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рунне хушса кйларнӑ. 



Нойапӗрӗн 7-мӗшӗнъе. 

Вы/ьакансем: 

Петров—рапоэди, по^шевик, 35 ҫулта. 

Ивантсов—хресҫен, хулана ӗҫ шырама пынӑ хресден, 
45 ҫулта, 

Солтаттӑв—салтак, по^шевик. 

Соттӑв—красноквартейтсӑ. 

Ҫтеппанӑвнӑ—Петров арймӗ. 

Са^кка - ] д е т р о в а р С е м , 

А^уттӑ— ) 

Ӗҫб Ленинкратра (Петрократра) ок¥апӗрӗн 25-мӗшӗн'ҫе (нойа-
пӗрӗн 7-мӗшӗнт5е) пула*. 

Теккоратси: Петров раповди хваттерӗ. 

-



1-мӗш 
Сацккапа Ацуттӑ сётел хушшинще 

вёсем ҫумёнще щ 

Ҫтеппанӑвнӑ ( щ ӑ л х ш е ҫыхма пӑ-
рахса). Са^кка, паҫӑр аҫу хаҫат илсе 
килнӗэдӗ, ӑҫта вырта¥-ши вӑл? 

Сан,кка. Акӑ, кунта. 
Ҫтеппанӑвнӑ. Вуласа нар-ха, мён 

ҫыраҫҫӗ тата пайан. 
Са^кка. Мӗн ҫин^ен вулас? 
Ҫтеппанӑвнӑ. Шултӑрарах ҫырни-

сене вуласа пар. Вёсен^е йаланах пал-
дарах хыпарсене пёлтереҫҫё. 

Са^кка. Акӑ кунта Вйхӑтдах пра-
виттӗлства ӗҫёсем ҫин^ен ҫырна. Ҫавна 
вуласа парам-и? 

Ҫтеппанӑвнӑ. Вула. 
Сан,кка (тӑсеа, щарӑна-щпрӑна ву-

лат). Вӑхатлӑх правиттӗлствӑн аслӑ 
министӑрӗ Керенски Рево^утсилле Ҫар 
Комиттетне арестовав туыа хушнӑ. 
Вӑхӑтлӑх правиттӗлства комиттета аре-
стовав тума йувккӗрсемпе хёрарӑм 
патта^йонне •ҫӗнтернё. Йунккёрсемпе 
хӗрарӑм патта^йонӗ правиттӗлствӑ та-
ракан Ҫимний твореса ӗвертенпех пы-
раҫҫӗ... Вӑхӑтлӑх правиттёлстви пӗр 
-ҫаранмасӑр саҫҫетани тӑва*. Правит-
тёлства кӑларнӑ хушусене никам та 
итлемест... 

Ҫтеппанӑвнӑ. Кам итлетӗр вӗсем 
хушнине?! Пуртуйсемпе улпутсемшӗн 
ҫеҫ тӑрӑшаҫҫӗ те... Пирёншён, рапо^-
•рсемшён, ёҫхал;:хӗшӗн пӗртте ҫун-
маҫҫё... Вӑрҫине те тата цармаҫҫё. 
Халахӗ ывӑнна, ӑна лапкӑлӑх, килё-
шӳ кирлё. Керенски тата йун тӑкта-
растӑа... Кун Тэухдӗ йун тӑкни ҫит-
ыест ӑва. 

Са%кка. Анне, кунта тата карапсем 
килни ҫин^ен ҫырнӑ. 

Ҫтеппанӑвнӑ. Салтаксемпе рашщи-
сем такҫанах кёте^ёҫ ҫав. Вулаха 
еппин. 

Са^кка Пайан ирхине, ҫуталаспа, 
тинёсрен Нева шывё ҫине «Аврора» 
йатлӑ ҫар карапё килсе кё-дё. 'Ҫара-
насса вал Никколайӗвски кёпер патне 
ҫитсе 'ҫаран^ӗ. «Аврорӑ» ҫин^и мат-

сдона. 
кёнекессм вуласа лараҫҫё. Ҫтеппанӑвиӑ 
,ӑлха ҫыхса ларат. 

россем пурте Вӑхӑтлӑх правиттӗлствӑна 
хирӗҫ тӑраҫҫё... Ыран Келҫинкфорс 
хулинцегс тата ҫар карапӗеем кил-
мелле... 

А^уттӑ. Анне, Са^ккана вулама 
ҫитё ёнтё. Пар тата епё вуласа парам. 

Ҫтеппанӑвнӑ. Са*рка, хаҫатне А%ут-
тӑна пар ха, вӑд та пӑртак вуласа 
иӑхтӑр... 

Сан,кка. Мӗн мана. Вулатӑр. Ан^ах 
вӑл вулама пёлети-ха? 

Ҫтеппанӑвнӑ. Санна пёрлех шкула 
ҫӳрет вёт. Вуласа парё. Пар хаҫатна. 

Сан,кка (парса). Вула. Ак ҫакня 
вула. 

Ан,уттӑ. Кунта куҫ та курмас*. Еаё 
ураххине вулатӑп. ( В у л а т ) . Смо.̂ -
нӑйра Рево^утсилле Ҫар Комитте^ё 
пур пыракан ӗҫле-кенсене те хёҫ-пӑ-
шал салата*. Пайан иртенпех Смо.}г 
нӑйа правиттёлствйна хирёҫ тӑракан 
ҫарсем пухӑнаҫҫё. Смо^нӑй умён^е 
лакёр пекех салтаксем, красноквар-
тейтсӑсем вырнаҫнӑ. Пур утӑмра та 
тупӑ, пулемет, пашал, помпӑ. По^ше-
виксем салтаксене правиттёлства сир-
пётсе антарса, влаҫа советсен аллине 
илме •ҫёнеҫҫё... (В у л а м а щарӑнса). 
Анне, Смо-райра хёҫ-пйшал салатаҫҫё, 
тенё. Пирён атте те ҫаванта кайрё ]> -
ха? 

Ҫтеппанӑвнӑ. Ҫаванта ҫав. Вёсем 
ёҫлекен савӑтри раподасем пайан 
ирех унта кайнӑ. 

Ан>уттӑ. Мӗн тӑваҫҫё вара вӗсем 
унта? 

Ҫтвппанӑвнӑ. Мён каларё-ха аҫу? 
Хёҫ-пӑшал илотпёр те Ҫимний тво-
реса кайса правиттёлствӑна салатса 
йаратпар. Унтан, хамйртан правиттёл-
ства тйватаӑр, терё. 

Ан)уттӑ. Атте те кайагТ'-и вара? 
Ҫтеппанӑвнӑ. Кайа*. ^им-ха, сасӑ, 

илтёнет. Пӑлтара тухса пӑхам-ха. 
Такшин килнё пев туйӑн^ё. ( Т у х а т ) . 
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С м о Л) н ӑ й, 

II нӑш ет&енӑ. 
Ҫавсемех. Ҫтеппанӑвиӑ хыҫҫӑи хваттере Солтаттӑв кёрет. Аллинпуе пӑшал. 

Ииҫиххи ҫимп^е помпӑсем. 
Ҫтеппанӑвнӑ. Килте ҫув ҫав. Найан 

ир тухса кайрӗ те, ха^ те таврӑнай-
марё-ха. Смо^нӑйа хӗҫ-пӑшал илме 
кайрӗ пулас. Кӗрсе тухӑп пушансан, 
терё. 

Солтаттӑв. кӑна епё Смо^нӑй-
ран. Курмарӑм-ҫке епӗ ӑна унта .. Ну, 
Ҫтеппянӑвнӑ, хӗпёрте: пайан Вӑхӑт-
лӑх правиттӗлствӑна сирпётсе антарса, 
влаҫа хамӑр алла илетпӗр. Епёр: пур 
влаҫ та советсен аллинце пултар, тет-
пӗр. Пайан Вӑхӑглӑх правиттӗлствӑна 
—тёрлӗ Керенскисене, Тереш^ӗаккӑ-
сене—кайук! Пайан пурне те хӗҫ-пӑ-
шал па^ёҫ. Ӑҫтан каймаллине, ыён 
тумаллине каласа па^ӗҫ. 

Ҫтвп панӑвнӑ. Такҫанах ҫапла кирлӗ. 
Такҫанах вбсене сирпётмелле, атту 
пирӗн ёвсе ҫине хӑпарса ларнӑ та 
комантӑвӑ!' туса кйна лараеҫб. 

Солтаттав. Ленин йулташ та: Вӑхӑт 
ҫитрӗ ёнтӗ, раподасемпе салтаксен 
влаҫа халех востани туса ҫӗнтерсе 
илмелле, тет. 

Ҫтеппанӑвнӑ. Левин йулташ та вара 
таврӑннӑим? Фин^антине кайвӑ тесе 
пӗлтере^ӗҫ вӗт... 

Солтаттӑв. Калама йурамас?. Ан^ах 
сана калам: вӑл кунта. Тротски йул-
ташна нӗрле Смо.рӑйра йул^ӗҫ. Хӑйне 
паллаттарасшӑн мар пулас урӑх тум-
тир тӑхӑннӑ. Епӗ ӑна тёл лултӑм та: 
Ленин Йулташ есӗ мар-и, терӗм. Вӑл 
мана куҫ хӗсрё те: ан шарла, терӗ... 
Кунта вӑл. Никама та ан кала. 

Ҫтеппанӑвнӑ. Ленин йулташ та 
кунта пулсан вара хӑрамалли ним те 
ҫук. Апла пулсан Вӑхӑтлӑх правит-
тӗлствӑна. есё калана пекех, кайук! 

Солтаттӑв. Ну, епӗ васкатӑп. Пет-
ров йулташ килсен, •рсрах •ҫуптӑр вал 
Ҫимний йеннелле. Ну сывӑ пулса тӑ-
рӑрха. (Тухма тытӑнат. Ҫав вӑхӑт-
рах Петров кёрет. Аллинще пӑшал. 
Кӑкӑрё урлӑ пулемет ленттисем 
ҫакса Ианӑ). 
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III -мӗш 
Петров. Сывӑ-и, Солтаттӑв йулташ. 

Ну, мӗнле ёҫсем? 
Солтаттӑв. Сав аатна килтӗм. Сана 

шыраса. Ӗҫссм лай&х пыраҫҫӗ. Ҫимний 
патне пухӑнма каланӑ. 

Петров. Мӗн мана шырамалли пур? 
Епӗ пайан иртенпех Смо^нӑйра. 

Солтаттӑв. Курмарӑм-ҫке епӗ сана 
унта. Ну, ку йурё... «Аврорӑ» туппи-
сене куртӑн-и? Мӗнле Ҫимний ҫнне 
тӑратса хунӑ.?!. 

Петров. «Аврорӑ» кӑна мар, Петро-
павлӑвски крепиӑҫрен те тӗллеҫҫӗ-ха 
увта... 

Согҫтаттӑв. Ха-ха-ха! Ну пайан 
Керенскиве шара пула¥ еппин... 

Петров. Ну, кайӑпӑр. Епӗ пӗр ми-
нутлӑха кӑна кӗрсе тухас терӗи. 

с^енӑ. 
(Арӑмне) Ну,~арӑм. Вӑхӑтлӑх правит-
тӗлствӑна ҫӗмӗрме кайатпӑр. Есӗ кунта 
хӑраса ан лар. Тупӑсем, пӑшалсем 
пеме пуҫласан, ан хӑрӑр. Пурте Ҫим-
ний пан^е пула^. Пирӗн района пе-
меҫҫӗ. 

Ҫтеппанӑвнӑ. Каймалла пулсан, 
кай. Епӗ сана тытса •рраймӑп. Пурте 
кайаҫҫӗ те, пӗ^-ҫен тӑрса йулаймйн 
ӗнтё. Хамӑр раподасен ёҫне тума 
кайатӑн вӗт. Кай, кай, епӗ тытса та 
мастӑп. 

Петров. Миҫе сехет-ха? 
Са^кка. Вуннӑ! 
Петров. Вунпӗр сехете ҫитме ка-

лана,. Ну, сывӑ пулӑр. Кайатпйр. Ан 
хӑрӑр... 

Солтаттӑв. Ур-р-р-а! (Тухса кшЩҫ^). 

1У-мӗш с^енӑ. 
Сщенӑ хыҫёнпуе пгупӑ сасси илтёнсе кайат. Малтан пёрерён переҫҫё, унт 

харӑсӑн та илтёнет. Унтан хытӑран хытӑ переҫҫё. 

Ай)уттӑ. Анне, мӗн сасси ьӑл? 
Ҫтеппанӑвнӑ. Тупӑ переҫҫё. По^ше-

виксем пуршуйсене ҫӗмӗреҫҫӗ. 
Агҫуттӑ. Хӑратӑп елӗ... Кунталла 

пемеҫҫӗ и? 
Ҫтеппанӑвнӑ. Куцталла мар. Ҫимний 

ҫпне переҫҫё. 
Сан>кка. Епӗ хӑрамастӑп. Епё ним-

рен те хӑрамастйп. Маншӑн пулсан. 
шуйтан та пурӗ пӗрех... 

Ан,уттӑ. Анне, епӗ хӑратӑп... 
Ҫтеппанӑвнӑ. Мён хӑраыалли пур 

унта: кунталла пемеҫҫӗ вбт. 
Ан,уттӑ. ^ӳре-ҫе куҫӗсем •ҫётреҫҫё 

те... 
(Пӑлтӑрта темскер ӳкет). 

Ҫ и м н и й т в о р е т с . 



V м ӗ ш с ^ е н а 

Ҫавсемех, тата Иваитсов хресщен. 

Ивантсов (хашкаса щупса керсе) 
Тархасшӑн, тупата туршӑн, пытарӑр-
ха, мана. Краул! Пётереҫҫё! Мана тёл-
лесех переҫҫё... Пытарйр-ха, тархас-
шӑн... ҪВӑр-вар сетел айне кёрсе ла-
рат. Сацккапа Ац,уттӑ хӑранӑ. 
Ҫтеппанӑвӑ тёлёнсе пӑхса тӑрат). 
Краул! Краул! Пётереҫҫё! 

Ҫтеппанӑвнӑ. (Сётел патпе пирса) 
Ей, му^и, ухмаха йернёпм есӗ?.. Тух 
халех сётел айён^ен. Кӑшкйрма та 
пӑрах. А^асене хӑрататӑн. Каласа 
пар, мӗнле ҫын есӗ? 

Ивантсов (сётел айёнщен). Краул! 
Краул! 

Ҫтеппанӑвнӑ. ^арӑн, хетӗп. Тух ха-
лех сӗтел айён^ен. 

Ивантсов (пуҫне кӑларсӑ). Шав ту-
пӑеемпе переҫҫӗ те... Тухмастӑп епё. 
Авӑ, тата переҫҫё... Краул! (Каллех 
пытанат). 

Ҫтеппанӑвнӑ. Кунта пемеҫҫё вӗсем. 
Бӗсем Ҫимний творес ҫине переҫҫӗ... 

Ивантсов (пуҫне кӑларсӑ). Ну?! Т)ӑ-
нах-и? Суймастӑн-и? Сйхсйх. Тупата-и? 

Ҫтеппанӑвнӑ. Кунталла пемеҫҫёвё-
:ем. Каларӑм вёт пӗрре. 

Ивантсов. Апла пулсан, тухма та 
Ву̂  еппин. (Т у х а т ) . Камсем переҫҫӗ 
вар 1? 

Ҫгеппанӑвнӑ. По^шевнксем улпут-
зене ҫёмӗреҫҫӗ. 

Ивантсов. Улпутсене-и? Улпутсене 
1улсан, мана кӑна кала. Епёр хам&р 
!ал ҫумён-р Ухтӑмски улпут ҫуртне 
;ур сехетрех нвмӗн хӑварми салатса 
1ӑрахрӑмӑр„. Кунта та апла улпут-
!ене? 

Ҫтеппанӑвнӑ.ҪаЬсене ҫав, Есӗ хйра-
•ӑн. 

Ивантсов. Улпутсене, тесен, епӗ хӑ-
1ас ҫук/рӗ. Малтанах каламалла-рё... 
^тту епё мана ^тёллесе переҫҫӗ пу^ 

тесе шӑлт ӑсран кайрӑм. А камсем 
переҫҫё терён-ха есё? 

Ҫтеппанӑвнӑ. Пофшевиксем. 
Ивантсов. По^шевиксем! Хм... Сан 

а^усем те пур яккен. Миҫене кайнй? 
Шкула ҫӳреҫҫё пу.$... ^им-ха, епё хам 
та по^шевик вёт... 

Ҫтеппанӑвнӑ. Ло^шевик?! Но^ше-
викеем сан пек хӑраса ҫӳремеҫҫё. Авӑ 
вёсем мён тӑваҫҫё. Итле! (Тупӑ сасси). 

Ивантсов. Ну епӗ хӑравҫйрах по^-
шевик пулам. Ан§ах ҫапах еп по^ше-
вик... Ҫийес кил^ё, спрён пӑртак ҫй-
кӑр ҫук-и? Ну, мёнле? 

Ҫтеппанӑвнӑ. Ҫйкӑр ҫук. Пайан 
лавккасем суттумарёҫ те, йшймерӗмӗр. 

Ивантсов. Апла пулсан епё ларам-
ха ҫакӑнта. (Ларат) . Ӗҫлеме килтём 
хулана. Ӗҫ нуыай, терёҫ те. Хам епё 
Ветски кёпёрнин^ен. Иатпа хушамат 
манӑн: Иван Ивантсов. Пайан ҫеҫ 
ҫитрӗм те—пере те пуҫларёҫ. Хӑра-
ман ҫын та хӑрамалла. Кун пек пу-
лассине пёлнё пулсан, килтех кймака 
хыҫён$е хёсёнсе лармалла мён... 

Садика. М у р , есё хӑна ху по^ше-
вик, терён. Есӗ меншевик мар и? 

Ивантсов. Мевшевик, меншевик! Са-
май ҫавӑ. Калама маннӑ. 

Са^кка. У, хӑравҫӑ. Сухалне пёр 
артӑн ӳстернё, хӑй мулка^ пек хӑра¥. 

Ивантсов (тӑрса). Мулкац?! Иепле 
епё мулка^?! Еп сана, машшеннёк. 
Иёмне антарӑп та акӑ хулӑпа. Сухала 
та тата намӑслантара?... {Тулта Урррп\ 
Уррра\ сасӑсем илтёнсе кайаҫҫё. Па-
шал пени ҫывӑхрах). АЙ, ай, каллех 
пуҫланҫё... (Хыпаланса щупса ҫӳреме 
пуҫлатКаллех кунталла килеҫҫӗ... 
Краул! Ӑҫта пытанас... 

Сап)кка. Ав камака хыҫне кёрсе тӑр. 
Хӑравҫӑ мулка^! 

Ивантсов. Йурё йурё. (Кёрсе тӑ-
рат). 
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У1-мӗш сдонӑ. 
Соттӑв красноквартейтсӑ кёрет. 

Соттӑв. Ну, Ҫтеппанӑвнӑ, ёҫсем 
дай&х пыраҫҫё. Ха^ кӑна пӗр отрет 
йунккёрсене салатр&мӑр. Тӗсӗ те йул-
марӗ: пӑррр! ан^ах ҫерҫи пек салан-
-§ӗҫ. Петров йулташ та унтах. Пит 
паттӑр ҫапӑҫа^. Иалан малтан пыра^. 

Ҫтеппанӑвнӑ. Аила пулсан лайӑх. 
Мёнле, вилнисем те пур-и? 

Соттӑв. Унсӑр пула¥-и вара вӑрҫӑ. 
Ҫапах епӗр ҫӗнтерсе пыратпӑр. 

Садика. Ура! Ура! 
Ивантсов (кӑмака хыҫёнщен). Ура! 

Ура! 
Соттӑв. Кам тата сирӗн унта? Ҫын 

сасси мар-и? 
Сап,кка. Меншевик унта. 
Соттӑв. Мёнле меншевик? 
Са^кка. Ветски меншевик. 
Соттӑв. Ха-ха-ха! Ӑҫта-ха вӑл Ветс-

ки меншевик (кӑмака хыҫёнщен 
Ивантсова кӑларат) Ха-ха-ха! Мӗн 
тума кӗрсе ларнӑ есӗ унта? 

Ивантсов. Унта канёҫлӗрех. Тупӑ 
сассине йуратмастӑл епӗ. Ҫавӑнпа кёр-
се ларнӑ. 

Соттӑв. Авӑ мён иккен вӑл. Апла 
пулсан, а¥а-ха канлӗрех вырӑна. Епӗ 
сана канлӗ вырӑн тупса парӑп. Тыт 
пӑшал! (Пӑгиал парат. Легиё илмест, 
ку тыттарат. Йулашкиищен сапах 
илет). 

Ивантсов. Епӗ пеме пӗлместёп вӗт. 
Соттӑв. А¥а, а?а, унта вӗренӗн. Епӗ 

те пеме пёлместёметё те, цасах вё-
рентрёҫ. 

Ивантсов. Тупата туршӑн, пӑшалне 
тытма та пёлместёп, тата хӑратӑп... 

Соттӑв. Ну, Ҫтеппанӑвнӑ, сывӑ пул-
ха, ҫак мулине ҫут тёнҫе кӑтартам-ха 
пёрех хуТ| (Тухса кайаҫҫё. Тулта шав 
пӑшал псреҫҫё. Рапощщи хваттерён-
ще пёр самант пёр саепуӳ те ҫук. 
Унтан сасартӑк Солтаттӑч щупса 
кёрет). 

VII мӗш с&енӑ. 
Солтаттӑв. Ҫтеппанӑвнӑ, тумлан-ха 

хӑвӑртрах, •рсах урама тухса кёрер. 

Ҫтеппанӑвнӑ. Тата мӗн пулцӗ? Упӑш-
кана тем мён пулмани? Кала хӑвӑрт-
рах. 

Солтаттӑв. Тумлан, тумлан. 
Ҫтеппанӑвнӑ ([тумланат). Мӗн П"Л-

•ҫё тата? 
Солтаттӑв. Тулта калӑп. (Туха\ҫё. 

Пӑртак тӑрсан аманнӑ Петрова'уа-
вӑтса кёреҫҫё). 

VIII мӗ1 
Петров. Хуллентерех, хуллентерех. 

Ыраттаратӑр. Ах, ах! 
Солтаттӑв. Акӑ кунта вырттарар-ха. 

(Вырттараҫҫё. Ащи^ем йёме иуҫлаҫҫё). 
Ҫтеппанӑвнӑ. Са^кка, А^уттӑ, ан 

йёрёр. Аҫӑвӑра канлёх кирлё. Т)арӑ-
нӑр. 

Петров. Шыв. (Параҫҫе'). Мӗнле? 
Ҫимнийе илнёи-ха? 

Солтаттӑв. Ҫимний патне ҫитрёҫ 
пулмалла ёнтё. Йунккёрсен^ен пёр 
отре^ё парӑннӑ/рё пире. 

Петров. Шыв, шыв! Пӗтём ӑшцик 
ҫуна¥. (Ёҫтереҫҫё) Ах, вплетёп пу^. 
Сывлама та йӑвӑр. Сан>кка, Авдттӑ, 
килёр-ха кунтарах, сире пӑхса йулам. 
(Пӑхат). Куҫ та тётреленет, на^ар 
куратйп... Солтаттӑв йулташ, кунтаиха 
есё? Ҫумри пӑшала Са^ккана пиллесе 

с^енӑ. 
хӑваратӑл. (Сацккана) Са^кка, есё 
ман пйшала пл. Ман пекех рево^ут-
сишён тӑрӑш. Мая пекех ҫирӗп по.$-
шевик пул... Ах, сывлӑш патёрёнсе 
ҫитрӗ... Ҫтеппанӑвнӑ, сана йулгашсем 
пӑрахмёҫ, а^асене лайӑх ^стер... Ан,ут-
тӑ, кил "вуп тӑвам. Шыв, шыв! 

Солтаттӑв. (Ҫтеппанӑвнӑна) Кӑкӑ-
рён-ҫен тивнё. 

Петров. Ҫимнийе илнё-ши? Ҫавна 
пёлесрӗ. Унтан, вилсен те ним те 
мар. Ҫывӑрас килет... 

; (Тулта пӑшал сасси. Ура/кӑшкӑр-
ни илтёне-илтёне кайат. Рапощщи 
хваттерёнще пурте Петров тавра 
тӑрса пуҫёсене щиксе тӑраҫҫё. Са-
сартӑк алӑк уҫӑлса кайат те Сот-
тӑвпа Ивантсов кёреҫҫё). 



1Х мӗш с&енӑ. 

Соттӑв. Ура! Ҫимнийе илтёмёр. Вӑ-
хӑтлӑх правиттӗлствӑна шӑкӑрах хупса 
хутӑмӑр. Пёр Керенски ан$ах тарса 
ёлкёрнё... Мӗн, Петров йулташ ранӗн 
иулнӑим? 

Солтаттӑв. Ранӗн ҫав. Хытах ти-
гертнӗ. Нумай пурӑна¥и? 

Петров. Шыв, шыв! Темскер кӑш-
кӑрнӑ пек пул^ӗ. Кам кӑшкӑр^ё. 

Соттӑв. (Мала тухса). Петров йул-
таш, Ҫимнийе илтӗмӗр. Правиттёлствй-
на сирпётрӗмӗр. Влаҫ советсен аллин^е! 

Петров. Влаҫ советсен аллинзе... 
Ёмётленни, ӗҫлени ҫитрӗ иккен... Ха^ 
канлӗ вилме те пултаратйп... Сывӑ 
пултӑр пролеттарлй рево^утси!. Ах, 
ах! Ҫ^лё... Ҫутӑ... Ҫутата!.. Лайӑх... 
мана. ((Т)арӑнаш. Унтан тӑсӑлса 
вилсе каИат). 

СолТаттӑв. Вилцё. 
Ҫтеппанӑвнӑ. Вилцё, ӗҫхалӑх ирӗкӗ-

шёнех пуҫне хума шеллемерё. 
Ивантсов (йёрет). Кам пӑхӗ ун 

а^исене. Ӑҫта кайса •ҫккёҫ пуҫӗсене... 
Шел.. Шел... 

Солтаттӑв. Ав йёрёр. Ӗҫхалӑхё унӑн 
вилёмне манас ҫук. 

Соттӑв. Ан йёрӗр. Епёр ҫемҫе •§ё-
реллё ҫынсем мар, енёр по^шевиксем... 
Ан йёрӗр. 

Ҫтеппанӑвнӑ. Пурте, пурте урама! 
Ӑҫта пӑшал! А^асем, есёр̂  те манпа... 
Патрон ҫёклесе тӑратӑр. Ӑҫта пйшал! 
Соттйв, а*а йертсе кай. Кайран ӑна 
пытарӑпӑр. Ха.^ ӑна ним те кирлё 
мар. Ураыа! Урама! Пурте пуршуй-
семпе ҫапӑҫма! (Пурте тухса кайаҫҫё. 
Петров пёщщенех выртса йулат). 

Т)аршав, 

Я 

Ревофутсишӗн кӗрешсе вилнисене пытарнӑ вырӑн 
(Ленинкратри Марссӑва полӗ). 
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