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Яз җитү белəн, урамда ташу аккан сыман, 
студентлар да активлаша, каядыр чаба, ашыга 
башлыйлар. Əйе, алар ел да көтеп ала торган 
«Студентлар язы»на əзерлəнə. Быел да əзерлек 
берничə атна алдан башланды. Билетлар да мизгел 
эчендə таралып бетте. Моның сəбəбе дə билгеле – 
ИФМКның «Студентлар язы»ндагы чыгышлары 
бөтен залны үзенə җəлеп итə.

16 март Уникс концертлар залында «Студентлар 
язы – 2017» фестиваленең чираттагы сайлап алу 
көне булды. Яшь талантлар үзлəренең яңа 
чыгышлары белəн жюри əгъзаларын таң 
калдырырга тырыштылар. Бу көнне Лев Толстой 
исемендəге Филология һəм мəдəниятара 
багланышлар институты белəн Экология һəм 
табигатьне файдалану институты студентлары көч 
сынаштылар.

Филология һəм мəдəниятара багланышлар 
институты бу фестивальгə зур җаваплылык белəн 
карый һəм ел да иң шəп чыгыш ясаучылар рəтендə 
санала. Быел да институтыбыз үзенең талантлы 
студентлары белəн югары дəрəҗəдəге осталык 
күрсəтте. Тамашачыларның алкышлавына 
карасак, Илья Захаров, Юлия Соловьева, Наталья 
Ярославцева, «High school grind» вокал-
инструменталь ансамбле һəм “Яшьлек” бию 

коллективы чыгышлары аеруча кызыксыну уятты. 
“Юан фэн” төркеменең кытай телендə “Mei li de 
shen hua” җырын башкаруы да Корея сериалларын 
яратучы нəфис кызларыбызның күңеленə хуш 
килгəндер.

Илназ Сибгатуллин һəм “Яшьлек” бию ансамбле 
безне үткəннəргə, Болгар чорына алып кайттылар, 
күзлəребезгə яшь кунды, йөрəклəргə горурлык 
хисе тулды.

Аеруча җанатарлар төркемен мактап үтəсе килə. 
Алар һəр чыгышка төрле хəрəкəтлəр ясап, залны 
җанландырып, аерым бер атмосфера барлыкка 
китереп тордылар.

Җыр-биюлəрдə  катнашучылар  студент 
тормышының төп кыенлыкларын һəм татлы 
мизгеллəрен күрсəтергə тырыштылар. Əти-əнигə, 
яраткан кешеңə вакыт җитмəү, сессия, шулай ук 
матур гаилə кору турында хыяллар чагылды 
сəхнəдə.

Үз бурычларыңны төгəл үтəргə, үз хыялларыңа 
таба атларга һəм могҗиза барлыгына ышанырга 
кирəк. Могҗиза?! Тукта! Могҗизалар булмый ул... 
Могҗиза − без үзебез! 

Алмаз Шиһабетдинов, 2 курс студенты

МОГҖИЗА − БЕЗ ҮЗЕБЕЗ!

Безнең уку йортында бик күп төрле чаралар уза. Аларда катнашып була, аларны 
оештырып була. Биисең килсə, биисең; җыр яратсаң, җырлыйсың; иҗатчы булсаң, 
шигырьлəр язасың...

Институтыбызда төрле проектлар эшлəнелə. Алар төрле максат белəн барлыкка 
килергə мөмкин, төрле аудиториягə карарга, үзенең юнəлешен алырга мөмкин. 
Инде менə бер елдан артык шул проектларның берсе бик яхшы гына эшлəп килə. 
Ул да булса, “SpellBattle” исемле орфографик уен. Аның турында күп кенə студент 
белə, бу проектның үз аудиториясе, географиясе һəм урыны бар. “SpellBattle” үзе 
дə төрле конкурсларда катнаша, үзен яхшы яктан күрсəтə, катнашучыларны күп 
нəрсəгə өйрəтə.

Мин бу проект турында беренче курста укыганда ишеттем. Икенче курс 
алдыннан җəй көне социаль челтəрдə шундыйрак мəгълүмат күрдем: 
«“SpellBattle” проекты үзенə оештыручылар төркеме җыя. Телəүчелəр булса, 
Гүзəл Шəвəлиевага (3 нче курс студенты, бу проектны оештыручы) языгыз!»

Мин моны үземə бик кызыклы итеп күрдем дə, шул ук көнне Гүзəлгə яздым. Һəм 
шуннан башланып китте... Миңа оештыручылар төркемендə булу бик күп яңа 
тəҗрибə бирде, күп кенə əйберлəргə өйрəндем.

Нинди соң ул безнең проект? Бу − уен, аның үз кагыйдəлəре бар. Кыскасы: уенда 
катнашучылар төрле телдəге сүзлəрне алфавит авазлары белəн əйтеп чыгарга 
тиешлəр. Уеныбызда кыңгырау бар. Катнашучылар парларга бүленеп чыгалар. 
Жюри əгъзалары сүзне əйтə; кем беренче, шул кыңгырауга баса һəм сүзне əйтə 
булып чыга. Дөрес əйтмəсə, икенче кешегə мөмкинлек бирелə. Уенда җиңүчегə 
кызыклы бүлəк һəм диплом бирелə. Бар катнашучы да сертификат ала. Күбрəк 
мəгълүмат аласыгыз килсə, “ВКонтакте”дагы төркемгə кереп, бездəн сорап белə 
аласыз. Алда безне Лига көтə, уеннарда сезне дə көтеп калабыз!

Регина Газизҗанова, 2 курс студенты

БЕЗ,	БЕЗ,	БЕЗ	ИДЕК...
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ТУКАЙГА ХИТАБ

И Казан! дəртле Казан! моңлы Казан! нурлы Казан! 
Шигъри аһəң, илһам биргəн, кабатланмас син, Казан! 

Тукай абый, җаны тартып, нəкъ сиңа килгəн, калам, 
Сине күреп, ул əйткəндер: китмим мин, монда калам! 

Тарихлар, тəкъдир сынады, шөкер! түздек, башкала, 
Ачысын һаман татыйбыз, башларыбыз айкала...

Таксист-кучер, ку атыңны, текə номер — биш-биш-биш,
Җан эзлəгəн оҗмахларың шул булырмы, əй, дəрвиш?

Юк, гасырлар алмашынды, пар ат калды үткəндə.
Апуштан Тукай булырга телəгəн яшьлəр килə!

Иһ, тарсынма! Бул ирекле! Ташкалам, эндəш миңа!

Халкым тав(ы)шы "ачты күңлем, шатлыгымнан җан яна"...

                                                                          

  Амур кызы

ОЗАТУ

Кайдадыр шаулаган җил көче
Минем йөрəгемə шом сала.
Күптəнге танышым булсаң да, 
Беренче күргəндəй оялам.
Сүзлəре таралды сəйлəндəй – 
Кем җыяр,
Кем моны булдырыр?
Күңелдəн-күңелгə салават күпере,
Койма яны. Өйлəр. Ялан кыр.
Кайдадыр шаулый торган җил
Маңгай сырларыңны арттырыр.
Чигеп бизəлгəн кулъяулыкны
Саклап кына сиңа тоттырам.
Бер ел озак түгел. Меңлəгəн
“Сагынам”,
“Көтəм”,
“Кайт инде”.
Истəлегем, вəгъдəм, антым булып
Кулъяулыгым йөрəгеңə иңде.
                                   

Алсу Салахова

***

Икейөзле дөнья ике йөзен чөергəндə,
ике каршы − бəхет белəн хəсрəт сиңа дəшмəс чакта.
мөлдерəмə тулы күңлең бушап калып,
əллə нинди гөнаһ уйлар күңлең чакса,

тынгысыз бул!
күтəреп чөй күзлəрдəге хəлсезлекне,
мең кисəккə ерткалап ат буш уйларны.
эзлə, кычкыр, ела, кыйна, карыш берүк!
Син бит əле бу тормыштан һич туймадың!

Туймадың бит?!
мин ышанам: яшəү һəм син
əле тиеш берсен-берсе хак сөяргə!
коч бу таңны, бу төн утын, болытларны!
Өметең коч! Тик бушлыкка син сөялмə.

сөял кышка, салкын буранына. Алар сиңа
күзең йомып егылырга ирек бирмəс!
Син белəсең: җылы, уңай чакта,
Башың салып сүнеп калу күпкə рəхəт...

Тик син сүнмə!
Йөгер кышка! Бураннарын
Йотып-йотып күңелеңə сеңдер бары!
Алар сине сүндермəслəр, əле озак
күңелендə кайтавазы тузгып торыр.

син белəсең: күңел тулы бушлык,
кайгы тоташ көннəрдəн дə күпкə кыен.
ирек бирмə бу бушлыкка коенырга
хəятыңда синең,
Чал кышларга сыен!

Гүзəл Закирова

Бу сүзлəрне һəрберебезнең ишеткəне 
булгандыр. Тулай торак студент тормышында бик 
зур роль уйный. Авыр уку көненнəн соң анда сине 
нинди күңелле һəм кызык хəллəр көтүен истə тотып 
кайтып керəсең. Дусларың белəн кич бергəлəп 
утырып уеннар уйныйсың, бер-береңнəн көлəсең, 
ашарга пешерү чираты турында бəхəслəшəсең. Ни 
генə булса да, тулай торак ул студентны мөстəкыйль 
булырга өйрəтə. Монда аш пешереп торырга, иртə 
белəн сине уятырга əни кеше юк, барысын да үзеңə 
эшлəргə кирəк.

Шунысы да бар: əгəр тулай торакта үз-үзеңне 
тиешле дəрəҗəдə тота белмисең икəн, сине монда 
яшəүчелəр яхшы кабул итмəячəклəр. Монда 
торуның борынгыдан килгəн бер кагыйдəсе бар: ул 
− аралаша, күңел ача белү. Һəм сүз спиртлы 
эчемлеклəр куллану турында бармый. Əгəр 
башкалардан аерылып, бүлмəңдə генə утырасың 
икəн, сиңа кырын күз белəн карап китəчəклəр. Җор 
күңелле булырга кирəк, андый кешелəрне бөтен 
җирдə яраталар, үзеңə дуслар табарга да күпкə 
җиңелрəк булачак.

Иң рəхəте − бүлмəдə берничə кеше белəн тору, 
алар синең белəн бер төркемдə укысалар, тагы да 
шəбрəк. Сез бергəлəп өй эше эшли аласыз, 
имтиханнарыгыз да бер үк вакытта бетəчəк, берəр 
концертка, клубка баруны планлаштыру да авырлык 
китермəячəк. Бергəлəп кибеткə барып, азык-төлек 
алып, аш пешерергə була. Аш пешерү ул − үзенə бер 
аерым вакыйга. Студент, гадəттə, күп ризык пешерə 

дə белми: пилмəн, бəрəңге, тəбə – боларны еллар буе 
ашарга була. Əгəр башка кеше пешерə алмаган 
ризыкны пешерсəң, синең этажда яшəүчелəр аның 
исен сизеп, шунда ук кухняга килеп җитəчəк. Синең 
инде башка юлың калмый, аларны да ашатасың 
була. Əгəр синдə «повар сəлəте» булса, тулай 
торакта тəгаен дусларсыз калмаячаксың.

Иң мөһиме, холкы синекенə туры килгəн 
күршелəрне сайлый белү. Əгəр син укуга бирелгəн 
кеше икəн, күршең дə шундый булса, бик əйбəт.  
Юкса укыган чагыңда ул сиңа комачауласа, 
арагызда конфликт килеп чыгачак һəм уку 
беткəнчегə кадəр бер-берегез белəн сөйлəшмичə 
йөриячəксез. Бер бүлмəдə торып, бер-береңə кырын 
карап узу матур күренеш түгел, шуңа күрə бу 
очракта күршең белəн утырып сөйлəшергə, 
компромисс табарга тырышырга кирəк. Дустымның 
тормышында шундый хəл булды: ул бүлмəдə дүрт 
кеше белəн торды, дүртесе дə музыка кычкыртып 
б ə й р ə м  и т ə р г ə ,  т а в ы ш  ч ы г а р ы р г а  я р ат а 
торганнардан иделəр, ə дустым андый əйберлəр 
белəн кызыксынмый, тынычлык ярата. Шуннан 
дустым түзə алмагач, үзлəре белəн утырып 
сөйлəште, бүлмəдəшлəре аны аңлады һəм алар бер-
берсенə юл куеп, тату гына яши башладылар.

«Тулай торакта тормаган – студент булмаган», − 
дилəр. Ə сезнең тулай торакта кызык хəллəргə 
юлыкканыгыз бармы?

Рүзəл Мөхəммəдиев, 2 курс студенты

ТУЛАЙ ТОРАКТА ТОРМАГАН - СТУДЕНТ БУЛМАГАН!

ТАБЫШМАК

Барыбызны дус итə,
Диалектларны əйбəт белə
Дəрестə шаяру ярый
Ул безнең ...
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