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ИҖАТ – САБАН ТУЕ ЯРЫШЫ ТҮГЕЛ

Ходай гомер бирмеш, мин тәки дә сүземдә тор-
дым. Кайчандыр, теге гасырда ук, «Хәерле иртә!» дип 
исемләнгән тәүге шигырь китабымны Башкортстан 
Язучылар берлегенең поэзия секциясе утырышында 
тикшерткәндә үк: «Күпсенмәгез, агай-энеләр, мин үз 
гомеремдә нибары өч җыентык чыгарачакмын. Моны-
сыннан соң «Хәерле көн!» һәм дә «Хәерле кич!»не»,  – 
дигән идем. План үтәлде. Кем әйтмешли, инде үлсәң 
дә утырып еларлык түгел. Максат-теләгемне тормыш-
ка ашырсам да, җанны уй-хисләрдән биздереп булма-
гач, шигырьләр дә аз-маз языла тора. Шул чакларда 
якын дустым-якташым Госман Садәнең миңа карата 
язган сүзләре искә төшә: «Шагыйрьнең хәерле төне 
дә бар бит әле аның…» Аннары, шагыйребез Мөнир 
Вафинның миңа багышлаган шигырендәге сүзләр дә 
онытылмаган:

Бу хәерсез заманада
Теләк теләүче сирәк,
Шуңа «Хәерле төн!»еңне
Ашкынып көтә йөрәк.
 

Әлеге заманда шигырь китабын ашкынып көтүче 
кеше шул автор үзе һәм бердәнбер хатыны икәнлеген 
белсәм дә, мин, биргән вәгъдәмне бозып, ун елга 
якын арада язылган шигырьләремне җыйнаштырып, 
«Хәерле төн!»емне дә әзерләп бетердем. 

«Римнең китап исемнәрендә ниндидер фатализм 
бар», – дип, бик дөрес язган иде үзенең мәкаләсендә 



шагыйрь Рашат Низами. Әйе, бар! Дөнья – фани, ко-
тылгысыз ласа: бәндә баласының иртәсе, төшлеге, киче 
һәм дә… төне бар. Менә шушы безгә бирелгән кыска 
гына мизгелләрдә, рухың күккә күчкәнче, исемеңне яд 
итәрлек ниндидер файдалы гамәл кылып китәргә омты-
лу адәм баласының иң изге, иң мөкатдәс бурычыдыр. 
Кыла алдыммы мин андый эшләр? Моңа җавапны 
вакыт бирер, мин түгел. Уңдыммы мин, уңмадыммы, 
танылдыммы мин, танылмадыммы? Бу дөньяви со-
раулар белән баш катыру кирәкмәстер. Ә   дан илә 
шөһрәт мәсьәләсенә килгәндә исә, шуны гына әйтәм: 
иҗат – Сабан туендагы кемузар ярыш түгел, анда 
призлы урыннар юк. Хәер, әдәбият мәйданында да 
чәмләнә-чәмләнә бүләк-дәрәҗәләр, мактаулы исемнәр 
алырга тырышучылар бихисап. Ләкин дан ул искән 
җил кебек, үтә дә китә. Ә нәрсәң кала? Күп-күп чүбең 
каламы, бөртек кенә алтыныңмы? Менә бу хакта уй-
ланырга да ярыйдыр. Әйе, дан-дәрәҗәләр – бик тә 
шартлы нәрсәләр ич алар. Үзең исән чакта сөенечтер 
дә, бәлки, ә үзең белән бергә үк иҗатың да «үлеп» 
китсә… оныкларыңа хәтта хурлык. 

Безгә, рухиятебез мәркәзе Казаннан читтә яшәү-
челәргә, бернәрсә дә җиңел бирелмәде һәм бирелми. 
Ниндидер эреле-ваклы казанышларыбызны без, йө-
рәкне каната-каната, үз үҗәтлегебез белән яуларга, 
иҗади уңышларыбызны үз талантыбыз белән даулар-
га мәҗбүр ителгәнбез. Язмыш шулай кушкандыр. 

Тәмле аш зур казанда пешә. Казан безнең рухи 
азыгыбызны да сыйдырыр әле дигән өметем бар. 

Автор



СҮТТЕМ ГОМЕР ЙОМГАГЫН

Бу гомерем төгәл бер көн кебек:
Чыкты кояш, батты аннары;
Хыяллар да җитмәс чиксезлектә
Мин – бер бөртек тузан нибары. 
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* * *
Гомер – калын китап, тузган, саргайган;
Ә бит бите саен кошлар сайраган,
Салкын чишмә бәргән, ярып тауларны,
Умырзая туган, тишеп чал карны,
Төнен йолдызларга сукмак салынган, 
Кемдер кемне сөйгән, көткән, сагынган…

Күптән кипкән ул китапның буявы.
Без – әҗәлнең харап әрсез кунагы,
Кысыр гөнаһларны барлап ятабыз, 
Еллар – көлдә, калган көнне ягабыз,
Шунсы гаҗәп: һаман нидер язабыз.
Җан – китапта, әгәр дә күз салсагыз…

ГОМЕР ЫЗАННАРЫ

Сөенгәнме Әнкәм-Әткәм
Елак малай тууына?
Мич якканнар, ул элгәннәр,
Түзәлмичә улавыма.
Дөнья болай җылы гына. 

Урам багам, күзем элеп
Иске читән ярыгына;
Кайта көтү, керми безгә
Анау сыер ябыгы да.
Дөнья саран сабырына. 
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Күршеләрнең тел йотарлык
Алмалары пешкән икән,
Җилләр тузгып, хет кортлысы
Безнең якка төшсә икән?!
Җилләр бигрәк арык икән. 

Тупыллардан өч кат биек
Тау башына яттым менеп,
Сансыз йолдыз соң мәртәбә
Балкый сихри сәйлән кебек.
Калды Әнкәм, күз-яшь түгеп.

«Анда күмәч тәмле» дигәч,
Чыгып тайдым калаларга.
Кытыкламый шәрә үлән,
Таш шыгырдый табаннарда, –
Була хәлне чамаларга. 

Калада да кояш көләч,
Күкләре дә чүт-чүт зәңгәр,
Шул күкләрне күзләгәндә
Сихерләде илаһ чибәр, –
Күрсә, Мәҗнүн җиргә чүгәр!

Җанаш белән яратышып,
Кыз үстердек, ул үстердек;
Хәсрәт төшсә, басар өчен,
Сулар сибеп, гөл үстердек, –
Кош көнләшер оя үрдек. 

Кызыкмадык малга, данга,
Байлык артса – хөрлек кими,
Мәгәр кала уртасында
Салып кердек биш катлы өй.
Барды дөнья шулай беркөй…
.................................................


