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                                     25 гыйнвар – 4 апрель 2011 ел 

 

                                                  ТӨШ 

                                         (Драматик хикәя, ике пәрдәдә) 

Катнашалар:  

Елена 

Камил 

Анна Егоровна 

Фәүзия  

Җырчылар, сөйләүчеләр 

                                                  Кереш сүз 

Автор: Мин бу пьесаны спектакль рәвешендә төшемдә күрдем. Гадәттә, 

төшләр буталчык була һәм уянгач та тиз онытылалар. Әлеге спектакль 

тулысы белән истә калган. Сүзләрнең барысы да түгел, әмма фикер 

эзлеклелеге хәтердә. Хәтта спектакльдә катнашучылардан Еленаның исеме дә 

онытылмады. Сәхнә төзелеше хәтердә түгел. Бер карават һәм өстәл, 

урындыклар барлыгы гына истә. Уянгач та мин күргән спектакльне пьеса 

итеп язарга утырдым. Язуы җиңел булды. Күчереп язган кебек. Язганда 

туктап калдым, чөнки пьеса фикерендә яңалык юк шикелле тоелды. Тик 

барыбер язып бетерергә кирәк дип санадым. Хәерле булсын. 

 

Пролог 

Сәхнәнең ике ягында җырчы-сөйләүче. Алар борынгы грек театрында хор 

дип аталган. Сәхнәдә бер төркем артистлар спектакль сюжетына турыдан-

туры катнашмыйча, күрсәтеләчәк вакыйгага якын темага үзләренең 

фикерләрен сөйләп торганнар. Мин төштә күргән спектакльдә алар 

җырладылар. Җырлары – халык җырлары иде. Мин аларны җырчы һәм 

сөйләүчеләр итеп керттем. Төшемдә аларның саны бик күп иде. Театрның 

мөмкинлегеннән чыгып, хорда ике, дүрт, алты, хәтта аннан да күбрәк кеше 

булуы мөмкин. 
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Пәрдә ачылганда хор татар халкының кыска җырлар дип, русның частушки 

дип аталган җырларын җырлыйлар.  

1- күренеш 

Тирәндер Агыйдел сулары ла, 

Тирән булса да буйладым; 

Төшемдә генә микән, көнме икән, 

Бер матур кыз белән уйнадым. 

 

Конфетка моя – 

Шоколадная; 

Полюбила я милого – 

Ненаглядного. 

 

Көмеш кенә йөзек, ай, койдырдым 

Унике лә көмеш акчадан; 

Эзләдем лә сине, таптым сине 

Гөлләр үсеп торган бакчадан. 

 

Голубые, голубые, 

Даже синеватые; 

Он влюблен, я влюблена – 

Оба виноватые. 

 

Пәрдә ачылганда Камил белән Елена караватта аркаларын аркага куеп 

утыралар. Елена елый.  

Елена: Без ярамаган эш эшләдек ахры, Камил... Нигә эндәшмисең? 
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Камил: Гафу ит. 

Елена: Син дә гафу ит. Без икебез дә гаепледер, әйеме, Камил? Мин оялам 

синнән. Бая нигәдер оялмадым. Ә нидән оялырга, шулай бит? Бабулядан 

куркам, ул мине шундый саклады. Әллә ниләр булыр кебек иде, гап-гади 

икән. Без бит бозыклык эшләмәдек, әйеме, Камил? Без бит барыбер 

өйләнешәчәкбез, әйеме, Камил?.. Син нигә эндәшмисең, Камил? 

Камил: Мин яратам сине. 

Елена: Мин дә. Безне гаепләргә берәүнең дә хакы юк, әйеме? Хәтта 

бабуляның да. Үзе бит китте санаторийга мине калдырып. Камилне кертмә 

дип әйтмәде бит. Барыбер бер буласы иде инде. Туйга хәтле булды ни, 

туйдан соң булды ни... Син миннән ояласыңмы, Камил? 

Камил: Юк. 

Елена: Ә мин нигәдер оялам. 

Камил: Син хатын-кыз. Хатын-кыз ояла белергә тиеш. 

Елена: Ирләр оятсыз булырга тиешләрме? Син үкенмисеңме, Камил? 

Камил: Нидән? 

Елена: Булды бит... 

Камил: Сине яратмасам, үкенер идем. 

Елена: Андый эшне яратмыйча эшләп була микәнни? 

Камил: Эшлиләр бит. 

Елена: Әйе шул. Безнең класста Эльмира белән мин генә кыз идек. Бездән 

көләләр иде.  

Камил: Миннән дә көләләр иде. Хәзер дә көләләр.  

Елена: Сиңа да рәхмәт, мине үзеңә дип сакладың. Бабуля сине бик хөрмәт 

итә. Ул белсә дә безне гаепләмәячәк. Джульетталар заманы үтте ич инде. 

Сөйлиләр иде кызлар – беренче тапкырдан ничектер күңелдә шыксыз булып 

кала дияләр иде. Ә миңа рәхәт. Син миңа тагын да якынрак. Хәзер мин сине 

үземнеке итеп тоям. Син дә шулаймы? 

Камил: Син минем өчен һәрвакыт үземнеке булдың.  

Елена: Бу кичне мөселманнар ничек дип атыйлар әле?  
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Камил: Зөфаф кичәсе. 

Елена: Безнең алай дип аталмыйдыр инде. Без бит... 

Камил: Булды, күп казынма. Каза казып чыгаруың ихтимал. Буласы булган 

инде.  

Елена: Син шундый акыллы, картлар кебек. Ә түзмәдең. 

Камил: Булды дим. Әйдә, яши башлыйбыз. 

Елена: Ничек итеп? 

Камил: Ир белән хатын булып. 

Елена: Без бит өйләнешмәгән. 

Камил: Өйләнешкән дип сана. 

Елена: Мин санармын да, бабуля белән синең әниең-әтиең ни диярләр бит.  

Камил: Безгә яшисе.  

Елена: Әгәр дә мин балага узсам?.. 

Камил: Узсаң, табарбыз. 

Елена: Табарбыз ди. Сиңа табасы түгел. 

Камил: Уртак байлыкны бергә табалар. 

Елена: Ой! Чыннан да бабай син.  

Камил: Бабай түгел. Бабай булсам, балага узу турында сөйләшмәс идең. 

Елена: Ой! Ой! Без бәхетле булырбыз, Камил. Без бик-бик бәхетле булырбыз.  

Камил: Чәй куеп эчик башта, аннан бәхет турында уйларбыз. 

Елена: Синең кочагыңда гына торасым килә минем.  

Камил: Бәхетнең ашыйсы да килә аның.  

Елена: Бүген безнең шундый көнебез... Ашау турында уйлый торган көн 

түгел. 

Камил: Мин ашау турында уйламыйм, яшәү турында уйлыйм. 

Елена: Син прагматик шул. 
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Камил: Романтизм өчен төн бар.  

Елена: Әйдә болай килешәбез, син – реализм, мин – романтизм булам. Син 

чәй куй. Мин синең яныңда биеп торам. 

Камил: Килештек. 

Елена: Кайсы җырны җырлап биим икән? Русчамы, татарчамы? 

Камил: Теләгәнеңне. 

Елена: Син яраткан җырны җырлыйм. (Җырлый-җырлый бии. Кухняга керә-

чыга йөриләр. Камил чәйнек, чынаяклар чыгара. Елена аның тирәсендә 

әйләнә).  

Мин сине шундый сагындым, 

Беләсең микән шуны? 

Ак бураннар урап алса, 

Табарсың микән юлны? 

Син дә шулай сагына калсаң, 

Карама җилләренә, 

Моң булып кереп калырсың 

Наз тулы йөрәгемә. * 

Я так тебя люблю, люблю 

Никто так любить не сможет. 

(Камилне кочаклап үзе белән әйләндерә. Караватка егылып бөтереләләр, 

идәнгә егылып төшеп әйләнәләр. Ниһаять, Елена идәндә яткан Камил өстенә 

утырып, дөнья яңгыратып кычкыра). Я тебя таким романтиком сделаю, мой 

единственный! Весь мир будет аплодировать. (Камил янәшәсенә ятып) Кара 

әле, Камил, өскә, ниләр күрәсең? 

Камил: Түшәм. Люстра... 

Елена: Ә аннан өстәрәк?        

 

*Фирая Зиятдинова шигыре. 
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Камил: Безнең өстәге фатирларның түшәме. 

Елена: Ә аннан да өстәрәк?.. 

Камил: Безнең йортның түбәсе. 

Елена: Ә аннан да, аннан да өстәрәк. 

Камил: Тышта яңгыр ява. Өстә – болытлар. 

Елена: Алардан да өстә ай бар, Камил. Кояш, йолдызлар, миллиардлаган 

йолдызлар. Күк йөзендә һәр кешенең үз йолдызы бар диләр. Димәк, синең 

белән минем йолдыз да бар анда. Күрәсеңме, безнең йолдызлар янәшә 

яналар. Әнә алар – Андромеда йолдызлыгында.  

Камил: Юк, анда түгел. 

Елена: Кайда, Камил? 

Камил: Казан урамының 29 нчы йорты, 48 нче фатиры идәнендә яталар.  

Елена: Фантазияң юк синең, Камил. 

Камил: Фантазия дөньясында яшәү булдыксыз кешеләр шөгыле. Без синең 

белән җирдә яшәрбез, Елена. Кеше булып яшәү өчен җир дә җитә. Нигә 

йолдызларга үрелергә? Хыяллана белеп хыяллансаң, җирдә дә мөмкинлекләр 

җитә.  

Елена: Мәсәлән?.. 

Камил: Мәсәләнме? (Торып утырып) Мәсәлән, нигә бездә кешеләр иртә үлә? 

Нигә Япониядә озаграк яшиләр? Нигә кеше матурлыкны күреп, чәчәк 

исләрен иснәп рәхәтлектән исерми, ә сасы аракы эчеп исерә? Аларны 

дәваларга кирәк. 

Елена: Син зур галим булачаксың, Камил. Алла боерса... Камил, нигә син 

Алла боерса дигән сүзне әйтмисең? Синең абыйларың һәр сүз саен Алла 

боерса, диләр. 

Камил: Алар дин әһелләре. Мин врач булачакмын. 

Елена: Врачлар Алла боерсаны әйтмәскә тиешләрме? 

Камил: Алар Алла боерган эшкә генә алынырга тиешләр. Үзең эшлисе эшне 

Аллага гына тапшырып эшләү гөнаһ. Югыйсә, кайберәүләр Аллага 
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тапшырдык, диләр дә кул кушырып утыралар. Алланың болай да 

мәшәкатьләре күп. Син әйткән йолдызларны, шул исәптән җирне дә тәртиптә 

тотасы бар. Миллиардлаган кешеләрне иманлы итәсе бар. 

Елена: Син безнең, ягъни синең белән минем, ничек яшәячәгебезне күз 

алдына китерәсеңме? Аңа да бит фантазия кирәк.  

Камил: Нигә фантазия? Тырышырга кирәк.  

Елена: Мәсәлән?.. 

Камил: Мәсәләнме?.. Мәсәлән, безнең ун балабыз булачак. Җиде ир бала, өч 

кыз. 

Елена: Нигә малайлар күп? 

Камил: Җирне күтәреп торырга ир-егетләр иңе кирәк. Явызлар башлаган 

сугышта үләр өчен дә ирләр кирәк.  

Елена: Син гений, син – даһи, Камил. (Камилне кочаклый, үбә) Мин 

акыллымы, Камил? 

Камил: Акыллы. 

Елена: Акыллы икәнемне ничек исбатлыйсың? 

Камил: Чөнки мин акыллыларны гына яратам. 

Елена: Бабуля миңа җилбәзәк ди.  

Камил: Әниләр гел шулай диләр. 

Елена: Бабуля бит миңа әни түгел.  

Камил: Анна Егоровна бөтен әниләргә дә әни.  

Елена: Әни... Әйе, әни. Камил, бер сүз әйтергә ярыймы? 

Камил: Унны әйт. 

Елена: Синең кочагыңда ятканда, нишләптер, әнием искә төште. Нигә икән? 

Югыйсә, мин аны күрмәдем дә. Белмим дә. Исемә төшкәне дә юк иде. Бүген 

менә... Камил, рокның татарчасы ничек? 

Камил: Рок? Нинди рок? 

Елена: Рус телендә бар бит шундый сүз. Рок преследует, диләр. 
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Камил: Бәлки, язмыш дип әйтәләрдер. 

Елена: Язмыш ул – судьба. Ә рок... Ул икенче төрлерәк – куркынычрак.  

Камил: Син аны Анна Егоровнадан сора, аның белмәгәне юк. Тукта, нигә 

кирәк булды әле рок сүзе? 

Елена: Болай гына. Камил, син мине ташламассыңмы? 

Камил: Ташларга син бит кирәкмәгән әйбер түгел. 

Елена: Әйтәләр – егетләргә кызлардан секс кына кирәк, диләр. Үзләренә 

кирәкне алалар да ташлыйлар диләр.  

Камил: Мин әле үземә кирәкне алып бетермәдем синнән. 

Елена: Тагын ни калды? 

Камил: Минем сине яратуым калды. Аны алып бетереп булмый.  

Елена: Әйдә, тагын үбешәбез. Кешеләр нигә үбешә икән, Камил? 

Камил: Кирәкмәгәнне сөйләшмәс өчен бер-берсенең авызын томалыйлар.  

Елена: (Рәхәтләнеп көлә) Болай булгач, мин сиңа әйдә үбешәбез дип әйтмәм, 

әйдә, авызларны томалыйбыз диярмен. Әйдә, авызларны томалыйбыз. 

(Камил үбә) Син тәмле. Мороженое кебек.  

Камил: Мороженое салкын була.  

Елена: Ялагач эри ул. Әйдә, чәй куябыз. Чәй куясы, ашарга пешерәсе 

булмасын иде ул, әйеме, Камил? Кешенең күпме гомере ашап үтә. 

Камил: Алай гына түгел әле ул. Ашауга түзеп була. Ашарга эзләп күпме чаба 

кеше. Дөнья ашаудан һәм ашарга эзләүдән тора.  

Елена: Камил, мин сиңа хәзер ничек дип дәшим икән? 

Камил: Әллә исемемне оныттыңмы? 

Елена: Синең әниең әтиеңә исеме белән дәшми, әтисе, ди. Без хәзер синең 

белән әти-әни бит инде. 

Камил: Юк әле. Балаларыбыз тугач әти-әни булырбыз. 

Елена: Син унау дидеңме, Камил? 

Камил: Унау дидем. 
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Елена: Әйдә, без аларга исемнәр сайлыйбыз. Малайларга исемне син 

сайлыйсың, кызларга – мин. (Шул вакыт кайнап чыккан чәйнекнең сызгыруы 

ишетелә) 

Камил: Беренчесенең исеме – чәйнек. Әнә җылый. Әйдә, юатабыз. (Еленаны 

кулыннан тотып торгыза) 

Елена: Кулларыңа күтәр. (Камил Еленаны күтәреп кухня ягына юнәлә. Елена 

бар тавышына көйли) 

Мин сине шундый яратам, 

Беләсең микән шуны... (Ут сүнә) 

 

2-күренеш 

Хор. 

Газиз башлар, газиз башлар, 

Бәләкәй туры ат юл башлар; 

Бу озын гомерләр эчендә 

Әллә ни күрер бу башлар. 

 

Җирәнчәккәй атның юргасы 

Мәргән егет ук аткан кебек; 

Уй-хәсрәтләрем дә юк кебек, 

Йөрәкләрем яна ут кебек. 

 

Агыйделкәйләрнең, ай, буенда 

Атып алдым кытай казларын; 

Кайгырмачы әле, газиз башым, 

Без күрербез Ходай язганын. 
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Сәхнәдә Фәүзия һәм Анна Егоровна 

Анна Егоровна: Менә, Фәүзия күрше, дистәдән артык ел хәл сорашып, 

исәнләшеп, кунакка йөрешеп яшәдек, инде җитди итеп сөйләшергә вакыт 

җитте. 

Фәүзия: Әйе, гомер үтә, Анна апа.  

Анна Егоровна: Сиңа әле, Алла боерса, яшисе дә яшисе, миңа инде җыена 

башларга вакыт. Әле кайчан гына пединститут бетергәч, таныш булмаган бер 

татар авылына барып төштем. Урта мәктәп. Рус теле укытырсың, диделәр. 

Татарча бер авыз сүз белмим. Ярый әле, мине аңлыйлар. Мин укучыларга ни 

дәрәҗәдә рус әдәбиятын, телен өйрәткәнмендер, әмма үзем кайбер 

татарлардан да яхшырак татар телен үзләштердем. 

Фәүзия: Миннән остарак сөйләшәсең, Анна апа. 

Анна Егоровна: Алай ук түгелдер инде түгелен. Әмма мин сезнең телегезне 

яраттым һәм яратам. Шуңа күрә Казанга күчкәч тә татар мәктәбенә укытырга 

кердем. Татарларга хөрмәтем татар авылында яралды. Мине – рус кызын 

шундый да олыладылар, кырын караучы берәү генә дә булмады. Сез бик 

тәртипле халык. Нигә сезне тарихта башкисәр итеп язалардыр, аңламыйм.  

Фәүзия: Дөньяда начар халык юктыр ул, Анна апа. 

Анна Егоровна: Әлбәттә юк. Начар һәм явыз, комсыз сәясәтчеләр бар. Сезнең 

белән күрше булып яшәп, мин сезгә сокланып туя алмыйм. Чиста, пөхтә, 

ачык йөзле. Ирегезгә мөнәсәбәт, балалар тәрбияләү системасы... Сез бит, 

югыйсә, гап-гади эшче хатын. 

Фәүзия: Төрле чак буладыр инде, Анна апа. 

Анна Егоровна: Менә дигән өч ул үстердегез. Ә мин менә, педагог, бер 

кызымны тәрбияли алмадым.  

Фәүзия: Сезнең вакытыгыз да юк инде, көне-төне мәктәптә. Кызыгыз Вера 

начар түгел иде, Анна апа. Ялгышты шул. Авыр туфрагы җиңел булсын.  

Анна Егоровна: Кияүгә чыга белмәдем шул. Мәхәббәттән сукыраеп, тормыш 

юлдашымның эчке дөньясын күреп бетерә алмаганмын. Булмады гаиләбез. 

Ярый әле картлык көнемдә юанырга оныгым Елена калды. Инде менә аның 

язмышы борчый.  

Фәүзия: Әйбәт булыр, Анна апа. Әйбәт булыр, Алла боерса.  
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Анна Егоровна: Ничек ул, сезнеңчә? Еленаны әйтәм. 

Фәүзия: Алар барысы да бер төсле инде. Яшьләрнеке яшьләрчә. Рәхмәт, ачык 

йөзле. Камилебез белән гел бергә инде, хәерле булсын. 

Анна Егоровна: Хәерле булсын дисез. Андый сүзне нигәдер борчылганда 

әйтәләр.  

Фәүзия: Борчыласыңдыр да инде, тормыш бит, Анна апа. 

Анна Егоровна: Елена белән Камилегез арасындагы мөнәсәбәтләр 

борчыймы? 

Фәүзия: Борчыймы дип... Уйланасың инде... 

Анна Егоровна: Шулайдыр. Дуслыклары мәхәббәткә әйләнеп бара шикелле.  

Фәүзия: Кыз белән егет арасында була торган хәл. 

Анна Егоровна: Менә шуңа күрә дә синең белән ачыктан-ачык сөйләшергә 

булдым. Аннан соңга калуыбыз бар. Аларның мөнәсәбәтләре тирәнгә кереп 

бара шикелле. Сезнең гаилә динле гаилә. Син үзең дә намазга бастың. 

Фәүзия: Сез чын борынгыча намазга бастың дип сөйләшәсез. 

Анна Егоровна: Әллә дөрес әйтмәдемме? 

Фәүзия: Бик дөрес. Чын татарларның да күбесе алай дип әйтә белми. 

Анна Егоровна: Ике улыгыз дин юлын сайладылар. 

Фәүзия: Ходай хәерле кылсын, Алланың биргәненә шөкер. 

Анна Егоровна: Камилегез генә... 

Фәүзия: Анысы да, Аллага шөкер.Ул врач булам диде инде. Анысы да изге 

эш. Без аларның берсен дә кысмадык. Теләгәнегезне эшләгез диеп үстердек. 

Аллага шөкер, тәүфыйклы булдылар.  

Анна Егоровна: Инде безнең Еленага килик.  

Фәүзия: Кеше баласын тикшерү – гөнаһ. Минем баламны чын күңелдән ярата 

икән, ни әйтәсең.  

Анна Егоровна: Елена рус кызы. Сезнеңчә әйтсәк, марҗа кызы. 
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Фәүзия: Булса ни. Аның марҗалыгы инде... Безгә керсә, бисмилла әйтеп 

табынга утыра, амин тотып торып китә. Татарчасы да... теле телгә йокмый. 

Сезнең дә марҗалыгыгыз, Анна апа... 

Анна Егоровна: Юк, Фәүзия ханым, без руслар. Безнең психология русныкы. 

Сез ничаклы тырышсагыз да, рус була алмыйсыз, без татар була алмыйбыз. 

Фәүзия: Хәзер барысы да буталды инде.  

Анна Егоровна: Буталу әйбәт нәрсә түгел. Еш кына буталган йомгакны сүтә-

сүтә акыллар буталып бетә. Сез минем сүзләрдән шик эзләмәгез. Аларны 

белергә кирәк. Сезнең дә, безнең дә балаларыбызны бәхетле итеп күрәсе 

килә. 

Фәүзия: Шулай инде анысы. Мин Камилемнән шикләнмим, Анна апа. 

Акыллы егет. Нәрсәнең нәрсә икәнен белә. Без аның белән бу турыда 

сөйләштек тә. Аның Еленаны яратуы хак. Анасы буларак мин аны тоям. 

Шуңа күрә мин дә, атасы да, абыйлары да аның теләгенә каршы килә 

алмыйбыз. Тик мин... Анна апа, сез мине гаеп итә күрмәгез, күңелемдә шик 

бар. Әйтмәсәм дә була да. Сезне якын күргәнгә әйтәм. Урыста бармыдыр, 

белмим, татарда... Сез зинһар өчен ачуланмагыз... Татарда: әтисенә карап 

улына бар, әнисенә карап кызын ал дигән сүз бар.  

Анна Егоровна: (Паузадан соң) Әйе... Бар. 

Фәүзия: Тик зинһар өчен... 

Анна Егоровна: Зарар юк. Сөйләшкәч, бөтенесен сөйләшеп бетерергә кирәк.  

Фәүзия: Моны сезгә генә әйтәм, Анна апа. Камилгә дә әйтмәдем.  

Анна Егоровна: Рәхмәт, Фәүзия ханым. Йөрәк ярамны кузгатсагыз да, 

дөреслектән качып булмый. 

Фәүзия: Бүген мин Елена турында бер кыек сүз әйтә дә алмыйм. 

Анна Егоровна: Чыннан да уйландыра торган сүз әйттең. Анасының гадәтен 

баласы куса, нигә соң кызым минем кебек булмады? Мин бит азып-тузып 

йөрмәдем.  

Фәүзия: Күңелегезгә авыр алмагыз инде. Болай гына әйтелә торган сүздер ул. 

Анна Егоровна: Болай гына әйтелсә дә, әйттегез бит әле   

Фәүзия: Ачуланмагыз.  
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Анна Егоровна: Әйе, Алла сакласын. Әгәр дә Елена әнисе юлыннан китсә, 

минем яшәвемнең мәгънәсе калмый. Нишлибез, Фәүзия ханым?  

Фәүзия: Нишлибез дип? Яратышсалар, без нишли алырбыз икән? 

Анна Егоровна: Мин Елена турында өзеп әйтә алмыйм, ә Камил, беләм, 

Сезнең сүздән чыкмаячак. Сез ни әйтсәгез, шулай эшләячәк.  

Фәүзия: Эшләячәк тә бит... Аның бездән калып та яшисе бар. Кемдер әйтеп 

калдырган сүзгә ышанып, бәхетләрен җимерсәк, гөнаһысын кая куярбыз?  

Анна Егоровна: Мин куркам. 

Фәүзия: Курыкмагыз, Анна апа. Еленагыз әйбәт кыз. 

Анна Егоровна: Аның язмышы сезнең кулда, Фәүзия ханым. 

Фәүзия: Аларның язмышы Ходай кулында.  

Анна Егоровна: Ходай кушканча булса иде дә, үтәмиләр шул Ходай 

кушканны.  

Фәүзия: Сез миннән ишеткәннәрне оныгыгызга әйтә күрмәгез инде, Анна 

апа. Бөтенесен дә яшьләрнең үзләренә калдырыйк. Мин улыма ышанам, ул 

үзе сайлаган икән үз тиңен, барысы да яхшы булыр, Алла боерса. 

3-күренеш 

Милые родители, 

Какие непонятные; 

По ночам гуляночки 

Самые занятные. 

 

Хорошо нам с тобой, миленький, 

На лавочке сидеть; 

Каково моей бабульке 

На нас с тобой смотреть. 

 

Не давайте мне обедать, 
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Не давайте чаю пить, 

Только дайте дозволенья 

С дорогим поговорить. 

 

Cәхнәдә Елена белән Анна Егоровна. 

Анна Егоровна: Что я скажу, крошечка моя... Я тебе хочу только счастья. Я 

тебя ни в чем не упрекала, ты росла свободной. Я всегда чувствовала себя 

перед тобой виноватой. 

Елена: Что ты, бабуля. Никакой вины у тебя нет. Ты святая у меня. 

Анна Егоровна: Нет, доченька, я не сумела воспитать твою маму. Это я 

виновата, что она пошла не той дорогой. Я слишком была занята собой. Хотя, 

какая забота... Я все время заботилась о других. Я всю себя отдавала своим 

ученикам. А о своей дочери... Я опомнилась только тогда, когда твоя мама 

барахталась в омуте. Барахталась и утонула. Я не сумела сберечь её. А отец 

твой... 

Елена: Не надо, бабуля... 

Анна Егоровна: Надо, крошечка моя. Ты в таком возрасте, когда пора думать 

об отце своих детей. Мама твоя пошла за... Я при тебе не хочу сказать 

плохого о человеке, чья кровь течет в твоих жилах. Но и ничего хорошего не 

могу сказать.  

Елена: Я знаю, бабуля. 

Анна Егоровна: Какие у вас отношения с Камилем? 

Елена: Ты же знаешь. 

Анна Егоровна: То, что я знаю все хорошо. Вместе выросли. И вы уже не 

мальчик и девочка. 

Елена: Все у нас нормально. Мы любим друг друга. 

Анна Егоровна: Любовь бывает и слепая, не осознанная.  

Елена: Я не знаю какая, я люблю его. 

Анна Егоровна: А он? 
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Елена: Я ему верю больше, чем себе. 

Анна Егоровна: И какие у вас планы? 

Елена: Какие планы могут быть? Мы любим. 

Анна Егоровна: Ты его уважаешь? 

Елена: Чудная ты, бабуля. Не уважала бы, не любила. 

Анна Егоровна: А его маму? Отца? 

Елена: Но они же нормальные люди. Ты сама знаешь. 

Анна Егоровна: Я-то знаю. У вас будут другие отношения. 

Елена: Какие отношения? Какими были, такие и будут.  

Анна Егоровна: А братья Камиля? 

Елена: Чего это ты допрашиваешь? Они же нормальные люди. 

Анна Егоровна: Они оба муллы. Да и родители Камиля религиозные люди.  

Елена: Не Камиль же. У каждого своя жизнь. 

Анна Егоровна: А татары? 

Елена: Какие еще татары? 

Анна Егоровна: Как ты относишься к этому народу? 

Елена: Ну ты даешь, бабуля. Ты же сама отдала меня в татарскую гимназию. 

Сама там преподаешь. Сама меня учила татарскому языку. 

Анна Егоровна: Я тебя учила не только татарскому языку. Я тебе не 

разрешала говорить со мной на татарском, чтобы ты не забыла свой родной – 

русский язык.  

Елена: Вот говорим же. 

Анна Егоровна: А с Камилем? 

Елена: Ты же знаешь. 

Анна Егоровна: Я много чего знаю, доченька моя. А ваши дети? 

Елена: Какие еще дети? 

Анна Егоровна: Ты чего, не собираешься замуж за Камиля? 
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Елена: (Көлә) Вот ты о чём... Сказала бы сразу. У меня есть ответ, 

бабуленька. Все будет так, как захочет мой муж. 

Анна Егоровна: Камиль? 

Елена: Естественно. Ты довольна? Или ты другого жениха нашла? 

Анна Егоровна: Боже сохрани. Я беспокоюсь о твоем будущем.  

Елена: Спасибо, бабуля. За все тебе спасибо. 

Анна Егоровна: Не сердись, если я скажу тебе свои потаенные мысли. Чтоб 

ты это знала и запомнила на всю жизнь. Все люди на земле как люди, 

одинаковые. Нет ни плохих, ни хороших. Но так сложилось: все народы 

разные. Тоже нет плохих, ни хороших – все равные. Но у каждого народа 

есть свои нормы поведения, своя вера. Как говорит отец Камиля – религии 

разные, Бог один. Такова жизнь – вот эти нормы поведения частенько 

сталкиваются. 

Елена: Даже цвет кожи иногда становится предметом ненависти. 

Анна Егоровна: Не передергивай. 

Елена: Твои слова. 

Анна Егоровна: Да, мои. И не надо смеяться. 

Елена: Я же не смеюсь, бабуля.  

Анна Егоровна: Я не хочу видеть тебя несчастливой. Ты у меня единственная 

отрада. 

Елена: Я знаю, бабуля. 

Анна Егоровна: Если ты собираешься жить с Камилем, люби его, уважай его 

родителей, братьев, его народ, зная что мы разные народы. Не тяни Камиля 

за собой.  

Елена: Его не потянешь. Не беспокойся, бабуля. 

Анна Егоровна: Ты, доченька моя, страстная как твоя мама. Страсть погубила 

твою маму. Страсть, излишняя доверчивость, доступность губит русскую 

женщину. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, говорят о нас. 

Но часто мы остаемся под копытом скачущего коня и сгораем в горящей 

избе.  
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Елена (Анна Егоровнаның күз яшьләрен күреп) Не плачь, бабуля. Ну, 

бабулечка, не плачь, пожалуйста. Мне страшно, когда ты плачешь. Не плачь, 

все будет хорошо.  

Анна Егоровна: Как не плакать... Сколько Наташ по миру гуляет. На нас же 

смотрят как на обслуживающий персонал африканцев и азиатов. Где они те 

благородные женщины, которые шли за своими мужьями в Сибирь? 

Елена: Не беспокойся, бабуленька, все будет хорошо. 

Анна Егоровна: Ты спала с Камилем?.. Чего молчишь? 

Елена: Да... 

Анна Егоровна: (Паузадан соң) Как ты могла? 

Елена: Я его люблю. Я ему верю. 

Анна Егоровна: Ты ему веришь, а самой себе – нет. 

Елена: Не сердись, бабуленька. Я больше не буду. 

Анна Егоровна: Что это значит? 

Елена: Мы оба ошиблись. Мы дали слово, что до свадьбы больше... Прости, 

бабуленька. Я его люблю. 

Анна Егоровна: Я тоже любила твоего деда. 

Елена: Я знаю, бабуля. Я все знаю. Я больше не буду. (Елый) Я больше не 

буду... 

Анна Егоровна: Не плачь... Что уж теперь. (Еленаны кочагына алып) 

Господи... (Ут сүнә) 

4-күренеш  

Приду с улицы домой, 

Об пол топну я ногой. 

Хоть корову продавай, 

Меня замуж отдавай. 

 

Агыйдел буйлары кебек 
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Буйларым булды инде; 

Җаным сөйгән ярым белән 

Туйларым булды инде. 

 

Ты женись и не покайся 

Во веки никогда: 

Ты женись, женись, забавочка, 

Пока я молода. 

 

Айлы төндә таныштык, 

Бер-беребезне табыштык; 

Беребез алтын, беребез көмеш, 

Кайдан килеп кавыштык? 

 

Туй узган. Камил белән Елена өйгә кайтып керәләр. Елена туй күлмәгеннән.  

Елена: Ой! Шундый да күңелле булды. Кызганыч, иртә бетте. 

Камил: Алты сәгать. Тилерү өчен җитеп арткан.  

Елена: Туй тилерү өчен инде ул. Үзең бит кеше аракы эчеп түгел, шатлыктан 

исерергә тиеш, дисең. Син үзең дә тилердең. Мин синең болай биегәнеңне 

күргәнем юк иде әле. Мине дә уздырдың. Бөтенесе безгә сокланып 

карадылар.  

Камил: Туйда туй итәргә кирәк. Югыйсә, кешеләр туй белән ясинне бутый 

башладылар. Безнең больницада мәҗлес җыеп күңел ачарга гына торалар.  

Елена: Мөмкинме, Камил, мин иртәгә дә туй күлмәгендә йөрим?  

Камил: Без картайганчы туй күлмәгендә йөрербез.  

Елена: Браво! Син шагыйрь, Камил. Юкка гына син үзеңне прагматик дисең. 
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Камил: Сине гомерең буена туй күлмәгендә йөртер өчен прагматик булырга 

кирәк. Туй күлмәге бит ул җилкән түгел. Җилкәнне киндердән тегәләр.  

Елена: Хәзер мин синең фамилияңдә булам инде. Әйдә, исемемне дә 

үзгәртәбез. 

Камил: Нигә? 

Елена: Барысы да татарча булсын. 

Камил: Нигә? 

Елена: Сине гаепләмәсеннәр. 

Камил: Кемнәр? 

Елена: Бөтен нәселегез мулла, Ә Камил марҗага өйләнгән, диярләр.  

Камил: Шуннан? 

Елена: Исемне алыштырсак, марҗа булмыйм ич инде.  

Камил: (Еленаны кочаклап) Әй, бәгырькәем, исем алыштырып кына 

милләтеңнән качып булса икән. Әнә милләтен, телен алыштырган татарлар 

үзләрен татар түгел дип расламакчы булалар. Юк, Елена, исем алыштырып 

уйнамыйбыз. Калганын тормыш күрсәтер.  

Елена: Минем синең организмыңның бер күзәнәге буласым килә. 

Камил: Ничек, ничек? 

Елена: Татарча дөрес әйтмәдемме? 

Камил: Бик дөрес. Үзең әйтмешли, кирәгеннән артык дөрес. Әйдә, биибез. 

Елена: Ә музыка? 

Камил: Син үзең оркестр. 

Елена: Заказ бир оркестрга, нинди көйне уйнасын? 

Камил: Үзең теләгәнне. 

Елена: Кызык кеше син, Камил. Һәрвакыт, үзең теләгәнне, дисең. Кеше ни 

теләмәс. Бәлки минем син теләгәнне генә эшлисем киләдер. Син акыллы 

кеше, мин җилбәзәгрәк. Минем ялгышуым да бик мөмкин. Әнә бит мин 

теләгәнчә эшләдек тә... 
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Камил: Нәрсә ул син генә теләгән? 

Елена: Зөфаф кичәсен туебыздан алда үткәрдек тә... Бүген, туйдан соң, 

тантаналырак булыр иде. Бәйрәм өстенә бәйрәм булыр иде. Ә болай нәрсә 

инде? 

Камил: Син нәрсә? Каян башыңа килде бу уй? 

Елена: Туйда утырганда. Туйның ахырын күз алдына китердем. Әгәр дә без 

икебез дә кыз белән егет булсак, туйдан соң ир белән хатын булу бәйрәме 

дәвам итәр иде. 

Камил: Менә күрәсеңме, тиле фантазияң кая алып киткән. Туй, имеш. Нәрсә 

ул туй? Бер йола гына. Гомумән, мин туй ясауга каршы. Ясалганда да ул 

биш-алты ел бергә яшәгәннән соң гына ясалырга тиеш. Яшәү сынавын бераз 

үткәч кенә. Югыйсә, бүген танышып, икенче көн өйләнешеп туй ясыйлар да 

бер елдан аерылышалар. Аннары туйга килгән кунаклар йә көлеп, йә сүгенеп 

йөриләр. Син әйткән зөфаф кичәсе синең теләк белән генә дә, минем теләк 

белән генә дә эшләнмәде. Ул икебезнең уртак теләк иде. Һәм без аны бәйрәм 

итеп уздырдык. Хәтерлисеңме йолдызларга менеп кайтканыңны? 

Елена: Әйе, әйе. Син хаклы. Син һәрвакыт хаклы, Камил. 

Камил: Әйдә, биибез. Үзең теләгән җырны җырла.  

Елена: Мин син яраткан җырларны җырларга яратам. Шулай да... Мөмкинме 

миңа бала чагымда күңелгә сеңеп калган җырны җырларга? Аны минем 

әнием җырларга яраткан. Мин аның җырлаганын хәтерләмим. Шулай да 

күңелемә кереп калган. Бабуля ни өчендер бу җырны яратмый иде, ә мин 

һаман саен җырлый идем. Мөмкинме шуны җырларга? Аңа вальс әйләнеп тә 

була.  

Вечер тихой песнею 

Над рекой плывет. 

Дальними зарницами 

Светится завод. 

 

Ой, рябина кудрявая – 

Белые цветы. 
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Ой, рябина-рябинушка, 

Что взгрустнула ты? 

 

Где-то поезд катится 

Точками огня, 

Где-то под рябинушкой 

Парни ждут меня. 

 

(Биеп туктагач, Камилнең кочагына сыенып) Син күрдең микән, туй кызган 

вакытта кемдер русча җыр башлады. Югыйсә, туй гел татарча иде. Мин үзем 

шулай теләгән идем. Бабулям да шулай тиеш дигән иде. Менә кемдер русча 

җыр башлагач, бабулям кулъяулыгын алып, күз яшьләрен сөртте. Мин аның 

янына бардым. «Почему ты плачешь, бабуля», дидем. «От радости, крошка 

моя», ди. Ләкин мин сиздем, шатлыктан түгел иде ул. 

Камил: Ә нидән? 

Елена: Белмим. Между прочим, Елена не русское имя. 

Камил: Камил дә татарныкы түгел.  

Елена: Кемнеке? 

Камил: Гарәпнеке. 

Елена: Алайса ничья, әйеме?.. Камил... Юк, әйтмим. 

Камил: Нәрсә, миннән яшерен серең бармы? 

Елена: Ю-у-ук. Бер серем дә юк. Мин гомумән серсез кеше. Сертотмас үрдәк. 

Эчемдәге – тышымда. Син инде беләсең. Әйтәм, әйтәм ни уйлаганымны. Юк, 

ул мин уйлаган түгел, бабуляның уйлары. Ул минем өчен борчыла. 

Камил: Борчылырга тиеш тә. Минем әнием дә борчыла. Әниләр, әбиләр, 

әтиләр, бабайлар борчылырга тиешләр. 

Елена: Ә без? 

Камил: Ә без борчырга тиеш. 
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Елена: Ничек итеп?  

Камил: Үзебезчә яшәп. 

Елена: Ә ничек була ул үзебезчә яшәү? 

Камил: Белмим әле. Яши-яши билгеле булыр.  

Елена: Безнең балалар да үзләренчә яшәп безне борчырлар микән? 

Камил: Әлбәттә. 

Елена: Борчысыннар. Борчылырбыз... Әкият сөйлә әле, Камил. 

Камил: Нинди әкият? 

Елена: Үзең уйлап чыгарганны. 

Камил: Минем әкият уйлап чыгарганым юк. 

Елена: Менә хәзер уйлап чыгар да сөйлә. 

Камил: Ничек инде мин әкият уйлап чыгарыйм? Мин әкиятне хәтта бала 

чагымда ук тыңламадым. Мин бит Шүрәленең барлыгына ышанып яшәүче 

хыялый түгел. 

Елена: Ышанмасаң да, беләсең бит әле Шүрәленең кем икәнен.  

Камил: Укыткач истә кала инде. 

Елена: Сөйлә инде Шүрәле турында. 

Камил: Китапта бар, шуннан укы. 

Елена: Миңа син сөйләгәне кирәк. Юк, син уйлап чыгарганы кирәк. Сөйлә 

инде, Камил, үтенеп сорыйм. Туебызга тагын бер бүләгең булыр.  

Камил: Мөгезе булганмы әле ул Шүрәленең? 

Елена: «Урта бармак буйлыгы бар маңгаенда мөгезе». 

Камил: Борыны кәкре булганмы? 

Елена: «Борыны кәп-кәкре бөгелгәндер тәмам кармак кеби, төз түгел куллар, 

аяклар да ботак тармак кеби». 

Камил: Әһе... Димәк, болай. Димәк, Шүрәле болай булгач, гарип булган.  

Елена: Гарип түгел! Үзе шундый.  
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Камил: Ярый, үзе шундый гарип. Аның да бит инде кеше кебек буласы 

килгәндер. Шуннан килгән бу берзаман хастаханәгә. Миңа операция ясагыз 

әле: мөгеземне кисеп ташлагыз, аяк-кулларымны турайтыгыз, дигән. 

Хастаханәнең хирургы оста булган – Шүрәленең мөгезен кисеп ташлаган, 

аяк-кулларын турайткан. 

Елена: Шуннан? 

Камил: Шуннан шул инде. Бөтенесе дә әйбәт булгач, әкият бетә. 

Елена: Их, син... Соң Шүрәленең Шүрәлелеге беткәч, әйбәт буламы? Кешегә 

охшаган Шүрәле котсыз бит ул, Камил. Шүрәле бит ул урман бизәге. Ул 

кагылып китсә, агачлар яшәрә, яфраклар лепердәшә, ул көлеп үтсә, урман 

ямьләнә, йоклаган табигать уяна. Аның көлгәнен хәтта йолдызлар да ишетә – 

яктырак җемелди башлыйлар, ай елмая. (Елена бу сүзләрен пантомима итеп 

сурәтли – бүлмә буйлап очынып йөри. Камил аңа сокланып карап тора да 

кочагына ала) 

Камил: Син беләсеңме кем, Елена? 

Елена: Кем? 

Камил: Бәхетле булырга яратылган җан иясе. (Ут сүнә) 

 

5-күренеш 

Уйлый күңелем, уйлый күңелем, 

Уйлый күңелем төрлесен. 

Уйлама, күңелем, төрлесен – 

Бәлки, рәхәт күрерсең. 

 

Уйлый күңелем, уйлый күңелем, 

Уйлый күңелем – моңлана 

Уйланырлар өчен генә 

Туа икән кыз бала. 
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Уйлый күңелем, уйлый күңелем 

Уйлый күңелем әллә ни. 

Уйлама күңелем әллә ни, 

Уй саргайта бәндәне. 

 

(Елена ялгызы караватта йөзтүбән капланып яткан. Камил кайтып керә. 

Елена янына килә) 

Камил: Елена. (Елена дәшмәгәч) Елена, мин сиңа дәшәм. (Елена торып 

утыргач) Тагын ни булды? 

Елена: Арып кайттым. 

Камил: Дөресен әйт.  

Елена: Син мине ачуланмыйсыңмы? 

Камил: Кайчан сине ачуланганым бар? Тагын нигә еладың? (Еленаны 

кочагына алып) Еш елый башладың. Болай түгел идең. Нигә бәргәләнәсең? 

Елена: Киттем мин мәктәптән, Камил. Мин анда бүтән эшли алмыйм. Мин 

педагог түгел, ахры. Укучылардан куркам мин. Алар шундый куркынычлар. 

Алар монстрлар. 

Камил: Без дә мәктәптә шундый идек инде.  

Елена: Шундый түгел идек. Безнең идеаллар бар иде. Боларның күңелләре 

буш. Җаннары юк. Алар роботлар. 

Камил: Бәлки, гаеп үзеңдәдер. Бәлки, син чыннан да укытучы түгелсеңдер. 

Син ничә ел инде мәктәпкә теләмичә барасың. Шатланып кайтмыйсың.  

Елена: Димәк, мәктәптән китүемә каршы түгел? 

Камил: Сиңа теләгәнеңне эшләргә ирек бирелгән.  

Елена: Беләсеңме, берсе миңа нәрсә ди? Кайт та үз балаңны өйрәт, минем үз 

әти-әнием бар, ди. Мин бит аңа әйтә алмыйм. Минем өйрәтерлек балам юк, 

дип әйтә алмыйм. Юк бит, кемне өйрәтим, кемне кочагыма алып сөйим. 

Җиде ел үтеп китте бит инде.  
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Камил: Тынычлан. Без генә түгел. Нишләтәсең... Диагноз куелган. 

Бәргәләнүдән ни файда? 

Елена: Диагноз миңа куелган. 

Камил: Ни аерма? Син ни, мин ни. Без бербөтен, Елена. Еларга түгел, яшәргә 

кирәк. Яшиләр бит кешеләр. Беләсең, минем янга кемнәр генә килми. Алар 

ошамый дип кайтып егылыйммы? Балабыз юк дип, депрессиягә бирелимме? 

Син дә кеше сүзенә колак сал. Әйттем бит, алыйк тәрбиягә бала, дидем.  

Елена: Юк, юк, юк! Кирәкми кеше баласы. 

Камил: Без дә кешеләр. Кеше баласы кешегә ят булмый. Үз баласыннан баш 

тартучылар күпме... Димәк, баланы үзең табу гына үзеңнеке дигән сүз түгел.  

Елена: Син акыллы кеше, юләр сүз сөйләмә. Ходай алдында гаебебез бар 

безнең, Камил. Шуның җәзасын алабыз. Түзмәдек. 

Камил: Нәрсә инде син. Күпме азып-тузып йөргәннәр бала таба. 

Елена: Аларны Ходай шундый итеп яраткандыр, безне икенче төрле 

иткәндер. 

Камил: Нигә син барысын да Ходайга сылтыйсың? Карале, Ходай дигәннән, 

миңа Рәфис шалтыратты. Беләсең аны, бергә мәктәптә укыдык. Елена 

чиркәүдән чыгып килә иде, ди. 

Елена: Әйе, син бит миңа теләгәнемне эшләргә рөхсәт бирәсең. Кердем, 

күрдем. Диннәр төрле, Алла берәү генә дисең. Мәчеткә дә кереп чыктым мин, 

абыең янына. 

Камил: Элегрәк берсенә дә керми идең... Син ул тирәләрдә йөрмә, Елена. 

Сиңа дин белән артык мавыгырга ярамый. Синең холкыңда фанатизм 

элементлары бар. Дин ул, тамырын аңламасаң, бик куркыныч нәрсә. 

Елена: Миңа үзең кебек атеист булырга кушасыңмы? Минем Алласыз 

буласым килми.  

Камил: Мин Алласызлык турында әйтмәдем, дин турында әйтәм. Аңла, дин 

ул идеология генә, Алла – рух. Аңла, бәгырькәем, Ватан бар һәм шул Ватанга 

хезмәт итәбез диюче партияләр бар. Ватан төшенчәсе изге төшенчә, 

партияләр изге була алмый. Дин дә шулай.  

Елена: Минем кемгәдер ышанасым, таянасым килә, Камил. 
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Камил: Нәрсә, мин җитмимме сиңа? Яныңда син яраткан һәм сине яратучы 

кешең бар, синең бәхетле булуыңны теләгән һәм бәхетле итәргә тырышкан 

Камил бар. Безгә яшәргә кирәк, Елена, таяныч ноктасы эзләп бәргәләнүдән 

мәгънә юк. Мин сине бик яратам, Елена. Бу ир җенеснең хатын-кыз җенесенә 

тартылуы гына түгел. Без балачактан бергә аунап үстек. Хәтерлисеңме, син 

бервакыт акыллы сүз әйттең, синең организмыңның күзәнәге буласым килә, 

дидең. Син беләсеңме, син минем җанымның бер кисәге. Татарда 

җанкисәккәем, дигән сүз бар, руста тагын да көчлерәк – «душа моя», шуны 

саклыйк. Абый нәрсә әйтте? Намазга бас, дидеме? 

Елена: Юк. Әгәр дә син минем хәләлем булсаң, минемчә яшәргә тырыш, дияр 

идем, Камил хәләле булгач, аныңча яшәү уңай, диде.  

Камил: Дөрес әйткән. Теләсәң, мин синеңчә дә яшәргә риза. Тик ул яшәү 

булмаячак, газап кына булачак. 

Елена: Әйе... Газап... Мин бит... Мин роковая женщина... Мине рок 

преследует. Мин бит белдем, рокның татарчасы тәкъдир икән. Мине 

тәкъдирем эзәрлекли. Әниемнән мирас булып калган тәкъдир. Кемнеңдер 

кылган гөнаһы өчен кемдер җавап бирергә тиеш. Менә мин җавап тотам.  

Камил: Туктыйсыңмы син, юкмы?! Син бит акыллы хатын, нинди рок, нинди 

тәкъдир? 

Елена: Бар ул рок, Камил, бар. Тәкъдиреңә язылганнан качып котылып 

булмый. Син менә Аллага ышанасыңмы? 

Камил: Күпме кабатларга була. Ышанам, ышанам, бәгырькәем. Я верую в 

единственного Бога, все остальное зависит от человека самого. Алла безне 

кеше итеп яраткан бит инде, шул җитмәгәнме безгә? Нигә аны үзебезгә 

хезмәт иттерергә, ул бит безгә ялчы булып ялланмаган. Әгәр дә без кеше 

булуыбызга канәгать түгел икән, Ходай ахырзаман ясап барыбызны да 

себереп түгәчәк. Попларны да, ламаларны, раввиннарны, муллаларны да. 

«Сезгә нәрсә җитми, нигә мине бүлешәсез?» – диячәк. Аңлыйм мин, син, 

сине балалы итүче көчне эзлисең. Эзләп вакытыңны әрәм итмә. Ходай биргән 

гомерне кешечә яшәп үткәрү җаен эзлик. Болай бәргәләнеп, син үзеңне дә 

харап итәчәксең.  

Елена: Алайса, син миңа теләгәнеңне эшлә димә, үзеңчә яшәргә боер, мин 

буйсынырмын. 
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Камил: Мин көчләп буйсындыруга каршы, беләсең. Буйсыныргамы, юкмы 

икәнлеген кеше үзе аңларга тиеш. Дөньяда иң кыйммәтле нәрсә – ирек. 

Ходай безгә уйлау иреге бүләк иткән. 

Елена: (Камилне кочаклый, иркәли) Ачуланма мине, Камил. Мин укытучы 

булырга хыялланмаган да идем, журналист буласым килгән иде.  

Камил: Бул. Журналист бул, теләсә кем бул, бәргәләнмә генә.  

Елена: Минем язучы да буласым килә. Мин шундый әсәрләр язар идем, анда 

бөтен кешеләр дә бәхетле булырлар иде.  

Камил: Яз, бөтенесе дә бәхетле булсыннар. Ләкин ни өчендер язучылар 

бәхетсезләр турында күбрәк язалар. Өйрәт үзләрен ничек язарга.  

Елена: Көлмә инде.  

Камил: Көлмим. Минем кайтышыма аш пешереп ашатучы, чәй кайнатып 

эчерүче булса, бәхетлеләр турында романның герое булыр идем дә...  

Елена: Гафу ит, Камил.  

Камил: Әйдә, икәүләп берәр нәрсә пешерик. Кухня кирәкмәгәнне уйламас 

өчен менә дигән урын. Нигә, беләсеңме? 

Елена: Аш турында гына уйлыйсың.  

Камил: Аш турында түгел, аш түгелеп, үзең пешмәү турында уйлыйсың. Аш 

түгелеп, кулың пешсә, ни була? 

Елена: Сызлый.  

Камил: Шуннан нишлисең? 

Елена: Поликлиникага чабасың. 

Камил: Яки «Ашыгыч ярдәм» чакыртасың. «Ашыгыч ярдәм» килеп җиткәч 

нишлисең? Шатлыгыңнан врачны кочаклап аласың.  

Елена: (Камилне кочаклап) Ташлама мине, Камил бәгырькәем. 

Камил: Син ни сөйлисең, юләркәем. 

Елена: Үз яныңда миңа да эш тап. Мин гел синең яныңда булыйм. 

Камил: Ярый. Ләкин башта болай итик, син медицина колледжына укырга 

кер, шәфкать туташы булырсың. Минем янымда эшләрсең. 
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Елена: Рәхмәт сиңа, Камил. Юатасың. Ә мин синең турыда сорашмыйм да. 

Эшләрең ничек соң?  

Камил: Ал да гөл. 

Елена: Кысып-кысып-кысып кочакла мине. Камил, әйдә без синең белән 

Шекспирның «Отелло»сын чынлап уйныйбыз.  

Камил: Ничек чынлап?.. 

Елена: Син мине кочаклап буып үтер. 

Камил: (Еленаны этеп җибәреп) Ни сөйлисең син, җүләрбаш! 

(Ут сүнә) 

 

6-күренеш 

Тутый кошлар алдым, ай, каладан, 

Кара гына кашлы баладан; 

Өзелеп лә өзелеп җылар өчен 

Нигә тудым икән анадан? 

 

Тәрәзәләрдин, һай, караган, 

Калфагына мәрҗән кадаган; 

Яр булыр өчен яралмаган, 

Җан көйдерер өчен яралган. 

 

Карлыгачкай кара, муены ала, 

Ник моңая икән бу бала?! 

Моңаймас та иде, ай, бу бала, 

Эчкәйләре тулы ут яна.  
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Камилләр фатирында Фәүзия белән Камил. 

Камил: Әни, карап торма инде алай. Шулай ук кызганыч түгел лә инде мин. 

Фәүзия: Кызганыч инде, улым, кызганыч. 

Камил: Эшемдә – яхшы... 

Фәүзия: Өеңнең җае булмаса, эш инде ул эш кенә. Анысыннан да бизәргә 

язмасын. Атаң борчыла. Кешесе дә бит аның тик тормый, мәчеттә хәл 

белешкән булып сөйләнәләр ди. Кемнең кемдә ни эше бар инде, югыйсә. 

Камил: Нишләтәсең, берәүнең дә тормышы шома гына бармый.  

Фәүзия: Синеке бит тормыш түгел, улым. 

Камил: Нишләргә кушасың? 

Фәүзия: Белмим, белмим... 

Камил: Син борчылма, әни. Әтигә дә әйт, борчылмасын. Үз 

проблемаларымны чишәргә үземә калсын. Мин барысына да әзер.  

Фәүзия: Аерылышып кеше көлдерә генә күрмәгез. 

Камил: Беләсез, әни, мин Еленаны яратам. Кем булуына карамастан, яратам. 

Аның белән тормышымны бәйләп, мин үз өстемә җаваплылык алдым. Мин 

күрәсен беркем дә күрмәс. Еленага да бик авыр, ул шуңа бәргәләнә. Ләкин 

мин өметемне өзәргә ашыкмыйм. Ярыймы шулай? 

Фәүзия: Аңлат Еленага, ул йөри торган урын ниндидер секта дип атала икән. 

Абыең белә кемнәр икәнен, сөйләш аның белән. (Ишектә звонок. Камил 

барып ача. Анна Егоровна керә) 

Анна Егоровна: Кодагый да монда икән. Исәнме, Фәүзия ханым.  

Фәүзия: Аллага шөкер, Анна апа. 

Анна Егоровна: Шөкер үк түгелдер. Әйбәт түгел бит әле хәлләр, Фәүзия 

ханым. Син әйткән дөрескә чыгып бара бит әле. Анасына карап кызын ал 

дигәнең раска чыгып бара. Сер булмаса, әйтегез, нишләргә җыенасыз? 

Сөйләшкәнсез дип уйлыйм. 

Фәүзия: Сездән яшерен серебез юк, Анна апа. Елена турында сөйләштек.  

Анна Егоровна: Нинди нәтиҗәгә килдегез? 



 30 

Фәүзия: Анысы – Камил белән Елена эше.  

Анна Егоровна: Еленаны сызып ташлап киңәшсәгез, дөресрәк булырдыр. 

Фәүзия: Андый сүз әйтмәгез, Анна апа. Камил, нигә син дәшмисең? 

Камил: Анна Егоровна, минем янымда сызып ташлар кеше юк. 

Анна Егоровна: Күңелем сизә, хәере белән бетмәячәк. 

Камил: Хөкем чыгарырга ашыкмагыз. 

Фәүзия: Акылына килер, Алла боерса... 

Анна Егоровна: Синең дә гаебең бар, Камил. Хатын-кызны үз ирегенә 

җибәрергә ярамый. Син бит беләсең Еленаның холкын, бергә үстегез. Аңа 

дилбегә кирәк. Мин аны кулымнан килгәнчә тыеп тоттым. Ләкин мин аңа кем 

– әтисе дә, әнисе дә түгел. 

Камил: Ул Сезне ярата. 

Анна Егоровна: Ул сине дә ярата, ә күрәсеңме нишли? 

Камил: Эзләнә ул.  

Анна Егоровна: Нәрсә эзли? 

Камил: Бәхетен. Һәркемнең бәхетле булырга хакы бар.  

Анна Егоровна: Син аның сүзләрен кабатлыйсың. Рәтле хатын-кыз ире янына 

да кайтмыйча бәхет эзләми. Хатының синең яныңда кунмый, син бәхет эзли 

дисең. Син бит акыллы кеше. 

Камил: Нишләргә кушасыз, Анна Егоровна? 

Анна Егоровна: Ал син аны кулга. Кирәк икән, өйдән чыгарга да рөхсәт итмә. 

Камил: Тыеп нәрсә эшләп буладыр, белмим. Нинди генә каты законнар 

чыгармыйлар, ә кешеләр җинаять эшләүдән туктамыйлар. 

Анна Егоровна: Син хаклыдыр. Ләкин ул философия. Монда безнең иң якын 

кешебез харап була. Аны коткарып калырга кирәк. Мин белештем ул йөргән 

секта турында. Аларны аңлап булмый. Әйтүләренә караганда, яңа Христоска 

табынучылар. Христос дигәннәре әлеге дә баягы чираттагы жуликтыр. 

Татарлар да йөри ди. 

Фәүзия: Алла сакласын. Алдакчы өстенә алдакчы.  
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Анна Егоровна: Алданырга теләүче барында алдакчылар табыла инде ул. 

Бәлки, психиатрга күрсәтеп караргадыр. Врачлар арасында танышларың 

бардыр. (Ишектә звонок. Камил ишекне ача. Анда Елена) 

Елена: Менә кайттым. 

Камил: Бик яхшы. Бездә кунаклар.  

Елена: (Анна Егоровна белән Фәүзияне күреп, каушап калган шикелле) 

Исәнмесез. Исәнмесез, әнкәй... Здравствуй, бабуля. Мине көтәсезме? 

Камил: Кунакка килгәннәр. 

Елена: Кунакка? Нигәдер кунакка килгәннәр кебек түгел. Йөзләре кайгылы. 

Чего это вы, бабуля? 

Анна Егоровна: Менә килдем, Леночка. 

Елена: Чего это ты со мной по-татарски заговорила? Мы же договорились.  

Анна Егоровна: Какая разница... 

Елена: Разница есть, бабуленька. Меня обсуждали? Камиль раплакался?  

Камил: Успокойся, Елена.  

Елена: Чего это ты по-русски заговорил? Что, я твоего языка не знаю?  

Камил: Тынычлан, Лена. Кунакларга чәй куй.  

Елена: Ә нигә син куймадың?  

Камил: Син кайтканны көттем. 

Елена: Ә мин кайтмасам?.. 

Анна Егоровна: Ярый, без китик инде.  

Елена: А чего так быстро, бабуля? (Анна Егоровнаның күз яшьләрен күреп) 

Чего ты, бабуля? Плачешь что ли? Кто это тебя обидел? 

Анна Егоровна: Где ты была? 

Елена: У подружки. 

Анна Егоровна: У какой подружки? 

Елена: Ты ее не знаешь.  
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Анна Егоровна: Я всех твоих подружек знаю. 

Елена: Эта новая. 

Анна Егоровна: Что там делала? 

Елена: Допрос что ли? Ну танцевали, песни пели... 

Анна Егоровна: В твоем возрасте, в твоем положении... 

Елена: А что возраст? Мне только тридцать пять. А положение... В моем 

положении остается только плясать и петь.  

Анна Егоровна: Ой, Леночка-крошечка моя, погубят они тебя, твои 

подружки. Сектанты они... 

Елена: Какие сектанты? Какой дьявол сказал тебе? 

Анна Егоровна: Погубят они тебя, Леночка, погубят. (Чыгып китәргә җыена) 

Елена: Бабуля... 

Анна Егоровна: Не надо. Спасибо за все... На старости лет... (Чыгып китә) 

Елена: Камил... Нигә ул?.. (Фәүзия каршына килеп утыра) Әнкәй... 

Фәүзия: Нәрсә, кызым? 

Елена: Миңа авыр, әнкәй. Миңа бик авыр. 

Фәүзия: Авыр икәнлеген белгәч, җиңеләйтергә тырышырга кирәк.  

Елена: Ничек итеп? 

Фәүзия: Син акыллы кыз идең бит. 

Елена: Акыллы кыз идем, менә начар хатын. Синең начар киленең. 

Фәүзия: Алай димә, яратабыз сине. 

Елена: Сез яратасыз, ә мин?.. 

Фәүзия: Кара-каршы утырып сөйләшегез Камил белән... 

Елена: Нәрсә турында? 

Фәүзия: Ир белән хатынның сүзләре күп була.  

Елена: Юк безнең сүзебез, әнкәй, юк. (Караватка барып ава) 



 33 

Фәүзия: Улым, мин китим инде. (Китә. Камил Елена янына караватка утыра) 

Елена: (Паузадан соң) Нәрсә сөйләде бабуля?  

Камил: Борчыла. 

Елена: Син нәрсә дидең? 

Камил: Нәрсә әйтим... Тыңладым... 

Елена: Син һәрвакыт тыңлыйсың гына. 

Камил: Сөйләгәнеңне тыңламасалар, үзең тыңларга өйрәнәсең. 

Елена: Ә син мин тыңларлык итеп сөйлә.  

Камил: Күп сөйләдем бит инде, җанкисәгем. 

Елена: Бабуля ялгыша – секта түгел ул мин йөри торган урын.  

Камил: Секта, Елена. Мин белештем. 

Елена: Күзәтеп йөрисеңме? Син күзәтмә, кер, кара. Андагы сүзләр без 

сөйләшкәннәрдән акыллырак. Мәчетегезгә дә йөрдем мин, чиркәвегезгә дә 

йөрдем, мин ишетергә теләгәнне сөйләмиләр анда. Алла белән куркыталар, 

божья кара, диләр. Мине куркытырлык булгач, нигә кирәк ул Аллалар? 

Телевизорны кабызсаң, куркыталар. Үтерәбез, бетерәбез диләр. Үтерүчеләр 

үләргә тиешлеләрне бандит ди. Гел өркетү, гел куркыту.  

Ә без җыелган җирдә мине куркытмыйлар. Син беләсеңме, Камил, бөтен 

мәчетләрдә муллалар, бөтен чиркәүләрдә поплар – барысы да ир-атлар. Бер 

генә хатын-кыз да юк. Бөтен пәйгамбәрләр дә ирләр. Хатын-кызга урын юк. 

Нигә андый гаделсезлек? Озакламый җир өстендә хатын-кыз пәйгамбәр 

туачак. Ул кешеләрне бер-берсенә каршы котыртып сугышлар оештырмас, ул 

гадел булыр.  

Камил: Сез җыелып шуны сөйләшәсезме? 

Елена: Ә нигә сөйләшмәскә? Балалары булганнар бала карый, булмаганнар... 

Безнең балаларыбыз булачак, Камил. Безнең пәйгамбәребез мәрхәмәтле 

булачак. 

Камил: Елена... Леночка... Бәгырькәем... Ничекләр итеп аңлатыйм сиңа?.. 

Елена: Мин үземне таптым, Камил. Мин журналист булачакмын. Беренче 

пәйгамбәребезнең биографиясен мин язачакмын. Язачакмын. Әлегә безнең 
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белән Иблис идарә итә. Җирдә ул хаким. Ул мине әтием белән әниемнән 

мәхрүм итте. Аларны бозык юлга бастырды. Әтием белән әнием мине 

бабуляга калдырып, исерек килеш янып үлгәннәр. Безнең пәйгамбәр Иблисне 

җир өстеннән куачак. Син, әлбәттә, мин сөйләгәннәргә ышанмыйсың. 

Ышанмыйсың бит, әйеме? 

Камил: Әйе. Әкиятләргә ышанмавымны беләсең. 

Елена: Әкият түгел. Нигә безнең балабыз юк? Чөнки... 

Камил: Елена!.. Тукта!.. 

Елена: Ә нигә син миңа кычкырасың? 

Камил: Мине кычкырырга мәҗбүр итмә. Ишет, бүтән син өйдән чыгып 

йөрмәячәксең.  

Елена: Син миңа теләгәнеңне эшлә, дидең. 

Камил: Ялгышканмын. Бүгеннән соң мин теләгәнчә яшибез. 

                                    Пәрдә. 

                                    Икенче пәрдә. 

7-күренеш. 

Зачем было торопиться, 

Рано замуж выходить; 

Красоту и вольну-волюшку 

Зачем было погубить? 

 

Әстерханның чиясе 

Әче була, пешмәсә; 

Кеше хәлен кеше белми, 

Үз башына төшмәсә. 

 

Фатирларында Елена ялгызы арбадан төшеп калган кыяфәттә. Идән 

уртасында утырып тора. Әкрен генә музыка җибәрә. Биегәндәй итә. Туктап 
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кулына китап алып караватка ята, укыгандай була, китабын атып бәрә. Торып 

идән буйлап йөренә, ишек янына барып, ишекне ачмакчы була. Ишекнең 

бикле икәнен белеп, телефоннан шалтырата.  

Елена: Камил!.. Ишек бикле... Минем ачкычларым юк. Әйе, сөйләштек. Миңа 

куркыныч. Кайт... Тизрәк кайт... (Караватка егыла, торып тәрәзәдән карый, 

тәрәзәне ачып аска карый. Куркып тәрәзәне ябып куя. Тагын музыка кабыза. 

Бии, тагын туктый. Кыскасы, үз-үзенә урын таба алмый бәргәләнә. Идән 

уртасына утырып елый башлый. Камил кайтып керә. Елена янына килеп аны 

кочагына ала) 

Камил: Йә, булды, булды. Тынычлан. Үзебезнең өебез бит, нидән куркырга? 

Елена: (Камилне кочаклап) Китмә. Калдырма ялгызымны. Мин яратам, 

яратам мин сине, Камил. 

Камил: Беләм, беләм. 

Елена: Син дә мине яратасың бит, әйеме?  

Камил: Сине ничек яратмаска мөмкин? Әйдә, тор. (Кулъяулыгын алып 

Еленаның күз яшьләрен сөртә) Кара инде сине, бала-чага кебек күз яшьләре 

белән елаган.  

Елена: Син мине яратасың бит, әйеме, Камил? 

Камил: Син минем бердәнберем, Елена. 

Елена: Син ишекне бикләп китмә.  

Камил: Үзең әйттең... 

Елена: Бикләмә. Мин чыкмыйм, мин өйдә генә сине көтеп торам. Син мине 

яратасың бит, әйеме? 

Камил: Елена, бәлки син больницада ятып чыгарсың, ә? 

Елена: Мин авыру, әйеме? 

Камил: Авыру түгел, ләкин... 

Елена: Нигә ләкин, Камил? 

Камил: Сиңа тынычланырга кирәк. 

Елена: Син эшләгән больницага, әйеме? 
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Камил: Юк. Бездә андый бүлек юк.  

Елена: Мин бүтәнгә бармыйм. Беләсеңме, алып кит мине. 

Камил: Кая? 

Елена: Кая да булса. Еракка-еракка. Тауларга, далага... 

Камил: Мин эшлим бит, Елена. 

Елена: Ә син эшләмә. Ташла бөтенесен. Урмандагы, таулардагы, даладагы 

җәнлек-җанварлар эшләмиләр, яшиләр бит. Кошлар да эшләми, үлмиләр. 

Камил: Без – кешеләр, Елена.  

Елена: Кем соң ул кеше? Бүтән җан ияләреннән ни аермасы бар? 

Камил: Ходай аңа акыл биргән. 

Елена: Нигә кирәк ул акыл? 

Камил: Елена, алтыным, тинтерәтмә инде мине. Барысын да беләсең бит син. 

Хәтерлисеңме, без ир белән хатын булган көнне шушы идәндә чалкан ятып, 

йолдызларга караган идек? 

Елена: Син йолдызлар күрмәдең, түшәм генә күрдең. 

Камил: Шулай да син мине йолдызлар күрергә өйрәттең. Хәтерлисеңме, 

туебыз алдыннан без шәһәр читендәге бакчада йолдызлар санадык. Санап 

бетерә алмагач, туктадык. Санап бетереп булмый торган хикмәтләрне санап 

вакыт әрәм итүдән ни мәгънә? Йолдызларга карап соклану да җитә адәм 

баласына. Артыгы комачаулый. Җавап биреп булмый торган сораулар бар. 

Эзләмә син аларга җавап.  

Елена: Син мине бикләп китмә. 

Камил: Ярый, барысы да син теләгәнчә булыр. Тик... 

Елена: Тик димә, шартлар куйма. Югыйсә, кеше ирекле булырга тиеш, диләр, 

тик ни өчендер аны бикләп тотар өчен төрмәләр төзиләр. Демография диләр, 

тик бала табып үстерергә теләүчеләрне дәвалый алмыйлар... Әйдә, биибез, 

Тик син мине кулларыңа күтәреп бие.  

Камил: Кайсы көйгә? 
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Елена: Танго. Сара Садыйкова. «Син кайларда йөрисең икән?» Менә ул диск, 

өстә генә тора. (Музыка кабызалар. Камил Еленаны кулына алып бии. 

Камилнең кесә телефоны шалтырый) 

Камил: (Кесә телефонын алып) Әйе... Әйе, әни... Ничек?.. Елена... Ни... Анна 

Егоровна вафат булган... 

Елена: Не может быть... Не может быть!.. Бабуля!.. Бабуленька!... (Чыгып 

йөгерә. Ут сүнә) 

8-күренеш 

Уйласам уйларым бик күп, 

Барын уйламыйм гына. 

Кайгыларым чиктән ашты, 

Ятып еламыйм гына. 

 

Уйла, күңелем, уйла, күңелем, 

Уйла, уйларың булгач; 

Уйла, күңелем, басылырсың, 

Минем башымны җуйгач. 

 

Камил белән Елена кайтып керәләр. Елена көчкә аягында басып тора. Камил 

Еленаны урындыкка утыртып чишендерә. Аяк киемен салдырып аякларын 

уа.  

Елена: Больно, больно… 

Камил: Хәзер, хәзер… Түз. Югыйсә, аяксыз каласың. 

Елена: Авырта. 

Камил: Нигә өйгә кермәдең? 

Елена: Минем ачкычларым юк.  

Камил: Кайда алар? 

Елена: Белмим. 
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Камил: Тышта утыз градус салкын. Катып үлә идең бит. 

Елена: Минем йокым килә. 

Камил: Бас аякларыңа.  

Елена: (Аякларына басып) Авырта... 

Камил: Хәзер кайнар ваннада юынырсың.  

Елена: Больно. 

Камил: Хәзер, хәзер. (Күтәреп ала. Ут сүнеп алганда Камил Еленаны 

караватка яткырып өстенә юрган ябып тора) Йокла. (Ут сүнеп ала. Камил 

урындыкка утырган килеш өстәлгә башын салып йоклый. Еленаның 

кычкыруына сискәнеп уяна, Елена янына килә. Елена торып утырган килеш 

нидер кычкыра. Камил аны кочагына алып тынычландыра) Елена, тынычлан, 

Елена... 

Елена: (Камил кочагыннан ычкынырга теләп) Кит!.. Кит!.. 

Камил: Елена. Курыкма, бу – мин, Камил... 

Елена: Кит!.. Кит!.. Китегез!.. (Бәргәләнә) 

Камил: Елена... Леночка... Тынычлан... (Елена әкрен генә тынычлана. Камил 

аны яңадан урынына яткырып, янында утырып тора. Ут сүнеп алганда Елена 

урынында утырып тора. Кайда ятканын аңлаганнан соң, Камилне чакыра) 

Елена: Камил!.. Камил!.. 

Камил: (Кухнядан чыгып) Мин монда, Елена. Уяндыңмы? Әйдә тор, менә 

халатың. Хәзер чәй эчәбез. (Еленаның селкенмичә дә онытылып утырганын 

күреп) Син борчылма. Барысы да нормально. 

Елена: Нигә?.. (Урынына йөзтүбән капланып, үкси-үкси елый) 

Камил: Йә, йә, тынычлан. Мә, эч әле моны. Курыкма, бу – дару, эчә торган 

даруың. (Дару эчерә. Еленага халатын кидерә) Әйдә, тор. Менә шулай. 

Аякларың авыртмыймы?  

Елена: Юк.  

Камил: Яхшы.  

Елена: Минем хәлем юк.  
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Камил: Син арыгансың. Менә кайнар чәй. (Чәркәгә салынган эчемлекне 

биреп) Менә моны эчеп куй. Менә шулай.  

Елена: Минем ятып торасым килә. (Урынга барып ята) 

Камил: Алайса, син ял ит, мин тиз генә эшкә барып килим.  

Елена: Син китмә, мин куркам. 

Камил: (Телефоннан шалтыратып) Рамил Гаязович, миңа бүгенгә дә рөхсәт 

итегез инде. Рәхмәт. (Елена янына караватка килеп утыра) Ничек?  

Елена: Беләсең... 

Камил: Әйе. 

Елена: Рәхмәт.  

Камил: Ни өчен? 

Елена: Беләсең... Түзәм дисең инде? 

Камил: Нишлисең... 

Елена: Әйе. Мин синең урыныңда түзмәс идем. 

Камил: Түзәсең ич. 

Елена: Син йә изге, йә тиле.  

Камил: Кирәкми, Елена. Күп сөйләштек бит инде.  

Елена: Мине ваннада коендырганда җирәнмәдеңме? 

Камил: Беренче тапкыр гына түгел.  

Елена: Пычрак идем мин. 

Камил: Кирәкми. Беләм.  

Елена: Монысын белмисең. Мине көчләделәр. Юк, көчләмәделәр, алдадылар.  

Камил: Ярар, йокла. 

Елена: Камил, күп түздең, бер үтенечемне үтә. Дару тап. Йоклата торган һәм 

уятмый торган. Тап. Бүтәнчә үләргә мин куркам. Нигә дәшмисең, Камил? 

Яшәргә кирәк дисеңме? Ни өчен? Нигә карап торасың шулай текәлеп? 

Камил: Болай гына.  
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Елена: Аңлыйсым килә, диген.  

Камил: Юк. Сиңа кичә утыз җиде яшь тулды. Мин сине эзләдем. 

Елена: Мин шәһәрдә түгел идем... Бүген кайтардылар. Камил, нигә син 

миннән аерылмыйсың?  

Камил: Аерылып кая барыйм? 

Елена: Син мине үлгәнгә сана. 

Камил: Елена, без бу турыда күп сөйләштек.  

Елена: Син нигә дә булса өметләнәсеңме әллә? 

Камил: Өметләнәм. Кешене өмет яшәтә.  

Елена: Юк, Камил, мин инде аңладым. Мин инде үз-үземә хуҗа түгел. Минем 

җаным белән Иблис идарә итә. Аңа каршы торырга минем көчем юк. Аңа син 

дә каршы тора алмыйсың. Аның кулыннан мине йолып ала алмыйсың. Бик 

телисең, ләкин ул көчлерәк. Элегрәк Иблис күрмәгәндә синең янәшәңдә ята 

идем, хәзер аңардан мәхрүм.  

Камил: Мәхрүм түгел, Елена. Минем кочагым бары тик синең өчен генә. 

Елена: Юк. Мин сиңа хыянәт иттем, Камил. Үзем теләп түгел, алдадылар. 

Ләкин хыянәт нинди генә булса да хыянәт инде ул. Бу дөньяда ичмасам син 

чиста кал. 

Камил: Кемнәр ул сине алдаучылар? 

Елена: Эзләмә. Таба алмыйсың. Мин дә таба алмыйм. Исерек идем мин. Мин 

риза, Камил, сал мине больницага. Чыга алмый торганына. Син дә килеп 

йөрмә. Мин югалыйм. Тумаган да кебек булсын. Тик син бүтәнгә өйләнмә. 

Син үзең генә дә яши аласың. Син көчле кеше. Тик нигәдер миңа гына көчең 

җитмәде. Киендер мине.  

Камил: Кая барасың? 

Елена: Бергә барабыз. Больницага.  

Камил: Туктале... Уйлашырга кирәк. 

Елена: Күпме уйларга мөмкин? 

Камил: Елена... Бер сүз әйтсәм, ачуланмыйсыңмы? 
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Елена: Әйт, Камил. Бер генә түгел, мең сүз әйт. Миңа барыбер.  

Камил: Син монастырьлар турында беләсеңме? 

Елена: Монастырь?.. Син мине шунда озатмакчы буласыңмы? Как ты 

смеешь? Ты меня в монастырь? Син мине!.. 

Камил: Елена... Леночка!.. 

Елена: Син!.. Ты!.. (Камилгә ташлана. Елый) Ут сүнә. 

9-күренеш 

Сикреп төштем, бакча икән, 

Бакчасында таш икән; 

Күрмәгәннәрне күрергә  

Калган газиз баш икән. 

 

Юл буенда яшел юа, 

Юа ашамый атларым; 

Юаныр җирләр табалмый 

Минем газиз башларым. 

 

Алай да үтә көннәр,  

Болай да үтә көннәр. 

Кая барсаң да бер кояш, 

Күтәрелми күңелләр. 

 

Камил караватта йоклап ята. Ишектә кыңгырау тавышы. Кыңгырау 

кабатлана. Камил ишек янына бара. 

Камил: Кем бар анда? (Тыштагы тавышны ишеткәч, ишекне ача. Кергән 

Еленаны күреп) Елена? 

Елена: Мин. Кертәсеңме? 
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Камил: Кергәнсең. 

Елена: Куып чыгармыйсыңмы? 

Камил: Уз әйдә. Мин өсне алыштырыйм. 

Елена: Минем сине бу киемдә күргәнем бар. 

Камил: Шулай да... (Ишек яныннан китә. Елена ишек төбендәге утыргычка 

утырган. Ул арыган, йончыган, бераз утыргач, йокыга китә. Өстен 

алыштырган Камил аның янына килеп) Елена... 

Елена: (Уянып) Ә?.. Ә, әйе. Гафу ит. 

Камил: Ничек?.. 

Елена: Сорама. Берни турында да сорама. Җирәнсәң, куып чыгар, 

җирәнмәсәң, калдыр үз яныңда. Минем ашыйсым килә, Камил. Минем бик 

нык ашыйсым килә.  

Камил: Әйдә, сал өстеңне. (Еленаның курткасын салдырырга булыша)  

Елена: Кагылма, пычрак ул. (Курткасын салып, идәнгә ыргыта. Камил аны 

алып элеп куя) 

Камил: Әйдә, уз. 

Елена: Алып кил ни дә булса монда гына. Син борчылма, мин озакка дип 

килмәдем. Бирсәң, берәр кисәк ипи ашыйм да китәм.  

Камил: Сал итекләреңне. Уз. Кер ваннага. 

Елена: (Аяк киемен сала-сала) Минем ашыйсым килә. 

Камил: Кулыңны булса да ю. 

Елена: Ә, әйе. (Ваннага кереп китә. Камил өстәлдә табын әзерли. Елена 

ваннадан чыккач, янә ишек янындагы утыргычка утыра)  

Камил: Кил бирегә. 

Елена: (Өстәл янына килеп утыра) Ачуланма. 

Камил: Аз гына көт, аш җылына. 

Елена: Кирәкми аш, бир бер кисәк ипи. (Ипи алып, комсызланып ашый. 

Үзенә төбәлеп карап торган Камилгә) Ачуланма. 

Камил: Ачуланудан ни мәгънә... 
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Елена: Әйе, ни мәгънә? Син курыкма, мин кунарга калмыйм. 

Камил: Юк, курыкмыйм. Мин бернидән дә курыкмыйм бит, Лена. 

Елена: Әйе, син курыкмыйсың. Син көчле. 

Камил: Аша. 

Елена: Төбәлеп карама шулай, Камил. 

Камил: Ничек карыйм соң инде, Еленочка-бәгырькәем.  

Елена: Әйе, әйе, ничек карыйсың инде бүтәнчә? Кызганыч кешегә шулай 

карамыйча, ничек карыйсың? Рәхмәт ишек ачканыңа, керткәнеңә. Кертмәсәң 

дә ачуланмас идем. Миннән аракы исе килми бит, әйеме? 

Камил: Юк. 

Елена: Мин эчмәдем. Беләсеңме, бер атна авызыма да алып карамадым. Син 

яратмыйсың бит минем эчкәнемне. 

Камил: Мин бүтәннәрнең дә эчкәнен яратмыйм.  

Елена: Шулай шул син. Әйе, син шундый. Урамда салкын. Мин шундый 

туңдым. Катып үләм дип торам. Салкын булмаса, мин килми идем дә. 

Беләсеңме, минем җылы гамашым бар иде, урлаганнар. Кемгә кирәк 

булгандыр тузып беткән гамаш, аңламыйм. Син беләсеңме, мин бүтән 

эчмәячәкмен, Камил. Ышанасыңмы? 

Камил: Ышанам. 

Елена: Юк, ышанмыйсың. Син минем бер сүземә дә ышанмыйсың. Ышана 

идең, хәзер инде ышанмыйсың. Мин сине бик күп тапкырлар алдадым. Нигә 

бер сүз дә эндәшмисең, Камил? 

Камил: Кайларда йөрдең? 

Елена: Кайлардамы? Әллә кайларда. Бомжның адресы юк бит аның. 

Беләсеңме, Камил, мин бомжлар турында китап язачакмын. Мин бит алар 

белән болай гына йөрмим, мин аларның тормышын өйрәнәм. 

Ышанмыйсыңмы? Менә күрерсең. (Кашыгын куеп) Ай, үләм, күп ашадым. 

(Амин тота) Бисмиллаһи иррахман ирраһим. Вә тәгамәнә вәҗәләнә вәсакинә 

минәл мөслимин. Ялгышмадыммы, Камил? Миннән көләләр. Үзең марҗа, 

үзең татарча дога кыласың, диләр. Минем ирем мулла иде, дим. 

Камил: (Шкафтан киемнәр алып килеп бирә) Бар, ваннага. 
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Елена: (Киемнәрне карап) Сөбханалла! Нинди матурлар! (Иснәп) Исләре 

нинди... 

Камил: Бар. Менә пакет, керле киемнәреңне шунда сал һәм чүп савытына 

ташла.  

Елена: Беләм ич инде, нигә әйтеп торасың? 

Камил: Син күп нәрсәләрне беләсең, ләкин эшләмисең генә.  

Елена: Әйе, шулай шул. (Ванна бүлмәсенә кереп китә. Аннан аның тавышы 

ишетелеп тора) Камил, ә мин чыннан да эчмәячәкмен. Мин яңа тормыш 

башлаячакмын. Язачакмын мин. Мин шундый романнар язачакмын. Миңа 

хәтле язылган романнарны кешеләр утка ягачаклар. Мин язганнарны гына 

укыячаклар. Мин, Камил, тормышның төбен дә, түбәсен дә яхшы беләм. 

Кешеләрне миннән яхшырак белүче юк. Мин бер ир кеше белән бер хатын-

кызны беләм. Алар икесе дә бомжлар. Алар минем кебек пычраклар – 

тыштан карап торганда пычраклар, ләкин эчләре чиста. Алар бер-берсен 

шундый яраталар. Андый мәхәббәтнең әле дөньяда булганы юк. Син 

ышанасыңмы шуңа, Камил? Юк, син ышанмыйсың. Чөнки син дөрес кеше. 

Синең барысы да уйланылган. Ә дөнья син уйлаганча гына түгел. Ләкин син 

әйбәт кеше. Син шундый әйбәт кеше – хәтта синең белән яшисе килми 

башлый. Ачуланма мине, Камил. Мин яратам сине. Мин сине шундый 

яратам. (Җырга күчеп)  

Мин сине шундый яратам, 

Беләсең микән шуны, 

Ак бураннар урап алса, 

Табарсың микән юлны? 

 

Я вас люблю, любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем. 

Но пусть она вас больше не тревожит, 

Я не хочу печалить вас ничем. 
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Камил, син мине тыңлыйсыңмы? Беләм, син мине тыңлыйсың. Ә миңа 

шундый рәхәт.  

Ә миңа шундый рәхәт, 

Беләсең микән шуны... 

Камил, син мине ишетәсеңме?  

Ишетә-ә-се-ең-ме-е!?! 

Ак бураннар урап алса, 

Табарсың микән мине... 

(Ваннадан чиста киемнәр киеп чыга) Камил, кара миңа, кара, какая я 

красавица. Аленушка из сказки. Смотри, Камильчик, какие бывают русские 

красавицы. Не зря же весь арабский мир за ними волочится. Это трагедия 

русской женщины, Камильчик. Красивые, страстные. Ты не сердись, что я на 

русском заговорила. Я же русская, русская я, Камильчик мой дорогой. 

Камил, не сердись, там твой лосьон был. Мин күп эчмәдем, аз гына. Менә 

моның чаклы гына. Юк, бүтән эчмим мин. Син аны яшереп куй. Син нигә бер 

сүз дә дәшмисең? 

Камил: Чәй эчәсеңме? 

Елена: Чәй? Эчимме соң? 

Камил: Кил, утыр.  

Елена: Мин монда кунамдыр бит инде, әйеме, Камил?  

Камил: Урының җәелгән килеш тора. 

Елена: Мин кайтканны көтеп тора, әйеме? 

Камил: Кайтканыңны түгел, килгәнеңне. 

Елена: Әйе, әйе, мин моннан кайтмаска дип чыгып киттем шул. Кайтмыйча, 

килеп йөрим, әйеме? 

Камил: Килеп йөрмисең, килеп чыгасың. 

Елена: Нинди аерма? 

Камил: Бар аерма. 
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Елена: Әйе, татар телен синең кебек үк белмим шул. Инде белгәнемне дә 

оныта башладым... Син миңа шундый да кызганып карап торасың. Кызганма 

син мине. Ачулан, кыйна.  

Камил: Ни өчен? 

Елена: Лосьоныңны эчтем бит.  

Камил: Лосьон кибеттә тагын бар ул. Син берәү генә. Сине кибеттән табып 

булмый.  

Елена: Шуның белән ни әйтергә телисең? 

Камил: Берни әйтергә теләмим. Әйтәселәр күп әйтелде.  

Елена: Ә мин һаман да төзәлмим.  

Камил: Төзәлерсең әле. 

Елена: Кайчан? 

Камил: Урам чатында исерек килеш егылып үлгәч. 

Елена: Абау, ни сөйлисең син? Син үзең гаепле бит. Бөтенесен дә гафу 

итәсең.  

Камил: Гафу итмим, рөхсәт итәм.  

Елена: Әйе, бөтен нәрсәне рөхсәт итәсең. Мин теләсә нәрсә эшләп йөрим, син 

бер сүз дә дәшмисең. Яныңа ятарга гына рөхсәтең юк. 

Камил: Вакыт соң, Елена, минем иртәгә эшкә барасым бар. Урының җәелгән.  

Елена: Мин китәм. 

Камил: Бүген түгел, иртәгә китәрсең. 

Елена: Кал дисеңме? 

Камил: Син үз иркеңдә. Тик мин юкта әйберләрне алып чыгып китмисең. 

Елена: За кого ты меня считаешь? Я не воровка.  

Камил: Бар, ят. 

Елена: Ты меня оскорбил. 

Камил: Ты хорошая, бар, ят... Нигә елыйсың? 
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Елена: Син мине мыскыл иттең. 

Камил: Гафу ит алайса. Син бу өйдән бернәрсә дә алып чыгып китмәдең. 

Елена: Мин аларны урламадым. Я падшая женщина, но не воровка. Элек син 

мине мыскыл итми идең.  

Камил: Гафу үтендем. 

Елена: Без, Камил, бер-беребезне ярата идек бит, яратыша идек.  

Камил: Башламыйк яңабаштан.  

Елена: Мин һаман да яратам.  

Камил: Бар, ят, Елена. Үтенеп сорыйм. Минем чыннан да йокым килә.  

Елена: Кертмәскә иде.  

Камил: Кертмәскә иде дә бит... Мин алай эшли алмыйм. Син дә кызган мине. 

Елена: Син ят, мин монда утырып торам. Лосьонны яшереп куй. 

Камил: Мин синнән беркайчан да, берни дә яшермәдем.  

Елена: Алайса, мин аны түгәм.  

Камил: Теләсәң нәрсә эшлә. Тик мине бүтән борчыма. 

Елена: Ә син куып чыгар. Юк, юк, гафу ит, бар, йокла. Тыныч йокы. Мин 

сиңа бишек җыры җырлыйм. Рөхсәт итәсеңме? Баю, баюшки баю. 

(Камил урынына барып яткач) Хәтерлисеңме, Камил? Син мине бишек җыры 

җырлап йоклата идең. 

Йокла, балам, йом күзең. 

Йом-йом күзең, йолдызым. 

Кичтән йокың кала да 

Елап үтә көндезең. 

Аннары бергә җырлый идек бу җырны. Җырлый-җырлый, кочаклашып 

йокыга китә идек. Төнлә үбеп уята идең. Әйе, күптән инде мине яныңа 

яткырмыйсың. Ишегеңне ачып кертәсең, яныңа яткырмыйсың. Ләкин мин 

беркайчан да үзем теләп аек килеш сиңа хыянәт итмәдем. Мин гаепле, әйе, 

синең алдыңда минем гаепләрем күп, ләкин намусым чиста. Син аны 
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аңламыйсың. Син акыллы кеше, ләкин философ түгел. Син ялгыша 

белмисең, ә менә миңа өйләнеп ялгыштың. Мин дә ялгыштым. Миңа ялгышу 

килешә, чөнки мин дура. Да, я дура. Меня так сотворили. Я – творение 

человеческого греха. Грешили бы на свое удовльствие, зачем надо было меня 

зачать? Мин дә, син дә гаепле түгел, безне очраштырган Ходай гаепле. О, 

Господи, где же ты был, когда меня сотворили, где была твоя карающая 

рука? 

Йомгаклау сүзе 

Автор: Пьеса тәмам. Ләкин төшемдә күргән спектакльнең ахыры болай түгел 

иде. Анда Елена үз-үзенә кул сала иде. Муенына элмәк кияр алдыннан үзәк 

өзгеч монолог сөйли иде. Минем аны нигәдер язасым килмәде. Артык 

тоелды. Елена тормышының финалы шулай тәмамланасы болай да билгеле. 

Ул болай да үле җан бит инде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Төшнең туй 

күренеше бигрәк ачык истә калган. Аллы-гөлле утлар яна иде сәхнәдә. 

Бәхетле булырлар кебек иде. Бәхетле булырга тиешләр иде.  

 

Самовар куйдым күмерсез, 

Кайнап чыгар, күрерсез; 

Ике гашыйк бергә килсә, 

Берсе була гомерсез. 

 

Эх, яблочко 

Сбоку верчена; 

Я жила с милым, 

Да не венчена. 


