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Лена Мингалиева

Кереш  суз.

Кеше кунелендаге тойгыларныц агышын елга агы- 
шына охшатып була микан? Могаен, буладыр. Куцел 
агышынын, да ярсып шаулаган гайратле бусагалары, 
ж,аелеп аккан тугайлары, шомлы чоцгыллары Ьэм чит 
кузлэргэ куренмичэ гена, сабыр Ьэм тын гына гомерлек 
уйга калган яр куеннары була.

Аларны газиз кук йвзе гена кура Ьэм ацлый. 
Иэркемнец албитта уз куге, уз куцел агышы...

Ян,гыр м$,иле табигатьнец, серле халате. Кинат искан 
ж,ил кебек яиса коттереп килган яцгыр кебек туа шигъри 
хис та. Гомер сукмагында аллы-голле чачаклар гена бал- 
кып утырмый. 0леге сукмакга кешене зур югалтулар, 
кеенечлэр сагалап тора. Лэкин, барыбер, яшау-бахет.

Куцелеца доньянын, яцгыр иле кагылган икан, син 
гамьсез гена яши алмыйсыц, Тормышыцныц, яшаешецнец 
Ьар мизгеле сузларгэ куча, шигырьга аверела...
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Безнен гомер-бер ыизгел

Бер гомергэ тиц тугелме,
Сызылып тац, ату лары?
Тира-якны нурга кумеп,
Кояшнын, балкулары?
^аннары ма дэва була,
Эчсам чишма суларын.

Хатфа уланнарда аунап,
Тынлыйм тургай моцнарын.
Иарбер мизгел-бер гомер бит, 
Ацлап кына агэр яшаеан.
Туган ?$ирнец, еейган ярныу, 
Кадерларен агар белсэц,.
Ж,иллар белан кире кайтмый,
Узган яшьлек еллары. 
Оныталмаслык бер мизгел бит, 
Безнен, тормыш еллары.

Яшьлек уткан, картлык я^иткан, 
Куцел гена калган яшь килеш. 
Яшьлегемне уйлап салып куям, 
Хатер сандыгыма шул килеш...

Мин яратам сине, тормыш!
Язын,, кезец, г^эен булганга, 
Салкын кышта я$,ылы тыныц белан 
Ж,аннарыма сулыш ерганга.
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Лена Мингалиева

* * *

Безнеу, куцел-бэллур савыт кебек, 
Ялгыш суздэн кун,ел кителэ. 
Эрнетмэгез ж,анны авыр сузлэр белан, 
Болай да бит яшем тугелэ...

Язмышлардан сабак алу,
Булса да безгэтаныш.
Тик нига соц ялгышларны,
Узгартэ алмый язмыш...

Кезлар житсэ~мон,суланам,

Утте диеп, тагын >$эем...
Ник боегып торам эле,
Алда эле тормыш язым!

Тормыш-дицгез, кем ялгышмый?
Бу донья корабында.
Куркып калма, алга кара,
Бирешмэ дулкыннарга!

Сагынуларым шундый кочле,
Т у за  алмам инде тесле.
Ашкынамын синец, янга- 
Узып китеп искан ж,илне.
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Безнен гоыер-бер мизгел

* * *

* * *

Яцгыр тамчылары тараз какты, 
?£ылы ж,иллар мине назлады. 
Кеттереп лэ килган яцгыр тесле, 
Сунган хислэр кабат яцарды. 
Куцелема керде яцгыр н^иле,
Гуя яшьлек кайтты яцадан. 
Ж>ылы яцгыр бахет алып килде, 
Я шву шатлыкларын кабаттан. 
Яцгыр аша синец сынны куреп, 
Кулым сузып син,а Йегерам!
Кук кукраса, югалырсыц диеп, 
Кочагыца кереп сыенам.
?j$,afire яцгыр, яу син, айдэ, 
Килдец бит син ж,иллар белан. 
Серле халат-шундый рахат, 

Аерыласы килми шул синнан.

Акыллы булалмадым, 
0йтелмагэн сузлэрем. 
Магьнасезга яшамадем,
И зге булды уйларым.
Гомер утмаде лэ акияттай, 
Шатлыкны да бирде чамалап. 
Югалтулар булды байтак кына, 

Сыгылмаска булды бер сабак.
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Лена Мингалиева

* * *

* * *

Я рты гомер артта калды, 
Чэчлэремэ инде чал керде.
Куцел генэ нига гел сыкранды, 
Кемне сагынып шулай яшэлде? 
Доньям тигеэ, бар да ж,итеш, 
Нигэ сон, юк ж.анга тынгылык? 
Сулар Ьавам чиста булсын диеп, 
Ходайдан мин сорыйм тынычлык.

Донья мэшэкатен куып,
Вакыт улчэулэрен оныттык. 
Ялгыш басып шул улчэугэ, 
Язмыш ялгышларын уэ иттек. 
Уйланулар мица тынгы бирми, 
Кайда ялгыштым а щ , ацламыйм? 
Бу боталчык донья узе серле, 
Яамышымны барыбер каргамыйм. 
Ялгышларым мине гелэн,
Артка таба тарта сыман.
Тамыр г^эйгэн чуп улэндэй, 
Урмэкучтэй сырып алган...
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Безнен гоыер-бер мизгел

Y кенэсец, иртарэк дип, 
Килмадем дип бу деньяга,
Соу, килсан, дэ, эйтче мина, 
Нэрсэ кылдын син файдага? 
Син.дускаем, Ьич кайгырма, 
Соцладым, дип, бу донья да. 
Кеше килэ-китэр очен,
Э э калдырып бу ж,иЬанда.

И , бер аллам!
Мин бит синец бер факыйрен,. 
Бирче мина бер кицэшен,, 
Кайда синен, бар кодрэтец? 
Бэндалэрен, бит онытты, 
Изгелекнец г&ан рахатен. 
Мархаматсез бозык ж,аннар 
Кубэялар бездан алда.
И , ходаем, бир син акыл, 

Ялгышлардан узен, сакла.

Акыллылар белан исэрлар 
Синен, янда бик куп булыр, 
Ялагайдан ерак йерче —  
Ышанычыц белан уйнар.
А гу бирса,агар аксакал,

Бер ни булмас,эчсэц да син. 
Икейезле бал бирса дэ,
Сак була кур, читка тук син.



Лена Мингалиева

* * * Яшэу кечем артсын дисэу,,
Мескен булма.булма ялагай. 
Яшеннэрдэй яшьнап яшэ,
Булма алдатучан налагай.
Ю ддаш итеп сайла тугры дусны, 
Мескенлекне гомер сейма син. 
Горур булсын башыц, уец изге, 
Кеше ялгышыннан келмэ син. 
Егыласын, икэн, тор да,йегер! 
Ялгышларыц артта калдырып. 
Гарип кун,ел белан яшэу читен, 
Яшэ н^ирдэ утлар яндырып.

Куцелдэге минем тойгыларым, 
Елга агышына охшаган.
Ж,эелеп агып иркен тугайларга, 
Куе урманнарга сыенган.
Шомгыл чоцгылларны урап узып, 
Борылышта туктап калмаган. 
Бэрелмичэ каршы ярларына, 
Сабырланып кына тик аккан.
Су агышын бары куреп тора, 
Зэн,гэр куктэ йезгэн болытлар. 
Яшьлек адымнарын саклап калган, 

Елга буйларында сукмаклар.
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Безнен гомер-бер мизгел

Ж > ы р л ам а  си н  м и н а  ш у л  й& ы ры нны , 

С у з л э р е н н э н  а х р ы ,  и с е р д е м .

Хэйран калып синец моцнарына, 
Кыяларга килеп бэрелдем. 
Челпэрэмэ килде хылларым,
Бар максатым, яшэу рэвешем. 
Иолдыз булып куккэ атылдым да, 
Очкын булып д$,иргэ сибелдем. 
Бэллур савыт кебек ватылдылар 
Куцелдэге кайнар хислэрем. 
Л^ырладыц да, китеп бардыц, 
Ишетмэден, йврэк тибешен.

Язгы  тацда тэрэзэмне ачам,
Кояш ж,ырын ишетеп куанам. 
Ай-кояшны, якты кенне куреп, 
Ш ушы халэтемэ шатланам.
Тан, я&иледэй куцелем ж.ырлый, 
Иокы керми кузгэ бу танда. 

Иолдыэлар да ничек н^емелдэшеп, 
Атылалар серле щ,иЬанда. 
Иолдызларга карап соклануым, 
Килэ минем бала-чагымнан. 
Иолдызлардай балкып яшик, дисэн, 
Китмэ, жаным, минем янымнан.
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Туган ягым, сина кемнэр генэ, 
?^ырламаган сагыну и&ырларын. 
Сары конбагыштай сагышланып, 
Иокысыз уткэрмэгэн тацнарын. 
Донья куып, машакатьлэр белан, 
Кон артыннан кеннар утса да. 

0эелэ  узэк, сызлый куцел,
Туган яктан я^иллэр иссэ да. 
Ислэремдэ Ьаман чишмэлэрнен, 
Челтер-челтер аккан н^ырлары.
Бер кайгысыз чаклар синда уткан, 
Акбуз аттай бала чакларым. 
Болыннарда алсу чачэклэрнец 
Хуш  исларе нига онытылмый?
Туган якларымнын, моцнары 
Кунелемдэ Ьаман, Ьич тынмый. 

Яшел тугайларда айлы кичлар,
Берга каршылаган алсу тан,нар... 
Хатиралар белан Ьаман яшим, 
Онытылмый икэн ж,ан дуслар.
Чит й£ирлэрдэ яшим, купне курдем, 
Бер ни ж,итми туган ягыма. 
Болытларга ияреп, кошлар кебек, 
Кайтсац икэн яшьлек язына...
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Безнен гомер-бер мизгел |

Тормыш юлы-тузанлы юл.
Иста аньщ Ьэрбер сукмагы. 
Акыл белан яшалсэ дэ кебек, 
Бирде тормыш авыр тукмагын. 
Акыл Ьам хис, а йврагем кая? 
Нига бирми берэр кицэшен? 
Элла булдым гел сацгырау, 
Ишетмэдем йврэк тибешен... 
Гомер уза, диеп, кайгырмаем, 
Узмады ул бушка, мон,-зарда. 
Якты квннэр, зур хыяллар, 
Алсу таннар-барыр юлларда. 
Яэмышка мин упкэлэмим, 
Иэркемнен бу и$,ирдэуз юлы, 
Бэхет дигэн олы тешенчэне 
Уэе таба, узена юлдашны. 
Уфтанмаем, дуслар, алда-гомер, 
Йерэк тибэ, димак мин яшим. 
Сандугачлар кебек яэгы тан,да, 
Бергэлашеп яшик герлэшеп.
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Сагынулзрым язгы ташкын кебек, 
Куцелкэем Ьаман сагышта.
Язмыш йортэ безне чит и$,ирлэрдэ, 
Туган ягым калган еракта. 
Вакытларга ияреп яшьлек узган, 
Чит ж,ирлэрдэ гомер итсэм дэ, 

2^5,иллэр кебек уткэн,эй,яшьлегем, 
Онытылмый еллар утсэ дэ...
Еллар уза бара, йорэк туза, 
Сагышлардан эллэ сызылып. 
Сагынамын гузэл яшьлегемне 
Чишмэ жырларына кушылып. 
Кайтып булса икэн яшьлегемэ, 
Сандугачлы авыл киченэ.
Бэхет кошы кебек очып кына 
Мэхэббэтем,яшьлек иленэ.
Гомер буе сагынып яшэлсэ дэ,
Чит а^ирлэрдэ ятлар булды иш. 
Коннэр утэ, тормыш дэвам итэ- 
Кунел генэ Ьаман яшь килеш.
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Безнен гомер-бер миэгел

С агы ш

Ж>ан яртысым, кайда сон, син? 
Ж.ырда гына калдын, алла син? 
Кайтавазым кебек сине кеттем, 
Эллэ инде булдьщ искэн я$,ил... 
Чэчлэремнэн бары энкэм кебек, 
Назлы итеп >$иллэр сыйпады. 
Ярты г^аным гелэн сыкранды шул, 
Тешлэрендэ елап уянды...
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Энкэй ж ы ры

Сагышлардан куцелем арнегэнда, 
Иска теша энкам ж,ырлары,
Ул г&ырласа-кошлар тына иде, 
Ян,гыратып ялан буйларын. 
Синнэн кучте инэй, бары синнан, 
Туган ж,иргэ булган мэхэббат, 
Авыл каен ж^ырлап эштан кайту, 
Булган икан рахат Ьэм лэззэт. 
©йраттен, син:изгелеклар кылып, 
Матур яшэгез дип, балалар. 
Онытылып бара нэсихатец, 
Балаларын-донья куалар. 
Тошларга да сирак керэсец, син, 
Тынычмы соц яткан урыньщ? 
Укенечлэр белан яшалсэ да,инай, 
Гомер ута сине сагынып. 
Мендарларга башым терау белан, 
Килеп басасын, кук каршыма. 
Иокла балам, диеп эндзшасец, 
Кайгы килмасен дип, башына.
Эх, кайтарып булса икан,
Ш ул чакларны, синен моцнарны, 
Ялгышулар булмас иде кебек, 
©эгэламас иде 2£,аннарны...
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Беэнен гомер-Оер мизгел

Гомерлэр уза икэн, 
Кулмэклэр туза икэн. 
Агым судай вакытларны 
Туктатып булса икэн. 
Искэн ждллэр исэ икэн, 
Яшэу яме нидэ икэн? 
Биек тауга менгэн чакта, 
Янэшэмдэ булсан^кэ** 
Кыялар биек икэн, 
Тубэсе куккэ й^ и т к э н . 

Менер вчен уз кыяца, 
Баскычлар куйсан, икэн.
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* * * Гомер ярым-татлы назым, 
Назларыца мин сусадым. 
Кил син мица колач ж,эеп, 
Утмэгэн бит яшьлек ж,эем. 
Яшьлегемдэй назлы чагым, 
Булэк итэм сею назын. 
Искэ алыйк яшьлек тацын. 
Сандугачлы куцел моцын. 
Ицнэренэ башым куям, 
Кузлэремдэ шаян очкын. 
Тойгыларым квчле >$илдэй, 
Иерэклэрдэ уйный дулкын. 
?]£аннарыма двва булып, 
Яшэ тугры ярым булып. 
Язгы и&илдэй назлы булып, 
Карт имэндэй тер эк булып.

М Б У  « Ц е н т р а л и з о в а н а  
б и б л и о т е ч н а я  смете
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Безнен гомер-бер мизгел

К ы зы м а

Менэ син да усеп л^иттеа,, 
Тал чыбыктай нечкэбилец. 

Акылыца, буй-сыныца, 
Кузлареца-куз тимэсен.
Эле булса куз алдымда 
Тэпи атлап киткэн чагыу,. 
«Э ни» дигэн татлы сузен,, 
Бик яратам, сине, кызым! 
Бахетле бул, кызым минем, 
Юлларьща гел ак жэйма! 
Тормыш юлыц шатлыклардан 
Балкып торсын синец, айда! 
Телэгем бер син,а кызым: 
Кунел сойганецне эзлэ!
Эзлап тапсац-Ьич югалтма, 
Пар алмацны узен ©з ла!
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Язлардан сею эзлэдем.
Ж,ылы г^илдан, н$,айге кичтан. 
Сею килер сыман иде, 
Кабатланмас хислар белан. 
Бетен доньям шатлык иде, 
Мэхэббэтем шундый кочле, 
Назларым да сица иде,
Тан, нурыдай алсу тесле. 
Язлар инде куптан уткан, 
Салкын коз да килеп ж,иткан. 
Сары яфрактай езелеп,
Мине сею ташлап киткэн...

Сандугачнын, уз моцы бар, 
Узенэ тин, иш-яры бар.
Сица гына ж,ырлый торган, 
Минем матур ж,ырларым бар. 
Аккошлардай парлы булсын, 
Икебезнец барыр юл.
Парлы булсын канатыбыз- 
Яшау яме шунда ул.
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Безнен гомер-бер мизгел

Энкэм рухы

0нкэм сузе йерэгемда, 

Бэгырьлэрдэ-ин, турдэ.
Еллар ута, онытылмый,
0нкэй сузе-кун,елдэ.
Авыр чакта иска теша,
Энкэй сузе-рухи азык: 
«Ялгышларпы кабатлама,
Акыл белой яша, кызым!»
0 й , син, тормыш, ник катмарлы? 
Елатасыц, колдерасец^,
Энкэем дэ юк янымда,
Бирер иде бер кин,эшен.
Тормыш давыл дисэлэр Д0 , 

СаЛКЫ Н Н^ИЛЛ0 р  ИСС0Л0 р  Д0 , 

Давылларга каршы торам, 
0 нк0емнец рухы бел0н.
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Син минем ж,анымнын, яртысы, дип, 
Эйтер ж,анны мин дэ эзлэдем... 
Эзлэдем дэ, лэкин табалмадым, 
Бэгырьлэрем теленеп еладым...
Агым сулар белэн акты бугай, 
Яшьлектэге минем телэклэр.
©мет белэн гелэн яшэсэм дэ,
Бергэ типми безнен йерэклэр.
Язлар г&иткэн саен минем куцел, 
Нидер квтте, никтер ашкынды. 
Тэрэзэмэ бэргэн яцгыр белэн, 
Сагышларым тагын юылды. 
Язмышымны Ьавадагы 
Айга тицлим, белмим, нигэдер...
Ул да ялгыз, зоЬрэ йолдыз аны,
Тау, атканда гына убэдер...
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Безнек гомер-бер мизгел

И, вакытныц агышлары,
Бу гомер барышлары. 
Ярларына бэра дулкын, 
Онытып сагышларын. 
Дулкыннарны кичу очен, 
Кирак янда чын дуслар. 
Дуслар булса-яшэу ж,инел, 
Матур утэ гомерлэр. 
Авырлыклар килса эгар, 
Кем суза ярдэм кулын? 
Дуслар белэн яшау ямьле, 
Кем бела анын тэмен? 
Гомерлэрнец кадерен белеп, 

Яшик без дуслар белэн.
Бер тугандай бергэлэшеп, 
Шатлыклар белан гелэн. 
С ез дусларым-ярты бахет, 
Авыр сакларда терак.
Ш уна кура бер-беребезнец 
Кадерен белергэ кирак.
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Яшьлек утэ диеп, хафаланма, 
Гомер бит ул аккан сукебек. 
Тормыш-моцсу ж,ырга ошаса да, 
Дэртле ж,ырлар белэн без я шик. 
Вакыт уткэн саен, еллар белэн, 
Акыл керэ, безне узгэртэ.
Яшьлек ялгышлары артта калды, 
Тик нэрсэдер ж,аныц эрнетэ?.. 
Моцсуланма эле —  гомеркэец, 
Бушка утмэгэн бит, заяга. 
Тормышына булэк —  балаларыц,, 

Алар Ьэрчак синен, янында. 
Сыкранмыйча утеп чыктыц, 
Сикэлтэле тормыш юлларын.. 
Яшэу яме белэн соенеч бирэ, 
Оныкларыц —  синен, дэвамыц.



Безнен гомер-бер мизгел

Исецдэме, ж,аным, безнен, яшьлек, 
Агыйделнец, алсу тацнары?
Искэ алып, мин дэ сагышланам, 
Хэтеремдэ-яшьлек еллары... 
Эрнемэче, йврэк, уткэннэргэ 
Юллар инде куптэн ябылган. 
Тормыш дицгезлэрен аерым кичтек, 

Араларга киртэ корылган. 
Твшлэремэ кереп, уянамын, 
Хэтеремдэ Ьаман май кичем. 
Шомырт чэчэклэрнен, исе белэн, 
Ж,ырлап узган минем яшьлегем!

Очрашудан, хушлашудан,
Тора безнен, яшэу яме.
Айрылышу авыр булса,
Очрашуы бигрэк кунелле.
Салкын чишмэ суларыдай,
Мэцге аксын безнен гомер. 
Гомерлэр бит безгэ булак, 
Кадерлэрен белу зарур.
Ж,ылы кояш нурларыдай,

Якты булсын хыяллар,
Айрылмыйча ж.ырлап яшик —  

Янда булсын балалар.
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Яш ь чагында донья матур.
Кызлар —  гузэл, асыл —  егетлэр. 
Без бирешкэн вэгъдэлэргэ, 
Баглыйбыз зур еметлэр.
Тормыш девам итэ, вакыт утэ, 
Эллэ кая очкан вэгьдэлэр. 
Тупасланган куцел, упкелешеп, 
М эгьнэсезгэ уткэн куп коннэр. 
Куцел гелен сулытмачы, багырь, 
Алсу идем мин де яшьлекте... 
Булек итеп биргэн ак чэчэгец- 
Авыр суздан шулай тиз шицэ... 

Куцелемдэ Ьаман бушлык,
Гомер буе кеттем синнан наз, 
?^ылы сузец, куз карашыц 
Кичкан икэн ахры, миннан ваз... 
©лешен,э тешкэн кемешен, дип, 

Яшэу ахры, дерес тугелдер. 
Гомерлар бит берэу гена кила, 
Матур яшэу безгэ тиештер. 
Эйтелмэгэн сузлэр йэраклардэ, 

Кун,ел генэЬэрчак сагышлы. 
Кайтыйк бергэлэшеп яшьлеккэ без, 
Сон, тугелдер-тезэтик ялгышны.
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Беэнец гомер-Сер мизгел

Яраттым шул узецне. 
Елмаюлы йезеце. 
Ж,аным-танем кабул итте. 
«Соям» дигэн сузеце. 
Махаббатле сузлэр белан. 
Арбаттыод син куцелне. 
Саф куцелем бары синдэ, 
0 с  ир иттец йерэкне.
Ярым бул син,диден,, 
Сузларецэ ышандым. 
Яратуым квчле иде,
Сица гына табындым. 
М эхэббэт бит-серле донья, 
Була икан анда ялгышлар. 
Яратусыз-денья гамьсез, 
Булмасын тик сагышлар.
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* * # Иарбер сары-алтын тугел, 

Тормыш ул тоз ялата.
Асыл ташлар ялтырашып, 
Гомер буе сине алдата. 
Алдашулар, алданулар —  
Тормышньщ бер мизгеле. 
Салкын К03ДЭ тэрэзэц0 
Усал ж,илл0р каккан шикелле. 
Кызганыч ки.буденьяда, 
Алыш-биреш алга куелган 
Кешелэргэ булган олы хормот, 
Куцеллэрд0 ахры, куелган...
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Безнен гомер-бер мизгел

Онытма

Кайчак безнен, куцеллардэ 
Исталеклар икэн я^уела.
Бик кыскара икэн хатер,
Биргэн вэгъдаларен, онтыла. 
Онытыла дуслар иэгелеге, 
Туганыцнын, йерак ж,ылысы. 
Эреланеп, аллэ кемнар булып, 
Яшибез ла икан ваемсыз. 
Уткэнецэ син ишеген, япма,
Барла :купме хата-ялгышын,? 
Гамьсез булма, эйт н^ылы суз, 
Ж,ылы суз ул-ж,аннар азыгы... 
Ялгыштым шул, кичер диеп,
Гафу сорау аллэ авырмы? 
Куцеллэрдэн юшкын китар иде — 

Бер елмаю алла кыенмы?

Иерэгендэ мина урын юк, 
Оныткансыц безнен,уткэнне... 
Минем сузне, минем йезне, 
Карашымны, минем сеюне...
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* * * Бу деньяда яшэулэре и^ицел, 
Дусларыбыэ янда булганга.
А  чу тотма тормышка син, 
Кеенечлэр кубрэк булса да.
Син яшисец гел сокланып, 

Тормышын,да алсу тацнарга,
Бу деньяда эле моцнар яши, 
Рэхмэтле бул нурлы г^иЬанга. 
Ничек яшэсэц, дэ, кабул ит син, 
Бу деньяны шулай бар итеп. 
Яшэу-бахет, узе шатлык икэн, 
Ходайдан син сора туземлек. 
Кайгырма син, гомер уза диеп, 
Безнец, гомер эле узмаган. 
Яшьлектэге ялкын учакларын —  
Бездэн башка кемнэр кабызган?
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Безнен гомер-бер мизгел

Ак кышларда ап-ак карлар, 
Карашларым ак карларда.
Бар булмышым сезнец янда, 
Торып калган бураннарда. 
Энж,е кар дай яца жырым, 
Каралмаган Ьич хислэрем.
Ак карлардай уйный-оча, 
Куцелдэге ак телэгем. 
Яшэуечен вмет биреп,
Ява тагын ап-ак карлар.
?J5,aH и^ылымны сезгэ бирэм, 
Алда эле ап-ак юллар. 
Бурандагы ап-ак кардай, 
Булсын тормыш юлларыбыз. 
Каралмасын уйларыбыз, 
Балкып торсын бар доньябыз.
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Авылыма кайттым ?$айге ялга. 
Куреп килим диеп дусларны. 
Туганнарныц, хален белеп,
Иске алып яшьлек елларын.
Су буенда таллар минем кебек, 
Чишмаларгэ иелеп су эча. 
Сагынуымны сейлим талгын >$,илгэ, 
Керер диеп минем хэлема.
Элла мин уэгарган, элла авыл,
Гик сандугач моцы шул килеш. 

Зифа каеннарым да картайган, 
Кун,ел гена калган яшь килеш.
Су буенда, яшь чактагы кебек 
Янгырамый гармун мон,нары,
Бары тасмалардан, тенне ярып, 

Ишетела чит ил й$,ырлары...

II



Еезнен гомер-бар мизгел

Туган конец, котлы булсын, 
Барлык деньян, нурлы булсын! 
Кышныц, ап-ак карларыдай, 
^аныц-твнец, чиста булсын! 
Яэгы кояш нурларыдай,
Якты булсын хыялларын,. 
^ан-дусларын, янда булсын, 
Шатлыгын кур балаларнын,. 
Кайгы-хэсрэт урап узсын, 
Сине тормыш юлларында, 
Гомерлэрец озын булсын, 
Мехэбэтле учагьщда!

М
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Елларым

Купме еллар безнен, утелгэн, 
Сеенечлэр булган бу л$,ирдэ. 
Шаулап-герлэп язлар килгэн, 
Бэхет килгэн безгэ ж,эйлэрдэ.

С ез елларым, ашыкмагыз, 
Калдырмагыз безне уткэндэ, 
Ашыкмагыз нгулай килэчаккэ, 
Сулыш алыйк туктап аэ гына.

Бу доньянын матурлыгын, 
Тагын бер кат татыйк эле, 
Ашыкмагыз сез,елларым, 
Кабат гашыйк булыйк эле.

Ашыкмагыз сез,елларым, 
Безнеу, бэхет алда эле. 
Канатларны талпындырып, 

Очасылар бар бит эле.
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Безнен гомер-бер мизгел

* *

Безнец гомер - тик бер мизгел, 
Кадерларен белеп без яшик. 
Килачакне беркем бела алмый- 
Яшик жирда бэхет ©лашеп.

Ник яшадем икан кеше вчен? 
Свйламасен диеп, гайбат сузен. 
Двреслекне нига исбатладым?
Элла инде булдым исар узем.

Кемга яшау н^ицел бу донья да? 
Аксакалдан сора л^авабын.
0йтер сица ул акыллы сузен,
Тик яшерер синнан куз карашын.

Елыйсыцмы, рахатланеп ела!
Яшен утар, яцгыр туктар. 
Энж,елардай куз яшецнец, 
Магънасен ул сон,лап ацлар...

Иелган башны кылыч кисми, диеп, 
Гомер буе башкаемны идем... 
Ышанычым мине акламады,
Кисте башны кылыч-юкка идем...
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Уйламыйча кайчак алдын-артын, 
Чыгарабыз бар нэрсэгэ хекем. 
Кул куярга сица гэйбэт сузгэ, 
Бармы икэн,синец, хакьщ?

Эй, син, кеше,яшэ акыл белэн, 
Уйларыцда булсын изге ният. 
Начарлыкны тырыш онытырга, 
Яхшы эшен, булсын гел урнэк!

Адымнарны кабат атлап була, 
Уткэннэрне булмый кабатлап. 
Бик бэхетле яшэр кебек идек, 
Хыялларны булса кадаклап. 

Хыял бит ул ал тац тесле,
О зак тормый зэцгэр кицлекта. 

Наваларда очкан кошлар кебек, 

Буй и^итмэслек бездэн биектэ.



Ееэнеч гомер-бер мизгел

* * * Китек куцел белэн яшау кыен. 
Ышанычлы ярым булмадын,.
Усал ж,иллар мине еккан чакта, 
Син кайларга китеп югалдыц? 
Мин утенеп ярдам сораганда,
Син ишетеп, юри ишетмэдец... 
Бозлы куцелеца ж,ылы ©рдем, 
Кайнар сулышымнан эремэдец... 
Ацламадын, минем куцел мон,ын, 
Иврэгец гел булды сацгырау. 
Ялварсам да, ничек еласам да, 
Ишетмадем парлы яцгырау. 
Ялгызларга яшау а&ицел тугел. 
Иаркем ацлый алар язмышын. 
Кемнар кура бела, кемнар ацлый, 
Парлы ялгызларныц сагышын?
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Яшьлегем хислэре

Бу шигырь юллары 1980- 
82 елларда Уфа педагогия учи- 
лищесында укыган вакытта ту
гаи. Бугенге куз белэн Караганда 
фикерлэремда гадилек, беркатлы 
самимилык чагылып тора. Кай- 
бер шигырьлэрем бетенлай чиле- 
пешле кебек. Шуна карамастан 
да-алар минем саф кунел той- 
гыларым, сою сагышларым, шат- 
лыкларым, квенечларем Ьам тор- 

мышка мэхэббэтем... 30 ел вакыт утеп тэ киткэн шул... 
Саргаеп беткэн шигырь дафтаремне кулга алсам, яшь- 
лектэге кичерешлэрем янадан кунелемне билэп ала...
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Беэнен гомер-бер мизгел

К арлар  ява

^ и р гэ  ап-ак карлар ява... 
Карлар белэн сафлык ява. 
Кемдер бэхетен таба,
0  берэулэр кабат югалта. 
Карлар ява...
Кунеллэргэ аклык сибеп, 
Хыялыма канат куеп,
?^иргэ тагын карлар ява,
Карлар ява...

Куэлэремнец нурлары —  син, 
Куцелемнен яэлары.
Син вметем, якты нурым, 
Иврэгемнен назлары.

Китканецэ купме гена булды, 
Мин,а инде гуя ел кебек.
Синец янда мин бэхетле идем, 
Ул кеннэрем татлы теш кебек...
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* * *

Бэхетлемен, бик та бэхетлемен, 
Син булганда минем янымда. 
Сынау алган чакта язмыш ж,иле, 
Калдырма син юллар чатында.
Син булганга минем тацнар якты, 
Куэлэремнэн нурлар тугелэ. 
Ш атлык белэн тула Ьэрбер конем, 
Юлларыма голлэр сибелэ.

Авыр икэн, ялгыз чакларыцда 

Серен, сейлэр кешец булмаса. 
Иэрбер тацын, Ьэм кичлэрец,, 
Шатлык белэн эгэр тулмаса. 
Нишлэргэ соц, уткэннэргэ 
Укенудэн фай да юк дилэр. 
Дилэр... 0м м а яшь йерэккэ 
Сагыш тулганлыгын белмилэр. 
Иэрбер язныц уз мизгеле була, 
Язлар да бит охшаш тугеллэр. 
Язлар кебек кешелэр да,
Барысы да терле торлелэр 
Кеше гомере тора мизгеллэрдэн, 
Купме кеше янып яшэгэн! 
Уткэннэргэ кайтып булмагандай, 
Аерылып та булмый уткэннэн.



Беэнен гомер-бер мизгел

* * * Бик сагынам сине, авылым, 

Яшэгэнгэ синн0н еракта.

Курер вчен кайтам дусларымны, 

Булса да тик бары азга гына. 

Колачымны ж,0еп,сица кайтам, 

Каршыла син мине, авылым! 

Х0тф а тугайларым, кук урманым, 

Сезне шундый езелеп сагындым! 

Синд© утте матур бала чагым, 

Синд© курдем тормыш М0гьн0сен. 

Саф  хислорем синд© бврелэнде, 

Синн0н еллар аера курм0сен. 

Твшл0рем0 керэ уйнап й©рг0н, 

Кар сулары аккан тауларым.

Кая барсам, кайда ЯШ0С0М д©, 

Оныта алмам, сине, авылым!
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* * *

Дустыма телэк

Куцелецда синец нинди уйлар, 
Сагыш дарьясымы ,шатлыкмы? 
Утканнэрец ничек Ьэм бугенгец, 
Махаббатецэ син тугрымы? 
Дустым димен, якын итеп сине, 
Белэсем кила синец узецне. 
Килачагец синец якты булсын- 
Иска алырсыц бер уземне.
Уйчан гына мица син карыйсыц, 
Тик кузлэрец нидер сэйлилар. 
Иртанге чык кебек саф махаббат, 
Телим сица бары шат кеннэр.

Очрашулар, хушлашулар —
Бу тормышныц тик бер мизгеле. 
Тау  белан тау очрашалмый,
Бу хакыйкат безга билгеле. 
Араларда еллар ятсалар да,
0  куцеллэр безнец берга бит. 
Синда икэн —  бар язмышым. 
Бар бэхетем минем синда бит. 
0 л л э  син булганга Ьэрчак иртан, 
Балкып ата минем тацнарым. 
Кояш бата ерак офыкларда, 
Синда гена барлык уйларым.



Беэнен, гомер-бер мизгел

Х ы ял

Хыял >$итез, хыял шундый кочле, 
Куплэргэ ул очар канат куя, 
Болытлардан югарыда йертэ,

Алып китэ эллэ кайларга.
Зэцгэр куктэн йолдыз чуплэтэ ул, 
Сейгэненэ ярсу егеттэн.
Хыял белэн кеше матурлана, 
Курыкмый ул хэтта улемнэн. 

Хыялы бар кеше озак яши,
Хыялы бар кеше бэхетле.
Без яшибез бары хыял белэн, 
Тормыш язым, днмэк, ометле!

Ю кка гына кайчак бу двньяда 
Никтер ялгышабыз, кая ашыгабыз? 
Авыр сузлэр белан йорэклэргэ, 
Кун,ел яраларын салабыз. 
h ap  ялгышу тирэн эз калдыра, 

Еллар утсэ дэ ул ун,алмый. 
Бэгырьлэрне сызып искэ тешэ, 
Вакыт узса да шул, онтылмый. 
Ялгышлардан кеше сабак ала, 
Башкачарак карый доньяга. 

Ялгышулар белэн ашыгулар, 
Булмасыннар иде тормышта.
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Дустыма

Купме квннэр синен, белэн у'гге. 
Бергэ йердек берук юллардан. 
Тик кайчакта бала-чага кебек, 
Упкэлэшэ идек юк-бардан. 
Барлык уйлар беэнен уртак, 
Иэрбер нэрсэ беэгэ яцалык. 
Синен, начар кэеф мица куча, 
Мин елмайсам, син,а да шатлык. 
Еллар утер. 0  бер вакыт, 
Ваклаганда гомер елларын.
Л^ылы хислэр белэн искэ тэшэр, 
Бергэ уткэн студент еллары.

«Кадерлем», дипэндэшэмен сина. 
Гомерлеккэ ярым булырсыцмы? 
Тормыш юлын бергэутсэк, 
Таянычым була алырсыцмы? 
Мин яраткан серле куэлэр 
Назлап-свеп мица карыйлар. 

Куцелемэ сагыш тулганлыгын, 

0л лэ  инде алар ацлыйлар? 
Анласан да, еракларга киттец, 
Кила бары сэлам хатларыц. 
Серле карашыцдай юаталар, 
«Кет.онытма», дигэн сузлэрен,.
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Язлар килэ,
?&иргэ тагын ямьле язлар килэ. 
Куцеллэрне назлап язлар килэ, 
Яшь йврэгем тагын ярсып тибэ, 
Аяэ куктэ язгы кояш келэ. 
Куцелемэ ж,ылы хислэр тула, 
Гел келэсем, шатланасым килэ, 
Бар гэламгэ учлап-сибеп, 
Кешелэргэ бэхет елэшэсем килэ. 
Я з килгэнгэ инде эллэ, 
Кузлэремнэн нурлар сибелэ, 
Яэларымда син килгэнгэ, 
Иэрэгемнэн ж,ырлар тугелэ.



Мингалиева

Я з  нуры

Шаулап-гврлэп ямьле язлар килде, 
Кукселлэнде кышкы урманнар 
Я з й^ы л ы с ы  белэн таралдылар, 
Куцелдэге монсу томаннар.
Курче, кояш ничек нурын сибэ, 
Иэркон иртэн чыга яктырып.
Tag, нурлары белэн уяна ул,
Бар доньяны нурга балкытып. 
Урамнардан, тау буеннан 
Гврлэвеклэр ага челтерэп.
Ишетелэ кичен гармун моцы, 
Кунел кылларына чирттереп.
0  кыэлар соц, тузеп торамыни, 

Гармун моцы узэк эзгэндэ?
Дэртле >$ырлар язгы кичтэ, 
Яцгырап тора авыл естендэ.
Ничек йорэк и^илкенмэсен инде, 
Язгы >$ылы г$иллэр искэндэ? 
Язгы борелэрдэй тулыша ул, 
Мэхэббэте шашып килгэндэ. 
Табигэтнен, гузэл матурлыгы 
Язын мица бигрэк сизелэ.
Я з  и^ылысы белэн бергэ,
Бар доньяма нурлар остэлэ.



Безнен гомер-бер мизгел

* * *
0 л л э  нигэ якын иттем сине, 
Ныклап белмэсэм дэузецне.
Моцлы и^ырыц,, шаян сузец, белэн, 
0сир иттенуэецэ син мине.
0йтер сузлэремне мин онытам, 
Твбэлгэндэ синеу, кузлэрец.
0л е  булса ишетэм кебек, 
«Ьандугасым» дигэн сузлэрец.
Язгы ташкын кебек килеп кердеу,, 
Яшьлегемэ минем, кун,елгэ.
Синец, янда бик кыюсыз узем, 
Тебэлгэнмен бары кузецэ. 
Кузлэремне йомсам,куз алдымда, 
Кар бэрешеп уйнап йергэннэр. 
Ж,итэклэшеп йердек бакчаларда, 
Кабатланса иде ул квннэр. 
«Анлыйсым ла килэ сине» дисен,, 
Кузлэремэ гене кара син. 
Ышанырсын яратуым квчен,
Бар нэрсэдэн биек икэнен.
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* * # Куптэн кэтэм синен хатларыцны, 
Язарсын бит иркам, ышанам. 
Кенне-тенгэ ялгап,тенне-кенгэ, 
Хыялыма таба юл алам.
«Сагынам сине» диеп, хатлар яздыц,, 
Ышандым мин бетен йерэктан. 
Нарса булды син,а, хэбэрен, юк, 
Оныттын,мы алла кинэттэн?
?&иргэ тагын ямьле язым килде, 
Ничанче кат кетам мин аны.
Мин язларда сине оэатып калдым, 
Сагынып кетам шун,а hap язны.
Я з  н^илларе белэн син кайтырсын,, 
Куцелем сизэ шулай буласын.
Саф йерэгем белэн каршылармын, 
Сагынуымны шунда ацларсыц,.
Сине кетеп чачак атты гелем, 
«Тизрэк ус!» дип, кендэ су сибэм. 
Язгы нурдай балкып кайтчы иркэм, 

Кетам сине, ишетэсецме, кетэм!
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* * * Нарса будды икэн мица буген, 
Кулларыма бер эш алалмыйм. 
Куцелема кила авыр уйлар, 
Расемецнан кузем алалмыйм. 
Сагышларым, тизрак таралыгыз, 
Саргайтмагыэ минем деньяны! 
Мэхэббатем, мэнге шицмэс гелем, 
Йегерам сица, каршыла мине. 
Ишетасезме таулар, мин сагынам аны! 
Ишетасезме, сезга эндашам? 
Курасезме кузларемнен, нурын,
Ш ул нурларны аца мин сибам. 
Сагынамын, улеп сагынамын,
Кура алмаенча тузэалмам.
Бедра чачен иркаласа филлер,
Ш ул Диллардан инде кенлашам. 
Нинди ярсу-эллэ мэхаббетме?
Уйларга да узем оялам.
Телгалама инде багыремне,
Иерагемда минем ут яна.
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* * #

* # *

Шатлыкларыц белэн кил син мица, 
Син бит минем ике канатым.
Бу деньяны син булганга ахры, 
Сине шулай ©зелеп яраттым!
Ж,итез ж,илем, оч син тиэрэк, 
Бэхеткэем, хыялым янына!
Очып бар да, эйт син ана:
«Ул hap кенне сине сагына»

Ничэнче кат кеттем, син килмэдец. 
Сизмэдецме минем квткэнне? 
Белмэдецме, взелеп сагынудан, 
Йерэккэем ярсып типкэнне?
Ничек барсыц, шулайкабул итэм, 
Тормыш биргэн мица щ,эзаны.
Мин кетармен сине гомер буе. 
©згэлэмэ гена ж,анымны.
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* * *

’Я)

Куп таутмэс, яшарер бар денья, 
Ак каеннар яфрак ярырлар. 
Таралыр бар й&иргэ яз сулышы, 
Язны мактап ж,ырлар бар кошлар. 
Язгы  берелардай куц,ел тула, 
Назлар К0тэ йерак диганен,
Язгы ташкыннардай уйнап дулый, 
С иза ул да язлар килгэнен.
Денья балкып торган мэлда, 
Яхшылыклар кила эшлисе. 
Гомерларец, буе укенмэслек, 
Матур итеп кила яшисе. 
Янып-кееп, ж,ырлап яшик айда, 
Нинди гузал, матур бу тормыш! 
Кешеларга бэхет булак итик, 
Узебездан тора бит язмыш!



Табигатьнец сере гаж,эп инде: 
Гуя безнен, белэн шаяра...
Кичэ генэ буран уйный иде, 
Буген ж,иргэ ап-ак кар ява. 
Ябалаклап мамык карлар ява, 
Аклыгыннан кузлэр чагыла! 
Кун,елемдэ >и,ылы хислэр туа, 
Иерэгемнэн ж,ырлар агыла. 
Кубэлэктэй очып карлар уйный, 
Килеп куна минем ицемэ.
Эйтэ тесле: «эй, син, кеше,
Ак куцелле яшэ гомергэ!» 
Кешелэрдэ булсын иде шундый, 
Ак карлардай илаЬи сафлык! 
Керсез булсын иде куцеллэре, 
0лэшсеннэр иде гел шатлык! 
Ой, табигать, син могъж,иза! 
0д эм  баласыннан кечлерэк! 
Яшэу тамырларым бары синнэн, 
©зелмэсен иде иртэрэк!
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Туган ж,ирем гузэллеген, 
сейлим сезгэ твслэр белэн...
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