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“Студент күзлеге”       ТАНЫЙСЫЗМЫ? КЕМ БУ?

Була бит ул шундый кешеләр: алар – сезнең төркемдә бер семестр гына 

укыткан, яки гомумән укытмаган, я атна саен дәрестә очраша торган 

укытучылар. Минем өчен ул укытучы бик кызыклы шәхес, шуңа күрә мин аның 

студентлар белән мөгамәләсен күзәтергә яратам. Әйе, әйе... Дөрес укыйсыз: 

күзәтергә. Ул коридорда очраган саен     (ә ул анда еш күренә), укучылар аның 

белән ерактан ук исәнләшә, ул исә, үз чиратында, күп студентларга исеме белән 

эндәшә (бу асыл сыйфаты миңа аның бигрәк тә ошый, чөнки кайбер укытучылар 

сынау вакытында да исем, фамилияңне зачеткадан карап кына эндәшәләр), 

хәтта, вакыты булса, туктап, аларның хәлләрен белешә, укулары, курс эшләрен 

кемнән алуы турында да сорашып тора. Аеруча аны ерактан килгән студентлар 

бик ярата. Кызык, нигә микән? Бәлки, зәңгәр күзләре өчендер?

Бөтен сер аның тышкы кыяфәтендә. Зәвыклы киенүен әйтеп тә торасы юк 

инде. Кулыннан төшмәгән телефоны – аны сыйфатлаучы атрибутларның берсе: 

аның һәрвакыт элемтәдә булуы күпләр өчен бик мөһим. Әйтерсең ул – күзәтүче.
Ә сез АНЫ таныдыгызмы? Кем соң ул? Җавап – киләсе санда!

Була бит ул шундый кешеләр: алар – сезнең төркемдә бер семестр гына 

укыткан, яки гомумән укытмаган, я атна саен дәрестә очраша торган 

укытучылар. Минем өчен ул укытучы бик кызыклы шәхес, шуңа күрә мин аның 

студентлар белән мөгамәләсен күзәтергә яратам. Әйе, әйе... Дөрес укыйсыз: 

күзәтергә. Ул коридорда очраган саен     (ә ул анда еш күренә), укучылар аның 

белән ерактан ук исәнләшә, ул исә, үз чиратында, күп студентларга исеме белән 

эндәшә (бу асыл сыйфаты миңа аның бигрәк тә ошый, чөнки кайбер укытучылар 

сынау вакытында да исем, фамилияңне зачеткадан карап кына эндәшәләр), 

хәтта, вакыты булса, туктап, аларның хәлләрен белешә, укулары, курс эшләрен 

кемнән алуы турында да сорашып тора. Аеруча аны ерактан килгән студентлар 
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Ә сез АНЫ таныдыгызмы? Кем соң ул? Җавап – киләсе санда!

Кыш бабай кунакка килде. Без аны махсус чакырдык. Сораулар күп иде. Кыш 

турында Кыш бабайдан да яхшырак кем белә? 

- Кыш бабай, исәнме! Хуш килдең! 

- Исәнмесез, дусларым, исәннәрме сез?! 

- Кыш бабай, син быел бик җиңелчә киенгәнсең әле. Өстеңдә тун булса да, 

юка күренә... Җитмәсә, бераз соңардың да.

- Минем өс киемем кәефемә карый.  Быел күңелем мөлдерәмә... 

Дөньяларыгыз тыныч түгел бит, фаҗигаләр күп...  Шулай да үз-үземне кулга алырга 

кирәк инде, катыланырга. Менә бәйрәмнәр үтсен әле, тунымның калынрагын 

киярмен!

- Кыш бабай, ә син кайда яшисең соң? Торыр урының бармы?

- Мине Устюг шәһәрендә яши дип әйтәләр дә инде, анда мин кереп кенә 

чыгам шул. Минем торган җирем – күңел түре. Мин һәркемнең күңелендә яшим. Ә сез 

шуны аңламыйсыз, мине әллә кайларда яши дип фаразлыйсыз... Көлдерәсез!

- Җәй көне дә шунда торасыңмы?

- Җәен мин йокыга талам. Кешеләргә хәтерем кала: кыш көннәрендә җәйне 

уйлыйлар да минем күңелем тула, җеби башлыйм, ә җәй көне беркем дә кыш турында 

уйламый. Шуңа йокымнан уятучы да юк. Дөрес, август аенда кыраулар җибәрергә 

уянам.

- Кыш бабай, сине бик мәрхәмәтсез, диләр... Дөресме шул сүз?

- Мин булмаган илләрдә мәрхәмәтсезлек  юктыр, дисез инде алайса. Менә 

Африканың, Һиндстанның кайбер якларында беркайчан да кар ятмый, ә балалар 

ачлыктан, сугыштан үлә... Мәрхәмәтлелек хисе кешенең үзенә салынган, минем 

катнашым юк. Күңел түрендә яшәгәч, мин бик яхшы күрәм моны. Шуңа яхшы күңелле 

кешеләргә бүләгем дә зурдан, ә мәрхәмәтсез кешеләрне мин урап узам. 

- Алайса, әйт инде, синнән бүләк сорау – юләрлек түгелмени?

- Нишләп юләрлек булсын?! Сез сорагыз, биреренә ышаныгыз һәм барысы 

да сез дигәнчә булыр! Үзегезгә ышанмаган кешеләрне яратасызмы сез?! Менә мин дә 

шулай. Ышанган кешеләр генә миннән нидер өмет итә ала.

- Капчыгың зур күренә... Һәркөн бүләк таратасың, ә ул һаман кечерәйми.. 

Моның сере бардыр инде.

- Әлбәттә, бар. Минем капчыктагы бүләк урыны бушамый бит, анда 

кешеләрнең шатлык-сөенечләре кереп урнаша һәм яңа бүләккә әверелә. Сез дә 

башкаларга бүләк бирсәгез я яхшылык кылсагыз, үзегезгә әйләнеп кайтыр. Тик шуны 

онытмагыз: яхшылык – яхшылык булып, явызлык – явызлык булып кире кайта. Бу – 

табигать кануны бит инде, сез шуны белми идегезмени?!

- Беләбез... Тик тормышта еш кына киресенчә дә була бит... Менә сез 

беркайда да эшләмисез, үзегез бүләк таратып йөрисез... Безнең дә шулай яшисе килә!

- Ә кем әйтә мине эшләми дип?! Карагыз: кар бөртеге – бу кемнең хезмәте? 

Ясап күрсәтегез әле?! Аннан шуны җил белән бөтереп алып, буранга әверелдерегез, 

биек-биек кар көртләре өегез. Елгадагы суны бозга катырыгыз, тәрәзәләргә бизәкләр 

чигеп китегез. Булдырырсызмы?! 

- Юк, Кыш бабай... Без аның нигә кирәк икәнен аңламыйбыз...

- Кышның кадерен белү өчен, кышсыз яшәп карарга кирәк. Мин сезнең 

кавемне төрле авырулардан саклыйм, ихтыяр көчен, яшәү көчен арттырам. Җәй – 

йомшак, матур, җылы, ләкин Кыш – гадел. Көчсез, куркак, җебек кешеләр белән мин 

дус түгел. Нык булырга, гадел, көчле булырга кирәк!

- Кыш бабай, алайса, әйт инде, безне яңа 2014 нче елда ниләр көтә?

- Беренчедән, кышкы сынаулар көтә. Мин сезгә салкыннар, бураннар 

җибәреп, өшетеп-туңдырып сынаячакмын. Бирешмәгез, нык торыгыз! Аннан матур яз 

килер. Җиңел сулап куярсыз, кышны исән-сау чыкканыгызга, сынауны яхшы узганга 

сөенерсез, бәйрәм итәрсез. Җәй көне үзегезгә ни теләсәгез, шул булачак, чөнки мин бу 

вакытта йоклыйм. Аннан көз килеп җитәр. Бу – эш вакыты. Көз көне эшегез тыгыз 

булачак. Әзерләнегез! Максат куегыз! Яшәгез! Һәм, Алла теләсә, тагы сезнең белән 

очрашырбыз.

- Алла теләсә, дисең, син Аллага ышанасыңмыни?

- Ышанычсыз яшәп булмый. Кыш бабай да ышанырга тиеш. Ышаныч – 

мине ел саен сезнең янга алып килә торган көч. Җәй буе “мине оныттылар инде, мин 

беркемгә дә кирәкмим”, дип үпкәләп ятсам, хәзер сезнең янда булыр идемме мин?! 

Юк! Күңел түрегездә мин ышаныч белән бергә яшим һәм һәрвакыт аны үзем белән 

йөртәм. Мин ышанам: киләсе ел тагы күрешәчәкбез!

- Күрешербез, Кыш бабай! Синең дә яңа елың матур булсын! Рәхмәт сиңа! 

- Сау булыгыз, дусларым! Тәнегез дә, рухыгыз да сау-сәламәт булсын!

Менә шундый сөйләшү булды Кыш бабай белән. Нәрсә бүләк итте дисезме? 

Яктылык. Матурлык. Ышаныч... Ә сез Кыш бабайга ышанасызмы?

Яна ел белэн!Яна ел белэн!
ХӨРМӘТЛЕ ОСТАЗЛАР ҺӘМ СТУДЕНТЛАР! КАДЕРЛЕ ДУСЛАР!ХӨРМӘТЛЕ ОСТАЗЛАР ҺӘМ СТУДЕНТЛАР! КАДЕРЛЕ ДУСЛАР!ХӨРМӘТЛЕ ОСТАЗЛАР ҺӘМ СТУДЕНТЛАР! КАДЕРЛЕ ДУСЛАР!

Берничә көннән без яңа, 2014 нче ел исәбе белән яши 

башлаячакбыз. Бәйрәм алдыннан һәрберегезгә әйтер сүзебез, 

теләкләребез бар.

Узган 2013 нче ел безнең тормышка күп кенә яңалыклар алып 

килде. Шатлыклары да, борчулары да булды, кемдер тапты, кемдер 

югалтты. 

Ни генә булмасын, тормыш дәвам итә. Һәм аны кызыклы, 

тулы, бәхетле итү – безнең кулларда. Без киләчәгебезне үзебез 

корабыз. Нәрсә генә эшләсәк тә, кылган гамәлләребез өчен бары тик 

үзебез генә җавап бирә алабыз.

Яңа елда бер-беребезгә мәрхәмәтле булыйк. Бер-беребезне 

туганнарча күтәрик, эшләгән эшләребезгә, шатлык-куанычларга 

бердәм сөенә белик, чөнки без – бердәм гаилә.

Тормышыбыз якты, матур булсын. Күңел түрендә йөрткән 

хыяллар чынга ашсын. Яныбызда сер бүлешердәй ышанычлы якын 

кешеләр яшәсен. Яңа ел котлы – бәхетле булсын, дуслар!
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Ә СЕЗ ЫШАНАСЫЗМЫ?
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ш а я р а

Кышкы моңнар
<…> Шул эйфория хәлендә баскычтан менеп барганда, 

арттан, диварларны яңгыратып, усал тавыш яңгырады:
- Син! Кичә “Цифрлат” кафесында нәрсә сөйләдең анда???

Укытучыдан моны көтмәгән идем... Аякларым чуалды. 
Егылам дигәндә, култыксага тотынып калдым.... Каян ишеткән?! 

Аһ, беттем... Кичә “Тукайның нәрсәсе бар инде?” дип сөйләнеп 
утыруларымны кайдан гына ишетеп алган укытучы?! Башта бер 
генә уй – качарга! Янәсе, ишетмәдем!

Йөрәкнең күкрәк читлегенә каты гына бәргәләнүен сизмәскә 
тырышып, халык агымына кушылдым да өскә ыргылдым. 

– Бигрәк куркак син, ә! – Әлеге тавышның хуҗасы эчен уа-уа 
көләргә тотынды. Ихтыярсыз артка борылдым. 

– Тфу, Илгизәр, син минем үлемемне телисеңме? – Бөтен 
булган ачуымны җыеп, төркемдәшемне китаплардан шактый гына 
авырайган сумка белән кыйныйсым килде. – Уф! Шайтан син, 
Илгизәр! – дидем дә горур гына атлап китәргә тырыштым. Ә ул кабат 
укытучыга охшатып тавышын үзгәртте дә, миннән көлеп калды: – 
Тукайны яратырга кирәк, Фәләнова! Зачет көтмә миннән!

Ха-ха-ха! Бик көлке дип белдеңме әллә, Петросян мәктәбен 
“5”легә тәмамлаган нәрсә”?! Сессия алдыннан болай куркытырга 
ярыймы инде? Болай да мидәге мәгълүмат тыгызлыгыннан 
кысылган күңел менә-менә бирешәм дип тора – бигрәк көчсез 
икәнмен. Ярар, ярар, Илгизәр Сәетович, исегезгә төшерермен әле, 
минем дә юмор хисем бар. Старостаң кем икәнен оныткансың, ахры?

Телефонымнан Хөсәеновка индивидуаль якын килергә 
исәпләп (Казан егетенә ярдәм итүче табылмас), старосталылык 
вазифаларын ихлас җитдият белән башкару сәбәпле, шаян 
төркемдәшемә SMS җыйдым: “Иртәгә “Татар әдәбияты 
тарихы”ннан өстәмә пар була. 8.30гә килү мәҗбүри.” Җибәрдем. 
Ирен читенә җиңүле астыртын елмаю элеп, сабак укытасы көнем 
турында уйлап куйдым. Ну син каптың, Хөсәенов!

(дәвамы киләсе санда)

<…> Шул эйфория хәлендә баскычтан менеп барганда, 
арттан, диварларны яңгыратып, усал тавыш яңгырады:

- Син! Кичә “Цифрлат” кафесында нәрсә сөйләдең анда???
Укытучыдан моны көтмәгән идем... Аякларым чуалды. 

Егылам дигәндә, култыксага тотынып калдым.... Каян ишеткән?! 

Аһ, беттем... Кичә “Тукайның нәрсәсе бар инде?” дип сөйләнеп 
утыруларымны кайдан гына ишетеп алган укытучы?! Башта бер 
генә уй – качарга! Янәсе, ишетмәдем!

Йөрәкнең күкрәк читлегенә каты гына бәргәләнүен сизмәскә 
тырышып, халык агымына кушылдым да өскә ыргылдым. 

– Бигрәк куркак син, ә! – Әлеге тавышның хуҗасы эчен уа-уа 
көләргә тотынды. Ихтыярсыз артка борылдым. 

– Тфу, Илгизәр, син минем үлемемне телисеңме? – Бөтен 
булган ачуымны җыеп, төркемдәшемне китаплардан шактый гына 
авырайган сумка белән кыйныйсым килде. – Уф! Шайтан син, 
Илгизәр! – дидем дә горур гына атлап китәргә тырыштым. Ә ул кабат 
укытучыга охшатып тавышын үзгәртте дә, миннән көлеп калды: – 
Тукайны яратырга кирәк, Фәләнова! Зачет көтмә миннән!

Ха-ха-ха! Бик көлке дип белдеңме әллә, Петросян мәктәбен 
“5”легә тәмамлаган нәрсә”?! Сессия алдыннан болай куркытырга 
ярыймы инде? Болай да мидәге мәгълүмат тыгызлыгыннан 
кысылган күңел менә-менә бирешәм дип тора – бигрәк көчсез 
икәнмен. Ярар, ярар, Илгизәр Сәетович, исегезгә төшерермен әле, 
минем дә юмор хисем бар. Старостаң кем икәнен оныткансың, ахры?

Телефонымнан Хөсәеновка индивидуаль якын килергә 
исәпләп (Казан егетенә ярдәм итүче табылмас), старосталылык 
вазифаларын ихлас җитдият белән башкару сәбәпле, шаян 
төркемдәшемә SMS җыйдым: “Иртәгә “Татар әдәбияты 
тарихы”ннан өстәмә пар була. 8.30гә килү мәҗбүри.” Җибәрдем. 
Ирен читенә җиңүле астыртын елмаю элеп, сабак укытасы көнем 
турында уйлап куйдым. Ну син каптың, Хөсәенов!

(дәвамы киләсе санда)

КӨНДӘЛЕК  (дәвамы)

Сессия вакыты. Артта – өч имтихан. Иң соңгысы – иң авыры. Укытучы 

зәһәр... Беркемгә дә яхшы билге куймый, ярты төркем, сугышка кергән партизан 

отряды кебек, имтихан вакытында кырыла. Ә безнең тизрәк авылга кайтып 

китәсе килә. Инде нишләргә? Соңгы кичтә староста бүлмәсенә киңәшкә 

җыелдык. Кемдер “Бүләк бирергә кирәк” дигән тәкъдим ясый. Бусы шунда ук 

кире кагыла, чөнки алдагы елларда укыган студентлар сөйләве буенча, бүләк 

бирергә җыенган төркем иртәнге сигездән алып төнге унбергә кадәр имтиханда 

утырган. Кырылганнар... Икенче тәкъдим: “Деканаттан сорарга, безне бик 

газапламасын иде... Куратор ярдәм итмәсме?” Карга күзен карга чукыймы 

инде?! Юк. Шул вакыт ТНВ каналыннан “Битва эскстрасенсов” тапшыруы 

башланды. Арадан берәү әйтә куйды: “Сихерләргә! Яхшы билге куйсын!” Әллә 

кызлардан гына торган төркем булганга, тәкъдим бик тә кызыклы тоелды... 

Икегә бүлендек: бер төркем интернеттан төрле сихер йолаларын казып 

чыгарып, шуларны кулланып карый. Ярый әле, укытучыларның 

фотографияләре дөнья челтәрендә эленеп тора.  Икенче төркем тулай торакта 

кәрт сала торган һәм “экстрасенсорик сәләт”е белән танылган студентны эзләп 

китте...

...Кайсы төркем артыграк тырышып ташлагандыр, ләкин икенче көнне 

укытучы имтиханга авырып килде. Кәефе юк иде. “Чумак методы” белән 

тылсымланган суны алдына китереп куйдык. Эчмәде.  Яхшы аура барлыкка 

китерә торган фен-шуй алымы белән җыелган букет тәрәзә төбенә очты. Җавап 

бирергә чыккан һәр студентка “Тополь-М” комплексы белән атака башланды... 

Бу сугыштан исән калучылар бармак белән санарлык иде. Шуннан соңгы 

елларда бу методның уңышсыз икәне безнең төркем тәҗрибәсе нәтиҗәсендә 

алтын хәрефләр белән студент елъязмасына теркәлеп калды....

Сессия вакыты. Артта – өч имтихан. Иң соңгысы – иң авыры. Укытучы 

зәһәр... Беркемгә дә яхшы билге куймый, ярты төркем, сугышка кергән партизан 

отряды кебек, имтихан вакытында кырыла. Ә безнең тизрәк авылга кайтып 

китәсе килә. Инде нишләргә? Соңгы кичтә староста бүлмәсенә киңәшкә 

җыелдык. Кемдер “Бүләк бирергә кирәк” дигән тәкъдим ясый. Бусы шунда ук 

кире кагыла, чөнки алдагы елларда укыган студентлар сөйләве буенча, бүләк 

бирергә җыенган төркем иртәнге сигездән алып төнге унбергә кадәр имтиханда 

утырган. Кырылганнар... Икенче тәкъдим: “Деканаттан сорарга, безне бик 

газапламасын иде... Куратор ярдәм итмәсме?” Карга күзен карга чукыймы 

инде?! Юк. Шул вакыт ТНВ каналыннан “Битва эскстрасенсов” тапшыруы 

башланды. Арадан берәү әйтә куйды: “Сихерләргә! Яхшы билге куйсын!” Әллә 

кызлардан гына торган төркем булганга, тәкъдим бик тә кызыклы тоелды... 

Икегә бүлендек: бер төркем интернеттан төрле сихер йолаларын казып 

чыгарып, шуларны кулланып карый. Ярый әле, укытучыларның 

фотографияләре дөнья челтәрендә эленеп тора.  Икенче төркем тулай торакта 

кәрт сала торган һәм “экстрасенсорик сәләт”е белән танылган студентны эзләп 

китте...

...Кайсы төркем артыграк тырышып ташлагандыр, ләкин икенче көнне 

укытучы имтиханга авырып килде. Кәефе юк иде. “Чумак методы” белән 

тылсымланган суны алдына китереп куйдык. Эчмәде.  Яхшы аура барлыкка 

китерә торган фен-шуй алымы белән җыелган букет тәрәзә төбенә очты. Җавап 

бирергә чыккан һәр студентка “Тополь-М” комплексы белән атака башланды... 

Бу сугыштан исән калучылар бармак белән санарлык иде. Шуннан соңгы 

елларда бу методның уңышсыз икәне безнең төркем тәҗрибәсе нәтиҗәсендә 

алтын хәрефләр белән студент елъязмасына теркәлеп калды....

Әллүкиче башындагы ботка имтихан вакытында тылсымлы рәвештә 

укытучы колагындагы токмачка әйләнә.

Әллүкиче башындагы ботка имтихан вакытында тылсымлы рәвештә 

укытучы колагындагы токмачка әйләнә.

Әллүкиче укыган төркемдә тарихтан семинар бара. Бер студент чыгыш 

ясый: “Гаяз Исхакый үлеп ятканда Зәки Вәлиди аның янына килгән дә: "Без бит 

бер милләт кешеләре, әйдә, көрәшик!" дигән”. 

Әллүкиче укыган төркемдә тарихтан семинар бара. Бер студент чыгыш 

ясый: “Гаяз Исхакый үлеп ятканда Зәки Вәлиди аның янына килгән дә: "Без бит 

бер милләт кешеләре, әйдә, көрәшик!" дигән”. 

Әллүкиче башка төркемнәргә сөйли: “Ә беләсезме, безнең төркем – иң шәбе! 

Без хәтта үз журналыбызны чыгарабыз!” Башкалар сүзсез кала, гаҗәпләнеп, 

әллүкичедән сорыйлар: “Нинди журнал соң ул?” Әллүкиче горурланып: “Безнең 

төркем журналы ул! Аның инде хәтта тышы – титул бите чыкты!”

Әллүкиче башка төркемнәргә сөйли: “Ә беләсезме, безнең төркем – иң шәбе! 

Без хәтта үз журналыбызны чыгарабыз!” Башкалар сүзсез кала, гаҗәпләнеп, 

әллүкичедән сорыйлар: “Нинди журнал соң ул?” Әллүкиче горурланып: “Безнең 

төркем журналы ул! Аның инде хәтта тышы – титул бите чыкты!”

Әллүкиче укыган төркемдә кушамат бирү бик киң таралган. Һәм, ни гаҗәп, 

бу бер дә үпкәләштән түгел, ә тиешле хәл диярлек. Кушаматы булмаган кешеләр, 

киресенчә, үпкәлиләр. Гадәттә, кушаматлар ассоциацияләргә һәм фантазиягә 

нигезләнеп кушыла. Мәсәлән, төркемдә Морис, Джулиан (“Мадагаскар”дан), ибн 

Ботан яки Тихий ботан һ.б. кушаматлар бар. Без аларга шул тиклем өйрәнеп 

беткәнбез ки, чын исемнәр итеп кабул итәбез. Бервакыт шулай укытучы 

контроль эшләрне тарата. Бер биткә студентның фамилиясе язылмаган. 

Укытучы сорый: “Бу кемнеке?”. Бер студент әйтә: “Морисныкы, апа”. Һәм без, 

башны да күтәрмичә, контроль эшләрне карауны дәвам итәбез. Укытучы берәр 

минут тын торганнан соң: “Анысы аңлашылды инде, әмма кем соң ул Морис?” - 

ди....

Әллүкиче укыган төркемдә кушамат бирү бик киң таралган. Һәм, ни гаҗәп, 

бу бер дә үпкәләштән түгел, ә тиешле хәл диярлек. Кушаматы булмаган кешеләр, 

киресенчә, үпкәлиләр. Гадәттә, кушаматлар ассоциацияләргә һәм фантазиягә 

нигезләнеп кушыла. Мәсәлән, төркемдә Морис, Джулиан (“Мадагаскар”дан), ибн 

Ботан яки Тихий ботан һ.б. кушаматлар бар. Без аларга шул тиклем өйрәнеп 

беткәнбез ки, чын исемнәр итеп кабул итәбез. Бервакыт шулай укытучы 

контроль эшләрне тарата. Бер биткә студентның фамилиясе язылмаган. 

Укытучы сорый: “Бу кемнеке?”. Бер студент әйтә: “Морисныкы, апа”. Һәм без, 

башны да күтәрмичә, контроль эшләрне карауны дәвам итәбез. Укытучы берәр 

минут тын торганнан соң: “Анысы аңлашылды инде, әмма кем соң ул Морис?” - 

ди....

Салкын...
"Салкын"-диләр,
Декабрь куыра...
Нәкъ җелеккә үтте бу суык.
Соңгы өмет булган яктылыкны,
Алып китте ялгыз кич сугып.

Соңгы түгел микән тукталышым,
Мин автобус көтәм калтырап.
Сүгенә-сүгенә кышның салкынына
Ләгънәт укып, җылы яз сорап.

Кыш кышлыгын итсә, яратмыйлар,
Бармы аның башка чарасы?
Килми аның үзенең горурлыгын,
Язга илтер юлга саласы.

Кышлар китсә галәм киңлегендә,
Ут калырмы икән, су микән?
...Күктә тәүге йолдыз бәргәләнә,
Минем күңел әллә шул микән?
Алсу Нургатина, 4 курс Мин көтәрмен

Кыш дип торма, кил син, сагындырма!
Бураннарга кил син уралып.

Каршылармын сине, җилләр белән
Ак карлардан алга юл ярып.

Язын килсәң, сине каршыларга
Гөрләвекләр булып агармын,

Сусаганда чәчең, битең буйлап
Язгы ләйсән булып тамармын.

Җәен килсәң, тәкыялар үреп
Юлларыңа чәчәк түшәрмен.

Татлы йокың бүлеп күзләреңә
Чык тамчысы булып төшәрмен.

Моңсу көздә, кошлар киткән мәлдә,
Киек каз юлыннан көтәрмен.

Юлың каплап, болыт үрелеп акса,
Сөю хисем кушып сүтәрмен...

Илназ Сибгатуллин, 2 курсКыш
Исем китеп карап тордым,
Тәрәзәдән мин тышка.
Каян килгән бу матурлык?!
Дөнья чумган аклыкка.
Кем шулай соң бөтен җирне
Төргән мамык юрганга?
Калын ак тунын киерткән
Йомшак, куркак куянга.
Мәңге яшел чыршыларны,
Ап-ак бәс сарып алган.
Ерактагы тау өстендә
Ак бүрекле наратлар,
Калын кар белән күмелгән,
Астагы вак куаклар.
Ап-ак карлы таулардан
Сузыла чаңгы эзе.
Ишетелә ерактан ук,
Балаларның көлүе.
Бик күп җирдә белмиләр дә,
Кышның нинди булганын!
Ә без менә яратабыз
Кышның салкын буранын.
Сәләхова Илүзә, 10 сыйныф

Яңа ел алдыннан  иске тормыш-көнкүреш әйберләреннән 
(өстәл, шифонер, телевизор, карават һ.б.)  котылу кабул ителгән. 

Франциядә Кыш бабай (аларча – Пер Ноель) Яңа ел төнендә килеп, 
балалар башмагына күчтәнәч салып китә. Ә бәйрәм хөрмәтенә пешкән 
пирогтан кемдер боб тапса, шул “боб патшасы” була, һәм бар кеше дә бу көнне 
аңа буйсынырга тиеш.   

Швециядә Яңа ел алдыннан балалар яктылык патшабикәсе булган Люцияне сайлыйлар. Аны 
акка төрәләр, башына шәмнәр белән бизәлгән таҗ кидерәләр. Люция балаларга – бүләкләр, ә йорт 
хайваннарына – төрле тәмлүшкәләр алып килә: песигә – каймак, эткә – сөяк, ишәккә – кишер.

Болгариядә дә Яңа ел шактый күңелле уза. Кешеләр бәйрәм табынына җыенып беткәч, бөтен 
йортларда да өч минутка ут сүнә. Бу мизгелләрне “яңа елда үбешү минутлары” дип атыйлар. 

Колумбиядә исә Яңа ел карнавалының төп герое – Иске ел – биек ходулидан балаларга 
кызыклы вакыйгалар сөйләп йөри. Паскуале Ата – Колумбия Кыш бабасы – фейерверклар оештыра.

Япониядә яңа ел төнендә 108 тапкыр кыңгырау чыңы ишетелә. Һәрбер чың кагу нинди дә 
булса тискәре хисне юк итә, дип санала. Алар алты: комсызлык, наданлык, усаллык, самимилек, 
ихтыярсызлык, көнчелек. Әмма бу алтының тагын унсигезешәр иярчене бар әле. Суммада – 108 
җыела. 

Италиядә
Традицияләр


	Страница 1
	Страница 2

