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Ғ. Сәләм

Республикаиртәһе
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Замандашыбыҙ

һәр кешенең туған әҙәбиәт менән яңы та
нышҡан сағында, дәреслектәрҙәге шиғырҙарҙы 
я тлағанда, айырыуса яратҡан шағирҙары була, 
уларҙың сабый саҡтан хәтерҙә ҡалған әҫәрҙәре 
ғүмергә онотолмай. Ҡырҡынсы-илленсе йылдар
ҙа башҡорт мәктәптәрендә уҡыған балалар өсөн 
I'. Сәләм бына шундай ш ағирҙарҙың береһе 
(тулды. Шул замандағы уҡыусыларҙың ҡайһыһы 
■ ына «Республика иртәһе» тигән шиғырҙың 
к,нкғглы юлдарын хәтерләмәй икән? Әҫәр ниндәй 
киң ҡолас, күтәренке рух менән башлана:

П а р о во зд а р  киҫеп сы ҡҡан ер ҙә  
Урал ҡ аялары  урт аһы н,
А п -ак  т аш ҡа б а ҫы п ,ҡ а р а п  т орҙом  
Республикамдың, мин ирт әһен.

1>ыл тантаналы юлдар бер уҡыуҙа уҡ хәтерҙә 
кала. «Ситлектәҡартайған ыласын ҡоштоңйәшә- 
реүеп, яңынан тыуыуын» әйтеп бирер өсөн  
шағир иң кәрәкле һүҙҙәрҙе таба алған, әҫәрҙе 
грандиоз һәм шул уҡ ваҡытта бик тәбиғи 
I үрепеш менән тамамлаған:

Тауҙар, т ауҙар !
Ҡайһы т ау бейек тип,
Мин т ау ҙар га  үрелеп ҡараны м ,
'Тик тапманым шул т а у ҙар ҙа  т ы уган  
бәхет т ән  д ә  бейекҡаяны .

Кеше рухының азатлығын, «ситлектә ҡар- 
I аш.ш ыласын ҡош тоң йәшәреүен, яңынан 
тыуыуын» данлаған был әҫәр симфония кеүек 
киң һулышлы. Уралдың бейек ҡаяһынан шағир
ҙың алыҫтарға ҡараш ташлауы үҙенсә символ
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төҫө ала: әйтерһең дә, яңы дәүерҙә тыуған ерҙән 
күтәрелгән шиғриәттең ҡарашы үткерләнә бара, 
ул хәҙер алыҫтағы офоҡтарҙы ла ҡыйыу байҡай.

«Ун ғүмергә етмәҫ йәшәү дәрте йөрөтәмен 
йөрәк түрендә!» — тип яҙғайны Ғ. Сәләм. Ы сы н 
лап та, ҡыҫҡа ғына ғүмерендә күпме маҡтаулы 
эштәр башҡарып өлгөрҙө ул. Ғ. Сәләм ғүмере 
буйы белемгә, ижадҡа һыуһап йәшәне, һ әр  саҡ 
ашҡынды, алға ынтылды. Ғ. Сәләм айырыуса юл 
яратыусы шағир. Ш уға ла бит уның шиғырҙа
рында тимер юл, поезд, паровоз, вагон, перрон 
һ. б. образдар бик йыш ҡабатлана: «Баралар», 
«П оезда булған ваҡиға», «Кипаристар ҡалды», 
«П оезд бара юл ситендә», «Үкенесле юл» һ. б. 
О ш оларҙың иң юғары яңғырашы булараҡ -  
«Паровоздар киҫеп сыҡҡан ерҙә» тип башлан
ған «Республика иртәһе». Был хәл һис тә юҡтан 
тыумаған. Ш ағир илдәге бөйөк ижтимағи үҙгә
рештәр заманына һәм үҙенең тынғыһыҙ, көрәш
се тәбиғәтенә ауаздаш образдарға ҡат-ҡат әйлә
неп ҡайта, шулар аша замандың, тарихтың 
хәрәкәтен күҙ алдына баҫтыра.

Егерменсе-утыҙынсы йылдарҙы беҙ башҡорт 
совет әҙәбиәтенең һәм уның кеүек байтаҡ мил
ли әҙәбиәттәрҙең тиҙләтелгән үҫеш дәүере тип 
билдәләргә ғәҙәтләнгән инек. һ әм  был ысынлап 
та шулай. Ләкин әҙәбиәттең ошондай йылдам 
үҫеше таланттарҙың да тиҙ өлгөрөүен, аҙаҡ ки
леп, яңы ш әхестең, тотош халыҡтың рухи ү ҫе
ш ендәге бығаса күрелмәгән яңы темптарҙы 
сағылдыра бит.

Башҡорт әҙәбиәтендә утыҙынсы йылдарҙа 
ғәжәп көслө ташҡын булып ижади йәштәрҙең 
килеүе ни тиклем генә сағыу күренеш булмаһын, 
был күренеш замандың тәбиғи сағылышы, шиғ
ри ауазы ине. Утыҙынсы йылдар башында әҙә
биәткә килгән был йәш быуында күпме үҙенсә
лекле моңдар һәм яҙмыштар! Рәшит Ниғмәти, 
Баязит Бикбай, һ әҙи ә  Дәүләтшина, М. Хәй, 
Сәғит Мифтахов, Хәниф  Кәрим, Сәләх Кулибай, 
Хөсәйен Ҡунаҡбай, М. Тажи, Ғәйнан Әмири, 
Әкрәм Вәли, Әмир Чаныш, Мөслим Марат, 
Х әсән  Мөхтәр, Низам Ҡәрип, Мәҡсүд Сөндөк- 
лө... Ун йыллыҡтың аҙағына табан Мәлих Харис,
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Мостай Кәрим, Назар Нәжми... Әле бында кил
терелмәгән тағы ла күпме исемдәрҙе ҡушһаҡ, ни 
I иклем бай, талантлы ижади донъя күҙ алдына 
(ы», а былар барыһы ла ҡараңғы халыҡ араһынан 
( ыҡтан яңғыҙаҡ ш әхестәр түгел, азат халыҡ 
I ien.ui бергә күтәрелгән, үҙҙәре менән халыҡты 
iiip.i рухи бейеклектәргә күтәргән ил улдары ине. 
( )ни> ағымда егерме йәшлек Ғәлимов Сәләм 
баш торт әҙәбиәтенә «Тревога» исемле тәүге 
I н табы менән ҡыйыу килеп керҙе һәм, үҙ быуы
нының шиғри байраҡсыһы булып, әҙәбиәттең 
иң алғы сафында урып алды.

Тренога... Шағирҙың тәүге китабының и се
ме но I шиның ғоп сифаттарының береһен бик 
I ан I ыр .и ып бирә. Һаман осон һәр саҡ хафала
нып,  OiiptoAon йәшәү, кеше яҙмышы өсөн 
• әуеф ләнеү (папа ошондай изге вазифаларҙан 
ы.пп ш.пирҙы күҙ алдына килтереүе ҡыйын. 
Ғәлимон ( әләм заман һулышын, донъялағы үҙгә
реш I әр ҙе гиҙ тойоусы осҡор күҙле, сос ҡолаҡ- 
м.1 Һиҙгер зиһенле иң уяу шағирҙарҙың береһе 
п не Ул ваҡиғаларҙың бөгөнгө  ағышын ғына 
түгел, киләсәктәге үҫешен дә күрергә тырышты 
һ ш йыш тына ғәжәп зирәклек күрһәтте.

I Сәләм тураһында һүҙ сыҡҡанда, уны ң 
)i йыр» поэмаһынан:

Минең йөрәкт ә бит  асы у түгел,
Шатлъпска л а урын ет еш м әй!  —

I ш ш  һүҙҙәр йыш ҡабатлана.
■ • \Оп I ғә,  шағ ир күңелендә асыу өсөн дә, 

п |фр и т  ни дә урып Ciap ине. Ил эсендәге һәм 
илдән i n i тэте синфи дошмандарға, халыҡтар- 
,0.111 а ы I м,п ып быуыусы илбаҫарҙарға ҡарата 
шағир һәр саҡ килешмәҫ позиңияла, көрәш
в и .....да оулды. Гик барыбер «Ш атлыҡҡа ла урын
етешмәй!» тигән юлдар Сәләм поэзияһының 
тип рухын тапҡыр аса. П афос, күтәренкелек, 
һис бер икеләнеүһеҙ инаныу — Сәләм шиғриә- 
гепсң асылы барыһынан элек бына шуларҙа. 
Уның күңеле тормош хаҡында ф әлсәфәүи 
уй ла п ыуҙарҙан, ундағы драматик бәрелештәр, 
йәшәү ҙең асылы хаҡында тетрәп һәм һыҙланып
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һүҙ алып барыуҙан бигерәк, яңы замандың 
еңеүҙәрен ихлас данлау мәлдәрендә асылды, һүҙ 
ҙә юҡ, заман менән бергә уның шиғриәтенә лә 
әллә ни тиклем яңы һыҙаттар өҫтәлмәй ҡалмаҫ 
ине. Ләкин шағир ошо яңылыҡтарға ынтылған 
юлында артыҡ иртә вафат булды.

Ғәлимов Сәләм -  тантаналы һәм шул уҡ ва
ҡытта ғәйәт фажиғәлф дәүер шағиры. Башҡорт 
әҙәбиәтенең алтын бағаналарын, аҫыл талантта
рын репрессия балтаһы тотошлайы менән ҡыр
ған заман, Бабичтарҙың, Юлтыйҙарҙың, Аман- 
тайҙарҙың, тағы күпме үҙенсәлекле әҙиптәрҙең 
ижадтары тыйылған, үҙҙәренең йәндәре ҡыйыл
ған йылдар... Улар аяуһыҙ һәләк ителгәндән һуң, 
милли әҙәбиәтебеҙҙең барлыҡ ауырлығы Бик- 
байҙарҙың, Ниғмәтиҙәрҙең, Сәләмдәрҙең яңы 
нығынып килгән иңдәренә ята. Был сафтарҙан 
Сәләм бик иртә китеп бара, күпмеләре һуғыш ялан
дарында ятып ҡала. Ҡырғын артынан ҡырғын...

Үтелгән йылдарҙы байҡап, тупланған мираҫ
ты барлап, шиғриәт үҙенең киләсәк юлдарын 
билдәләй. Заманында донъя шаулатҡан әҫәрҙәр 
ҙә ҡайһы саҡ йылдар үтеү менән тоноҡланып 
ҡала. Йәки, киреһенсә, элек бик үк иғтибар 
ителмәгән ижад яңынан балҡып китә.

Уҡыусыларҙың Ғ. Сәләмгә м өнәсәбәте лә 
үҙгәрешһеҙ ҡалмай. Сәләм үҙ осоро шиғриәте
нең ҡаҙаныштарын айырыуса тулы билдәләгән 
кеүек, уның ижады заманының ауырлыҡтарын, 
шиғри үҫеш тәге ҡаршылыҡтарҙы ла, бәлки, 
нығыраҡ сағылдыра торғандыр. Уның ҡайһы бер 
әҫәрҙәре үҙ көнөнөң, үҙ заманының факты 
булып ҡына ла ҡалырға мөмкин.

Ләкин шағирҙың гражданлыҡ яуаплылығын 
һәр саҡ иңендә тойоп, шиғриәттең оло тәғәйен
ләнешенә лайыҡлы ҡалып, замандың алғы һыҙы
ғына ынтылып йәшәүсе Сәләм, шиғриәттең сик
ләнгән ҡалыптарынан сығып, һүҙҙәрҙе яңыса 
балҡытыу юлдарын эҙләүсе, жанрҙарҙы һәм 
формаларҙы байытыу буйынса туҡтауһыҙ эҙлә
неүсе Сәләм һис ҡасан иҫкермәйәсәк. Ш иғриәт
кә килеүсе һәр яңы быуын уның ошо сифатта
рынан өйрәнәсәк.

8



Эйе, беҙҙең тиҫтер уҡыусылары Ғ. Сәләмдең 
«Ҡыҙыл букет» балладаһындағы ҡытай малайы 
Чин Ж иҙың батырлығына һоҡланып, «Респуб
лика иртәһе» исемле атаҡлы шиғырҙағы бейек
леккә талпыныу менән рухланып үҫте. Уның 
исеме Рәшит Ниғмәти, Баязит Бикбай, Мостай 
Кәрим кеүек оло таланттар менән бергә, беҙҙең 
сабый күңелебеҙҙә ғүмерлеккә тамырланды.

Минең тормошомдағы, ижад яҙмышымдағы 
тағы ла бер онотолмаҫ ваҡиға Ғ. Сәләм исеме 
менән бәйләнгән. 1957 йылда Башҡорт дәүләт 
университетына уҡырға килеп ингәнемдә, бы н
дағы башҡорт әҙәби түңәрәгенең — аҙаҡ яңғы 
рауыҡлы «Ш оңҡар» исемен алған ижади ойош
маның шаулап-гөрләп торған саҡтары ине. Был 
әҙәби түңәрәк минең өсөн тәүге етди ижад 
м әк гәбе булды, унда ҡулъяҙмалар тикшереү, 
и >рло фекер алышыуҙар мине күп нәмәгә өйрәт
те, күп нәмә хаҡында уйландырҙы. Ә бит тарих
ты байҡай башлаһаң, был түңәрәк тәү башлап 
п а ади ойошма булараҡ утыҙынсы  йылдарҙа 
тупланған йәм нығынған, уға нигеҙ һалыусы, 
йүнәлеш билдәләүсе төп көстәрҙең  береһе 
1 | әләм булған Ү ҙенең илле йылдан ашыу 
ғүмерендә был түңәрәк башҡорт әҙәбиәтенә 
ғүпме галапмар биргән! Бөгөн дә унда Сәләм 
| радпңим лары йәшәй Эйе, етмеш енсе йылдар
ын а лып түңәрәт, йырҙарҙа данланған ғорур ҡош 
in { пгп йөрөтә ул «Ш оңҡар» тип исемләнә. 
Был ш емдең тыуыуыпда I'’, Сәләмдең «Ш оң- 
| ар,- Hi  ем ле a I а т лы то м ай ы н ы ң  йоғонтоһо ла 
,|Vр, әлбиттә Йәш быуып менән ошондай 
бә||\ >iieiii I • йәшәү шағир өсөн ни тиклем оло 
бәхет!

Рауил БИКБАЕВ,
Б аш корт ост анды ң хальгк ш агиры



Башҡортостан

(Тыуасак йылдар поэмаһына пролог)

Бында дала!..
Бында ел бураны;
Бында урман... йәнһеҙ ҡыр ине; 
Ниндәй геүләү бөгөн?
Ниндәй шартлау?
Үҙгәртәләр хәҙер был ерҙе.
Ер тоҡанған...
Утлы лава бәрә,
Киң һауала ҡаты гөрөлдәү.
Был бит -  Башҡортостан! 
Яңынан тыуа,
Аграр илдән -  сталь, тимергә... 
Ҡая ташлы ҡалын тау йөрәген 
Ватып емерә көслө динамит; 
Унда металл,
Илгә күберәк металл,
Күберәк металл, иптәш Белорет! 
Эй, Торатау, һин дә көләсһеңме? 
Алыҫҡалыр күренә шатлығың: 
һинең ҡуйыньнрдан да,
Ерҙе ватып,
Ишембайҙа нефть атты бит.
Ер һелкенә,
Бейек тау шартлаһа,
Еңгән һайын беҙҙең дан сыға; 
Урал -  Кузбасс ашығып 
Нефть һорай,
Ә домналар көтә колчедан.

1931
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Поезд китте

1

Вокзал, вокзал!..
Унан оҙатып ҡалдым 
Ил һаҡларға киткән дуҫымды; 
Поезд китте...
Алыҫ офоҡтарҙа
Күк төтөндәр ҡалды һуҙылып.
Офоҡ аралары...
Киң ҡоласлы,
Ҙур ил Союз...
Ҡайнар йыр килә; 
һаҡсылар ҙа кәрәк,
Төҙөүсе лә...
Их...
Ниңә икәү түгел был йөрәк?! 
Сың... сың... сың... 
һуңғы звонок...
Айырылғанда ҡулдар үбеште; 
Айырылышты юл да,
Ә теләктәр -
Үтәү өсөн бер үк ҙур эште. 
Офоҡ ситтәрендә 
Күкһел төтөн ҡалды...

Хуш бул, һаҡсы!
Союз сигенә!

О беҙ сменаны алмашырға 
Ашығыштыҡ ңехҡа тиҙерәк.

2

Төҙөү кирбестәрен күбәйтергә 
Беҙ кү гәрҙек тағы ла ил темпын. 
Ситтә ҡалыу 
Алдау булыр ине 
11/ех ташыңды һәм дә синыфты.
11оезд китте...
Вәл кем, юл барышлай 
Станогын уйлап барғандыр; 
Белмәй китте, буғай,
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Үҙ урынына
Фабзавучтан кадр алғанды.
Ул да батыр хәҙер...
Күрһә инегеҙ:
Кисә цехтан еңеп ҡайтҡанын;
Үҙе көләс:
-  Сәләм, бик шәп ергә 
Ҡуйырһың, -г ти, -  ҡыҙыл таҡтаны.

3

Поезд үтә...
һәр көн вокзал шаулай,
Ер тетрәтә рельс тауышы;
Ҙур ярышта алғы батыр булып, 
Беҙ киләбеҙ тирләп, ашығып. 
Беренсе хат...
Поезд алып китте...
һәр бер һүҙе -  еңеү юлы ине,
Көтөп ҡалдым,
һаҡсы яуабы итеп,
Яраланған мишень килеүен.

1932

Кипаристар ҡалды

1

Оҙатып ҡалды мине күк диңгеҙҙәр, 
Оҙатып ҡалды Ҡырым йәшәреп. 
Көткәндәрҙер...
Яҡын дуҫтарға ла
Алып ҡайталманым сәскәһен.

Ташҡын тулҡындарҙы ҡарай-ҡарай, 
Алыҫлаштым ярҙар ситенән,
Сәскә алмаһам да,
Хистәрҙә мин
Тау, диңгеҙен һыйҙырып килтерәм.
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Ҡояш
һәр иртәлә ярҙарҙағы 
Пляждарға тоҫҡай хәнйәрен.
Көн буйына 
Микробтарҙы емереп,
Бронзалап йөрөй тәндәрҙе.

Төн түгелһә тауҙар итәгенә, 
Диңгеҙ уртаһынан ай баға. 
Кипаристың ҡыйғас күләгәһе 
Тулҡындарға ятып сайҡала.

Мин китһәм дә, һаман кипаристар 
Үҫә булыр диңгеҙ буйында, 
һыуға ауған күләгәләр төҫлө,
Әле лә күренә улар уйымда.

2

Поезд бара,
Вагон тәҙрәһенән 
һаман күҙ алалмай барам мин. 
Ахырыһы, шул хистәр айырылмағас, 
Күргәндәрҙе онотоу ямандыр?..

Бар ине бер Валя -  сестра ҡыҙ;
Ял иткәндә, беҙҙе иркәләп,
Хәлде белергә тип, палатаға 
Килә ине һәр бер иртәлә.

Кипаристай, ул да баҫып ҡалды 
Күк ҡаялы тауҙар яғында,
Үҙен тағы ла бер ҡат хәтерләнем 
Самараны уҙған сағымда.

Самараны уҙҙыҡ,
Бер блондинка 
Оҙатып ҡалды үҙенең егетен, 
Оҙаҡҡамы улар хушлашҡандыр, 
Үбешеп айырылышты икеһе.
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Күҙ алдына килде 
Валяның да
Хуш лаш ҡанда яулыҡ һелккәне.
Т и к  беҙ
Былар төҫлө  үбеш мәнек,
Д октор әрләүенән шикләнеп.

Баш ҡа осраш мабыҙ...
Ә һин һаман
Яулы ҡ болғап ҡалдың саҡырып. 
Й әш ерһ әңсе инде яулығыңды, 
Ҡ ы ҙғанһаңсы  бер аҙ, аҡыллым?!

3

Ҙур паровоз саба...
Ә  беҙ инде
Аҙмы ерҙе күҙҙән кисерҙек: 
һ ә р  гектары  ун ы ң  яҡын тойола, 
Ө ҫк ә  кейгән күлдәк шикелле!

Е ңеү  аңҡый һәр бер мөйөш өндә, 
Б еҙҙең  илдең һәр бер ерендә. 
О ҙаты п килә беҙҙе ҡыр, урмандар, 
О ҙаты п килә башаҡ, игендәр.

П оезд бара...
Ҡ ара төтөндәр ен
З әң гәр  күккә һибә бөркөтөп.
Көҙ етәлер...
М ин ял иткән яҡҡа,
О со п  бара ҡош тар төркөм ө.

Ҡ ош тар шулай,
Ҡ ыҙ, ул үҫтер гәс тә,
Ҡ айта башлай көньяҡ йәйенә. 
М иңә тиһәң, ҡайҙа ул үҫтереү? 
И птәш  тә  ю ҡ  м инең әлегә.

Беләм, илем маҡтап үҫтерәлер 
М иңә кәрәк ҡыҙҙы ғүмергә,
Ә  б ө гө н гә  ш атлыҡ һәм ҡайғымды 
Бүлеш еп йәшәй дуҫтар, шиғырҙар.

М әскәү — Ө фө, 1934
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Ҡорал

А с, яланғас и нек -  таралманыҡ, 
һ ам ан барҙыҡ Колчак артынан. 
Күкрәк асыҡ...

Л әкин беҙ ҡысҡырҙыҡ:
-  Ҡ оралыңды ны ҡ тот, партизан!

1

Малһыҙ ике туған  ғүмер иткән, 
Баярҙарҙа булған ерҙәре. 
Заводсы ла булған станоктар , 
Хоҡуҡһ ыҙҙар булған үҙҙәре. 
Й әш әгәндәр улар ҡамсыланып, 
Береһ е -  завод, береһ е -  ауылда; 
О ктябр ҙә ген ә  улар икәү 
Ҡ орал тотоп  власть алдылар.

2

Бына әле,
Дошмандарҙы ҡыуып,
Ҡом ди ң геҙен  үтеп барғанда, 
Ҡ апыл апты раны ҡ ө с әйбергә:
11  ыу, икмәккә һәм дә ҡоралға.
<) беҙ шул саҡ  иң элек һыу эсм әнек, 
Үрелмәнек иң элек икмәккә;
11 ыу, икмәкһеҙ...

Л әкин беҙ ҡысҡырҙыҡ: 
'һорал бирегеҙ, ҡорал, иптәш тәр!

Беҙ кейемһеҙ үттек ҙур С еберҙе, 
К оҙго ямғыр, ҡарлы һаҙлығын; 
Я ңғы ҙ ш инелдең дә һуңғы еңе 
Ҡ айындарҙа ҡалды аҫылып. 
Ҡ айын япраҡһыҙ, урман шаулай, 
Топ кейемһеҙ, йорәк күшегә; 
Сабаталар тишек, обм отка юҡ, 
Боҙ, ҡар тула ҡуйын эсенә.
Беҙ шунда ла өй гә таралманыҡ,
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һ ам ан  барҙыҡ Колчак артынан; 
Күкрәк асыҡ,

ләкин беҙ ҡысҡырҙыҡ:
-  Ҡ оралыңды ныҡ тот, партизан! 
Сөнки Л ени н б еҙгә  шуны өйрәтте:
-  Власть кәрәк булһа, ҡорал ал!
-  Кейем, икмәк ө сөн  ҡорал күтәр!
-  Капиталдың үҙен ярала!

3

Б ө гө н  дә беҙ һәр бер яңы йортто 
С ины ф  көрәш ендә ҡорабыҙ;
Б ө гө н  дә беҙ сины ф  ҡаршыһында 
Ҡ орал тотоп  п оста торабыҙ.
Беҙ ҡораллы хәҙер  күктә, ерҙә,
Б еҙ власлы, һыулы, икмәкле; 
һ уҡм аҡтарҙан башлап еңеү юлын 
О кеандар ға тиклем киңәйттек. 
И ке туған хәҙер иркен йәшәй, 
Баярҙарҙа түгел ерҙәре,
Заводсы ла түгел станоктар, 
Хоҡуҡлы  һәм хужа үҙҙәре. 
Уларҙыҡы б өгөн  һәр бер ҡаҙау, 
һ ә р  бер завод, колхоз, станок; 
Б өй өк ки ләсәктең ҙур таңы.

4

Коммунизм килер,
Ҡ орал кәрәк булмаҫ,
П о ста  торм аҫ б еҙҙең  балалар ҙа, 
Ҡ орал тотмай ғы на йөрөрҙәр; 
Б ө гө н  беҙ й өрөткән ҡоралдарҙы 
М узейҙарҙа ғы на күрерҙәр.
Клим иптәш хатта үҙ наганы н 
М узейҙарға илтеп ҡалдырыр;
Ә  ү ҙен ә маҡтап ҙур Ер шары 
Т әб р и к һөйләр радио арҡыры. 
Л и твин ов та пакт төҙөр өсөн  
Барып йөрөм әҫ Париж, Л ондонға; 
Ул саҡ  бар ил бер үк Калининлы 
С оциалистик С ою з булырҙар. 
Ә ҙерләм әҫ кеш еләр ағыулы газ, 
М аскаһыҙ ҙа йөрөй алырҙар.
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Буш ваҡы тта һуғыш эшен түгел, 
Айҙы өйрәнеп, уны ң өҫтөн д ә 
Ашлыҡ уңды рыу юлын табырҙар. 
Ө йрәнм әҫтәр мылтыҡ

өлөш тәрен,
Белм әүсене ғәйеп итмәҫтәр; 
Ҡ ыҙҙары ла тө ҙ атмаған ө сөн  
һ ө й гән д әр ен  ташлап китмәҫтәр. 
Ә  б ө гө н гә  ҡорал то та  белмәү, 
Ә ҙер тормау ғәйеп һанала; 
М иш ендәргә төҙ аталмаусылар 
Ҡ ыҙҙарҙан да яҙып ҡалалар.

5

Йылдар килер...
111 ағир иптәш тәр ҙә 
Ҡораллы һынашҡа саҡырмаҫ, 
Йырсы иптәш йырлар М арстағы  
С' и п ы фтарҙы бөтөрөү хаҡында. 
к ) б ө гө н гө  сины ф  йәрҙә лә бар.
11 .>р бер яңы йортто
( и......|> көрәш ендә ҡорабыҙ;
Ил,и 1 1 . алған кеүек,
Гни им дә беҙ
’1м>ра\ готом поста торабыҙ.

Лотман яум килһә, ил сигенә,
Vi Iп салһа беҙҙең тыуған ер,
\ и м , ,|ф I .т  гағы ла пүҙ алырбыҙ: 

Беҙ кораллы, иптәш командир!

Р> N

I Ни г ыр илауы

Шагир Мәжит Ғафури үлеменә

Ила, шиғыр!
Й ырсы иптәш өсөн  

Күҙ йәш тәрең мөлдөрәп аҡһындар, 
һ ы ҡ та, шиғыр!
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Мин дә һөйләр өсөн 
һуҙ тапманым уның хаҡында.
-  Иптәш!
-  Йырсы иптәш!
-  Яҡын йырсы иптәш!., 
һәр урындан уға текәлеп,
Ашығып күҙләнеләр йәшле күҙҙәр, 
Эҙләнеләр ҡырҙар, игендәр.
Әй, музыка, туҡта!
Барыу ауыр
Йырсы дуҫтың һуңғы юлдарын, 
Әйтерһең дә,

аяҡтарҙы тартып 
Сырмалдылар өҙөк ҡылдарың.
Төн ҡараңғы, юл соҡорҙа,
Төн ҡараңғы, юл йыраҡ,
Дөм ҡара төндөң йөҙөндә 
Баҡты йондоҙ, нур урап.
Көлдө йондоҙ, нурҙарын 
Бирҙе тыуыр көн сафтары,
Төн еңелде, килде таң,
Серегән тамырҙар аҡтарып. 
Остолар ҡаялар һауала,
Ыңғырашты тимерҙәр тауҙарҙа, 
Емерелде межалар ҡырҙарҙа, 
Яңғыраны марштар йырҙарҙа...

Тик бына шул шаулы көндөң 
Күкрәгендә яңғырап 
Барған саҡта, ҡыл өҙөлдө,
Ҡалды ауыр ҡайғылар -

ҡайғылар,
ҡайғылар...

Ҡайғылы көҙ аунай тротуарҙа,
Ваҡ ямғырҙар яуа урамда,
Ҡайғы йәшеренгән һәр мөйөшкә, 
һәр аяҡҡа ҡайғы урала.
Баҡса шаулай...
Асы йәш түккәндәй,
Япраҡ ҡоя һары тополдәр,
Юҡ, ҡул һуҙма, тополь,
Бөгөн барыбер
Беҙҙең күрешеү шатлыҡ килтермәҫ.
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һыҡта, шиғыр,
беләм, ҡайғырғанда 

Күҙ йәштәрең мөлдөрәп тамырҙар, 
Ләкин һиндә йырсы йөрәге ҡала 
Шат йылдарға яңғырап барырға.

1934

Йөрәк түрендә

Шиғырҙы ла, дуҫтар, тәнде лә 
Үҫтерәһе ине тиң итеп,
Булмай!
Шиғыр ите үҫкән һайын,

кәмей тән ите.
Тик:
-  Арыған, тимә,
Тән талһа ла,
Күҙҙәремдә бойоғоу күренмәҫ, 
Ун ғүмергә бөтмәҫ йәшәү дәрте 
Йөрөтәм мин йөрәк түрендә!

1935

Мәскәү

1. Ленинлы булғас

Мундир кейгән Мәскәү яраланы -  
Ер, урманһыҙ, һыуһыҙ ҡалдырҙы, 
Подвалдарҙан ҡалҡты яңы Мәскәү, 
Беҙгә яңы аңдар ҡабыҙҙы.

Дуҫ тигәндән таптыҡ дошмандарҙы, 
Дошман тигәндәрҙән -  дуҫтарҙы. 

Белдек: туғанлыҡ 
Милли яҡлап түгел,
Синфи булғанды.

Яңы Мәскәү һәр бер милләттең 
Саҡырҙы ул ярлы яҡтарын:

Ҡолат! -  тине. -  Иң элек үҙеңдең 
Урамдағы оло ҡапҡаны!
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Совнаркомлы итте баш ҡортто, 
Совнаркомлы итте татарҙы 

Л ени н М әскәүе,
У ға күсте б еҙҙең  хис,
У ртаҡ  әсәлек...

Й ы ртҡы с тим әнек беҙ ярлыны,
Т уған , тинек, яҡут булһа ла,
Т уған , тим әнек беҙ маллыны, 
Й ы ртҡыс, тинек, баш ҡорт булһа ла. 

Ө ф ө, Ҡ азан, Киев, С әм әрҡәнд 
И ң  яҡынңгл булып М әскәүгә 

Үҫәләр бөгөн ,
Ни ғәж әп: был әкиәтме?
Ю ҡ! Ә киәт түгел!

2. Яҡындарҙан-яҡын

М ең -м ең  иптәшем бар Уралда, 
Украина, А нгара ярында;
М ең -м ең  иптәш алыҫ-яҡында:
Поляк, мишәр, ҡаҙаҡ, мариҙар -  

Улар б өгөн  һәр бер урында 
Йыр йырлайҙар М әскәү турында: 

М әскәү -  ирек, һыу,
М әскәү  — мул һәм шат тормош , 
М әскәү -  б еҙҙең  тыу.

Ҙур Уралға М әскәү саҡрым яҡлап 
Й ке м еңгә тула торғанды р,
Ә  туғанлы ҡ инәйҙән дә эҫе, 
Я ҡы ндарҙан-яҡы н был яғы.

М ин ҡырҙарҙан килдем М әскәүгә, 
М ин цехтарҙан килдем М әскәүгә -  

Тауҙар яғынан,
Ш атлыҡ тейәп ҡаныма 
М әскәү даны нан.

М ин килмәнем иҫке М әскәүгә,
М и нең ҡулға бы ғау һалыр тип. 
һ ө й ө п  ҡаршыланы яңы М әскәү, 
М әң ге бөтм әҫ хи стәр  ҡабыҙҙы.

А ҡ корпустар ҡалҡҡан күктәргә, 
һ и кәлтәләр  асф альт күтәргән. 

Ш анлы, матур көн.
Т әҙрәләрҙә сәскә , гөл.
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Й өрәк, урғып көл! 
Күрешмәһәм дә, мин Димитровтың 
Э ҫе ҡулын һиҙәм усымда, 
Болоттарҙан аша күккә остом 
Аэростатһыҙ, ләкин хисемдә, 

һауаларҙа һинең геройҙар.
Ер аҫтында һинең герой бар. 

һ ә р  ерҙән ярып,
Т өҙөй  йәшәү юлдарын 
М әскәү улдары.

Й үгерттеләр мине трамвайҙар 
11  әм асфальттан етеҙ автолар,
Ә метроның йылғыр баҫҡыстары 
Төш өрҙөләр ҡала аҫтына.

һ ауа телеп барған уҡ  кеүек, 
һ  ыуҙы ярған балыҡ шикелле, 

Вагон сапты тиҙ.
Ер аҫтында үҙебеҙ -  
Утҡа сағыла күҙ.

О ноттом  мин ер аҫтымы,
Ер өҫтөм ө -  барған юл,
()  вожатый, кондуктор ҙа -  
Комсомолка, комсомол.

Улар бында өҫтән  алып төш тө 
Ҡайнар тормош, ҡыҙыу ҡояшты, 

Ерҙе йәшәртеп, 
һәм  һөйөү сәскәһе 
Атты йәштәрҙең.

Кирка тотҡан комбинезонлы ҡыҙҙы 
Бы аты р күрҙем, быйыл тағы ла 
( )i |ы м ым мим уны. Быныһында -  
hiiriOmie юнда түгел, вагонда.

>|и әһендә бара егете,
Кулдарымда сәскә букеты, 

Косном уларҙа,
« О н е ги н »ды ҡарарға 
11 арлан баралар.

Урал бейек, һинең ҡыҙҙарың 
Күтәрелде унан юғары,
И нде егеттәр  ҙә танау һуҙмаҫ 
Уҙған саҡта ҡыҙҙар урамын.

Т ө н ө н  балҡый Е тегән  йондоҙо, 
Көндөҙ — парашютлы ете ҡыҙ:
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Беҙҙең батырҙар.
Ил маҡтап йырлай 
Улар хаҡында.

Күрәм урамдарҙың балҡығанын, 
Күрәм магазиндар байығанын,
Кисә мин дә, илемә маһайып, 
Костюм алдым, галстук һайланым. 

Радио, майка, китап тирәмдә. 
Шатландым һәр берен күргәндә -  

Ҡарап туйманым, 
һәм дә алдым Горькийҙың 
Яңы томдарын.

3. Ике шартлау

Шатлыҡтарың уртаҡ булған кеүек, 
Ҡайғыларың йөрәк яндыра.
Ике шартлау... Ай-ай, ауыр, улар 
Онотолмаҫлыҡ һыҡрау ҡалдырған. 

Онотолмаҫ Кировты оҙатыу, 
Онотолмаҫ «Горький» гиганты, 

һаман һаҡлана,
Йөрәктең тап үҙендә 
Шартлаған һымаҡ.

Өйөбөҙ янды беҙҙең, иланым мин, 
Атай үлде минең -  йәш түктем. 
Йәшем ҡайғы йыуҙы. Ләкин бында 
Йөрәк һыҡрай, күҙҙә йәшем юҡ. 

Йәшһеҙ илау -  ауыр йөрәккә. 
Төтөнһөҙ ут нығыраҡ көйрәтә. 

Юҡ, был ҡайғыла 
Ҙур еңеүгә тағы ла 
Сафтар ағыла.

4. Әйҙә көл йәшәп!
Мең-мең иптәшем бар, Мәскәүҙе 
Күрмәһә лә улар ғүмергә, 
һалҡын ҡотопта ла Мәскәүҙең 
Хисе менән янып йөрөйҙәр.

Мәскәү -  ер һәм илдәр йөрәге, 
Бик алыҫтан уны күрәм мин.
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Ленин Мавзолейын ҡарай-ҡарай 
Иртән үтәм, бынан кис үтәм,
Мин дә Уралдағы көнөмдө лә 
Кремль янында тип хис итәм.

Мәскәү тарта, Мәскәү һаҡлана, 
һәр йөрәктән һөйөлөп маҡтала 

Завод, ҡырҙарҙа.
Шатлыҡ һыймай йырҙарға 
Үҙен йырларға.

Әкиәттәрҙән көткән матурлыҡтар 
Тормош менән килде ғүмергә.
Юҡ, әкиәттә булған ғүмерҙәр ҙә 
бындай йәмле, матур түгелдәр. 

Мәскәү торған совет ерендә 
Бер йыр йөрөй миллион телендә: 

-  Әйҙә көл йәшәп!
Күкрәп үҫкән гөл-сәскә -  
Беҙҙең киләсәк.

М әскәү, 1935

Шаттарҙан-шат көләбеҙ

1

Беҙ сығабыҙ урамға,
11 ыуға ҡаршы, буранға,
( Үбер, тайга, Уралда 
һрҙе нурға урарға

Шаулап торған йылдарға беҙ, 
Г.нн, а< фалылы юлдарҙан беҙ, 
Iti ете ша г йырҙарҙан беҙ -  

Г. р I ой I. а 111.111 мндмрмп,
Ал I ыпдан ут тамдырып,
Ганы арҙа әҙ ҡалдырып,

Тау тишеп, юл һалдырып -  
Беҙ киләбеҙ тулҡып-ташып 
Камыш үҫкән ерҙәргә,
Беҙ киләбеҙ һоҡланышып 

Сәскә менән биҙәргә.
Йәмле май, киләһең!
1'өлөң менән көләһең!
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Беҙ ҙә йырлап киләбеҙ,
Беҙ ҙә шаулап төҙәбеҙ! 
Шаттарҙан-шат көләбеҙ!

2

Беҙ уҙабыҙ урамдан,
Заводтарҙан, ҡырҙарҙан,
Күктә, ерҙә, һыуҙарҙа 
Йәшәү элеп тыуҙарға -  

Ал сәсңәле гөлдәргә беҙ, 
Биҙәкләнгән көндәргә беҙ, 
һоҡландырғыс көндәргә беҙ -  

Йом(о)ро ерҙе сайҡатып, 
Тулҡындарын айҡатып,
Йылға, күлен байҡатып,
Т ауын ватып, тарҡатып -  

Беҙ киләбеҙ маҡтау менән 
Нурлы ергә, гөлдәргә,
Беҙ киләбеҙ маҡтау менән 
Ал биҙәлгән көндәргә.

Йәмле май, киләһең!
Гөлөң менән көләһең!

Беҙ ҙә йырлап киләбеҙ,
Беҙ ҙә шаулап төҙәбеҙ! 
Шаттарҙан-шат көләбеҙ!

3

Тополь япраҡ йәшәртә,
Тормош йәшел йәштәргә,
Уттар балҡый таштарҙа 
Шат маршлы ғәскәргә.

Ныҡтарҙан-ныҡ булырға беҙ, 
Берҙән-бер ил ҡорорға беҙ, 
Ил сигендә торорға беҙ -  
Беҙ киләбеҙ ҙур теләктән 
Матур көнгә, гөлдәргә,
Беҙ киләбеҙ бер йөрәктән 
Ал биҙәлгән көндәргә.

Йәмле май, киләһең!
Гөлөң менән көләһең!

Беҙ ҙә йырлап киләбеҙ,
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Беҙ ҙә шаулап төҙәбеҙ! 
Шаттарҙан-шат көләбеҙ!

4

Йәшәү татлы, йәшәрбеҙ!
Иҙел таша, ташырбыҙ!
Ҡоштар оса, осорбоҙ!
Ер нур ҡоса, ҡосорбоҙ!

Иң юғары күктәрҙә беҙ, 
Диңгеҙ аҫты -  төптәрҙә беҙ, 
Ҡотоптарҙа, сиктәрҙә беҙ -  

Ҡара төндө итеп көн, 
Әкиәттәрҙе итеп он,
Донъяны тик итеп гөл, 
Йылдарҙы шат итеп гел -  

Беҙ киләбеҙ дауылдарҙай 
Матур ергә, гөлдәргә,
Беҙ киләбеҙ йырлай-йырлай 
Ал биҙәлгән көндәргә. 

Йәмле май, киләһең!
Гөлөң менән көләһең!

Беҙ ҙә йырлап киләбеҙ,
Беҙ ҙә шаулап төҙәбеҙ! 
Шаттарҙан-шат көләбеҙ!

1935, май

Һуңғы төн

1

Я ңғыҙ ултыра инем,
уйҙар мине 

Пристангә алып төшөрҙө, 
һин ҡалҡындың тағы ла күҙ алдымда, 
Тын күлдәге аҡҡош шикелле.
Иҫтә һаман

һине оҙатҡанда 
Күк томаны киске Иҙелдең.
Әлдә күрәм кеүек,

йондоҙ булып,
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һыуҙа йөҙгән моңһоу күҙеңде, 
һаман яна әле иренеңдең 
Ялҡындары яңаҡ, битемдә, 
һаман ишетәм беҙҙең һүҙгә

ҡушылып
һыу ҡағылыуын ярҙар ситендә. 
Романдарҙа күп саҡ бындай төндә 
Ай күҙ һала урам арҡыры,
Әйтсе,

тик беҙ үбешеп хушлашҡанда, 
Күктә ай юҡине, ахыры...

2

Китмә, тимәнем мин,
белә инем

Колхоздарға врач кәрәкте,
Мин шатландым ғына...

Тик һуңынан
Хат яҙмауың өҙҙө йөрәкте!
Дөрөҫ, икебеҙҙең семья ҡормау 
Беҙҙе дошман кешеләр яһамаҫ. 
Синфи дуҫлыҡ ҡалыр,

үҙебеҙҙе
һәм дә илде яңынан яһарға. 
Ҡурҡма, асыуланмам,

мине ташлап,
Иптәш итһәң башҡа кешене, 
Асыуланмам...

Ләкин нисек итеп 
Йәшерермен булған хисемде. 
Еңел түгелдер шул

йөрәгеңде 
Биргән ерҙән кире алыуы, 
Үткәндәрҙе аҡыл онотор ине, 
Нишләтәһең?

Күңел ауырый...
Мин китмәксе инем ял итергә, 
Ҡурҡыу ала шундай сағымда,
Үҙем ултырһам да,
Хистәр ауыр -
һөйрәй алмаҫ кеүек вагондар.
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Үткәндәрҙе батырмаммы, тиеп 
Иҙел һыуында ла аунаным, 
Тулҡындарҙа минең тән таҙарҙы,
Т ик хистәрҙе йыуа алманым.

3

Әллә бригадир ҙа 
Уйҙарымды
Тоя микән цехта сағында,
Т ик ул тойған кеүек ҡараһа ла,
Бер ни әйтмәй китә янымдан. 
Беләлер шул,

уйҙар йомшарһа ла,
Цехта минең йомшаҡ түгелде;
Юҡ, мин асыуланмам, бригадир дуҫ, 
Әрләһәң дә бөгөн үҙемде.
Ҡулдар ҡаты ла бит,
Үҙемә лә
Ярҙам кәрәк, иптәш бригадир, 
Әйтһен ине дуҫтар бригадирға:
-  Шефлыҡ ит, тип егет уйҙарын, 
һәм һөйләһен ине бригадир дуҫ 
Минең кеүек йәшлек дәүерен, 
Әйтһен ине тәүге мөхәббәттән 
Йомшап ҡалған уйҙар дарыуын.

1935

Съезд иптәшкә хат

-  Һ еҙҙең вокзал бөгөн ҡыҙыл байраҡтар 
менән биҙәлгән, ҡалағыҙҙа берәй төрлө бай
рамдыр шул?
-  Кисә кис беҙҙә советтар съезы асылды.

(В а гон д а  һ өйлән гән  һ ү ^ ә р )

Бөгөн иртән Өфө вокзалынан 
Ҙур паровоз алып киткәс тә,
Мине ҡаршылаған киң ҡырҙарҙан 
Хат яҙырға съезд иптәшкә -
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Ҡ улға ҡәләм алдым...
Ә  уйҙарым

Ш ул ҡырҙарға кереп юғалды,
Улар инде, ахыры, билетһыҙ ҙа 
М инән тиҙерәк сапҡан булғандыр. 
М ин вагонда ултырам, тәҙр ә аша 
Н әр осраған ергә күҙ терәп,
Күҙҙәр һәр мөйөш тә, һәр тап булған 
К өләс йөҙҙө һөйөп үттеләр. 
Баш ҡортостан ер ен ең  һәр мөйөш ө 
У ҙа төҫлө  м инең янымдан,
Б ө гө н  дә шул — уны ң ҡуйынынан 
Ашыға-ашыға1иәшел вагондар -  
Урал яғы на бара, ю л буйлатып 
Т еҙел еп  ҡала колхоз өйҙәре,
Улар ҡаршылайҙар киләсәкте, 
О ҙаталар ауыр көндәрҙе. 
Баш ҡортостан киң ине,
К иҫкеләнгән ер ине.
Баш ҡортостан ҡыйналған, 
Яраланған ер ине.
Баш ҡортостан терелде,
С оветлы  көндәр килгәс,
Ауылдарҙа тракторҙар 
Межаларҙы ем ергәс.
Ҡ асандыр бер бынан власть яҡлап, 
П артизандар һуғышып уҙғандар,
Әле лә күренә: ҡая таш битендә 
Ю йылмаҫлыҡ ҡанлы эҙ ҡалған.

Съезд...
һ и ң ә  б өгөн  йыйылғандар 
Был ерҙәрҙең  батыр улдары,
Улар һөйләшәләр үткәндәрен, 
К әңәш әләр барыр юлдарын.
Бы л ер -  һ инең ерең,

һинең колхоз, 
һ и н  — был колхоз

һәм был ерҙеке,
Уларҙы -  һин,

һине улар тыңлай,
Үҙ й өр әген ең  тибеүен тыьрларға тип, 
Үҙ ҡолағын ҡуйған шикелле.
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Съезд,
К исә һине асҡан саҡта 
Зал ты ңлаған ең еү  һүҙҙәрен,
Бында:
-  Д өр өҫ ул, -  тип ҡул күтәрә 
һ ә р  бер завод, колхоз -  үҙҙәре.

һ ә р  бер телдән һиңә тәбрик ишетәм, 
М аҡтау тоям һәр бер йөрәктән, 
һ и н е  маҡтап яулыҡ һелкә кеүек 
Ҡ айындар һәм йәш ел тирәктәр.

С ъезд иптәш!
Е ңеү араһында
Б ор соу  ҙа бар әле, билгеле.
Беләм, һинең кәңәш  миллиондарға 
Уйы бөтөр өүҙә лә ю л бирер.

Был ер -  һинең ерең,
һ инең колхоз, 

һ ин - был колхоз
һәм был ерҙеке,

Уларҙы һин,
һине улар тыңлай,

Үҙ й өр әген ең  тибеүен белер гә тип, 
Үҙ ҡолағын ҡуйған шикелле.

Г > 1 ! ,

U
Йәшәү йыры

11,1 ы ,1 \а|н . 1  < ыҡ I ым сирень үҫә, 
Үр.и 1,\арҙа йәшел тополдәр, 
Урмандарға барҙым, аҡ ҡайындан 
Пыр I ы илашам шишмә ситендә.

һ әр  беренең йырын тыңлап торҙоҡ 
Иорәк менән парлап икебеҙ,
Гик береһе лә, йәшәү дәртен эсеп,
11ҫермәгән минең шикелле.

1 1 ис берәүһе минең йәшлек кеүек 
Ү ҫә алмай әле йәшәреп,
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һис берәүһе миндәй ҡысҡыралмай:
-  Эй, йәшәйһе килә, йәшәйһе!..

Йыр тыңланым асфальт-таш ҡалала, 
Тауға мендем таңдар алдынан, 
һандуғастар мине ҡаршы алдылар,
Ә гудоктар оҙатып ҡалдылар.

Юҡ, һис берәү әйтеп бирә алмай 
Минең ғүмерем, минең эшемде; 
һис бере лә, йәшәү дәртен эсеп, 
Иҫермәгән минең шикелле.

Миндә ҡайнай миллиондарҙа булған 
Ошо илдә йәшәү теләге,
Ҡайҙа ғына илтеп ҡуйһам да мин, 
һыймаҫ кеүек ерҙә йөрәгем.

Әллә инде ҡанатланды микән 
Осорторға йөрәк иттәрем,
Күтәр әйҙә, йөрәк!

Күккә күтәр,
Күккә әйҙә,

күккә күтәрел!

Менгән һайын, һөйөнөп ҡарармын мин 
Үҙ илемдең йылға, тауҙарын,
Менгән һайын, миңә юл яҡтыртыр 
Кремлдең ҡыҙыл байрағы!

Эх, йәшәйһе килә быуаттарҙың 
Йырға ҡушып һәр бер иртәһен,
Күтәр әйҙә, йөрәк!

Күккә ос һин,
Күккә әйҙә!

Күккә күтәрел!

Тыңлаһындар мине Ватанымдың 
һәр кешеһе, һәр бер сәсәге:
-  Социализм тигән яҙмыш барҙа,
Эй, йәшәйһе килә, йәшәйһе!

«М осква» ҡун ак хан аһ ы  
9 ноябрь, 1935
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Костюм

Оҙатҡанда һәр көн илап ҡалды: 
«һинән башҡа һөйгән кемем бар?
Ә һин берәр айлыҡ путевка ла 
Тапмайһың, — ти, — һаман Ҡырымға»

һөйгән ҡыҙың өсөн ни ҡыҙғаныс? 
Ҡыҙғанманым, дуҫтар, һис ни ҙә: 
Уның өсөн костюмды ла һаттым, 
Стипендиямды ла бирҙем мин.

-  Йөрәгемдә тик һин!.. -  тине үбеп 
Ҡуҙғалғанда йәшел вагондар.
Яулыҡ болғап барҙы, аҡ фуражкам 
Ҡалды бары минең янымда.

Ҡыр ҡаҙҙары оса йылы яҡҡа,
Ҡайтыр микән ҡаҙҙар киренән?
Мин ҡыҙымды һағынып тышҡа сығам 
Алыҫтан тик тауҙар күренә.

Ҡыр ҡаҙҙары оса йылы яҡҡа,
Улар яҙын ҡайтып киләләр. 
Курорттарҙан бына ул да ҡайтыр,
Бер ай тула, буғай, иртәгә.

Ә иртәһен бары хаты килде:
«Мине көтөп, инде тилермә,
Әгәр яңы костюм ала ҡалһаң,
Тырыш уныһын үҙең кейергә».

1935

Баралар

Поезд бара Уралға 
Урман араһынан, 
Пассажирҙар ҡарап бара 
Вагон тәҙрәһенән;
Берәү урта полкала 
Китаптар уҡып бара,
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Берәү йоҡлай, ҡалғандар 
һөйләшәләр үҙ-ара:
-  Мин ял итергә барам,
Ә һин ҡайҙа бараһың?..
-  Мин күреп ҡайтып барам 
Кавказ тауы араһын!
Булдым диңгеҙ буйында, 
Мендем бейек тауға,
Йөҙҙөм тулҡындарҙа мин,
Ә һин, әйтсе, ҡайҙан?
-  Колхозға машина алдым, 
Игендәр етешкән.
-  Ә мин кофе килтерәм 
Ашхана, буфетҡа...

Берәү хәрби кейемдән 
Бара Көнсығышҡа,
-  һеҙ ҡайҙан? -  тип янындағы 
Бер ҡыҙға һүҙ ҡуша.
-  Вуз бөттөм, эшкә барам 
Тауға -  Магнитныйға. 
Инженерка инде мин.
Ә һеҙ, бабай, ҡайҙа?..

-  Минең дә шул -  Магнит, 
Барам аҡрынлап,
Улым унда директор,
Туйға саҡырылғам*. 
Ҡайтмауына улымдың 
Биш йыл, буғай, инде,
Ниндәй ҡыҙҙыр -  белмәйем, 
Күргән юҡ киленемде...

Бабай һиҙмәй: инженер ҡыҙ 
Түбәнгә эйҙе башын,
Ҡыҙ тапты бабай күҙенән 
һөйгәненең ҡарашын.
Бабай һиҙмәй: улы килә 
Инженер ҡыҙ уйында,
Бабай һиҙмәй: бына тиҙҙән

* С сгк ы р ы л гам  — саҡы ры лғанм ы н (Аргаяш  һ ө й 
ләш е).
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Йөрөр шул ҡыҙ туйында, 
һәр бер кеше ашыға 
Заводҡа һәм ҡырға, 
Ашығалар эшләргә,
Ял итергә, туйға.

Ашығып бара колхозсы 
I ом һаҡсыһы сиктең, 
Ашыға ағзалары 
Сельсовет һәм ЦИК-тың.

Һарҙым Калининға, 
булдым метрола, 
һо\м> u I а гм Кремлдә 
һулыу ип гора!

һүҙ Iәртибе һөйләргә 
һәм етә миңә: 

у ) мин барам ауылға 
Велосипед менән... 
Сумаҙандан саҡ бейек 
Һер бала һүҙ ала:

Мин дә ипәйҙәл менән 
л)бейҙәлгә балам.
Мимең палохотым бал— 
Йөҙәм мин йылғала. 
Ҫамакаттың ҡанаты юҡ, 
Мин ҫамолүт алам...

Вагондар саба шау һалып 
Тауҙар араһынан, 
һәр бер кеше йәһәтләп 
Ашыға, ярһына:
Эшләргә һәм йәшәргә, 
Союз иле -  киң ер, 
Ашығып бара шахтер, 
Ашыға инженер.
Ашыға илдең ҡыҙы, 
Ашыға буфетсы.
Әй, машинист, тиҙерәк 
Станңияға етсе!
Кәрәк күмер соҡорға 
һәм дә домна ҡорорға, 
Кәрәк тиҙерәк етеп
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һәм сиктә торорға. 
Кәрәк туйға барырға, 
Күреү кәрәк илде, 
һәм ларекка кофе ла 
Ваҡытында килһен!

1935

Республика иртәһе

1

Паровоздар киҫеп сыҡҡан ерҙә 
Урал ҡаялары уртаһын,
Ап-аҡ ташҡа баҫып,
Ҡарап торҙом
Республикамдың мин иртәһен.
Тын күлдәргә төшкән аҡҡошмо ни, 
Уйһыуҙарҙа ята аҡ томан,
Ниндәй йәнле иртә!
Бына бер саҡ,
Т ау биттәрен солғап яҡтыға,
Ҡояш сыға башлай,

нурҙарына
Йым-йым итә Урал таштары; 
Иртәнге ел,

әкрен генә өрөп, 
һыйпап үтә үлән баштарын...
Күрәм:

эшкә тора республикам, 
һөрән һалды бына гудоктар,
Эшсе өйҙәр, ҡояшҡа ҡаратып,
Тәҙрә асты,

ошо минутта
Ҡайһы ҡаялалыр динамиттар 
Таш аҡтарҙы,

һауа ярыла...
Сайҡалғандай булды мин баҫҡан тау, 
Тирбәлгәндәй шунда бар Урал.
Тән семерләп китте,
Ә ҡулдарым
Тотондолар ҡайраҡ таштарға.



Юҡ, бер ни юҡ!
Ахыры, шиғыр яҙып,
Нервым ғына бер аҙ ҡаҡшаған.
Күҙ ташлайым ҡабат:

Иҙел буйлап 
Колхоз ауылдары тартылған. 
Уяналар өйҙәр,

шау-шыу булып,
Көтөү сыға әүен артына.
Тереләләр юлдар.

Автобустар
Ҡыҙ һәм егеттәрҙе тейәгән, 
Баҫыуҙарға бара,

ә арыраҡ,
Башаҡ тулҡынланған ерҙәрҙә, 
Ҡуҙғалдылар баҫыу караптары,
Ҡыр күмелә күмәк эш менән: 
һабансылар йыры,

тракторҙар
Г өрөлдәүе,

баҫыу өҫтөндә
Мең томдарҙа бөтмәҫ роман тыуа, 
Ноталарға һыймаҫ тауыштар,
Буяу төрө етмәҫ картиналар...
Бына тағы йәшел ҡамыштан 
Кәмә сыҡты,
Күмәк йыр башланды,
Кемдер баҫты тальян телдәрен. 
Беләм, былар -  күрше ял йортонан, 
Шулай башлай улар көндәрен.

2

Республикам тора,
аҙмы тағы

Миңә күренмәгән урындар?

Фонтан атҡан нефть вышкалары, 
Ҡорос заводтары... 
Борон-борондан
Тик ҡурай һыҙғырған сәхрә буйлап 
Күтәрелгән яңы ҡалалар,
Ҡайҙа үҫә булыр Димитровтар
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һәм Чкалов кеүек балалар.
Аҙмы тағы ла өйҙәр!

Ҡайҙа бөгөн -  
Мең йыл тулған саҡта йәшенә, 
Үрмәкселе емерек һикеләргә 
Тимер карауаттар алышына.
Аҙмы колхоз, тәҙрәләргә 
Электролампа ҡуйыла,
Ҡайҙа ғүмерең данлы йыр шикелле, 
Бәхетең йәшлек кеүек тойола.
Унда кешеләр эшкә,
Ялға хаҡлы,
Унда кешеләр йырға хаҡлылар, 
Унда кешеләр яҡшы ғүмер юлын 
Партия аҡылы менән таптылар.

3

Көн башлана,
Илем тағы ла ниндәй 
Шатлыҡ менән ҡабынып балҡымаҫ! 
Айырым аҡҡан ике йылға ҡушылыр, 
Орден алып ҡайтыр батырҙар; 
Татьянаның арияһын йырлар 
Ферма ҡыҙы стан ҡаршында, 
Бригада ҡул сабыр

үҙенең ҡыҙын
һәм Чайковскийҙы алҡышлап; 
һыйырһыҙға колхоз һыйыр бирер, 
Өйһөҙҙәргә өйҙәр һалырҙар,
(Ә ҡасан һуң колхоздарға тиңдәш 
Яҡшы шиғыр яҙыр шағирҙар?) 
Кемдер бөгөн яңы вуз бөтөрөр, 
Корпустарға кирбес өҫтәлер, 
Кемдэрҙсңдер семья башлауҙарын 
Теркәр тағы загс өҫтәле...
Бында тауҙар,

бында киң баҫыуҙар. 
Ҡарап торам,

шул саҡ янымдан 
Көн яғына китте ңистерналар, 
Уралыма керҙе вагондар. 
Пассажирҙар бара,



Кемдер берәү
Яулыҡ болғап моңһоу ҡараны. 
Бәлки,
Уның егете лә станцияла,
Минең кеүек, баҫып ҡалғандыр...

4

Машинист дуҫ,
йә һин паровозды 

Аҡрынайтыр инең бер аҙға, 
һинең менән барған пассажирҙар 
Республикам аша уҙғанда,
Т ағы ла оҙаҡ ҡараһындар уның 
Нефть тулған уйһыу буйҙарын, 
Алтын кейенеп ятҡан ҡаяларын, 
Аҡсарлаҡтар сумған һыуҙарын. 
Тыңлаһындар:

бында ҡасандыр бер 
Пушкин күргән телһеҙ башҡорттар 
Беренсе ҡат бөгөн

үҙ телендә
Уның шиғырҙарын уҡыйҙар. 
Тыңлаһындар беҙҙең ҡыҙҙар йырын, 
Минең илдең иртән тороуын, 
Ситлектә ҡартайған ыласын ҡоштоң 
Йәшәреүен, яңынан тыуыуын!

5

Т аштар ҡултығында паровоздың 
Аҡ толомо ҡалды ишелеп,
Күк вагондар тауға ышыҡланды, 
Ашығып ҡасҡан йылан шикелле. 
Тауҙар, тауҙар!

-  Ҡайһы тау бейек? -  тип, 
Мин Уралға тағы ла ҡараным.
Тик тапманым шул тауҙарҙа тыуған 
Шатлыҡтан да бейек ҡаяны!

1936
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Донъя ҡыйығы аша

Ярҙарынан сыҡҡан ташҡын кеүек, 
һыймайынса ерҙең иңенә,
Эҙ төшмәгән донъя ҡыйығына 
Күтәрелде беҙҙең еңеүҙәр.
Беҙҙең самолеттар миллион йылдар 
Иремәгән боҙҙар өҫтөнән 
Полюс аша илдең матурлығын, 
Тыныслығын тейәп үттеләр.
Улар алып сыҡты кешелектең 
Ерҙә тыуған иң ҙур теләген,
Йөҙ ҙә етмеш миллион батырлығын, 
Ҡаты һүҙен, көсөн, йөрәген.
Ниндәй тарих белә:
Ҡайһы ғалим
Полюс юлын еңеп һөйөнгән?
Унда улар тормош эҙләп барған, 
Үлек килеш ҡайтҡан иленә.
Полюс -  дәһшәт,
Полюс аслыҡ булған,
Полюс булған үлем төйәге.
Шул турала әлдә һөйләй әле 
Боҙҙа ҡалған кешеләр һөйәге.
Мин дә хаҡлы бөгөн маҡтанырға 
Батырҙары менән илемдең,
Улар үлтерҙеләр полюс өҫтөн 
Ҡамап ятҡан ошо үлемде.
Кемдәр онотор Водопьянов юлын, 
Шмидт ҡартты кемдәр йырламаҫ! 
Чкаловты кемдәр алып бармаҫ 
һәйкәл итеп бөйөк йылдарға! 
Йылдар менән бергә улар даны 
Күтәрелә барыр һаман да,
Мин үкенмәҫ инем улар юлын 
Хыял менән осоп барһам да! 
Батырҙарға ҡушылып мин дә башта 
Шиғыр менән сыҡтым ул ергә,
Ә хыялдар,
Пургаларға еткәс,
Юл таба алмай ҡайтып килделәр. 
Хыял үтә алмаған урындарҙан,
Ҡояш йөрөмәгән ерҙәрҙән 
Кискән батырҙарҙы,
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Әле ерҙә йәшәгәндә, кешеләр 
Легендалар итеп һөйләрҙәр:
-  Ҡош осмаған улар тиҙлегендә,
Ер баш эйгән улар көсөнә,
Улар көсө булған партияла 
һәм йөҙ етмеш миллион кешелә.
Дан партия һәм дә миллион көсө! 
Шунда беҙҙең еңеү шишмәһе.
Ҡайһы батыр беҙҙең шул көс менән 
Тауҙар ярып, һыуҙар кисмәгән?!
Шул көс илтте беҙҙе Кронштадтҡа, 
Перекопҡа шул көс индерҙе.
Шул көс илтте беҙҙе полюс аша,
Шул көс беҙҙе күккә мендерҙе.
Дан партия һәм дә миллион көсө! 
Шул көс беҙҙең һәр кем иңендә,
Шул көс беҙҙең ҡырҙа, беҙҙең йырҙа, 
Шул көс беҙҙең Ватан сигендә!

Тәгеш  ауы лы , 
июль, 1937

Асыу

1

Тик беҙ генә ерҙә беренсе ҡат 
Бар ҡолдарҙың асыу-нәфрәтен 
Ҡанлы урамдарға алып сыҡтыҡ 
Ҙур Октябрь итеп күтәреп. 
Дәһшәт-упҡын булып аҡты асыу,
Баш урамға ҡарап юл асты. 
Смольныйҙан Ҡышҡы һарайҙарға 
Ташҡын булып ташты был асыу. 
Асыу-нәфрәт, хаҡлыҡ уты булып, 
Ҡабынды ул байҙар йортона, 
Кронштадттың боҙо иреп төштө,
Ҡан божраһы йөҙҙө тулҡында, 
һәр ҡалаға беҙҙең ташланғанда 
Ун дүрт илдең бысраҡ власы, 
Адмиралдар муйынын ҡайырып сыҡты 
Рәсәй ҡыры буйлап был асыу.
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2

Емерек илдән бөйөк державаға 
Күтәрелеү юлын үттек беҙ, 
Асыуыбыҙҙы ташлап китмәнек беҙ, 
Йөрәктәрҙә һаман илттек беҙ.
Т ыуған илгә һөйөү артҡан һайын, 
Күрә алмау артты дошманды,
Беҙҙең асыу киҫеп ташлай килде 
Ағыу телле йылан баштарын.
Кәрәк саҡта асыу ҡалҡыр тағы, 
Посҡа баҫыр яҡлап ил сиген, 
Хәтерләнер шаулы Церекоптар, 
Хәтерләнер Волочай кисе.
Мең, мең осҡос булып күккә менер, 
Танк булып ашығыр ул асыу,
Ватан сигенә йөҙ ҙә етмеш миллион 
Ғәскәр булып баҫыр ул асыу.

1937

«Әгәр иртәгә һуғыш булһа»

Ошондай анкета таратты 
Завод газетаһы кис менән:
«Әгәр иртәгә һуғыш башланһа, 
Нимә эшләр инең һин, иптәш?» 
Цехтар буйлап сапты был һорау, 
Бүлмәләргә инде был һорау, 
Колхоздарға күсте, машинистан -  
Поварҙарға етте был һорау.
Ә иртәһе көндө

редакторҙың
Өҫтәл өҫтө тулды хаттарҙан, 
Ҡайһы ғына хатты асһаң да,
Улар шундай яуап ҡайтарған: 
«Бармаҡ осо ғына тейһә лә 
Минең илгә йыртҡыс дошмандың, 
Бронепоезға мин ултырырмын.

Федор -  машинист». 
«Мин -  слесарь,
Парашютислыҡҡа
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Өйрәнеп сыҡтым ҡышҡы курста. 
Ҡыҙыл десант булып яуырбыҙ беҙ 
Дошман тылына килер һуғышта!» 
«Мин әсәмен,
Ике ул үҫтерҙем,
Оҙатырмын теләп юлдарын:
-  Дошманыңдың кәфенен текмәйенсә, 
Ҡайтмағыҙ, тиермен, улдарым...»
«Мин колхозсы,
Бөгөн комбайнда 
Ашлыҡтарын йыям ҡырымдың.
Әгәр дошман беҙгә һуғыш асһа,
Танк күкрәгендә булырмын».
Повар әйткән:

«Ҡыҙыл ғәскәремә 
Тәмле итеп аш әҙерләрмен».
Ә тегеүсе әйткән:

«Дошман күҙенән 
һаҡлай торған кейем тегермен». 
Металсылар ңехы ҡарары:
«Беҙ ңех менән мылтыҡ алырбыҙ. 
Беҙҙең ҡорос ҡулдар 
Дошман башын
Штык, граната менән ҡайырыр». 
Ҡайһы ғына хатты асһаң да,
Улар шундай яуап ҡайтарған.
Юҡ, хат түгел улар,
Күҙ алдына
Тере кешеләр булып баҫалар.

Редактор дуҫ,
Әйҙә, миллиондарға
Минең тауышым да ҡушылһын:
Минең тауышым булып яңғыраһын 
һуғыш хаҡындағы ошо йыр! 
һуғыш хаҡындағы был йырымды 
Мин әлегә яҙып бөтмәнем,
Т амамлармын уны
Дошман ҡыуып
Үткән саҡта ҡырҙар итәген!

а вгу ст , 1938
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Поезда булған ваҡиға

Был ваҡиға поезда булды.
Бер купела дүртәү инек беҙ,
Икәү килә аҫҡы полкала,
Өҫ полкала килә икебеҙ.

Беҙ өҫкө полкала, һөйләшмәйбеҙ, 
Аҫтағылар килә һөйләшеп. 
Беренсеһе әйтә: «Ғарифуллин...» 
Икенсеһе әйтә: «Шәрәфи...»

Тәҙрә аша ҡарай Ғарифуллин:
-  Урал тауын инде үттек, -  тип.
Ә Шәрәфи әйтә:
-  Да, шулай шул,
Ауылдар башланды теҙелеп.

Ғарифуллин әйтә:
-  Көҙ ҙә етә,

Батҡаҡ күмер инде ауылды,
Йәйе матурҙыр ҙа ауылдарҙың, 
Ҡышы һалҡын, көҙө ямғырлы.

Унда кешеләр нисек йәшәй ҡышын? 
Ҡалаға һуң инде ни етә?
Ә Шәрәфи уға ҡушылып ҡуя:
-  Да, уныһы шулай шул, иптәш.

Ғарифуллин әйтә:
-  Ҡалала, -  ти, -  

Культура, күрәһең, һәр ерҙә.
Бөйөк культуралы кеше өсөн 
Ауылдар шәп түгел хәҙергә.

Шуға барманым мин ауылға, 
Счетовод курсын бөтөргәс.
Ә Шәрәфи уға ҡушыла тағы:
-  Да, уныһы шулай шул, иптәш.

-  Ауылда, -  ти, Ғарифуллин әйтә, -  
Культуралы кеше юҡ әле,
Ну алдың ти шунда бригадирын, 
Активисын, нимә белә ул?
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Ауылдарҙы тиргәп килә һаман 
Ғарифуллин менән Шәрәфи,
Ә беҙ -  өҫтә, ике иптәш,
Тема тапмай һүҙһеҙ киләбеҙ.

Бер саҡ радист:
-  Алло, Коминтерн!.. 

Русалка арияһы уйналды, 
һүҙ башланды аҫҡы полкала,
Йырға күсте һүҙе уларҙың.

Ғарифуллин әйтә: «Русалка», -  ти, -  
Бетховендың иң шәп әҫәре». 
Шәрәфи ҡушылды: «Да, шулай шул, 
Бындай музыка руста юҡ әле».

Шул саҡ минең күрше әкрен генә 
Түбәнге полкаға үрелде:
-  «Русалка» һуң рус композиторы 
Даргомыжский әҫәре түгелме?

Аҫтағы иптәштәр һүҙҙән тынды, 
Ҡараштылар бары үҙ-ара. 
һәм күршем дә ҡабат өндәшмәне, 
Купе тынды. Ә поезд бара.

Алғы семафорҙар ҡул күтәрҙе, 
Арттағылар оҙатып ҡалдылар. 
Хушлаштылар иҫке пассажирҙар, 
Яңылары менде вагонға.

Ә беҙ дүртәү һаман барабыҙ,
Тик буфетчик киҫте тынлыҡты:
-  Колбаса бар!..

Пирожкиҙар бар!.. 
Консерва бар Әстрхандыҡы.
Поезд бара.

Теге ике иптәш 
Консерва ҡуптарып баралар, 
һәм шул саҡта консерва хаҡында 
һүҙ башлайҙар тағы үҙ-ара:
-  Ғарифуллин иптәш, былӘстрхан 
Консерваны күп яһай, буғай?
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-  Шәрәфи дуҫ, ниңә аптырайһың: 
Днепр бит балыҡлы йылға.
Әстрхан ҡалаһы ана шул
Бай Днепр ярының ситендә. -  
Риза була шуға Шәрәфи ҙә:
-  Да, уныһы шулай шул,

иптәш!

Минең күрше тағы әкрен генә 
Түбәнге полкаға үрелде:
-  Иптәштәр, -  ти, -  әллә мин

яңылышам,
Әстрхан Волгала түгелме?..

Ике иптәш минең күршегә 
Яуап ҡайтарманы, тындылар.
Улар һүҙҙән тынды. Вагондарҙа 
Төнгөлөккә уттар яндылар.

Икенсе көн иртән минең күрше 
Төшөргә йыйына башланы. 
Ғарифуллин менән Шәрәфи 
Уға боролоп ҡараш ташланы.

Ғарифуллин һорау бирҙе уға:
-  Был разъезда нишләп ҡалаһың? 
Вузданмы һин, иптәш, уҡыу бөтөрөп, 
Практикағамы бараһың?

-  Вузда улым уҡый,
Мин -  бригадир,
Утыҙ ңентнер алдым гектарҙан,
Шуға колхоз мине бүләкләне, 
Ҡайтып киләм санаторийҙан.

1938

Үкенесле юл

һәр хатында саҡырып яҙҙы үҙе: 
«Зачет бөткән көндө кил, -  тине, -  
Ял итергә бергә китербеҙ беҙ,
Мин Мәскәүҙә көтөрмөн һине».
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Шуға килдем бөгөн ҙур ҡалаға,
Ә ул, йүләр, нимә эшләгән?
Ун ай буйы көтөп йөрөһә лә,
Ун минутҡа түҙеме етмәгән, —

Мин перронға килеп төшкән саҡта, 
Ҡуҙғалғайны йәшел вагондар,
Шул вагондар менән киткән үҙе 
Мин йәшәгән Урал яғына.

Сумаҙандан ауыр хистәр йөкләп, 
Багажныйға табан атланым, 
Багажный ҡарт сумаҙанды алды,
Ә хистәргә урын тапманы.

29 .V.1938

*  *  *

Беҙ ҡасандыр яҡын дуҫтар инек, 
Ҡасандыр бер таныш инек беҙ:
Бер алманың ике төшө кеүек,
Бер ояның ҡошо шикелле.

Онотолмаған әле тәү осрашыу, 
Бөгөнгөләй, иҫтә һаҡлана: 
Картинаһын күргәс, йырлап ҡайттыҡ 
«Шат егеттәр маршы»н баҡсанан.

Айырылыштыҡ, ә мин һаман 
һине һағынып уйлап йөрөнөм, 
Йырҙарыма ҡушып йырланым мин,
Т атлы төштәремдә күрендең.

Уның ише бар, тип, башҡаларға 
Йөрәгемдән урын бирмәнем; 
Йөрәгемде алдап йөрөгәнмен,
Яңғыҙ булған минең йөрәгем.

Күп ваҡыттар үткәс, бөгөн күрҙем -  
Башҡа менән инең.

Саҡырҙым.
Ә һин миңә ҡарамай ҙа үттең,
Элекке дуҫ, һөйгән, аҡыллым.
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Мөхәббәттән яфаланыусыны 
Яҡлау ғәҙәте булһа,

урамда
һине түгел, ҡыҙый,

бөгөн мине 
Яҡлар ине милиционерҙар.

м а й ,1938

*  *  *

(Ш а я р ы у )

Поезд бара, юл ситендә 
Ятып ҡала аҡ төтөн;
Ҡояш батты, тау битендә 
Ҡанат йәйҙе яҙғы төн.

Тәҙрәләрҙән ай ҡарай,
Күҙ тартҡылай йоҡоға,
Мин өҫ полкала ятам,
Ә ул — аҫҡы полкала.

Бер купела килһәк тә,
Таныш түгел беҙ икәү,
М инме ҡыйыуһыҙ, әллә 
Ул оялсан ҡыҙ микән?..

Тәгәрмәстәр йоҡо тегә, 
Керпектәрҙе беркетеп: 
Теке, теке, теке, тек,
Теке, теке, теке, тек.

Йоҡлап китһәм бер ваҡыт -  
Вагондар бәрелеүҙән 
Ауып төштөм түбәнгә...
Т еге ҡыҙ ҙа иҙәндә.

Беҙ баҫып та өлгөрмәнек, 
Вагон ҡабат тулҡынды. 
Икебеҙ ҙә һиҙмәҫтән 
Бер-беребеҙгә тотондоҡ.
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Биҙгәк алды тәнемде, 
Боҙ-һыуға төшкән кеүек.
Ҡыҙ мине әрләр һымаҡ,
Яман уйлы тип күреп.

-  Ғәфү итегеҙ, -  тим мин, -  
Вагон бәрелеп ҡоланым. 
Китмәк булам, муйындан 
Ысҡындырып ҡулдарын.

Ә ул тынын өҙөп-өҙөп 
Миңә нығыраҡ һырылды:
-  Китмәҫе, -  ти, -  юҡһа тағы 
Бәрелеүе бар вагондың,.

1938

Ян әйҙә, ян!

Катя йырлай:
«Бәғерем -  пожарник,
Бүләк ала һәр йыл алтыным,
Ут һүндерә... тик һүндермәй 
Үҙен һөйгән йөрәк ялҡынын...»

Беләм, Катя, төтөнө сыҡмаһа ла, 
Күренмәһә лә ул күҙҙәргә,
Йәш сағында ярһып һөйгән йөрәк 
Ялҡынлыраҡ яна өйҙәрҙән.

Ауырҙыр ҙа, Катя, асыуланма 
һине бөгөн яҡламағанға,
Ян әйҙә, ян,
һин ныҡ янған һайын
Пожар тиҙерәк һүнер ҡалала!

1938
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Крәҫтиән субы

Сал һаҡаллы крәҫтиән 
Ашханаға керҙе:
-  Юлдан асығып килдем, 
Аш бирегеҙ, -  тине.

Килде официант:
-  Мә, меню, ҡара, -  ти.
Сал һаҡаллы крәҫтиән 
Менюҙы ҡараны.

Ентекләп тикшерҙе уны, 
Өҫтәлгә үк ҡуйып, 
һәм таныш ашын тапты: 
«Крестьянский суп».

Официант килтерҙе:
-  Тап крәҫтиән субы...
Сал һаҡаллы крәҫтиән 
Болғап ҡарай уны.

Кире ҡуйҙы ҡалағын:
-  Был беҙҙең суп түгел. 
Официант әйтә тағы:
-  Крәҫтиән субы шул.

Килтерҙеләр поварҙы:
-  Крәҫтиән субы шул. 
Крәҫтиән болғай тағы:
-  Юҡ, беҙҙең суп түгел.

Килтерегеҙ мөдирҙе,
Ә мөдирҙең һүҙ эре:
-  Но, гражданин, этот суп 
Ваших суптан чем кире?

Ҡарт торҙо урынынан, 
Тамам асыуланды, 
Мөдиргә һәм поварға 
Алмашлап ҡаранды:

-  Аҡ һаҡалым менән 
Үтенәм һеҙҙән,
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Үҙгәртегеҙ суптың исемен, 
Юҡһа оят беҙгә -

Ҡоро ярма -  хәҙер инде 
Ул беҙҙең суп түгел, 
һимеҙ ит,

май,
дөгө, туҡмас -  

Крәҫтиән субы шул.

Шундай супты ашарға, 
Әйҙә, миңә барығыҙ! 
Адресым: Шишмә районы, 
«Яңы юл» колхозы.

авгу ст , 1938

Терелтәһе ине шағирҙы

(Ғ. Туҡайҙың үлеүенә 25 йыл 
тулыу айҡанлы)

Ҡара дәһшәт упҡан ғүмереңде 
Сығарып булһа ҡабат яҡтыға,
Ауыр юлды ла беҙ,
«Таймыр» кеүек, киҫеп барыр инек 
һине бында алып ҡайтырға.
Бөгөн ҡайтһаң әгәр,

беҙме һине
Туған итеп һөймәҫ инек һуң?
Беҙҙең ил йөрәген йырлаусы ла, 
Депутат та булыр инең һин.
Күрер инең,

егерме йыл хәҙер,
Беҙ үлтерҙек тормош ғазабын, 
«Ҡырлай»ың да бөгөн мул тормошло, 
Совнаркомлы һинең Ҡазаның.
Күрер инең, нисек күтәрелә 
һин йырлаған тыуған беҙҙең ер, 
һин яратҡан көтөүсе малайҙар 
Доктор бөгөн йәки инженер.
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Пар ат менән китһәң, күсерҙәр ҙә 
Ниңә һорау бирер инеләр:
«Туҡай иптәш,

нисек ҡарайһың һин 
Форма мәсьәләһен шиғырҙа?
Минең уйса, беҙҙә һаман әле 
Формализм бөтөп етмәгән.
Да, унан һуң, дактиль үлсәүен дә 
Кәрәк ине беҙгә кертергә...»
Шағир,

һинән йырлатаһы ине 
Бына ошо бөйөк сорҙарҙы,
Орден даны менән һаҡлай илем, 
һинең кеүек, Жамбул йырҙарын. 
Тыңлар ине һине беҙҙең быуын,
Тыңлар ине ҡала,

киң ҡырҙар... 
Ҡайтмаҫһың шул, шағир,

һағынһаҡ та,
Терелтә алмаҫ һине докторҙар. 
Сәскәләнгән саҡта йәшлек гөлдәреңә 
Ҡырау төштө,

иртә һулынылар. 
Мотиғыйҙар һине һарғайттылар,
Ә Шәрәфтәр һине быуҙылар.

Шағир ҡайтмаҫ,
шағир килмәҫ.

Ә йырҙары уның һаман да 
Халҡы менән бергә

бөтә ерҙә
Барлыҡ быуын,

барлыҡ заманда 
Яңғырап алға барыр...

Күтәрелер,
Сафлы ғәскәр кеүек атлар ул, 
Шағир исеме мәңге онотолмаҫ, 
Йөрәк менән мәңге һаҡланыр.

Ҡ азан , 15.1V.1938
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Егерме бер йәшлек 
лейтенант

Артиллерия күҙәтсеһе ине 
Егерме бер йәшлек лейтенант,
Ул бер көндө,

дошманды күҙәтеп 
Замок башняһында ултырған. 
Телефондан батареяға 
Әйтеп торған ҡайҙа атырға, 
Батарея

егет әйткән ерҙе 
Снарядтар менән ваттырған.
Ике тәүлек буйы ер тетрәгән,
Ә ул сменаһыҙ -  бер үҙе,
Ҡулдан телефонын төшөрмәгән:

-  Прицел -  30.
-  Прицел -  20.

Өсөнсө тәүлектә әйткән егет:
-  Прицел -  15,
Йыш ат... тиҙерәк!

Иллеләп бар, фашист һалдаттары 
Йәшеренделәр был ергә.
Прицел -  15,

дошман ҡырыла.
Шул нөктәгә дауам итегеҙ! 
Батарея һаман дауам иткән,
Т ик туҡтаған тауышы егеттең. 
Прицел -  15

замок үҙе ине,
Ә башында егет ултырған. 
Мадрид фронтында

шулай үлде
Егерме бер йәшлек лейтенант. 

1938
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Ҡыҙыл букет

(Баллада)

I

Чан Жи -  ярлы ҡытай улы,
Ҡыҫҡа уның тормош юлы:
Мин был йырҙы яҙғанда,
Ун йәш ине Чан Жиға.

Байрам ине Чан Жиҙарҙа,
Йәш туйы ине уларҙа,
Килгәйне йәштәштәре,
Урамдаш иптәштәре.

Чан Жиға килгән дуҫтары,
Атаһы ҡайтмаған бары.
Уның атаһы күптән 
Партизандарға киткән.

Ерҙе япон алмаһын тип,
Ҡул бығауҙа ҡалмаһын тип, 
һуғышта йөрөй һаман,
Ах, йылдар ниндәй яман!

-  Чан Жи, шат бул! -  ти иптәштәр, 
Ул ҡайтыр һуғыш бөткәстен, 
һин дә үҫерһең, Чан Жи,
Батыр булырһың, Чан Жи.

Балалар күп уйнанылар,
Яңы йырҙар йырланылар 
Чан Жиҙың бәхетенә,
Йәш тулыу хөрмәтенә.

Ал, ҡыҙыл, һары төҫлөнән 
һәр бала сәскә килтергән,
Еҫкәргә ниндәй тәмле,
Ҡарарға ниндәй йәмле!

Ни тиклем сәскә йыйылды,
Чан Жиҙың ҡосағы тулды
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Иптәштәр бүләгенән, 
Иптәштәр теләгенән.

Сәскәләрҙең тик алынан 
Бер букет яһап ҡуйҙылар, 
Өҫтәлгә ултырттылар, 
Тирәләп ураттылар.

Уртала өҫтәл ултыра, 
Өҫтәлдә ал букет тора, 
һоҡланғыс ҡыҙыл букет 
Ултыра хуш еҫ бөркөп.

Букетҡа ҡарай балалар,
Тирәләп, йырлап уҙалар:
-  Беҙ сәскәне һөйәбеҙ, 
Сәскә булып көләбеҙ.

Ал букет шикелле гүзәл 
Беҙгә лә көн килер тиҙҙән... 
һин дә үҫерһең, Чан Жи, 
Батыр булырһың, Чан Жи.

II

Төн төштө өй алдына, 
Ҡунаҡтар ҙа таралды.
Чан Жи һаман подвалда 
Әсәһе менән ҡалды.

Өҫтәлдә дуҫтар бүләге -  
Ҡыҙыл букет ултыра. 
Букетта Чан Жи күҙҙәре,
Ә әсәһе һыу ҡоя.

-  Улым, арығанһыңдыр, 
Ваҡыт, улым, йоҡласы.
-  Әсәй, ниңә өй һалҡын, 
Мейескә утын яҡһаңсы.

-  Улым, мейескә яғырға 
Утын бармы ни беҙҙә? 
Килсе, әйҙә, яныма, 
Йылыраҡ булыр бергә.
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-  Әсәй, ниңә төн һуҡыр? 
Ниңә ай тыумай икән? 
Беҙҙең сыра юҡлыҡты 
Әллә ай белмәй микән?

-  Йоҡласы, бәғерем, иркәм, 
Мин иртән иртә торам, 
Элек атаң эшләгән 
Заводҡа эшкә барам.

-  Әсәй, атайым минең 
Был саҡта ҡайҙа икән?
Улар ҙа беҙҙең кеүек 
Йоҡларға ятты микән?..

III

Төндә, заводты уратып, 
Килде япондар,
Йәйәү, атлылар. 
Яндырҙылар поселканы, 
Ҡамап ялҡынға,
Буяп ал ҡанға.

Т аңға тиклем һуғыш барҙы 
һәр бер урамда, 
һәр ишек алда...
Бар һауа яңғырап торҙо:
-  Бир самурайға!
-  Еңеүгә, алға!

Чан Жи уянды шау-шыуға, 
Кемдәр ҡысҡыра?
Сеү, нимә булған?!
Чан Жиҙың әсәһе ҡайҙа? 
Яулығы ҡалған.
Пинжәге ҡалған.
Подвал эсе сыбарланған 
Урам утына,
Янғын утына,
Ә өҫтәл өҫтөндә һаман 
Букет ултыра,
Алланып тора.

54



Букетты алды ла Чан Жи 
Урамға сыҡты,
Ашығып сапты.
Инде ҡайҙа барһын Чан Жи? 
Мәйеткә баҫты 
һәм ҡанға батты.
Чан Жи букетын тотҡан да, 
һис һүҙһеҙ бара,
Аптырап ҡала:
Ҙур завод күренә алда,
Ҡыйығы яна,
Ҡоймаһы ауа.

Завод ҡапҡаһына еткәс,
Сигенде ҡапыл.
Юҡ, етмәй аҡыл!
Чан Жи нишләһен һуң, иптәш? 
Йөрәге ялҡын,
Ҡулдары һалҡын.

Ниндәй бәлә? Ох, әсәһе 
Йығылған салҡан,
Ауыҙы ал ҡан.
Уның бөҙрә ҡара сәсен 
Елдәр таратҡан,
Күҙҙәре ҡатҡан.

-  Әсәй? -  тип ҡысҡырҙы Чан Жи, 
Уға йығылды,
Быуыны һынды.
Әсәһенең биттәренә 
Яңағын ҡуйҙы,
Сәстәрен йыйҙы:
-  Әсәй, торсо, әсәй! -  ти ул, 
Саҡыра ҡабат 
Моңайып ҡарап.
Әсәһе генә улына 
Ҡайтармай яуап.
Юҡ йылы яуап.

Әсәһенең күкрәгендә 
Чан Жи иланы,
Оҙаҡ иланы.
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Чан Жи башын күтәргәндә 
Ер яҡтырғайны,
Ҡояш тыуғайны.

Ер мәйеттәрҙән ҡапланған, 
Йөҙҙәре ҡанлы,
Т үгел танырлыҡ.
Башһыҙ самурайҙар ғына 
Йәки шпорлы,
Йәки погонлы.

Чан Жи әсәһенә тағы 
Бик оҙаҡ ҡарай,
Көлмәй, иламай,
Уға букетынан алып 
Ал сәскә ҡаҙай,
Әсәһен наҙлай.

Сеү, Чан Жи, нимә бар унда? 
Ышанмай үҙе,
Алдаймы күҙе?
Әсәһенең уң ҡулында 
Бер граната күрҙе,
Бер граната күрҙе.

Ул граната шартламай ҡалған... 
Ҡурҡынды Чан Жи,
Ҡыуанды Чан Жи.
Ялт-йолт итеп тирә-яҡҡа 
Ҡаранды Чан Жи,
Күҙ һалды Чан Жи.

IV

Поселканың көньяғында, 
Урман буйы ҡалҡыуҙа, 
Заводчик имениеһында 
Штаб ҡорҙо япондар.

Япондар штабы ҡайнай, 
Рапорт яҙа генерал,
Ул яҙа бөгөнгө еңеү 
һәм еңелеү турында.
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«Поселканы ҡулға алыу 
Беҙ тигәнсә булманы,
Бер һалдат та үлмәҫ, тинек -  
Ярты ғәскәр юғалды.

Бар поселка, ҡорал тотоп, 
Ҡаршы ташланды беҙгә.
Ут һалдыҡ, плен алманыҡ, 
Тынлыҡ хәҙер бар ерҙә...»

Г енерал ҡуша:
-  Рапортты 

Токиоға ебәрегеҙ!
-  Була! -  ти уға поручик, -  
Токиоға ебәрербеҙ!

Рапортын яҙғас, генерал 
Бара тәҙрә төбөнә.
Ә тышта -  поселка яҡтан 
Бер бала йүгереп килә.

Сеү, ниндәй бала икән был? 
Ҡулына букет тотҡан.
-  Был букет генералға! -  ти 
Үткәндә һәр бер постан.

Часовойҙар тотмай уны, 
Пароль дә һорамайҙар.
Уның ал букетын күргәс:
-  Молодец! -  тиҙәр улар.

-  Был букет генералға! -  ти, 
Бала шат, көлөп килә. 
Килгән һайын букетын да 
Күтәрә бирә үргә.

Сәстәре елпенеп туҙған, 
Ерҙә саң осоп ҡала.
Бына ул штабҡа етте,
Ал букет тотҡан бала.

-  Был букет генералға! -  ти. 
Ул генералға керә.
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Туҡта, был бала -  Чан Жи бит! 
Штабҡа Чан Жи керә...

Букетын өҫкә күтәреп,
Чан Жи былай өндәшә:

Кисә мин ун йәштә инем, 
Бөгөн мин ун бер йәштә.

Минең тыуған көндө ҡотлап 
Миңә букет бирҙеләр.
«Ҙур булып үҫ һин, -  тинеләр, 
Батыр бул һин, -  тинеләр.

Бөгөн шул букетты һеҙгә 
Бүләк итеп тапшырам. 
Тапшырам һеҙгә, -  ти Чан Жи, 
һеҙ еңеү шатлығынан».

Генерал ҡыуана быға, 
Офицерҙарын йыя:
-  Ҡарағыҙ, господиндар, -  ти, 
Күрһәтә һәм Чан Жиға, -

Был баланың букетын, -  ти, -  
Рапортҡа беркетегеҙ.
Рапорт менән Токиоға 
Букетты тиҙ илтегеҙ.

Господа офицерҙарым,
Беҙгә бик ҙур бүләк был, 
Ҡытай халҡының японға 
Булған мөхәббәте был.

Шулай тине лә генерал 
Букетты алды ҡулға.
Туҡта, нишләп букет ауыр, 
Эсенә нимә тулған?..

Т ашларға өлгөрмәне ул, 
Ян-яҡҡа туҙҙы букет.
Эсендә граната шартланы,
Бар штабҡа ут бөркөп.
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Уң яҡҡа ауҙы генерал, 
һул яҡҡа ауҙы Чан Жи. 
Бер тыпырсынды генерал, 
Тыпырсынманы Чан Жи.

1938

Самурай һәм уның хужаһы

(Баллада)

Япония ерендә йәшәй 
Маллы, бай хужа.
Бар завод, ер, министрҙар 
Буйһонған шуға.

Бай хужа үрелеп ҡарай 
Диңгеҙ ярынан,
Ер алмаҡ булып ҡыҙыға 
Совет яғынан.

Советҡа тешен ҡайрай ул:
-  Бай ер, -  ти, -  шунда.
Өҫтө бойҙай, аҫты алтын, 
Күмер һәм руда.

-  Ул ер ҙә минеке булһын! 
Хужа үкерә:
-  Ҡайҙа минең самурайҙар? 
Самурай керә.

-  Советтан миңә ер ал, -  ти, -  
һис кисегеүһеҙ.
Бына ғәскәр! Бына пушка! 
Тиҙерәк китегеҙ!

Төн ергә төшә ҡарайып, 
Ҡырҙа ел тыма.
Дауыл күтәрә пушка һәм 
Пулемет шунда.
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Ә иртән совет яғынан 
Ҡайта самурай.
-  Күпме ер алдың? -  тип унан 
Бай хужа һорай.

Самурай әйтә: -  Бөгөн, -  ти, -  
Бик күп ер алдым.
Барған ғәскәрҙең яртыһы 
Шул ерҙә ҡалды.

-  Мә, бокал, -  ти хужа, шаша, -  
Ҡулыңды бир, -  ти, -
Унда беҙҙең ғәскәр ҡалғас,
Ул беҙҙең ер, -  ти.

Хужаға ниҙер әйтмәксе 
Шунда самурай,
Хужа ишетмәй ҙә уны,
Өҫтәлгә һуға:

-  Алғанда ерҙе күп ал, — ти, — 
Кит тағы юлға.
-  Ярар, -  тип күңелһеҙ генә 
Самурай сыға.

Ҡояш бата, сыға кире -  
Яңы көн килә.
Пушка гөрләй, самолеттар 
һауаға менә.

Кис тағы совет яғынан 
Ҡайта самурай.
-  Күпме ер алдың? -  тип ҡабат 
Бай хужа һорай.

Самурай әйтә хужаға:
-  Бик күп ер алдым,
Дүрттән өс өлөш ғәскәрем 
Шул ерҙә ҡалды.

-  Молодец, -  ти хужа уға, -  
Мә, бокал тот, -  ти. -  
Беҙҙең ғәскәр ҡалған ерҙәр 
Беҙҙеке бит, -  ти. -
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Инде мин үҙем китәм, -  ти, -  
Торорға шунда,
Ул ерҙең өҫтөндә алтын, 
Аҫтында -  руда.

Самурайҙың төҫө китеп, 
Хужаға әйтә:
-  Йәшәүҙән туймаһаң, хужам, 
Ул ергә китмә.

Хужа ҡапыл асыуланып, 
Ынтыла алға:
-  Унда бит минең ғәскәрем 
Ер биләп ҡалған!

-  Хужам, -  ти самурай, әйтә 
Түбән эйелеп:
-  Ерҙең нисек биләнеүен 
Аңлағыҙ элек:

һәр һалдатҡа тик бер метр 
Ер тейҙе унда.
Ул да ер өҫтөндә түгел,
Ерҙең аҫтында.

1938

Синьор һәм балалы ҡатын

(Баллада )

I

Китә, ти, синьор көн һайын 
һуғыш барған тау яғына, 
Ирек, ер даулағандарҙы 
Фашистарҙан аттырырға.

Синьор барған юл ситендә 
Апельсин ағасы бар, ти, 
Апельсин юҡ, ти, ағаста,
Уға кеше аҫҡандар, ти.
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Синьор аҫтырған, ти, уны,
Үрнәк алһын бүтәндәр, тип, 
Еремә ҡул һуҙыусылар 
Ошо дарҙан үтерҙәр, тип.

Тора, ти, кәүҙә ағаста 
Йыуан һиртмәктә баш эйеп, 
һелкетә, ти, уны ҡай саҡ 
Таңғы елдәр генә килеп.

Синьор, фронтҡа барышлай, 
Кәүҙәнән көлөп үтә, ти.
Синьор, фронттан ҡайтышлай, 
Кәүҙәгә төкөрөп китә, ти.

Ғәҙәтенсә бер көн синьор 
һуғыш яғына барғанда 
Күргән, ти, ул бер ҡатынды 
Аҫылған кәүҙә янында.

Тып-тын ултырған, ти, ҡатын 
Балаһын ҡосаҡлап, үҙе 
Иламай ҙа, көлмәй ҙә, ти, 
Кәүҙәлә, ти, ике күҙе.

һорай, ти, синьор:
-  Ни бар, -  тип, -  
Аҫылған кәүҙәгә ойоп?
-  Ултырам, -  ти икән ҡатын, -  
Етмәгән көсөмдө йыйып.

-  Ниндәй көс? -  ти икән синьор. 
Өндәшмәй, ти, ҡатын уға. 
Апельсин кеүек аҫылып,
Кәүҙә һаман тора бауҙа...

Көлә, ти, синьор шунан һуң:
-  Ха, ха! Йүләр ҡатын, -  тип, -  
Аҫылған кәүҙәнән кеше 
Нисек көс йыя алһын?! -  тип.

-  Мин аҫтым уны, -  ти синьор, -  
Үрнәк булһын, тип, башҡаға.
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Миңә ҡул һуҙған һәр кеше 
Үтәсәк ошо дар аша.

Төкөрә лә, ти, кәүҙәгә,
Синьор китә, ти, юлына.
Ә ҡатын: «Көс йыямын», — тип, 
Ҡала, ти, кәүҙә янында.

Синьор киткән тау артынан 
Дары төтөндәре ҡалҡа, 
һәр көн төтөн яҡыная, ти,
Синьор йәшәй торған яҡҡа.

2

Икенсе көн синьор тағы,
Иртүк тороп, юлдан үтә.
Аҫылған кәүҙәгә ҡарап,
Ҡатын һаман ниҙер көтә.

Балаһын ҡосаҡлап, ҡатын 
Иламай ҙа, көлмәй ҙә, ти.
Ә теге синьор ҡатынға 
Мыҫҡыл итеп эйелә, ти:

-  Нимә көтәһең һин, ҡатын, 
Аҫылған кәүҙәгә ойоп?
-  Ултырам, -  ти икән ҡатын, -  
Етмәгән көсөмдө йыйып.

-  Ниндәй көс һуң ул? -  ти синьор. 
Өндәшмәй, ти, ҡатын уға. 
Апельсин юҡ, ти, ағаста,
Тик кәүҙә тора, ти, бауҙа.

Көлә, ти, синьор шунан һуң:
-  Ха, ха! Йүләр ҡатын, -  тип, -  
Аҫылған кәүҙәнән кеше 
Нисек көс йыя алһын, -  тип.

-  Мин аҫтым уны, -  ти синьор, -  
Үрнәк булһын, тип, башҡаға.
Миңә ҡул һуҙған һәр кеше 
Үтәсәк ошо дар аша.
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Синьор төкөрә лә кәүҙәгә,
Китә, ти, тау яғына,
Ирек, ер теләгәндәрҙе 
Шул кәүҙәләй аҫтырырға.

Синьор киткән яҡта һаман 
Бейек тауҙар ҡалтырай, ти. 
Синьорҙың йортона һәр көн 
Пушка тауышы яҡынлай, ти.

Тыңлай, ти, ҡатын гөрләүҙе, 
Баҡҡан килеш ҡанлы тәнгә, 
һелкенеп ҡуя, ти, кәүҙә 
Таң алдынан иҫкән елгә.

Өсөнсө көн синьор тағы 
Ашыға, ти, юлдан атлап,
Ҡатынға, элекке кеүек, 
һорау бирә, ти, ҡабатлап:

-  Нимә көтәһең, нимә бар 
Дарға аҫылған кәүҙәлә?
Ләкин инде ҡатын бөгөн 
Яуап бирмәй бик тиҙ генә.

Ә синьорокөлдө, ти, ҡабат:
-  Ха, ха! Йүләр ҡатын, -  тип, -  
Нисә көн ултырҙың инде,
Йә, һуң ниндәй көс алдың? -  тип.

Синьор, кәүҙәгә төкөрөп, 
Китмәксе ине, ти, тағы.
-  Минең көс йыйылып етте, — тип, 
Ҡаршы баҫты, ти, ҡатын. -

Ул көстөң исеме -  нәфрәт! -  тип, 
Киҙәнгән, ти, ҡатын шул саҡ, 
Синьор тәненә батҡан, ти,
Ай шикелле йылтыр бысаҡ.

1938
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Барлау

( Б а л л а д а )

1

Өсөнсө взвод һуғышты 
Иң алғы сафта.
Япондар, мәйет ҡалдырып, 
Сигенде артҡа.

2

Сопка тынды.
Ҡояш нуры -  

Хәсән күлендә.
...Барлау өсөн ҡыҙыл взвод 
Сафҡа теҙелә.

3

Взвод һананы:
-  Бер...

-  Ун бер...
-  Утыҙ бишенсе...

-  Тулы түгел! -  тип бөтөрҙө 
һуңғы һуғышсы.

4

-  Тулы! -  ти шул саҡ бер тауыш 
Санпалатканан,
Унда ауыр һулыш алып 
Сафронов ята.

5

Санпалаткаға барҙылар 
Барлауҙар бөткәс.
...Башҡа һүҙ әйтә алманы 
Сафронов иптәш.

1939
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*  *  *

Эльмираға бер йәш тулды,
Ул инде атлай белә,
Саҡырһаң, айыу шикелле 
Алпанлап баҫып килә.
-  Эльмира ҡайҙа һуң? -  тиһәң, 
Көҙгөгә күрһәтә ул,
Йылмайып торған Эльмира 
Ана ҡайҙа икән ул.

Көҙгөләге Эльмираның 
Бите ҡатҡан күмергә,
Уның бысраҡ битен күреп, 
Беҙҙең Эльмира көлә.

Беҙҙең Эльмираға әйтһәң:
-  һин дә ҡатманыңмы? -  тип, 
Мин улай түгел тигәндәй, 
Белдерә баш һелкетеп.

Ө фө — Ҡ азан  п оезы ,
1939

Ҡарттар йыры

(П о э м а н а н  ө ҙө к )

һай, ҡарттарбыҙ, ҡарттарбыҙ, 
Ни күрмәгән ҡарттарбыҙ, 
Ҡартлас Урал ни күрһә,
Барын күргән ҡарттарбыҙ.
Уй күп кисте был баштан, 
Шымарҙы ҡырлы таштар! 
Күпме батыр күрмәнек? 
Ниндәй юлдар йөрөмәнек? 
Нисә күлдәр эсмәнек? 
Ҡартлыҡтың бәхетлеһе -  
һаҡал һыйпап көлгәне, 
Быуат-быуат йәш йәшәп,
Таяҡ тотмай йөрөгәне, 
Әкиәттәге хыялын
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Тормошонда күргәне.
Октябрь йәшене йәшәртте 
Сал сәсле илде.
Ситлеген ватып сыҡҡан ҡош 
Ҡанатын йәйҙе.
Ағиҙел боҙо яҙ көнө 
Аҡҡан шикелле,
Ҡайғы китте беҙҙең илдән 
Ҡайтмаҫҡа кире. 
һәр кем менән, дуҫтар кеүек, 
Бәхет күреште.
Ленин тип атайбыҙ, ҡарттар,
Ошо бәхетте.
Йәшлек, аҡсарлаҡтар кеүек, 
Ҡайтты кирегә,
Яҙғы йыр кеүек, йәшәрҙек 
Совет илендә.
Йәш саҡ бейемәгән ҡартты 
Ҡурай көйөнә,
Ярынан ташҡан шатлығы 
Ҡуша бейергә.
Сымдар буйлап өйгә Глинка керә, 
Клубтар -  баҫыуҙа,
Ҡарттар шахматта алыша 
һәм бильярд һуға.
Мул уңыш сигналы булып, 
һуҡҡыстар геүләй,
Бригада хеҙмәт көнөнә 
Ҙур уңыш бүлә.
Хеҙмәт көнө ҡаршыһында 
Бөтә кеше бер.
Алты босмаҡ яңы йортло 
Беҙҙең сентябрь.
Ай, сентябрь! Самокатлы,
Туйлы,байрамлы!
Сәғәт таға, ебәк кейә 
Йылдың был айы.
Был ай кеүек, май, ҡоймаҡлы 
һәр айы йылдың.
Игенгә дым биргән ямғыр,
Илем, һин булдың.
Ямғыр артынан йылмайған 
Сыуағы булдың.
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Сыбаркүлдең өҫтөндә 
Көмөш һынлы аҡҡош, ти. 
Нисә батша ғүмеренән 
Оҙаҡ йәшәр аҡҡош, ти. 
Аҡҡош кеүек ғүмерле, 
Күпте күргән бар микән? 
Аҡҡоштан да ғүмерле 
Ҡурай менән йыр икән. 
Беҙҙең йәшкә йыл етмәҫ, 
Йыл һанына ҡарама, 
Беҙҙең ғүмер моңло йыр 
Ғүмере менән һанала, 
һай, ғүмерле ҡарттарбыҙ, 
Ни күрмәгән башыбыҙ, 
Беҙҙең хаҡта йыры бар 
Уралдың һәр ташының. 
Таштар иңрәп ирегән 
Беҙҙең яҙмыш әсегә. 
Бөркөт мороно шикелле, 
Бөкрәйгән кешеләр.

Кем тейәне бөкрөнө? 
Күкрәкте кем йәнсене?

Твердышев завод һалды 
Беҙҙең арҡа һөйәктән,
Ә Чижовтар ерҙе ярҙы, 
һөрөп тыуған төйәктән. 
Өҙә һуҡҡан һум тимер 
Беҙгә хәнйәр булған йорт, 
Аҡбуҙ атҡа менгән йорт, 
Аҡ шоңҡарға сапҡан йорт, 
Крепостарҙан ҡоршалып, 
Үңәсенән быуылды, 
Лаптевтар бысҡыһынан 
Урмандары ҡырылды...

Ай Ҡариҙел, Ҡариҙел, 
Неплюевтар эстеләр, 
Арҡабыҙҙан ит телеп, 
Айра ҡамсы иштеләр, 
Айра ҡамсы иштеләр, 
Үҙебеҙҙе киҫтеләр.
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Беҙҙең елкә күтәрҙе 
Ер күтәрмәҫ яһаҡты, 
Уйһыу күлдә йәш ятты, 
Иҙел тулып ҡан аҡты.
Т атарҙан ҡыҙ алғанға,
Т ауҙарҙан тоҙ алғанға, 
Яһаҡ һалдылар беҙгә. 
Беҙгә яһаҡ һалдылар -  
Толомға, зәңгәр күҙгә.

Казак хуторы тулды 
Тымыҡ Яйыҡ ярына, 
Ҡаҙаҡ менән дуҫлыҡты 
Ҡылыс һымаҡ ярҙылар.

Ҡөрьән менән яптылар 
Рус менән туғанлыҡты,
Таймас тархан айырҙы 
Беҙҙән ҡәрҙәш ҡалмыҡты.

Закон менән быуҙылар 
Туғанлығын татарҙың, 
Йылан Тәфкилев керҙе 
Боҙоп ике араны.

Кейекле тау буйында 
Йомран да тоталманыҡ -  
Беҙҙеке ине был тауҙар!

Балыҡлы һыу буйында 
Ташбаш ҡаптыра алманыҡ 
Беҙҙеке ине был һыуҙар!

Ҡара урман эсендә 
Ҡамсы һаплай алманыҡ -  
Беҙҙеке ине урмандар!

Хәтфә болон эсендә 
Бер һелтәм сабалманыҡ -  
Беҙҙеке ине болондар!

Матур Урал буйҙарын 
Дар ағасы ҡапланы -  
Беҙҙеке ине матурлыҡ!
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Иҙел дә юҡ, йәм дә юҡ,
Беҙҙә ҡалһа, ни ҡалды? -  
Беҙҙә ҡалды батырлыҡ!

Тауҙы алдылар беҙҙән,
Йәнде алдылар беҙҙән, 
Батырлыҡты, өмөттө 
Алалманылар беҙҙән.

Күккә осһа ла ауылдар 
Ялҡынланып, гөрөлдәп,
Көл аҫтында ҡуҙ шикелле, 
Өмөт ҡалды күңелдә.

Ер-Һыу даулап, яуҙарға 
Етәкләне был өмөт.
Дошман ҡыйған айбалтаның 
һабы булды был өмөт.

Ирек даулаған ҡылысҡа 
Ҡайраҡ булды был өмөт. 
Ҡыйғырҙан да мәргән уҡҡа 
Ҡанат булды был өмөт.

һай, ҡарттарбыҙ, ҡарттарбыҙ, 
Шул өмөттө тыу итеп,
Яуға сапҡан ҡарттарбыҙ.

һикһән яуға сыҡтыҡ беҙ 
Ике йөҙ йыл эсендә.
Яу ҡылысы күп балҡыны 
Зарлы илдең өҫтөндә.

Нимә таптыҡ яуҙарҙан? 
һис нимә табалманыҡ. 
һәр яуҙан һуң сал Урал 
Йәнә нығыраҡ ҡамалды.

Ҡорал күтәреп сығып, 
Белмәнек дөрөҫ юлды,
Беҙ, беткә асыу итеп,
Утҡа яҡтыҡ шул тунды.
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Нимә күрһен көндөҙөн 
һары күҙе өкөнөң? 
Күҙебеҙҙе ҡаплаған 
Быуаттарҙың һөрөмө.

Түрәләр, старшиналар 
Хан булырға тырышты. 
Беҙҙе рус дәүләтенән 
Айырырға тырышты.

Ярай яҙмыш һаҡлаған 
Беҙҙе тыума хандарҙан! 
Рус дуҫлығы кәрәкте 
Аңланыҡ һуңға табан.

Нимә таптыҡ яуҙарҙан? 
Күккә осто йәйләүҙәр, 
Элмәк кейҙе муйындар, 
Ҡырҡылдылар морондар, 
Киҫтеләр телде беҙҙең, 
Соҡоп алдылар күҙҙе.

Т елһеҙ ҙә сәсән булдыҡ, 
Ҡулһыҙ -  ҡылыс күтәрҙек. 
Ҡолаҡһыҙ ҙа ишеттек:
-  Яуға! -  тигән һөрәнде.

Аяҡһыҙ ҙа йүгерҙек 
Салауаттың артынан, 
Дөрөҫлөктө күҙһеҙ ҙә 
Күрҙек йөҙәр саҡрымдан.

Салауатты күтәрҙек,
Т апһын бәхетте, тинек, 
һәм Бүгәсәү батырға 
Дәррәү тупланып килдек, 
Салауатҡа көстө -  ул, 
Ҡыйыулыҡты беҙ бирҙек.

Шағанайҙан Салауат -  
Бүгәсәүгә уң ҡанат, 
Сапсан юлбарыҫ һымаҡ, 
Ырғыны тауҙан тауға,
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Күтәрҙе илде яуға.
Баҫҡан эҙе һыу булды, 
Тотҡан ташы он булды. 
Болоттай килгән дошман 
Көтөү ҡуйҙай ҡыуылды.

Нимә таптыҡ был яуҙан? 
Ҡулға бәхет төшмәне. 
Батша русты, башҡортто 
Бергә ергә түшәне.

Рус, башҡорт, татарҙарҙы 
Бергә күтәрҙе дарға,
Бер үк яҙмыш бөктө беҙҙе, 
Бергә сыҡҡанға яуға.

Яҡтыға килеп сыҡты 
Ҡартлығы был ғүмерҙең. 
Арҡаларҙан алынды 
Быуат өйгән бөк(ө)рө.

һай, бәхетле ҡарттарбыҙ, 
Көләбеҙ һаҡал һыйпап, 
Быуат-быуат йәш йәшәп, 
Атлайбыҙ йәштәр һымаҡ.

Ғаиләбеҙҙә күрәбеҙ 
Әкиәттәге хыялды.
Кисәге көндән яҡты 
Бөгөн иртән тыуғаны.

Ҡарт ҡайғыны йырларға 
һүҙҙәр, көйҙәр күп беҙҙә, 
Йәш шатлыҡты бирергә 
һүҙҙәр зәғиф хәҙергә.

Күңелдәге бар хисте 
Нисек һөйләп бөтәһең? 
Беҙ Октябрҙән һуң ғына 
Грамоталы бит әле...

1939
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Йыр, йыр кәрәк...

һ ү ҙ  -  йырҙар тураһында, 
Ә  ул йырҙы 
Ғәй еп л е итеп тапты

трибунал.
Ғәй еп
Й ы рҙам ы  ни?
Ғ әй еп  беҙҙә!
Ш уға б ө гө н  
Ҡ аты  тр ево га !

ПРОЛОГ

Геройлы көй башҡа 
һәм, тип, башҡа герой йырында, 
Йырҙар моңланманы геройһыҙҙан, 
- Т и к  ниндәй йыр? Уның турында? 
Иҫке типлы,
Ағыу моңдарҙан -  
һауығыныу өсөн барынан,
Бөйөк еңеү,
Герой йырҙарын 
Ашығып көтә бөгөн арена.
Әле беҙҙә күп йыр геройының 
Керпегенән тама гөлдәре,
Бар шундай йыр,
Уның «батыры»ның
Шишмә төбө -  «көрәш юлдары».
Йыр үлсәүен грамм күтәрмәй,
Уй күтәрҙе, бына -  күңелдә,
Ундай йырҙар һаман,
Баңилла кеүек,
Бөгөнгөгә инеп күмелгән.

Тормош -  көрәш, 
Темптар -  ҡыҙыулы, 
Йөрәк -  вулкан. 
Ҡаныбыҙ -  газ-утлы, 
Көрәшселәр -  удар, 
Еңеүселәр -  улар.
Уй -  большевик, 
Ҡулдар -  мазутлы.

1.0048.11 73



Ҡыҙыу цехта,
Т отош баҫыуҙа -  
Т өҙөүселәр ҡайнай ярышта,
Көс туплана,
Йөрәк туҡлана:
Нефть,
Күмер,
Металл,
Арыштан.

Т ыуасаҡ таң өсөн кило арттырһа 
һәр геройҙың еңеү грамы, 
Беҙҙең йырҙар ғына ул турала 
Бер грамға әле тулманы.

Йыр-фронттың
үҫеш темптарынан 

Илле йылға артта барыуға 
Сигнал бирһә күптәр кисәнәк*, 
Бөгөн бына 
Йөҙгә ҡалынған.
Сөнки кисә һис юҡ гиганттар 
Бөгөн үрелә тауҙан ярышып,
Завод гөрләр тиҙҙән Черниковта**, 
Авто сабыр нефть ҡаны эсеп.
Ил көрәштә, миллион Ленин улы 
Индустриялы еңеү килтерә;
Ә беҙҙең йыр һаман, 
һуңсыл кеүек,
Аҙым атлай миллиметрлап.
Бөгөнгәсә булған йырҙарыбыҙ
Цех тышында йөрөнө прогуллап,
Йырлаһаҡ та торба
Йә төтөндө -
Улар ҙа тик булды пролог.
Ҡай берәүҙәр «ыҫпай яланда» 
Бейей-бейей, таҡмаҡ кәйләне;
Ә бик күптәр, физиканан ятлап,

*  К и сә, к и сәге н әк
* *  Ч ер ни ков
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Табаҡ-табаҡ термин һөйләне. 
Тәгәрмәсе майһыҙ «Темп йыры» ла 
Ташбаҡаһы булды бөгөндөң,
Домна һағынып көткән рудалар ҙа 
Мартендарға яңылыш түгелде.

*  *  *

Металл һурып, тәмен эсергә 
Күкрәк кирҙе мартен торбалар,
Т ау һелкетеп, парҙан тыу күтәрҙе,
Т ауыш аҡты һауа борғолап.
Ҡаты сигнал...
Эфир тулҡып китте 
Радио кеүек даланан,
Тартылдылар бик-бик алыҫтарҙан 
Магнит йөрәк -  ҡыҙыл ҡалаға:
-  Йөрәк һыуый,
Тамыр ҡан һорай,
Металл кәрәк,
Тимер,
Таш!
Күмер!
Әй, ҙур Союз!
Ҡайһы шахтаң һимеҙ?
Ҡайһы йылғаң 
Күберәк ток бирер?

Украина!
Ҡалын күкрәкле ер,
Май һурҙылар күп йыл мартендар, 
Бөгөн илгә яңы Донбасс кәрәк, 
Урал,
Тайга,
Кавказ артына.

Ҡайнар Союз ашығып авто көтә, 
Нижний*, һиңә -

*  Н иж ний Н о вго р о д
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Күҙҙәр текәлгән,
Биш йыллыҡтың вулкан тауышы 
Силәбстройҙы күтәрә. 
Саратовта,
Яңы Себерҙә 
Киң даланы яба,
Киң далала комбайн заводы:
-  Металл кәрәк!
Металл булмаһа -  
Индустрия нисек шау итер? 
Оран һалды
Көслө армия -  
Ҡайнар йөрәктәр:
-  Даешь беҙгә Урал -  Кузбасс!
-  Даешь руда шәреҡтә!

Металсылар кисә приказын:
-  «Булырға!»ны 
Бөгөн:
-  « Булды!»ра;
Ә беҙҙең йыр:
-  «Булдымы?»ға ҡалғас,
Бар асыуҙар мейегә тулдылар. 
Беҙҙең йырҙар һаман, һаман әле 
Бүлмәләрҙә генә быҫҡыны, 
Йырламаныҡ унда металсының 
Йөрәк тибешен,
Көслө мускулын.

*  *  *

Лагерь таңы алһыу...
Иртәнге ел
Аҡрын ғына иҫеп төн йырта, 
Штаб тауыш бирһә,
Киң һауала 
Сигнал яна:
-  Тра-та... Тратта... та... та!!! 
Лагерь таңы бөйөк һәр иртәһен 
Ҙур бурыстар менән ҡаршылай, 
Кисә юҡ еңеүҙе 
Ҡулға алырға
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Шанлы армия бөгөн маршта. 
Ер күкрәге ҡаты,
Уны эйә беҙҙең аҙымдар,
Был -  беҙҙең ил еңеүе,
Алға барыу,
Был -  дошманға үлем,
Был -  удар:
-  Эй, команда... алға!..
Ал етеҙ темп,
Гөрһөлдәһен киң илдәр, 
Ҡаты уйҙар ярышып,
Яңы техникаға тегелә.

Ҡыҙыл ғәскәр 
Завод-ҡырҙар менән 
Өйрәнделәр бергә еңергә, 
Орденланған улар 
Октябрҙә үк,
Ул геройҙар поста меңәрҙәр.

Ҡыҙыл ғәскәр! 
һинең еңеү юлын 
Кем белмәһен,
Ул юл аҙмы ни?
Әйтер инең, ҡайһы походыңа 
Беҙҙең йырҙар ярышып барҙы һуң?!

*  *  *

Т ағы ла әле бик күп араны 
Юлдар үтеп сыҡты етеҙләп, 
Совхоз,
Колхоздарҙан күҙҙәр һөҙөлә, 
Ниҙер эҙләнеләр ныҡ күҙләп. 
Беләм, беләм!
Еңгән армия кеүек,
Улар ҙа батырға маҡтана, 
һөйләп ҡуя улар аҡрын ғына: 
-  Их, күрһәтәһе ине 
Бәхтейәрҙе,
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Зәйнулды ла,
Энекәш, башҡа...
Тыңла, йырсы,
Йырсы-көрәшсе!..
Көрәш барған һәр бер урындан, 
Ҡул күтәреп,
Миллион ҡысҡыра:
-  Йыр, йыр кәрәк герой турында!

ЭПИЛОГ

Цех, ҡырҙарҙың 
Көрәш күкрәгендә 
Яңы хеҙмәт ташып ағыла,
Суйын һәм дә арыш тәмен һемереп, 
Алғы семья тыуа яңынан.
Завод -  ата беҙгә,
Цехтар -  әсәй,
Килер кешеләр булып тыуғанда, 
Шунда үҫә...
Шунда ҡайнай ҡорос быуындар. 
Орденлылар,
Диңгеҙ тамсыһы кеүек,
Эҙҙәр әле беҙҙең килергә, 
Күбәйергә,
Беҙҙең һәр беребеҙ
һәр геройҙы тейеш белергә.
Эш өҫтөндә нисек еңгәндәр, 
Станогы нисек ҡоролған, 
Башҡаларҙан нисек күп алдыра, 
Винты ниңә тигеҙ боролған?
Ниңә брак сыҡмай,
Сифат яҡшы,
Ҡоралдары һаҡлы, бөтөндәр, 
Ниндәй юлдар менән 
Заданиеһын
Ярты срогында тултырған? 
Өләшергә улар һиҙеүен 
Темп ҡылдарын сирткән тамырға, 
Кәрәк беҙгә улар еңеүенең 
Доктор булып сирен табырға.
Улар еңде төндә,
Ел-буранда,
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Г аз, төтөндә, һыуҙа,
Утта ла,
Ҡалманылар улар 
Бер ҡасан да
Кирбесте алмай туҡталып.
Шундай геройҙарҙың ҡан йөрөшө, 
Биш йыллыҡтың йөрәк тибеше, 
Бөгөнгө йыр аша 
һәр кемгә
Ток шикелле инеп һеңешһен.
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Шоңҡар

( Поэма )

Ш оң ҡ ар  булып о сто ҡ  
Урмандағы
Б ө т ә  һуҡмаҡ, б ө т ә  аранан. 
Ә й тсе, бурыл,
Ә  һуң йәш әр ө сө н  
Ҡайһы һуҡмаҡ менән

баралар?..

Беренсе бүлек

(Пролог урынында)

1

Пароходтар Иҙел буйлап бара, 
Бөҙрә тулҡындарҙа тирбәлеп, 
Яңғырап ҡала йәшел урманлыҡтар, 
Болон һәм дә ярҙар тирәһе.

Пароходтар бара,
пристандәр

Байраҡ болғап оҙатып ҡалалар, 
һыу өҫтөнә күкһел пәрҙә тартып, 
Киң торбаның төтөнө тарала.

2

Был уҙған йыл ине,
ике иптәш

Ҡайта инек Мәскәү яғынан. 
Пристандәр ҡалды...

Эргәбеҙгә
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Яңы иптәш менде тағы ла. 
Архитектор икән,

ашығып бара 
Эш урынына тиҙерәк етергә,
Үҙе Иҙелдәге бер төҙөлөштөң 
Корпус проектын килтерә.

Тәүге иптәш -  совхоз агрономы, 
Ул съездан ҡайта шикелле,
Бер каютта...

иҫке дуҫтар кеүек, 
һүҙ менән дә бик тиҙ килештек.

3

Мин диванда,
иптәш агроном 

Сумаҙанға ниҙер тултыра, 
Архитектор өҫтәл эргәһендә 
Күп саҡ чертеж һыҙып ултыра.

Архитектор һүҙгә әҙ ҡатнаша:
-  Тамамлайһы бар, -  ти, -  был эште. 
Чертеждарҙы, -  ти ул, -  эш урынына 
Еткәс үк бирергә тейешмен.

Был чертеж, -  ти, -  ошо Иҙелдең 
Бынан менгәс уң яҡ ярына, 
Баҫыуҙарға һыу һәм ток бирәсәк 
Гидростанция итеп һалына...

4

Тәҙрә аша беҙҙең алдан үтә 
Ҙур ҡалалар, шаулы урмандар, 
Оҙатып бара хәтфә болонлоҡтар, 
Ялан ерҙә тулҡый ҡылғандар.

Уйҙы тарта Иҙел, яр буйҙары,
Яр йөҙөнә тулҡын ҡағыуы, 
һүҙебеҙҙе бүлеп, ниҙер һөйләй 
Бөрсөкләнеп һыуҙар ағыуы.
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5

Ағиҙелкәй һыуы, әй, ағын һыу, 
Ағын һыу буйҙары ҡамышлы, 
Йырламаҫы, егет, үткәндәрҙе, 
Үткәндәрең ауыр, һағышлы...
Иҙел, Иҙел...

Аҙмы йырҙар ҡалған, 
Моңдар ҡалған һинең исемгә,
Тыңлағанда уны аҡ һыу түгел,
Ҡан бөрсөгө йөҙә әсеңдә.

Иҙел, Иҙел...
Аҙмы һыуҙар ташҡан,

Аҙмы таштар, йыуылып, шымарған, 
Иҙел, Иҙел...

һаман шул турала 
Ярҙар һөйләр әлдә, һораһаң.

6

Хикәйә бар -  
Ҡанлы яуҙы маҡтап,
Байҙар өйөн ватҡан урында. 
Хикәйә бар -  уҫал түрәләрҙең 
Миҙалдарын ҡайырыу турында.

Хикәйә бар...
Улар йырҙа йөрөй, 

Хикәйә бар ауыр көйҙәрҙә... 
Хикәйә бар һәм дә был урмандың 
Уҫал ҡараҡтарын һөйләргә.

7

Үткән йылда шулай агрономдың, 
Ошо Иҙел яры буйынан барғанда, 
һөйләгән бер әкиәтен 
һаман йөрөтәм әле уйымда.

Ул һөйләне бында ҡасандыр бер 
Атаҡлы бур Әхмәт булыуын, 
Төнгө юлсыларҙы талай-талай, 
Ҡара урмандарҙа ҡуныуын.
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Ул һөйләне бурҙың тәү көндәрен, 
Ҡайһы юлдар менән үтеүен,
Ул һөйләне бурҙың һөйгән ҡыҙын, 
һәм аҙаҡтан ташлап китеүен.

Ул һөйләне...
Юҡ та -

әйтеп булмай 
Тик үҙемдә тыуған хис менән, 
Шуға ла мин һеҙгә агрономдың 
Үҙ әкиәтен яңынан күсерәм.

Икенсе бүлек 

1

-  Әхмәт -
бынан бер нисә йыл элек 

Ҙур дан алған уҫал ҡараҡ ул, 
Бәлкем, үҙен инде урмандар ҙа, 
Кешеләр ҙә онотоп баралыр.

Ҡайҙалыр ул бөгөн?..
Ә мин уның

Тик үткәне менән танышмын.
Ул саҡтағы урыны Урал булған, 
Иҙел яры, һаҙлыҡ ҡамышы.

2

Иҙел ярҙарынан һырттар киткән, 
Сағыл таштар ята тауында,
Иҙел ярҙарында урман ҡуйы, 
Шаулап үҫә нарат, ҡайындар...

Урман ҡуйы...
Юлсыларға ғына 

Ҡыҙғана ул ышыҡ урынын, 
Юлсыларға күңелен тар тотһа ла, 
Йәшереп аҫ(ы)рай уҫал уғрыны. 
Урман...

Урмандарҙа бүре йөрөй,
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Урман...
Урмандарҙа ҡараҡ бар. 

Урман уҫал -
төнөн уҙыусының 

Ат һәм тунын талап ҡайтара.

3

Юлсы үтә,
яҙғы боҙҙанмы ни?

Ус төбөндә бара йөрәге:
«Туҡта,

һыҙғыралар түгелме һуң?
Сеү, нимә бар,
Кемде күрәм мин?..»
Урман...

Урмандарҙа бысаҡ йөрөй: 
Юлбаҫарҙар, ай-һай, уҫалдар...
Үҙе генәме ни?

Әхмәт унда,
Бер һыҙғырһа, дүрт-биш дуҫ таба.

4

Ҡапыл икәү, өсәү...
Ә ҡаршыңа 

Тыныс ҡына баҫа береһе:
-  Юлсы иптәш,

беҙҙең башҡа эш күп,
Ә һин һаман ҡайтмай йөрөйһөң. 
Ҡалтыранма, юлсы,

борсолма һин...
Беҙҙең йомош артыҡ ҙур түгел: 
Атың һәм дә йөгөң ҡалһын беҙгә,
Ә үҙеңме?

Үҙем, тиһеңме?

-  Ту... ту... туҡ... та!
Алла хаҡы өсөн...

-  Ха, ха, ха...
Алла кешеһе...

Был урманда Әхмәт үҙе алла!
-  Әхмәт!
(Бөгөлөп төшә быуыны юлсының.)
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Бер ни түгел ҡараҡ тиеү генә, 
Әхмәт тиһәң инде, тын бөтә. 
Әхмәт -  йәшен,

уның исеменән үк 
Теҙ сүгәләр ҡалын егеттәр.

5

Ай ҡалҡына.
Айҙан өмөт текләп, 

Ҡалтырана юлсы ирене.
Ай нишләһен,

Әхмәт ҡулы батҡас 
Үңәс тамырҙарын һеңереп.

Өсөнсө бүлек 

1

Урман...
Урмандарҙа бысаҡ йөрөй: 

Юлбаҫарҙар, ай-һай, уҫалдар.
Үҙе генәме ни?

Унда Әхмәт,
Бер һыҙғырһа, дүрт-биш дуҫ таба.

Ә ҡалала Әхмәт тапҡан малды 
Миңйән ҡулы шыма үҙ иткән. 
Миңйән өсөн нәмә?

Тауар таный -  
Таш лавкалы элек-электән.

2

Әхмәт белә үҙенең бурлыҡ башы 
Шул Миңйәндән генә килгәнен,
-  Мине Миңйән үҙе өйрәтте, -  тип 
Шатланған һәм һыҡтап йөрөгән ул.
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3

Тарихына ҡайтһаң, юлы ята:
Ул Сәлмәндә йөрөгән йыл булған. 
Сәлмән — ауыл байы,

ҙур ҡаланан
Килеп йөрөгән уға Миңйән.

Сәлмән байҙың аҫыл малдары 
Ҡытыҡлаған Миңйән күңелен:
-  Осһоҙ хаҡҡа сиртмәм микән, -  тип ул 
Шул малдарҙы аулап йөрөнө.

Юҡ, Сәлмән дә белмәй түгелдер шул, 
Күтәренке ҡуйған баҙарын;
-  Килешмәһәң, ярар, -  тигән Миңйән, 
Мыйығын һыпырып, ситкә ҡаранып.

4

«Ярар...» тигән һүҙҙең мәғәнәһен 
Бары һуңынан ғына белгәндәр, 
Белмәгәндәр башта әйберҙәрҙең 
Урланыуын Миңйән килгәндә.

Былай булған: Миңйән барынан элек 
Әхмәт күңелен ҡулға төшөргән,
Килгән саҡта «шәкәр, сәйлек» биргән,
-  Егет һин, -  тип ҡай саҡ эсергән.

-  Егет тә бит, мин шул малһыҙ егет...
-  Юҡ, ҡайғырма, Әхмәт, мал юҡҡа.
-  Әйтсе, Миңйән, һиңә ни түләрмен?
-  Миңә ярай көмөш ҡамыт та.

-  Әйтсе, Миңйән, ул бит Сәлмән малы?
-  Юҡ, һин тапҡан уны, Ҡоләхмәт...
Ә өс көндән Сәлмән ат ектергән, 
Ҡамыт табылмаған келәттән.

5

Тоймағандар,
Әхмәт һағынып көткән
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Миңйәненең тағы ла килеүен.
-  Былай булғас, семьям асыҡмаҫ, -  тип 
Бөтәйткән ул үҙенең күңелен.

Йырлаған ул:
-  Юҡһа батрактарға
Байығыу ҡайҙа, әйтсе, әсәй? -  тип. 
Миңйән килгән.

Т ағы ла:
«Сәй-шәкәрлек...» 

Алмашына шыуған баса тун.

6

Эште һиҙгәс, хужа һөрән һалған:
-  Бур Әхмәтте тиҙерәк тотоң! -  тип. 
Кем етешһен?

Әхмәт киткән юлда 
Ҡалған бары туҙан болото.

7

Йүгерек бурыл менән Әхмәт ҡасҡас, 
Томан баҫҡан күҙен Гөлнурҙың,
Гөлнур тиһәң, Сәлмән батрачкаһы,
Ә Әхмәттең һөйгән ҡыҙы ул.

8

һуңынан Әхмәт илгә ҡайтҡан һайын, 
Йүгән кейгән ҡашҡа, ерәндәр,
Ә һуң Миңйән?

һаман Әхмәт «дуҫ»тан 
«Төнгө малдар» уға кергәндәр...

9

Революция ҡырҡҡан Миңйән тамырын, 
Ә НЭП яңынан аҙыраҡ терелткән,
Өс көн эсһә уның подвалында,
Әхмәт өсөн аҙаҡ шул еткән.
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Әхмәт белә, Миңйән ҡушыуынса,
Күп йоҙаҡты ватып кергәнен,
-  Йәшәү юлын Миңйән күрһәтте, -  тип 
Шатланған ул, һыҡтап йөрөгән ул.

Дүртенсе бүлек 

1

Иҙел яры шыңшый...
Урманында

Төн бөркөтө ҡанат ҡағалыр,
Урман, беләһеңме,

бөгөн төндә
Ҡайһы һуҡмаҡ буйлап ҡан ағыр? 
Әхмәт бөгөн ҡай һуҡмаҡтан уҙыр, 
Ҡай һуҡмаҡта уның бурылы? 
Беләһеңдер,

Әхмәт дуҫтарының 
Ҡайһы урында көтөп торорон...
Юҡ, ҡурҡмай уҙ бөгөн был урмандан, 
Телгеләнмәҫ йөрәк тамырың, 
Ҡурҡма,

бөгөн Әхмәт сыға алмаҫ,
Үҙен баҫҡан уның ауыр уй...

2

Ул, бурылдың ялын һыйпай-һыйпай, 
Күҙҙәренә ҡарап моңайҙы:
-  Йх, бурылҡай, беҙҙең юл алыҫ шул; 
Т ик тар һаман урман, туғайлыҡ.

-  Ҡош ҡанатҡайҙары ҡат-ҡат микән, 
Ир ҡанатҡайҙары ат микән?
Әйтсе, бурыл, әйтсе, үҙ илдәре
һәр кемгә лә шулай ят микән?

-  Бурылҡайым, мин бит яҡшы инем, 
Эш эшләнем, түктем тиремде,
Мин уйланым таяу табырмын тип 
һөйәтергә емерек өйөмдө.
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-  Бурылҡайым, белә инемме мин, 
Миңйән өйрәтмәһә, бур юлын?
Был юл өсөн уны маҡтайыммы, 
һыҡтайыммы? Әйтсе, бурылым...

-  Их, бурылҡай, аҙмы төн йөрөмәнем, 
Аҙмы сытырҙарҙы таптаным?
Аҙмы юлдар кистем һинең менән, 
Аҙмы һуҡмаҡтарҙан сапманым?

Аҡ шоңҡарҙар булып османыҡмы 
Был урманда бөтә аранан,
Әйтсе, бурыл, әйтсе, йәшәр өсөн 
Ҡайһы һуҡмаҡ менән баралар?..

-  Ниңә һүҙ тапмайһың, бурылҡайым, 
һөйләмәйһең ниҙәр булырын,
Их, нишләйем, телең юҡ шул һинең... 
һөйләй алмайһың һин, бурылым.

-  һөйләй алмайһың һин,
ә ҡулыма

Күҙҙәреңдән йәшең түгелде.
Туҡта,

нишләп үҙ керпегем дымлы,
Был үҙемдең йәшем түгелме?..

3

Әхмәт унан йүгерек бурылҡайын 
Бәйләгән дә кәк(е)ре тирәккә, 
Ысыҡлы үләндәргә һуҙылып ятҡан 
Күҙен терәп тәрән, киң күккә.

Йөрәгенән ауыр уйға сумып, 
Алыҫ-алыҫтарға ҡараған:
Күктә йондоҙ,

ерҙә йүгерек бурыл,
Ә тирәлә торған ҡарағай.
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Әхмәт йөрөгән ҡара урмандарҙа 
Япраҡ менән баҫырып эҙҙәрен, 
Ул ауылға һағынып ҡайта булған 
һөйгән ҡыҙы Гөлнур күҙҙәрен.

Күккә ҡарап ятҡан
йондоҙҙарҙан

Йылмайыуын тапҡан Гөлнурҙың. 
Юҡ, Гөлнурға түгел,

бриллиантҡа
Оҡшатҡан ул Зөһрә йондоҙон.

һәр бер йондоҙ уның күҙҙәренә 
Оҡшап тамған алтын, көмөшкә, 
һәм шуларҙан һәр тон хыялында 
Ҙур һарайҙар һала керешкән.

5

Көндөҙ күргән атҡа таңдан элек 
Кейҙерһә лә үҙенең нуҡтаһын, 
Төн эсендә аҡса һандығының 
Ҡалдырһа ла ватыҡ тотҡаһын -

Алалмаған йондоҙҙарҙы фәҡәт, 
Улар һаман күктә ҡалғандар. 
Улар һәр төн күңел ҡытыҡлатып 
Т аңға саҡлы балҡып янғандар.

Бишенсе бүлек 

1

Әхмәт йөрәгенән кешелекте 
Тапҡан фәҡәт Гөлнур күңеле, 
Ул яратҡан уны тик яңғыҙы, 
Вәғәҙә итеп бөтә ғүмерен.

Шаңдаҡтарға ҡояш нуры һеңеп, 
Тынлыҡ алһа урман эҫтәрен,
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һалҡынсалы һауа ҡосаҡлаһа 
Яҙ көнөнөң матур кистәрен,

Ултырған да Гөлнур тәҙрә төпкә, 
Әхмәткәйен көткән тау яҡтан, 
Әхмәткәйен көткән тау һыртынан, 
Әхмәт түгел, бары ай ҡалҡҡан.

«Ниңә һәр төн Әхмәт ҡайтмай икән, 
һәр төн сыға торған ай кеүек?» 
һәр төн күктә мең-мең йондоҙ

балҡый,
Т ик ул күктә Әхмәт күҙе юҡ.

2

Әхмәт йөрөгән һаман урмандарҙа, 
Гөлнур көткән уны ауылда.
Көндәр үткән...

Г әлдәр сәскә ҡойған 
Еләк бешкән Ҡасҡын тауында.

3

Ә бер саҡты, ҡапыл таң алдынан, 
Елме, кемдер тәҙрә шаҡыған,
Гөлнур сыҡҡан...

Тышта ай булмаған... 
Айҙай, Әхмәт баҫҡан ҡаршына.

4

Эҫе ҡосаҡтарҙа бер минутҡа 
Юғалтҡандар улар уйҙарын,
Береһе һиҙгән батыр егет барын, 
Береһе -  фәҡәт матур ҡыҙ барын.

«Сылтыр, сылтыр...»
Тауҙан шишмә төшкән, 
һауа тулған сирень тәменә,
Әллә нисек бигерәк шундай төндәр: 
Үҙе моңло, үҙе йәмле лә...
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Сылтыр шишмә кеүек тынлыҡ боҙған 
Осрашҡанда ҡайнар ирендәр,
Ниңә бик-бик матур була икән 
Сәскә атҡан саҡта сирендәр?!.

Аҡрын ғына һайрап таң ҡоштары 
Ҡушылғандар улар серенә,
Тик йондоҙҙар, оялып күҙ йомғандай, 
Бер-бер артлы ағарып һүрелгән.

5

Был осрашыу
ике йәш күңелдә 

Иң матур һәм ауыр таң булған,
Матур -  сөнки улар осрашҡандар, 
Ауыр -  улар мәңге айырылған.
Әхмәт был осрауҙа үҙе менән 
Алып китмәк булған Гөлнурҙы,
Гөлнур был осрауҙа Әхмәтенә:
-  Ауылда ҡал, -  тигән өҙөлөп.

6

Бурлыҡ һөйөүен, ахыры, еңә алмаған 
Гөлдәй ҡыҙҙың ҡайнар хисе лә:
-  Юҡ, ҡалмайым... -  тигән һәм

дә өҫтәп,
һөйә-һөйә Гөлнур сәсенән:

-  Шоңҡар ятып тынмаҫ ояларҙа... 
Шоңҡар осор урман, далала! -
Тигән Әхмәт,

башҡа һүҙ әйтмәгән,
Т ик керпеген ергә ҡаҙаған.

7

Әхмәт киткән...
Уға онотмаҫҡа, 

Төшөрһөн тип һәр саҡ иҫенә, 
Йәшкә мансып ҡыҙы яулыҡ биргән, 
«Гөлнур» һүҙен сигеп ситенә.
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Әхмәт киткән...
Бергә яулыҡ киткән. 

Гөлнур ҡалған, ауыр уй ҡалған... 
Ҡояш тыуғас,

Гөлнур керпегенән 
һәм үләндән йылтырап һыу тамған..

Алтынсы бүлек 

1

Әкиәтебеҙ шул урынға еткәс,
Беҙгә табан боролоп тиҙ генә:
-  Яулыҡ?.. -  тине ҡапыл архитектор 
Ниҙер сыҡҡан үҙенең йөҙөнә.

-  Эйе... яулыҡ... ни бар, архитектор? 
Өндәшмәне, үҙе һуңынан:
-  Былай ғына... — тине, үҙе тағы 
Линейкаһын алды ҡулына.

Бер аҙ тындыҡ.
Иптәш архитектор 

Т ағы ла чертеж һыҙа ултыра, 
Кочегарҙар күмер...

Әкиәтсебеҙ 
Инде төрөпкәһен тултыра.

2

-  Ә һуң аҙаҡ Әхмәт ҡайҙа киткән?
-  Әйтә алмайым, -  тине, -  бүтәнен, 
Тик ана шул сиккән ал яулыҡҡа 
Бер осрашҡан мәлде өҫтәйем.

Бынан күп йыл элек Урал аша 
Бер поезда китеп барабыҙ,
Талғын күтәрелгән ҡараңғы тон 
Тәҙрәләрҙән эскә ҡараны...

Тышта һалҡын, көҙгө ел ҡотора, 
Тәҙрә шаҡый ямғыр бөртөгө,
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Ауыр тынлыҡ һаҡлап, пассажирҙар 
Йоҡлап бара ине эркелеп.

Бер мәл уң яҡ ситтә тауыш ҡупты: 
Йөрәк өҙөп кемдер аҡырҙы,
Илау, һыҡтау китте,

пассажирҙар
Йүгерҙеләр шунда ашығып.

3

Беҙ аңланыҡ:
унда бер юлбаҫар 

Бер кешене ярым үлтергән.
Унан ике сумаҙанды алып 
Вагон тәҙрәһенән һикергән.

Аҫ полҡала 
Ярты үлек ята,
Ҡаны ағып төшкән иҙәнгә.
Үҙе һаман:
-  Әхмәт сволочь, -  тип, -  
Үсен алды ул... -  тип тиргәнә.

Был яралы -  Миңйән булып сыҡты, 
Ташкент яғына уҙып барған ул.
Ә Әхмәтте тиһең?..

Мин белмәйем,
Теремелер,

бөгөн ҡайҙалыр.

Етенсе бүлек 

1

Ниҙер һорарға тип мин тағы ла 
Агрономға табан һуҙылдым,
Тағы ла чертежниктың һалҡын ғына 
Күҙ ташлауы бүлде һүҙемде.

Йомшаҡ ҡына итеп
өндәште ул:

-  Иҫке ҡылдан, -  тине, -  йырығыҙ...
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һеҙ әйтегеҙ әле, мин төшәсәк 
Пристандә ҡасан булырбыҙ?.. -

Үҙе торҙо, ярға күҙ ташланы,
Бер ултырҙы, тағы ла бер йөрөп 
Унан чертеждарын йәйҙе, 
Хикәйәне тамам бүлдереп.

һөйләп бирҙе:
-  Бына әйтегеҙ, -  ти, -  

Был чертеждың ние килмәүен... 
(Ни тигәндер иптәш агрономым, 
Миңә тиһәң, бер ни белмәйем...)

Әкиәт бөттө,
иптәш архитектор 

Т ағы ла өҫтәленә ултыра.
Мин диванға ятам,
Әкиәтсебеҙ
Төрөпкәһен яңынан тултыра...

2

Ятам. Уйҙарымды төтөн итеп 
Архитектор йөҙөнә ураным:
-  Ә ниңә ул беҙҙең әкиәтте өҙҙө? 
Ниңә борсоу уның сырайы?

Ул Әхмәтте белә түгел микән, 
Таныш түгел микән был исем? 
Юҡ, түгелдер!

Ниндәй уртаҡлыҡ бар 
Архитектор менән бур өсөн?

һигеҙенсе бүлек 

1

Иҙел аръяғына ҡояш сумды,
Төн ҡалҡынды ярҙар аҫтынан, 
Пристандер, ахыры, пассажирҙар 
Палубаға сығып баҫтылар.
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Беләһе бар ине, улар бына 
Яҡындары янына етәлер, 
Берәүҙәрен -  әсәй, аталары, 
Берәүҙәрен йәре көтәлер.

Нимәһе бар -
үбешеп күрешерҙәр...

Ана, ҡара, һыуҙың йөҙөнә:
Мине ҡаршыларға пристандең 
Уты ғына төштө Иҙелгә.

2

Ошо пристандә хушлаштыҡ беҙ, 
Архитектор ҡалды айырылып.
Т ик беҙ уйламаныҡ

уның менән
Ҙур үкенес тороп ҡалыр, тип.

Әллә нисек булды ул айырылыу, 
Әллә нисек шул кис йөрөгәндәр, 
Әлдә онотолмаған ул хистәрем, 
Күҙ алдымда һаман күргәндәр.

3

Шулай, архитектор ҡалмаҡ булғас, 
Пристангә төштөк оҙатып, 
һәм пароход әле килгәнсе тип,
Беҙ һөйләшеп йөрөнөк оҙаҡ уҡ.

Күп йөрөгәнбеҙ, ахыры, -
йыуан торба

Толомон ҡағып тағы ла сәс тарай. 
Китәбеҙҙер...

һәм дә һуңғы билет 
һатыла ине был саҡ кассала.

4

Архитектор менән ҡул ҡыҫышып 
Беҙ ҙә палубаға боролғас,
Беҙҙең юлды киҫеп, пристангә 
Түбән төшкән Иҙел ярынан

96



Кемдер берәү автомобиль менән 
Ҡаршыбыҙға килеп туҡтаны, 
һәм беҙ күрҙек шунда кабинанан 
Бер йәш кенә ҡатын сыҡҡанын.

Беҙ уйланыҡ, бәлкем, автомобиль 
Архитектор өсөн килгәндер,
Түгел икән,

теге йәш ҡатынды 
Оҙатырға ғына килгән ул.

5

Ҡатын ашығып касса янына китте, 
Тик яңғыҙы ҡалды шоферы, 
һүҙ өндәште уға архитектор, 
Баштан-аяҡ күҙҙән кисереп.

-  Беҙ совхоздан, -  тине шофер уға.
-  Ә ҡатын кем?
-  Беҙҙең помполит.
һәм дә кире килгән йәш ҡатынға 
Текләнделәр күҙҙәр тын ҡалып.

Урта буйлы ҡатын,
ә сәсенән 

Иҙел еле һөйә туҙғытып.
Аҙыраҡ күләгәләп, бит-йөҙөнә 
Сағылып төштө төнгө һорғолт ут.

-  һуңлағанбыҙ... — тине,
үҙе кинәт

Сигенеп китте
артҡа эткәндәй.

Беҙ агроном менән һүҙһеҙ ҡалдыҡ, 
Аңламаныҡ нимә тиһәк тә.

Иптәш архитектор, белмәйһеңме, 
Ҡатын нишләп артҡа сигенде? 
Белмәйһеңме?

Туҡта!
һин үҙең дә

Ҡурҡып ағарындың түгелме?
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Туҡта,
нишләп сумаҙаның ҡуйҙың,

Т алдырҙыңмы әллә ҡулыңды? 
Сеү, ел ана...

Тиҙерәк йый чертежың, 
Тиҙерәк, иптәш,

тиҙерәк бул инде.

Гудок һауа телде,
ә кәүҙәләр

Бер-беренә ауып төштөләр. 
Гудок менән:
-  Гөлнур!
-  Әхмәт! — тигән
Өн тулҡынды Иҙел өҫтөндә...

6

«Сеү, нисек һуң былай?..»
Беҙ уларҙың 

Айырылыуын көттөк... ҡарашып. 
Улар айырылманы,

ярҙан айырып 
Алып китте беҙҙе пароход...

Әллә нисек...
Күңел кителеп ҡалды,

Ә күҙҙәрҙә һаман яр яғы, 
Пристань дә, беҙҙән үс алғандай, 
Елберләтеп ҡалды байрағын...

Туғыҙынсы бүлек 

1

Иптәштәр ҙә, пристань дә ҡалғас, 
Төн тартылды тағы ла тирәгә,
Ә уйҙарҙы һаман баҫып килде 
Ярҙа ҡалған ике күләгә.
-  Әйтер инең, Әхмәт,

шоңҡар ҡошон 
Кемдәр ҡулы аулап тотҡанын,
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Әйтер инең,
кемдәр күрһәткәнен 

Ысын тормошҡа барыу һуҡмағын?

Ҡыҙҙар хисенә лә алышмаған 
Бурлыҡ мөхәббәтен быуырлыҡ, 
Әйтер инең, Әхмәт,

кемдәр һиндә
Яңы хис һәм уйҙар тыуҙырҙы?..

-  Әхмәт, Әхмәт!..
Күпме ҡысҡырһам да 

Яуап килтермәҫтәр тулҡындар. 
Ахырыһы, шул -

беҙҙең арабыҙға 
Инеп ятты километрҙар.

2

Әллә нисек булды...
Айырылғанда

Китмәҫ инек, бәлкем, үкенеп, 
Үкендерҙе ошо һорауҙарҙың 
Үҙебеҙ менән ултырып китеүе.

Ялын ҡағып бортҡа тулҡындар 
Бөрсөкләнеп һыртҡа ҡалалар. 
Ҡарай барыр инек...

Иә, исмаһам,
Ут күренмәй алғы ҡаланан.

3

Тулҡындарҙы тыңлап бара инек, 
Күрҙек капитандың килеүен. 
Ҡапыл, көтмәгәндә:
-  Әхмәт иптәш 
Ҡалдымы ни әле? -

тине ул.
-  Эйе, -

тигәс, ул китмәксе ине,
Беҙ туҡтатып уға өндәштек:
-  Әхмәт тиһең -

ҡайҙан таныш уға?
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Капитан дуҫ, тиҙерәк һөйләсе... 
— Былай ғына... -  тине. —

Уның менән 
Күптән инде таныш-танышын, 
Беҙ -  шоңҡарҙар инек,

лагерь үттек,
һәм үҙгәрттек Балтик ағышын.

Беҙ -  шоңҡарҙар инек,
хәҙер инде

Ҡул сыныҡты оя төҙөргә.
Ул йорт ҡора,

ә мин өйрәндем 
Тулҡындарға ҡаршы йөҙөргә...

Туҡта инде, иптәш капитан! 
һөйләмәҫе, иптәш капитан! 
Ниңә инде бер аҙ элгәре 
Әйтмәнең һин шуны, капитан?!

1935

Өс йыр
(Поэма)

1. Көтөү

Йәшермәҫе, радио алдамайҙыр, 
һин киләһең съезд залына,
Уйҙарыма ултырып ҡайттың тағы 
Бөгөн эштән килгән сағымда.

Ҡуй, йәшермә... барыбер беләм инде, 
һин киләһең беҙгә ҡырҙарҙан, 
һин киләһең башаҡ үҫкән ерҙән, 
Делегатка булып ҡыҙҙарҙан, 
һин киләһең беҙгә бригаданан, 
һин киләһең болон, сабындан. 
Оҙатып ҡалыр һине йәшел ужым 
һәм япрағы һары ҡайындар.
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Көлтәләрҙән тәбрик килтер беҙгә,
Беҙ сығырбыҙ бында ҡаршыңа.
Унда тальянкалар оҙатһалар,
Бында оркестрҙар ҡаршылар.

Туҡ башаҡтар оҙатып ҡалыр һине, 
Ҡаршыларҙар бында тимерҙәр,
Шат марштар менән беҙ үтербеҙ,
Эҙ ҡалдырып асфальт иңендә.

һүҙҙәреңдә килтер йөрәгеңде, 
Йөрәгеңдә -  миллион шатлығын, 
Шатланып кил,
Ҡайнар дәрт алып кил, 
һәммәһенә тулы хаҡлы һин.

Бит алмаңда килтер ҡояш нурын, 
һулышыңда -  сирень гөлдәрен, 
Уйҙарыңда килтер колхоз ҡырын, 
Күҙҙәреңдә -  йылға, күлдәрен.

Күл ҡамышын килтер керпегеңдә, 
Маҡтау һүҙен килтер телеңдә,
Шишмә тауышын килтер йырҙарыңда, 
Шат йырларға совет илендә.

Ҡулдарыңда килтер ал сәскәләр, 
Күкрәгеңдә -  баҫыу ялҡынын, 
һәм ҡалдырма:

йәшлек хисең менән 
Мөхәббәт тә килһен, аҡыллым.

Күңелеңдә килтер уйҙарыңды, 
Хыялыңда -  бөтә эшеңде.
Килтер беҙгә ҡырҙың иң атаҡлы 
Миллиондан бер ябай кешеһен.

Тик мин генә түгел,
ҡала көтә,

Съезд көтә һине, аҡыллым, 
һәр көн һайын ана байраҡтар ҙа 
Ҡул болғайҙар һине саҡырып.
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һине ҡарарға тип, осҡостар ҙа 
Күтәрелде ҡала өҫтөнә.
Ә түбәндә инде квартал һайын 
Йәй ҡойола, ашығып көҙ килә.

Тик ҡайғырма, әле һарғаймаған 
Аллеялар урам ситендә, 
һәм йәшлегең һинең сағылып ҡалыр 
Көҙгө кеүек асфальт битендә.

Бөгөн иртә менән армееңтар 
Йырлап үтте ошо урамдан,
Мин ишеттем кеүек уларҙан да 
Маҡтау йырын һинең тураңда.

Станцияла күрҙем начальникты,
Ул перронға сыҡты ашығып. 
Семафорға оҙаҡ ҡарап торҙо -  
Ул да һине көтә, ахыры.

һинең килеүеңде көтәбеҙ беҙ 
Килер юлдарыңа күҙ төбәп, 
һине ҡаршылаптыр, вокзалға ла 
Автобустар төшөп киттеләр.

Асыуланма,
съезд еткән һайын 

Минең йөрәк ярһып шат тибер...
Был -  тәүге йыр әле,

кәрәк тапһаң, 
Икенсе йыр итеп хат ебәр!

2. Ил шатлығы менән

-  Абау инде...
Нишләп йәшерһен, ти?
Үҙгәреш юҡ әле хисемдә,
Тамыр йәйеп үҫкән гөлдәр кеүек 
һаҡланаһың һаман иҫемдә.
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Әйтер инең,
ниндәй һүҙҙәр бар һуң 

Аңлатырға йөрәк ялҡынын? 
Шатлығымды тик был хатым ғына 
һыйҙыра алырмы икән, аҡыллым?

һөйләр инем, бәлки, иртә һайын 
Был ҡырҙарҙа тыуған хисемде, 
Мөмкин түгелдер шул, аҡыллым,
Уйҙы тота алмаҫһың, радиоалғыс 
Тулҡындарҙы тотҡан шикелле.

Үҙем барам делегатка булып,
Алып барам ҡырҙар еңеүен,
Алып барам һеҙгә эш ҡотлауын,
Алып барам ҡыҙҙар көлөүен.

Т ик, ғәфү ит мине, ҡулдарымда 
Ал сәскәләр алып бармамын,
Улар инде ҡырҙа күптән һулыған, 
Эҙләһәм дә таба алмамын.

Башҡа гөлдәр барыр минең менән, 
Йөрәгемдә булыр тамыры.
Уның сәскәләрен ҡайнар хисле 
Йәшлегемдән эҙләп табырһың.

Йәшлегемде иҫкә алған һайын, 
Шатлыҡ күмгән һайын күңелде,
Тағы ла бер ҡат күҙ алдынан үтә 
Матурлығы Тыуған илемдең.

Минең Тыуған илем — тоташ ҡырҙар, 
Магнит тауы ятҡан урындар.
Минең Тыуған илем булған ерҙә 
Иң ҙур бәхетем, иң ҙур йырым бар.

Илем бында:
уның иртәһендә 

Гудок йырлай алтын тауында,
Унда, ҡалаларға туған булып, 
Күтәрелә күмәк ауылдар.
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Илем бында:
уның болононда 

Таң алдынан ҡалҡа күк томан. 
Уның күктәрендә осҡос йөрөй,
Оя һаҡлап йөрөгән ҡош һымаҡ.

Минең Т ыуған илдә Ленин булған, 
Унда таптым иркен һүҙемде,
Унда төҙөшәм мин шул илемдең 
Бригадаһын һәм дә үҙемде.

Илем бында:
уның кешеләре 

һуңғы тынын алған саҡта ла,
Үҙ посында ҡалып, йөрәктәрҙә 
Бөйөк Ватан исемен һаҡлайҙар.

Үҙ бәхетемде мин дә ошо илдең 
Ҡыҙы булыуымда күрәмен,
Минең һүҙ ҙә: «Ватан» тиеп бөтөр, 
«Партия» тип туҡтар йөрәгем.

Был -  минең ил!
Уның һәр өлөшөнә
Хужа булыу өсөн хаҡлы мин.
Ҙур съезға бына алып киләм 
Шул илемдең бөтә шатлығын.

3. Ҡала урамында 

1

Мин ғәйеплеме ни, асыу итеп, 
Ҡаршыламаны ла, тип йөрөгәнһең, 
Мин вокзалға төштөм ҡаршыларға, 
Ә һин -  самолетта килгәнһең.

Ни әйтәйем?
Мин киткәндә әле 
Былай түгел ине ауылдар.
Мине бабай алып китте унан,
Ә әремдәр оҙатып ҡалдылар.
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Ҡырҙа межа ята. Ә юлдары -  
Сөйәлләнгән, өҙөк, емерек.
Бабай йырлап бара 
Юл шикелле оҙон 
һәм дә ватыҡ ғүмерен:

— Иөрәк ялҡынында яндымы икән 
Йымылдашҡан Урал таштары, 
Ҡайһы ғына юлдан үтмәй икән 
Ир-егеттең ғәзиз баштары?!

Бабай, беләм, һинең үткән ауыр 
Тормош бөк(ө)рөләткән билеңде. 
Ә һуң, бабай, бөгөн теге ҡырҙан 
Тракторҙар ҡайта түгелме?

һин атыңды тиҙерәк ҡыусы, бабай, 
Юлдарың да оҙон алдыңда.
Юҡ, ҡыумаҫы, бабай,
Туҡта, туҡта!..
Тәгәрмәстәр төшөп ҡалдылар.

Ҡырҙа межа ята, ә юлдарын 
Ҡуйы әрем баҫҡан ябырылып.
-  Бабай, бабай!

Ватыҡ тырнаҡтарҙы 
Был әремдән нисек табырбыҙ?

Бабай, күҙҙәреңде күтәр әле, 
Әйтсе, ниңә шулай бойоҡтоң? 
Битең буйлап ниндәй тамсы тама? 
Ә күктә бит бөгөн болот юҡ.

Кисер, бабай! һине яратһам да, 
Көтә алмам инде үҙеңде.
Хуш бул, бабай...
Ҡара, теге ҡырҙан 
Т ракторҙар ҡайта түгелме?

Хуш бул, бабай!..
Ә ул моңһоу күҙен
һуңғы тапҡыр миңә төшөрҙө:
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«Улым, ашыҡ, -  тине, -  йәшәү өсөн, 
һуңлап ҡалма минең шикелле...»

Ул күмелде алыҫ офоҡтарға,
Ә йырҙары һауа телгеләп,
Ҡала яғына

мине урман аша
һаман яңғырап оҙатып килделәр.

2

Минең бабай ашығып йүгерһә лә 
Етә алмаған тормош артынан,
Бары беҙҙең ғүмерҙәрҙе генә 
Үргә күтәрҙеләр моторҙар.

Мин ғәйеплеме ни, асыу итеп, 
Ҡаршыламаны ла, тип йөрөгәнһең, 
Мин вокзалға төштөм ҡаршыларға, 
Ә һин -  самолетта килгәнһең.

Асыуың булғас,
уны бөркөттәргә 

Т ашлар инең тауҙар үтешләй, 
Минең йөрәктә бит асыу түгел, 
Шатлыҡҡа ла урын етешмәй!

3

Шаулы ҡала,
Уның асфальтынан 
Мин дә үтәм һәр көн һөйөнөп. 
Күрәм, ҡояш кеүек, ер өҫтөнә 
Даны ҡалҡа һаман илемдең.

Сит тимәҫтәр, ҡала урамының 
Ҡайһы мөйөшөнән үтһәк тә, 
һәр бер өйҙән табылыр 
Беҙгә ҡушылып
Йырлай торған дуҫ һәм иптәштәр.

Ҡайҙа, ҡыҙый, шиңмәҫ йәшлегевде 
Ал сәскәләр менән теҙеп сик,
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Был асфальттан уҙғармаған өсөн 
һүгенеп йөрөһөн фәҡәт извозчик.

Асфальт урам. Унан беҙ киләбеҙ. 
Төн йәйелә ҡала ситенән, 
һәр бер нәмә бында беҙҙең нәмә, 
һәр ни яҡын йөрәк итендәй.

4

Бына съезд!
Унда мин үҙемде 
Делегаттар кеүек хис итәм,
Тик мандат юҡ минең,
һәр көн бында
һаҡсы баҫып тора ишектә.

«һаҡсы иптәш, бәлки, һинеңсә мин 
Шикле күренә торған кешелер? 
Мөмкин түгелме һуң,

мандат итеп 
Тыңлар инең йөрәк тибешен.

Мин бит фәҡәт съезд алдына,
Баҫыу ҡыҙы сыҡҡас йылмайып, 
Күтәрмәксе инем йырҙа уның 
Сәскә атҡан ғүмер юлдарын.

һаҡсы,
һаҡсы!..»

Ҡат-ҡат өндәшһәм дә,
Бер ни тимәне ул яңынан.
Ҡапыл таныш тауыш,

ҡайҙан икән?
Репродуктор аша яңғырай.

Беләм, ҡыҙый һөйләй трибунала, 
Тулҡынланып алҡыш ҡалҡынды. 
Ҡул саптыҡ һәм беҙ ҙә һаҡсы менән 
Залға ҡушылып радио арҡыры.
Беҙ ҡул саптыҡ икебеҙ,
Т ағы шул саҡ
Бабай баҫты күҙем алдына:
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Бөгөн ул да ҡыҙын тыңлай кеүек 
Радио аша алыҫ ауылдан.

Бар ил шаулай кеүек залға ҡушылып, 
Мотор гөрләй кеүек күгендә, 
Ҡушылып йырлай кеүек тракторҙар, 
Тулҡынлана кеүек игендәр...

Хистәремә ултырып, шатлығымдан 
Мин дә остом кеүек һауаға,
Ерҙә икәнемде белдем фәҡәт 
Йөрәгемде ҡапшап ҡарағас!
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Ьер биис гутер йәисш тсллирш.



Шағир сафта ҡала

Ҡайһы бер шағирҙарҙың әҫәрҙәре менән 
үҫеп еткәс кенә танышаһың, ә икенселәре сабый 
сағыңда уҡ күңел түрендә урын ала. «Минең 
Ватаным океандарҙан киң, гүзәллектә ул сәскә
ләргә тиң», -  тип башланған «Ватан» исемле 
шиғырҙы иптәш малайҙар менән дәртләнеп 
уҡығаныбыҙ бөгөнгө кеүек хәтеремдә. Был 
әҫәрҙе яҙған кешенең исемен ул ваҡытта, бәлки, 
ныҡлап иҫләп тә ҡалмағанбыҙҙыр. Ләкин әлеге 
юлдар беҙҙең сабый йөрәктәрҙә юғалмаҫлыҡ 
булып уйылғайны инде. «Яңы бишек йыры»нда- 
ғы «күк тау артына ҡояшҡай батты, көлөп-йыл
майып көмөш ай ҡалҡты» тигән йырлап торған 
һүҙҙәр ҙә беҙҙең күңелдәргә бәләкәстән һеңеш
кәйне. Үҫә төшкәс кенә беҙ был шиғырҙарҙы 
күренекле башҡорт шағиры Мөхәмәтйәров Хәй 
яҙғанлығын белдек һәм уның башҡа һәйбәт 
әҫәрҙәре менән дә таныштыҡ.

Мөхәмәтйәров Хәй тәүге шиғырҙары менән 
үк уҡыусының иғтибарын һәм ихтирамын яула
ны. Ул ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә үҙенсәлекле 
ижади мираҫ ҡалдырҙы. Хәйҙең иң яҡшы әҫәр
ҙәре, заманаларҙың ел-ямғырҙарында тутыҡ
майынса, бөгөн дә шиғриәттең аҫыл ынйылары 
араһында сағыу балҡып нурлана.

«Йәшәргә ашығырға кәрәк. Бөгөнгө эш 
иртәгәгә ҡалмаһын» — хәрби хеҙмәттә сағында 
көндәлегенә шағир шундай һүҙҙәр яҙып ҡалдыр
ған. «Өлгөрөү» исемле шиғырҙағы юлдар ҙа шул 
фекергә ауаздаш:

Эх, йәш әһен кеш е өлгөрөүе,
Эх, йәш әһен тормош көлөүе,
Ҡояш т өш ә шул саҡ  яныца.
Х ист әр т аш ып, т ула күцелемә,
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Ҡ арар итәм,: ҡ ы ҫҡ а  гүм ерем дә 
Бер биш гумер й әш әп ҡ алы рга .

Хәй ошондай йәшәү һәм ижад дәрте менән 
туҡтауһыҙ янды. Ул үҙенең һәр аҙымын заман
дың бөйөк аҙымдарына ҡарап баһаланы, һаман 
яңы бейеклектәргә ынтылды.

Мөхәмәтйәров Хәй башҡорт әҙәбиәтенә һәм 
сәнғәтенә байтаҡ күренекле эшмәкәрҙәр биргән 
Силәбе яҡтарында -  шул өлкәнең Ҡоншаҡ 
районы Ҡунаҡбай ауылында 1911 йылда тыуған. 
Ун ике йәшенә тиклем үҙ ауылында тәрбиәлән
гәндән һуң, ул Өфөлә етем балалар өсөн асыл
ған Ленин исемендәге мәктәптә уҡый башлай. 
Ошо мәктәп Хәйҙең ижади эшкә ылығып китеүе
нә көслө тәьҫир итә. Бындағы күңелле тормош, 
Рәшит Ниғмәти, Батыр Вәлид кеүек шағирҙарҙы 
тәрбиәләгән әҙәби түңәрәктә ҡайнашыу, 
яңынан-яңы китаптар менән танышыу -  былар 
барыһы ла Хәйҙең күңелендә онотолмаҫлыҡ яҡ
ты иҫтәлек булып ҡала. 1925 йылдарҙан улда ши
ғыр яҙыуға ысын күңелдән бирелеп китә. Сабый 
сағын, үҫмер йылдарын хәтерләп, шағир аҙаҡ 
«Бала саҡ» исемле сонетында былай тип яҙҙы:

Й ү гереп  т от а инек т у р гай ҙар ҙы , 
һ о р а й  инек йондоҙ,■ кояшты.
Н исек түккән булһаҡ күҙ йәш т е,
И рт ән он от а и н ек ҡай гы ларҙы .

Ленин исемендәге мәктәптә уҡып сыҡҡас, 
Хәй тынғыһыҙ комсомол эшенә тотондо. Шағир 
был йылдарҙа йәш быуынды тәрбиәләүгә барлыҡ 
һәләтен бирҙе. 1929—1933 йылдарҙа ул ВЛКСМ- 
дың Башҡортостан әлкә комитетында ла, шулай 
уҡ «Ленинсы», «Йәш төҙөүсе» исемле комсо
мол һәм пионер газеталарында ла яуаплы эштәр 
башҡарҙы. Бөгөн республикабыҙҙың һәр ауылын
да яратып уҡылған ошо баҫмаларҙың тәүге мө
хәррирҙәренең береһе Мөхәмәтйәров Хәй ине.

Йәш быуын менән бәйләнеште Хәй инсти
тутта уҡыған йылдарында ла, аҙаҡ та өҙмәне. 
Студент сағында ла ул шиғырҙар яҙыуын дауам 
итте. Институтты тамамлап ғилми эшкә бире
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леп киткәс, балалар әҙәбиәтенә бәйле мәсьәлә
ләр күтәрҙе.

«Көрәш утында, үҙәгендә, дәүер ваҡиғала
рының уртаһында булмаған шағир, ғөмүмән, 
шағирлыҡтан ҡолаҡ ҡағырға тейеш», -  тип яҙҙы 
Хәй үҙенең көндәлегендә. Кеше тормошоноң 
мәғәнәһен шағир оло хыялдарҙы тормошҡа 
ашырыу өсөн көрәштә күрҙе. Шуға ла уның 
шиғырҙарында көрәш, батырлыҡ, Ватанға тоғ
ролоҡ тураһында уйланыуҙар ҙур урын алған.

Ә гәр йәш әү һис көрәш һеҙ,
Т еләгәнсә ецел булһа,
Бушльск менән т улы р ине 
Беҙ т өҙөгән  м ат ур донъя, -

тине шағир «Йәшәүҙе аңлау» исемле шиғы
рында. Тормоштағы ваҡлыҡтар, иҫкелеккә йәбе
шеп йәшәүсе кешеләр тураһында шағир һәр саҡ 
нәфрәтләнеп яҙҙы. «Йке ғүмер» исемле әҫәрен
дә Хәй, батырлыҡ менән ҡурҡаҡлыҡты ҡапма- 
ҡаршы ҡуйып, тормоштоң мәғәнәһе тураһында 
былай тине:

К еш еләрсә ысын үлеме бар  
Й әш әй белгән  ысын һәр ирҙец.
Ояты һәм хурлы гы нан баш ка  
Н имәһе барҡургкаҡ гүм ерҙец?

Ошондай уйланыуҙар Хәйҙең «Уралға сәйә
хәт» исемле үҙенсәлекле поэмаһының да үҙә
гендә тора. Был поэма 1939 йылдың йәйендә 
шағирҙың Учалы, Белорет, Бөрйән яҡтарында 
сәйәхәт итеп йөрөүенән тыуған. Әҫәрҙең юлъяҙ
малар формаһында яҙылыуы ла бына шуға бәй
ләнгән. Ирәндек, Ирәмәл яҡтарындағы, Ағиҙел 
буйҙарындағы кешеләр менән осрашыу, тыуған 
тәбиғәттең йәнле биҙәктәренә һоҡланыу -  һәм
мәһе лә шағирҙа яңынан-яңы уй-тойғолар уята. 
Поэма тормоштоң иң яуаплы мәлдәрендә кеше
нең тыуған ергә һыйыныуын, шунан көс алыуын 
поэтик һынландыра.

«Йәшә, тормош!» -  Хәйҙең бер шиғыры 
бына шулай атала. Ошо һүҙҙәрҙә шағир

6 -  1.0048.11 113



\

ижадындағы барлыҡ дәрт урғылып торғандай. 
Хәй тормош матурлығына ғашиҡ һәм ошо матур
лыҡты яҡлау өсөн һәр саҡ көрәшкә әҙер ине. 
Быны уның бөтә тормош юлы иҫбат итте.

1940 йылда Мөхәмәтйәров Хәй хәрби хеҙ
мәткә алынды. Артабан уның әҫәрҙәрендә илдең 
именлеген һаҡлау темаһы, һалдаттың уй-кисе
рештәре тағы ла тулыраҡ сағыла башланы. Улар
ҙа алыҫтағы утлы ваҡиғаларҙың шаңдауы ла, беҙ
ҙең ил сиктәренә яҡынайып килгән һуғыш 
ялҡыны ла бәрелеп тора ине.

Ил тыныслығын һаҡлап посҡа баҫҡан һал
дат-шағир туған халҡы алдында ошолай тине:

П ост аҡ алам  п оэзи я  өсөн  -  
Тыныс булһын ш аги р  бүлмәһе, 
һ а ҡ л а п  т орам : һугыш  менән т ы уган  
Тынысһыҙлыҡ и лгә кермәһен.

Хәй шул поста һәләк булды. Ул Бөйөк Ватан 
һуғышы башланыу менән һуғышҡа китте һәм 
1942 йылда Көньяҡ фронтта барған ҡаты яуҙарҙа 
ил өсөн башын һалды.

Хәй ҡыҫҡа тормош юлы үтте. Уның ғүмере 
күкрәп күтәрелгән сағында өҙөлөп ҡалды. Ләкин 
Хәйҙең шиғриәте бөгөн дә сафта ҡала, туған 
халҡының күңелендә йәшәй. «Шағир Хәй тип 
хәтерләй алмаһаң, гражданин Хәй тиеп хәтер
лә», -  тип өндәшкәйне ул Ватанына. Башҡорт 
халҡы үҙенең тоғро улы Мөхәмәтйәров Хәйҙе 
һәйбәт шағир, илһөйәр гражданин, ҡыйыу һал
дат тип хөрмәтләп иҫкә ала.

Б аш корт ост анды ң хальск ш агиры  
РАУИЛ БИКБАЕВ



Яңы бишек йыры

I

Күк тау артына 
Ҡояшҡай батты. 
Көлөп, йылмайып 
Көмөш ай ҡалҡты. 
Йоҡла һин, иркәм, 
Йом һин, йом күҙең. 
Минең аҡҡошом, 
һүнмәҫ йондоҙом. 
Йоҡла, йөрәгем, 
Йырҙар йырлармын, 
һәм матур итеп 
Әкиәт һөйләрмен, 
һин бик бәхетле, 
һин бик шат, улым. 
Гөл кеүек һөйөп 
Ҡарай бар илең. 
Тыныс бул, улым, 
Йом һин, йом күҙең. 
Минең аҡҡошом, 
һүнмәҫ йондоҙом.

II

Йоҡла, йөрәгем, 
Әкиәт һөйләйем. 
Күңелдән сүпләп 
Йырҙар көйләйем. 
Минең алтыным, 
Минең күк күҙем. 
Иренең татлы,
Саф ап-аҡ йөҙөң.
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Улҡайым, үҫкәс, 
Пионер бул һин, 
Унан орденлы 
Комиссар бул һин. 
Баҡсасы булһаң, 
Мичурин бул һин. 
һәм ғалим булһаң, 
Павловтай бул һин. 
Командир булһаң, 
Чапаевтай бул. 
Астроном булһаң, 
һал Марсҡа юл. 
Шуға ғына мин 
һине үҫтерәм,
Күҙ нурымды һәм 
һөтөмдө бирәм. 
Йоҡла, йөрәгем,
Күҙ алмам минең, 
Ҙур үҫкәнеңде 
Күрә алһам ине.

III

Бишектәге йәш,
Шат баһадирым. 
Ҡара ҡошҡайым, 
Яҡты күҙ нурым. 
Йоҡла һин, иркәм, 
Йом һин, йом күҙең. 
Минең аҡҡошом, 
һүнмәҫ йондоҙом. 
Көрәшкә китһәң, 
Яулыҡ болғармын, 
Ҡояш кеүек шат 
Тиеп уйлармын. 
Атыңа ебәк 
Йүгән үрермен!
Мин эйәреңә 
Сәсәк теҙермен. 
Фронттарҙа һин 
Байраҡты ныҡ тот, 
Ҡылыс күтәрһәң, 
Еңелеүҙе онот.
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Сигенеүҙе белмә, 
Ҡурҡыуҙы белмә. 
Дошмандың һис бер 
Еңеүен күрмә. 
Йөрәгем минең,
Күҙ алмам минең, 
Ҙур үҫкәнеңде 
Күрә алһам ине. 
Йоҡла һин, иркәм, 
Йом һин, йом күҙең, 
Минең аҡҡошом, 
һүнмәҫ йондоҙом.

1936

Ватан

Минең Ватаным 
Океандарҙан киң, 
Гүзәллектә ул 
Сәскәләргә тиң.

Минең илемдә 
Ҡояш та яҡты, 
Йондоҙҙар ҙа шат, 
Ер ҙә бик яҡшы.

Минең илемдең 
Күге лә бик киң, 
Мин үҙ илемдә 
Ҡоштай ирекле.

Элек был ерҙә 
Хәсрәттәр тыуҙы, 
Күҙ йәше менән 
Беҙ ерҙе йыуҙыҡ.

Халҡымдың ҡаны 
Йылғалап аҡты, 
Бөтә ғүмерҙе 
Ҡайғы оҙатты.
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Зарға бай булдыҡ, 
Бәхет күрмәнек. 
Шатлыҡ ни була -  
Уны белмәнек.

Күк тә бит былай 
Киң түгел ине.
Ер ҙә ҙур төрмә, 
Буш күңел ине.

Асыҡ йондоҙҙар, 
Күл һәм урмандар 
Хәсрәт-ҡайғыға 
Тулған булғандар.

Яңы ҙур ҡояш 
Яҡтыртты көндө, 
һәм яңы ҙур ай 
Яҡтыртты төндө.

Мәңгегә яңы, 
Мәңге-мәңге шат, 
Мәңгегә матур, 
Мәңге-мәңге саф -

Ул минең халҡым, 
Ул минең ерҙәр, 
Йәшел урмандар, 
Хәтфәле ҡырҙар.

Күл, йылғаларым 
һыу менән тулы, 
һәм диңгеҙҙәрем 
Зәңгәр тулҡынлы.

Ер аҫты хазина,
Т ауҙары бейек,
Т оралар күкһел 
Болотҡа тейеп.

Мәңге-мәңге йәш 
Ул минең халҡым, 
Күҙҙәре йондоҙ, 
Йөрәге алтын.
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Халҡым күңеле 
Пак, саф шишмәләй, 
Халҡым ғүмере 
Шиңмәҫ сәскәләй.

Егеттәр -  ыласын, 
һылыу -  ҡыҙҙарым, 
Балалар -  гөлдәр,
Бик йәш -  ҡарттарым.

Минең бишекте 
Тирбәткән ерем,
Бар матурлыҡты 
Күрһәткән илем.

Бөтә донъяның 
Ҙур байрағы һин,
Бөтә ҡолдарҙың 
Күҙ алмаһы һин.

Ер бәхете һин,
Ер сафлығы һин,
Ер тормошо һин,
Ер шатлығы һин.

Мин һине бирмәм, 
Бирмәм һис кемгә, 
һинһеҙ тормош юҡ, 
Йәшәү юҡ беҙгә.

һин -  минең ғүмер, 
Ялҡынлы теләк, 
Шәфҡәтле әсә 
һәм талмаҫ йөрәк.

Мең-мең мөхәббәт, 
Рәхмәт, ил, һиңә.
Иң ҙур бәхетем, 
Ватаным, һиңә.

Мин ни менән бай, 
Мин барын бирәм, 
һинең хаҡыңа, 
Тыуған илгенәм.
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Йөрәк ҡанымдың 
Ал иң яҡшыһын.
Күҙ нурҙарымдың 
Ал иң яҡтыһын.

Күҙҙе һаҡлаған 
Күҙ ҡабағындай,
Беҙ торабыҙ, ил, 
һинең һағыңда.

Мәңге йәшә һин, 
Тыуған илгенәм, 
Балҡы һин, ҡояш, 
Яҡтыр, көнгөнәм.

Шатланһын халҡым, 
Йәшәрһен ҡырҙар, 
Шаулаһын тормош, 
Яңғыраһын йырҙар.

Мин һине, илем, 
Бирмәм һис кемгә, 
һинһеҙ тормош юҡ, 
Йәшәү юҡ беҙгә.

1936

Горькийҙың үлеменә

Үлем тигәндәре ауыр икән,
Суйыр таштан, ахыры, йөрәге -  
Ил йондоҙон алып киткәндә лә 
Ғәфү үтенергә белмәне.

Мин өшөнөм. Тәндең йылылығын 
Алып китте уның үлеме.
Бик ҙур ине уның йөрәге,
Диңгеҙ ине уның көлөүе.

Алтмыш һигеҙ бик йәш уның өсөн: 
Күрһен ине яңы донъяны,
Мөмкин булһа, мең йәшәтер инек, 
Ғүмерҙәрҙе бүлеп, беҙ уны.

120



Ҙур һәм гүзәл тормош йәшәне ул 
Үкенесле ҡыҫҡа ғүмерҙә.
Үлмәй торған кеше булып ҡалды 
Үҙе кеүек көслө илендә.

1936

Хазинаһы булайым 
йөрәгеңдең

Мин ғүмеремдә былай һөйгәнем юҡ: 
Уттар янды минең күҙемдә, 
һүҙ тапмаҫлыҡ матурлығың менән 
һин ҡараттың мине үҙеңә.

Ул кис зәңгәр күктәй асыҡ инең, 
Йылыттың һин минең күңелде. 
Күҙҙәреңдә әллә йөрәгеңдә 
Магнит кеүек бер көс һиҙелде.

Икебеҙҙе хөрмәт итеп микән, 
Тынған ине ҡайын, тирәктәр. 
Тынлыҡтың да теле матур икән, 
һөйләштеләр беҙҙең йөрәктәр.

1»

Матурлыҡты сикһеҙ кеүек һиҙҙем, 
Донъя сикһеҙ иркен күренде.
Көлөү беҙҙең яҡын туған сифат, 
Тормош үҙе яҙҙай һөйкөмлө.

Үҙем ғашиҡ булған егеттәрҙе 
Күҙ ҡараштарынан таныйым.
Мин ҡараным һөйгән күҙем менән, 
Аңларһың тип, мине, яныйым.

Илем ниндәй генә киң булмаһын, 
Бер генә һин бөтә илемдә;
Матур ҙа күп, ләкин береһе лә 
һиндәй яҡын түгел күңелгә.
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Әкиәт ай ҙа Зөһрә-ҡыҙҙы маҡтай, 
Мин айҙы ла инде ҡараным.
Ни тиклем ул матур була алһа ла, 
һиңә сағыштыра алманым.

Аңлайым мин, һәр бер күргән егет 
Венераға һине тиңләгән. 
Аңламайым, ниңә әсәң һиңә 
Венера тип исем бирмәгән.

Илдең ҡайһы һыуын эстең икән, 
Белмәйем мин, ҡайҙа тыуғанһың? 
Күптән эҙләйем мин һөйгәнемде, 
Ахыры, иркәм, ул һин булғанһың.

Хазинаһы булайым йөрәгеңдең — 
Ошо хисем йәшәй күңелдә;
Ошо фекер йөрөй хаким булып, 
Шуның нуры балҡый күҙемдә.

1936

һөйәһең дә төҫлө, 
һөймәйһең дә...

һөйәһең дә төҫлө, һөймәйһең дә, 
Әллә нисек һинең ҡарашың.
Ошо ҡараш мине артыҡ борсой 
һәм телгеләй йөрәк яраһын.

Бер ҡараһаң, йөрәгемде биләп, 
һин тораһың минең ҡаршымда. 
Бер ҡараһаң, шундай алыҫ кеүек, 
Әйтерһең дә, диңгеҙ артында.

Аңламаным, һылыу, йөрәгеңде, 
Әллә миндәй артыҡ һөйҙөңмө, 
Әллә үҙ яныңдан көлөп кенә 
Үтеп барған егет тинеңме?

1936
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Күрше урам ҡыҙы

Йөрәгенә асҡыс таба алһам,
Уҡыр инем йөрәк серҙәрен. 
Йырлап бирер инем бар ҡайғымды, 
Аңлашылһа минең йырҙарым.
Биш йылғаны йөҙөп барыр инем, 
Теләһәм дә булмай, туғандар.
Ул ҡыҙ йәшәй һәр бер йорто миңә 
Таныш булған күрше урамда. 
Йондоҙ күҙҙәр менән ҡарай төҫлө 
Шул урамдан үткән сағымда, 
Ҡараштары менән хәбәр һөйләп 
Бара төҫлө минең янымда.
Ҡояш һаҡлап үҫкән көнбағыштай, 
Күҙ алмайым уны күргәндә.
Яңы айҙай балҡый уйҙарымда, 
Ҡояш булып тора эргәмдә.
Ҡайҙа ғына барһам, мин ошондай 
Яҡты хискә төрөнөп барамын. 
Иртән, кисен, тәҙрәмде асып,
Шул урамға табан ҡарайым.

1936

Оҙатыу

Мин перронда ҡалдым яулыҡ болғап, 
Поезд сапты ҡырға, яланға,
Минең һөйгәнемде алып китте, 
Йөрәгемде һурып алғандай.

Кривоностыр, ахыры, машинисы, 
Поезд уҡтай күҙҙән юғалды.
Ус төбөмдә, һылыуым, ҡул ҡыҫыуың, 
Күңелемдә һүрәтең ҡалды.

Ҡояш байый, һин дә киттең, иркәм, 
Икегеҙ ҙә күк тау артына.
Ҡояш менән бергә ҡайтырһың бит, 
Мин сығырмын көлөп ҡаршыңа.

1936
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Үҙең һүндер

Әгәр һөйһәң, ҡыуандырыр инең, 
Дарыу бирер инең, теләһәң.
Ниңә күрҙем икән, бәғерем, һине, 
Еңел булыр ине, күрмәһәм.

Мин бик тыныс инем, йөрәгемә 
Үҙең һалдың һөйөү ялҡынын; 
Үҙең һүндер, һибеп хистәреңдең 
Шишмә һыуы кеүек һалҡынын.

1936

Һуңғы кис

Бәйләнең һин минең хистәремде, 
Китеп булмай һинең яныңдан. 
Мөмкин булһа, алһыу таңға тиклем 
Булыр инем, иркәм, яныңда. 
Беренсе ҡат һине күргән кеүек, 
Күҙҙәреңә тура ҡараным.
Мин ни тиклем генә ҡараһам да, 
һине күреп туя алманым.
Йөҙөң күҙҙәремдең яуын алды, 
һин генәһең минең хисемдә. 
Былбыл кеүек күрәм өндәремдә, 
Аҡҡош кеүек күрәм төшөмдә. 
Күңелле лә миңә, күңелһеҙ ҙә 
һинең менән һуңғы кисемдә: 
«Китәм» тигән һайын, сулпан кеүек 
Яңы уйҙар ҡалҡа хисемдә.
Мин шоколад алдым һиңә, иркәм, 
Юл сәйҙәре тәмле булһын тип; 
Ысын йөрәктән теләк алып килдем, 
Юлың гөлдәр менән тулһын тип; 
Хистәремдең ҙур букеты итеп 
Килтерҙем мин ҡыҙыл сәскәне. 
Йөрәгеңә һинең һис кем теймәҫ, 
һөймәҫһең бит, бәғерем, башҡаны.

1936
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Егет булһаң

Егет булһаң, бул алтыны, 
Ҡыҙҙар, алтыным, тиһен. 
Янһын йөрәгең ялҡыны, 
Матурҙар янып һөйһөн.

Егет булһаң, йондоҙҙай бул, 
Йондоҙҙо ҡыҙҙар күҙләй. 
Йондоҙ күрһәтә яҡты юл, 
Бар йыһанды балҡыта ул, 
Зәңгәр күк йөҙөн биҙәй.

Егет булһаң, бул сәскәләй, 
Ҡыҙҙар сәскәне һөйә.
Г әлгә ҡуна күбәләктәр, 
Гөл-сәскәле елбәҙәктәр 
Илгә хуш-еҫ, йәм һибә.

1936

*  *  *

Мин һөйөрмөн, иркәм, һине, 
Күңелең саф булһа ғына; 
Үҙең кеүек йәш илеңдең 
һөйгәне булһаң ғына.

Ике ҡат артыҡ һөйөрмөн, 
Саф йөрәк менән һөйһәң, 
һандуғас булып ҡунырмын, 
Күбәләк булып ҡунһаң.

Тулы ай булып ҡарармын, 
Сулпан булып ҡараһаң. 
Йөрәк түремә ҡуйырмын, 
Йөрәк дуҫың һанаһаң.

1936

125



ч

һөйләшеү

-  Ниндәй матур, һылыу, ҡыҙыҡай, һинең
биттәр!

-  Ҡыҙарып бешкән алма, тиҙәр йәш егеттәр.
-  Ниндәй үткер икән һинең, һылыу, күҙҙәр!
-  Үткерлеген алдым уның мин йондоҙҙан.
-  Күҙ ҡарашың ниндәй тәрән, шәфҡәтле ҡыҙ!
-  Бер йәш матрос әйтте уны: зәңгәр диңгеҙ.
-  Нурҙар сәсә һинең йөҙөң һәм ҡарашың.
-  Ҡараусыны оялтырлыҡ бер ҡояш ул.
-  Сәскәйҙәрең шоморт ҡара һинең, һылыу!
-  Тулған айҙың өҫтөндәге ҡара болот.
-  Тауышыңдан йөрәккәйем дөп-дөп ҡаға.
-  Тауыш түгел, сылтыр-сылтыр шишмә аға. 
-Н и  тиәйем, ҡойоп ҡуйған һындарыңа?
-  Оҡшаталар күлдең зифа талдарына.
-  Бар егеттәр һиңә ҡарап, былбыл, тиҙәр.
-  Баҡсасылар мине күреп, их, гөл, тиҙәр.
-  Бар матурлыҡ һинең, иркәм, күкрәгеңдә.
-  Матурлыҡтың иң гүзәле йөрәгемдә.
-  Аҡҡошҡайым, бәғеркәйем, һөйәм һине!
-  һин һуңланың, башҡа егет һөйә мине.
-  Минән артыҡ һис кем һине һөйә алмаҫ.
-  Башҡа егет йөрәгемде биләй алмаҫ!

1936

Чапай

(«Чапаев» кинокартинаһынтсарагас)

Ил күкрәткән полководец булып 
Күтәрелде Чапай күңелдә: 
Шатландым мин һәр аҙымы өсөн 
һәм иланым аҙаҡ, ул үлгәс.

Урал һыуын йөҙөп сыҡмаҫмы тип, 
Өсөнсө ҡат барып ҡараным.
Был тормошҡа ҡайтараһы ине, 
Бәйләйһе ине уның яраһын.
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Зәңгәр шәл

Яңы шәлең һинең бик килешә,
Үҙе зәңгәр, үҙе мамыҡтан;
Үҙе йылы, үҙе һоҡландырып
Күҙҙең яуын ала алыҫтан.
һин былай ҙа сибәр, шат, аҡыллы,
Бала кеүек таҙа күңелле.
Зәңгәр шәлең тағы ла матурлаған: 
Зәңгәр күктә аҡ ай шикелле 
Күрендең һин минең күҙҙәремә. 
Томанланған ҡышҡы буранда 
Ваҡ-ваҡ ҡына атлап үтеп киттең 
Эҙ ҡалдырып беҙҙең урамда;
Ҡыҙ төшөндәй яҡты хыял биреп, 
Уяттың һин керһеҙ күңелде,
Йөрәгемә йылы хистәр биреп, 
Йылыттың да тағы үҙемде,
Т аң алдында һүнгән йондоҙ кеүек 
Алыҫлаштың...

Үткер күҙемде
Төбәп һиңә оҙаҡ ҡарап ҡалдым 
Юғалтҡансы аяҡ әҙеңде.
Үҙ ғүмерендә әсәң бер генә лә 
Яңы биҙәк яулыҡ кеймәгән:
Башын бер күтәреп ҡарарлыҡ һәм 
Йылмайырлыҡ шатлыҡ күрмәгән. 
Ярты быуат буйы үҙ башында 
Йөрөгән иҫке яулыҡ шикелле, 
Үткәргән ул йылдар.
Тәрән ҡайғы
Оҙатып килгән бөтә ғүмерҙе. 
Ынйыланып ап-аҡ ҡарҙар яуған,
Ауыл ҡарҙар менән күмелгән.
Иҫке йортто баҫҡан көрт шикелле 
Елкәһенә хәсрәт өйөлгән.
Ҡау(ы)рый ҡанаттарын йәйеп ҡоштар 
Осҡан күкһел диңгеҙ ярына,
Ҡоштар бәхете тиклем бәхет булһа, 
Осор ине улар янына.
Теләгән ул ғүмерен алмашырға:
Йә иҫергә ерҙә ел булып,
Йә йәшәргә зарһыҙ имән булып,
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Йэ ағырға ағын һыу булып.
Ҡышҡы йылға кеүек туңып ҡалған 
Йылы йәнле, татлы хистәре.
Шишмә һыуынан да саф һәм яҡты 
Бит яндырып аҡҡан йәштәре.
Атаң һинең һәр йыл йорт һалырға 
Урман киҫкән Урал төбөндә.
Тормош ҡыштан һалҡын, землянкала 
Туңып үлгән ғинуар көнөндә.
Зәңгәр шәлең һинең бик килешә,
Үҙе зәңгәр, үҙе мамыҡтан;
Үҙе йылы, үҙе һоҡландырып 
Күҙҙең яуын ала алыҫтан.
Ҡыш көндәре бигерәк яҡты була,
Аҡ төндәре ҡай саҡ буранлы.
Иртә тәҙрәләрҙе биҙәкләгән,
Аҡ бәрхәткә япҡан урамды.
Пак матурлыҡ менән ҡыш йылмайып 
Бар донъяны биҙәй, шатлана. 
Әйтерһең дә, бөтә ҡайындарҙы 
Көмөш туҙан менән ҡаплаған.
Күкһел көҙгө кеүек боҙ өҫтөндә 
Алһыу битле йәштәр, балалар 
Коньки шыуа, йылғыр саңғы менән 
Парк буйлап китеп баралар.
Күҙҙең ҡараларын сағылдырып,
Т аш урамға ап-аҡ ҡар яуа.
Зәңгәр шәлле һине тағы күрәм: 
Сатнап торған һалҡын, саф һауа 
Бешкән алма кеүек алһыулаған 
һөйкөмлө һәм асыҡ йөҙөңдө,
Байрам көндәгендәй шатлыҡ баҫҡан 
һинең һоро һәм ҙур күҙеңде.
Мин көнләшәм -  ел ҡосаҡлап ала 
һинең уйға сумған башыңды,
Ап-аҡ ҡына еңел ҡырау менән 
Бөҙрәләнгән етен сәсеңде.
Сатнап торған һалҡын, ел ҡотора, 
Буран ҡаплай юлсы санаһын, 
һин саңғыла шатлығыңа һыймай 
Йәйге хискә сумып бараһың.
Үҙең гүзәл, үҙең уңған ҡыҙ һин,
Үҙең бейек кеүек Уралдан.
Бөгөн йөҙҙәреңдә сәскә атты
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Әсәң менән һүнгән хыялдар.
Бөҙрә сәстәреңде ураған шәл 
Бик килешә икән үҙеңә;
Биҙәкләнеп шәүләләре төшкән 
Уттай янып торған күҙеңә.
Зәңгәр шәлең һинең бигерәк ҡупшы, 
Үҙе зәңгәр, үҙе мамыҡтан;
Үҙе йылы, үҙе һоҡландырып,
Күҙҙең яуын ала алыҫтан.

1937

Беҙ килтерҙек, илем, 
йәшлекте

(П р и зы в н и к т а р  й ы р ы )

Был минутты беҙ бик оҙаҡ көттөк, 
Әллә ваҡыт әкрен үткәнгә,
Сәғәттәр ҙә оҙон тойолдолар, 
һағынһындар, әйҙә, тигәндәй.

Килде ул көн.
Алып килдек, илем, 

Егетлекте, алтын йәшлекте.
Ҡыҙыл байраҡ кеүек ғорурланған, 
Тулып бешкән сейә кеүекте.

Иң ҡәҙерле теләк һәм уйҙарҙы, 
Ғүмеребеҙҙе -  иң ҙур бүләкте. 
Бронза кеүек янған тәнебеҙҙе, 
һынауҙарға әҙер йөрәкте.

Рәхмәт, илем, һин күрһәттең беҙгә 
Хыял кеүек матур тормошто, 
һоҡландырғыс йәшәү рәхәтлеген, 
Йылылығын ерҙең, ҡояштың.

Үҫтек, илем, йәнле бишегеңдә, 
Эстек һинең һөтөң, һыуыңды, 
һөйҙөк ҡыҙҙарыңды һәм йырланыҡ 
һәр саҡ яңы яңғырар йырыңды.
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1
Күҙ алдыңда, илем, ант иттек беҙ, 
Ышанысың кеүек ҙур итеп; 
Мөхәббәтең кеүек йылы итеп, 
Хоҡуҡтарың кеүек хөр итеп.

Беҙ һаҡларбыҙ һине күҙебеҙ күреп, 
Үҙең рухландырған йән менән. 
Илем, үҙең биргән ҡорал менән, 
Әгәр кәрәк булһа, тән менән.

Беҙҙең пуля нөктәләрҙе алыр, 
Беҙҙең танкылар иң шәп барырҙар. 
Самолеттар иң бейектә осор, 
Арғымаҡтар елеп сабырҙар.

һине һаҡлайым тип, посҡа баҫһам, 
Мин һаҡлайым, илем, үҙемде. 
Минеке һин ҡаным, йәнем кеүек, 
һинеке мин -  һинең күҙ кеүек.

1938

Был күреүҙә

Күптән беләм һине, ләкин бөгөн 
Күҙ тултырып тағы ҡараным, 
һинең күҙҙәреңә был ҡарауҙа 
Тыныс ҡына ҡала алманым.
Белә алманым, әллә, аппағым, һин, 
Әллә минең ҡараш үҙгәргән? 
һинең йөрәк былай түгел ине, 
Башҡа ине һинең күҙҙәр ҙә. 
һин урамдан атлап үтә инең, 
һәр бер ябай кеше шикелле.
Күҙ талдырып бөгөн ҡарайым мин, 
Аҙымдарың бик-бик һөйкөмлө. 
Бындай күҙҙәр һәр берәүҙә бар, тип 
Уйлай инем һине күргәндә;
Бөгөн шундай тәрән һәм тулҡынлы 
Зәңгәр диңгеҙме ни эргәмдә.
Элек күргән саҡта һалҡын ғына 
һөйләй инем һиңә һүҙемде;
Бөгөн һине күрһәм, йөрәк тибә,
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Ялҡын урай минең үҙемде.
Илең һине танымаҫлыҡ иткән, 
Илең һине шундай түбәндән, 
Балҡып торған сәхнәләрен биреп, 
һандуғасы итеп күтәргән.
Әллә нисек кинәт был күреүҙә,
Күҙ ҡараштарыңдан иҫерҙем; 
Йылмайыуҙарыңды күргән саҡта, 
Тәрән һәм киң бәхет кисерҙем. 
Бөгөн һине күргәс, йәшәрҙем мин 
Яҙ йәшәргән урман шикелле; 
Шатлыҡ бирҙең, үҙе тау кеүек ҙур, 
Үҙе сәскә кеүек һөйкөмлө, 
һине күргәс тә, мин буйға үҫтем, 
Яңырҙылар минең теләктәр; 
Хистәрем дә бүлмәләргә һыймай, 
Күкрәк тә тар төҫлө йөрәккә.

1938

Икәү

Алмағастың ике алмаһындай 
Оҡшанылар беҙҙең ғүмерҙәр, 
Бергә үҫтек, бергә уҡып сыҡтыҡ, 
Летчицаны һөйҙөк күңелдән.

Уң ҡулдарҙы күҙ ҡашына ҡуйып, 
Беҙ эҙләйбеҙ икәү ул ҡыҙҙы,
Нисек күҙләй күктән астрономдар 
Шәфәҡ батҡас ҡалҡҡан йондоҙҙо.

Минең иптәш уйнай сонатаһын, 
Мин уҡыйым яңы шиғырҙы. 
Икебеҙгә лә һөйөп ҡарай һымаҡ, 
Йырлаһаҡ беҙ икәү бер йырҙы.

Ҡайһыбыҙҙы артыҡ күрер икән, 
Ҡайһыбыҙҙы үбер, етәкләр, 
Ҡайһыбыҙҙы һауаларҙа йөрөтөр, 
Ҡайһыбыҙҙы һайлар йөрәктән?

1938
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V

Китеү

Бөгөн йөрәгеңдә үҙең кеүек 
Башҡа егет урын алғандыр.
Әллә ниндәй йәрҙәр эҙләп йөрөп 
Мин, ахыры, һуңға ҡалғанмын.
Мин ни тиклем һөйһәм, һин шул

тиклем
һөйә алмаҫһың кеүек тойолдо. 
Аҡылымдың бөтә көсөн йыйнап, 
Башҡа юлға борҙом уйымды.
Үҙ йөрәгем кеүек яҡын күреп,
Килеп баҫтым һинең алдыңа;
Биш мәртәбә һөйөнөп хушлашһам да, 
һүҙҙәр һаман бөтмәй ҡалдылар. 
Киткән инем, онотормон тиеп, 
һағынам һине, бына аралар -  
Йырағайған һайын хистәремдә 
Яҡыная ғына баралар.
Йөрәгемдең әллә бер өлөшөн 
Үҙең менән алып ҡалаһың;
Нурлы йөҙөң, бөҙрә сәсең менән 
Хыялымда ултырып бараһың.

1938

Һин ҡайтаһың

һәр көн өмөт менән ҡарайым мин 
Почтальондың ҡара күҙенә,
Ниндәй шатлыҡ алып килдең, тиһәм, 
Асыу ташлай минең йөҙөмә.

һин, почтальон, егет булғанһыңдыр, 
Беләһеңдер егет йөрәген; 
Асыуланмаҫ инең хат һорауға, 
һөйгән йәрең юҡтыр, күрәһең?

Шулай тигәс, бер көн почтальон да 
Бик һөйкөмлө бер хат килтерҙе;
Күҙ алдымда күк асылды төҫлө,
Бала кеүек булып һикерҙем.
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Хыялымда тағы күтәрелде 
һинең сабыр, тәрән күҙҙәрең;
Мине тағы бер ҡат иҫерттеләр 
Шәфҡәт менән тулған йөҙҙәрең.

Йоҡлап булмай. Бәғерем, һине көтәм 
Көндөҙөн дә, кисен, төнөн дә.
Ҡайта тигән йылы хәбәр менән 
Тополь шаулай тәҙрә төбөндә.

Ҡояш сыҡҡан һайын алданам мин,
Саф яҡтылыҡ һибеп йыһанға;
Ҡояш түгел, һин ҡайтаһың төҫлө 
Беҙ йөрөгән матур урамға.

Бар аҡсама букет барып алдым,
Йөрөп сыҡтым бөтә баҡсаны
һәм ҡысҡырҙым: нисек мөмкин булһын
Яратырға һинән башҡаны!

Шатлығымдан иҫерек күҙем менән 
Мин ҡарайым ҡайтыр яғыңа; 
һинең менән минең аралыҡты 
Т ик йыраҡлыҡ ҡына айыра.

1938

Миниатюралар

I

Мин сикһеҙ бай, сикһеҙ бәхетле, 
Бер ҡарашы менән илемдең.

II

Тормош! һиңә күтәрелгән һайын, 
Матурлыҡтар матурланалар, 
Киңлектәр киңәйә, бейеклектәр 
һаман бейегәйә баралар.

133



Ill

Ниңә урман былай йәшел икән, 
һыуҙар бигерәк таҙа икән, тим, 
Әллә был тормоштоң матурлығын 
Беренсе ҡат күрәм микән мин?

1938

Мин йөрәгем менән 
һинең янда

Онотмамын: күбәләктәй еңел 
Ҡарҙар яуған ябай ҡыш көнөн.
Беҙ таныштыҡ бөтә ғүмер буйы 
Бергә үҫкән ике дуҫ кеүек.

Мин күҙләнем һинең ҡарашыңды,
Мин яҡтылыҡ алдым йөҙөңдән.
Күпме тормош күрҙем күҙҙәреңдә, 
Йылындым мин хис һәм һүҙеңдән.

Күңелем сиге тулды һинең менән, 
Ҡанатландым һине күргәндә.
«Йөрәк»* йырын йырлай башланым мин, 
Ирекһеҙҙән һинең эргәңдә.

Онотмамын: бик кескенә йөрәк 
Диңгеҙ кеүек тулҡынланғанын, 
Күҙҙәреңде,

Мәскәү янындағы 
Ҡуйы, бейек нарат урманын.

Мин йөрәгем менән һинең янда, 
Айырылһаҡ та икәү бөгөнгә. 
Осрашырбыҙ тигән ышанысты 
Мин һаҡлайым әле күңелдә.

1938
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Өлгөрөү
( Сонеттар )

Бала саҡ

Утҡа ҡарап осҡан күбәләктәй,
Аҡ ҡағыҙҙай керһеҙ бала саҡ. 
Уйҙарымда йәнле портрет булып 
Хәтеремдә балҡып барасаҡ.

Йүгереп тота инек турғайҙарҙы, 
һорай инек йондоҙ, ҡояшты. 
Кисен түккән булһаҡ күҙ йәште, 
Иртән онота инек уларҙы.

Көҙгө артынан кеше эҙләй инек, 
Беренсе ҡат күргән һәр әйберҙе 
Яңы тыуғандыр, тип уйлай инек..

Хәтерләйем нәни ғүмеремде, 
Күрһәм сабый көләс балаларҙы, 
Ҡулға алып һөйәм мин уларҙы.

1939

Дуҫтарға

Әгәр берәү һис бер дуҫһыҙ булһа, 
Татымаһа дуҫлыҡ хисен ул,
Ике тапҡыр бәхетһеҙ шул кеше, 
Ике тапҡыр етем кеше шул.
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Дуҫ-иштәрем, һеҙһеҙ йәшәп булмай, 
Дуҫтар, һеҙһеҙ йәшәү күңелһеҙ; 
һеҙҙең менән донъя йәме арта,
Килә яҡты фекер, йылы һүҙ.

һүҙ ырамлы, ял ләззәтле була, 
Бокалдағы вино тулы була,
Тыуа ысын һөйөү, ҙур хистәр.

Йыр ҙа ғорур яңғырай һеҙҙең менән, 
Күп йәшәгеҙ гүзәл ғүмер менән,
Йөҙ йәшәгеҙ, минең дуҫ-иштәр!

1939

Алға, йәшлек!

Етәр инде, йәшлек, ҡәҙерлем,
Күп иҫерҙең еңел уңышҡа.
Ғүмер кире ҡайтмаҫ... Ярты кеше 
Булып ҡалма тулы тормошта.

Бөтә матурлыҡты һиҙ, йөрәк, 
Тормоштоң бар йәмен, күр, күҙем, 
Ҡояш яҡтылығын ал, күңел, 
Янһын хисем, ҡанатлан, һүҙем.

Рухы төшкәндәрҙе күтәр, йырым, 
Йәшен булып үт һин ғүмер юлын, 
Был көндәрем балҡып барһындар,

Йәшәүгә һис үкенес ҡалмаһын, 
Дәүеребеҙ беҙҙән оялмаһын, 
Замандаштар ҡыҙармаһындар.

1939
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Өлгөрөү

Әҙ булһа ла тормош юлын үттем, 
Асыһын да тойҙом мин уның.
Әгәр һәр саҡ татлы балдай булһа, 
Ни ҡыҙығы булыр донъяның. 
Үҫмер инем. Йәшен һуҡҡан кеүек, 
Мин уяндым. Еңел уйҙарым 
Томан кеүек осто. Ә мин үҫтем, 
Шул сағымды маҡтап йырланым. 
Эх, йәшәһен кеше өлгөрөүе,
Эх, йәшәһен тормош көлөүе, 
Ҡояш төшә шул саҡ яныңа. 
Хистәр ташып тула күңелемә, 
Ҡарар итәм: ҡыҫҡа бер ғүмеремдә 
Бер биш ғүмер йәшәп ҡалырға.

1939

Идеал

Тормошомдоң аҙағына ҡәҙәр 
Юғалтмамын ғорур идеалды, 
Мин барырмын алға, бары алға, 
Күреү, аңлау өсөн донъяны.

Ҡалдырырға теләйем ғүмеремде 
Мин үлмәҫлек итеп хеҙмәттә; 
Халҡым өсөн биреп үҙ йәнемде 
Ирешергә иң ҙур ләззәткә.

Тормош рәхәтлеге шунда ғына, 
Шуның өсөн ярай йәшәргә; 
Шуның өсөн ҡартайырға ярай, 
Шуның өсөн ярай үлергә.

Тик шул саҡта ғына, иптәштәр, 
Үлгәндә лә мөмкин үлмәҫкә.

1939
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Идеалға ынтылыу

Бал ҡортондай тырышып, ҡырмыҫҡалай 
Үрмәләһә текә таш-тауға,
Шунда сыға кеше ҙур донъяға,
Шунда сыға яҡты идеалға.

Ҡай ваҡытта тормош тауҙай баҫа,
Бәхет тойола бик-бик йыраҡта.
Ҡыйыу барам. Идеал саҡыра мине, 
Фекерем, рухым сыныға шул саҡта.

Икеләтә арта минең көсөм,
Күңелемдән ташып сыға хисем,
Ышаныс йондоҙомдо мин күрәм.

Ниндәй бәхет ерҙә йәшәү, тим мин, 
Ергә һыймай, идеал, бәхетең һинең, 
Шатлығың да һинең бик тәрән.

1939

Шиғырҙың тыуыуы

Тәрән интегеүҙең емеше булып 
Шиғыр тыуа. Бөтә хистәрҙең 
Көсө менән кисерәһең уны,
Ала иң ҡәҙерле уйҙарҙы.

Күпме йоҡо ҡала шиғырҙарҙа, 
Ләкин улар шиғыр янында 
Бик кескенә, һин үҙең тыуаһың 
Ҡыҫҡа ғына шиғыр юлында.

Яҙып бөткәс һуңғы шиғырҙы,
Ятҡа уҡып сығып китәм мин. 
Икенсе көн ризаһыҙлыҡ менән 
Ҡулға тағы ҡәләм алам мин.

Шиғырҙарым, һеҙҙең менән шулай 
Мәңге ҡәнәғәтләнә алмам мин!

1939
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Шағир

Ул йәшәргә кешене өйрәтһен,
Ул донъяны тулҡынландырһын,
Асыу ҡайнатһын ул, мөхәббәттең 
Ул мөҡәддәс утын яндырһын.

Ул көс бирһен, тормошто һөйҙөрһөн, 
Илатһын да һине йыуатһын, 
һине боҙҙан, уттан үткәрһен ул, 
Уянмаған уйҙы уятһын.

Шиғыры гимн булып яңғыраһын, 
Шиғыры дәүер менән тын алһын. 
Уҡыған һайын яңылыҡты асһын, 
Уҡыған һайын һаман яңырһын.

Шиғырының бар мәғәнәһе шул, 
Шағирҙың да ҙур донъяһы шул.

1939

Һөйгән ҡыҙҙың үлеменә

Майы бөткән шәм кеүек 
һүнде күҙе. Алма йөҙө 
Нәҡ һығылған лимон кеүек... 
Боҙло һалҡын алды мине.

Хәтер яңы: һөйләй ине 
Йәшәү өсөн һыуһағанын,
Әҙ күреүен, ғүмеренең 
Яңы асыла башлағанын.

һаҡлай алманыҡ шул һине, 
һағындыра, күрге килә,
Бөгөн терелтергә ине.

Ҡайғыны ла еңер инем, 
Ғүмеремде һораһаң да,
Әҙ һорайһың, тиер инем.

1939
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Уйҙар
Халҡы күтәргән кешенән 
Йондоҙҙар ҙа көнләшәләр; 
Халҡы тибәргән кешенән 
Йыландар ҙа ерәнәләр.

Халыҡҡа булған һөйөүҙе 
һис бер көс һүндерә алмаҫ; 
Халҡы үҫтергән батырҙар 
һыуҙа батмаҫ, утта янмаҫ.

Халыҡ нәфрәте яндыра, 
һөйөүҙе ҡанатландыра; 
Тик бер ҡарашы ла уның

Бәхет тауына күтәрә, 
Рухландыра һәм күрһәтә 
Сиге булмаған донъяны.

1939

Ғәйбәтсе

Йылан тура ятмағандай,
Ул һис туралана алмай; 
һөйләй һәр саҡ батыр һүҙен, 
Эштән сыҡҡан ҡурҡаҡ үҙе.

Боҙоҡ ҡараш -  ялған ҡорал, 
Бер ваҡытта тура баҫмай; 
Тормоштағы бысраҡтарҙы 
Хазинаһы итеп һаҡлай.

Таҙа һыуға сығарығыҙ,
Ара бысратып йөрөмәһен.

Алып ташлағыҙ ҡоралын, 
Мәкерләнеп ул көлмәһен,

Йөҙөн асып, хур итегеҙ,
Ил ерәндереп йөрөмәһен.
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ӨФӨ МОТИВТАРЫ

( Сонеттар )

Ағиҙелем

Ағиҙелем, саф һыулы йылға, 
һыуҙың төҫөн һин күктән алдың; 
Ағымың ҡаты, һалдар ағыҙҙың, 
Ағиҙелем, һин көслө йылға.

Йәшел атлас буйҙарың йәмле, 
Балығың күп. Бай зифа талға;
Т аштарың аҡ, һыуың күп, тәмле, 
Ағиҙелем, һин ынйы йылға.

Аҡсарлаҡтар оса күгеңдә, 
Пароходтар йөҙә бөгөн дә, 
һыу эсерҙең ҡала, ауылға, 
һин тамсыһың диңгеҙ янында, 
һин ҡәҙерле илдең алдында, 
Ағиҙелем, һин алтын йылға.

1939

Өфө

Өфө, һин боронғо. Халыҡ һиңә 
Үҙ ижадын һалып ҡалдырған; 
һинең өсөн күпме һөйәк һынған, 
Күпме ата-баба ҡан ҡойған.

һиндә йәшәп һинһеҙ инек. Хәҙер 
һине беҙ ҡоллоҡтан ҡотҡарҙыҡ. 
Беҙ юҡ иттек сиркәү, мәсеттәрҙе, 
Бар иҫкенең тамырын ҡуптарҙыҡ.

Аҡыл һәм ҡул көсө менән һалдыҡ 
Культура, ял, хеҙмәт йорттарын, 
һәр йортоңда, һәр бер кешеңдә 
Беҙ ҡабыҙҙыҡ ижад уттарын.

Быуаттарҙа күрһәң дә күптәрҙе,
Т ик бер дәүер йондоҙға күтәрҙе.
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Иртәнге сәғәттәр

Мин һәр иртән йоҡонан торған һайын, 
Аҡыллыраҡ торған кеүекмен;
Баҫҡан һайын ергә һәр аҙымды,
Мин нығыраҡ баҫҡан егетмен.

Иртән тауышым да яңыра,
Үткерләнә күҙем ҡарашы.
Иртән тыуған көс һәм ялҡын менән 
Йылытырмын кеүек ҡояшты.

Алтын сәғәттәрем, эш шундай күп, 
Етмәй ҡалаһығыҙ һәр көндө.

Әй ҡәҙерле ваҡытым, туҡта, тиһәм, 
Ишетмәгән кеүек ул мине.

Ваҡыт мәрхәмәтһеҙ, ул туҡтамаҫ, 
һин йәшәргә ашыҡ, ғүмерем.

1939

Ауылда ҡунаҡта

Мин ауылда тыуҙым. Нәҡ алты йыл 
Күргәнем юҡ ине ауылды;
Урман һыуын һөйләп тораһы юҡ,
Хатта туҙанын да һағындым.
Эт, билдәле, өрөп ҡаршыланы, 
Шығырланы ҡапҡа тауышы.
Ауылдың һәр кескәй күренешендә 
Осраттым мин иҫке танышты.
Асыҡ сырайҙан һимеҙ ҡаҙға тиклем -  
Барыһы булды минең алдымда.
Күрһен әйҙә, беҙҙең тормошто, тип 
Фермаларға алып барҙылар.
Мин ауылда бары биш көн яттым,
Биш айлыҡ дәрт һәм көс алып ҡайттым.
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һинең өсөн, Сәләм

Үлһәң дә һин, Сәләм,
йәшәүеңде,

Шиғырыңды беҙгә ҡалдырҙың, 
һине һис юғалтҡы килмәгәнгә, 
Йәшәтергә бурыс алдым мин.

Бәлки, һиндәй гүзәл йәшәп булмаҫ, 
Бәлки, ғүмерем булыр ярлыраҡ, 
Ләкин йәшәлмәгән йылдарыңды 
Вәғәҙә итәм йәшәп барырға.

Йәшәп туялмаҫлыҡ был тормошта 
Әгәр ике ғүмер йәшәһәм,
Мин йәшәрмен береһен үҙем өсөн, 
Береһен һинең өсөн, Ғ. Сәләм.

Мин шиғырһыҙ йәшәй алмам хәҙер, 
Икмәк кеүек кәрәк ул миңә,
Бәлки, һинең кеүек яҙып булмаҫ, 
Яҡты хәтер итеп, дуҫ, һиңә.

Уйға килгән шиғри фекерҙәрҙе 
Яҙыу өсөн алһам мин ҡәләм,
Мин яҙырмын береһен үҙем өсөн, 
Береһен һинең өсөн, Ғ. Сәләм.

һин үлгәндән һуң да күпме үҫте 
Үҙең янып һөйгән бөйөк ил;
Илде һөйөү һәр көн үҫә барған, 
Икһеҙ-сикһеҙ тиңһеҙ һөйөү ул.

Илгә булған һөйөү артҡан һайын, 
Ике тапҡыр артыҡ һөйөрмөн; 
Нәфрәттә лә быныһы үҙем өсөн, 
Быныһы Сәләм өсөн тиермен.

Йәшләй һәләк булған йөрәк дуҫым, 
һинең уйҙарыңды уйлаһам,
Икебеҙ өсөн байраҡ күтәрерлек, 
Ике кеше өсөн көс алам.
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Үҙ әҫтәмә алған һәр эшемде 
Ике тапҡыр артыҡ эшләһәм,
Мин эшләрмен береһен үҙем өсөн, 
Береһен һинең өсөн, Ғ. Сәләм.

Мин беләмен: һуғыш булмай булмаҫ, 
Ул иртәгә башланыу мөмкин, 
һуғыштарҙы бөтөрөү һуғышында 
Була алмаҫһың, йөрәк дуҫым, һин.

Мин барырмын, дуҫым, икебеҙ өсөн, 
Дошманға атҡан һанһыҙ пулянан 
Мин атырмын береһен үҙем өсөн, 
Береһен һинең өсөн, Ғ. Сәләм.

1939

Һүҙ

Ҡиммәт түгел алтын донъяла, 
Динамит та бик көслө түгел; 
Усаҡ уты йәнде йылытмай; 
Бысаҡ менән кителмәй күңел. 
Аяҙ көндө йәшен йәшнәмәй, 
Ҡараңғыла күрә алмай күҙ;
Ә шуларҙың барыһын бер юлы 
Үҙ сифаты иткән бөйөк һүҙ.

1939

Минут

Минут күп эштәрҙе хәл итә: 
Ҡиммәтле ул, йәшәй белгәндә; 
Ағын һыуҙай аға ла китә,
Кире ҡайтмай ғүмерең бирһәң дә.

Даһиҙар йәшәгән һәр минут 
Күп ғүмерҙән була ҡәҙерле; 
Мәғәнәһеҙгә үткән һәр минут 
Көйә булып киҫә бәғерҙе.
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Йәшәү

Поэмаһын яҙып бөтә алманы, 
һуңғы юлдар ҡалды. Был үлем 
Киҫте йондоҙ кеүек балҡып торған 
һоҡландырғыс шағир ғүмерен.

Шундай бөйөк художниктар була, 
Ил шаулата улар исеме;
Үлгәс, һәр береһенең өҫтәлендә 
Бөтмәй ҡала һуңғы рәсеме.

Таңға ҡалдырырлыҡ симфонияһын 
Композитор яҙған сағында 
Үлеп китә. Уның һуңғы көйө 
Яңғырай алмай ҡала халҡында.

Күп кешегә ғүмер бирә врач, 
һаны ла юҡ яҡшы эшенең;
Ләкин үлә. һәм дауалай алмай 
Ауырып килгән һуңғы кешеһен.

Күтәрелгән саҡта бөйөк летчик 
Яңы самолетты һынарға 
һәләк булып ҡала. Тура килмәй 
Самолетта ерҙе урарға.

Әйтерһегеҙ: шағир үлмәй торһон 
Поэманы яҙып бөткәнсе,
Их, үлмәһен ине бөйөк летчик 
Ерҙе бер ҡат урап үткәнсе.

Килешеп булмай улар үлеме менән. 
Мөмкин булһа әгәр бөгөндән, 
һуңғы эштәрен эшләп бөтөү өсөн, 
Берәр ғүмер риза бирергә.

Ләкин һеҙ әйтегеҙ: был эштәрҙең 
Ҡайһыһы һуң була һуңғыһы? 
һуңғы иң ҙур эшең тамамланғас, 
һуңғы булып тыуа яңыһы.
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Йәшәү шундай әйбер: ғүмереңдә 
Йөҙ иллегә етһәң һин әгәр, 
Идеалым ҙур әле, тиерһең һин, 
һәм йәшәгең килер шул ҡәҙәр.

һуңғы һулышҡаса бәхетлеләр -  
Үлеүселәр көрәш утында,
Улар йәшәр үҙҙәренән һуң да 
Ерҙә тыуған яңы быуында.

Мин ҡыҙғанам кеше булып йөрөгән 
Тере мәйеттәрҙең һәр берен,
Иҫән саҡта улар йәшәп бөтә 
һуҡыр тингә тормаҫ ғүмерен.

1940

Хыял

Иҫкермәй ул хыял бер ваҡытта, 
Үткәндәргә боролоп ҡараһаң,
Йәшәп туялмаҫлыҡ был ғүмерҙең 
һәр йылында хыял яңырған.
Ғүмереңә һинең ҡанат ҡуйған,
Илһам биргән эштә сағыңда, 
Тормошоңдоң ҡыйын минутында 
һиндә йәшәү уты ҡабыҙған.
Көҙөн япраҡ ҡойоп, яҙ йәшәреп, 
Нығый барған имән шикелле,
Үҫкән һайын хыял нығый бара 
һәм ирәйтә бара ғүмерҙе.
Йәшәү матур. Уның матурлығын 
Мең һәм миллион тапҡыр тойһаң да, 
Барған һайын матур, бөйөк булып 
Ул күренә яңы хыялда.
Нисек һәр көн офоҡ буйлап ҡыйылып 
һоҡландырғыс яңы таң ата.
Йәшәп туялмаҫлыҡ тиңһеҙ тормош 
Хыялдарҙы һәр саҡ яңырта.
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Лейтенант Туйимов 
иҫтәлегенә

Фронтовиктар ҡайтты. Ул юҡ ине. 
Аңлашылды һүҙһеҙ был хәбәр.
Бәхет хаҡы күп ғүмерҙәр тора, 
Ҡәҙерле ул ирек шул ҡәҙәр.
Ир һәм ата үлеме ауыр, дуҫтар,
Бер семьяға ауыр булмаһын, 
Батырҙарса үлгән лейтенанттың 
Беҙ күтәреп алдыҡ улдарын.
Матәм маршы киҫте йөрәктәрҙе, 
Бөтә баштар түбән эйелде.
Миңә уттар тәмәкелә түгел,
Бар күҙҙәрҙә балҡып күренде.
Ул юҡ бөгөн, ләкин ошо юҡлыҡ 
Т ик көсәйтте уның барлығын.
Тойҙом: нисек ул үлемгә һыймай, 
Ҡәберҙәрҙең уға тарлығын. 
Мәшәүенең һуңғы һулышын, ҡанын 
Иле өсөн бирҙе был йөрәк;
Үлемдә лә бөйөк тормош бар бит, 
Үлем үҙе үлмәү килтерһә. 
Юғалмаҫлыҡ ҙур иҫтәлек булһын 
һиңә беҙҙән, иптәш лейтенант, 
Үлгәндәрҙе терелтә ала торған 
Ил яңғыратҡан беҙҙең бөйөк ант!

1940

Бары ла етә миңә

Бик шаяртмай беҙҙе хәрби тормош, 
Иркәләмәй, бәғерем, билдәле. 
Бындай оло тәрән һоҡланыу менән 
Беренсе ҡат һағынам мин һине.

Нимә етмәй, барын ебәрермен,
Тип ҡайғыртып яҙған хаттарың 
Тулы бәхет менән йәшәтәләр, 
Йәшәтәләр мине, аппағым.
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Түҙемһеҙ мин. Хатың асҡан саҡта, 
Атылып сығыр кеүек был йөрәк; 
Ошо кесе хатта барыһын табам, 
Егет күңеле өсөн ни кәрәк.

Рәхмәт, иркәм, бары ла бар бында, 
Бары ла етә миңә. Бөгөн мин, 
һин етмәйһең миңә, иркәм, тиһәм, 
Ебәрә алмаҫһың бит үҙеңде.

1940

Поста ҡалам

Поэзияны үлеп яратам мин, 
һәм баш эйәм уның алдында.
Мин теләйем бөгөн шағир дуҫтар 
Яңы, яҡшы шиғыр яҙһындар.

Поста ҡалам поэзия өсөн -  
Тыныс булһын шағир бүлмәһе, 
һаҡлап торам: һуғыш менән тыуған 
Тынысһыҙлыҡ илгә кермәһен.

Бала йоҡлай. Тыныс йоҡлаһын ул. 
Мин һаҡлайым ошо баланы.
Килер бер көн: үҫер, төҙөй башлар 
Беҙҙән ҡалған матур донъяны.

Актер иптәш яңы роль әҙерләй, 
Конструктор яңы хыялын 
Ижад итә. Сал сәсле ҡарт ғалим 
Аса яңы еңеү юлдарын.

һәр көн донъя ҡәҙәр байлыҡ тыуа, 
һәр көн байыһын, үҫһен ҙур илем, 
һәр кем ләззәтләнһен тормош менән 
Шуға поста ҡалам мин бөгөн.

Ҡайҙа барһам, ҡайҙа күҙ һалһам да 
Күрәм тере тормош йәшәүен.
Ҙур тормошҡа булған һөйөү менән, 
Мин ҡысҡырам: әйҙә, йәшәһен!
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Ҡырҙа сәскә, ил һауаһы, күлдәр,
Бейек тауҙар, ҡара урмандар;
Бөйөк ижад, илдең кешеләре, 
Йәшәһендәр тыныс урамдар.

Мин тормошто өҙөлөп һөйәм, илем, 
Йәшәүемде аңлайым, илем.
Керһеҙ намыҫым, яҡты күңелем менән 
Бөйөк поста ҡалам мин бөгөн.

Йәшәүенә кеше яуап бирһә,
Тормош өсөн, Тыуған ил өсөн, 
Мещандарҙы иҫкә алмағанда,
Кем ҡыҙғанһын йәнен һәм көсөн!

Мин йәшәүҙе өҙөлөп янып һөйҙөм, 
Бар дуҫтарым быны белһендәр;
Ул йәшәүен йәнле итеп ҡорҙо,
Ул тормошто һөйҙө, тиһендәр.

1940

*  *  *

Кем һин, йәнем? Мин бер генә күрҙем, 
Исемеңде лә һинең белмәнем;
Бер ҡарашың менән еңдең мине, 
Күңелемде тәрән биләнең.
Бер күреүҙә һөйҙөм һәм уйланым:
Мин бит, бәғерем, ғүмер буйына 
Эҙләй инем һине. Осраның һин 
һәм балҡының минең уйымда.
Күпме уйланым, күпме көттөм һине, 
Күпме яндым һинең өсөн мин!
Ә һин үтеп киттең минең яндан.
Ғүмер буйы көткән кешем һин.
Мин бит ябай ҡыҙылармеең инем, 
һоро шинель минең әҫтәмдә.
Йәнем, беләһеңме, ниндәй йөрәк 
Тибә ошо шинель эсендә?
Ысын һөйөү менән һөйә беләм,
Был һөйөүҙә минең йәшәүем -  
Бәхетлерәк, ләззәтлерәк була,
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Тулы илһам менән йәшәйем.
Т ағы ла килдем, тағы ла көттөм һине, 
Т ағы ла яндым һинең өсөн мин; 
һин килмәнең, мин юғалттым һине, 
Ғүмер буйы көткән кешем һин.

1940

Фронтҡа оҙатыу

Йәшенле ине ил һауаһы был көҙ,
Ил тынысһыҙ ине был йылды.
Иң ҡәҙерле кешеләре итеп,
Ил саҡырҙы беҙҙең быуынды.

һәр кем үҙенә үҙе приказ бирҙе:
Иң мөҡәддәс бурыс алдында 
Йорт эсендә булған бөтә эштәр 
Бик кескенә булып ҡалдылар.

һис бер нәмә туҡтата алмай шул саҡ: 
Ҡалтыраныу ҡатыш һөйләшеү, 
һөйгән ҡыҙҙың бер һүҙ өндәшмәүе, 
Әсәләрҙең ҡайнар күҙ йәше.

Оҙатыусылар аңлаһындар ине, 
Ярамай ул бында иларға.
Йә булмаһа, поезд ҡуҙғалғансы 
Кәрәк үҙең ҡулға алырға.

Йәшәүҙә бар закон: барыр юлың 
Ауыр тойолһа ла күңелгә,
Бәхетһеҙгә бәхет биреү өсөн,
Беҙ инергә әҙер үлемгә.

1940
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Колхозсыларҙың 
байрам йыры

Мул. урожай уңһын 
һеҙҙең ерегеҙҙә;
Бишәр бала булһын 
һәр бер өйөгөҙҙә.

Бураларығыҙҙа 
Иген тулып ятһын; 
Йәш килендәрегеҙ 
һәр йыл бала тапһын.

һеҙҙең ҡыҙҙарығыҙ 
Ялҡынлы итеп һөйһөн; 
һәм егеттәрегеҙ 
Арғымаҡҡа менһен.

Кәртәгә һыймаһын 
һеҙҙең малдарығыҙ; 
Ауылда шаулаһын 
һеҙҙең туйҙарығыҙ.

Байрам хөрмәтенә 
Ҙур байраҡ әлегеҙ.
Әй егеттәр, һайлап 
Арғымаҡ менегеҙ.

һайлап менегеҙ ҙә 
Сығығыҙ бәйгегә. 
Бындай гүзәл тормош 
Йәшәһен мәңгегә.

һеҙҙең ҡымыҙығыҙ 
Балдан татлы булһын, 
һәм Кремлгә барып 
Маһайырлыҡ булһын.

Баҡса гөлдәрегеҙ 
Күҙҙең яуын алһын, 
Хуш еҫтәре уның 
Бар илгә таралһын.
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һәр бер йортоғоҙҙа 
Мул булһын май һәм бал; 
Ватан һаулығына 
Күтәрегеҙ бокал.

1941

Иыр

Болондарҙы сәскә биҙәгәндәй,
Йыр биҙәй ул йәшәү юлдарын; 
Зөбәржәттән гүзәл йырҙар сиртә 
Күңелдең иң нескә ҡылдарын.

Вәлиева менән Хәбибуллин 
Былбылдары Урал буйының, 
Ғүмеремдә мине күп иҫертте 
Моңлолоғо улар йырының.

Йәшәүемә ҡайғы килгән саҡта, 
Йырҙар йырлап астым күңелде;
Шул сағында дуҫ түгелһең тиеп, 
Ҡайғы ташлап китте үҙемде.

Иң ҙур мөхәббәтен йырға һалып, 
Шағир бирә Тыуған иленә,
Ауырыу ҙа бит дарыу менән түгел, 
Ҡай саҡ йырҙар тыңлап терелә.

Ҡыҙыл боец булып посҡа баҫтым, 
Ант иттем мин Тыуған ил өсөн, 
Тойҙом йырҙың ошо йәшемәсә 
Мин белмәгән яңы ҙур көсөн.

Ҡышҡы сатнап торған һыуыҡ көндә 
Йылы түгел һоро шинелдә;
Бер йырлаһаң, тәнде йылындырып, 
Ҡабыналар уттар күңелдә.

Йәйге эҫе көндә хәлһеҙләнеп,
Ҙур походтан арып ҡайтҡанда, 
Күкрәгеңде киреп бер йырлаһаң, 
Шундай еңел була атларға.
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Йыр кислород булып ҡанға керә,
Ул ҡан булып тәнгә тарала;
Ҡулың менән һыпырып алған һымаҡ, 
Арыу-талыу шул саҡ юғала.

Яңыралар һинең тойғоларың 
Ямғырҙан һуң һауа шикелле, 
Алыҫтағы ҡыҙың булып һөйә,
Дуҫың булып таба күңелде.

Айырылышмаҫлыҡ юлдашыбыҙ
булып,

Йыр ҙа бара беҙҙең сафтарҙа,
Алмас ҡылыс, мылтыҡ менән бергә,
Т ыуып үҫкән илде һаҡларға.

1941

Ҡыҙыл армия 
тураһында йыр

Асфальтланған урамдарҙан 
Теҙелеп полктар бара; 
Ҡояш нурҙарында балҡып 
Үткер штыктар яна.

Тығыҙ сафтарҙа боеңтар 
Баралар өҙә баҫып; 
Дуҫтарға сикһеҙ көс биреп, 
Дошманға дәһшәт һалып.

Бөтә илдәргә шауланы 
Ҡыҙыл Армия даны;
Күк күкрәү тауышы булып 
Ураны бар донъяны.

Ҡыҙыл байраҡтар күтәреп 
Полктар атланылар; 
Ниндәй генә һуғышта ла 
Намыҫ тапатманылар.
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Ул бөгөн дэ илде һаҡлай, 
Ҡыҙғанмай йәнен, көсөн, 
Бөйөк подвигтарға әҙер 
Үҙ туған халҡы өсөн.

Керпек ҡаҡмай поста тора 
Илдең ҙур өмөттәре -  
Типкән саҡта тимер өҙгән 
Ҡеүәтле егеттәре.

Тыуып үҫкән илебеҙгә 
Дошмандар килһә әгәр, 
Күтәрелер ил Балтиктан 
Тымыҡ океанға ҡәҙәр.

Илде, намыҫты һаҡларға 
Ҡыҙыл полктар ҡуҙғалыр, 
Шул сағында яуыз дошман 
Емергес удар алыр.

1941

Май сәскәһе кеүек

Киң ҡырҙарға гүзәл тормош биреп, 
Йәшелләнгән урман шикелле. 
Миндә быйыл ҙур бер һөйөү тыуҙы, 
Май сәскәһе кеүек һөйкөмлө.

Мин тормоштоң тиңһеҙ гүзәллеген, 
Матурлығын күреп иҫерҙем. 
Илемдән һәм һөйгән ҡыҙымдан мин 
Диңгеҙ кеүек шатлыҡ кисерҙем.
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Уралға сәйәхәт

(Поэма)

(Ө ҙө к т ә р )

Юлға сығыу

1

Яңы донъя, яңы ер күрергә, 
Яңыртырға хисте, уйҙарҙы, 
Өҫтәлемде ташлап сығып киттем, 
Күреп ҡайтайым тип Уралды. 
Мин бик еңел. Кажан әҫтәмдә, 
Ваҡ-төйәк бар сумка эсендә.

2

Күпертелгән сумаҙандар менән 
Сыға инем юлға элгәре;
Бөгөн сумаҙаным итеп алдым 
Шиғырҙарҙы, шиғри һүҙҙәрҙе. 
Йөрәгемдә бындай теләкте 
Бөтә йыл буйына йөрөттөм.

3

Быға тиклем ижад ғүмеремдә 
Көндәлектең ҡәҙерен белмәнем. 
Үкенәм хәҙер. Бөгөн көндәлеккә 
Мин яҙырға булдым бөтәһен, 
Уңышлы һүҙ, тормош темаһын, 
Көндәлек -  ул алтын ҡумтаһы.
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4

Көн болотло, һалҡынса ине.
Урал тауын ярып уртаға 
Поезд бара. Нараттар теҙелгән, 
Исемдәр яҙылған ҡаяға.
Бынан атлап үткән һәр кеше 
Яҙып үткән исемен һәм хисен.

5

Уралып та уралып ағалар 
Урал буйындағы йылғалар.
(Йырҙа ниндәй дөрөҫ йырлана.)
Мин уйлайым ҡысҡырып йырларға, 
Кеше бит күп, тыйылып ҡалдым мин, 
Эстән генә көйләп барҙым мин.

6

Мин Уралға, дуҫтар, аяҡ баҫтым, 
Тулҡынланыу һиҙәм үҙемдә.
Минең бишегем торған, Урал, һиндә, 
Малай сағым ҡалды ереңдә.
Мин көс тоям һиндә, Уралым,
Бик бәхетле минең уйҙарым.

7

һәр кешенең ике ҡулы һымаҡ, 
Халыҡтыҡы Урал, илдеке -  
Мин илдеке, ил минеке булғас, 
Билгеле инде, Урал минеке.
Ул йөрәккә беҙҙең үрелгән,
Кем һуң тартып алыр күңелдән!

8

Берәү йырлай, берәү гармун уйнай, 
Тулы була тормош вагонда, 
Ваҡытлыса бында кешеләр,
Ләкин туған кеүек яҡындар.
Рәхәт тә һуң татыу көн итеү, 
Бер-береңә хөрмәт күрһәтеү.
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9

Урал, һиндә күңелгә иркен, 
Аҡылға туҡ, рәхәт ҡарарға. 
Станциялар үҙ йортоң кеүек, 
Ҡунаҡ итеп ҡаршы алалар.
Көләс сырай менән еңгәләр 
Ит, һөт, еләк тәҡдим итәләр.

10

Т ауҙар араһында ҙур ҡала,
Аҡ корпустар тауҙың битендә. 
Был Златоуст ине, тағы киттек, 
Ҡояш батты ҡала ситенә. 
Проводница әйтте, шул кистә: 
«Юлығыҙ бөттө, еттек Миәскә».

1941

Ирәндеккә барышлай

1

Уйһыу ерҙә прииск. Йылға аға.
Ул йылғала алтын йыуалар;
Бында ҡайнай ныҡышмалы хеҙмәт, 
Уға бында гимн йырлана.
Бында алтын ғына түгел алтын, 
Бында кеше, тормош иң ҙур алтын.

2

Т ау итәге буйлап көтөү йөрөй, 
Йәш көтөүсе -  көтөү батшаһы, 
Йырлай ине оҙон бер таныш көй, 
һис уйламай ине башҡаны.
Күкрәк киреп рәхәт тын ала,
Иркен сәхрә, хуш еҫле һауа.
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3

Юлды дауам итәм. Осратам мин 
Бер арбала төркөм балалар, 
Приискыға кино ҡарарға тип,
Бик шатланып китеп баралар.
Сикһеҙ ине шатлыҡ уларҙа, 
Күҙҙәренән мөмкин һынарға.

4

Барыһын күрәм, барыһы танһыҡ миңә, 
һалҡын шишмәләрҙән һыу әсәм; 
Юлды ҡыйып үткән ҡоралайға 
Ауыҙ асып ҡалам, иҫ китә.
Мин атлаған һайын һәр ерҙә, 
Осрайым яңы әйбергә.

1941

Ирәндек буйында

1

Ҡара тал төбөнән сылтырап аҡҡан, 
Йырлап аҡҡан шишмә янында 
Йәш еңгәләр бейә һауалар,
Оҙон ҡороҡ бабай ҡулында. 
Кәртәләрҙә кешнәй ҡолондар, 
Йылҡы сыға йәшел болонға.

2

Берәү ҡымыҙ эсә хәтфә үләндә, 
Нурҙар сәсә уның шат йөҙө.
Кем икәнен уның һорамағыҙ,
Ул бәхетле егет -  мин үҙем.
Бында еңел арыған күкрәккә, 
Шатлыҡ тула бөтә йөрәккә.

3
\

Сирай ағай орден алыр ине, 
Ҡымыҙсылар орден алһалар,
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Бер Ирәндек ҡалҡыр, уның алған 
Бар хеҙмәтен өйөп һалһалар.
Был ҡымыҙҙан күпме ҡан уйнай, 
Эскән кеше һис маҡтап туймай.

4

Урал бай ҙа бындай кешеләргә... 
Миңлеямал атлы бер ҡатын 
Бейә һауа, ғәжәп шат йәшәй, 
Уйнап-көлөп йөрөй һәр ваҡыт. 
Дуҫтар, көлмәй йөрөгән күңелде, 
Кер, көл баҫып китә түгелме?!

5

Бейә һауып туҡтағас та апай 
Ҡуйы үләнгә ултырып йөн иләй, 
Минең үтенеүем буйынса 
Миңлеямал апай сең көйләй,
Яҙып алам үткәндең барын, 
Башҡорт ҡатынының аһ-зарын.

1941

Ирәмәл тау буйҙарында

1

Өргөн күле буйлап барабыҙ,
Ҡомо йәшел, һыуы бик яҡты, 
Утрауы бар. Өргөн балыҡтарын 
Күршем маҡтап килде шул саҡта. 
Өргөн күле буйы йәмле икән, 
Балыҡтары уның тәмле икән.

2

Кирәбегә килдек кис менән,
Бик яратып ашаныҡ уха.
Т атлы ашҡа яратҡан һүҙҙәрҙән 
Рифма табам: «Эх, Уфа, X. Туфан». 
Бына ошо яҡшы һүҙҙәргә 
Йоҡоно нисек рифма итергә?
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3

Ылаусы ҡарт килеп ишек ҡаҡты, 
Йоҡоноң иң татлы сағында,
(Нәҡ иртәнге сәғәт дүрт ине.)
Ауыр булды тороу урындан.
Ялҡау ғына йоҡлай тигәндәр, 
Валлаһи, тим, юҡты һөйләйҙәр.

4

Бейек тау өҫтөндә, юғары,
Ай түңәрәк, тулы, һап-һары.
Ай янында яҡты сулпан йондоҙ 
Ем-ем итә. Ә беҙ барабыҙ.
Бабай махорканы төрә йыуан,
Мин дә тартам, күҙҙән йоҡо ҡыуам.

5

Ысыҡ күп төшә. Атлаһаң -  еүеш. 
Уйһыу ерҙә ята аҡ томан.
Иртән һалҡын, тын төтөндәй йөрөй, 
Аптырайым йәйге һалҡынға.
Урал тәбиғәте бигерәк ҡыҙыҡ: 
Көндөҙ эҫе, төндә була һыуыҡ.

6

һоҡландырғыс иртә. Болоттарға 
Биҙәкләнеп ҡуна ҡыҙыллыҡ, 
һин бараһың ҡуйы урманда,
Унда хөкөм итә тик тынлыҡ, 
һары айҙың нуры шыйыҡлана,
Ҡуйы урман эсе яҡтылана.

7

Мин уйлайым: күҙҙә фотоаппарат 
Пластинкаһы булһын ине, тим,
Ошо матурлыҡты түкмәй-сәсмәй 
Өҫтәлемә килтерер инем мин,
Айҙар буйы сыҡмай яҙыр инем, 
Уҡыусымды шатландырыр инем.
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8

Хәтеремә сигнал булһын тип, 
Блокнотыма билдә ҡуям мин. 
Бәлки, ошо билдә бер әҫәрҙең 
Төп орлоғо булып ҡуйыр, тим. 
Гәрсә ауырлыҡтан сығыу түгел, 
Ләкин ул хәтерләү өсөн еңел.

14

...Асыуымдан мин ҡалтырап барам, 
Ток ебәргән кеүек бар тәнем, 
Ғәйбәт тамырын ҡороторға тигән 
Нәфрәт менән тулды бар йәнем. 
Бысраҡ ғәйбәт ауыр яра һалған, 
Яра төҙәлһә лә, эҙе ҡалған.

15

Ауҙа сәсәп сапҡан бүреләрҙең 
Туңып ҡалған теле шикелле, 
Туңһын ине ғәйбәтсенең теле; 
Ауыҙға һыймаған был телде 
Кәрәк ине бәйләп ҡуйырға,
Йә лом менән ергә ҡаҙарға.

16

Мин ант итәм бөтә ғүмерем менән, 
Йөрәгем саф һәм пак уйҙарым. 
Аманат итеп бирәм мин үҙемде, 
Мөҡәддәс һәм сал сәс, Уралым. 
Ғәйбәт кенә мине бысратты,
Миңә иң бысраҡ исем таҡты.

17

Хеҙмәтемдә тырнаҡ осо ҡәҙәр 
Хыянатымды һиҙһәң, ил, әгәр,
Ер тетрәһен баҫҡан урынымда, 
Ишелеп төшһөн миңә Ирәмәл, 
Йәшен һуҡһын минең йәнемде, 
Елдәр өҙгәләһен тәнемде.
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18

Йоҡлаһам мин поста, күҙем сыҡһын, 
Т елем ҡороһон, әгәр алдаһам, 
һәм зил-зибәр килһен бөтә ғүмерем, 
Икмәгеңде бушҡа ашаһам, 
Хеҙмәтемдә тырнаҡ осо ҡәҙәр 
Хыянатымды тапһаң, ил, әгәр.

19

Кешегә ул ярап булмайҙыр шул, 
Ҡояш шундай итеп ҡыҙҙырҙы,
Бик эҫе, тип беҙ зарланып барҙыҡ, 
Онотоп яңы яуған ямғырҙы, 
һәр атлаған һайын шишмәлек, 
Күпме шишмә һыуын эсмәнек!

20

һәр күренеш бай. Уйҙар һымаҡ етеҙ, 
Яңы әйбергә күсә иғтибар.
Ана, бөркөт таш ҡаяға ҡунды,
Кинәт һуйыр, ҡоштар остолар.
Улар бик күп икән Уралда,
Юл ҡуймаҫҡа бында һунарға.

21

Йомшаҡ мендәр кеүек йәшел мүк, 
Баҫҡан ерҙә аяҡ күмелә.
Кәкре-бөкрө үҫкән әрһеҙ шыршы 
Иҫте китәрерлек күренә.
Мөһабәтле Йрәмәл бына,
Баҫып торам уның алдында.

22

Ирәмәлгә мендек, һыуыҡ ел, 
Әйтерһең дә, көҙгө ел иҫә.
Бында һис бер үҫемлек үҫмәй,
Бында таштар ғына күп икән.
Беҙ йөрөйбөҙ, ҡарайбыҙ бергә,
Бик күңелһеҙ бында күңелгә.
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23

Иң ҙур ҡая. Унда бейек башня. 
Ағастарын кемдәр мендергән? 
Аптырарлыҡ! Яңғыҙ кәүҙәңде лә 
Алып менеү ҡыйын был ергә. 
Аптырама, аҡыл, һин бер ҙә, 
Кеше хакимлығы был ерҙә.

24

Беҙ консерва ҡалайҙарын таптыҡ 
Башнялағы соңҡа урында. 
Менеүселәр яҙыу ҡалдырған 
Килеүе һәм тәьҫир турында. 
Мәскәүҙән дә бында килгәндәр, 
Мәскәүлеләр йәшәй беләләр.

25

Т өшөү, менеү кеүек ауыр булды, 
Беҙ төшәбеҙ тотоноп таштарға. 
Табандар шымарҙы. Туры килде 
һәр аҙымды уйлап атларға. 
Йәшәүҙең ҡәҙерле икәнен 
Шундай саҡта нығыраҡ һиҙәһең.

26

Утын ташыныҡ шишмә янына, 
Түшәк итеп үлән килтерҙек. 
Киске сәй һәм картуф эргәһендә 
Үҙебеҙҙе яҙғыса һиҙҙек.
Шик тә төшә ҡайһы сағында, 
Айыу йөрөй кеүек яҡында.

27

Беҙ ут яҡтыҡ. Өҫкә ут үрләй. 
Бәхет тә һуң костер янында, 
Шундай ерҙә ул ҙур көс бирә, 
Рәхмәт утты тапҡан быуынға;
Ут кешенең борон-борондан 
Бик-бик яҡын иптәше булған.
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28

Эштән сығып арыған инем мин, 
Ирекһеҙҙән йоҡоға сумам,
Ләкин төн һалҡыны йоҡо бирмәй, 
Сәғәт һайын өшөп уянам.
Мин тынысһыҙ, миндә был төндө 
Йоҡо менән өшөү көрәште.

29

Иртә менән рух төшөнкө ине, 
Кәйефем дә баҫынҡы ине,
Биттәр, ирендәрем ярылған,
Аяҡ нығыраҡ ауырта ине.
Төп теләк тыуҙырған хис менән 
Мин бөтәһен еңел кисерәм.

30

Былар бөтәһе лә шиғыр өсөн 
Бик әҙ. Кәрәк булһа әгәр ҙә,
Шиғыр өсөн ер урарға мөмкин, 
Шиғыр өсөн мөмкин үлергә.
Шиғыр өсөн бик күп интеккәндәр, 
Йәш түккәндәр, һөргөнгә киткәндәр.

31

Әйтегеҙсе, ҡасан, ҡайһы шағир 
Еңелерәк юлды һайлаған?
Ундай кеше күпме тырышһа ла,
Ысын шағир була алмаған.
Ысын шағир була алыу ул —
Тапалмаған юлдан барыу ул.

32

Суррогатты шиғыр яратмай,
Аҫыл шиғыр яҙаһы ине,
Уҡыусылар шул шиғырҙы уҡып 
Рәхәтләнеп йәшәһен ине.
Муза һәр йөрәккә керә алһын,
Иртән шаңдау булып яңғыраһын.
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33

Ошо иртә менән бик һағындым 
Ҡатын-ҡыҙҙың иркәләүен мин. 
Хәтерләнем бер-беребеҙҙе һөйөп 
Рәхәт үткән кисәләрҙе мин.
Унһыҙ, дуҫтар, йәшәү бик йәмһеҙ, 
Илһам да юҡ, үтә көн йәнһеҙ.

34

Бар һылыуҙар, илде шаулаталар, 
Елкендереп бөтә егетте,
Ләкин табығыҙ шулар араһынан 
Минең һөйгән йәрем кеүекте. 
һылыу минең өсөн һылыу түгел, 
һылыу шул ул -  кемгә ята күңел.

35

Беҙ ҡуҙғалдыҡ. Миңә ҡулымдағы 
Йәтеш таяҡ ҙур иптәш булды, 
Тиҙерәк табайыҡ тип, эҙләп киттек 
Беҙ Байһаҡал тигән ауылды.
Барған еребеҙ урман, үләнлек, 
Юлһыҙлыҡҡа инде өйрәндек.

36

Бөрсөк-бөрсөк булып ысыҡ төшә, 
Аҡ күренә ҡыйыҡ үләндә.
Ап-аҡ һәттәй булып томан ята 
Т ау араһы уйһыу ерҙәрҙә:
Башта Ағиҙел тип алдандым,
Ҡарт әйткәс тә, көскә ышандым.

37

Мин ишеттем ҡыҙыҡ бер тауыш 
Үҙ ғүмеремдә беренсе тапҡыр. 
Йомағол ҡарт айыу тауышы тигәс, 
Оҙаҡ ҡараным мин ян-яҡты. 
Ҡурҡытырға ҡарт һөйләгән юҡты, 
Был ҡоралай тауышы булып сыҡты.
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38

Күрҙем үҙен, ҡыҙыл төҫтә ине,
Ул ем эҙләп шунда уралды.
Урман яңғыратып ҡысҡырыуға, 
Атҡан уҡтай күҙҙән юғалды. 
Ҡоралай тауышын байтаҡ ишеттек, 
Ул ғәҙәти әйбер булып китте.

39

Был шатлыҡты һеҙ белһәгеҙ ине, 
Күптән көткән ауыл күренде.
Ошо саҡта уға бер секундта 
Осоп барып етәһе килде.

40

Ағиҙелде кистек, һай. Бәкәлдән. 
Шарлап аға ул был ерҙәрҙә, 
һыуы һыуыҡ. Уның төптәрендә 
Төрлө таштар сағыла күҙҙәргә. 
Тирә-яғы уның тал, тирәк;
Ял итергә килергә кәрәк.

41

Мин бер әбей күрҙем. Ауырый икән, 
Йөрәк майын һурҙы ауырыу, ти. 
Доктор ҡарсыҡтарҙы ҡарай микән, 
Аптекаларҙа дарыу барҙыр, ти. 
Аңлатам мин: һәр ғүмер ҡәҙерле, 
Йәшә, әбей, рәхәт заман килде.

1941

Тирләнгә юл. Биләрәт

1

Көн болотло. Ҡояш күренмәй. 
Ләкин уның туған энеһе 
Бара кеүек минең күкрәгемдә, 
Тойоп барам уның эҫеһен,

166



Йәшлек уты -  шиғыр уты ул,
Ҡояш уты кеүек эҫе ул.

2

Ямғырлы ел иҫә. Ағастар 
Ниндәйҙер сер менән шаулайҙар. 
Ҙур аҡланда лесхоз йорттары,
Унда ил урманын һаҡлайҙар.
Ҡалын үҙе беҙҙең урмандар, 
һаҡлай улар уттан, дошмандан.

3

Юлды ике яҡлап көтөү: йылҡы, 
һимеҙ һарыҡ, һимеҙ һыйырҙар, 
Көтөүселәр һыбай йөрөйҙәр. 
Ферма тора урман буйында,
Бында яҡшы ҡымыҙ, ҡорот эшләнә, 
Йәшәү тулылана һәм көйләнә.

6

Уралдағы гүзәл һоҡландырғыс 
Аяҙ иртәләрҙең береһендә 
Хеҙмәткә тип халыҡ уянғанда, 
Шатлыҡ, бәхет тулды күңелгә. 
Хеҙмәт -  ул халыҡтың ышанысы, 
Бар бәхете, дуҫы, ҡыуанысы.

7

Хеҙмәт поезына ултырҙым,
Барам Биләрәткә тиклем мин. 
Андерсендың маҡталып дан алған 
Әкиәттәрен уҡып килдем мин. 
Был вагонда ҡарттар, балалар, 
Йәштәр һәм бисәләр баралар.
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Минең янда ике ҡарт бара. 
Береһе әйтә: «Китте донъялар, 
Ата-бабалар хайран ҡалыр ине, 
Үлгән ерҙәренән торһалар.
Бына, Магнит тигән ҡалала, 
Төтөндән күп файҙа алалар».

9

Икенсеһе әйтә: «Вот, метро!
Ер аҫты тип берәү уйламаҫ, 
Әкиәттәге батша һарайы...» -  
Ти ҙә башын сайҡап уйлана. 
Береһе өҫтәп ҡуя: «Тиҙ көндә 
Еҫле һабын сығыр төтөндән».

10

Мин белдермәй генә тыңлайым, 
Иҫем китеп бара уларға.
Күпме хәсрәт, нужа кисергәндәр, 
Күпме сыҙамлыҡ бар уларҙа. 
Бәхет ҡәҙерен күберәк беләләр, 
Уға хаҡты ҡиммәт бирәләр.

11

Шатлығымдан күҙгә йәш килә, 
Бик бәхетле күренеш ине был. 
Әгәр, дуҫтар, быны Ленин күрһә, 
Мин белмәйем, нишләр ине ул. 
Әйтегеҙ, ҡайҙан рөхсәт һорарға? 
Нисек уның ҡулын ҡыҫырға?

12

Ағиҙелде буйлап поезд саба,
Нәҡ Ағиҙел аҡҡан ыңғайға. 
Тәҙрәнән үрелеп ҡарап барам, 
Күсеп бара һымаҡ был тауҙар. 
Бер саҡ пароходта барғанда, 
Әкрәм Вәли шуға алданған.
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Ҡайҙа ҡарама, илдә хеҙмәт ҡайнай, 
Уны барғанда ла поезда 
Күреп була, ишетеп була икән. 
Ниҙәр була икән, туғандар:
Руда ватыу тауҙы яңғырата,
Баҡса үҫә, күмер яндыралар.

14

Бер саҡ Водопьянов, ил үҫкәнен 
Күрәм самолеттан, тигәйне.
Ниңә поэзияла күренмәй ул,
Әллә шағир күрә белмәйме? 
һуҡырҙар ҙа уны күрәләр, 
һаңғырауҙар ишетеп беләләр.

15

Ана, санаторий, ҙур һары йорт 
Ҡарағайлы урман эсендә. 
Кешеләре урман эсендә,
Кешеләре әле йоҡлайҙарҙыр, 
Кәмәләр буш йылға ситендә. 
Конституцияға яҙылғандар 
һәр аҙымда миңә осрайҙар.

16

һәр бер яңылыҡты күргән һайын, 
Бәхетлерәк һиҙәм үҙемде. 
Тимерсыбыҡ, канат заводының 
Ҡыҙыл корпустары күренде. 
Бынан илем ҡорос сыбыҡ ала, 
Бөтә Башҡортостан ғорурлана.

17

Илем, үҫеүең сағыла йөрәгемдә, 
Алмас кеүек хистәр арталар, 
Йөрәгемдең иң тәрән еренән 
Иң мөҡәддәс хистәр ҡалҡалар. 
Болоттарға күтәреләм мин,
Диңгеҙ төптәренә төшәм мин.
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Күрҙем нисек ҡаҙаҡтар эшләнә,
Нисек ҡорос арҡан ишелә.
Барыһын эшләй машиналар, ләкин 
Бөтәһенән көслө кешеләр.
Хатта кескәй ҡаҙаҡ яһауға ла 
Кеше күпме аҡыл, ижад һала.

19

Тауҙар араһында Биләрәт,
Яҡын ғына ҡарағай урманы.
Шул урманда һаман яңғырай һымаҡ 
Мәңге яңы көрәш йырҙары.
Бында Пугачев пушкаларын ҡуйған, 
Партизандар ил дошманын ҡырған.

20

Радио. Киске хәбәр. Самурайҙар 
Монголия сигенә кергәндәр.
Ғүмерен ҡыҙғанмаған ахмаҡтарға 
Беҙҙекеләр һабаҡ биргәндәр. 
«Самурай»ҙың мәғәнәһен тикшерҙем, 
«Туҡмалов»ҡа синонимдыр, тинем.

1941

Сәрмән

3

Бында килеп, бик бәхетле булдым, 
Бында яҡын дуҫым уҡыта.
Грузовиктан төшкәс, атлау рәхәт, 
Ғәжәп еңел булды. Шул саҡта 
Шатлыҡ минең эскә һыймай ине, 
Күҙҙәремдә тормош уйнай ине.



4

Дуҫтар, дуҫтар, һеҙҙең менән рәхәт, 
Ҡайҙан һеҙҙә шундай йылылыҡ? 
Мин йылмаям. Уйлайым дуҫтарҙың 
Үҙҙәре бер донъя булыуын. 
Бер-беребеҙҙе күреп, йүгерҙек, 
Ҡосаҡлашып икәү күрештек.

5

Өйҙә миңә оло хөрмәт булды: 
Парлы яңы мунса яғылған;
Бөтәһе лә яйлы һәм күңелле, 
Ятһам, мамыҡ түшәк һалынған. 
Ләкин минең өсөн бөтәһенән 
һөйләшеүҙәр ҡиммәт дуҫ менән.

6

Ҡуйы төтөн кеүек һүҙ ҡуйыра, 
Алмаш-тилмәш һорау бирәбеҙ. 
Аптырайбыҙ йәки ҡайғырабыҙ, 
Йәки бүлмә тултырып көләбеҙ, 
һис һиҙелмәй ваҡыт үтеүе,
Сәғәт һуға төнгө икене.

8
Эх, был ауыл -  ысын яңы ауыл, 
Культуралы башҡорт ауылы.
Тау араһы үҙе, урамы киң, 
Йорттары ҙур, тимер ябыулы. 
Мәктәптәре яңы һалынған, 
Педучилище ла бар бында.

9

Почтаһы ҙур. Яҡшы больница бар, 
Бала табыу йорто һалалар 
Ауыл элек төшөндә күрмәгән, 
Бәхетлеләр беҙҙең балалар. 
Барыһын күҙләп, мендек беҙ тауға. 
Көн кис. Көтөү ҡайта ауылға.
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Наязы буйҙары йәмле икән,
Үтә һалҡын уның һыуҙары, 
Болононда яттыҡ күккә ҡарап, 
Туҡай тураһында уйланып. 
Шиғырҙарын ятҡа уҡыныҡ,
Беҙ бөгөн дә унан илһам алдыҡ.

11

Беҙ көн буйы һөйләшәбеҙ икәү, 
Бындай һөйләшеүҙәр туйҙырмай. 
Йәйге оҙон көн дә етмәй ҡала, 
Ваҡыт үтеүен беребеҙ тоймай. 
Ниндәй рәхәт бында күңелгә, 
Хәтер һаҡлар уны ғүмергә.

12

Көн кисәйҙе. Беҙ ҡайтабыҙ өйгә 
Алыҫ гармун тауышы аҫтында,
Күк ситендә шәфәҡ ҡыҙыллығы, 
Ҡәнәғәтләнеп килдек барыһынан.

13

Төн ҡараңғы. Оҙаҡ сәй әсәбеҙ.
Тыныслығын боҙоп бүлмәнең,
Т әү ҡат бала илай күршеләрҙә,
Уға оҙон ғүмер теләнем,
Бала ғүмере илап башлана.
Йәшәү матур, бала, илама.

14

Ул бүлмәлә бөгөн бик ҙур шатлыҡ, 
Улар байтаҡ тәбрик алғандар, 
Унда төнө буйы лампа янды, 
һүҙ өҙөлдө тик таң атҡанда.
Бала үҫтереү ауыр һәм рәхәт,
Ул -  йәшәүгә булған мөхәббәт.
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Күрҙек: педучилище бөткән йәштәр 
Бик тәрән шат, тәрән бәхетле,
Яңы донъя асыла. Рәхмәт һеҙгә, 
Ҡәҙерен белгән өсөн йәшлектең. 
Уйлап ҡарағыҙ һеҙ, бөгөн улар 
Өлгөрөүгә мандат алалар.

21

Хуш бул, Сәрмән, һине мин ғүмеремдә 
Т ыуған ауылым кеүек онотмам. 
Ғүмеремдең яҡты бите булды 
һиндә үткән көндәр, минуттар. 
Күкрәк киреп һиндә тын алдым,
Бер ғүмерем ошо булғандыр.

23

Юлдар таулы. Автомашинала 
Беҙ геүелдәп тауға менәбеҙ.
Т ауҙан төшһәк, аяҡ осонаса 
Күскән кеүек була йөрәгем.
Ят бер һалҡын ала тәнемде, 
Өшөгәндәй һиҙәм үҙемде.

24

Ағиҙелкәй ялтырай, ярҙарында 
һоро башлы йәшел ҡамыштар 
Беҙҙе оҙатҡан һымаҡ сайҡалалар, 
Әйтерһең, беҙ күптән таныштар. 
Сайҡалалар ҡарағай, ҡайындар 
Йәшелләнгән тауҙар буйында.

25

Ҙур фуражка кейгән, йүгән тотҡан, 
Аттар ҡарап йөрөгән балалар, 
Шунда барһаң ине тигән һымаҡ, 
Ауыҙ асып ҡарап ҡалалар.
Бер көн килер, сабыр итегеҙ, 
Үҙегеҙ машина йөрөтөрһөгөҙ.
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Мин теләйем шуны: яҙмышығыҙ 
Йылы булһын һеҙҙең, туғандар. 
Бер саҡ бала саҡта Чкалов та 
һеҙҙең кеүек ҡарап ҡалғандыр. 
Көймәгеҙ һеҙ ҡарап ҡалыуға, 
Ньютондың да бала сағы бар.

Ағиҙел менән һөйләшеү

1

Ошо шиғри төндә Ағиҙелдең 
Ярҙарына сығып ултырҙым,
Елһеҙ тынлыҡ менән йөрәгемдең 
һүҙһеҙ һөйләшеүен мин тойҙом. 
Күтәрел, ти кеүек йондоҙҙар, 
Шаула, тиҙәр кеүек урмандар.

2

Эй һин, урман, эй һеҙ, йондоҙҙар, 
Күпме генә гүзәл булмағыҙ,
Был тормошта яңғыҙығыҙ ғына 
Йән аҙығы була алмайһығыҙ, 
һеҙҙең менән генә йән тулмай, 
Шағир күңеле бәхетле булмай.

3

Шиғриәт минең йән аҙығым,
Т ип уйланып торған сағымда, 
һүҙ башланы миңә Ағиҙелкәй 
Йән аҙығы -  шиғыр хаҡында. 
Әллә төн ҡараңғы булғанға,
Иҙел артыҡ миңә асыуланған.

4

«Асыуланма, егетем, -  тине ул, -  
Минең һүҙҙәр ҡаты булырҙар. 
Таш йотоуы миңә еңелерәк, 
Шундай ауыр һеҙҙең шиғырҙар.
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Ниңә һуң ул һеҙҙең шағирҙарға 
Бар бесәйҙәр һоро күренә,
Әллә барығыҙ ғашиҡ булдығыҙмы 
Был донъяның һоро төҫөнә? 
һоро мәллә һеҙҙең күҙегеҙ, 
һоро төҫ бит бигерәк күңелһеҙ.

6

Уҡыусыларығыҙ рәнйей һеҙҙең 
Сейле-бешле төҫһөҙ шиғырҙан; 
Берегеҙҙән һеҙҙең мөңгөрәү сыға, 
Берегеҙҙән төпһөҙ лығырлау. 
Йәки боғаҙ ярып ҡысҡыраһың, 
Йә, үлән тип, ҡомға ултыраһың.

7

Боғаҙ ярып былай ҡысҡырыуҙар 
Барабанын ярыр ҡолаҡтың. 
Шағирҙың бит үҙ тауышы була,
Ул ҡылдарын сиртә йөрәктең. 
Ҡоро тауыш етмәй йөрәккә, 
Суҡмар булып һуға ҡолаҡҡа.

8

Сенәкәйҙе күптән яҙмай тиҙәр, 
Сенәкәйҙәр һеҙҙә күп әле. 
һәр номерға башҡа исем менән 
Шиғыр яҙа икән ул әле. 
Редакторҙар уны белһендәр, 
Берәй төрлө сара күрһендәр.

9

Беләһеңме, ниңә һеҙҙә шиғыр 
Хәҙергәсә утһыҙ, ялҡынһыҙ. 
Сөнки шағир аҡылы йә йөрәкһеҙ, 
Йә йөрәге була аҡылһыҙ. 
Шағирҙарға ике әйбер кәрәк: 
Йөрәкле аҡыл, аҡыллы йөрәк.
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Булмағанды булдырырға теләү 
Йәшәү һөтө менән кергән ул.
Яҡшы шиғыр өсөн һәр саҡ кәрәк 
Интегеү һәм тәрән эҙләнеү.
Бына шул саҡ шиғыр һәр ерҙә 
Аҙ булһа ла оҡшар һәр кемгә.

1 1

Көнлөк шиғыр яҙыу етер инде, 
Йырға ғүмер бирергә ине.
Шиғыр кеүек юғары сәнғәттә 
Уртасаны еңергә ине.
Шиғырҙа йәшәгән уртаса 
Күп ваҡытта була сафсата.

12

Йәшәү планын үтәгән саҡта,
Кәрәк мең проңент йәшәргә,
Ә бит һеҙҙең ғүмер һыйып бөтә 
Сейле-бешле ярты әҫәргә.
Үлмәй торған яңы әҫәрҙән 
һәйкәл ҡуйығыҙ һеҙ йәшәүгә.

13

Шағир халҡы күберәк бер-беренә 
Арзан комплименттар һөйләйҙәр, 
Комплимент ул рәхәт, ләкин бынан 
Шиғыр отолғанын белмәйҙәр, 
һаҡбай маҡтай һеҙҙә һуҡбайҙы, 
Унан һуҡбай маҡтай һаҡбайҙы».

14

Ағиҙелдең һәр һөйләгән һүҙе 
Энә булып сәнсте йәнемде.
Мин туҡмалған кеше кеүек булдым, 
һалҡын алды минең тәнемде.
Йәй айының йылы төнөндә 
Мин һаҡландым һыуыҡ тейеүҙән.
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Өндәшәм мин сабыр Ағиҙелгә: 
«Яҡшы йәшә, хуш бул хәҙергә. 
Шағир Хәй тип хәтерләй алмаһаң, 
Гражданин Хәй тип хәтерлә, 
һинең миңә биргән кәңәшеңде 
Сығармамын мин һис хәтерҙән».

Иәшәу

1

Туйып булмай торған әйберҙәр ул 
Шиғыр яҙыу менән был йәшәү. 
Ҙур ғүмерле ир булыуҙың ҡәҙерен 
Аңлағыҙ һеҙ, аңлағыҙ, йәштәр.
Ҙур ғүмерле булыу өмөтө 
Уйландыра бик күп егетте.

2

Әйтмәнеләр былар тимәһендәр, 
Йәшерәктәр, белегеҙ хәҙер һеҙ, 
Үкенесле шуныһы, был донъяла 
һау йөрөгәндә тормош ҡәҙерһеҙ. 
Аңлағыҙ һеҙ быны иртәрәк, 
Йәшәүҙә ул һыу кеүек кәрәк.

3

Кеше ғүмере ул күҙ асып йомоу, 
Мәңгелеккә сағыштырғанда. 
Йәшәй белеүселәр быуат ҡәҙәр 
Утыҙ йәштә йәшәй алғандар. 
Йәшәй белеп булмағанына 
һаман, һаман әле ҡайғырам.

4

Үлгән дуҫтың ғүмерен дауамларға 
Тормош йылдарыңды ҡыҙғанма.
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Ышан миңә, тормош, мин бер ваҡыт 
Ышаныстарыңды алдамам.
Бир һин миңә, тормош, ғүмерҙе, 
Мин биҙәргә тырышырмын һине.

5

Күтәрелгән һайын тормош матур, 
Яҡтылана йәшәү был ерҙә.
Үҫә барған һайын тормош таҙа, 
Матурлыҡ тойола күңелгә.
Йәшәү тәме йәшәй барған һайын 
Т иңһеҙ ләззәт бирә күңелгә.

6

Йәшәү тиңһеҙ матур булған өсөн, 
Йәшәүемә мин кер тейҙермәм;
Ябай ташты аҫыл таш тимәм мин, 
Түбәнлеккә мин һис баш эймәм. 
һис бер дан сығара алмаһам да, 
Намыҫыма мин кер тейҙермәм.

7

Уралыма ошо сәйәхәттә 
Бер дәүергә үҫеп ҡайттым мин, 
Ғүмеремдә булған ышаныстың 
Бик ҙурыһын алып ҡайттым мин. 
Шиғри ижадымдың ҙур йондоҙон, 
Бер орлоғон алып ҡайттым мин.

8

Мин бәхетле, тормош, бик бәхетле, 
Эх, бәхетле хеҙмәтем менән, 
һөйгән эшем тәрән шатлыҡ бирә, 
Мин ижадтың ләззәтен беләм.
Иң ҙур ышанысым әле алда,
Әйҙә, ғүмерем, алға, алға!
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9

Мин винонан түгел, дуҫтар, бөгөн 
Шиғырҙарҙан күберәк иҫерәм,
Т ыуған илем, һинең һаулығыңа 
Бокал итеп шиғыр күтәрәм.
Кәрәк булған өсөн генә түгел, 
Яҙмайынса түҙә алмай күңел.

Күтәрәйек поэзияны, дуҫтар, 
Етешәйек Асеевтарға.
Мин кәмендә, илем, өмөт итәм 
Рәхмәт алып ҡулың ҡыҫырға. 
Теләйем мин ошо көндәремде 
Үлмәй торған көндәр яһарға.

Паспорт итеп бирәм, ил, һиңә, 
Шиғырҙағы һинең Салауатың 
Булыр инем ошо ғүмерҙә.
Әгәр шулай булһа, мин ҡурҡмамын 
Миңә килгән мең, йөҙ үлемдән.

Июнь — дек абрь ,
1939, Ө фө

10

11

Йөрәкхисен шиғырҙарға һалып,
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