽ генҽ бер хат та бар. 

Клара (хатны тиз генҽ  алып укый, укыган  саен йҿзе ачыла бара). Мең-мең 

рҽхмҽтлҽр сезгҽ. (Беренгардның кулын  кыса.) Карт   ананы  шатландыруыгыз   ҿчен 

рҽхмҽт. Димҽк, Роза исҽн, бу минем ҿчен иң зур шатлык. 

Беренгард. Шатлык хисе белҽн онытылып, тынычланырга ярамый. Аннан да 

мҿһимрҽк  мҽсьҽлҽлҽр бар. 

Клара. Сҿйлҽгез, күгҽрченем, сҿйлҽгез, рҽхҽтлҽнеп тыңлыйм. 

Беренгард. Монсы бик рҽхҽтлҽнеп тыңларлык түгел. Тиңдҽше күрелмҽгҽн 

коточкыч бер җинаять хҽзерлҽнҽ. 

Клара. Нинди җинаять? 

Беренгард. Лҽкин аларның планнары сизелде. Клара. Нинди җинаять соң ул, 

кошчыгым, кемнҽр хҽзерлилҽр аны? 



Беренгард. Безгҽ ашыгыч рҽвештҽ аларга каршы чара күрергҽ кирҽк. 

Клара. Ах, ерткычлар, ни эшлҽмҽкче булалар соң? 

Беренгард. Розаның   улын   урламакчы   булалар. 

Клара. Розаның улын, минем күгҽрченем   Гансны, нигҽ кирҽк булган ул аларга? 

Беренгард. Ҽйе, Гансны тоткын итеп, Розаны кулга тҿшермҽкче булалар алар. 

Клара. Явызлар, минем соңгы күгҽрченемне дҽ... (Елый.) 

Беренгард. Монда елау файда бирми, фрау Клара, безгҽ ашыгырга кирҽк. (Куен 

кесҽсеннҽн блокнот чыгарып, кҽгазъ ерта да яза.) Ганс кайтуга менҽ шушы адрес 

буенча йҿгерсен. (Кларага язуны бирҽ.) 

Клара. Чын күңелемнҽн рҽхмҽтлҽр укыйм мин сезгҽ, күгҽрченем. 

Беренгард (сҽгатенҽ карый). Миңа вакыт. 

Клара. Бераз утырыгыз. 

Беренгард. Рҽхмҽт. Менҽ болар сезгҽ бераз ярдҽм. 

Клара (шатланып). Нигҽ миңа шул кадҽр, моның яртысы да житҽр. Башка 

кирҽклҽрегезгҽ тотыгыз. 

Беренгард. Бер дҽ күп түгел, шулай тиешле табылды. 

Клара. Нинди генҽ рҽхмҽтлҽр укыйм икҽн мин сезгҽ, күгҽрченем. 

Беренгард. Бу рҽхмҽтлҽрегез сезнең, фрау Клара, Германиянең бҿек Коммунистлар 

партиясенҽ ҽйтелергҽ тиеш. 

Клара. Дҿрес, бҿтенебезне дҽ якты азатлыкка җитҽклҽүче партиягҽ ҽйтелергҽ тиеш 

бу рҽхмҽт. 

Беренгард. Ярый, фрау Клара, миңа китҽргҽ рҿхсҽт итегез. 

Клара. Безне шатландыруыгызга бҿтен йҿрҽгемнҽн тагын бер кат 

рҽхмҽт. (Беренгардның кулын кыса.) Розага ничек хат язып булыр икҽн, улым? Бу 

шатлыгыбызны аңа да белгертҽсе иде, ул да тыныч булсын. 

Беренгард. Хатыгыз булса, миңа шул элеккеге адрес белҽн тапшырырсыз. Ярый, 

хҽзергҽ хушыгыз. (Ишеккҽ таба атлый да, кире кайтып.) Лҽкин Ганс 

мҽсьҽлҽсенең җитди икҽнлеген хҽтерегездҽн чыгара күрмҽгез. Хушыгыз. 

Клара (кул сузып). Хушыгыз. (Беренгард чыга.) Ничек ҽле, „бик җитди мҽсьҽлҽ" 

диме? (Уйлый.) Җитди шул. Ах, ерткычлар! (Комодтан барып акчаларын ала да, 



санап.) Тукта ҽле, теге Эльзага квартира ҿчен акча кертеп чыгыйм. (Звонок 

шалтырый.) Ҽнҽ Ганс кайтты ахры.(„Айһай, озакладың Ганс!" дал ишекне ачса, 

штурмовик белҽн Эльзаны күргҽч, куркып кала.) 

Эльза (тезеп китҽ). Алты ай буена бер пфенниг та түлҽгҽннҽре юк бит, ҽфҽндем. 

Менҽ сезгҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ булдым. (Клара, гаепле кеше шикелле, эндҽшми 

генҽ башын түбҽн иеп тора.) Түлилҽр икҽн, менҽ хҽзер түлҽсеннҽр, түлҽмилҽр 

икҽн, хҽзер үк сҿрергҽ кирҽк үзлҽрен. 

Штурмовик. Я, фрау, сез нигҽ алай квартира акчасын түлҽмисез? 

Клара. Үзем эшсез, кызымның улы газеталар сатып йҿрсҽ дҽ, ул акча нигҽ җитҽ. 

Тамагыбыз да туймый. Менҽ кичҽ туй балдагымны сатып акча юнҽттем. Бүген 

бурычның барсын да түли алам. (Эльзага акча бирҽ.) 

Эльза (акчаны тиз генҽ алып, кат-кат саный, акаеп Кларага карый). Берҽү булса, 

бу кадҽр озак түлҽми торгам ҿчен, процент сорар иде, ҽ миндҽ ул юк. (Тавышын 

йомшартып, штурмовикка.) Монсы сезгҽ хезмҽтегез ҿчен. (Акча бирҽ, штурмовик 

башын иеп честь бирҽ, чыгалар.) 

Клара. Үзлҽренчҽ хуҗалар, имеш! (Пауза.) Ҽ Ганс нигҽ бик озаклады икҽн? Тизрҽк 

кайтсын иде дҽ, бҽбкҽем, явызлар тырнагыннан исҽн-сау ычкынсын иде. 

                                                              Ганс керҽ. 

Клара. Кайттыңмы, күгҽрченем? 

Ганс. Уф, тҽмам йҿдҽп чыктым, ҽбкҽем. Җҽяүлҽп кҿчкҽ барып җиттем. Кат-кат 

звонок бирдем. Аннан гына теге озын мыеклы швейцар чыкты да: „Ул моннан 

күчте" диде, хҽзерге тора торган урынын ҿйрҽтеп җибҽрде. Анда барып чыксам, ул 

ҿйдҽ юк икҽн. Я, ҽби, ни эшлибез инде? 

Клара.  Булды, күгҽрченем, бар да булды. 

Ганс. Нҽрсҽ булды? 

Клара. Ашарга да, квартира ҿчен түлҽргҽ дҽ, суга да, электрга да, газга да - 

барсына да. 

Ганс (шатланып). Ничек, кайдан юнҽттең? 

Клара. Ҽниеңнең фикердҽшлҽре ярдҽм иттелҽр. 

Ганс. Менҽ шатлык. Белмилҽрме, ҽнием бҽгырем исҽнме икҽн? 

Клара. Белҽлҽр. Исҽн,  ди,   күгҽрченем,   исҽн,   ди. 

Ганс. Ура! Яшибез алайса, ҽби. (Кулларын күтҽреп, җырлап бүлмҽне ҽйлҽнҽ.) 



                    „Булдык без каты 

                                                   сугышларда, 

                     Үттек без туплар ялкынын. 

                     Алга бардылар безнең сафлар 

                     Дошман утлары аркылы". 

(Ҽбисенең кайгылы йҿзен күргҽч, кинҽт туктый.) Шушындый шатлык вакытында, 

Беренче Май, ҽнинең исҽнлек хҽбҽре ишетелгҽндҽ, ҽби, син нигҽ тагын кайгылы 

күренҽсен? 

Клара. Юк, кайгырмыйм, болай гына, күгҽрченем. 

Ганс. Ҽллҽ берҽр хҽл бармы? Ҽйт, яшермҽ. 

Клара. Шатлык та  бар, улым, кайгы да. 

Ганс. Ҽллҽ ҽни турындамы? 

Клара. Юк, синең турында. 

Ганс. Минем турыда кайгы? 

Клара. Безгҽ аерылырга   туры   килҽ,   күгҽрченем. 

Ганс. Ни ҿчен? Ҽллҽ ҽни мине үз янына алдырамы? 

Клара. Юк, сине урлап китҽргҽ йҿрилҽр, ди. 

Ганс. Мин акча янчыгы түгел лҽ. Минем белҽн ни эшлҽмҽкче булалар икҽн? 

Клара. Сине тоткын итҽргҽ, шулай итеп ҽниеңнең эзенҽ тҿшҽргҽ уйлыйлар икҽн. 

Ганс. Акыллары алтын икҽн, мине алай тиз генҽ элҽктерҽ алмаслар. 

Клара. Ашыгырга куштылар, күгҽрченем. Менҽ шушы адрес белҽн 

барырга. (Язуны Ганска бирҽ.) Ҽ мин күрше кибеттҽн сиңа кайбер кирҽк-яракларны 

алып керим дҽ, аннан без синең белҽн саубуллашырбыз. (Сумкасын алып, чыга.) 

Ганс (күкрҽгенҽ сугып). Менҽ ул кыйммҽтле ҽйбер. Урлыйлар диген, ҽ? Ҽнинең 

эзенҽ тҿшҽ алмагач, нинди хҽйлҽгҽ керешкҽннҽр. Белмим, Гансны тиз генҽ алдап 

булырмы икҽн соң? 

                              Звонок шалтырый, ишектҽн   Адольф  керҽ. 

Адольф. Кечкенҽ кеше, Роза Шварц шушында тора идеме? 



Ганс. Шушында, ҽ Сезгҽ кем кирҽк? 

Адольф. Миңа Розаның анасы, Клара, яисҽ аның улы кирҽк иде. 

Ганс (күкрҽгенҽ сугып). Менҽ мин Розаның улы - Ганс Шварц, таныш 

булыйк. (Кулын суза.) 

Адольф. Мейер. (Күрешҽлҽр.) 

Адольф. Мин ҽниеңнҽр оешмасыннан, сезгҽ ярдҽм белҽн, ҽ бусы сиңа. (Ганска бер 

плитка шоколад бирҽ.) 

Ганс (шоколадны шиклҽнеп кенҽ ала). Ничек инде партия оешмасыннан 

шоколад? (Шоколадны кире биреп.) Рҽхмҽт, абый, мин шоколад ашарга 

ҿйрҽнмҽгҽн. 

Адольф (халыкка каран). Ашамады бит каһҽр, ашаса хҽзер йоклап китҽр 

иде. (Ганска.) Ҽ менҽ монсы ҽниеңнҽн хат! (Хатны сузып) Хатны ышанычлы 

кешелҽр артыннан гына йҿртергҽ туры килҽ, югыйсҽ эзгҽ басалар. 

Ганс (конвертны ҽйлҽндереп-ҽйлҽндереп карый). Абый, нигҽ моның адрес язуы бер 

дҽ безнең ҽни кулына ошамаган? 

Адольф. Ҽниеңне бу арада бик каты бизгҽк тота, ул мескен калтырана-калтырана 

язгандыр. 

Ганс. Ҽле күптҽн түгел генҽ аның исҽн хҽбҽрен ишеткҽн идек. 

Адольф. Исҽн дигҽн идеме? Һем... Шулай бит ул авыру дигҽнең, бүген исҽн, ҽ 

иртҽгҽ аяктан ега. Ҽниең сине, Ганс, үз янына бик чакырды. Хатында да шуны 

язган булса кирҽк. 

Ганс (хатны эченнҽн генҽ укып). Язган шул, бик ҿзелеп чакырган. (Халыкка 

карап.) Нигҽ анда ҽни янына, миңа монда да бик яхшы ич. 

Асольф.   Ҽллҽ  ҽниеңне бер дҽ сагынмыйсыңмы? 

Ганс. Сагынам да бит... 

Адольф. Ул тора торган җирдҽ зур бакча бар, анда бер туктамый сандугачлар 

сайрыйлар. Тҿрле-тҿрле җилҽк-җимешлҽр пешеп тора. Ҽ монда ни 

бар? Ганс. Монда минем сҿекле ҽбием бар. (Звонок шалтырый, Ганс барып ишекне 

ача, сҿенгҽн тавыш белҽн.) Ҽби, кунак бар, сине кҿтеп тора. Мине ҽни янына алып 

китҽргҽ килгҽн. 

Клара (шиклҽнеп карый). Саумысыз, кунак. (Күрешҽ. Халыкка карап.) Кулында 

бернҽрсҽ дҽ юк, димҽк, безнең кеше түгел, ҽллҽ мин күреп бетермимме  икҽн? 

Адольф.   Хҽерле   кич, фрау   Клара,   ялгышмасам сез Розаның анасы буласыз? 



Ганс. Ҽйе, ул минем ҽниемнең анасы һҽм минем кадерле ҽбием. 

Адольф. Шулай, фрау Клара, мин оешмадан сезгҽ ярдҽм белҽн. 

Клара. Ул нинди оешма соң? Мин  һич   белмим. 

Адольф. Нҽрсҽ белмҽмешкҽ салышасыз, аны инде хҽтта Ганс та яхшы белҽ.   Мин  

Роза  иптҽштҽн  хҽбҽр китердем. Роза иптҽш исҽн-сау, улын үз янына китерүне 

миңа тапшырды. 

Клара. Сез, ҽфҽндем, болай яхшы сайрыйсыз сайравын, лҽкин тел тҿбегезнең кая 

баруын мин бик яхшы аңлыйм. 

Адольф. Аңласагыз алайса менҽ шул. (Кесҽсеннҽн наган чыгарын аларга тҿзи.) Ҽ 

син киен,  кҿчек баласы! (Гансны кулыннан читкҽтарта.) 

Ганс. Ҽбием! (Ҽбисенҽ ташлана.) 

Клара. Ах, күгҽрченем, тозакка элҽктең бит! (Һуштан яза.) 

                                                Пәрдә 

 

 

ӚЧЕНЧЕ ПӘРДӘ 

Караңгы   камера.   Рҽшҽткҽле  тҽрҽзҽ.   Кровать,   тумбочка,   башка берни дҽ юк.   

Пҽрдҽ          ачылганда   Ганс   кулы   белҽн   тумбочкага таянып уйланып  утыра.  

Ганс. Кҿннҽр монда ҿйдҽгегҽ караганда ике ҿлеш озын булалар икҽн. Ҽнинең 

кайдалыгын ҽйтмҽгҽн ҿчен ҿч кҿннҽн бирле тозлы балык кына ашаталар, ҽ бер 

тамчы да су эчертмилҽр. (Иренен ялый.) Ҽх, хҽзер бер чүлмҽк салкын су эчеп 

җибҽрсҽң иде. (Пауза.) Ҽткҽй, син күргҽн газапларны улың да татый башлады. 

Аңладым, күп нҽрсҽлҽргҽ тҿшендем. Зурлар шикелле уйлый башладым. Я, пионер 

Ганс, сиңа да сынау кҿннҽре җитте. Чыдамлыгыңны күрсҽт. (Пауза.) Ах, ҽнкҽй, 

кайгыра торгандыр, бичара. Ҽ ҽбекҽем ни эшли икҽн инде? (Җырлый.) 

Ҽнием, мине сагынасыңдыр 

Кояш баеганда, 

Атасы кебек зур үсте 

Сҿйгҽн балаң да, 

Канлы бҽрелешлҽр вакытында 

Атасы  үчен, 



Дошманнардан алыр ҿчен 

Туплый ул кҿчен. 

Ишекнең аръягыннан   „Җырларга   рҿхсҽт ителми"   дигҽн   тавыш ишетелҽ. Ганс 

аның саен: 

  

Канлы бҽрелешлҽр вакытында 

Сыйныфы үчен, 

Дошманнардан алыр  ҿчен 

Туплый ул кҿчен. 

Ишек артыннан: „Җырларга ярамый дилҽр бит сиңа, эт баласы!" 

  

Җырламагач та, еламагач та, ничек уздырыйм мин ул кҿнне! (Ишеккҽ якын 

килеп.) Сез, ҽфҽндем, бҽлкем, еларга да рҿхсҽт итмҽссез!(Кҿлҽ.) Юк ҽле, Гансның 

тиз генҽ еларга исҽбе юк. (Пауза.) Ах, эчем яңа, су бирегез. (Ишекне ике кулы белҽн 

дҿбердҽтҽ.) Болай  җҽзалаганчы үтерегез... Су, су... су. (Иреннҽрен ялый.) Су, 

су... (Ишекне дҿбердҽтҽ.) 

Адольф керҽ. 

Адольф. Хҽллҽр ничек, кечкенҽ кеше? 

Ганс.  Гадҽттҽгечҽ, Гитлер эте. 

Адольф. Алай кызарга ярамый, кечкенҽ кеше. Олыларның ҽйтүенҽ карышмаска 

кирҽк. Без сораган ҽйберне ҽйтсҽң, сиңа су түгел какао да бирерлҽр иде. Мин сине 

кызганам. Шуңа күрҽ бик яхшылап бер сыйламакчы булдым. 

Ганс. Шушы сыең, да җитте инде. 

Адольф. Дҿрес, сине бу йортка алып килүче мин булдым. Билгеле, син моның ҿчен 

миңа ачуланасың, лҽкин сине моннан котылдыручы да мин булачакмын. Мин үзем 

дҽ коммунист кеше бит, ҽниең минем якын танышым. 

Ганс (ирония белҽн). Ялган, мең кабат ялган! Минем ҽнинең синең белҽн нинди 

алыш-биреше булсын. Кармагыңны салма, карт бүре, мин аңгыра балык түгел. 

Адольф. Сез, кечкенҽ кеше, кызарга бик яратасыз икҽн. (Пауза.) Ярый, болар 

калып торсын. Мин бит ҽле синең белҽн кычкырышырга килмҽгҽн идем, чибҽр 



егет. Мин синең белҽн (як-ягына карана) бик ҽһҽмиятле нҽрсҽ турында сҿйлҽшергҽ 

килдем. 

Бер сакчы подносларга тҿяп аш һҽм эчҽргҽ китерҽ. 

Я, кадерле кунак, рҽхим итеп табынга борылып утыруыгызны үтенҽм. 

Ганс (ирония белҽн). Түбҽнчелекле булуыгыз ҿчен рҽхмҽт, ҽфҽндем. (Суны эчеп 

җибҽрҽ.) 

Адольф. Менҽ шулай. 

Пауза. Ганс ашыгып су эчҽ, аннан аш  ашый. 

Их, тыштагы һаваның ямьлелеген белсҽң иде, Ганс. 

Ганс (эндҽшми). 

Адольф. Кояш кыздыра, кошлар сайрый, чишмҽлҽр чылтырап ага. Балалар су 

керҽлҽр. Менҽ шундый вакытта син монда утырасың. Лҽкин сиңа моннан җинел 

котылырга була бит. Тик син үзең генҽ котылырга телҽмисең. Их балалык, бик күп 

мҿмкинлеклҽрдҽн колак кактыра бит ул. Ярый, болар калып торсын. Бүген безнең 

эш хат язудан торачак. 

Ганс. Берьюлы ике эшне эшлҽп булмый, элек ашыйм, эчим ҽле - хат качмас. 

Адольф.   Менҽ   сиңа   карандаш,   кҽгазь, конверт. 

Ганс. Хат, кемгҽ? 

Адольф. Роза Шварц иптҽшкҽ, ягъни сезнең анагызга. 

Ганс (ашап туя). Минем күңелне булдырдыгыз, ҿч кҿннҽн бирле ашаган-эчкҽн юк 

иде. Тамакны туйдырдыгыз. Күңелегез булсын, сезнең дҽ телҽгегезне үтим алайса. 

Адольф. Лҽкин хатның бер сүзе дҽ мин ҽйткҽн сүзлҽрдҽн читкҽ чыкмаска тиеш, 

юкса анаңа авырлык килүе бар. (Хатны ҽйтҽ башлый.)„Дҿнья йҿзендҽ барлык 

ҽйберлҽрдҽн дҽ кадерле булган ҽнкҽем. (Ганс башын бер якка салып яза, Адольф 

хатның сүзлҽрен берҽмлҽп ҽйтэ тора.) Сиңа үземнең иң кайнар сҽламемне 

юллыйм. Үзем исҽн-сау. Берлиндҽге 5 нче номерлы тоткыннар йортында 

тҽрбиялҽнҽм. Ҽни, сиңа минем иң соңгы бер үтенечем бар. Мин сине ҿзелеп-ҿзелеп 

сагынам. Син мине сагынасыңмы? Ҽгҽр дҽ сагынсаң син мине кайтып күрергҽ 

тиешсең. Кайт, ҽни, кайт, сиңа берни дҽ булмаячак. Улыңны кызганырсың һҽм 

котылдырырсың дип уйлыйм. 

                                                                                      Битеннҽн үбеп, 

                                                                                      сҿйгҽн улың Ганс". 



Адольф. Булдымы? 

Ганс. Булды. 

Адольф. Менҽ шулай, олылар сүзенҽ итагатьле булырга кирҽк. Бүген сиңа кичкҽ 

тагын аш бирерлҽр. (Хатны алып.) Ҽ нигҽ конвертка адресын язмадың, мҽ 

яз. (Ганска бирҽ, хатны укый.) 

   „Дҿнья йҿзендҽ барлык ҽйберлҽрдҽн дҽ кадерле ҽнием! Сиңа үземнең кайнар 

сҽламнҽремне юллыйм. Үзем исҽн-сау. Берлиндҽге 5 нче номерлы тҿрмҽдҽ утырам. 

Ҽни сиңа минем бер соңгы үтенечем бар. Сагынсаң да син мине күрер ҿчен 

кайтырга тиеш түгелсең", тукта ҽле, син нҽрсҽ язасың, эттҽн туган! (Тагын 

укый.) „Кайтма, ҽни, кайтма. Мин сине кҿтмим, кайтсаң үтерҽ-чҽклҽр. (Тҿсенҽ ачу 

чыга бара.) Эшчелҽр сыйныфы каршында синең юлың саф. 

                                                                                               Битеңнҽн үбеп, 

                                                                                            сҿйгҽн улың Ганс". 

(Ачуланып.) Ҽ адрес? 

Ганс (эндҽшми). 

Адольф (аның алдындагы конвертка ташланып), Берни язмаган, ах эт 

баласы! (Гансның яңагына бик каты суга. Ганс кычкырып егыла.)Яздырырбыз, 

барыбер яздырырбыз. (Чыгып китҽ, Ганс һушына килҽ алмыйча ята.) 

Сакчы   кереп тумбочка ҿстендҽге   ҽйберлҽрне  алып   чыга. Ганс бераздан һушына 

килеп башын тота. Ҽкрен генҽ тора. 

Ганс. Лҽгънҽт яусын сиңа, эт токымы! (Күзендҽге яшьлҽрен сҿртҽ.) Ҽх, белсҽң иде, 

ҽни, улыңның... (Елый, күз яшьлҽрен сҿртҽ.) Тукта, тукта мин елап үземнең 

антымны бозам ич. Пионер Ганс, нинди генҽ авырлык күрсҽ дҽ еларга тиеш 

түгел. (Кҿч-хҽл белҽн торып, кроватька утыра, ишектҽн сакчы керҽ.) 

Сакчы. Ҽй бҽхетле малай да икҽнсең. Ит пирогы китергҽннҽр бит, ит пирогы. 

Ганс (эндҽшми). 

Сакчы. Нҽрсҽ эндҽшмҽгҽн буласың? 

Ганс. Ашыйсым килми, бик яхшы сыйлап чыктылар. 

Сакчы. Ит пирогы ашыйсың килмиме? 

Ганс (пирогны алып тумбочкага куя). Рҽхмҽт сезгҽ сакчы иптҽш. 

Сакчы. Иптҽш... Ничек ҽле, иптҽш дисеңме? Мин сиңа ничек иптҽш булыйм ди? 



Ганс. Син абый да миңа. 

Сакчы. Мин тҿрмҽдҽ утыручыларның берсенең дҽ иптҽше түгел. Дҽүлҽткҽ хыянҽт 

итүчелҽрнең иптҽше була алмыйм мин. Лҽкин шулай да мин сине кызганам. Син 

минем үлгҽн улыма бик ошыйсың. Аның да күзлҽре нҽкъ синеке тҿслелҽр иде. Ай, 

кызганыч үлем белҽн үлде соң, мескенем. Газ заводы шартлаганда һҽлак булды. 

Ганс. Ҽ син соң, абый кеше, дҽүлҽткҽ хыянҽт итүчелҽр турында ныклырак уйлап 

караганың юкмы? (Пирогны сындыра, аның эчендҽге кҽгазь кисҽген күреп тиз генҽ 

яшерҽ.) Алар бит якты тормыш ҿчен кҿрҽшүче кешелҽр. Мин бит бернинди 

хыянҽтче түгел. Ҽнием эшчелҽргҽ туры юл күрсҽтүче - революционер. Фашистлар 

аны тота алмыйлар, шул ачудан мине җҽзалыйлар. (Сакчыга пирог кисҽген, суза, 

сакчы башта алмый, уңайсызлана, тирҽ-якка караганнан соң гына пирог кисҽген 

алып, тиз-тиз ашый башлый.) 

Абый, бу пирогны ни эшлҽп алай тишкҽлҽп бетергҽннҽр? 

Сакчы. Пирог эчендҽ тҿрле язулар кертмҽсеннҽр дип шулай эшлилҽр. Ҽле 

пирогны сиңа бҿтенлҽй бирмҽскҽ уйлаганнар иде, дежурный надзиратель генҽ 

яклады үзеңне. (Пауза.) Егет син! үзең кечкенҽ булсаң да, зур эшлҽр турында 

сҿйлисең, ҽ мин менҽ зур булсам да, нҽни фикерлҽр тирҽсендҽ генҽ ҽйлҽнҽм. Ярый, 

хуш хҽзергҽ, кечкенҽ кеше. 

Сакчы (ишеккҽ җитҽр алдыннан). Ничек ди ҽле, алар турында ныклабрак уйлап 

караганың бармы диме? (Туктап уйлый да, тиз генҽ ишектҽн чыгып китҽ.) 

Ганс (елмаеп озатып кала, яшергҽн хатны укьт башлый). 

„Тыныч бул, күз нурым мин сине ҿзелеп кҿтҽм. Тиздҽн күрешүебезгҽ ышанычым 

зур. Мангаеңнан үбеп, ҽниең". (Хатны күкрҽгенҽ кыса.)Ҽни язган хат. Димҽк, ҽни 

исҽн, димҽк, ҽни кайткан. Тиздҽн күрешүебезгҽ ышанычым зур. Менҽ монсы 

аңлашылмый. Монда килеп күрмҽкче буламы ҽллҽ? Юк, аңар монда килергҽ һич 

ярамый. (Хатны тагын укый.) „Тыныч бул, күз нурым, мин сине ҿзелеп кҿтҽм. 

Тиздҽн күрешүебезгҽ ышанычым зур. Маңгаеңнан үбеп ҽниең". (Шатлыгыннан 

ҽрле-бирле йҿри башлый һҽм, кинҽт туктап, уйга кала.) Тукта, Ганс, артык 

шатланма. Бусы да шул ук фашист этлҽренең берҽр хҽйлҽсе түгелме икҽн... 

Ишек ачыла. Ишектҽн сакчы белҽн надзиратель керҽлҽр. 

Надзиратель. Ганс Щварц, сезнең ҿстегездҽн, олыларга буйсынмый дигҽн бер 

жалоба бар. 

Ганс (эндҽшми). 

Надзиратель. Безнең шартларга риза булмаганың ҿчен, безнең тҽрбиялҽүчелҽргҽ 

карышканлыгың ҿчен, без сине башка тҿрмҽгҽ күчерергҽ булдык. (Сакчыга.) Бар, 

ҽйт, автомобильне хҽзерлҽсеннҽр. (Сакчы чыга.) Дҽүлҽткҽ хыянҽт итүчелҽрнең 

балалары да үзлҽре тҿсле үк булалар инде. (Ҽкрен генҽ.) Ганс, пирог эченнҽн хатны 

алып укыдыңмы? 



Ганс (эндҽшми). 

Надзиратель (кычкырып). Ҽгҽр дҽ Адольф Мейерның ҽйткҽннҽре дҿрес 

булса... (Ҽкрен генҽ.) Тиз ҽйт, укыдыңмы? 

Ганс (эндҽшми). 

Надзиратель (кҿлеп). Онытканмын да бит. Күрешик ҽле. Балдакны 

онытмагансыңдыр? 

Ганс (күрешҽ, парольне искҽ тҿшерҽ). Балдагыгыз ялтырый икҽн. 

Надзиратель. Ҽнием истҽлеге итеп киеп йҿрим мин аны. 

Ганс. Абый! (Кочагына ташланмакчы була, Эрнст аны читкҽ этҽрҽ.) 

Надзиратель.   Ярый, ҽзерлҽнегез,   Ганс   Шварц. 

Ганс. Димҽк, син, абый, минем ҽниемнең фикердҽше? 

Ишек ачыла, аннан   сакчы    керҽ. 

Надзиратель. Кечкенҽ хыянҽтче Ганс Шварцны алып чыгарга! 

С а к ч ы. Тыңлыйм. 

Алдан надзиратель, аның  артыннан Ганс һҽм сакчы чыгалар. Камера ишеге ачык 

тора. Ишек алдында автомобильлҽрнең кычкырту тавышлары, мотор  тавышы.  

Бераздан  Адольф  һҽм тҿрмҽ башлыгы йҿгереп керҽлҽр. 

Тӛрмә башлыгы (башын  тотып). Уф, башым бетте, башым. Хур булдым, харап 

булдым. 

Адольф. Бу кечкенҽ этлҽренҽ кадҽр калдырмаганнар бит. Менҽ ҽйткҽн идем бит, ул 

надзирательгҽ ышанмагыз, ул Беренгард дигҽн коммунист дип. Мейерның 

пҽйгамбҽрлеге тагын дҿрескҽ чыкты. 

Тӛрмә башлыгы. Алты коммунист, ҽйтергҽ генҽ җиңел. Йҿгер, Мейер, харап, 

бетте баш, бетте, йҿгер. Гестапога шалтырат. (Йҿгереп чыгалар.) 

                                                      П ә р д ә 

 


