
ТАКТАШ ТАВЫШЫ

Һәр кешенең үз Байроны, үз Пушкины, үз Тукае булган 
кебек, үз Такташы да була. Ул аңа еллар буе килә, якы-
найганнан-якыная, шагыйрьнең уйларын һәм ялкынлы хис-
ләрен аңлаганнан-аңлый, ул яшәгән чорның таләпләренә 
төшенә... Шигырь – югары сәнгать әсәре генә түгел, беренчел 
мәгънәсендә каләм иясенең киләчәк буыннарга юллаган фикер 
тупламы, әйтер сүзе. Анда милли үзенчәлек, гасырдан гасырга, 
шагыйрьдән шагыйрьгә күчеп килгән милли код яшеренгән: тел, 
гореф-гадәтләр, мәдәният, тарих...

Такташ белән тәүге танышуым башлангыч сыйныфта бе-
лем алганда булды. «Караборынның дусты» хикәясен яратып 
укыганым хәтеремә сеңеп калган. Моннан йөз ел элек бул-
ган Октябрь инкыйлабы алып килгән бәла-казалар, җәмгыять 
төзелешен тамырдан үзгәртеп, яңадан корырга мәҗбүр иткән 
үзгәрешләр, чорның сәясәте, кызыллар – аклар көрәше авыл 
малае Әйдүк һәм аның дусты Караборын исемле эт язмышы 
аша ачыла. Аларны кызганып та, ахырда сөенеп тә куясың.

Карак мәче һәм артык кызыксынуы, үз вазифасына тугры 
булуы аркасында әби алдында «угры» исеменә «лаек булган» 
эт турындагы «Тәүфыйклы песи» шигырен кемнәр генә белми?! 
Аның эчтәлеге һәркемгә таныш.

Ахыры кавышу белән тәмамланган «Мәхәббәт тәүбәсе» поэ-
масын, «Мокамай»ны, «Алсу»ны, «Ак чәчәкләр»не һәркем белә, 
аерым юлларын яттан хәтерли. Шагыйрь әсәрләре күңелгә 
бернинди тоткарлыксыз уза, аңга сеңеп кала. Балачакның, 
яшьлекнең якты бер хатирәсе кебек алар. Саф һава үпкәләрне 
чистарткан, тормыш матурлыгы дөнья мәшәкатеннән авырай-
ган башны җиңеләйткән шикелле.

...Мәхәббәт
Ул – үзе иске нәрсә,
Ләкин
Һәрбер йөрәк аны яңарта,
Тиле яшьлек ярты гомрен бирә
Аның хисе белән янарга...
...Ана –
Бөек исем,
Нәрсә җитә ана булуга!
Хатыннарның бөтен матурлыгы,
Бөтен күрке ана булуда...
              («Мәхәббәт тәүбәсе»)

Салкын карга басып, Алсу килә:
Үзе көлә,
Үзе сөйкемле,
Үзе усал,
Үзе болай бер дә
Усал түгел кебек шикелле...

                                 («Алсу»)
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Менә кайда ул чын танылу, халык мәхәббәте, чын шагыйрь-
лек!

Ә «Җир уллары трагедиясе» – шигърият һәм драматургия-
нең тыгыз бердәмлеге нәтиҗәсендә туган, ике агымның кушы-
луыннан барлыкка килгән, иң якты энҗе бөртегедәй ялтырап 
торган милли җәүһәребез.

Бөеклек әсәрләр саны белән билгеләнми. Аларның камил-
легеннән, ихласлыгыннан, дөреслегеннән, матурлыгыннан бар-
лыкка килә һәм еллар, гасырлар чиген узып, бүгенге көндә дә 
яшәвеннән туктамавы белән безне таң калдыра.

Шагыйрь, «Киләчәккә хатлар» дигән поэмасын язып, үзенә 
һәм иҗатына киләчәк гасырларда да яшәү юрап калдырган. 
Каләм иясе, бигрәк тә татар юрап китерә бит ул! Шулай булгач, 
шигърияткә соклану, аны аңлау, аңа төшенү белән беррәттән, 
ул әсәрләрне яшәтү дә безнең һәм киләчәк буыннарның бу-
рычы булып тора.

Без Такташны беренче чиратта шагыйрь, аннары драма-
тург буларак беләбез. Ул ялкынлы публицист та. 1931 елда 
шагыйрь Актаныш районының Такталачык авылына команди-
ровкага килә һәм күмәк хуҗалык оешу вакыйгасын «Таң» дип 
исемләнгән очерклар циклында бәян итә. Бу хакта аның ха-
тыны Гөлчәһрә Такташева-Мансурова болай дип искә ала: 
«Сыркыдыдан кайткач, без Актанышка киттек. Һади ул районга 
командировка сорап алды. Актанышта без минем энем Камил 
Мансуровта тордык. Һади, Актаныштан көн дә Такталачык 
авылына барып, «Таң» колхозы хакында очерк язып йөрде». 
Бу – аның соңгы сәфәре, ә Такталачык – минем туган авылым. 
Шунысы куанычлы: «Таң» күмәк хуҗалыгы бер гасырлык гомер 
бәйрәменә ныклы адымнар белән баруын дәвам итә...

Бу китапны төзегәндә мин шуңа игътибар иттем: Такташ 
шигърияте караңгылыктан яктылыкка килеп чыккан озын юл 
кебек. Күңелдә якты, матур, җылы хисләр уяткан әсәрләрне 
укуы рәхәт бит, кешенең асылы шуны сорый.

Кичәге матурлык бүген үлсә,
Бездә туа аның яңасы.
Безнең тупас куллар – киләчәктә
Туар матурлыкның анасы, – 

дип яза шагыйрь, чал гасырларга ялкынлы сүзен яңгы ратып, 
бөек халкыбызның, туган телебезнең, милли әдәбия тыбызның 
яшәячәгенә чын күңеленнән ышанып. Амин, шулай булсын!

Ленар Шәех
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1916

ГАЗРАИЛЛӘР

(1914 елгы Европа сугышына каршы)

Тау өстендә утырган ул, уйга баткан;
Канатлары талган килеш, җиргә яткан;
Маңлаенда – нурлы йолдыз; күзләренең
Шәүләсеннән офыкларда таңнар аткан.
Таңнар аткан, күрнеп тора ерак илләр;
Яшрен генә аңа килеп сөйли җилләр:
– Фәрештәкәй, кач бу илдән! Монда вәхшәт,
Монда үлем, монда патша – газраилләр!

Ул фәрештә моннан бик күп еллар элек
Бу йолдызга күктән очып килгән иде. 
Төзер өчен мәңге рәхәт – бәхет багын,
Кызыл гөлләр чәчеп, сулар сипкән иде.
Сипкән иде...
Җырлый-җырлый мәхәббәт һәм күк көйләрен,
Җир йолдызын тезеп, җәннәт иткән иде;
Бизәр өчен җәннәтен ул, гөлләр өчен
Тагын очып кире күккә киткән иде.
Киткән иде...
Күчеп тиз-тиз бер йолдыздан бер йолдызга,
Бик күп еллар матур гөлләр җыеп йөрде...
Кайтса кире җир өстенә: нинди дәһшәт!
Сөякләрдән – таулар, каннан күлләр күрде.
Котырган ил... Болгый-болгый кулларында
Ялтырата сөңгеләрен. Юлларында
Үлгән ирләр өелеп кала, аунап шунда;
Җәһәннәмдәй утлар уйный уңда-сулда.
Хәят иле – матур йолдыз – янып сүнгән;
Тапталып гөл баглары көлгә дүнгән;
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Матур кырлар, бәхет-җәннәт урманнары
Гакылсызлар йорты булып әверелгән.
– Кемнәр алар, җәннәтемә кемнәр килгән?
Нинди явыз ерткыч җаннар?
Кайсы илдән?
Җавап бирми берәү дә... Тик, үкреп-үкреп,
Туплар оча фәрештәнең баш өстеннән.

Тау өстендә утырган да уйга баткан;
Канатлары талган килеш, җиргә яткан;
Маңлаенда – нурлы йолдыз; күзләренең
Шәүләсеннән офыкларда таңнар аткан.
Таңнар аткан, күрнеп тора ерак илләр,
Яшрен генә аңа килеп сөйли җилләр:
– Фәрештәкәй, кач бу илдән! Монда вәхшәт!
Монда үлем! Монда патша – газраилләр...
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КАРАҢГЫ ТӨННӘРДӘ

Уем зәкъкум* булып агыла
Коры, кансыз тамырлардан;
Хыялым – бер тирән сахра,
Суык җилләр исә анда.

Йөрәгем мәңгегә сүнде
Кылыч, уклар ярасыннан;
Үләм мин дә – китәм инде
Явыз «җеннәр» арасыннан.

Калыгыз инде иркендә...
Китәм мин, ташлыймын җирне.
Фахиш җир! Куеныңа шомлы
Еланнар ояласын инде!

Очам күккә – кайда пакьлек,
Керәм анда, җуеп эзне.
Йөрермен анда мин ялгыз,
Ләгънәтләп мәңгегә сезне.

Китәм, юк, төшми калмас бу
Минем каргыш, сагышларым,
Тыныч бирмәс, ерактан 
Иштелер ямьсез тавышларым.

* Зәкъкум – агу.


