
КФУ – SUNY икеләтә диплом-
нар буенча мәгариф үзәген Икъти-
сад һәм финанс институты (КФУ 
исеменнән) һәм Нью-Йорк штаты 
дәүләт университетының SUNY Canton 
технология колледжы (Нью-Йорк шта-
ты дәүләт университеты исеменнән) 
тәшкил итә. Ул Financial Services (фи-
нанс хезмәт күрсәтүләре) белгечлеге 
буенча BBA Degree дип исемләнгән 
эшлекле идарә итүнең бакалавр про-
граммасын гамәлгә ашыра. Әлеге 
проект Икътисад һәм финанс инс-
титутында укытыла торган фундамен-
таль фәннәр һәм менеджмент белән 
эшлекле бәйләнешнең америка стилен 

берләштерә. Укуларын тәмамлаган 
студентлар SUNY Canton белән Икъ-
тисад һәм финанс институтына караган 
икеләтә бакалавр дәрәҗәсен ала.

Бу программа буенча беренче чы-
гарылышка диплом тапшыру танта-
насы университетыбызның төп би-
насында урнашкан Тарих музеенда 
узды. КФУ ректоры Илшат Гафуров 
чарага килгән кунакларны сәламләп, 
шундый төр проектларның әһәмияте 
турында әйтте: «Мондый програм-
малар, һичшиксез, уку йортыбызны 
тәмамлаучыларның конкурентлык 
сә ләтен арттыра. Әлеге проектның 
үзенчәлеге дә шунда: ул университе-

тыбызда формалашып килә торган 
«икеләтә диплом»нар, «икеләтә яклау-
лар» (кандидатлык диссертациясе һәм 
PhD) яңа системасына туры килә». 

Ректорыбызның тәбрикләү сүз лә-
реннән соң, SUNY Canton халыкара 
программаларының директоры Ма-
рела Фиакко һәм SUNY Canton прези-
дент штабы җитәкчесе Райан Патрик 
Дуэль студентларга җылы теләкләрен 
җиткерде. «Бу дипломнарны алыр 
өчен, сез бик озын һәм авыр юл узды-
гыз. Шундый зур сынау алдында юга-
лып калмыйча, аны җиренә җиткереп 
эшләгәнегез өчен сезгә рәхмәт әйтәм. 
Белемнәрегезне дөрес һәм лаеклы фай-
даланыгыз», – диде Марела Фиакко. 

Диплом алган студентлар фикер һәм 
теләкләрен остазларына рус һәм инг-
лиз телендә җиткерде. 

«Беренче карлыгачлар» бармак белән 
генә санарлык. Шулай да, хикмәт санда 
түгел, ә сыйфатта бит!
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Кулымда икеләтә диплом!

Университетыбызның чит ил УкУ йортлары белән хезмәттәшлек итеп, 
стУдентлар алышУ тәҗрибәсен кУлланганы һәркемгә билгеле, ә икеләтә 
диплом тУрында ишеткәнегез бУлмагандыр әле. гаҗәп тә түгел, әлеге 
программа нибары дүрт ел гына эшли һәм аның «беренче карлыгачлары» 
дипломнарын 24 октябрьдә генә кУлларына алды. 

кичә Уникс концертлар залында беренче кУрслар көненә багышланган 
чараның гала-концерты үтте. Уйлап-Уйлап кУям да, тагын бер кат шУңа 
инанам: бүгенге беренче кУрслар, әле биш-алты ел элек Укыганнардан 
күпкә аерыла, бик күпкә...
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файдаланылды.

12+

Беренче курсларның каймагы  
УНИКСта җыелды!

18 октябрь көнне КФУда «Туган 
телләрне саклау һәм үстерү» халыкара 
фәнни-гамәли форумы нигезендә «та-
тарларга тылмачлар кирәк» 
респуб лика олимпиадасының 
йомгаклау туры үткәрелде. Чара 
ике этапта узды. Беренчесе дистанцион 
рәвештә булды. Анда республикабызның 
төрле мәктәп-гимназияләреннән 600дән 
артык укучы катнышты, икенче турга 
шуларның 40ы гына үтте. Гран-прига Ак-
таныштан Айдар Шәйхин ия булды. 

19-20 октябрь көннәрендә фәлсәфә 
факультетының конфликтология кафедра-
сы «Иҗтимагый партнерлык – институт 
һәм тәҗрибәләрнең заманча трансфор-
мациясе» темасына багышланган «кон-
фликтларны тикшерү методо-
логиясе» халыкара фәнни фору-
мын уздырды. Өч сессия кысаларында 
үткән фикер алышу нәтиҗәсендә, катна-
шучылар иҗтимагый партнерлыкның инс-
титут һәм тәҗрибәләрне гамәлгә ашыру 
өлкәсендә алга таба да уртак эшчәнлек 
алып барырга сүз куешты.

22-23 октябрьдә Казан универси-
теты ректоры илшат гафуров җи -
тәкчелегендәге КФУ делегациясе Санкт- 
Петербург шәһәрендә үткәрелгән «рос-
сия шәһәрләрендә һәм өл кә-
ләрендә стратегик планлашты-
ру: интеграция потенци алы» 
дип исемләнгән XI рос сиякүләм 
форумында катнашты. Делега-
ция составында икътисади һәм стратегик 
үсеш буенча проректор Марат Сафиуллин, 
Идарә итү һәм территориаль үсеш инсти-
туты директоры Наилә Баһаветдинова, 
Дәүләт һәм муниципаль идарә югары 
мәктәбенең директоры Лилия Нургати-
на бар иде. Ректорыбызга форумда актив 
катнашканы, аны әзерләү һәм үткәрүгә 
керткән зур өлеше өчен «Леонтьев үзәге» 
дип исемләнгән Халыкара иҗтимагый-
икътисади тикшеренү үзәгенең генераль 
директоры, форумның оештыру комите-
ты төркеменең җитәкчесе И.А.Карелин 
рәхмәт хаты тапшырды. 

22 октябрь көнне КФУ ректоры 
Илшат Гафуров катнашында «Россия 
шәһәрләре һәм өлкәләрендә стратегик 
планлаштыру: интеграция потенциалы» 
дип исемләнгән XI Россиякүләм форумы 
кысаларында «өлкәләрнең страте-
гик үсеш юлында федераль уни-
верситетларның роле» исем ле 
түгәрәк өстәл узды. Чарада «Феде-
раль округның үсешендә федераль универ-
ситет нинди урын алып торырга тиеш?», 
Иң абруйлы халыкара университетлар 
исемлегенә керергә дигән максат куйган 
федераль университетларга дәүләт ярдәм 
итәргә тиешме?», «Халыкара рейтингның 
кайсы Россиянең адекват шартларына туры 
килә?», «Безгә милли рейтинг кирәкме?» 
кебек сорауларга җаваплар эзләнде.

22 октябрьдә Казан федераль уни-
верситетында «Магнитлы резонанс һәм 
аның кушымталарының актуаль пробле-
малары» дип исемләнгән XV халыка-
ра яшьләр фәнни мәктәбе үз 
эшчәнлеген башлап җибәрде. 
Чарада Россия галимнәре белән беррәттән 
чит ил галимнәре дә лекция укыды, кат-
нашучылар докладлар белән чыгыш 
ясады. Яңа ЭПР һәм ЯМР спектрометр-
ларда мастер-класслар да уздырылды. 
Мәктәпнең эшчәнлеге 26 октябрьгә кадәр 
дәвам итә.

24 октябрь көнне А.М.Бутлеров 
исемендәге Химия институтының Бутле-
ров аудиториясендә «Фарма 2020» максат-
чан федераль программа кысаларында ТР 
Клиник фармакологлары җәмгыяте белән 
берлектә фармакология буенча 
фәнни семинар уздырылды.

Зилә ФӘСХИЕВА,
хәбәрче

Гала-концерт дәвамында уйларым дә лил-
ләнә генә барды. Һәр чыгыш үзен чәлекле, 
бер-берсен кабатламый торган иде. Исегезгә 
төшерәбез: сентябрь-октябрь дәвамында жюри 
рәисе һәр институттан  университетыбызның 
иң-иң талантлы булачак йолдызларын барла-
ган иде. Менә алар: УНИКС сәхнәсендә КФУ 
беренче курсларының каймагы!

Югары курс студентлары арасында, берен-
че сессияне тапшырганнан соң гына син чып-
чын студент буласың, дигән гыйбарә яшәп 
килә. Ә гала-концертта катнашучыларны сту-
дент исеменә бүген үк лаек дияр идем. Чөнки 
мондый креатив, җыр-моңга, уен-көлкегә 

бөтенләй яңа төсмер биреп, чып-чын бәйрәм 
оештыручыларга ничек инде син әле студент 
түгел дияргә була?

Кич шактый суык булуына карамастан 
беренчеләребезгә көч-куәт өстәп торырга 
иптәшләре, дус-ишләре шактый җыелды. Ә 
гала-концерт ахырында һәркемнең йөзендә 
нур, уңай кичерешләр чагылуын күрергә 
мөмкин иде! Заман белән бергә атлаган, 
мавыктыргыч бәйрәм бүләк иткәннәре өчен 
һәммәсенә дә рәхмәт сүзләре ирештерәсе 
килә! Һәрдаим актив, максатчан, үз 
дигәнегезгә ирешә торган булыгыз. Афәрин, 
беренчеләр!

Алинә САДЫЙКОВА,
хәбәрче
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Журфак 
тормышыңда 
нинди урын тота?

ю б и л е й

–
алсу нургатина, 2 курс: 
Кечкенәдән монда керергә хыялландым. Урта 

сыйныфларда укыганда, мәкаләнең ахырына «КДУ, 
журфак студенты» дип язылганнарын кызыксынып 
укый идем. Бирегә килү теләге һаман арта барды. 
Факультет яңалыклары белән кызыксынып, янып 
йөрдем. Беренчедән, журфак - чынга ашкан хыялым. 
Икенчедән, монда яңа дуслар таптым, үземне яңа 
яктан ачып, камил иҗат итү юнәлешендә эшли баш-
ладым. Журфак тормышымда алыштыргысыз урын 
били!

линар закиров, 3 курс:
Әлегә икенче урында. Чөнки беренче урында ярат-

кан эшем - «Кәеф ничек?» газетасы. Журфакта кайчак 
төнлә туймаган йокымны туйдырам, мәкерле со-
раулар белән мөгаллимнәрнең теңкәсенә тиеп алам. 
Дөрес, акыллы, журналистикага кагылганнарын 
бирергә тырышам. Татар журналистикасын күпме 
генә сүксәләр дә, араларыннан әйбәт журналистлар 
чыга бит! Журфак мине азмы-күпме юньле каләм 
иясе итеп тәрбияләр дип ышанып калам! Яраткан 
«куышым»ны 50 еллык олуг юбилее белән тәбриклим! 
Яшәсен журналистиканың татар бүлеге, яшәсен Васил 
Заһит улы Гарифуллин (белмәүчеләр өчен: безнең де-
кан)!

айгөл закирова, 4 курс:
Журфакка керергә бик күптәннән хыялландым. 

Монда керүемә бер дә үкенмим. Биредә укый баш-
лагач, тар дөньям киңәеп китте. Яңа танышлар, яңа 
дуслар барлыкка килде, бик күп нәрсәләргә өйрәндем.  
Факультетыбыз мәңге яшәсен! 

лилия локманова, 5 курс:
Алтынчы сыйныфтан бирле төрле газета-

журналларга яздым, әмма беркайчан да журфакка 
укырга керермен дип уйламаган идем. Әнием дә бу 
һөнәр буенча китүемне теләмәде. Шулай килеп чыкты 
инде, журналистика факультетына килдем. Тиздән ку-
лымда белгеч дигән диплом булачак. Журфакта чын-
чынлап журналист текстлары язарга өйрәндем, кеше 
белән кешене аера башладым. Хәзер башкаларның да 
сүзенә колак сала беләм. Ә иң мөһиме: бу факультет 
миңа бик яхшы дуслар бүләк итте. Нинди урын тота 
дигән сорауга килгәндә, мин ул дусларым белән гомер 
буе аралашып яшәячәгемә ышанам. Димәк, журфак 
минем тормышымда инде мәңгегә!

раилә фәйзуллина, 5 курс:
Журфакны мин уку урыны дип кенә кабул итә ал-

мыйм. Мин аны биш ел дәвамында аерым бер зур 
гаилә кебек кабул итәм. Барлык кешеләрне белмәсәм 
дә, кай ягы беләндер без бербөтен дигән фикер бар. 
Журфак миңа дөньяны, тормышны икенче яктан 
ачты.

Васил заһитович, жур-
фагыбызга илле яшь. 
бүлекнең тарихы ту-

рында бераз сөйләп китсәгез 
иде.

– Бүген факультетыбыз-
да бер меңнән артык студент 
белем ала. Мөгаллимнәрнең 
сиксәннән артыгы үзебезнең 
факультетны тәмамлаган, уни-
ке профессор, кырыклап до-
цент, иллеләп фән кандидаты 
белем бирә. Әлбәттә, безнең 
факультет буш урыннан кал-
кып чыкмаган, үз вакытында 
татар филологиясе факульте-
ты нигезендә барлыкка килгән. 
Университетның тарих һәм фи-
лология факультетында татар 
бүлегендә укучы студентларга 
журналистика буенча махсус 
курс укыта башлыйлар. Ул ва-
кытта моңа ихтыяҗ зур була. 
Газета-журналлар, Сталин чо-
рыннан соң, «иркен сулыш» ала, 
радио да үсеш кичерә. Казанда 
җирле телевидение барлыкка 
килә, тапшырулар әзерләнә. 
Моңа кадәр бу өлкәдә күбрәк 
филологлар, укытучылар эш-
ләсә, телевидиение һәм радио 
өлкәсендә технологияләр алга 
китә башлагач, махсус кадрлар 
кирәк була.

1962 елда журналистика ка-
федрасы ачыла. Аны Казан 
дәүләт педагогика институтын-
да профессор булып эшләгән, 
рус һәм татар әдәбиятлары 
белгече Иван Георгиевич Пех-
телев җитәкли. Татарстанның, 
Идел буеның төрле районна-
рыннан журналистика кафе-
драсына күпләп абитуриентлар 
килә башлый. Шул ук вакытта 
татар белгечләрен әзерләүгә 
дә игътибар кимеми. Бу эшне 
язучы, әдәбият галиме Гази 

Кәшшаф бик уңышлы алып 
бара. Туксанынчы елларда 
матбугатка ихтыяҗ арткач, сүз 
иреге барлыкка килгәч, сту-
дентларыбыз тагын да күбәя. 
Кафедра факультетка әйләнә. 
Милли күтәрелеш чорында та-
тар телендәге басмалар саны 
арта, милли публицистика 
«чәчәк ата», татар журналисти-
касы кафедрасы ачыла. Татар 
телендә укыту программалары, 
дәреслекләр әзерләнә. Безгә 
социология һәм психология 
белгечлекләре дә кушыла.

– беренче чыгарылышлар 
арасында хәзерге көндә дә актив 
иҗат итүчеләр бармы?

– Саный китсәң, алар бик күп. 
Ул чорларда әзерләнгән берен-
че журналистлардан Әлмира 
Әдиятуллина хәзер дә актив 
эшчәнлек алып бара: бүген 
ул «Мөслимә» газетасының 
баш мөхәррире. Алтмышын-
чы еллар азагында кафедраны 
тәмамлаган студентларның 
берсе Владислав Фронин бүген 
дә «Российская газета»ның баш 
мөхәррире булып эшли...

– татар журналистикасы та-
тар халкы өчен нинди урын 
алып тора?

– Башка милләтләрдән, әй-
тик, рус матбугатыннан аер- 
 малы буларак, татар жур-
налистикасының милләт өчен 
башкарган роле бераз үз гәрәк. 
Бездә татар басмалары мәгъ-
лүмат алу ихтыяҗын тулысынча 
канәгатьләндерми, дип уйлыйм. 
Еш кына татар матбуга ты 
тәнкыйтьләнә, оператив, усал, 
«тешле» түгел, проблемаларны 
күтәрми дип әйтәләр. Ләкин 
аның башка төрле бер әһәмияте 
бар. Милли матбугатыбыз 
Тукайлар чорыннан ук килеп, 

татар әдәби телен формалаш-
тыруга зур өлеш керткән. Аның 
төп максаты: халкыбызның 
мәгълүмат кырын берләштерү, 
мәнфәгатьләребезне уртага 
кую.

– бүген журналист булу өчен, 
журфакта уку кирәкми, диләр. 
сез моңа ничек карыйсыз?

– Бу фикер белән өлешчә ки-
лешәм, әмма күпмедер килеш-
мим дә. Килешәм дигәндә, шуны 
әйтәсем килә: әгәр син нинди дә 
булса махсус өлкәдә эшлисең 
икән, әйтик, икътисад темасына 
язасың ди, синең өчен икътисади 
белем булу яхшырак. Әлбәттә, 
сәләт, иҗат мөмкинлеге, куәт 
тә кирәк. Шул ук вакытта 
бүгенге технологияләр үсеше 
чорында телевидениегә мон-
таж нигезләрен белмәгән, 
газетага электрон верстка 
үзенчәлекләрен аңламаган 
кеше килә икән, аңа бик озак 
өйрәнергә туры киләчәк. Шу-
ңа күрә журналистиканың 
күпчелек тармакларына махсус 
белгечләр таләп ителә. Бигрәк 
тә хәбәри журналистика өчен. 
Студентларыбызны беренче 
курстан башлап, шул өлкәгә 
җибәрәбез, чөнки хәбәри жанр – 
журналистиканың нигезе. Бүген 
эшләүче журналистларның 
дүрт тән бере генә әлеге белгеч-
лек буенча диплом алган, кал-
ганнары башка өлкәләрдә укы-
ган. Шулай да уңышка ирешкән 
журналистларның күпчелеге – 
журналистика бүлеген тә мам-
лаучылар. 

– сезнеңчә, журналист булу 
өчен, сәләт кирәкме, әллә бе-
лемме?

– Икесе дә. Өченчесе – 
тәҗрибә. Әгәр дә сәләтең булып, 
аны махсус белем, күнекмәләр, 

тәҗрибә белән ныгытмыйсың 
икән, үсеш булмый, бер урында 
каласың. Тырышлыкка белем 
өстәлсә, үсеш югарыга таба юл 
ала. Мөгаллимнәребезгә дә 
шундый таләп куябыз: уку прак-
тикадан аерылмасын, чөн ки бу 
өлкәдә белем бирүдә актуаль 
тенденцияләр турында хәбәрдар 
булу бик мөһим.

– факультетның киләчәген 
ничек күрәсез, аның нинди булу-
ын теләр идегез?

– Мин якын киләчәктә универ-
ситетта гуманитар юнә лешкә 
игътибар тагын да артыр дип 
уйлыйм, чөнки дөньяның үзәге – 
кешенең эчке дөньясы. Гумани-
тар факультетлар, шул исәптән 
безнеке дә, университетның 
алдынгы факультетларын-
нан саналыр һәм киләчәктә 
бе з массакүләм коммуника-
ция институты бу лып үсеп 
җитәрбез дип уйлыйм. Бүгенге 
технологияләр, интернет үсеше 
чорында яңа тармак белгечләре 
әзерләүгә ихтыяҗ артачак. Ин-
ститут булып җитешкәч, фәнни 
үзәкләр дә ачылыр. Бүген жур-
налистика юнәлешенә бәйле 
күп кенә өлкәләр җитәрлек 
дәрәҗәдә өйрәнелмәгән, әй тик, 
телевидениенең тамашачылар-
га ясаган йогынтысы, татар мат-
бугаты тарихы турында фәнни 
эзләнүләр бик аз. Безгә гыйльми 
үзәкләр кирәк, киләчәктә алар 
булыр, журналистика буенча 
белем бирү зур үсеш алыр дип 
ышанам.

Материалларны Динара ЗИННӘТОВА әзерләде

Васил Гарифуллин: 

«Журналистика – сәләт тә, 
белем дә!»
оста жУрналист бУлУ өчен, жУрфакны тәмамлаУ мәҗбүриме? жУрналистика 
бүгенге җәмгыятьтә нинди Урын тота? сораУларга җавап табУ өчен, 
җөмһүриятебездә бУ өлкәдәге иң зУр белгечләрнең берсе – кфУның 
жУрналистика һәм социология факУльтеты деканы васил заһит Улы 
гарифУллинга мөрәҗәгать иттек.

Бердәмлектә – көч!
Динара ӘХМӘТОВА,
хәбәрче

жУрналистика бүлегенең илле еллык 
юбилеен бәйрәм итәбез. бУ Уңайдан 
жУрфак стУдентларына әлеге сораУны 
бирдек.

Журналист этикасы мәсьәләсе бүген зур игъ-
тибарга лаек. Социология фәннәре кандидаты, 
журналистларның һөнәри этикасы белгече, Казан 
университетының журналистика факультетын 
тәмамлаган Юрий Казаков 24 октябрь көнне 
уку йортыбызның журналистика һәм социоло-
гия факультетында «Россиядә медиа үзидарәсе: 
иллюзиядән үзеннән үзе чынга ашмый торган фа-
разларга кадәр» исемле семинар үткәрде. 

Матбугатка карата шикаятьләр белән эшләүче 
коллегия рәистәше, Россия журналистлар 
берлегенең Өлкән Жюри Үзәк коллегиясе вәкиле 
Юрий Казаков сүзләренә караганда, журналисти-
ка һөнәр дип аталсын өчен, ул чын мәгънәсендә 
«дүртенче хакимият» ролен башкарырга тиеш.

Юрий Казаков безнең илдәге журналистика 
халәтен чит илләрнеке белән чагыштырды. Баксаң, 
бөтен дөньяга таныш булган BBC корпорациясендә 
эшләүче журналистларның шәхси фикер белде рер-
гә хокукы юк икән. Бездә исә, тәнкыйтьли белмәгән 
журналистлар югары бәяләнми. Аның сүзләренчә, 
Россиядә журналистларның орден алуларын халык 
яратып бетерми, чөнки бу хакимияткә ялагайлану 
кебек күренә. Гомумән, Мәскәү кунагы Россия жур-
налистикасы рухи кризис халәтендә яши, дип са-
ный. Кызыклы әңгәмәдә студентлар да бик теләп 
катнашты һәм бу өлкәдәге проблемаларны чишү 
юлларын бергәләп эзләде.

Дүртенче 
хакимият
Зөһрә ВӘЛИӘХМӘТОВА,
хәбәрче

24 октябрь көнне жУрналистика һәм социология факУльтетының юбилее 
Уңаеннан «массакүләм мәгълүмат чараларында кире элемтә: кичә, бүген, 
иртәгә» исемле «түгәрәк өстәл» Узды.
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Бүген халык иң 
ышана торган 
әйбер – ул масса-

күләм матбугат чарала-
ры. 2000 ел да үткәрелгән 
төр ле тикшеренүләр 
күр сәт кән чә, халыкның 
34% – телевидение, 
13% – басма матбу-
гатка, 10% – радиодан 
ишеткән яңалыкка тая-

на икән. Ләкин соңгы со-
рауштырулар нәтиҗәсе 
бу саннарның үзгәрүе 
турында сөйли, газета-
журналлар халык өчен 
якынрак тоела башлаган. 
«Түгәрәк өстәл»дә кат-
нашкан «Ватаным Та-
тарстан» газетасы баш 
мөхәррире Миңназыйм 
Сә фәров сүзләренә ка-

раганда, укучыны кы-
зыксындырырдай мә-
ка ләләр язарга кирәк. 
«Алар укып, сиңа рәхмәт 
кенә әйтмәсен, ә бәхәскә 
керә алсын, үзләре дә 
аналитик материал-
лар язсын. Бүгенге за-
ман өчен проблема бул-
ган хат язышуны безнең 
редакция саклап кал-
ды. Алай гына да түгел, 
без аны көчәйттек. Мах-
сус рубрика булдырдык, 
хезмәткәрләр санын арт-
тырдык», – диде ул. 

«Халык белән ты-
гыз элемтә булдыру 
бик җиңел. Моның өчен 
бары тик бер кеше про-
блемасын күтәрергә 
кирәк, шуннан соң сезгә 
150 кеше ярдәм сорап 
мөрәҗәгать итәчәк», – 
диде «Казанские ведо-
мости» газетасының 
элеккеге мөхәррире Лю-
бовь Агеева. 

«Түгәрәк өстәл» ку-
на  гы, «Эфир» ка на-
лы   ның «Тема» тап - 
шы  руы авторы һәм алып 
баручысы Алексей Куле-
шев чы гышында тапшы-
руны ничек әзерләү ту-
рында бик мавы ктыргыч 
итеп сөйләде. Кыс-
ка гына вакыт эчендә 
глобаль мәсьәләләрне 
чишәргә ты ры шулары, 
халыкчан сюжетлары 
белән алар тамашачы 
мәхәббәтен яулады. 

«ТНВ» теле ком па ни е-
сенең ге нераль директо-
ры урынбасары Миләүшә 
Айтуганова тапшыру лар-
ны күбрәк социаль чел-
тәрләргә куярга тәкъдим 
итте. Дөрестән дә, яшәү 
рә вешен камап алган 
интернет массакүләм 
матбугат чараларын да 
читләтеп үтми. Алар 
арасында бер зур аер-
ма бар: газетада языл-

ган, радио-телевидение 
аша әйтелгән һәр сүз 
өчен автор җавап бирә, 
ә интернетта бу әйбер 
аноним кала. Иң куркы-
нычы да шул: кайвакыт 
шәрехнамәләрдә кеше 
ниләр язганын үз күзе 
белән күрми, үз кола-
гы белән ишетми, ахры, 
дигән фикер туа. Бу про-
блема «түгәрәк өстәл» 
вакытында кат-кат искә 
алынды. 

Ә радиога килгәндә, 
эфирда катлаулы те-
малар күтәрү, милләт 
проблемасына кагы-
лу, гомумән, дөрес тү-
гел. Алар да кеше-
не тәрбияләргә, ял ит-
терергә тиеш. Ничек 
кенә булмасын, мас-
сакүләм матбугат чара-
лары халыктан, ә халык 
алардан башка яши ал-
мый. Тиешле чикне генә 
узмаска кирәк.
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Тыйнаклыкның үз урыны
Гөлчирә ИМАНКОЛЫЙ,
татар филологиясе бүлеге студенты

Зилә ФӘСХИЕВА,
хәбәрче

Алинә САДЫЙКОВА,
хәбәрче

Егерме бер роза кыйссасы Дөрес киенә 
беләбезме?

яшь чак – юләр чак, диләр. егет белән кыз бУлып йөргән 
чакларда бУ юләрлек тагын да көчле бУла. күптән түгел 
генә танышларым арасында бУлган бер вакыйга фикеремне 
тагын да ныгытып кУйды.

сәл а мәт л е к

Җәмәгать транспор-
тында барганда, 
беркөнне күңелсез 

генә хәлгә юлыктым. Кон-
дукторга биргән акчасы 
җиргә төшеп киткәч, яшь 
кыз иелеп шуны барларга 
кереште. Читтән караган 
кешегә тәнен кысып тор-
ган чалбарның аска шуып 
китүен күрү бер дә күңелле 
булмагандыр. Гәрчә ул кыз-
ны, гомумән, белмәсәм дә, 
аның өчен бик оялдым. Ни 
дисәң дә, хатын-кызларга 
билдән түбән «зауженный», 
«заниженный»лар, кысып 
торган киемнәр бер дә ки-
лешми шул...

Дөреслектә исә, тәнгә 
сыланган киемнең зыяны 
турында күпләр белеп тә 
бетерми. Кысып торган 
чалбарлар кан әйләнешен 
боза, шул ук вакытта вена-
ларда кан туктауга, аларның 
киңәюенә кадәр барып 
җитәргә мөмкин. Чалбар 
гына түгел, майка-футболка 
кебек артык тәнне буа тор-
ган киемнәрнең дә файда-
сыннан зыяны күбрәк, чөнки 
алар күкрәк читлегенә басым 
ясап, сулыш органнарына, 
сөт бизләренә тискәре йо-
гынты ясый. Тагын шунысын 

да искә алырга кирәк: артык 
үтә күренмәле, кыска һәм тән-
гә сыланып торган киемнәр 
әхлаксызлык, әдәпсезлек, тый - 
наксызлыкны күрсәтә. Икен-
чедән, бик күпләр модалы 
дип санаган мондый типта-
гы киемнәр – күптән инде 
зәвыксызлык билгесе.

Чалбар-итәкләрнең билдән 
шактый аска төшеп торуы 
шулай ук яхшы түгел. Бу бө-
ерләрнең суынуына китерә. 
Ә бөерләр суынса, организм 
да үзенең җавап реакция-
сен бирәчәк: чәчләр коела, 
теш ләрдә кариес башлана, 
еш кына умыртка багана-
сы авыру лары да газапла-
вы бар. Иң куркынычы: 
кызлар киләчәктә әни булу 
бәхетеннән мәхрүм ителергә 
мөмкин.

Кысып торган джинсы-
лар көнбатышта махсус 
төзүчеләр өчен тектерелгән 
була. Бүген ул – бездә киң 
кулланышта йө ри торган 
киемнәрнең берсе. Миңа кал-
са, киемнең иң уңайлысы һәм 
матуры – тәнебезне каплап 
торганы, һәрнәрсәдән сак-
лаганы, сәламәтлегебезгә 
зыян салмаганыдыр! Үз 
сәламәтлегебез – үзебезнең 
кулларда!

«тыйнаклык – ярты бәхет», – дип өйрәтә әти-әниләребез, ләкин һәр очракта да түгел. бУ иң элек 
үз-үзеңне матУр итеп тотУ, әдәп саклаУ дигән сүз.

Дөрестән дә, кая гына 
карама, татар кешесе 
тыйнак булып ияләнгән 

инде. Өстәл артында утыр-
ганда да, кешеләр арасын-
да да, автобуста, китапханә, 
кибеттәме – кая гына гына 
булмасын, татар кешесе үзенә 
кирәген дә ала алмыйча, нин-
дидер сәбәпләр аркасында 
тиешле кеше белән аңлаша 
алмыйча китеп тә барырга 
мөмкин.

Юкка гына сүзне тыйна-
клыктан башламадым. Яз-
мамның нигезенә татар-
ларның әллә тыйнаклыкка, 
әллә башка нәрсәгә бәйле 
рәвештә кирәк сүзләрен әйтә, 
фикерләрен җиткерә алмавын-
да. Мондый кешеләр исәбенә, 
берсүзсез, мин дә керәм.

Шәһәр шау-шуында олы 
мәшәкатьләр белән янып-
көеп йөрүчеләр исәбендә без 
хәзер. Кем эшли, кем эшләп 
укый, кем укый һәм тагын 
укый. Гомумән, әллә никадәр 
уй-мәшәкать. Студент елла-
рының да иң авыр чорына аяк 
бастык. Әле курс эше, әле кон-
ференция, әле реферат, әле 
әдәби әсәр укырга, әле кон-
троль эшкә әзерләнергә. Ни 
кызганыч, театр-концертларга 
да җай чыкканда түгел, ә куш-
канда гына йөри башладык. 
Әлбәттә, өй эше күп дип акла-
ну дөрес түгел, әмма өлгереп 
булмый. Шулай беркөнне 

төркемебез белән Каюм На-
сыйри музеена барырга җай 
чыкты. 

Ике катлы искиткеч матур 
музей-йортны күреп гаҗәпкә 
калдык. Экскурсия алып ба-
ручы ханым музейның икенче 
катындагы заллар белән та-
ныштыра башлаганчы болай 
диде: «Килгән кунакларыбыз 
соравы буенча экскурсияне рус 
телендә алып барырбыз инде». 
Әлбәттә, бу җөмләдән соң ми-
нем дә, төркемдәшләремнең 
дә күзләрендә сораулы караш 
туды. 

Шулай итеп экскурсия баш-
ланды. Без икенче каттагы ике 
зал белән танышып чыккач, 
килгән кунаклар китте. Алар 
инде безгә кадәр беренче кат-
тагы залда йөргән булган. Ә 
беренче каттагы экспонатлар 
белән безне татар телендә та-
ныштырдылар.

Гаҗәпләнерлек тә! Төрке-
мебездә без 19 студент. Му-
зейга килгән «кунаклар» – 

дүртәү. Шул дүрт кеше өчен 
музейда рус телендә экскурсия 
алып барылды. Мөселман-
татар кешеләре булдылар, 
ахры, чөнки хатын-кызлары 
яулык ябынган иде. Үзләре 
татар галиме Каюм Насыйри 
музеена килгән, бер дә татар-
ча аңламыйлар микәнни дип 
уйлап куйдым. Әлбәттә, гый-
лемне нинди телдә алуның 
әһәмияте юк: кем нинди тел-
не белә, аңлый, шул телдә 
белем ала. Әмма сүз хөрмәт 
төшенчәсе турында бара, 
минемчә. Телгә ихтирам, бөек 
галимнең якты истәлегенә 
хөрмәт, башка милләт 
вәкилләренә игътибар турын-
да аларга да уйларга кирәк 
булгандыр. 

Безнең канга сеңгән: әгәр 
дә син булган җәмәгать 
урыннарында башка телдә 
сөйләшүче милләт вәкилләре 
күбрәк икән, без – татарлар 
– берничек тә ана телебездә 
сөйли алмыйбыз. Гәрчә 
яныңда аңлаучылар булса да. 
Әлбәттә, күпләрнең башын-
да сорау туар: ни өчен татар 
телендә сөйләгез дип сорама-
дыгыз соң, дип. Һаман да шул 
«тыйнаклык», «оялу» инде. 
Әлеге ике төшенчә, шәхсән 
минем өчен дә, моңа кадәр 
гел юлдаш булып килделәр. 
«Әмма кирәк чакта үз сүзеңне 
әйтә белергә кирәк, һәр очрак-
та да дәшми калу килешми.» 

– дип гаиләдә өйрәтсәләр дә, 
бу юлы да сүз әйтеп булмады. 
Кемдер үз фикереңне әйтү 
ызгышуга китерә дияр. Һич 
алай түгел! Әйтә белеп әйтсәң, 
дәлилли белсәң, берәү белән 
дә сүзгә килмәссең.

Димәк, көнләшүнең ак һәм 
кара төстәгеләре булган ке-
бек, оялуның да «кирәк булга-
ны» һәм «кирәк булмаганы» 
бар. Оялып, ә бәлки куркып 
әйтми калу гадәтләрен бетерә 
башларга вакыттыр. Ике 
дәүләт теле булган республи-
када яшибез, ләбаса, ә татар 
телендә сөйләүне таләп итәргә 
оялабыз. Әлбәттә, иң беренче 
эш итеп, үз телебездә үзебез 
сөйләшергә өйрәник, аннан 
соң бүтәннәргә дә мөрәҗәгать 
итә алырбыз. «Милләт һәм 
телебез бетү куркынычы 
астында», – дигән фикерләрне 
тыңлыйбыз да борчылган 
булабыз. Һич алай куркырга 
кирәкми: әгәр үзебез сөйләшә 
алабыз икән, нигә бетсен ул?! 
Һәркем үз мәнфәгатьләрен 
генә кайгыртып яшәргә ом-
тылган заманда телне дә 
үзебез кадерләгәндә генә, бу 
аңлашылмаучанлыклар бетәр, 
минемчә.

«Тыйнаклык – ярты бәхет» 
булса, бәхетнең тагын бер 
өлеше – үз фикереңне кирәкле 
вакытта, кирәкле урында һәм 
кирәкле кешегә җиткерә дә 
белүдәдер.

әдәп-әх л а к

•Алтыда белгән ана телең алтмышта 
онытылмас.
•Ананың балага биргән иң зур бүләге – 
тел.
•Ана теле бер булыр.
•Әдәп башы – тел.
•Иле барның теле бар.
•Инсафлының теле саф.
•Иң татлы тел – туган тел, анам сөйләп 
торган тел.
•Кешенең теле аңа дан да китерә ала, 
хурлык та китерә ала.
•Сөйдергән дә тел, биздергән дә тел.
•Тел белән аңлата алмаганны таяк 
белән аңлата алмассың.
•Тел дигән дәрья бар, төбендә энҗе-
мәрҗән бар,
Белгәннәр чумып алыр, белмәгәннәр 
коры калыр.
•Теле барлар – халык булган,
Теле юклар – балык булган.
•Теле барның юлы бар.
•Тел юата да, елата да.
•Туган телне кадерләгән халык кадерле 
булыр.
•Туган тел үзем өчен, башка тел көнем 
өчен.
•Телең белән узма, белемең белән уз.
•Телең белән фикер йөртмә, миең белән 
фикер йөрт.
•Бәхетле буласының – теле татлы.
•Дөньяда иң татлы нәрсә дә – тел, иң 
ачы нәрсә дә – тел.
•Телең ни әйтсә, колагың шуны ише-
тер.
•Яхшы тел еланны оядан чыгарыр,
Яман тел адәмне иманнан чыгарыр.
•Озын тел гомерне кыскартыр.
•Җил капкада җил тормас, тишек авыз-
да сүз тормас.
•Акыллы телсез надан телледән артык.
•Һәр илнең ачкычы тел, телен белгән 
ил ачар.
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Илнур белән Лилия күптәннән 
таныш. Язмыш аларны 
очраштыру турында бик 

озак баш ватып тормыйча, гадәти 
юл ны гына сайлый. Мәктәпне 
тәмамлаганнан соң, бер уку йорты-
на керәләр, бер төр кемгә эләгәләр. 
Бер-берсенә карата илаһи хис туа 
барганны аңлар өчен, егеткә дә, кыз-
га да шактый вакыт кирәк була.

Илнур бар игътибарын Ли-
лиясенә бирә: гел кайгыртып, 
аның өчен борчылып тора. Ли-
лия үз бәхетенә үзе ышанмыйча, 
мәхәббәттән күкнең җиденче ка-
тында очып йөри. Һәрвакыт назлы 
аралашу, саф мәхәббәт хисләренә 
күнеккән яшь  җилкенчәкләр кайбер 
сынауларга әзер бул мый әле. Төр-
ле аңлашылмаучанлыклар, бор чу-
мәшәкатьләр аларны да урап узмый. 

...Көз фасылы күп кешедә күңел 
төш енкелеге тудыра. Илнур белән 
Лилиягә дә бу халәт күчкәндер, 
күрәмсең, көзнең салкын һәм ачы 
җилләре кинәт кенә аларга да кагы-
лып үтә. Шалтыратулар кими, очра-
шулар сирәгәя, аралар суына... Мон-
дый халәттә калу – алар өчен беренче 
тапкыр гына. Берәүләр шушындый 
очракта кул кушырып, үзләренең 
мәхәббәтләре өчен көрәшүне дәвам 
итми, ә берәүләр из ге хисләрен 
көчләреннән кил гән чә саклап калыр-
га тырыша. «Көч ләреннән килгәнчә» 
дигәнне һәр бер кеше үзенчә аңлый, 

әлбәттә. Үз ысулларын куллана. Ә 
Илнур исә бу мәсьәләгә бик кызык-
лы гына борылыш биреп җибәрә.

Үпкәләшкәннәренә ике-өч көн 
үткәч, Илнур ясаган хатасын аңлап, 
Лилия не югалтасы килмәгәненә 
тө шенә. Хәзер гафу үтенергә, 
янә дән кыз ның күңелен яуларга 
кирәк бит. Гадәти көнне дә буш 
кул белән килмәгән егет бу юлы 
чәчкәләрнең дә иң-иңнәрен сайлап 
ала: дистәләгән гөлчәчәкләрдән 
зур букет тоттыргач, курчак буйлы 
гына Лилия бу матурлык арасын-
нан күренми дә. Әмма Лилия тиз 
генә бирешми... Нәрсәләр генә 
алып килсә дә, кызны үзенә кире 
кайтара алмаячагын аңлаган егет 
көннәрдән бер көнне Лилиянең 
күзләрен бәйли дә, машинага утыр-
тып аны бер билгесез тарафка 
алып китә. Вакыйгаларның шун-
дый борылыш алуына әзер булма-
ган кызның алга таба ни буласын 
бик тә беләсе килә, шунлыктан ул 
егеткә каршы бармый. 

Илнур Лилиянең күзләрен чишеп 
җибәргәч, кыз үзенең ниндидер 
бина эчендә басып торуын күрә. 
Беренче карашка шомлы серлелек, 
аңлашылмаучанлык бар, бераздан 
кызның күңелен тынычлык биләп 
ала: аңа рәхәт булып китә, күңеленә 
илаһи тынычлык урнаша. Шулай 
да, кыз ахырга кадәр үзенең кайда 
икәнлеген аңлый алмыйча басып 

тора, бары тик ерактан башына 
түбәтәй кигән, бераз сакал җибәргән 
ир-атны күргәч кенә үзенең мәчеттә 
икәнлегенә төшенә. Сорау тулы 
күзләрен егетенә юнәлдергәч, Ил-
нур муллага: «Безнең араларыбыз 
бозылмасын өчен, берәр дога укы-
гыз, өшкерегез әле», – ди. Егеттән 
мондый адымны көтмәгәнлектән, 
Лилия  инде ни дияргә дә белми, 
аптырап кала. Хәер, мулла абзый 
өчен дә бу гадәти күренеш бул-
мый. Мондый рәвештә со рагач, 
дин әһеле яшьләргә юк дия ал-
мый инде. Егетнең үтенечен кире 
какмый. Кемгә ничектер, әмма бу 
вакыйга мине елмаерга мәҗбүр 
итте, гаҗәпләнү катыш соклану 
хисе тудырды. Миңа калса, Илнур 
сыман проблемаларга креатив 
якын килгән кешеләр күбрәк бул-
са, тормышыбыз да кызыграк һәм 
үзенчәлеклерәк булыр иде.
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әдәб и ат

Cыйныф җитәкчесе яңа укучыдан 
сорый:

– Синең кем белән утырасың килә: 
малай беләнме, кыз беләнме?

– Миңа барыбер, – ди укучы. – Иң 
мөһиме хатасыз гына яза торган 
булсын!

  ***
– Әти,  утны кабыз әле...
– Нигә?
– Бер бармагым авырта. Кайсысы 

икәнен күрәсем килә.

  ***
Татар егете бер кыз артыннан 

йөгерә:
– Чибәркәй! Чибәркәй! Туктагыз 

әле!
– Әйе,  нәрсә?
– Автобуста сез кулчатырыгыз-

ны онытып калдырмадыгызмы?!
– Ой, чынлап та! Мин оныттым!
– Алайса автобус артыннан 

йөгерегез,  ул әле ерак китмәде.

 ***
– Әти, син дә безнең мәктәптә 

укыган идеңме?
– Әйе,  улым. Синең кебек 20 ел 

элек мин дә шунда укыдым.
– Әйтәм аны бер көнне укытучы: 

«Синең кебек надан баланы инде 
20 ел очратканым юк иде», - дип 
сүкте.

 ***
Сез кызларны нечкә күңелле, йом-

шак дисез. Ә сезнең аларның маши-
на ишеген япканын күргәнегез бар-
мы? Нечкә күңелле, имеш!

 ***
Студент дискәтүктә бер кыз 

белән бии. Вальс әйләнгән җиреннән 
егет кинәт авып китә.

– Су китерегез,  су! – дип кычкыра 
бичара кыз.

Идәннән зәгыйфь тавыш ише те лә:
– Һәм бер телем ипи.
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Баскетбол – күп ел-
лар дәвамында 
У н и   в е р  с и  т е  т ы -
быз ның иң алдын-

гы, мавыктыргыч спорт 
төре. КФУның «УНИКС» 
спорт комплексында үтә 
торган баскетбол матч-
ларында тамашачылар, 
җанатарлар һәрвакыт күп. 
Бу көннәрдә генә «Беренче 
курс студентлары спарта-
киадасы» тәмамланды. 18 
октябрь көнне баскетбол 
буенча ир-егетләр арасын-
да узган финал матчларын-
да да халык шактый иде. 
Студентлар үз факультет-
лары, институтлары өчен 
ихластан җан атты.

Өченче урын өчен Гео-
логия һәм кара алтын-газ 
технологияләре инсти ту-
тының «Геолог» коман-
дасы белән Көнчыгышны 
өйрәнү һәм халыкара баг-
ланышлар институтының 
«Восток» командасы көч 
сынашты. Матчның ба-
шында ук «Восток» алга 
чыкты, беренче өлешнең 
алтынчы минутында исәп 
7:0 иде. «Геолог» тиз арада 
көндәшләрен куып җитте. 
Шулай да матч ахыры-
на 23:21 белән барыбер 
көнчыгышны өйрәнүчеләр 
җиңеп чыкты.

Финал матчында Юри  дик 
факультетның «Юрист» 
командасы Икътисад һәм 
финанс институтының 
«Экономист» команда-
сы белән көч сынашты. 
Исәп не «Эко номист» уен-
чы сы Руслан Зарытов 
ачып җибәрде. Беренче 
өлештән соң, кем җиңеп 
чыгачагын һич кенә дә бе-
леп булмый иде әле. Ко-
мандалар уен дәвамында 
бар көчләреннән көрәшеп, 
өстенлек әле бер, әле икен-
че команда ягына авы-
шып торды. Беренче өлеш 
тәмамлануга 9 секунд кал-
ганда уен тигезләште: та-

блода 10:10 иде. Икенче 
өлештә хокук белгечләре 
көч-куәтләрен тулысын-
ча күрсәтте. Нәтиҗәдә, 
көндәшләренә 4 кенә очко 
биреп, «Юрист» 40:14 исәбе 
белән җиңү яулады.

КФУның яңа буын сту-
дентлары сынатмады, 
матч ларда яхшы, югары 
сыйфатлы баскетбол күр-
сәттеләр. Җиңүне кем  яу-
лауга карамастан, спорт 
залыннан чыгып килүче 
барлык тамашачы һәм 
җанатарларның йөз лә-
рен  дә күтәренке рух, дәрт, 
яшьлек энергиясе чагыла 
иде.

Динара ЗИННӘТОВА,
хәбәрче

Баскетболчы 
юристлар

Сыерчыклар кайта безгә
нәфисә атадҗанова,
Физика институты студенты

(юмореска)

Мин – язга гашыйк кеше. Яз ай-
ларында табигать сүз белән 
генә әйтеп бетереп булмаган 
гүзәллеккә күмелә! Мин аны 

инде ноябрь айларыннан ук көтә баш-
лыйм... 

Шулай бервакыт башка бер уй килде. Сы-
ерчык оясы ясарга! Күп уйланып тормадым 
– эшкә тотындым. Иң беренче эш итеп такта 
табарга кирәк иде. Менә хәзер уйга баттым 
инде... Һммм, каян алырга соң аны? Шул-
вакыт яраткан укытучыларымның сүзләре 
искә төште: «Ут күршеләр һәрвакыт ярдәм 
итәр», – ди иде алар. Күршекәйләрем ягына 
карап-карап тордым да иң матур, иң ялты-
рап торган бер-ике койма тактасын купта-
рып та алдым. Әле ярый файдалы киңәш 
бирергә укытучылар бар!

Такталарны кочаклап, «остаханәмә» – 
утын сараена кереп киттем. Төзелеш ма-
териалларын әзерләп куйдым да пычкыны 
тартып җибәрдем... Кадак кадаклаганда, 
биш бармагым да алма кадәрле булгач, 
эшне берүзем башкарып чыгара алмаячагы-
ма инандым. Күп тә үтмәде, чүкеч тавышын 
ишетеп, абыкаем йөгереп чыкты...

– Тагын ни майтарасың инде син, җен 
кызы? 

– Менә, күрүеңчә, яраткан кошчыкларыма 
оя ясыйм! – дидем мактанып.

– Кайчаннан сыерчык ярата башладың соң 
әле, синең аны күргәнең дә юк бит!

– Нишләп булмасын, дәреслекләрдә 
рәсемнәре күп бит аларның! Ясашсаң, чын-
барлыкта да күрермен...

– Ә такта каян алдың?
Уйга баттым...
– Күрше абзый инде өченче тапкыр кой-

масын ямый, әле көз җиткәнгә дә җиде генә 
көн, – дип уфтанып алды абый. Аннан соң 
такталарны алды да эшемне дәвам итте. 
Һәрвакыттагыча, абый кадаклады, ә мин 
аны мактый-мактый карап тордым. Ничек 
тә булса ярдәм итәргә кирәк бит инде!

Ниһаять, бар да әзер! Оямны ныгытып 
тоттым да өй янында үсеп утырган алма-
гач янына юнәлдем. Анда элегрәк ясаган 
өч җимлек эленеп тора иде... Нигә өчәү дип 
сорыйсызмы? Аларны ясаганда, абый да 
шул ук сорауларны биргән иде. Беренчесе – 
песнәкләр, икенчесе – чыпчыклар, ә өченчесе 
чәүкә ише башка кошлар өчен иде аның.

– Кая эләбез моны? – дип сорады абый.
– Алмагачка инде! – дидем мин, белдекле 

кыяфәт белән.
Ни өчендер абый юкә агачына менеп кит-

те, алмагачка авыр булыр дип уйлагандыр.
– Шундый матур килеп чыкты бу оя, әйдә 

тагын берне ясыйбыз, – дидем дә күршеләр 
ягына таба борылдым. Такта кирәк бит 
инде!

– Тагын койма җимерергә барасыңмы?! 
А ну, марш өйгә! – дип, абыйның бер генә 
әйтүе булды, мин комета тизлеге белән 
өйгә кереп тә сыздым!

...Сыерчыклар кайтканчы, мин көн саен ул 
оядан чыпчыкларны куып йөрдем.

Ниһаять, сагынып-саргаеп көткән кошчык-
ларым «курорт»тан – җылы яклардан очып 
кайтты. Бер сыерчык гаиләсе кайту белән 
ояма хуҗа булырга да өлгерде. Шундый 
сөендем ки, сөенечемнән башым күккә тия 
язды! Әгәр ачыксалар дип, юкә агачына да 
бер җимлек ясап элдем.

Борчылмагыз, бу юлы күршекәйләрнең 
койма тактасына кагылмадым, абый үзе ка-
яндыр табып бирде.

Шулай итеп, беренче теләгемне чынга 
ашыргач, мин, бәхетле кызый, апрель аена 
эшләрне планлаштыра башладым...

 
***

гали сафин
Сыерчык оясы ясыйм
Рәшәткәләрне алып.
«Күрше хакы – Алла хакы», –
дип сөйли безнең халык!
Күрше абый чыгып бара
Колакны алды борып.
Үз-үземә вәгъдә бирдем
Йөрмәскә карак булып!


