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Бу елгы белем бəйрəме безнең өчен бик дулкынландыргыч 
һəм шатлыклы көн иде. Ниһаять, без дə мəктəпне тəмамлап, 
беренче курс студентлары булдык!
Белем алуга керешкəнче, бу көнне бəйрəм итү Казанда матур 
гадəткə əйлəнде кебек. Быел да шундый тантаналы чара 
уздырылды.  
 “Казан” гаилə үзəге каршындагы мəйданда Казанның бөтен 

уку йортларының “беренче”лəре җыелган иде. Аларны яңа тормышка аяк басулары 
белəн котларга Татарстан Президенты Рөстəм Миңнеханов һəм Казанның барлык 
югары уку йорты ректорлары  килгəн. Үз чиратында,  Казан федераль 
университетының җитəкчесе Илшат Гафуров та “яшь” студентларга  укуларында 
уңышлар телəп, котлау сүзлəре җиткерде. 
Көн яңгырлы һəм салкынча булуына карамастан, күңеллəрдəге бəйрəм хисе 
югалмады, ə сəхнəдə барган концерт программалары күңеллəргə җылылык өстəде. 
Ул көнне беренче курс студентлары өчен яшьлəр арасында танылып өлгергəн T-Killah 
рэпере чыгыш ясады, шулай ук Казаныбызның күп кенə сəнгать коллективлары да 
əлеге бəйрəмгə үз өлешен кертте. 
  Яңа гына студент булучылар да җавапсыз калмады: үз вузларын яратырга, 
мөгаллимнəрне хөрмəт итəргə, үткəн буын тəҗрибəсен һəм традициялəрен онытмаска, 
бер гаилəдəй дус булып яшəргə сүз бирделəр.
Һичшиксез, еллар узгач, без бу көнне сагынып искə алырбыз. Аның җылы хатирəлəре 
безнең тормышыбызның тарих битлəренə мəңге кереп калачак...

   Баһавиева Айгөл һəм Гайфетдинова Дилəрə, 1нче курс

Камилə Рахманова, 1 курс
Менə тагы яңа уку елын башлап жибəрдек. Нəрсə бирер ул безгə, 
алда нилəр көтə? Мин инде, икенче курс студенты буларак, укуга 
иркенрəк, җиңел күңел белəн йөрим. Алда билгесезлек юк, бар 
да таныш. Ə менə безнең яңа килгəн студентларыбыз үзлəрен 
ничек итеп хис итə икəн? Беренче сентябрь көне керүгə 
шулкадəр күп яңа йөзлəр күренүе мине шатландырды, барысына 
да уңышлар телисе килде. Күзлəрендə ут яна, күңеллəрендə 
нилəр бар икəн? Ниндилəр алар − безнең  1нче курслар? Шуны 
белер өчен мин əле килгəн студентларыбызга берничə сорау 
белəн бардым.
Айгөл Баһавиева, 1 курс
− Айгөл,син безнең уку йортына кайсы мəктəптəн килдең?
− Мин Казан шəһəренең  Г.Ибраһимов исемендəге 17 нче 
номерлы татар гимназиясен тəмамлап, бирегə филология 

(тəрҗемəче) белгечлеге буенча  укырга килдем.
− Ни өчен безнең уку йортын сайларга булдың?
− Беренчедəн, əлбəттə, үз телемне яратуым, аның тормышында катнашу телəге һəм үземне 
миллəтемнəн башка күзалламавым мине бирегə алып килде.  Минемчə, бары тик миллəтенə  
тугры хезмəт итеп яшəгəн  кеше генə чын мəгънəсендə бəхетле була ала. Икенчедəн, əлеге 
уку йорты студентларының тату бер гаилə булып яшəвен күптəн ишетəм. Үземнең дə əлеге 
атмосферага кереп карыйсым, аның бер вəкиле буласым килде. Өченчедəн, монда үз-үзеңне 
табу өчен барлык мөмкинлеклəр дə  булдырылган, бары тик үзеңнең телəгең, ихтыяр көчең 
һəм харизмаң гына булсын! 
− Нинди хислəр белəн беренче парадан чыктың?
− Беренче пара кызыклы булды, вакыт үткəнен дə сизмичə калганмын. Аннан чыккач инде 
алда булачак лекциялəрне аңлаешлы итеп, язып өлгерə алырмын микəн дигəн уй борчыды, 
хəзер ансынына да иялəштек инде. 
− Алда нинди планнарың бар?
− Алдагы планнар −  беренче сессияне яхшы билгелəргə ябу. Куркыта, əлбəттə, лəкин 
укысаң, һичшиксез, телəгеңə ирешеп була!

...Җəй көне документ бирергə килгəндə, мин Казанның төзек, киң урамнарына автобус 
тəрəзəсеннəн карый идем дə, шул урамнарны инде КФУда укучы студент булгач, 
иркенлəп бер үтəргə хыяллана идем.
Һəм, ниһаять, мин ул урамнарны укырга барганда, укудан арып кайтканда арлы-бирле 
үтə башладым. Гади хыяллар чынга аша икəн ул. Шушы уку йортына керү хыялы да бер 
көнне чынбарлыкка əйлəнде дə куйды. Исемлеклəрне көтү, рейтингтан күз төшермəү, 
меңлəгəн догалар – барысы да артта калды. 
Лəкин... Көтеп үткəн көннəрне яңа, йокысыз төннəр алыштырды. Əлегə алар лекциялəр 
күчереп, өй эшлəрен эшлəп үтə. Лəкин тоясың: бөтен дөньяңның асты өскə килде. Син 
хəзер таныш түгел шəһəрдə берүзең. Синең тормышың хəзер үз кулыңда. Син хəзер 
бөтен əйбер өчен үзең җаваплы.
Хəтта дуслар да алмашынып бетте. Мəктəптə укыган чакта "мəңге югалмыйбыз" дип сүз 
куешкан кешелəр хəзер əллə кайда.  Ə ялгыш кына синең белəн бер институтка элəккəн, 
элегрəк бергə укыган вакытта бер-береңə ике сүз дə дəшмəгəн  классташың хəзер инде 
бердəн-бер юаныч булып кала түгелме? Аны күрү – өйгə кайтып килү сыман. Бетмəс 
сүзлəр – сагыштан качу чарасы. Бер зур шəһəр əллə нинди могҗизаларга оста икəн: аера 
да, кавыштыра да.
Студент булуның тагын бер, күплəргə таныш булган ягы –Универсиада авылында яшəү. 
“ДУ”ның үз романтикасы бар икəн. Монда караңгы төшкəнчегə кадəр халык мəш килə: 
велосипедта йөри, эскəмиялəрдə сөйлəшеп утыра, гитарада уйный, җырлар җырлый... 
Һəм һəрбер кеше монда – кабатланмас, үзгə шəхес. Монда – яшьлек, монда – контраст, 
монда – аерым бер дөнья. Җылы яктылык сирпелеп торган тəрəзəлəрдə – кемдер ашарга 
пешерə, кемдер бии, кемдер укый. Гомумəн, көндəлек тормыш челтəре астына 
яшерелгəн яшь чагыбыз шулай үтə безнең.
Безне студент тормышына алып кереп китүче тагын бер чара –“Яльчик” лагере сменасы. 
Бу үзенə бер өч көнлек тормыш. Бу − безне бердəм төркем, тату гаилəгə əйлəндерə торган 
чара. Гаҗəеп матур табигать кочагында урнашкан “Яльчик” күле фотоларда һəм 
күңелебездə калды. Бу смена – яңа шəхеслəр, онытылмас мəзəклəр, эссе дискотекалар, 
ашханəгə алтышар кеше җыелып керүлəр, кичке чаралар, иң актив һəм сəлəтле 
кураторлар. Əлбəттə, баш очында шаулый торган наратлар. Казанга кайткач, күкне 
каплаган озын һəм төз агачлар җитми кебек. Һəм тагын үз төркемең җитми, бергəлəп 
җырлаган җырлар җитми.
Без əле бер-ике атна тирəсе генə ИФМК белəн таныш. Без аның белəн əле дуслашып 
кына килəбез. Лəкин йөрəкнең шушы бүлекнең ритмында тибəсе килə, ə күңел мондагы 
бөтен кешене кочып алырга əзер сыман... Без тегеннəн монда йөгерəбез, бөтен əйберне 
дə татып карарга тырышабыз, үзебезне төрле яктан сыныйбыз. Беренче курс – яңа 
тормыш башлау белəн бер. 47нче автобус тəрəзəсеннəн күренгəн, иртəнге кояш 
нурларында җылынучы ИФМК бинасы безгə яңа офыклар, яңа юллар əзерли сыман...

Лəйсəн Хəерова, 1нче курс.

"Раушан"лы кадерле дусларыбыз!
Менə яңа уку елы башланды. Ул чыннан да яңа: яңа дəреслəр, яңа укытучылар 

һəм яңа студентлар, яңа исемнəр... Исемнəр дигəннəн, бүлегебезнең исеме дə 
быел өр-яңа: Габдулла Тукай исемендəге татаристика һəм тюркология югары 
мəктəбе дип атала. Татар телен һəм əдəбиятын гына түгел, ə татар һəм төрки 

дөньяны һəръяктан тирəнтен өйрəнүгə юнəлеш алып, өр-яңа максатлар 
билгелəдек. Юлыбыз якты, морадыбыз ачык һəм төгəл булсын. Бүлегебезнең 

бер бизəге булган "Раушан" газетасын үз иткəн, аның сəхифəлəренə сулыш 
өргəн җан дусларыбызга, безнең белəн кызыксынган барлык яшьлəргə һəм 

күңеле яшьлəргə яңа уку елында бетмəс-төкəнмəс энергия, яшəү дəрте, саулык-
сəламəтлек телибез! Уңышлар сезгə, кадерле дусларыбыз! 

Сезне яратып, сезнең "Раушан"ыгыз.        https://vk.com/raushan_ifmk

“Казан” гаилə үзəгендə гаилəле булдык“Казан” гаилə үзəгендə гаилəле булдык

Яңа сентябрь. Яңа студентныкы...Яңа сентябрь. Яңа студентныкы...

− Сəлам! Үзең белəн таныштырып кит əле.
 − Минем исемем Рахманова Камилə, миңа 18 яшь. Бу елны Казан шəһəренең 111  нче 
мəктəбен тəмамлап, Казан федераль университетының филология юнəлешенə белем 
алырга кердем.
− Безнең университетны ни өчен сайларга булдың?
− Балачакта ук бу якларга килеп чыкканда əлеге  мəһабəт, зур  бина белəн хозурланып 
йөрдем,  үсə төшкəч, шунда укыйсым килə башлады, ə инде өлкəн классларда 
хыялыма таба атлый башладым. Төрле конференция, олимпиада, бəйгелəрдə 
катнашып тəҗрибə җыйдым, көчемне сынадым. Вакыт җиткəч, кая укырга керермен 
дигəн сорау гомумəн тумады, чөнки үземне миллəтемə багышлаячагымны алдан ук 
белə идем. Халкыма файдалы  буласы, телемне үстерəсе, гореф-гадəтлəребезне 
сабыйларга җиткерəсе килде, шуңа күрə əлеге юнəлешне сайладым да инде.   Бер сүз 
белəн əйткəндə, тормышымны татар телемнəн башка күзалламыйм.                          
− Университетта тəүге көннəрең ничек үтте?
− Университеттагы беренче көннəрем бик ошады. Группадашларым да бик яхшы 
кешелəр, бу кыска вакыт эчендə тəмам дуслашып беттек, аларның хөрмəтен яулый 
алганга, мине староста итеп сайладылар. Эше бик күп булса да, əлеге вазыйфаны 
миңа ышанып тапшырганнарына бик шатмын. Аларның өметлəрен аклармын дип 
өметлəнəм.                                       
− Сессия дигəне куркытамы?
− Бик куркыта, чөнки бу əйбер əле безнең өчен таныш түгел. Аның ничек узасын 
əлегə күзалламыйм, шүңа күрə бераз борчылам. Əзерлəнсəң, бар да яхшы булыр, 
Алла боерса.   
Туган илен, теллəрен яратып килгəн талантлы, тырыш кызларга һəм егетлəргə, 
барлык беренче курс студентларына уңышлар телибез!   

Газизьянова Регина, 2нче курс       

Хəтерлим мин əле бүгенгедəй...

Казан (Идел буе) федераль университеты
Филология һəм мəдəниятара багланышлар институты

Габдулла Тукай исемендəге
Татаристика һəм тюркология югары мəктəбе



...Ни дисəң дə, рəхəт 
инде җəй айлары. Су 
коенулар, кояш 
эссесендə иркəлəнүлəр, 
балык тоту, бəбкə 
саклау, төннəр буе 
йокламыйча, хуш исле 
печəн өстендə йолдыз 
санап чыгу... Бер уйлап 
карасаң – нəрсəсе бар 

инде аның, əйме? 10 яшьме сиңа, 19мы – һəр җəең, алдан төзелеп куйган план буларак, 
шулай үтə. Дөрес, моңа инде син күнеккəнсең, җəеңнең башкача үтүен күз алдына да китерə 
алмыйсың. Тик шулай да, эчеңдəге “яңа хис-кичерешлəр”, “күптөрлелек” талəп итүче 
“җеннəрең” сине яңа максатлар куеп, яңа адымнар ясарга һəм моңарчы эшлəмəгəн эшлəр 
башкарырга этəрə. 
Кыскасы, миңа да кагылды ул “җеннəр”. Соңгы имтиханга əзерлəнеп утырган җиремнəн, 
районыбызның “Урман иле” ял һəм сəламəтлəндерү лагерына əйдаман булып бару уе туды 
башымда. Мондый өлкəдə үземне сынап карау телəге бик күптəннəн туган иде инде. Балалар 
белəн эшлəү, аларны белгəненнəремə өйрəтү, алардан нəрсəгəдер өйрəнү минем өчен зур 
тəҗрибə булыр иде дигəн фикергə килдем. Һəм ялгышмадым да. Җəемне шул чаклы 
күңелле, ə иң мөһиме файдалы үткəрермен дип уйламаган да идем мин!
“Балалар иминлеге, аларның сəламəтлелеге сезнең җаваплылыкта!” фразасы 5-6 тапкыр 
яңгыраган җыелыштан соң, без, калган əйдаманнар белəн беренче көннəн үк бик җитди һəм 
(яшермим инде) бераз куркып эшкə керештек. Ни дисəң дə, балаларны сменадан соң исəн-
имин өйлəренə озату өчен тулысынча без җавап бирə идек – моны барыбыз да яхшы аңлады. 
Тик ни гаҗəп, балалар белəн танышып чыккач, бу курку хисенең яртысы да калмады 
диярлек! Беренче көннəн үк алар үзлəрен уңай яктан күрсəттелəр. Дөрес, бала булгач, 
төрлесе була инде: кирелəнə дə, тыңламый да, канəгатьсезлек тə белдерə. Шулай да, мин 
аларның һəрберсендə өметле һəм үз-үзен кулга алырлык “кеше” күрдем. Аларда шул 
сыйфатларны тагын да ныграк камиллəштерергə омтылдым. Аннан соң, безнең тагын бер 
мөһим бурычларның берсе − балаларга күңелле, онытылмас җəй “бүлəк итү” иде. Бу яктан 
инде əллəни авырлыкларга очрамадык диярлек: балалар актив, тиктормас, идеялəргə бай. 
Алар белəн эшлəү, аларның чиксез фантазиялəрен тыңлау үзе бер лəззəт иде. Сүз уңаеннан, 
балалар чыннан да бик көчле фантазияле иделəр! Кайвакыт, бар эшемне онытып, сəгатьлəр 
буе алар белəн сөйлəшеп утырдым, күңелдəге “мин бит инде зур” яисə “булды, йокларга 
яткырырга кирəк” дигəн уйларны, беразга булса да, кичектерə идем. Кем нинди сериал 
ярата, кайсы илдə ял итəргə тели һəм (ИГЪТИБАР! Иң популяр һəм яраткан тема!) кемгə 
лагерьдан кайсы малай яки кыз ошый һəм ул аны бүген "медляк"ка чакырачакмы? :) Шушы 
нəни йөрəкле, ихлас күңелле балалар янында мин кире сабый чагыма əйлəнеп кайткан төсле 
булдым. Миңа чын мəгънəсендə рəхəт, тыныч иде алар белəн. Əйе, кыенлыклар очрамады 
түгел. Əйе, кайвакыт сабый бала төсле елар дəрəҗəгə җитə идек. Тик мин бер минутка да бу 
эшкə алынуыма үкенмəдем. Балаларның  “Апа, ничек хəллəрегез?”, “Апа, без сезне 
яратабыз” диюлəре минем өчен иң зур юаныч булды. Үзем дə сизмəстəн, мин аларга бик нык 
иялəштем. Аларның да хислəре җаваплы булгандыр дип уйлыйм. Лагерь ябылу 
тантанасында бер-бер артлы «яшьле күзлəр”нең, ягъни, бертуктамый елаган балаларымның 
мине озак кочакларыннан җибəрмəве нəкъ шуны дəлилли.  
Менə шулайрак үтте дə китте минем “лагерьлы” җəем. Миңа иң акыллы, иң позитив һəм 
актив балалар белəн эшлəү уңышы елмайды. Бу − зур тəҗрибə, иң шəп көннəр өчен 
балаларыма зур рəхмəт белдерəсем килə. Лагерь көннəрен əле мин бик озак искə 
алырмындыр, чөнки без монда бер гаилə идек. Тату, аңлаучан һəм бер-береңə һəрвакыт 
ярдəмгə килердəй зур “Урман иле” гаилəсе. 

Шəнгəрəева Алсу, 3нче курс

Нəни йөрəклəр арасында

                                 Оча болыт…

Оча болыт... Менə кая оча?
Нинди тормыш безгə вəгъдəли?
Зəңгəр күк бит аны сөеп коча,
Жил дə аны күктə əүмəли.

Оча болыт... Менə кая оча? 
Кайда кояр кайнар яшьлəрен?
Минем янга килеп телен ачса,
Мин, мөгаен, аңа дəшмəмен...

Оча болыт... Менə кая оча?
Ник томалый кояш нурларын?
Һава да бит аны һаман коча,
Əйтерсең лə япкан юрганын.

Оча болыт... Менə кая оча?
Ник шаяра болай-тегелəй?
Əллə инде тагын бергə кушылып
Күмəрлəрме жирне терелəй?

Оча болыт... Менə кая оча?
Ник тырмалый күңел бəгырен?
Ник ул хəзер аяз күкне коча?
Каплап тора тормыш дəверен...

Шаһвəлиева Зəйнəп,  1нче курс 

                                              ***
Зəңгəр күктə Ак болытлар... Оча еракка...
Мин еламам. Тик син миңа каты сүз атма...
Ник сөюемне сорама: онытырмын тиздəн.
Тик, үтенəм, саклан, бəгърем, син чит-ят 
күздəн...

Кит. Борылма. Тик алга бар, курыкмый атла.
Сиңа дигəн мəхəббəтне һичкемгə сатмам.
Үз-үземне алдыйм һəрчак, онытам диеп.
Буламы соң онытырга шул хəтле сөеп?

Юк. Яратмыйм. Кит, кирəкми, үткен караш та.
"Шалтыратма миңа!" дигəн сугыш-талаш та....
Синең алда якты тормыш... Зур булыр  туең.
Шашам бугай инде тиздəн, тик синдə уем....

Кара болыт. Яшел чишмə... Синең эзлəрең...
Шул эзлəр буенча сине көн-төн эзлəдем.
Юк беркая... Телəгем бер: бул тик бəхетле.
Беркем... Беркем ала алмас... Синең тəхетне...
Зəйнəп Шаһвəлиева, 1 курс

Без əле очрашырбыз, хөрмəтле профессор!..
26нчы сентябрь көнне мөгаллимебез, филология фəннəре докторы, профессор 
Марсель Хəернас улы Бакировның лаеклы ялга китү уңаеннан ачык лекциясе узды.
Лекциянең темасы “Шигырьнең образлы-ассоциатив табигате” дип билгелəнгəн иде. 
Шигърият өлкəсендə эзлəнүлəр алып баручы, "Əдəбият теориясе" һəм "Əдəбият 
белеменə кереш" кебек фəннəрне укытучы профессорыбызның чыгышын тыңларга 
төрле кафедра вəкиллəре, мөгаллимебездə укып белем алган студентлар һəм 
хезмəттəшлəре җыелган иде. 
“Мин, бəлки, үзем дə шигырь яза алыр идем", − дип сөйли Марсель Хəернасович. – 
Лəкин уртача шагыйрьлəр арасында йөрисем килмəде”. Үзе калəм тибрəтмəсə дə, 
мөгаллимебез шигъриятне өйрəнүдə, аны аңлауда һəм аңлатуда  гаять зур нəтиҗəлəргə 
ирешкəн. Марсель Хəернасовичның чыгышы, беренчедəн, профессорның əдəбият 
теориясен һəм шигъриятне өйрəнүгə керткəн өлешенең күрсəткече булса, икенчедəн, 
бу лекция – поэзия белəн кызыксынган студентлар өчен чын хəзинə. 
Марсель Хəернасович Һади Такташ, Зөлфəт кебек шагыйрьлəрнең шигъриятенə 
гашыйк икəнлеген яшерми. Бу хисен ул тыңлаучыларга да җиткерде. Профессор 
шигырьнең, сəнгать əсəре буларак, бик нечкə үзенчəлеклəре турында, аны укучыга 
тəэсир итəрлек итеп язу серлəре турында сөйлəде. Марсель  абый шуны ассызыклап 
үтте: шигырь  – ул канатландыра торган ритм көче, ул шигырьдə үзенчəлекле рəвештə 
катып калган хис-тойгы, ул − образлы фикерлəү, ул − кысаларга сыймаган иҗат 
иркенлеге. 
Болардан кала, Марсель Хəернасович əдəбият теориясенə кагылышлы шигърият 
мəсьəлəлəренə күзəтү ясады. Ул ассоциатив фикерлəү, əверелү, ситуация барлыкка 
китерү  алымнарының роле турында да əйтеп узды. 
Гомумəн, мондый лекция – студентлар өчен шигърият дөньясына бер сəяхəт. 
Профессорның шигырьне яратып, аның һəрбер деталенə игътибар итеп анализлавы 
тыңлаучыда да əлеге шигърият дигəн серле бер күренешкə мəхəббəт уята. Үзеңнең дə 
кулларыңа калəм алып, ни дə булса иҗат итəсе килə.
Хезмəттəшлəре исə Марсель Хəернисович турында бик җылы сүзлəр əйттелəр, аның 
белəн эшлəгəн елларны бердəмлек, дустанə мөнəсəбəт хаким иткəн еллар итеп искə 
төшерделəр. “Марсель Хəернисович бер урында утыра торган кеше түгел. Ул тирəн 
белемле мөгаллим, үзенчəлекле шəхес. Ул кайсы өлкəдəге нинди эшкə алынса да, эшен 
бик җитди башкаручы галим. Безгə аңардан үрнəк аласы бар,” – диде институтыбыз 
директоры Рəдиф Рифкать улы Җамалетдинов. 
Марсель Хəернисович, лаеклы ялга китсə дə, эшчəнлеген туктатырга җыенмавын 
əйтте. Мөгаллимебезнең иң мөһим сүзлəре, мөгаен, шулдыр: “Минем турында 
хезмəттəшлəрем бик күп яхшы, үзəккə үтəрлек сүзлəр сөйлəделəр. Əгəр аларның 
кайсыдыр өлеше генə дə дөрес булса, димəк, мин юкка эшлəмəгəнмен”. 

      Лəйсəн Хəерова,1нче курс.
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Ике җан сөйлəшүе

Яраланган чакта йөрəккəең,
Бəхет кошын беркөн очратсаң,
Нилəр аннан өзелеп сорар идең,
Сызлануга түзə алмасаң?

Нилəр сорар идем? Яхшы сорау,
Тик җавабы аның гап-гади:
Бəхет сорар идем, кирəкми тау,
Нəни учак, янсын дөрли-дөрли.

Бəхет дисең, ə нəрсə соң ул?
Күплəр өчен бəхет – калын кесə,
Сиңа алтын тулы кирəкме кул?
Юк, бəхет миңа – тулы тату гаилə.

Əти-əни һəрчак бергə булсын,
Гомер буе миңа булсын алар 
терəк.
Тугры парым, балаларым 
уңсын,
Бəхет өчен тагы нилəр кирəк?

Ходам мине берүк ташламасын,
Сынауларны язсын җиңеп 
чыгарга.
Шул вакытта бəхет кошы канат 
җəйсен,
Дөньяларның тəмен язсын 
тоярга!

Галавиева Гөлия, 1 курс

                                 ***
Тышта көз. Күңелдə һаман яз.

Чəчəк ата йөрəк бакчасы.
Əкрен генə шакып, ишеген ач,

Күңел түрлəремə басканчы.

Ничек дисең? Елмай инде башта,
Ихласланып, күзлəр елмайсын.

«Менə, тыгыл» диеп аткан таштай
Күңел катырырлык булмасын.

Тавышыңда яңгырасын кошлар моңы,
Тыңлыйсылар килсен алмый тынны.

Əкрен генə, шыпырт кына чыксын тавыш.
Белəсеңме, син сүзсез дə миңа таныш.

Тышта көз. Күңелдə һаман яз.
Чəчəк ата күңел бакчасы.

Белəсеңме, инде мин елмаям,
Мин бəхетле икəн, баксаңчы!

Ник дисеңме? Син елмайдың бүген.
Күзлəреңдə − кояш нурлары.

Яңгырлары да куркыныч түгел,
Мин барыбер инде туңмамын!
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