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Агыма каршы 

Пьеса. 1913 

Вахит бай: зур гына гәүдәле, сәләмәт бәдәнле, 60 яшьләрендә, шәһәрнең игътибарлы бер 

бае. 

Таһирә: Вахитнең карчыгы, 55 яшьләрендә. 

Садыйк: Вахит байнең олуг углы, 25 яшьләрендә бер сәүдәгәр. Җәмгыять хәйрия 

правлениясендә әгъза. Шәһәр мәдрәсәнең попечителләреннән. 

Маһирә: Садыйкның хатыны. 

Сафи: Вахитнең икенче углы. 

Вәлимә: Вахит байнең кызы. 

Зәки: Вәлимәнең ире (Вахит бай кияве) 

Сабирә: Садыйкның кызлар мәктәбендә укый торган бердән бер кызы, 13 яшьләрендә. 

Гыймран: Бер адвокат, 22ләрдә, матур гына кара чәчле, түгәрәк йөзле, милли эшләргә 

катнашырга яратучан. 

Балкыс: Гыймранның хатыны. 

Нәфисә: кызлар мәктәбендә могаллимә. 

Салих: Зәкинең никах вәкиле. 

Дамелла: мөкарри бер надандамелла (доносчы). 

Яшь хәзрәт: дамелла өстеннән имам булган яшь фикерле, яшь хәзрәт. 

Пристов. 

Шәмсеруй: Вахит байлар йортындагы асрау яшь кыз. 

Бәдигъ:“Чукыч” журналы мөхәррире, журналист. 

Ике городовой. Бер егет. Хадим. 

Вахит байга никах мәҗлесенә җыелган кунаклар 25ләп булырга кирәк. 

Беренче пәрдә. 

Беренче күренеш. 

(Вахит байның өе – матур гына, җыйнак кына, урамга караган дүрт тәрәзәле зал. Мебелләр 

һәммәсе дә байларча. Урталыкта зур өстәл тирәле әйләнгән бөек, мәһәбәт бер мәҗлес. 

Зәки белән Вәлимә ханымның никах туе. Түр башында ике хәзрәт. Берсе яшь, берсе карт 

дамелла. Калган бик күп кунаклар һәммәсе дә сәүдәгәр фәякатле адәмнәрдән гыйбарәт. 

Болар арасында яшь зыялылар да һәм Гыймран әфәнде дә бар. Мәҗлес әйләнәсендә Вахит 

карт белән углы Садыйк аяк өстендә басып торалар. Никах укылган. Ашау-эчу тәмам 

булган. Мәҗлестәгеләрнең тәбрикләре узган. Өстәл уртасында подноста мәҗлескә килә 

алмый калган төрле кардәш вә дус-ишләрдән килгән тәбрик карточкалар вә 

телеграммалары ята. Әсцена ачылуга яшь генә бер сәүдәгәр (Салих) кулына тоткан 

карточканы кычкырып укый (башкалар тыңлап утыралар): 
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 -“Зәки әфәнде белэн Вәлимә тоташны чын күңелемнән тәбрик итеп, мәңгелек мәхәббәт 

вә изге бәхет вә сәгадәт телим! (Имза) Әхмәтҗан Вәлитов. (Карточканы подноска 

куйган хәлдә) Бу Зәки әфәнденең Бубыйда вакытта бергә укыган шәрикләреннән берсе 

булса кирәк. (Подностан карангалап) Инде башка юк шикелле? 

Садыйк: “Әйе, бетте, Салих әфәнде! Рәхмәт сезгә! Тәбрикләр барысы утызлап бар бугай”. 

Салих: (Карточкаларны бармаклары белән авыштыргалап, санаган рәвештә) Әйе, 

һәммәсенә дә рәхмәт инде. Теләкләре изге сәгатьтә булсын! 

(Бу вакытта Вахит бай белән углы Садыйк икәү чыш-пыш әллә нәрсә серләшәләр) 

Кунаклар: Амин, амин. Шулай булсын инде. Төзеклек белән тыныч гомер итсеннәр!  

(Бу арада почмак ягыннан, туй котлап китерелгән нәрсәләрне бирәләр) 

Садыйк: Менә бу туй бүләкләре (үзе аларны берәм-берәм өстәл өстенә куя бара. Чәчәкләр, 

кечкенә генә тарма эченә салынган йөзек вә беләзәкләр, чыгыш әйберләре, Зәки әфәндегә 

дигән чапаннар). 

(Шул арада яшь зыялыларыннан берәү торып, бер кырыйга куйган бер буктарне (?) ала да: 

“Менә мин дә туй котлап, Зәки әфәндегә китергән идем. Мөхәммәд ГабдоныңБердән 

шагыйребезнең  бөтен асардиван мәҗмүгасы (дип берничә китапларны өстәл өстенә куя). 

Вахит бай: (шатланып) Һәммәсенә рәхмәт, (каушый) һәммәсенә! Кызым 

Вәлимә исеменнән тагын бер кат рәхмәт укыйм. 

Салих: Зәки әфәнде исеменнән һәммәсенә рәхмәт укыйм (кунакларның берәм-берәм 

кулларыннан тотып чыга). 

Садыйк: (мәҗлестән берәр адым читкәрәк китеп) Җәмәгать! Менә әткәй (токтап тора) 

әткәй үзе туй котлап (туктап тора) шәһәремезгә икенче кызлар мәктәбе салыр өчен ошбу 

мәҗлестә биш йөз сум садака бирмәкче була (берәр минут микъдаре берәү дә сүз дәшми, 

мәҗлес тын тора). 

Яшь хәзрәт: Бәрәкәллаһ, бәрәкәллаһ (шатланган кыяфәттә), Вахит абзый ул үзенең зәкят 

садакаларын кая куярга белә. Ходай гомеренә бәрәкәт генә бирсен! Җәмәгать! Вахит 

абзыйның изге нияте юлда калмасын. Мондый зур һәм кирәкле, изге эшне шатланышып 

каршы алыйк! Нигезе булса, буранасы табылыр. Урыны килгәндә تعاونوا علی البر و التقوی! 

Туйлар сыйланышудан гына гыйбарәт булмасын! Балаларны карт остабикәләр тонагыннан 

коткарырга күптән вакыт инде!  

Гыймран: Вахит абзый! (аңа таба карап) мондый зур күңелле туйлар безнең арада бик 

сирәк булалар. Башка менә укыган Европа халкы арасында туй котлап берәбер кирәкле 

йиргә халык файдасына ярдәм итәләр гадәт булып киткән инде. Менә хәзер сезнең дә 

башлап мондый яхшы эшләргә үрнәк булуыгызга мин чын күңелемнән шатланам. 

Мөбәрәк булсын, Вахит абзый! (Аякка басып башын ия). 

Карт дамелла: (нишләргә дә белми ачуланып утыра) Заманасы шул инде, заманасы! 

(үпкәләгән кыяфәттә) без картайдык инде. Үзегез белгәнчә эшләгез. Әлхәмдүлиллаһ, 

остабикәм кыз-балаларыгызны утыз ел укытты. Аларны өйгә җыеп колакларына тукый-

тукый ичек (?) танытасы да бер михнәт иде. Остабикәм тиешмәгән чакларда зуррак укый 

торган кызларга сакалым селкетеп үзем сабак биреп утыра торган идем. Идәнне 
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белчәрәтеп, кышкы салкыннарда ызбаны суытып бетерәләр иде. Без иске кешеләр хәйлә-

мәйлә белмәк инде яшь меллалар кадерле, алар дигәнчә булсын марҗаларга марҗача 

кирәктер шул! 

Вахит бай: Чу-чу, дамелла! Кызып китмәгез әле! Аллага шөкер, хәлегез бөтен, байлык 

дисәк байлыгыгыз бар. Кичә атна садакасына кызыгып кына Аллаһ теләсә безнең теләккә 

каршы килмәссез бит? Үз балаларыгыз да яңача укыйлар бит!  

Салих: Дамелла! Аның өчен нигә кайгырасыз? Кызлар мәктәбе булса идәннәрегез дә 

былчыранмас. Абыстай да “меллам” дип яныгызда гына йөрер. Җомга көннәрдә җыелган 

карчыкларга “Мөхәммәдия” укып китап сөйләп рәхәтләнеп кенә утырыр. (Бу арада тагын 

почмак ишеген кагалар, Садыйк өстәлгә тагын берничә бүләк китереп куя).  

Берәү: Журналист-таксыйр! (көлә) Хатыннар көнләүчән булалар бит алар. Кече атна 

көннәреннән сабак биргән чакта меллам кызлар белән шаяра күрмәсен дип абыстай да 

курка торгандыр! 

Дамелла: Ахмак! Үлмәк бар, тугмак бар дигәндәй. Без бит әлхәмдүлиллаһ сезнең кебек 

чукынчык пьесалар шикелле тәһәрәтсез йөрмибез!  

(Журналист көлә, башкалар мәҗлескә тәмсез сүз катышып китүгә хафаланып, өялып 

нишләргә дә белми аптырап калалар). 

Яшь хәзрәт: Дамелла! Бу эшләр инде сезнең агыз торсайтып кабәхәт сүзләр сөйләп 

утыруыгызга карап кына туктала торган түгел. Агымга каршы килә алмассыз. Үз 

дәрәҗәгезне үзегез әрәм итмәгез. Мәҗлеснең тәме китмәсен! Байларның гыйлем юлына 

биргән садакалары өчен гыйлмән хәер дога гына кылырга кирәк. Ә сез үпкәләп утырасыз! 

Дамелла: Кулыгыздан килсә, бөтен мөселман кызларын чукындырып бөтерер идегез, әле 

дә Ходай ирек бирми. Оят юк, хиҗап юк, намәхрәм юк, бар максатыгыз урысча гына 

укыту. 

Гыймран: Дамелла! Ул кыз-балаларны мәктәбкә барсалар чукынырлар, өйдә утырсалар 

пот ашар, урамга чыксалар эт ашар дип үзегезнең тирәгә җыеп абыстайның кара керләрен 

юдырып кына үстермәкче буласызмыни? Юк инде, соңрак калдыгыз, дамелла! (Дамелла 

моңа каршы бер сүз дә әйтә алмый, ачуланып тик утыра). 

Вахит бай: Таксыйр! Мәҗлес шадлык белән тәмам булсын иде инде, яшьләрнең 

тормышлары гыйлем юлы белән тоташсын дип уйлаган идем үземчә. Яшьләргә хәер дога 

кылыгыз инде. Аллаһ теләсә сезне дә мәхрүм итмәбез. 

Дамелла: Юк кем, Вахит бай, мин ягъни мәсәлән яшьләргә әйтәм. Ахмаклар, гыйлемне-

картлыкны мәсхәрә итәләр дим. Хатыннарына, балаларына остаз булган остабикәмнең 

гаибәтенә керәләр. Аның торганыннан көләләр (яшь хәзрәткә карап кулындагы бал 

кашыгы белән төртеп) ул кайдан күргән дим? Минем остабикәм Ходайга шөкрәнә 

мәхрәмнәр алдында йөзен ачып оятсызланып, кулларын күрсәтеп ягъни мәсәлән ят ирләр 

белән күрешеп йөрми! Ачык агыз, ахмак! (Бу арада Салих нәрсәдер әйтмәкче була да, 

ләкин ул арада Вахит бай:)   

Вахит бай: Таксыйр! Ике тәкә башы бер казанга сыймый дигән шикелле, ике мелла бергә 

килсәгез һичбер тату гына утыра белмисез. Без картайган инде, яшьләргә дә бераз юл 

бирик. Дөнья аларга кала бит. Үзләре дигәнчә эшләсеннәр. Минем максатым әле яшь 

хәзрәт әйткәнчә зәкят-фәлән булмаса да, үземчә инде шатлыклы көнемне гыйлем юлына 
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тоташтырыйм дидем. ИншәАллаһ, сезне дә мәхрүм итмәбез, таксыйр! Бары белән бит. 

Кияүне беләсез бит инде, үзегезнең мәхдүм белән бер мәдрәсәдә дә булдылар бугай. Әле 

оят булса да (кызарына) мактанып әйтмим, Ходайдан һәрвакыт шундый укыган кияү тели 

идем. Кызымны меллага бирермен дия идем. (Күлмәсереп) әллә инде хатын-кыз әйткәндәй 

теләгем фәрештәләрнең амин дигән чакларына тугры килгәндер дип тә уйлыйм. 

Дамелла: (Байга тәрилкә тотмыйча булдыра алмый, шуның өчен, яланырга тотына; тамак 

корып) мелла Зәкинең мәрхүм атасы белән бик якын дус идек. Кәрим хәзрәттә бергә 

укыдык. Былтыр мәрхүмгә үзем җәнәзә укыдым. Ходай иман байлыгы бирсен! Мелла 

Зәки мәрхүм атасының фидьясендә дә һәм гүр садакаларында да ягъни мәсәлән һичбер 

саранлык итмәде. Ул инде Мәмәт авылының бәхетенә каршылыгына анда мелла була. 

Юкса, аның урыны шәһәрдә булырга тиеш иде. Менә мин үземнең мәхдүмне дә ягъни 

мәсәлән шулай, ә, авылга әрәм булмаса ярар иде дим.  

Вахит бай: (һаман сүзне әлеге талашудан икенчегә борып йибәрергә тырыша) Таксыйр! 

Кызым да бит менә Салих кодаларының кызлары белән бергә укыдылар. Үзегез беләсез 

бит инде. Кече яшьтән, үз кызыгыз Галияләр белән бергә уйнашып дигәндәй үстеләр. 

Дамелла: Әйе, әйе, минем Галия әәә Вәлимәдән әәә дүрт кенә ай кечкенә. Кәрим хәзрәт 

үлгән елны туганнар иде. Мәрхүмнең вафат иткәненә менә инде саф 19 ел тулып 

егерменчегә китте.  

Вахит бай: Шулай инде, таксыйр, шулай (үзе мәҗлескә якынрак килә. Кисәсеннән 

нәрсәдер чыгара. Бу вакыт дамелла зикер-тәспих белән шөгыйлләнгән кыяфәттә башын 

астка иеп тарелкага кәгазь акчалар сала. Хәзрәткә садака бирә. Аның артыннан Салих 

кода, Гыймран һәм башкалар һәммәсе дә әлеге тарелкага кайсы кәгазь, кайсы алтын 

акчалар салалар. Садака да сала. Шул арада дамелла кулын күтәрә. Аның артыннан 

һәммәсе дә. Дамелла нәрсәдер мырладып укый. Озын иттереп дога кылалар. Дога кылып 

бетерүгә:) 

Вахит бай: Җәмәгать! Хәзергә бу акчаны кайда куеп тору мәгъкүл булыр икән? 

(Кунаклар бер берсенә карашалар) 

Гыймран: Бу инде Вахит абзый, әле бит башлаган эш беткән эш диләрме шунда. Сез 

башладыгыз, без бетерик. Хәзергә бу акчаны үзебезнең арада берәүгә тапшырып торыйк 

та карарбыз анда. Максатыгызның юлына керешик. 

Салих: Минемчә дә шулай мәсләхәт. (Садыйкка карап) Менә Садыйк кодада торып торыр. 

Яшь хәзрәт: Садыйк әфәнде җәмгыяте хәйриядә дә казначей булганлыктан аңарга 

тапшыруны мин дә бик мәсләхәт дип уйлыйм. 

Вахит бай: Гыймран әфәнде, менә сез санап алып Садыйкка тапшырыгыз инде алай булса 

(кунаклар үз арада сөйләшәләр). 

Дамелла: Вахит бай! Кая мәҗлес тәмаммы? Китәргә вакыт җитә. Югары өчнең шәрәфе 

чокрак баласына ад кушарга дүрт сәгатькә вәгъдә биргән идем. Гомере буенча өстеңнән 

мелла куям дип шапырынып йөргән мужикнең мәҗлисенә кичү кисәң, тагын сукырана 

башлар (үзе көлә) әә...! 

Вахит бай: (сәгатенә карап) Әй таксыйр! (Гыймран акчаны санап маташа) шуның белән 

тәмам. Би гайбә. (Озак иттереп дога кылалар) 
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Гыймран: Тукыз йөз кырык биш сум (Садыйкка бирә). Рәхим итегез, Садыйк әфәнде! 

(Садыйк тиз генә хатирә дәфтәренә яздырып акчаны алгач ишек янына барып дамелланы 

уздырырга хәзерләнә. Дамелла торып чыгап китә. Кунаклар урыннарыннан торып ары-

бере йөренәләр. Бер кырыйрак Салих белән яшь хәзрәт һәм Гыймран нәрсәдер 

сөйләшәләр. Садыйк, Вахит бай өстелдәге нәрсәләрне җыялар. Сәхнәдәге кешеләр икәүлә-

өчарлә сөйләшеп йөриләр. Асрау поднос белән чай китерә. Берәм-берәм һәммәсенә дә 

тәкъдим ителә). 

Вахит бай: (утырып бетмәгәннәргә) Әйгез, рәхим итегез әле, кунаклар. (Кулы белән 

журналистка үрнәк күрсәтеп). Бәдигъ әфәнде, әйгез! Сорый кортсыз (дамелласыз) гына 

рәхәтләнеп, иркенләп, теләгәннәрчә чәй эчегез әле.  

Салих: Бәдигъ әфәнде! Сез тагын “Чукыч”та безнең туен да көлеп яза күрмәгез инде. 

(Журналист урынына килеп утыра). 

Садыйк: (журналистка карый да:) Алардан булыр, Салих кода, анда әле Орски байлар 

“Чукыч” мөхәррирен судка бирмәкче булалар ди. 

Гыймран: Ни өчен? Садыйк кечкенә өстәл янына барып фортепьян уенын борып йибәрә, 

уйный). 

Вахит бай: Бардыр инде. Газитчеләрдә бит кайсы бер чакта арттырыбрак та йибәрәләр. 

(Үзе Бәдигънең аркасыннан сыйпап көлә). 

Садыйк: (фортепьян яныннан борылып:) Хәким бай белән Таҗи байның исемнәрен язып, 

аркаларына сырапечкәләре (?) күтәртеп, сүрәтләрен төшергәннәр ди. 

Гыймран: Ә, оскорбление личности, алай булгач конечно алар могут редакторны 334 

әстатья белән судка тартырга. Ыштраф яки бер атна утырырга. (Һәркем бал кашыгы белән 

әстәкандагы чәйне бутый. Ишектән звонок). 

Икенче күренеш 

(Шул арада почмак ишегендә кагалар. Вахит бай ишек янына барып экерен генә:) 

Нәрсә бар? (Бераз гына ачык ишектән кем беләндер сөйләшә башлый да, берәр минуттан 

баш борып кавышаганрак тавыш белән:) Садыйк, анда ишекне ач әле, звонок бар бугай. 

(Үзе каушап-каушап тагын нәрсә сораша). 

(Садыйк барып, залга керә торган ишекне ачуга бер пристав һәм ике городовой белән 

ыштатский киемнән, күзләре ут кебек яна торган бер егет килеп керәләр, кунаклар исләре 

китеп килүчеләргә карыйлар). 

Садыйк: Что такое? (Вахит бай да ишеккә таба килә һәм каушаган тавышы белән:) Нәрсә 

бар? Нәрсә? 

Пристав: Здравствуйте господа! Что это у Вас за собрание? (Байга карый) Вы будете 

Вахид Алимович Айнуллин? 

Вахит бай: Я. 

Пристав: Скажите, пожалуйста, что это у Вас за собрание без административного 

разрешения? 
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(Һәркем аптырап кала, фәкать Гыймран һичбер төсен-фәләнен үзгәртмичә бер нәрсә дә 

булмаган кебек салкын кан белән генә:) Что именно Вы хотите? Здесь никакого собрания 

нет (пристав кулын күтәреп Гыймранны туктата:)  

Пристав: Простите, я Вас не спрашиваю. (Вахит байга ишарә итеп:) Пожалуйста! 

Вахит бай: У нас не собрание, гости, венчание. 

Пристав: Да, хорошие гости у Вас, нечего сказать! Сейчас я по приказанию высшего 

начальства должен составить протокол за то, что Вы без всякого разрешения устраиваете 

тайное собрание. 

(Үзе кулындагы портфельдән кәгазь чыгара-чыгара язу өстәленә килә дә әлеге үзе белән 

килгән егеткә өстәлдәге газитә, китап вә язуларны тикшерергә куша. Икәү актарына 

башлыйлар. Городовойлар ишек төбендә басып калалар. Кунакларның күзләре приставта. 

Вахит бай нишләргә белми аптырап кала).  

Яшь хәзрәт: (килүчеләргә ишеттермичә генә) Гыймран әфәнде! Сез бит (сыщикне 

күрсәтеп) менә бу егетне танымыйсыз? 

Гыймран: Юк. 

Хәзрәт: Бу бит дамелланең браты. Масканы нинди шәп ясаган. Бер дә бите кызарганны 

белдерерлек түгел. Мин дә пальтосыннан гына таныдым. 

Гыймран: (гаҗәпсенеп) Әәә, белдем-белдем. Вот нәрсә! Менә сиңа югары өч шәрәфие. 

Балага ат кушарга ашыга имеш. (Пристав янынарак барып:) Виноват, позвольте Вас 

спросить... 

Пристав: К сожалению, ни на что отвечать я не в праве. 

(Тикшерүчеләр өстәл ящикләрен, ятажеркаларны актарып зарарлы дип кулга алырлык бер 

нәрсә дә таба алмыйлар. Пристав урындыкка утырып, өстәл өстендә протокол яза башлый. 

Һәм Салихка карап:) Кто Вы будете? 

Гыймран: Присяжный поверенный Гимран Баталович Айсин. 

Пристав: (үзе яза һәм икенче ягында торучы Салихка карап:) А Вы? Позвольте спросить!  

Салих: Я Салих Амирович Умяров, первой гильдии купец, из деревни Мямят. И сват 

господина Айнуллина. 

Пристав: (яза, язып бетергәч Вахит байдан, аннан соң Гыймран, Салих, Садыйк һәм яшь 

хәзрәттән протокол кул куйдыра да:) Теперь, господа, прошу Вас, немедленно 

разойдитесь!  

Садыйк: Позвольте мне заявить Вам о том... 

(Пристав сүзне бүлә:) 

Я сейчас никаких заявлений от Вас принимать не могу. Я делаю то, что приказано, больше 

ничего.  

Садыйк: (аптырап) Кунаклар! Зинһар гаеп итмәгез инде. Килгән өчен һәммәгезгә дә 

рәхмәт. Нинди булса да дошманнарның ачуы катышкандыр. Үзе генә калгач бәлки сөйләр 

дә. (Кунаклар берәм-берәм чыга башлыйлар, ишек төбенә бер хадим килеп аларны 

киендереп озата бара. Берничә минутлар үтә, чыгып бетәләр, фәкать Гыймран гына кала). 
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Пристав: (Гыймранга карап) А Вы? 

Вахит бай: Это мой присяжный поверенный, он может остаться. 

Пристав: Кто бы он Вам ни был, ему здесь остаться сейчас нельзя. Мы сейчас к нему 

пойдем. 

Гыймран (гаҗәпсенә:) Зачем? 

Пристав: Там увидите, я прошу Вас... 

(Гыймран, эшләр нигә таба барганны аңлап, тиз генә ишек янына барып, өстенә киенә дә, 

Вахит һәм Садыйк белән саулашып, нәрсәдер сөйли-сөйли чыгып китә). 

(Гыймран артыннан пристав та чыгып китмәкче булып городовойлар белән әлеге егеткә 

ишарә итә, алар чыгалар, ләкин шул арада Садыйк искедән таныш булган приставны:) 

Виноват, Николай Иванович, на одну минуточку (дип туктатып кала, пристав Садыйкка 

таба борыла:) 

Садыйк: (янәдән) Скажите пожалуйста, Николай Иванович, что Вы хотите сделать с нами? 

Будто сегодня только нас знали! (Гаҗәпсенеп тора). 

Пристав: Видите ли Садек Вахитович, я Вам тогда по-дружески говорил, что не надо, не 

надо баловаться с муллой Ишмуратом, теперь, видите, сами не рады. Ну, теперь я должен 

скорее спешить к г. Айсину. До свидания. Когда-нибудь поговорим еще (дип). 

(Елмая-елмая Вахит бай һәм Садыйк белән күрешеп чыгып китә. Вахит бай башын иеп 

уйлый-уйлый төргә таба китә; өстәлнең икенче ягыннан Садыйк ары-бере йөри башлый). 

Садыйк: (токтап баш селки) Нишләмәкче була икән бу каһәр төшкән! (Кулын алга таба 

сузып кычкыра) Дамелла бит дамелла...! Дин хамисе, башында чалма! 

Вахит бай: Әйттем бит, улым, шул чагында: “Маташма шул җүләр белән” дип! Аның 

бәясе дә бит ул вакытта бер тәнкә садака иде. Кайда гына булса да усалның авызын 

майламыйча булмый бит! Мин сиңа мең мәртәбә (почмак ягыннан Таһирә карчык керә) 

әйткәнем бар ләбәсә. (Таһирә карчык иренә карап тора). Ә сез яшь тормыш, яшь тормыш, 

яшь тормыш, дисез. Яшь тормыш һәммәсен таптап изә имеш. Изде инде менә! Измичә 

ни! Мин сезнең бер эшегезгә дә каршы килмим. Тик шул карт меллаларны кирелендермәз 

өчен эткә сөяк ташлаган кебек алап җылдап, аркаларыннан сыйпарга гына кирәк 

дим.  Күрдең, мәҗлестә дә яшь мелла белән ике араларын ничек килештердем! Сез 

булсагыз шул мәгънәсез мәҗлесен беткәнчә талаштырып утыртыра идегез. Тәмлемени ул? 

Таһирә: Әй Ходаем, бар икән күрәсең! Туйд дип, туй дип көнен-төнен йокламыйча бер 

атна рәтеннән аш-су хәзерләдем. Күрәсең, бәрәкәтсез сәгатькә туры килгәндер. Казаныма 

тоз салганда «бисмиллаһ» әйтергә онытканмын. Хәзрәтнең әйбәтләп Коръән тыңлыйм дип 

почпак ишеке янына килсәм, ни күзем белән күрәм: кунакларны бу тешникләр (?) куып 

чыгарып ята. 

Садыйк: Юк инде, әти, мин аны мәҗлесемдә талаштырып утыртканчы, йортыма аягын да 

бастырмас идем. 

Таһирә: Белмим инде, бу яшьләр артыннан ияреп эшләр харап булмаса  гына ярар иде, 

Ходаем! Бүгенге төшемне йөри алмыйча аптыраган идем. Күрәсең, шушыңар булган икәң. 
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Аллаһым, саташтым, Аллаһым, саташтым, бүреләр-аюләр күреп бетердеп. Киявебезнең 

башына карга кунган имеш дим. Үзе яңа гына сәфәрдән кайткан имеш дим… 

Вахид бай: Таһирә, син чык әле моннан, йә кеше-фәлән килеп керер. (Шул арада ишектән 

Салих кайтып керә, Таһирә карчык чыгып китә). Садыйк, тагын син үзеңнекен сөйлисен, 

йортыма да бастырмас идем дисең. Күрмисең моны әле, бастыргач та бит менә нишлиләр! 

Син әлле мине аларны ярата дип беләсеңме? (Кычкырабрак) Тортынып китмиләр шунда, 

тик авызлары гына каплансын! 

Салих: Кода! Ни сөйли соң үзе? Сорамадыгызмы? 

Вахид бай: Сорадык та бит, сөйләми. Билгеле инде, шушы суга сигән Ишмичалмалының 

эше булырга кирәк. Шулай аңлата. 

Салих: (исен китеп) Дамелла? 

Садыйк: Соң кода, сез ни дип уйлыйсыз? Билгеле бит полицияның монда бер тилке дә 

гаебе юк. Тем более алар безне бик яхшы беләләр. Шул чалмалы, дин башлыгы балага ат 

кушарга барам дип без таратып беткәнче тиз генә полицияга йөгергәндер дә, әллә ниләр 

ялганланып чыккан. Инде болар шул җил артынна куып йөриләр. 

Салих: Неужели шулай ук гадкий эш эшләр икән? Ведь дамелла ләбәсә ул, дамелла бит! 

Садыйк: Соң кода, ул үзе гадкий булгач аның дамеллалыгы монды гадкий эшкә мешать 

итә дисезмени? Наоборот корал гына ул аңарга! 

Салих: Ах, ләгънәт, ләгънәт! Гарланып үләрсең бит! 

Вахид бай: (аяк өстеннән ике кулы белән өстелгә таянып Салих һәм Садыйкка карап) 

Моны күрдегезме идне! Яшь тормыш, яшь тормыш, яшь тормыш дисез. Яшь тормыш 

һәммәсен таптап изә дисез. Ташлап ташлап ага дисез! Акты менә! Бу никәх яшь 

тормышның баы түгел идемени? Агызырлар! Агызырлар алар! 

(Пәрдә төшә) 

 


