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ТАТАРСТАН ХӨКҮМӘТЕНЕҢ КОТЛАУ ХАТЫ 

Хөрмәтле Харрас Гыйльмегали улы! 
Татарстан хөкүмәте исеменнән Сезне – халкыбызның талантлы 

шагыйрен – 60 яшьлек олуг бәйрәмегез белән ихлас күңелдән тәбрик 
итәм. 

Сезнең иҗатыгыз, журналистик һәм әдәби-публицистик эшчәнлегегез 
халкыбызга чын күңелдән хезмәт итүнең бер үрнәге булып тора. Кайда 
гына, кем генә булып эшләргә туры килмәсен, Сез үзегезне чын профес-
сионал итеп таныттыгыз; һәр эшне, халык һәм республика мәнфәгатен 
күздә тотып, аек акыл, чиста күңел белән башкарасыз. 

Сез, хезмәт яратучы, җырга-моңга бай шәхесләре белән данлыклы 
Мөслим төбәгенең Түреш авылында туып үсеп, олы тормышка атлады-
гыз. Туган җирдән алган көч-ышаныч, максатка омтылыш Сезне тар 
сукмаклардан олы тормыш һәм иҗат юлына алып керә. 

Сез әдәби иҗат мәйданында үзегезне талантлы һәм моңлы шагыйрь 
итеп таныттыгыз. Искиткеч тормышчан, тирән лиризм белән сугарыл-
ган шигъри әсәрләрегез күпләрнең җан җылысы, илһам, көч-ышаныч 
биреп торучы рухи юлдашына әйләнде. Авыл кешесен зурлаган, туган 
якның серле табигатен тасвирлаган, аңа дан җырлаган, ярату һәм сокла-
ну белән тулы әсәрләрегез киң катлау укучыларны сихри бер дөньяга 
алып керде. 

Сезнең «Төнге кояшлар», «Сабыр савытлары», «Биш вакыт намаз», 
«Көй эзләү», «Ут аркылы сикерү», «Йөз яктысы» һ. б. китап ларыгыз, 
татар шигъриятенең казанышы буларак, халкыбызның рухи матурлы-
гы, тел-моң дәрьясы, бердәмлек-тигезлек сагында тора, иман сафлыгына 
булган ихтыяҗына җавап бирә. Авыл, табигать аша меңәр еллык та-
рих төпкелләренә, милләт һәм халык, ил һәм җир язмышына, бүгенгә 
һәм киләчәккә караган рухи кыйммәтләрне барлыйсыз, кисәтәсез... 
Иҗатыгыз, шулай ук татар китабын пропагандалауга керткән хезмәтегез 
хөкүмәт җитәкчелегенең һәм киң җәмәгатьчелекнең игътибарын һәрвакыт 
үзенә җәлеп итте. Сезгә «Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе» 
дигән мактаулы исем бирелү шул хакта сөйли. 

Мөхтәрәм Харрас әфәнде! Сез 60 яшегезгә олы шәхес, милләт горур-
лыгы булып киләсез. Соклангыч иҗатыгыз киләчәктә дә сүрелмәсен, 
яшәү дәртегез ташып торсын! Сезгә җан һәм тән саулыгы, илһамлы 
озын гомер телим! 

Татарстан Республикасы премьер-министры 
Р. Н. МИҢНЕХАНОВ 
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Харарс Әюп
НӘСЕЛ АГАЧЫ

Нәсел агачы дип тормаганнар, 
Җае килсә, балта чапканнар – 
Кәүсәсендә тирән җөйләр калган, 
Ботакларын утка якканнар.

Янган агач... 
Башы утта булса, 
Ташлар аралаган тамыры. 
Бирешмәгән утка-суга гына 
Агачларның җирдә калыры.

Язмыш бердер барлык чорларда да: 
Агач булса – балта табыла. 
Ләкин белә тарих агачларның 
Балталарны ваткан чагын да...

Тамырлары кысып кочаклаган, 
Җибәрмәскә тоткан, уралып, – 
Чорлардан син йолкып ташлап кара, 
Гасырлардан кара кубарып!

Шул агачтан бит без... 
Бурыч уртак –
Җирдә ничек яшәп китсәң дә. 
Яфрак булып ярыл киләчәккә, 
Тамыр булып тарал үткәнгә...
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1. Җаны күкләр белән тоташкан
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ЗӨЛФӘТ

ТЫЕЛГЫСЫЗ КОШ СЕРЕ 

Асыл сүз үзе Ходай Тәгалә яраткан һәр 
җан иясенә барып ирешергә ашкынып тор-
ган серле бер кош булып тоела миңа. 

...Чын шагыйрь дөньяга килгәнне кем 
генә чамалый икән? Колынның дөлдел бу-
лып туганын сизәргә кирәк бит моның өчен. 
Харрас Әюпнең өр-яңа хисләр уятырдай ша-
гыйрь булып үсәсен әти-әнисе дә күз алдына 
китермәгән, әлбәттә. 

Минем өчен күрше авыл егете ул. Зама-
нында Түрешкә минем авылым Яңа Сәетнең 
куе урманы аша атлы арба юлыннан гына 

теркелдәргә була иде... Түрешлеләр безнең бер генә Сабан туен кал-
дырмый иде ул чакларда. Шагыйрь безнең ул җыеннарны әле дә са-
гынып искә ала. Йомшак печән түшәлгән ат арбасында безнең югароч 
болынына килеп төшкәннәрен әле дә сагына. 

...Харрас Әюпнең барлык шигъри гөлләре бары туган туфракта – 
телгә, гөлгә бай Мөслим туфрагында гына тугарылып, җәелеп үсә. 
Адәм баласы кая гына күченеп китсә дә, Туган җире белән тоташтыр-
ган изге тамыр кала. Без аңа кендек белән береккән. 

...Харрасның әле күптән түгел генә дөнья күргән китабын беренче 
тапкыр укып чыккач, мин үземне, таң сызылып кына килгән чактагы 
йөгерек Ыкка чыклы чирәмне ера-ера йөгереп килеп чумгандай, тәмам 
сафланып ярга чыккандай хис иттем. Үзебезнең ике авыл арасындагы 
урман өстенә калыккан галәмәт зур ай нурында беткәнче эреп, аулак 
аландагы хуш исле кибән төбендә йолдызлы күкнең чиксезлеге хакын-
да иксез-чиксез уйларга талгандай булдым. 

Син белдең бит Җирдә мин икәнне, 
Белдең бит син Айга карасым. 
Тик белмәдең бугай карашымның
Мәңгелеккә анда каласын... 

Чын шигырьнең бер «начар» ягы бар – йөрәкне әрнетә, җанны 
талый ул. Әмма шигырьдән әрнегән, шигырьдән талкынган җан тәмам 
сафлана, канат җилпергә кирәклеген дә онытканын искә төшереп, кие-
релеп канат кагып җибәрә. Изге Коръән дә пәйгамбәребезгә шигырь 
булып иңгән ләбаса! 

Укыгыз, җаныгыз пакьләнсен! 
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* * *
Харрас Әюпкә 

Тулган Ай! 
Инде кая барасың? 
Үлчисең Түреш – Сәет арасын... 
Дөньяда ниләр генә булса да, 
Яшь кызлар чыгып баскан бусага 
Якынайта бит еллар арасын... 
Тулган Ай! Инде кая барасың? 

Үлчисең Түреш – Сәет арасын, 
Түреш – Сәет арасын, 
Сагышлы җаннан каннар тамасын
Сөйлә, Тулган Ай, Харрасны күреп, 
Зөлфәтме, кем, атта җилдереп, 
Алдан киләсен, артта каласын... 
Үлчә, Ай, Түреш – Сәет арасын! 

Тулган Ай, инде кая барасың? 
Син күкнең гүя мәңге ярасы... 
Хәер, сагыну төзәләмени? 
Өзмәче, өзмә үзәкләремне, 
Йөрәгемне бит, Илем ярасын,
Тулган Ай, инде кая барасың? 

Яшь кызлар чыгып баскан бусага
Сыман яшьлектән килеп моң сава... 
Уятып, таңы тарта колактан –
Харрас туганым, без бит шул яктан! 
Мөслим ягы ул – еллар узса да, 
Яшь кызлар сыман чыгар бусага! 


