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Кереш 

 

 Белгҽнебезчҽ,  халык  авыз   иҗаты  ҽдҽби  жанрлар  арасында  иң  

борынгысы. Ул  телдҽн-телгҽ  күчҽ-күчҽ, үзгҽрешлҽр  кичереп, бүгенге  кҿнгҽ    

кадҽр  килеп  җиткҽн  тезмҽ  яки  чҽчмҽ  ҽсҽрлҽр  җыелмасы. Башлап  иҗат  

итүче  онытылу  сҽбҽпле, аларны  халык  авыз  иҗаты  ҽсҽрлҽре  дип  кенҽ  

атыйлар. Бүгенге  кҿндҽ  бу  термин  фальклор, халыкның  сүз  сҽнгате  

атамалары  белҽн  параллель  кулланыла.  

Соңгы  елларда  һҽр  тҿбҽктҽн  фольклор  ҽсҽрлҽрен  җыю  һҽм  аларны  

ҿйрҽнүгҽ  бик  зур  ҽһҽмият  бирелҽ  башлады. Теге  яки  бу  ҿлкҽнең  халык  

авыз  иҗатын  ҿйрҽнү  катлаулы  мҽсьҽлҽлҽрнең  берсе  ул. Биредҽ  халыкның 

тел  байлыгыннан  ничек  файдаланулары, аларның  үзлҽренҽ  генҽ  хас  

ҿслүблҽре  дҽ  ачык  чагыла. 

  Һҽм без ҽлеге фҽнни эшебезне авылдашларым иҗат иткҽн фольклор 

ҽсҽрлҽрен  җыюга  багышладык. Урмышлы авылының бәет һәм 

мөнәҗәтләрен тупладык. Алардагы тема тҿрлелеген, сурҽтлҽү чараларын 

тикшердек. 

Максатыбыз - талантлы якташларыбызны барлау, аларның иҗат 

җимешлҽрен (бҽет, мҿнҽҗҽтлҽр) туплау; бу жанрларның тҿп үзенчҽлеген  -   

стиль үзенчҽлеклҽрен ачыклау. 

Максатка ирешү ҿчен түбҽндҽге бурычлар куелды: 

- авылымның бҽет һҽм мҿнҽҗҽтлҽрен җыю. Авторларның теленҽ 

кыскача күзаллама ясау  

- шуннан чыгып авторларның үзенҽ генҽ хас булган язу үзенчҽлеклҽрен 

билгелҽү; 

- автор тарафыннан кулланылган стилистик фигураларны, сурҽтлҽү 

чараларын  барлау һ.б. 

Фҽнни-тикшеренү эшенең тҿп объекты – Урмышлы авылы фольклоры; 

предметы – авылдашларыбыз иҗат иткҽн бҽет һҽм мҿнҽҗҽтлҽр (13 мҿнҽҗҽт, 

6 бҽет). 
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Ҽлеге эшне башкарганда түбҽндҽге метод-алымнар кулланылды: 

күзҽтү, гомумилҽштерү,  тикшеренү, эзлҽнү, анализлау, нҽтиҗҽ ясау. 

Фәнни эшнең практик әһәмияте – хезмҽтне ҽдҽбият (халык авыз 

иҗаты, тел-сурҽт чаралары, бҽет һҽм мҿнҽҗҽтлҽргҽ хас үзенчҽлеклҽр, һ.б.) 

һҽм тел (татар теле лексикасы һ.б.) дҽреслҽрендҽ, сыйныфтан тыш чараларда 

ҿстҽмҽ чыганак итеп кулланырга мҿмкин. 

Фәнни эшнең структурасы. Фҽнни эш керештҽн, тҿп ҿлешнең ике 

бүлегеннҽн, йомгаклау һҽм кулланган ҽдҽбият исемлегеннҽн тора. 

Фҽнни эшне башкарганда М.Х.Бакиров һҽм А.Г.Яхин хезмҽтлҽре 

Ҽдҽбият белеме сүзлеге, җирле фактик чыгынаклар файдаланылды. 
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Төп өлеш 

 

Тормыштагы тҿрле фаҗигале хҽллҽр һаман булып тора. Физик яктан 

кеше никадҽр генҽ нык, таза булса да, рухи яктан ул барыбер сына. Күңел 

дҿньясына, кичерешлҽренҽ чума. Мондый хҽллҽр китергҽн авыр югалтуларга 

карата кеше, үзенең рухи реакциясен чагылдыруның бер чарасы буларак, 

бҽет һҽм мҿнҽҗҽт иҗат итҽ. Дҿресерҽге, моң, хҽсрҽт - халык күңеленнҽн үзе 

шигъри тезмҽ булып бҽреп чыга һҽм күпмедер вакытка кадҽр кеше кайгы-

хҽсрҽттҽн арынып тора. Шуңа халык иҗаты ҽсҽрлҽреннҽн бҽет һҽм мҿнҽҗҽт 

кешелҽрнең яшҽеш шартларын җиңелҽйтү вазыйфасын башкара, дилҽр.  

Ҽлеге  жанрларның актуальлеге дҽ шунда: эчтҽлекне хис тҽшкил итҽ һҽм 

кҿйгҽ - моңга корыла. 

 

I. Туган авылымның бәет һәм мөнәҗәтләре 

 

Бҽет үзҽгендҽ яшҽү белҽн үлем фҽлсҽфҽсе, лирик һҽм фаҗигаи фондагы 

сурҽтлҽр белҽн «мин» исеменнҽн кешенең гүзҽл сыйфатлары тасвирлана. 

Хҽятыннан аерылган кешенең шул сҿекле иле, гаилҽсе, хезмҽте, яшҽеше 

тормышка гимн булып сурҽтлҽнҽ. Безнең  бҽетлҽрнең нҽкъ менҽ шул шҽхси 

вакыйгаларга багышланганнарына тукталасыбыз килҽ. Галимнҽр мҿстҽкыйль 

рҽвештҽ, нҽкъ бҽет буларак, шҽхси фаҗигагҽ багышланган бҽетлҽр буларак 

килеп чыга башлавын аларны тикшереп исбатлаганнар.Темалар чиклҽнсҽ дҽ, 

бҽет жанрында эчтҽлек, шигърият традициялҽренең бер үк юнҽлештҽ үсүе 

артык үзгҽрешсез кала. Үлемгҽ багышланган бҽетлҽрнең тҿп фикере –аерылу, 

якты дҿньядан китү фаҗигасе. Мҽсҽлҽн, авылыбызда гомер итүче 

Габидуллина Гҿлисҽ апаның ике улы да бик яшьли фаҗигале тҿстҽ вафат 

булалар (берсе – баскычтан егылып тҿшеп үлҽ, икенчесен чҽнчилҽр; ), 

шуларга багышлап ул ―Рҽмис‖ һҽм ―Нияз‖ бҽетлҽрен иҗат итҽ; Миңлебаева 

Лҽйлҽнең туганы Ҽкълимҽгҽ багышланган  ―Ҽкълимҽ‖ бҽете (Ҽкълимҽ апа 54 

яшендҽ яман шеш авыруыннан үлеп китҽ) һ.б. 
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Авылыбызда  яшҽүче Гҿлисҽ  апаның сҿекле улларына багышлап 

язылган ―Рҽмис‖, ―Нияз‖ бҽетлҽре. Бу бҽетлҽрдҽ авторның кешелҽргҽ 

җиткерҽсе телҽге: бала кайгысын кичерергҽ беркемгҽ дҽ насыйп булмасын. 

Балакаем, йҿрҽк парҽм, 

Булдың бит йҿрҽк ярам. 

Сагынуыма түзҽ алмыйм, 

Кабереңҽ еш барам. 

Болытлар агар инде, 

Тамчылар тамар инде. 

Балакаем, синсез калган 

Йҿрҽгем янар да янар инде. 

Рәмис бәете 

Идарҽдҽ эшлҽгҽндҽ               

Талгандыр белҽклҽрең,         

Илле дүрттҽ үлҽсеңне            

Сиздеме  йҿрҽклҽрең 

Әкълимә  бәете 

Шулай итеп, бҽетлҽрнең иҗат ителү максаты — иң якын кешелҽренең 

изге рухына дога булып барып ирештерү телҽге. Апа-абыйларга, ҽби-

бабайларга, ҽти-ҽнилҽргҽ багышланган бҽетлҽрне аерым бер тҿркемгҽ 

кертергҽ була (Исламова Кҽмилҽ апаның “Әни догасы бәете‖, Каюмова 

Ленизаның ―Абыем Кифарис”, “Әтием” бҽетлҽре). Бу бҽетлҽрне укыганда 

үзеңне җан авазы ишетелгҽндҽй хис итҽсең. 

Бу бҽетлҽрдҽге юлларны укыгач, тормышның, якыннарыңның 

кадерлҽрен белергҽ кирҽк икҽн дип, уйлап куясың. 

Бҽетлҽрнең тҿзелешен ҿйрҽнеп, галим Фатих Урманче «бисмиляһи вҽ 

билляһи» дип башлануына игътибар итҽ. Элек-электҽн мҿселманнар һҽр 

эшне «бисмиллаһи» дип башланганнар. 

«Бисмиллҽһи» -дип башладым 
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Бу бҽетнең башларын, - дип башлый Гҿлисҽ апа 

үзенең улы Ниязга багышланган бҽетен. Бҽетлҽр бетем ҿлеше булу белҽн дҽ 

үзенчҽлекле: 

Рҽхмҽт сезгҽ, дус-туганнар, 

Җыелып озаттыгыз. 

Минем кебек зур оядан  

Китҽргҽ ашыкмагыз.  

“Тәлгать бәете”, Хисамова М. 

Онытмагыз, ата-ана Мҽңгелек түгел икҽн. 

Еллар үткҽч, яраларым 

Бераз басылыр микҽн?  

«Ана бәете», Исламова К. 

Бҽетлҽрдҽ үгет-нҽсихҽт бирелҽ. Димҽк, бҽетлҽрнең вазифалары: яшь 

буынга тҽрбия бирү, халыкны бердҽмлеккҽ, дус яшҽүгҽ чакыру. Ҽлеге тема 

һҽр буын кешесенҽ бик таныш.  

Мҿнҽҗҽт тҽ җырның бер тҿре. Шулай ук аңа да җырның барлык җитди 

сыйфатлары хас. Лҽкин мҿнҽҗҽтне үзенҽ бер тҿр жанр дип йҿртҽлҽр. Димҽк, 

аның җырдан аермасы да бар. Беренчедҽн: мҿнҽҗҽтлҽрнең дҽ эчтҽлеге хис, 

хиснең сҽбҽбе дҽ җырларныкы кебек аерылу, лҽкин мҿнҽҗҽт гомумилҽштерү 

ягыннан калыша.Темасы да таррак. Мҿнҽҗҽттҽ аның асылын фаҗигагҽ 

тарыган, кыен хҽлдҽ калган лирик геройның хис-кичерешлҽрен бҽян кылу 

тҽшкил итҽ. Персонажлары ҿлкҽн буын вҽкиленең якты дҿньядан аерылуы 

һҽм туганнарыннан аерылуы белҽн чиклҽнҽ. Икенчедҽн: мҿнҽҗҽтлҽр 

җырлардан күлҽмлерҽк була. Шуңа күрҽ һҽр ҽсҽрдҽ хиснең сҽбҽбе дҽ, 

дҽрҽҗҽсе дҽ, юануы да берничҽ урында кабатлана. 

Эчтҽлеклҽре ягыннан алар бҽет белҽн бер-берсенҽ якын торалар, 

икесендҽ дҽ кайгы хҽсрҽт мотивы урын ала. Лҽкин, бҽетлҽрдҽн аермалы 

буларак, мҿнҽҗҽтлҽрдҽ хис-кичерешне тудырган сҽбҽп чагылыш тапмый, 

иҗат ителгҽн елы, адресаты, авторы, ―туу‖ тарихы хакындагы  мҽгълүматлар 

да күзҽтелми. 
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Ҽнҽ анда берҽү үлде                                     

Үзе яшь баланың анасы.  

Үлгҽн анасының буш күкрҽген 

Имеп ята имчҽк баласы.  

Буыннары бетеп, хҽлдҽн тайгач, 

Кҿч калмагач, артык йҿрергҽ, 

Актык минутларын кҿтҽр ҿчен, 

Егылган ул килеп бу җиргҽ. 

“Ачлык мөнәҗәте”, Исламова К.   

Ҽлеге мҿнҽҗҽттҽ хиснең сҽбҽбе –  күкрҽк баласын калдырып, ачлык 

михнҽтеннҽн ананың үлүе. Ул 1 нче строфада бирелгҽн. Хҽсрҽт дҽрҽҗҽсе 

турындагы юллар – 2, 3, 4, 5 нчы строфаларда, юану хисе – соңгы 6 нчы 

строфада бирелгҽн. Сҽбҽп һҽм  дҽрҽҗҽ хислҽре гадидҽн катлаулыгы таба  үсҽ, 

кабатлана бара. Бу кабатлаулар безгҽ югалтуның зурлыгы ни дҽрҽҗҽдҽ 

булуын искҽртҽ. Шуның белҽн үлем үкенечен тагын да арттыра. 

 Шунсын да ҽйтергҽ кирҽк, авылыбызда бҽет-мҿнҽҗҽтлҽ иҗат итеп кенҽ 

калмыйлар Хисамова М., Исламова К. апалар бик матур кҿйлилҽр дҽ. 

Авылдашларыбызның киң эчтҽлекле шактый гына мҿнҽҗҽтлҽреннҽн 

туплап, без аны  идея-тематик яссылыкта ҿч тематик тҿркемгҽ берлҽштердек: 

1) туган як, Ватаннан аерылу турындагы  мҿнҽҗҽтлҽргҽ: “Ана”, 

“Соңгы үтенеч”. 

2) баланы югалту турындагы  мҿнҽҗҽтлҽргҽ: “Үлем”,  “Ике кыз”, 

3) яшҽү һҽм үлем турындагы уйланулар белҽн сугарылган 

мҿнҽҗҽтлҽргҽ: “Дуска”, “Уйлану”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

II. Бәет-мөнәҗәтләрдәге тел-стиль үзенчәлекләре 

 

Эш барышында без “Әкълимә”, “Дустым Разыя”, “Нияз”, “Сак-сок”  

бҽетлҽрен тупладык. Эчтҽлеклҽренҽ һҽм пафоска мҿнҽсҽбҽттҽ алар фаҗигале, 

ҽ тематик яктан кҿнкүреш тҿрлҽренҽ бүленгҽн. 

Гадҽттҽ, алар 10-10, 14-14, 14-13, 15-15 үлчҽмендҽ язылып, 

рифмалашкан
1
 икеюллык бҽетлҽр. 

Автор образ тудыру, текстның тҽэсир кҿчен арттыру, сурҽтлҽнҽ торган 

күренеш - халҽтне укучы күз алдына тҿгҽл китереп бастыру ҿчен,  троплар 

һҽм фонетик чаралардан мул кулланган. 

Бҽет-мҿнҽҗҽтлҽрдҽ иң күп кулланган ҽдҽби чаралар булып метафора, 

чагыштыру, кабатлау, антитеза һҽм эпифора тора. 

Метафора - күренешлҽрнең охшашлыгына яки каршылыгына 

нигезлҽнгҽн яшерен чагыштыру [3.27.]: 

Вакыт үткҽн саен ныграк ҽрни, 

Ҽҗҽл угы тигҽн яралар. 

 “Газиз улым – син”, Габидуллина Г. 

Ҿзелеп кҿтҽм балам хатларыңны, 

Моңсу айга карап йокламыйм. 

 “ Ана” мөнәҗәте ,  Исламова К.Ф.  

Тҿштҽ күрсҽң, яхшы була, 

Суда йҿзгҽн балыклар. 

Бер ходаем насыйп итсҽң, 

Дҽрҽҗҽле картлыклар. 

“Аллаһыма шөкер кылам”,  Якупова Ф.Т. 

Эпифора - шигырь юллары, сүзтезмҽ яки җҿмлҽлҽр ахырында сүзлҽрнең 

кабатлануы [3.45.]: 

Уналты яшьтҽн чыгып киттең, 

                                                           
1
 Рифма- ритмик төзелеш ягыннан бердәй тезмәләр ахырында бер- берсенә аваздаш һәм 

бу тезмәләрне бергә бәйли торган сүзләр. 
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Туган йортта яши алмадың. 

Урсалы кырына йортлар салдың, 

Тик рҽхҽтен күрҽ алмадың. 

“Улым Рәмис” бәете, Габидуллина Г. 

Башларыңа кайгы тҿшсҽ, 

Ашыйсы килми икҽн. 

Рҽхҽт күреп яшҽмҽсҽң, 

Яшисе килми икҽн. 

 “Уйлану” , Исламова К.Ф.  

Кабатлау - ҽсҽр эчендҽ сүзлҽрнең кабатлануы [2.128.] Бҽет-

мҿнҽҗҽтлҽрдҽ авторның тҿп идеясе, фикере кат-кат кабатлана. Исламова 

Камилҽ апа кеше башына килгҽн кайгы-хҽсрҽткҽ бары тик сабырлык кына 

ярдҽм итҽ ала. ди. Ҽлеге фикерне ассызыклап, барча кешене үз бҽетлҽрендҽ 

сабыр булырга чакыра: 

И туганнар сабыр итик, 

Сабырлыктан яхшы эш булмас! 

Сабырларга Ходай ҽҗер бирҽ, 

Сабыр булган кеше хур булмас. 

“Уйлану”, Исламова. К. Ф.   

Антитеза- капма-каршы куелу [3.44.] 

Яшҽүдҽн кеше туймый – бу шатлык!  

Күңел мҽңге яшь, килсҽ дҽ картлык!  

Амин!  

 “Картлык нишләтә?”, Хәбибуллина Җ.С.  

Ҽлеге юлларда без риторик сорау һҽм риторик эндҽшлҽр белҽн дҽ 

очрашабыз. 

Бҽет һҽм мҿнҽҗҽтлҽрдҽ очраучы риторик сорау һҽм риторик ҿндҽүлҽр, 

автор позициясен, мҿнҽсҽбҽтен белдерүгҽ хезмҽт итҽлҽр. Авылдашларым 
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иҗатындагы лирик герой бик еш укучыга, бҽет һҽм мҿнҽҗҽтлҽрдҽ 

сурҽтлҽнгҽн образга мҿрҽҗҽгать итҽ: 

Яшь гомерлҽрем үтте дҽ китте,  

Картлык кҿннҽре килеп тҽ җитте.  

Сҿкемсез вакыт, нигҽ тиз килдең?  

Мин картайганны син каян белдең?  

“Картлык нишләтә?”, Хәбибуллина Җ.С.  

Ҽ йҿрҽкнең бозы эрерме? 

Ҽни күңелендҽ гел изге уй, 

Ҽ балалар шуны белерме? 

“Кифарис бәете”, Каюмова Л.К. 

Җанландыру – сынландыруның бер тҿре, бҿтенлҽе белҽн 

кешелҽштерү
2
: 

Авылдашларымның  иҗатында җанландыру шулай ук еш очрый. 

Мҽсҽлҽн, Исламова Камилҽ апаның мҿнҽҗҽтлҽрендҽ аларга бик еш 

юлыгасың (―Дуска‖ һҽм ―Ана‖ мҿнҽҗҽтлҽре): 

Сез бит минем аткан чҽчҽклҽрем,  

Сез бит минем тормыш гҿллҽрем.  

Чҽчҽклҽрен койгач, сабак корый,  

Шулай үтҽ минем кҿннҽрем.  

              * * * 

Тормыш  дулкыннары  каты  бҽрсҽ,  

Илтеп  ташлый  дҿнья   читенҽ 

 

 

 

 

                                                           
2 Шунда ук. Б.193.                                                                                                                                 

12 
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Йомгаклау 

 

Ҽлеге фҽнни эштҽ без, “Урмышлы авылының бәет һәм мөнәҗәтләре” 

дигҽн теманы яктырттык. Эшебез буенча түбҽндҽге нҽтиҗҽлҽрне чыгардык: 

1. Бҽетнең дҽ,  мҿнҽҗҽтнең дҽ тҿп темалары уртак. Аларның барысы да 

якын кешедҽн аерылу турында. Ҽсҽрлҽренең тҿзелешендҽ дҽ охшашлык зур. 

Алар хиснең ҿч ҿлешенҽ бүленҽлҽр һҽм укучы күңеленҽ тагын да тҽэсир итҽр 

ҿчен кабатланып килҽлҽр. 

 

2. Авылдашларым иҗат иткҽн бҽет һҽм мҿнҽҗҽтлҽре тирҽн эчтҽлекле. 

Һҽм үзлҽренҽ генҽ хас үзенчҽлеклҽре белҽн аерылып торалар (мисал итеп 

Исламова Камилҽ Фатих кызының иҗатын китерергҽ мҿмкин. Чҿнки ул 

башкалардан стилистик фигуралардан, троплардан мул куллануы белҽн 

аерылып тора). 

Бҽет һҽм мҿнҽҗҽтлҽрдҽ күпчелек стилистик фигуралардан - кабатлау, 

антитеза, риторик сорау һҽм риторик эндҽшлҽр; троплардан – метафора, 

җанландыру еш  һҽм уңышлы кулланылган. 

Ҽгҽр автор үзе белҽн яңа сурҽтлҽү чаралары алып килмҽсҽ, аның иҗат 

җимеше бертҿрле, кызыксыз, яңа хис тудырмый торган ҽсҽр булыр иде. 

Бҽхеткҽ каршы, ҽдҽбиятның иксез-чиксез киңлеклҽрендҽ үзенҽ генҽ хас 

фикере, шул фикерне җиткерҽ белү, һҽм ниһаять, сыгылмалы теле белҽн 

аерылып торучы талант иялҽре барлыкка килеп тора. 

 

2.Дҽрҽҗҽ 

хисе 

3.Юану 

хисе 

 

1.Сҽбҽп 

 хисе 
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Йомгаклап шуны ҽйтҽсе килҽ: Якташларымның фольклор ҽсҽрлҽрен 

җыю безнең ҿчен кызыклы да, гыйбрҽтле дҽ булды. Тулаем алганда, алар 

халкыбызның тарихи үткҽнен һҽм хҽзергесен тулы итеп күз алдына китереп 

бастырырга һҽм туган ягыбызны яхшырак танып- белергҽ булышалар. 
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Кушымта 

 

Рәмис  бәете  

 

Йҽ Аллаһы дип башладым 

Бу язмамның башларын 

Бигрҽк яшьли үлдең, улым, 

Мҽңгелеккҽ безне ташладың 

 

Җиңел тудың, җиңел үстең, 

Җиңел үтте тормышың. 

Утыз сигез генҽ ел икҽн бит 

Барлык гомер торышың. 

 

Уналты яшьтҽн чыгып киттең, 

 Туган йортта яши алмадың 

Урсалы кырына йортлар салдың- 

Рҽхҽтен күрҽ алмадың 

 

Ике кҿннҽн килеп ҽйттелҽр 

Егылгач хҽллҽреңне. 

Йҿрҽккҽем туктап калды 

Ишеткҽч хҽллҽреңне. 

 

Баскычлардан егылып тҿшкҽч, 

Бҽрелгҽн бит башкаең. 

Аңнарыңа да килмичҽ, 

Чыкты инде җаннарың. 

 

Җирлҽр алдың, йортлар салдың 

Урсалы кырларында. 

Газраиллҽр кҿткҽн икҽн , 

Йортыңның кырыенда. 

 

Балакаем, йҿрҽк парҽм, 

Булдың бит йҿрҽк ярам. 

Сагынуыма түзҽ алмыйм, 

Кабереңҽ еш барам. 

 

Болытлар агар инде, 

Тамчылар тамар инде. 

Балакаем, синсез калган 

Йҿрҽгем янар да янар инде. 

 

Габидуллина Гөлисә  Сәлиҗан кызы 
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Аллаһыма шөкер кылам 

 

Аллаһыма шҿкер кылам, 

Биш балам булганына. 

Намаз укып, дога кылам, 

Исҽн булуларына. 

Бер ходаем, тынычлык бир, 

Дҿнья күк йҿзе безгҽ. 

Бала хҽсрҽтен бирмҽсен, 

Берүк  беребезгз дҽ. 

 

Тҿштҽ күрсҽң, яхшы була, 

Суда йҿзгҽн балыклар. 

Бер ходаем насыйп итсҽң, 

Дҽрҽҗҽле картлыклар. 

 

Якупова Фәимә Таҗумхамәт кызы  

 

Йҿзлҽремнең нуры бетте, 

Чҽчлҽрем дҽ агарды. 

Күп хҽсрҽтлҽр күргҽнгҽме, 

Йҿзлҽрем дҽ саргайды. 

 

Башларыңы кайгы тҿшсҽ, 

Ашыйсы килми икҽн. 

Рҽхҽт күреп яшҽмҽсҽң, 

Яшисе килми икҽн. 

Исламова Камилә Фатих  кызы 

«Дуска» мөнәҗәте  

Ядкарь  язам,  диеп  башладым  да,  

Уйларымны  ерак  ташладым.  

   

Уйларымны  уйлап  шигырь  яздым  

Җылы,  йомшак  җиллҽр  искҽндҽ.  
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Тормыш  дулкыннары  каты  бҽрсҽ,  

Илтеп  ташлый  дҿнья   читенҽ.  

   

Шуның    ҿчен   сиңа   шигырь   язам  

Мҽңге    калсын,   диеп,    исеңдҽ.  

Исламова Камилә Фатих  кызы 

        Картлык нишләтә  

Яшь гомерлҽрем үтте дҽ китте,  

Картлык кҿннҽре килеп тҽ җитте.  

Сҿкемсез вакыт,нигҽ тиз килдең?  

Мин картайганны син каян белдең?  

Айлар һҽм еллар агымсу икҽн,  

Олыгайгач кҿннҽр ямансу икҽн.  

Искҽн җил кебек үтҽлҽр икҽн,  

Авызда тешлҽр бетҽлҽр икҽн.  

Ашарга теш юк, эшлҽргҽ кҿч юк,  

Сҽламҽтлек тҽ иртҽн бар, кич юк,  

Яшьлек таза чак, тҽндҽ кҿч бар чак,  

Җир ярылырлык каты баскан чак.  

Яшь чаклар шулай еракта калды,  

Күчмҽ кошлардай очып югалды.  

Күз, колак зҽгыйф- картлык белгерте,  

Шома битлҽрне җыерчык итте.  

Лҽкин картлыкның бер ягы ярый:  

Бар бҽндҽлҽрне тигез дип саный.  

Патшамы анда, йҽ олы түрҽ,  

Фҽкыйрь булса да бертигез күрҽ.  

Алмыштан үткҽч, картлык башлана,  
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Мҽшҽкатҗлҽр дҽ бераз ташлана  

Җитмешкҽ кадҽр алай да эшли,  

Һаман тырмаша, барыбер бирешми.  

Сиксҽгҽ җиткҽч – ул эшлҽү кая?!  

Аяклар хҽлсез – таяк таяна.  

Юлларга чыга, тик ҽкрен бара,  

Алай да үзе байтак ю ала.  

Картлык кҿннҽрең соңгы чарасы  

Сиксҽн яшь белҽн туксан арасы.  

Ул чорлар җиткҽч, инде кҿч ташлый  

Гел яту ягын уңайлы саный. 

Яшҽүдҽн кеше туймый – бу шатлык!  

Күңел мҽңге яшь, килсҽ дҽ картлык!  

Амин!  

Хәбибуллина Җәүһәрия Сәйфулла кызы 

            

         «АНА» мөнәҗәте   

Ҿзелеп кҿтҽм, балам, хатларыңны,  

Моңсу айга карап йокламыйм.  

Ҽ шул чакта ана күзлҽреннҽн  

Кайнар яшлҽр ага туктамый.  

Тҿннҽр буе сҿеп ята идем  

Кайгыларны бергҽ таратып.  

Сез бит минем аткан чҽчҽклҽрем,  

Сез бит минем тормыш гҿллҽрем.  

Чҽчҽклҽрен койгач, сабак корый,  

Шулай үтҽ минем кҿннҽрем.  

Исламова Камилә Фатих  кызы 


