
№11/25.02.2015

Тел - кешенең гомерлек юлдашы. Тормыш дəвамында кеше бик күп теллəр өйрəнергə 
мөмкин, əмма аның туган теле Ана теле булып кала. Кайчакта шушы иң кадерле, иң 
газиз тел - Ана теле - яклауга мохтаҗ... 
ХХ гасыр уртасында Һиндстан ярымутравында үз туган теллəрен - бенгал телен 
яклап, демонстрациягə чыккан Дакк университеты студентлары атып үтерелə. Əлеге 
вакыйганың кайтавазы озак еллар дəвамында ил өстендə яңгырый. Тел өчен 
канкойгыч көрəш башлана. Бу көрəш Пакъстан дəүлəтенең ике аерым дəүлəткə - урду 
телле Пакъстан һəм бенгал телле Бангладеш дəүлəтлəренə бүленүенə китерə. 
Шушы вакыйгаларның истəлеге итеп, 1999 елда 21 нче февраль көне ЮНЕСКО 
тарафыннан Халыкара туган тел көне итеп билгелəнə һəм 2000 елдан алып, ел саен 
үткəрелə башлый. 
Туган тел көнен бəйрəм рəвешендə оештыру Филология һəм мəдəниятара 
багланышлар институтының Г. Тукай исемендəге татар филологиясе һəм мəдəниятара 
багланышлар бүлеге коллективы өчен күркəм традициягə əйлəнде. Быел исə ул татар 
халкының бөек улы, мəгърифəтчесе, укытучы-педагог һəм галим Габделкаюм 
Габденнасыйр улы Насыйровның тууына 190 ел тулу уңае белəн дə бəйлəп үткəрелде. 
Билгеле булганча, 2014 елда Филология һəм мəдəниятара багланышлар институты 
каршында Каюм Насыйри институты ачылды һəм ул төрле иллəрдə үзенең 
эшчəнлеген башлап җибəрергə əзер. Бу, чыннан да, дөнья тарихына кереп калырлык 
вакыйга, чөнки милли теллəрне чит иллəрдə укыту һəм милли мəдəниятне дөньякүлəм 
тарату үзəклəрен булдырган институтлар күп түгел. Бəйрəм тантанасында əлеге 
вакыйгалар турында сүз барды. Кунакларны сəламлəү өчен сəхнəгə күтəрелгəн 
галимнəр - педагогика фəннəре докторы, профессор Ярмəкəев Искəндəр Энгель улы, 
К.Насыйри институтының башкарма директоры Хөснетдинов Рəсим Рəхимҗан улы, 
Казан шəһəрендəге К. Насыйри музее директоры Шəфигуллина Рушания Фаил кызы 
мəгърифəтче галимнең күпкырлы эшчəнлек алып баруына, аның хезмəтлəренең 
тəрбияви əһəмиятенə, гыйльми югарылыгына басым ясадылар. 10.2-202 нче төркем 
студентлары исə Халыкара туган тел көне уңаеннан университет бинасында һəм 
Казан урамнарында татар теле турында сораштыру үткəргəннəр, əлеге сораштыру 
күренешлəре экран аша залда утыручы яшьлəргə тəкъдим ителде.  Г. Тукай 
исемендəге татар филологиясе һəм мəдəниятара багланышлар бүлеге 
укытучыларының туган тел турында шигырь укуы исə бəйрəм кичəсенең үзенчəлекле, 
истə калырлык мизгеллəре булды. Видеоязмада тəкъдим ителгəн əлеге чыгышлар 
студентлар арасында аеруча кызыксыну, җанлану барлыкка китерде.  
Филология фəннəре докторы, профессор Əлфия Шəүкəт кызы Юсупова Г. Тукай 
исемендəге татар филологиясе һəм мəдəниятара багланышлар бүлегендə 2015-2016 
нчы уку елында ачылачак белгечлеклəр турында мəгълүмат җиткерде, бүлекнең 
эшчəнлеге һəм планнары белəн таныштырды. 
Г. Тукай исемендəге татар филологиясе һəм мəдəниятара багланышлар бүлегендə 
Каюм Насыйри исемендəге Республика премиясенə лаек булган шəхеслəр эшли. Сүз 
Харисова Чулпан Мөхəррəм кызы, Харисов Фираз Фəхраз улы, Фəтхуллова Кадрия 
Сөнгат кызы, Минһаҗева Лəйлə Ихсан кызы турында бара. Аларның Каюм Насыйри 
һəм туган тел турында сəхнəдəн яңгыраткан сүзлəре тыңлаучылар күңеленə барып 
иреште.
Тантананың кульминацион ноктасы "Туган тел тылсымы" дип аталган эссе конкурсы 
нəтиҗəлəрен игълан итү булды. Бер ай дəвам иткəн əлеге бəйгегə 138 эш кабул 
ителгəн. Беренче урынны яулаган Айзилə Батрханова, икенче урын алган Шəнгəрəева 
Алсу һəм Ибраһимова Алинə, өченче урынны бүлешкəн Гайфуллина Илүзə һəм 
Елезарова Юлиана истəлекле диплом һəм китаплар белəн бүлəклəнделəр. Өч студент - 
Шаһиев Ильяс, Гарифуллина Адилə һəм Мусаткина Анастасия кызыксындыру 
бүлəгенə лаек булды. 
Бəйрəм кичəсе җыр-бию белəн үрелеп барды, экраннар аша татар тормышының матур 
мизгеллəре күрсəтелде, татар теле турында мəгълүмат яңгырады. Əлеге бəйрəмне 
оештырган татар теле һəм укыту методикасы кафедрасы укытучыларына рəхмəт 
сүзлəре əйтелде.
"Дөньяда гакылдан шəриф нəрсə юк вə рух байлыгыннан артык байлык юк. Берəү чит 
телне өйрəнəсе булса, башта үз телен яхшы белсен". Бөек татар мəгърифəтчесе, 
күренекле галим һəм мөгаллим Габделкаюм Габделнасыйр углы Насыйриның əлеге 
сүзлəре килəчəк буыннарга васыять булып яңгырасын иде.

                                                        Халисə Ширмəн, 
татар теле һəм укыту методикасы кафедрасы доценты
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Кем коткарыр сине, газиз туган телем?
(тылсымлы туган тел ярдəмендə куйган максатларына ирешүче 
хыялый бер кыз истəлеклəре)
        Сессияне  “бишле” билгелəренə генə тəмамлап, шатлыгыннан бөтен дөньяны 
кочардай булып, хыялый гына бер студент кыз  туган йортына кайтты. Өйдə аның 
яраткан газиз кешелəре - əти-əнисе һəм апасы көтеп тора! Эх, мөмкинлек булса, 
алардан бер сəгатькə дə аерылмас иде, əмма  аның белем аласы, кеше буласы  һəм 
куйган максатына ирешəсе бар шул.  
       Беркөн шулай көндəлек өй мəшəкатьлəре белəн янып йөргəндə, аның кулына бер 
аудиокассета килеп элəкте. Əлбəттə, техника көн саен үзгəреп торган заманда мондый 
аудиокассеталарны күрү шактый гаҗəплəндерə. Өстенə зур хəрефлəр белəн “АЙЗИЛƏ 
РАДИОДА” дип язылганга күрə, аңарда əйтеп бетергесез зур кызыксыну уянып, 
кассетаны кайда гына уйнатырга икəн дип озак кына баш ватты. Ə үзе һаман шул 
көнне исенə төшерə, һəрбер мизгелен күңелендə барлый иде.
        Моннан нəкъ биш ел элек ул иң зур хыялын тормышка ашырды: беренче тапкыр 
радиостудиягə барып, үз гомерендə тəүге тапкыр райондашлары алдында интервью 
бирде. Эх, ул вакытта дулкынлану катыш шатланганнары...  Шуңа да əнисе, бу бəхетле 
мизгеллəрне озак еллар буе саклара тырышып булса кирəк, кызы сөйлəгəннəрне 
аудиотасмага яздырып калган. 
        Тиз арада кассета уйнатучы җайланманы табып, кызчык аны кушып җибəрде. 
Əйтергə онытып торам, ул елларда Биектау районында  татар телен үстерү, ана 
телебезне яшьлəргə өйрəтү эшен алып барганда, “Биектау-FM” җирле радиосы 
дикторлары “саф татар телендə сөйлəшүче кыз”ны туган тел мəсьəлəсе буенча 
əңгəмəгə чакырганнар иде. 
        Əйе, килəчəктə татар филологиясе бүлегенə укырга керергə телəүче  кызны ул 
вакытта район мəгариф бүлеге əллə каян танып белə иде. Танымаска, “андыйлар” бик 
сирəк була шул. “Биектау-FM” радиосы дикторы Эльвира Ибраһимова (хəзер ул 
“Азан” радиосында сөйли)  аңа үзе, ирешкəн уңышлары турында һəм туган телебезгə 
кагылышлы  бик күп сораулар бирде.  Бөтен кеше икътисадчы, хокук белгече, табиб 
булырга хыялланганда,   бөтен барлыгы  белəн татар бүлегенə укырга керергə 
хыялланучы, газиз туган теле – татар теленең яклаучысы, саклаучысы булырга телəүче 
кызга иптəшлəре арасында кырын караучылар  аз түгел иде.  Əңгəмə барышында 
Эльвира ханым “Туган телебез проблемасының чишелешен күрəсеңме? Син үзеңнəн 
нинди өлеш кертəсең?” дигəн сорау бирде. Бер караганда бик гади булып тоелган 
əлеге  сорауларга җавап  эзлəгəндə,  кызчык югалып калды.  Чыннан да, туган 
телебезне үстерү өчен ул үзеннəн нинди өлеш кертə соң? Газиз туган телебезне кем 
коткарыр соң?
         Сыйныфташларының туган телгə карата битарафлыгын, кырыслыгын күреп, 
күңеле əрни иде аның.  Алардан һəрвакытта да татар телебезгə карата тупас, йөрəк 
өшеткеч сүзлəр ишетергə туры килгəлəде. Бертуктаусыз рус телендə сөйлəшүче 
дусларына “Без бит татар балалары! Əйдəгез, үз телебездə сөйлəшик!” – дип өндəсə 
дə, яисə аларның русча сорауларына татарча җавап кайтарса да, игътибар итүче 
булмады, өстəвенə көлке сүзлəр ишетə иде. Үзенең көчсезлегеннəн елаган, үз алдына 
биргəн вəгъдəсенə, куйган максатына  “тугры калырмын микəн?” дип уйланган 
чаклары күп булды. Гоголь əйткəнчə: “Эх, наданнар! Кемнəн көлəсез, үзегездəн 
көлəсез бит!”, - дип əйткəне дə файда бирмəде. 
         Ə бит туган телеңне белмəү – чып-чын наданлык. Яшьлəр үзлəренең рухи 
сукырлыклары аркасында татар моңыннан читлəшеп,  чит ил җырчыларын өстен 
күрəлəр, лəкин җырның сүзлəрен аңламыйлар. Бəлки, əлеге җырларда үзлəреннəн үк 
көлəлəрдер, һичьюгы җыр  - мəгънəсез сүз боткасыдыр. Шуңа да карамастан, мондый 
яшьлəр “гадилəрдəн” үзлəрен бик өстен куялар. 
       Балаларын рус теленə өйрəтəбез дип, өйдə бары русча гына сөйлəшеп йөрүче ата-
аналар бик нык ялгышалар һəм зур хата ясыйлар. Һəрвакыт русча сөйлəшү баланың 
күңеленə сеңеп кала һəм ул аны туган теле итеп кабул итə башлый.
         ...Мəктəп елларында булган бу хəллəр инде күптəн артта калды. Бүген исə  
хыялый кызчык  үзен бик бəхетле дип саный, чөнки ул тылсымлы туган теле 
ярдəмендə  хыялына, куйган максатына иреште: Г.Тукай исемендəге татар 
филологиясе һəм мəдəниятара багланышлар бүлегенə укырга керде.  Биредə белем 
алучы, татар телен үстерергə тырышучы  яшьлəр, туган телебезнең барлык 
нечкəлеклəрен үтемле итеп аңлатучы мөгаллимнəр булганда  ул үзен бəхетле итеп хис 
итə. Һичшиксез, туган тел проблемасының чишелешен күрə һəм үзеннəн аз булса да 
əлеге зур эшкə өлеш керткəнен сизə. 
           Бөек Тукай теле аны  тəүге мəртəбə сəхнəгə алып менде, бу тылсымлы тел белəн 
ул беренче əкиятлəрен, хикəялəрен, мəкалəлəрен газета битлəрендə күрде, газиз теле 
аңа радио, телевидение киңлеклəренə чыгарга мөмкинлек бирде, фəн дигəн зур 
дөньяга алып керде. Газиз əнисенең бишек җырлары, əбисенең əкиятлəре аша  
күңеленə сеңдергəн, гаилə мəхəббəте аша бирелгəн тылсымлы татар теле аны 
җəмгыятебез өчен файдалы кеше итəчəк. 
       Алда əле бик күп эшлəр тора. Бу кызның бертуган апасы белəн бергəлектə зур 
проект  - “Тел сагына бас, татар!” тапшыруын җитəклисе, аһəңле, моңлы,  тылсымлы 
туган телебезне онытып баручы яшьлəргə якты юл күрсəтəсе һəм телевидение 
киңлеклəре аша  телебезне  башка миллəт кешелəренə дə өйрəтəсе бар. 

Айзилə Батрханова, 2 курс
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14 нче февраль. Һəр гашыйкның көтеп алган көннəренең берседер ул. Əйе, сүзем нəкъ менə 
Гашыйклар көне турында бара.

“Яшь чак - җүлəр чак” дип юкка гына əйтмəгəннəрдер. Дөрестəн дə, берəүгə өзелеп гашыйк 
булып, сөю утларында янып йөргəн чаклар һəрберебезнең тормышында бар.

Мəгълүм булганча, бу көн бик күп иллəрдə билгелəп үтелə. Шул исəптəн Рəсəйдə дə. Дөньяда 
бу бəйрəмне рəсми тыйган бердəнбер ил - Согуд Гарəбстаны, бу илдə Гашыйклар көнен 
бəйрəм иткəн өчен зур штрафлар каралган.

Ə башка иллəрдə бу көн ничегрəк үтə соң? Нинди үзенчəлеклəргə ия ул Гашыйлар көне?

Словениядə бу көн кырларда язгы эшлəрне башлап җибəрү белəн бəйле икəн. Кызык та килеп 
чыга соң! Башка иллəрдə кешелəр кафеларда күңел ача, клубларга, рестораннарга бара, ə 
Словениядə кырда эш башлау кабул ителгəн. Əлбəттə инде, илнең һəрбер гражданы кырга 
чыгарга атлыгып тормый, фермерлар да бик аз. Шулай да бу - күп гасырларга сузылган 
традиция һəм аны бозмыйлар. Тагы əле нəкъ менə шушы көнне кошлар үзлəренə пар сайлый, 
дилəр...

Япониядə исə бу көнне шоколад бүлəк итү гадəте бар, лəкин шоколадны ир-атлар хатын-
кызларга түгел, ə хатын кызлар ир-атларга бүлəк итə. Шоколад яратучы ир-атларга аеруча 
күңелле инде. Шоколадта “йөзəлəр”.

Финляндиядə 14 нче февраль Ystävänpäivä дип атала. Ул “Дуслык көне” дигəнне аңлата. Əйе, 
сез дөрес аңладыгыз: Финляндиядə Гашыйклар көне юк. Аның урынына Дуслык көне бəйрəм 
ителə, шуңа да дусларга бүлəк бирү изге эш булып санала.

Ə Чехиядə гашыйклар Карел Хайнек Мач монументы янына җыелып бəйрəм үткəрергə 
күнеккəн.

Африкалыларга килгəндə, алар бу бəйрəмне бер атнага ук суза: төрледəн-төрле конкурслар, 
биюлəр, уеннар оештырыла. Кешелəр бик телəп бəйрəм итə.

Əгəр дə Тайвань гүзəленə бу көнне 100 розадан торган букет бүлəк итсəлəр, бу инде кияүгə 
чыгарга тəкъдим булып санала. Бер генə роза бирсəлəр, бу - мəхəббəт аңлату.

Гашыйклар көненнəн соң 23нче февраль һəм 8 нче Март бəйрəмнəре килə. Əйтерсең, кышкы 
салкын айларда кешелəрнең күңеллəрен күтəрү өчен уйлап табылган бəйрəмнəр болар. 23 нче 
февраль көнне Ватанны саклаучылар көнен бəйрəм итəбез. Россиядə, Белоруссиядə һəм 
Кыргызстанда бəйрəм өчен нəкъ шушы көн билгелəнгəн. Ə менə Австралиядə шуңа охшаган 
бəйрəм - ANZAS көне - 26 нчы апрельдə, Аргентинада - 2 нче апрельдə, Финляндиядə ике 
тапкыр - 27 нче апрельдə һəм 4 нче июньдə, Хорватиядə 5 нче августта бəйрəм ителə икəн. 
Һəрберсенең үз Ватаны... Бездə бу бəйрəм күбрəк "Əтилəр көне" дип истə калган.

8 нче Март исə - Əнилəр көне. Дөресрəге, Халыкара хатын-кызлар көне. Бусы инде, чыннан 
да, БМО тарафыннан билгелəнгəн халыкара бəйрəм, чөнки дөньяның күпчелек иллəрендə 
хатын-кызларыбызны нəкъ менə шушы көнне котлыйлар.

Без дə котлауларга кушылабыз һəм барлык бəйрəмнəрне дə күңелле вə файдалы итеп 
уздыруыгызны телибез!

"ƏЛЛҮКИ"ДƏН КҮЧТƏНƏЧ
Сессия алдыннан...
Мин үлəрмен, бəлки, бу кышларда:
Салкын карны, кышны сөймимен.
Көздə туңган мескен бу йөрəккə
Ак йолдызлар, буран тиюен...

Карлар яумый инде ничə көнлəп:
Ачуы бар, əллə шиклəнə?
Əллə урлап бетерерлəр дип,
Болыт тота аны биклəрдə?

Мин китəрмен синнəн, бозлы 
фасыл,
Сине калдырам тынлык сакларга.
Бу кышларда мин үлəрмен, ахры...
Туар өчен кабат язларда.

Каникул "кызу вакыт" дигəнне аңлата...Каникул "кызу вакыт" дигəнне аңлата...

Туган теле булган халык бик бəхетле! Шушы бəхетне югалтмас өчен аны сакларга, 
баетырга һəм килəчəк буынга түкми-чəчми тапшырырга кирəк. Боларның барысына 
да кешедə зур телəк булганда гына ирешеп була.
Хəзерге вакытта республикабызда татар теленə, культурасына зур игътибар бирелə. 
Туган телебезне саклауга, үстерүгə зур өлеш кертүче Татарстан Республикасы 
Мəгариф һəм фəн министрлыгы “Сəлəт” яшьлəр оешмасы белəн берлектə 2014 елда 
“Болгар-Туган Тел” профиль лагерен оештырдылар. Бу проект Россиянең 11 
төбəгеннəн 500 сəлəтле баланы җыйды. Алар арасында төрле олимпиада, фəнни 
конференция җиңүчелəре, интеллектуаль бəйге, иҗтимагый проект, фестиваль 
лауреатлары һəм башка күп кенə сəлəтле 7-11 сыйныф укучылары катнашты. Лагерь 
уку-укыту, мəдəни һəм иҗади юнəлешлəрдə эшлəде, чатырлар шəһəрчеге рəвешендə 
ачык һавада узды. Егетлəр-кызлар биредə мастер-классларда, тренингларда 
шөгыльлəнде, танылган галимнəр, артистлар, шагыйрьлəр, язучылар, спортчылар 
белəн очрашты. 
Лагерьның программасы татар мəдəниятын, телен үзлəштерүгə, татар телен тормыш-
көнкүрешнең төрле өлкəлəрендə уңышлы файдалануга, өйрəтүгə юнəлдерелгəн иде. 
Əлеге проектның төп максаты – туган телгə хөрмəт тəрбиялəү, татар мəдəниятен 
саклау һəм үстерү мəсьəлəсенə  игътибар бирү, аны чишү юлларын эзлəү.
Туган теле булган кеше бик бəхетле! Ə син бəхетлеме?

Гашыйклар көнендə кырга чыгыгыз!

Вакытны еш кына аккан су белəн чагыштыралар. Чыннан да, шулай икəн. Укуның 
беренче яртыеллыгын уңышлы гына тəмамлап,  икенче семестрга аяк басканны сизми 
дə калдык. Экзаменнарны яхшы билгелəргə бирү белəн беррəттəн, студентларны тагын 
бер сөендергəн əйбер – ул каникул. Ə аны ничек  күңелле һəм шул ук вакытта файдалы 
итеп үткəреп була икəн? Моны ачыклау өчен без, яллардан соң көч җыеп кайткан 
студентларыбыз арасында кечкенə генə сораштыру уздырдык.
- Хəерле көн, кызлар! Кəефегез бик шəп күренə. Каникулыгызны бер дə юкка 
үткəрмəгəнсез, ахрысы.  Шуның турында бераз сөйлəп китегезче.
Гөлназ: Əйе, бик дөрес! Каникулымның бер көнен дə бушка уздырмаска тырыштым. 
Иң элек, еракта торучы əби-бабамда кунакта булып кайттым. Өйгə кайткач, дусларым 
белəн көн саен диярлек тимераякта, я чаңгыда шуарга чыктык. Кичлəрен энемə дəрес 
əзерлəргə булыштым. Бик күңелле һəм шул ук вакытта ныклы түземлек тəлап итə 
торган эш!:)
Гүзəл:  Дөресен генə əйткəндə, мин каникул беткəненə һаман да ышанып бетə алмыйм. 
Ял көннəрендə кичергəн күңелле мизгеллəр күз алдымда тора. Бигрəк тə мəктəбем 
оештырган студентлар белəн очрашу мəҗлесе җылы хəтирəлəр калдырды. Мин, 
ниһаять, эллеккеге дусларым һəм укытучыларым белəн күрештем.
Чулпан: Имтиханнардан соң бер-ике көн өйдə булдым, китап уку белəн мавыктым. 
Аннары дусларым һəм егетем янына Буага кайттым. Атна буе күңел ачтык. Соңгы 
атнаны “Сəлəт” əйдаманнар мəктəбендə үткəрдем. Гомумəн əйткəндə, каникулым бушка 
узмады:)

Алсу: "Каникулымны бушка үткəрмəдем" дип горурланып əйтə алам. Ник дигəндə, 
каникул шактый озын кебек тоелды. Һəм башлаган эшне тəмамлау мөмкинлеге 
булды. Беренче көннəрдə ни эшлəргə белми йөрдем үзе. Соңыннан һəрнəрсəне уйлап 
бетереп, эшкə керештем. Көн саен шугалакка бардым, чаңгыда шудым. Китапханəгə 
еш барырга туры килде. Китаплар укуны да ташламадым. Əлбəттə, өйдəге эшлəрне 
карау да миңа булды инде. Əти-əни эштə булганга, өйдə үзем генə идем. Берничə 
тапкыр хат язарга да туры килде үземə. Əби белəн буш вакыт булган саен, утырып 
армиядəге абыема хат яза идек.
Фотога төшерергə бик яратканга күрə, кызлар белəн фотосессиялар бик күп 
үткəрдем. Кунакка йөрергə дə җитештем əле мин. Иң мөһиме, ялымнымны файдалы 
үткəрдем дип уйлыйм.
-Афəрин, кызлар! Ялыгыз, чыннан бик күңелле һəм файдалы үткəн! Димəк, 
сез, яңа көчлəр,якты өметлəр белəн яңа уку семестрын башларга əзер?
Алсу: Əлбəттə! Каникулда ял итү бик рəхəт булса да, уку бераз сагындыра икəн. 
Гөлназ: Каникул вакытында төркемдəшлəремне, тулай торакта бергə торган күрше 
кызларымны бик сагындым. Шуңа күрə укырга ашкынып килдем, дисəң дə була. 
Һəм, əйе, мин яңа уку семестрын башларга əзер! 
Җавапларыгыз өчен рəхмəт, кызлар! Каникул көннəрендə дə укуны 
онытмаганыгыз аеруча сөендерде. Бүлегебезнең барлык студенты да ял 
көннəрен шулай ук күңелле үткəргəн дип өметлəнəбез. 

"ƏЛЛҮКИ"ДƏН КҮЧТƏНƏЧ

Гашыйклар көнендə кырга чыгыгыз!

Бəхетлеме син?

Гөлүсə Шиһапова,
3 нче курс

Гөлүсə Шиһапова,
3 нче курс

Бəхетлеме син?

Бəхет
Бəхет ява безгə карлар булып,
Һəр агачка, йөзгə, йортларга.
Такыр юлны бераз каплады да,
Əй тотынды буран дуларга...
Бəхетлелəр карда аунап кала,
Кар бабасы кирəк берəүгə.
Ə син, тəрəз тəннəренə эреп,
Тик сагышта яшəп өйрəнгəн.
Кышкы күбəлəклəр оча, юлга ята,
Ə син
“Мин бəхетсез инде" диясең...
Юлларыңа яткан ак карларны
Җаның белəн себереп түгəсең...

...Бүген минем яныма кунакка дус кызым Илсөяр килде. Тулай торактагы бүлмəдəш 
кызлар сүз əйтмəсəлəр дə, ничектер, йөзлəренə канəгатьсезлек чыкты кебек. Өстəл 
янында да ачылмадылар. Бераз кыбырсып утыргач, Илсөяргə: "Əйдə, парктан 
əйлəнеп кайтыйк!" - дидем...

...Чəчлəремне җыеп маташканда, бүлмəдə коточкыч дəһшəтле тавыш яңгырады. 
Минем арка сөяклəрем чымырдап китте. Йа Хода! Сиринə тавышы иде бу. "Гөлназ, 
син шундый икейөзле! Ничек шулкадəр булдыра аласың син?!" Башымнан бары 
бер генə уй йөгереп узды: нинди начарлык эшлəдем икəн Сиринəгə?! Тыныч 
булырга тырышып, "Нигə алай дисең?" дип сорадым. "Нигə дисеңме? Үзегез 
паркка барасыз, үзең шунда күңел өчен генə булса да "Əйдə, Сиринə!" димисең! 
Əллə сезнең белəн барыр дип курыктыңмы?! Бармыйм, котың очмасын. Шимбə 
саен Илсөяр белəн җыенасыз да чыгып китəсез, башка вакытта егетең килə, ə 
университетка минем белəн йөрисең. Дус булып кыланып. Шулмы дуслыгың?! 
Икейөзле!" Сиринə хəзер бар көченə кычкыра иде... Хəтта өченче бүлмəдəшебез 
Алсу да куркып калган. Ул арада Илсөяр телгə килде: "Бу миңа да кагыла, димəк. 
Ярар, минем сезгə комачау итəсем килми, Гөлназ, китим əле мин". Мин чыгып китə 
башлаган Илсөярне кулларыннан тотып туктаттым. "Сиринə, мин сине саклап 
йөрергə тиешмени инде?! Дус буласың килмəсə, булма! Минем сиңа универга бергə 
барыйк дип ялынганым юк бит! Бер төркемдə укыгач, бергə яшəгəч, барабыз инде! 
Тик Илсөяргə кагылма, яме?! Мин синең янга килгəннəрне куып чыгармыйм бит!" 
Никадəр генə тыныч булырга тырышсам да, тавышым калтырап чыкты, күземə яшь 
килеп тыгылды. Ə Сиринə кычкырды да кычкырды: "Син икейөзле! Икейөзле!.. 
Минем белəн дə дус булып кыланасың, башкаларны да онытмыйсың!" Ахыр чиктə, 
без чыгып киттек...

...Көнчелекме бу? Əллə бер бүлмəдə инде өченче ел бергə яшəп, бер гаилə булып 
беткəнбезме? Əллə... мин чынлап да икейөзлеме?!

Бер кыз

Студент көндəлегеннəнСтудент көндəлегеннəн


	Страница 1
	Страница 2

