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«ГАДИ ГЕНӘ, ТЫЙНАК БЕР КЕШЕ...»

Якташым Роберт Сәлахиев шигырьләрен укыган-
да, мин туган ягыма кайткан кебек булам. Иксез-
чиксез үзәнлекләрдә үсеп утырган таллар арасын-
да йөрим, кырларда дулкынланган тук башакларга 
карап хозурланам, халык җырларында һаман саен 
телгә алынган атаклы Агыйдел буеннан ата-баба-
ларым яшәгән чорларга – ерак тарихка күз салам, 
күл буйларын сырып алган камышларны сыйпап 
үтәм, күңелләрне сискәндереп тә, җилкендереп тә 
куйган таныш сандугач, тургай моңнарын ишетәм. 
Туган ягымның нурлы кояшы битемнән иркәли, туган 
ягымның назлы җилләре чәчләрем белән уйный...

Шундый заманга килеп җиттек бит: әдәбият мәй-
данына кемнәр генә килми, ә чын күңелдән, үзләре 
белеп, җылы сүз әйтүче, төпле киңәш бирүче, дөрес 
юнәлешне күрсәтүче юк, сорап алырга кирәк. Ә со-
рап алынган әйбер бераз ясалмарак килеп чыга, 
ышандырмый.

Роберт абый турында сораганга түгел, ә җаным 
кушканга язам, чөнки аның шигырьләре күңелемә 
якын. Бер як, бер төбәк кешеләре бит: уртаклыклар 
шактый.

Ерак Актанышта киң әдәби җәмәгатьчелек белеп 
бетермәгән талант ияләре байтак, күбесе инде бу 
якты дөнья белән саубуллашырга да өлгерде. Тый-
наклык – яхшы гадәт, ләкин язган әсәрләреңне үз 
күңелеңдә, район киңлегендә генә калдырмыйча, ил 
күләменә чыгару – шактый зур батырлык, үҗәтлек, 
тәвәккәллек, ныклык сорый торган адым. Өстәвенә 
авылда яшәп, шәһәргә омтылмыйча.

Их син, шәһәр!..
Мине тарталмадың,
Алалмадың олы кочагыңа.
Кызыкмадым яшьтән мин үзем дә
Уңайлыклы җылы почмагыңа, –



дип яза Роберт Сәлахиев. Шуңадыр да аның һәр 
шигыре туган якка, туган авылга, үзе белән бергә 
көн күрүче якташларына, дусларына, туганнарына 
ярату хисе белән сугарылган.

Ул табигатьне шул дәрәҗәдә нечкә итеп сурәтли 
белә, бу матур манзара күз алдына гына килеп кал-
мый, ә, дәвамлы булып, күп вакытка күңелгә сеңеп 
кала.

Кояш чыга, нурлар бөркеп,
Көнчыгыштан – офыктан.
Иң беренче бездә ата
Алсу-кызыл булып таң.

Роберт абыйның бала чагын, яшьлеген сагынуы 
да, үткән тормышына нәтиҗә-йомгак ясавы да та-
бигый: уртаклашыр тәҗрибәсе бар, укучыга әйтер 
сүзләре шактый, ләкин ул күңеле белән һаман яшь.

Авыл малае мин гади генә,
Мин аерым үзем бертөсле.
Җаным, тәнем белән хезмәт сөйгән
Гади генә, тыйнак бер кеше.

Минемчә, барысы да аңлашыла. Шагыйрь үзе 
хакында язган юллар гади дә, дөрес тә, ихлас та. 
Хәзер син үз бәяңне бир инде, укучым! Роберт 
Сәлахиев шигырьләре синең хозурыңда!

Ленар Шәех
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МИН ТАҢНАРГА ГАШЫЙК

Офыкларга карап каршы алам
Өмет таңнарымның атуын.
Мин таңнарга гашыйк, шуңа, ахры,
Көтеп алам көн дә кайтуын.

Карап таң аттыру – олы бәхет,
Җәйләремдә бигрәк сокланам.
Мин бөтенләй башка, үзгә ул мәл –
Рухи азык белән тукланам!

Көн яктыра. Томан күтәрелә...
Чыклар төшә чәчәк таҗына.
Иркәләнә таллар, сандугачлар
Кояш җылысының назына.

Былбыл сайравыннан моңнар алам,
Илһам алам язар җырыма.
Алсу таңда туган шигырьләрем
Үссен димен иҗат кырымда.

Таңда гына былбыл моңлы сайрый,
Таңда гына хисләр уяна.
Таңда туган хисләр тоткарлыксыз
Йөрәк түрләренә юл ала.

Офыкларга карап, мин телимен
Ил-көнемнең исән-саулыгын.
Мин таңнарга гашыйк, туар көнгә,
Шуңа, ахры, күңлем саф минем.

                                                2014
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БУ – МИНЕМ ТУГАН ЯГЫМ

Мин шушында атлап киттем,
Үттем борма юлларын.
Монда үтте хыял катыш 
Җырлы гомер елларым.

Күрегезче, карагызчы,
Бу – минем туган ягым!
Кендек каным тамган җирем,
Ясаган тәүге адым.

Монда таптым, – авылымда, –
Җирдән таптым бәхетне.
Монда кордым, үз җиремдә,
Үз дөньямның тәхетен.

Кырда эшләп, тын алганда,
Җир авазын тыңладым. 
Бу авазлар беркайчан да 
Йөрәгемдә тынмады.

Дулкынлана кырда иген, 
Уралышып җил белән. 
Куанычтан кул чапкандай,
Күктә тургай җилпенә.

Борыннарны ярып керә
Икмәк исе, бал исе. 
Үзәннәрдә җанга дәва
Җиләс һава, тал исе.
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Яңгырдан соң шул таллыктан
Былбыл җыры тарала. 
Чикерткәләр кушылалар, 
Йөрәккә май алар да.

Урам, ялан, су буйлары 
Чума кичен моңнарга. 
Биргәненә шөкер кылып, 
Саулык телим таңнарда.


