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ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

Гомернең киң юллары да
Тарлары да була күп,
Кайберсе тора чәчәктән
Кайберенә үсә чүп.
Күбәйсен иде юлларның
Чәчәклесе һәм киңе,
Очрасын кешегә юлда
Ак бәхете – үз тиңе!

Садыков Р.Х.
Бу – гомер агышлары / Равил Садыков. –
Казан: «Илһам» нәшр., 2012. – 80 б. – 300 д.
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Кешелек ул – шундый зат бит
Күп аның ялгышлары,
Сагышы һәм шатлыклары
Бу гомер агышлары.

Үз тиңең белән яшәгәч
Бер сүздән аңлашасың,
Кайчагында хәтта сүзсез
Күз белән яратасың.
Гомер бирелә бер генә
Син аны парлап үткәр,
Тормышның авыр йөген дә
Бер сүздә – икәү күтәр.
Югалыр юлдан чүпләр!
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Иң төпчек ул булып
Дөньяга мин тудым,
Шуңа күп белергә –
Ашкындым һәм уңдым.
Биш яшьтә өйрәндем
Тальянда уйнарга,
Әтинең гармуны
Сәбәпче моңарга.
Әтием гармунда
Бик яхшы уйнады,
Һәм шуңа кушылып
Үзе дә җырлады.
Сөләйман абый да
Кайтканда кунакка,
Аның моң – җырлары
Һаман да колакта.
Халкымның җыр – моңы
Яшәргә көч бирде,
Тормышта нык басып
Барырлык үстерде.

6

АЛАН
Туган авылым минем Алан
Сине сагынам әле һаман,
Еракта булган чакта да
Күңел белән якынаям.
Табигатең синең матур
Ике якта биек тавың,
Янәшәдә инеш ага
Ерак түгел Мишәң тагын.
Елга буеннан җәелә
Мул чәчәкле болыннарың,
Атлар уйнап – чабып йөри
Өйрәткәләп колыннарын.
Шул болыннарга җәелә
Тау чишмәләре сулары,
Суын эчеп үскәнгәдер
Эшчән, батыр ул – кызлары.
Синдә үскән кыю улың
Чит илләрдә посол булган
Ә бер улың хәрби диңгез
Капитаны булып торган.
Бар синдә үскән бик көчле
Татар халык артисты да,
Танылгын журналистың да
«Шәкүр карак» камчысы да.
Шундый тарихка ия син
Туган авылым минем Алан,
Синең яшәү тарихыңны
Әкеренләп ача барам.
Үзем дә бит синдә тудым
Синдә үстем һәм укыдым,
Җиде яшемне тутыргач
Мәктәп ишеген шакыдым.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

ХАЛКЫМНЫҢ
МОҢ-ҖЫРЫ
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Равил САДЫКОВ

ТУГАН АВЫЛЫМ – АЛАН!

Әй авылым, авылым
Тугайларым, урманым –
Шул авылымны сагынып
Яңгырыйдыр җырларым.

Туган авылым минем – Алан
Сиңа гел мин сокланам,
Синнән аерылган вакытта
Сагынып искә алам.

Авылымның капкасын
Җил каерып ачмасын,
Авылның чәчәге – яшьләр
Җирдә аунап ятмасын!
Яшь гомерләр уза, – диеп
Син кайгырма, уфтанма –
Изгелек кылып узганга
Бар кеше дә соклана.
Авылымның саф һавасы
Безгә һәрчак көч бирә,
«Бәхетле булып яшик!» – дип
Тормышта шуны телә!

Инешең һәм елгаларың
Болыннарың – тауларың,
Барысы матур, сафлык бирә –
Сызылып аткан таңнарың.
Болыннарыңда уйныйлар
Яңа чор балалары,
Зур калаларга киткәннәр
Калдырып аналары.
Туган авыл туфрагында
Без уйнап үскән бала,
Ялан – аяк әгәр йөрсәң
Бар борчу шунда кала.
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ТУГАН АВЫЛЫМ

Туган авылга кайтабыз
Башларны ия-ия,
Мәчет манарасы арта
Күкләргә тия-тия.
Күп шәхесләр син үстердең
Баетып илебезне,
Халкыбызны куандырдың
Нык саклап телебезне.
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Рәхмәт сиңа, туган авылым
Саф чишмәле Аланым,
Барысында да сагыну кала
Синнән киткән баланың!
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ХӘТЕР ЧИШМӘСЕ

Зәңгәр чишмәләрдән алам
Тәмлеләрен суларның,
Саулык-сәламәтлек теләп –
Агуларын бел аның!

Хәтеремдә минем, бу чишмәдән
Ничек итеп сулар ташыган,
Язгы сулар юлны каплаганчы
Өлгерим дип, күңел ашкынган.

Челтерәп аккан тавышы
Кешегә бирә саулык,
Йөрәк януларын баса
Селтәгән кебек, яулык.

Чишмәләр күп, туган авылымда
Саваплы, саф аның сулары,
Суын эчеп үскән ул – кызларын
Очраштыра аның юллары.

Ата-баба чоры халкы
Шифа күргән суыннан,
Чөнки бу сулар чыга бит –
Җир ана куеныннан.

Саф сулары аның дәва бирә
Кешеләргә аны яраткан,
Челтерәп аккан көмеш бу чыңнары
Борчу – сагышларны тараткан.

Һәр кешегә чисталыкны
Саулыкны теләп бирә,
Моны аңлаган кешеләр
Чишмәгә бит гел килә.

Бу чишмәдә безнең яшьлек хәтер
Сабантуйлар да күп булдылар,
Болыннар да чишмә суын эчеп
Күп чәчәкләр белән тулдылар.

Чишмә сулары файдалы
Аның сулары тәмле,
Аларның тирәсе чиста
Яннары булсын ямьле!
Син дә моны бел, яме!

Мәңге шулай, матур челтерәп ак
Саулык, бәхет бирсен бу суың,
Суыңны эчеп киткән кешеләрнең
Син калдырма бер дә борчуын!
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Равил САДЫКОВ

ЗӘҢГӘР ЧИШМӘ
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УМЫРЗАЯ

Равил САДЫКОВ

Бер-бер артлы чәчәкләре
Аның гел шулай арта,
Узып барган кешеләрне –
Гел үзләренә тарта.
Табигатьнең көче зур шул
Аны кирәк аңларга,
Сәламәтлек биреп ата –
Авылларда таңнар да.
Умырзаяларны кирәк
Сакларга, яратырга,
Аның турында җырны да
Халыкка таратырга!

ТӨНБОЕК
Көндезләрен бу таҗларың
Елмая – көлә иде,
Төннәрен соң, нигә болар –
Җыелып эчкә иңде.
Халык та сиңа исемне
Кушкан бит барысын тоеп,
Кояш астында елмайсаң –
Төннәрен син бик боек!
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Кар бетеп, кояш җылыткач
Үләннәр тамыр җәя,
Матур чәчәкләрен ата
Беренче умырзая.

Кеше күңеле дә шулай
Йә шатлана, йә боек,
Кояш астында елмайса –
Кояш баткач – төнбоек.
Төнбоек чәчәк атканда
Бик матур су өсләре,
Кешеләрне үзләренә –
Тартып тора – төсләре.
Көндезге төнбоек кебек
Елмай көнен – төнен дә,
Һәрвакыт гел омтылучан
Булып яшә гомергә!
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АЛ ТАҢНАР АТТЫ

Равил САДЫКОВ

Бу бар һөнәр дә
Безгә бик таныш,
Алар беркайчан
Кылмыйлар ялгыш.
Бу һөнәрләрне
Били чын дуслар,
Аларны мактап –
Сайрыйлар кошлар.
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Әй син, игенче, тукландыручы
Ә укытучы – белем салучы,
Табип – табибә савыктыручы
Бәхетсезлектән тартып алучы.

Теләгәнеңне ничек алырга
Һәм кешеләргә бәхет салырга,
Мөгаллимәләр безгә аңлатты
Ак юллар теләп, ал таңнар атты.

Бу өч һөнәрнең ияләре дә
Тормышта һәрчак эшлиләр бергә,
Алар күрсәткән күркәм хезмәтнең
Һәрвакыт кирәк, кадерен белергә!
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Равил САДЫКОВ

ҖИТӘКЧЕБЕЗ

Нурания апа – Котдус кызы
Беренче укытучым,
Тәрбия һәм нык белемгә
Безгә ак юл тукучым.

Мәктәбебез директоры
Павел Андреевич Дадуков,
Күп даһилар үсеп чыкты
Тәрбия алып һәм укып.

Асия апа – Касыйм кызы
Рус телен өйрәтүче,
Бар милләткә уртак телне
Безгә нык белдерүче.

КЕШЕ БУЛЫП
ЯРАТЫЛГАН

Рәхмәтлебез барыбыз да
Сыйныфташлар без сезгә,
Тыныч тормышта яшәгез
Яшегез җитсен йөзгә!
Бишенче сыйныфка безне
Кабул итте яшь ханым,
Гәүһәрия – Барый кызы
Булуын белдек аның.
Исәп – хисапка өйрәтте
Кушарга һәм алырга,
Тормышта һәрчак акыллы
Кеше булып калырга.
Гөлсинә апа туган телне
Яратуны нык бирде,
Бу тармакның минем өчен
Кирәк булуын белде.
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Без бит җиргә – кеше
Булып яратылган,
Моңа кире фикер –
Күптән таратылган.
Булса да күп төрле
Кешеләрдә караш,
Яхшылык хакына
Бары тик син, яраш!
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УКЫТУЧЫЛАРЫМ

Шатланса балалар
Син биргән белемнән,
Гомергә онытмас –
Төшермәс теленнән.
Булганда аларның
Бәхетле киләчәк,
Башкага да алар –
Тик бәхет теләчәк!
Тормыш та яхшырыр
Бәхетле яшәрбез,
Туганнарча шулай –
Дусларча дәшәрбез!
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Кулга аттестат алгач та
Укырга тели күңел,
Билгеле, югары белем
Алуы җиңел түгел.
Бар булган вакыт, теләкне
Багышлагач китапка,
Һәрвакыт чиста каласың
Күңелдәге төп антка.
Туган телне, татар телен
Үстереп баетырга,
Бөеклеген, матурлыгын
Яшьләргә танытырга.
Шундый теләк белән мин дә
Институтка килдем,
Беренче төп имтиханны
Фоат абыйга бирдем.
Бик намуслы, көчле кеше
Дәрәҗәсе югары,
Аның матур, мул тавышын
Хәтерлиләрдер бары.
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ХӨРМӘТЛЕ
ФОАТ ГАЛИМУЛОВИЧКА!
Барыбыз да көтеп алдык
Күңелләргә яз кирәк,
Галимуллин Фоат абый,
Тәрҗемәсе туры килә –
Алла галиме – йөрәк!
Мәгънәсе бит, бигрәк матур
Туры килә исемгә,
Галимлек һәм тырышлыгы –
Тәңгәл булган җисемгә.
Бәхетләр Сезгә телибез
Йөзгә җитсен яшегез,
Туган тел һәм халкыбызга
Уңыш бирсен эшегез!

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ
Равил САДЫКОВ

ЮГАРЫ БЕЛЕМ

Без дә студентлар булып
Белемнәр алдык Сездән,
Шулай, тырышып, гел бардык
Сез сызып биргән эздән!
Биргән белем һәм тәрбия
Безгә бик нык көч бирә,
Сезгә саулык, бәхет тели –
Равил белән Зөһрә!
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ПЕДИНСТИТУТ

Равил САДЫКОВ

Илемнең өлкән
Вузыннан булган,
Пединститутка
Гариза тулган.
Шулай булса да
Нык әзерләнеп,
Имтихан тоттым
Бар эшне «бәреп».

Имтиханнарның
Башкалары да,
Уңай бирелде –
Мин бик шат моңа.
Шулай башланды
Студент тормышы,
Вузның гөрләде
Эче һәм тышы.
Бу чор студент
Йоклап ятмады,
Җәйләрен эштән
Бик тиз кайтмады.
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Китап – дәфтәрләр
Яңадан алып,
Вузга юнәлдем
Казанга барып.

Татар теленнән куйдылар дүртле
Әдәбияттан – алдым мин бишле,
Икесен бергә кушып куйдылар
Булды ул миңа – бик яхшы дүртле.

Бик күп төзелеш
Безне чорнады,
Тырышлык булгач
Сугып ормады
Тырышып эшләгәч
Яхшы хаклар да,
Алар көч бирде
Бик нык атларга.
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Студент еллар
Узды да китте,
Мәктәпкә барыр
Вакытлар җитте.

21

РӘХМӘТЛЕБЕЗ

Равил САДЫКОВ
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Барысы өчен дә сезгә рәхмәт
Сез бит бик изге җаннар,
Мине барлык сыйныфташлар
Дусларым бар да аңлар!

Саба җилләре
Безне тарттылар,
Һәм алар әйдәп
Алып кайттылар.
Булачак тормыш
Иптәшем белән,
Без юлга чыктык –
Тирә – як чирәм.
Безне куйдылар
Иң карт мәктәпкә,
Яхшы кешеләр
Бик күп, әлбәттә.
Яңа директор
Безгә кул куйды,
Шамил Зиннуров –
Ул безнең булды.
Завучы бик яхшы –
Равил Галәви,
Бик укымышлы
Күркәм, гамәли.
Гөрләп эшләдек
Без ул мәктәптә,
«Күбәләк» идек –
Кунган чәчәккә.
Җиде ел вакыт
Монда тиз үтте,
«Тарих җепләре» –
Тормышка күчте.
Ул авылның да
Тарихын языйм,
Узган гомерне
Әкренләп «казыйм»!
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Югары уку йортларында
Туган телне ныгыттым,
Фән кандидаты булып та
Тормышымда нык оттым.

САБА ҖИЛЛӘРЕ
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ЮГАРЫ КИБӘХУҖА

Равил САДЫКОВ

Казан ханлыгы чоры ук
Билгеле бу авыллар,
Аннан соң күп сулар аккан –
Бик күп булган давыллар.
Макса, Түлешкә елгасы
Чын тарих – барлары да,
Күп Кибәхуҗа утырган
Аның бу ярларына.
Югары, Олы һәм Кече
Барысы да Кибәхуҗа,
«Казаклар» авылына да элек –
Булган бу исем-хуҗа.
Макса ярына бит, шулай
Урнашканнар барысы да,
Түбән авыл исемен дә
Алган Олы Кибәхуҗа.

«Чөлче, Гыйльман, Мазар, Чишмә»
Елгалары ни тора,
«Бишимән, Чишмә, Зәрә» тавы –
Бик горур басып тора.
Гайфетдин, Тегермән елгасы
Чишмәләре ни тора,
Суын эчеп үскән халык –
Яхшы ниятләр кора.
Авыл урамнарының да
Бар үзенчә исеме:
«Сыңар балак, миллионерлар,
Түбән оч һәм дә Тимерче» –
Исемендә җисеме.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Халык авыз иҗатында
Тарих чыганагында,
Кибәхуҗа авыллары
Телгә алына анда.

Язучыларга да бик бай
Югары Кибәхуҗа,
Мәхмүт Хәсәнов һәм Максуд –
Бу исемнәргә хуҗа.

Күргәнебезчә дусларым
«Кибәхуҗа» – бай тарих,
Шуны белеп, абынмыйча,
Нык басып, алга барыйк –
Бу инде безнең тарих!

Халык теләгенә шулай
Була алмый киртәләр,
Аны күбрәк сөйләшкәндә –
«Яңа авыл» – дип йөртәләр.
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ЗУР ТЕЛӘК!

Хәзер эшлибез Казанда
Идел буе районы,
Күп уңышларга ирештек
Рәсәй дә белә моны

Сокланабыз, шатланабыз
Укучылар бик уңган,
Яхшы, намуслы хезмәттән –
Медальләр дә күп булган.

Унсигезенче гимназия
Ул Грантка да ия,
Каюм Насыйри медален
Лаеклы йөртә белә.

Йосыф улы Җәүдәт дигән
Укучыбыз ни тора,
Халыкларга тыныч тормыш
Теләп планнар кора.

Рәсәй күләм җыелмага
Ул уңышлы теркәлде,
Почетлы китабына да
Ил буенча кертелде.

Аның башкарган төп эше
Министр вазыйфасы,
Генерал дәрәҗәсендә –
Нык булсын аның сафы.

Уннан артык укучыбыз
Инде фән кандидаты,
Генерал һәм җитәкчеләр
Үзләре дә ничаклы!

Гаиләгезгә зур бәхет
Кызыгыз булсын уңган,
Тормышыгыз булсын тыныч –
Бәхеттән генә тулган.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

«УҢЫШЛАР»

Легендар Йосыф пәйгамбәр
Теләгән изге теләк:
Озын гомер, уңыш белән
Типсен бу кыю йөрәк!
Бездән дә бу зур теләк!!!
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УКУЧЫБЫЗ – ИЛДУСКА!

Беренче укучыларымнан
Айдар Дәүләтшин булды,
Исеме гарәп – төрекчәдән
Маңгаенда ай тулды.

Замана үзгәрә, үсә
Үзгәрә җитәкчеләр,
Эштән читкә төшеп кала
Намуссыз «итәкчеләр».

Тагын бер сыйфатка ия
Егетлекне белдерә,
Акыллы, тапкыр булуы
Һәрвакыт сөендерә.

Аларның урынын яулый
Халыкчан ир-егетләр,
Авыллар, колхозлар ныгыр –
Аларга зур өметләр!

Хезмәтендә дә җаваплы
Ул подполковник кеше,
Дәүләт җаваплы урынын
Аның бит саклау эше.

Зур өметтән үсеп чыккан
Эшләр ул булыр олы,
Көз җиткәндә бар амбар да
Икмәктән булыр тулы!

Ял көне, бәйрәмнәрдә дә
Ул җаваплы эшендә,
Һәрвакыт тынычлык, бәхет
Теләп яши кешегә.

Төннәре дә аяз, якты
Күктә балкый зур йолдыз,
Районны алга үстерер –
Макса егете – Илдус!

Гаиләсендә дә уңган
Үстерә ике егет,
Ныклы белем, тәрбия алып
Булсыннар аның кебек!

Ил дусты һәм ил сөюче
Булганга үз исемең,
Исемеңә туры килер –
Эшеңдә нык җисемең.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

БЕРЕНЧЕ УКУЧЫМ

Олы бәхет, зур саулыклар
Тормышта булсын уңыш,
Авырлыклар килгәндә түз –
Күңелең булсын тыныч!
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АҢЛАДЫ

Равил САДЫКОВ

Кире кайттым мәктәбемә
Министр да аңлады,
Минем яраткан эшемә
Каршылыгын салмады.

ФАЯЗ ШӘРИПОВИЧ

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Министрлыкта да шулай
Эшләргә туры килде,
Ләкин балалар ярату
Барыбер мине җиңде.

Фаяз Әфәнде Хуҗин да
Бездә бераз эшләде,
Укучылар хөрмәтеннән
Беркайчан да төшмәде.
Теләгәннәрне ул алды
Җәй – эзләнү эшенә,
Үткән тарихны нык белү
Кирәк бит бар кешегә.
Аның тырышлыгы белән
Тарихи хезмәт табылды,
Башкалабыз – Казан да бит
«Мең яшьлек» – дип танылды.
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БӨЕК ТАТАР ТЕЛЕ

Ераклардан талгын җилдә
Ишетелә бик матур көй,
Кисәк кенә тукталгалый
Оешкандай, тамакта җөй.

Йөзегездә, күзегездә
Язгы кояш нурлары,
Күңелләрне җилкендерә –
Татар халык җырлары.

Бу моңлы көй – тарихыбыз
Халкыбызның чын язмышы,
Илдәге бар авырлыкны –
Ярып баручы тормышы.

Җырның мәгънә – асылында
Халкымның гадәтләре:
Бәхет, саулык, ирек даулап
Сораган таләпләре.

Кисәк – кисәк тукталганы
Авырлыклар килгән вакыт,
Ул һәрвакыт алга барыр –
Качып калмас, җирдә ятып!

Ул таләпләр тормышка ашса
Үсәр – баер илебез,
Илебезгә көч, дәрәҗә –
Биреп торыр телебез.

Килер якты киләчәк тә
Таралыр бу бик көчле моң,
Үз телендә җырлар – көләр
Булмас моңа беркайчан соң!

Телебезнең зур байлыгын
Күпләр аңлый башларлар,
Күп мәгънәсез гадәтләрен –
Онытырлар, ташларлар!

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

СОҢ БУЛМАС!

Зур дәрәҗә сиңа телим
И бөек, татар теле,
Килер бер көн шатландырып
Телемнең туган көне.
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90нчы еллар министры –
В.Г.Гайфуллинга

Равил САДЫКОВ

Исеме дә бит гарәпчә
Теләккә ирешүче,
Дуслаштыручы кешене
Хәлләрен белешүче.
Шуңа күрә дә, ул зур көч
Халыкка, фәнгә бирде,
Тел, тәрбияне үстереп –
Яшәүне мөһим күрде.
Министр булып та эшләп
Намуслы хезмәт итте,
Балаларга белем бирү –
Үз телләренә күчте.

ХӨРМӘТ
Министрны хөрмәтлибез
Ул танылган зур галим,
Аңа булган рәхмәт хисен
Җиткерәм шигырьдә мин.
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БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Мөслим районы, Ык суы
Нык көч биреп үстергән,
Тормыш биргән авырлыкны
Ул уза, җиңә белгән.

Сезгә саулык, озын гомер
Яшегез җитсен йөзгә,
Халкыбызның зур рәхмәте –
Һәрвакыт булыр Сезгә!

35

Зур рәхмәтләр генә, Сезгә, аздыр
Сезнең хезмәт көтеп алган яздыр,
Сабыйларның уңышларын күреп
Башларыннан сыйпап әйткән наздыр.
Сезнең хезмәт зур ышаныч
Барыбызга таяныч,
Бар бит шуны белмәүчеләр
Монысы бик–бик аяныч.
Авырлыклар узар, китәр
Сез гел шулай калыгыз,
Үрнәк булып яшь буынга –
Алдан, шулай, барыгыз!

МӘКТӘБЕМ
Кире мәктәбемә кайткач
Катнаштым бер ярышта,
Шәһәр күләм бәйгесендә
Җиңү алдым алышта.
Шәһәр мәгариф башлыгы
Мине котлап кысты кул,
Милли мәктәпләргә юлны
Киң һәм матур ачты ул.
Илдар – Ренат улы шулай
Бик зур эшләр башкарды,
Юл бозарга теләүчедән
Алып атып ташларны.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

ИХТИРАМГА ЛАЕК
ШӘХЕСЛӘРГӘ!

Без рәхмәтле, Сезгә, ышанганга
Тәрбиягә, телгә, белемгә –
Тудырганга шундый зур шәхесләр
Ихтирамга лаек, илемә!
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АК ЮЛЛАР

Ярдәмчесе Маратның да
Эшләре бик нык барды,
Ул һәрвакыт киләчәккә
Юлларны дөрес ярды.

Алар икесе дә хәзер
Башка эшләрдә эшлиләр,
Кайда гына булсалар да
Түбәнлеккә төшмиләр.

Франция юлбашчысы
Танылган Жан – Поль Марат,
Аның кебек батыр, кыю –
Татар улы да Марат.

Алар сузган ак юллардан
Без тырышып атлыйбыз,
Килеп туган авырлыкны
Сикерәбез, каплыйбыз.

Туган тел һәм халкы өчен
Күп авырлыклар күрде,
Тырыш, намуслы булганга –
Җиңәчәген ул белде.

Каюм Насыйри медален
Алды гимназиябез,
Рәсәй күләм китапка да
Тырышып шулай кергәнбез.
Рәсәй мактау китабы да
Безне кабат үз иткән,
Гимназиябезне мактап
Үзенә кабул иткән.

Аның кыюлык, булганлык
Мәктәпләргә көч бирде,
Ачылган уку йортлары
Таянычны нык сизде.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

МАРАТ ВАЗЫЙХ УЛЫ

Ул ачкан ап-ак юллардан
Атлыйлар алар кыю,
Намуслы хезмәт итәләр
Булса да кайчак тыю.
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Равил САДЫКОВ

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ
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Равил САДЫКОВ

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ
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Гимназиям, гимназиям
Авырлыкны җиңә – атлый,
Уңышлары бик күп аның
Алга бара, йоклап ятмый.

ЯКТЫ ЮЛ
Шәһәр мәгариф башлыгы
Безгә ачты якты юл,
Авырлыкларны җиңгәндә
Ышанычлы булды ул.

Ул ныгыта тамырларын
Үсеп чыга үсентеләр,
Гимназиябезне яклап –
Үз көчләрен күп керттеләр.
Үсентеләрнең дә хәзер
Ботаклары үсә – ныгый,
Динен, телен яратмаган
Төшеп кала, шунда корый.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

ТУГАН ТЕЛЕҢНЕ
ОНЫТМА!

Син дә, дустым, ялгыш уйлап
Телең – динеңне корытма,
Дөнья күләм көчкә ия
Туган телеңне онытма!

ИЛСУР ГӘРӘЕВИЧ!
Татарча – гарәпчә исем
Илсур – ул ил быргысы,
Хөрмәтлиләр Сезне бар да –
Кечесе һәм олысы.

44

45

Равил САДЫКОВ

Гарәпчә – Алланың туры
Юлга нык өндәүчесе,
Һади – авырлыкны җиңеп
Туры юл күрсәтүче.
Туры килә бит дөреслек
Ия Сез барына да,
Шуңа, курыкмый басасыз
Дошманнар алдына да.
Йокысыз төннәр, борчулар
Торгалыйлар каршыда,
Хатыныгыз, ул – кызыгыз
Хөрмәткә ия – барысы да!
Сезгә зур саулык һәм бәхет
Телибез чын күңелдән,
Эшегездә зур уңышлар –
Насыйп булсын, җиңелдән!

ЯҢА ҖИТӘКЧЕ
Район мәгарифенә дә
Яңа җитәкче килде,
Ул эшли башлаган көннән
Туган тел моны сизде
Хөрмәтле Минзаһир кызы
Укымышлы Минзалия,
«Мин миһербанлы, шәфкатьле» –
Дигәнгә бит, сез ия.
Сезгә телибез уңышлар
Артта калсын авырлык,
Законнар ныгып беткәнче –
Ходай бирсен сабырлык!

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Фарсыча, төрек – татарча
Гәрәй – омтылыш, теләк,
Бар авырлыкны җиңәргә –
Лаеклы булу кирәк!

Нык басып, кыю эшләгез
Чиста булсын юлыгыз,
Шатлыклы боерыкка кулны –
Бәхет белән куегыз!

Илсур Гәрәевич – Сезгә
Татар халкы рәхмәтле,
Сезнең зур тырышлык белән –
Без дә калдык мәктәпле!
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ДАҺИЛАР КӨЧЕ

Равил САДЫКОВ
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Күпләрен берләштерделәр
Кайберен кыскарттылар,
Башка милләт мәктәпләрен
Матурлап тышлаттылар.
Кыенлыклардан чыгуда
Зур даһилар бирде көч,
Алар күрсәткән ак юлдан
Курыкмыйча бардык һич.

Авырлыкларны җиңүдә
Рәхмәтле аларга мин:
Хәсән Туфан һәм шулай ук
Туфан ага Миңнуллин.
Гарәпчәдән аңлатмасы
Туфан ул – көчле ташкын,
Яхшылыкка киң юл яра–
Изгелеккә син дә ашкын!
Хәсән Туфан тоткында да
Бик булышкан бар җанга,
Бер гөнаһсыз интегүен
Син дә нык бел һәм аңла!

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Ләкин килде авыр заман
Кыскартулар башланды,
Бик күп татар мәктәпләре
Юлдан алып ташланды.

ТУФАН – КӨЧЛЕ
ТАШКЫН
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ТУФАН МИҢНУЛЛИНГА

Равил САДЫКОВ

Кешелекнең – кешелеген
Ходай аңа өеп биргән,
Һәр адым атлаган саен
Изгелек ул кылып йөргән.
Зур авырлыклар күреп тә
Динен, телен саклаган,
Аның изге матурлыгын
Гомере буе аклаган.
Туфан ага Миңнуллин да
Халкыбызга нык терәк,
Аның кебек көчле рухлы
Шәхесләр безгә кирәк!
Алар булганда һәрвакыт
Милли мәктәпләр үсәр,
Бар авырлыкны җимереп
Якты тормышка күчәр!

Динне, телне үстерүгә
Үзеннән ул күп көч кертте,
Авырлыктан тукталганда
Курыкмады: тартты, этте.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Туфан абый Миңнуллинның
Туган көне якынлаша,
Аңа булган ихтирамнан
Йөрәк елый, күңел таша.

Аның фидакарь көченнән
Күп явызлар җиңелделәр,
Начарлык теләгән эшләр
Үтәлмәде – җимерелделәр.
Дөньялыктан китсәгез дә
Сез мәңгелек күңелләрдә,
Сез үстергән зур җимешне
Тарката алмас бүген кем дә.

Туфан абыйлар, сез безгә
Бәхет теләп ятыгыз,
Исемегез маяк булып
Бу дөньяга кайтыгыз!
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ЫШАНЫЧ

Равил САДЫКОВ

Маҗаралар дөньясында
Әле яшьлек үтмәгән,
Мәхәббәтегез әле саф –
Кимемәгән, бетмәгән!
Йөздән артык җырыгызны
Җырлап үстек, тыңладык,
«Бәхетем башкаласы!» – дип
Казанны да зурладык!
Уңышларны Кремльнең
Сәгатьләре санасын,
И Казаным, белем бирү –
Туган телдә яңгырасын!

РАЗИЛ ВӘЛИЕВ
Разил Вәлиев иҗаты,
Тормышы да ил күрке –
Дине, халкы һәм тел өчен
Яшәде, иҗат итте.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Туфан эшен дәвам итә
Халкын, телен сөйгән кеше,
Ак юл булып алга бара
Халыкка кирәкле эше.

Зөһрәләрдән калган серне
Ак бәхете чишә әле,
Күлгә төшкән ай шикелле
Ул үртәми, көтә әле.

Республикабызның бит Сез
Бөек халык язучысы,
Йөзгә кадәр гомер итеп –
Телне, динне багучысы!

Маҗаралар дөньясында
Маҗарасы бетмәде,
Маҗарасыз картлыгына –
Әле иртә, иртә әле!
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ФӘРЕШТӘЛӘР

Равил САДЫКОВ

Юл фаҗигасын татыгач
Илле көн тордым үлеп,
Аннан кабат кире кайттым
Теге дөньяны күреп.
Йөрәгем туктаган чакта
Җаным бит очып йөрде,
Теге дөньяга күчеп ул
Барысын да үзе күрде.
Өч фәрештә бар сорауга
Җавап бирде утырып,
Эшкә кайчан чыгасымны
Әйттеләр бит тутырып.
Аларның бар җаваплары
Туры килде тормышта,
Шуңа да мин гел тырышам
Изге эшләр кормышка.
Барыбыз чын кеше булып
Намус белән эшләсәк,
Тормыш матур, изге булыр –
Кешелектән төшмәсәк!
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Үсемлек тамыр җәйгәндә
Кирәк һава – ышаныч,
Мондый язмыш кичергәннәр
Миңа бик тә, бик таныш!
Тамыры аның ныгыгач
Үзе тиз үсеп китәр,
Туганнар, дуслар артыннан
Нык басып, куып җитәр.
Бормалы юллар тураер
Ышаныч та күренер,
Ихтыяр көче ныклыгы
Яши-яши беленер!
Тамыр ныгыгач, үсемлек
Тиз чәчәккә күмелер,
Якыннарның, туганнарның
Яхшылыгы беленер.
Дөнья ул, шулай, түгәрәк
Очрый чокыры – түмгәге,
Мондый чакта абынсаң – тор
Чокырыңнан чык, яме!
Авырткан җирең булса да
Ул бетәр, үсәр, ныгыр;
Бу урынга яшь тән үсеп –
Яңа тугандай булыр.
Чәчәкләргә очып кайтыр
Күбәләкләр – бал корты,
Бар дөнья кабат яшәрер
Шатлык бизәр бар йортны!
Дөнья түгәрәк булса да
Тик булмас тәгәрәтеп,
Бар борчулар артта калып –
Бары тик, кайтсын бәхет!

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Кешенең йөргән юллары
Бик катлаулы һәм кискен,
Мин кичергән авырлыкны
Кичермәсен һич беркем.

ТАМЫРЛАР
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Без бит җиргә – кеше
Булып яратылган,
Моңа кире фикер –
Күптән таратылган.
Булса да күп төрле
Кешеләрдә караш,
Яхшылык хакына
Бары тик син, яраш!
Шатланса балалар
Син биргән белемнән,
Гомергә онытмас –
Төшермәс теленнән.
Булганда аларның
Бәхетле киләчәк,
Башкага да алар –
Тик бәхет теләчәк!
Тормыш та яхшырыр
Бәхетле яшәрбез,
Туганнарча шулай –
Дусларча дәшәрбез!
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АБЫЕМ
Мине аякка бастыруда
Абыем – Фәрит булышты,
Газраилгә бирмәс өчен
Ул бик каты тырышты.
Гомере буе ул эшләде
Басуда иген икте,
Бик күп тапкыр техникасын
Җыйды һәм кабат сүтте.
Югары бәяләделәр
Аның эштә үзен дә,
«Мактаулы исем» дә алды
Авыл хуҗалыгы эшендә.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

КЕШЕ БУЛЫП
ЯРАТЫЛГАН

ИЗГЕ ЗАТЛАР
Мине кабат терелтергә
Бик тырышты табиплар,
Аларга бик рәхмәтлемен
Алар бит изге затлар
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Равил САДЫКОВ

ДИНӘ КАМИЛОВНА

Фарсыча Сезнең исем дә
Зур гәүдәле пәһлеван,
Бар кешегә ташып тора
Сездән шулай мул иман.

Гарәпчә Динә аңлата
Инану – ышануны,
Ә яһудча – тугры хөкем
Дөреслекне табуны.

Әтиегезнең исеме
Гарәпчә мул, юмартлык;
Сез дә һәрвакыт кешегә
Бирәсез бәхет, шатлык!

Камиловна булуыгыз
Гарәпчә ул – бик тулы,
Һәръяктан килгән, җитешкән
Сылу һәм зифа буйлы.

Бу исем тагы муллыкны
Үстерүне аңлата,
Сез кешегә көч бирәсез –
Авырлыкта калгач та.

Барысы да туры килә
Эштә дә бит Сез уңган,
Кешеләрнең зур рәхмәте
Шуңа да ташып тулган.

Ходай бирсен үзегезгә
Зур саулык, шатлык, бәхет;
Эшегездән уңыш күреп
Урыныгыз булсын тәхет!

Ходай бирсен озын гомер
Тормышның мул – матурын,
Дөньяда тоеп яшәгез
Бәхетнең гел артуын!

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ
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РӨСТӘМ ФАЯЗОВИЧ
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ЭШЕГЕЗ – ТОРСЫН НУРДАН!

Күк йөзенә нурлар чәчеп
Балкып тора Венера,
Җир өстен дә ямьгә күмә
Болытны ера-ера.

Яз айларын көтеп алам
Карап торам рәсемгә,
Палатага шатлык биреп
Килеп керә Рәсимә.

Таң йолдызы булганга да
Кешеләр аны күрә,
Авыр сукмакларны ерып
Бәхетен таба белә.

Авырулар шатланалар
Алалар даруларны,
Аны эчкәч онытыла
Йөрәкнең янулары.

Шундый якты йолдыз кебек
Шәфкать туташ Венера,
Кешеләргә саулык биреп
Һәрвакыт сафта тора.

Бар кешегә шатлык өсти
Шәфкать туташ Рәсимә,
Авыруларны терелтә
Намус белән эшендә.

Үзегез дә гел сау булып
Бәхет белән яшәгез,
Сезгә һәрчак уңыш теләп
Ихтирамлап дәшәбез.

Булганда мондый ханымнар
Эшләренә җаваплы,
Авырулар тиз терелер
Дөнья аларга якты.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

ВЕНЕРА

Сезгә дә саулык телибез
Бәхетегез булсын зурдан,
Тормышыгызда барыгыз
Гел шулай якты юлдан.
Эшегез торсын нурдан!
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ЗӨҺРӘ

Равил САДЫКОВ

Зөһрә – якты, чиста йолдыз
Балкып тора күгебез,
Вакытлы каплаган болыт –
Узып китә,түзегез!
Нурлар сибеп һәм яктыртып
Тарата ул барысын да,
Ялгыш очраган киртәгә
Син абынма, тарсынма!
Йолдызлы ай яктысында
Чиста, караңгы төн дә,
Безгә шулай ак бәхетләр –
Китереп торсын көн дә!
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Сентябрьның уникесе
Истәлекле көн безгә,
Бу көнне шул без кушылдык
Шуны әйтәм мин сезгә.
Биш ел бергә тату йөреп
Укыдык без тырышып,
Студент оешмасында
Күп эшләдек ярышып.
Өстәгеләрнең күрүен
Белеп исебез китте,
«Яшь гвардияче» медален
Безгә дә бүләк итте.
Гаиләдә, эшебездә
Тырышып хезмәт иттек,
Ил күләм медаль, дипломнар
Алырга да җитештек.
Гаиләбездә дә шулай
Ике малай үстердек,
Укымышлы һәм тәртипле
Булуларын да күрдек.
Оныкларыбыз да шулай
Тәгәрәшеп үсәләр,
Әти – әни, дәү әни һәм
Дәү әти диешәләр.
Ходай кушсын тагы шулай
Яшәргә дә яшәргә,
Туган телдә «сөеклем» дип
Гел яратып дәшәргә!

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Ходайга бик рәхмәтлемен
Биргәнгә яхшы парны,
Бер сүздә без таба алдык
Аяк басарга ярны.

ИСТӘЛЕКЛЕ КӨН
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МИЛЛӘТ ҖИМЕШЕ

Улларыбыз да тәртипле
Белемнәре дә мулдан,
Киленнәребез дә безнең
Һәрвакыт булыр уңган.

Күзеңне ач, бу дөньяга
Татар тамыры бик тирән,
Зур авырлыкларны җиңеп –
Басып калган ул – «имән!»

Мең рәхмәт бу малайларга
Ходайга мең – мең шөкер,
Күз тимәсен үзләренә
«Тфу-тфу»,– диеп төкер.

Юк итеп, яшертен генә
Кылган эшләр белгәнне,
Кискәч тә аның кәүсәсен
Калган тамыры нык әле.

Эшкә дә бик сәләтлеләр
Укулары да уңай,
Саулык, бәхет, озын гомер –
Бирсәче, сезгә ходай!

Үстергән яңа кәүсәләр
Озак ел буе тапланган,
Бар бит ходайның рәхмәте –
Чынбарлык кайта яңадан.

Саулыгыгыз булсын һәрчак
Гомерләр булсын озын,
Зур бәхет теләп ата – ана
Үстерсен сезгә кызын!

Күренә милләт җимеше
Дөньяга килгән баладан,
«Әттә – әннә», – дип ачыла
Теле аларның яңадан.

Үзегезнең балалар да
Ходай рәхмәтле булсын,
Тормышыгыз бик мул булып
Бәхетегез ташып торсын!

Безнең оныклар да шулай
Уйныйлар – көлешәләр,
Әти – әни, дәү әти һәм
Дәү әни диешәләр.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

УЛЛАРЫМА

Киң юл сезгә улларыбыз
Безнең ныклы кулларыбыз,
Озын гомер, сау – муллыкка
Ачык булсын юлларыгыз!

64

65

Октябрьның соңгы көне
Атнаның беренчесе,
Көннең дә бит нәкъ уртасы –
Матуры – бүгенгесе!

Эшләрне башкарам елмая-елмая
Еракка төбәлгән күзләрем,
Яхшылыкны мактап, күпме сөйләсәм дә
Бетмәс күк һичкайчан сүзләрем.

Оныгыбыз туды бүген
Тавыш биреп дөньяга,
Яхшы тәрбия һәм саулык –
Бирергә кирәк аңа!

Ә син һич уфтанма, килсә дә авырлык
Аккан су шикелле – ул агар,
Яшеллек бик көткән, яңгыр тамчысыдай
Бәхет яңгырлары күп явар!

Әти-әни һәм туганнар
Матур үтсен көннәре,
Һәрвакыт бәхет китерсен –
Көннәре һәм төннәре.

Башкарган изге эш, китерер ул бәхет
Булырсың син уңган һәм чая,
Утырткан гөлләрең – тамырлар җибәрер –
Китмәссең үзең дә бер кая!

Туган телдә әттә-әннә
Дип ачылсын теле дә,
Туган ае тулы – зур ай
Ныклы булыр белеме дә.

Үскән бу гөлләрең – чәчәкләр атарлар
Тирә як табигать чистарыр,
Тынычлык, саулыкны –
син мактап сөйләрсең –
Нәселнең агачы – нык тамыр!!!

Бәхетләр сиңа улыбыз
Нәселнең син агачы,
Тормышта үрнәк, таза бул
Бу – милләтнең тамгасы!
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НЫК ТАМЫР!
БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

ОНЫГЫБЫЗ ТУГАН КӨН
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ШӘҖӘРӘ

Тарихи – мәдәни мирас –
Тормышның ул тузганы,
Кабат яңартырга кирәк–
Дөресләргә узганны!

Бирешмим мин җил давыллар
Очраса да юлымда,
Җиде бабам куәт биргән
Шәҗәрәм бар кулымда.

Һәр кеше алып кулына
Үткәнен – шәҗәрәсен,
Кабат исенә төшерсен –
Бабайларның һәммәсен!

Һәр буыны аның тарих
Күпме сер яшеренгән,
Әйтерсең һәр бабам белән
Сөйләшәм хәтеремнән.

Әби – бабайлар язмышын
Эзләү, табу – бик изге,
Киләчәк буыннар өчен –
Булыр бу, якты көзге!

Шәҗәрә – нәсел агачы
Тамыры ерак киткән,
Күп гасырлар аша үтеп –
Болгар бабама җиткән.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Равил САДЫКОВ

ТЕРӘК

Алар биргән көч – куәтне
Саклый алсак тормышта,
Җиңәрбез бар авырлыкны –
Куркытмас бер язмыш та!
Кимендә җиде буынның
Тамырын белү кирәк,
Нык басып, яхшы эшләргә –
Була бу безгә терәк!
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НӘСЕЛ АГАЧЫ – ШӘҖӘРӘ

Равил САДЫКОВ

Иң түбәннән менеп киләм
Бик күп серләр ачыла,
Туган авылым тарихы –
Ята минем каршымда.
Габделмәмҗәр атлы кеше
Касыйм ханлык иленнән,
Килеп урнашкан бу төшкә
Китеп туган җиреннән.
Китүенең дә сәбәбе:
Бу ханлык җимерелгән,
Телен, динен саклау өчен –
Киткән дә ул иленнән.
Авылыбызның урыны
Булган нарат урманы,
Елгалар, күлләр дә бик күп
Балык белән тулганы.
Урман эчендә ул матур
Бер аланлыкны таба,
Шунда торырга йорт салып –
Камыштан түбә яба.
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Шул авылдан хатын ала
Уллары була – Котлыгъ,
Ул да үскәч, гаилә кора –
Урын да таба йортлык.
Котлыгътан өч буын узгач
Туа Морат атлы ул,
Нәсел агачын барлауда –
Ачыла бара һаман юл.
«Балыклы» авылыннан да
Күчә ике гаилә,
«Морза», «Зәлә» – дигән атлы
Исемгә болар ия.

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Аны кирәк белергә,
Узган тормыш баскычыннан
Туктамыйча менәргә!

Ерак түгел авыл күрә
Чытырманлы – таллыклы,
Бай күл буенда урнашкан –
Исеме дә – «Балыклы»

Авыл үсә һәм зурая
Исем кирәклек туа,
Урман аланлыгы булгач –
Бу – «Алан» исеме була.
Авылның төп халкы шулай
Өч буыннан таралган,
Морат буынын мин менә
Ача барам яңадан.
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Икенче сеңел малае
Райпо рәисе иде,
Кешеләргә игътибарлы
Ярдәмче булып йөрде.

Соңгы буын тармагыннан
«Садыйк» – бабам да булган,
Бер ата – анадан алар
Өч малай, дүрт кыз туган.

Бер энесе балалары
Булдылар укытучы,
Фән белгече, директорлар –
Яшьләргә – аң тукучы!

Бабам туганы Абдулла
Зур эшләрдән төшмәгән,
Кытай һәм дә Төркиядә –
Илчелектә эшләгән.

Ә бер сеңлесе малае
Күп игеннәр үстерде,
Илгә, кешегә байлыкны –
Булдырып, җыеп бирде!

Бер апасының оныгы
Фәрит абый да булды,
Диңгез корабль капитаны
Булып ул хезмәт кылды.

Бабай – әби үзләре дә
Үстергәннәр биш бала,
Аларның юлларыннан да –
Бары якты эз кала.

Бер сеңлесенең уллары
Танылдылар барысы да,
Сөләйманы – җырчы булды
Рәшит абый Обкомда.

Әтием белән әнием
Мәскәүдә табышканнар,
Комсомол юлламасында –
Эштә бик ярышканнар.

Төпчек малайлары Фәрит
Җитәкләде колхозны,
Ул эшләгәндә уңышлар –
Ел саен бик күп уңды!

Олы апам һәм абыем
Мәскәүдә шул туганнар,
Киләчәккә зур ышаныч
Һәм өметләр корганнар!

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ
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Һәр тармакның үз тарихын
Калыпка салам һаман,
Алты буын Мораттан соң
Аккан су кебек узган.
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Бу буынны төп йомгаклап
Дөньяга мин туганмын,
Җыр сәнгатен бик яратып –
Әти кебек булганмын.

Һәм ул кайткан туган якка
Ике баласын алып,
Җир казыган, урман кискән –
Җиңуне якынайтып!

Мин дә аның гармунында
Тарта идем көйләрне,
Биш яшь тулгач, бу тальянда
Яңгыраттым өйләрне.

Әти каты яраланган
Кырык өчнең көзендә,
Дошман минасы шартлаган –
Харап итеп, үзен дә.

Шулай үстек, дөнья кичтек
Мин хәзер үзем әти,
Ике малай без үстердек –
Ике оныкка дәү әти!

Бер аяк һәм күз югалган
Тимер кисәкләр тәндә,
Күп кан югалтса да исән –
Калган ул фани бәндә!

Һәр кешенең үз язмышы
Нәсел агачы – Шәҗәрә,
Ундүрт буынны эшләдем –
Бу бит миңа – дәрәҗә!

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Ләкин авыр вакыт килгән
Әткәй киткән сугышка,
Әнкәй ике бала белән
Калган авыр тормышта.

Акырынлап тернәкләнеп
Кайткан туган ягына,
Бик тырышып, хезмәт иткән –
Ул үз сөйгән халкына.
Шулай, матур тормыш гөрләп
Туган яңа сабыйлар,
Миннән алда өчәү туган –
Алар миңа абыйлар.
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Ватаным һәм халкым бердәм булып
Кичергәннәр сугыш – афәтне,
Беркем көнләшмәсен матурлыкка
Халык тойсын хәзер – рәхәтне!
Тынычлык булганда милләтләрдә
Бертугандай бергә – дус яши,
Авыр вакытларны бергә җиңә
Уңышларга ул шат – көнләшми!
Халыклар дуслыгы һәм бердәмлек
Күтәргән мең яшьлек калалар,
Илебез зур, матур – кадерен белик
Рәхәттә яшәсен – балалар!
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Эчтәлек

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

Кояш чыгып килә бу дөньяга
Җылысын ул сибә – яктысын,
Дусны сайлаганда син ялгышма
Ышанычны сайла – яхшысын!

Гомер агышлары .......................................................... 5
Халкымның моң-җыры ........................................... 6
Алан ........................................................................... 7
Туган авылым ......................................................... 8
Туган авылым – Алан! ................................................. 9
Зәңгәр чишмә ............................................................... 10
Хәтер чишмәсе ............................................................ 11
Умырзая ........................................................................ 12
Төнбоек ......................................................................... 13
Ал таңнар атты ............................................................. 14
Укытучыларым ............................................................. 16
Җитәкчебез ................................................................... 17
Кеше булып яратылган ................................................ 17
Югары белем ................................................................ 18
Хөрмәтле Фоат Галимуловичка! ................................. 19
Пединститут ................................................................. 20
Рәхмәтлебез .................................................................. 22
Саба җилләре ............................................................... 23
Югары кибәхуҗа .......................................................... 24

77

Равил САДЫКОВ

78

Зөһрә .............................................................................. 62
Истәлекле көн ............................................................... 63
Улларыма .......................................................................64
Милләт җимеше ........................................................... 65
Оныгыбыз туган көн .................................................... 66
Нык тамыр! ................................................................... 67
Терәк .............................................................................. 68
Шәҗәрә ..........................................................................69
Нәсел агачы – шәҗәрә ................................................. 70
Гимн ............................................................................... 76

БУ – ГОМЕР АГЫШЛАРЫ

«Уңышлар» ................................................................... 26
Зур теләк! ...................................................................... 27
Беренче укучым ........................................................... 28
Укучыбыз – Илдуска! ...................................................29
Аңлады .......................................................................... 30
Фаяз шәрипович ........................................................... 31
Соң булмас! .................................................................. 32
Бөек татар теле ............................................................. 33
Хөрмәт .......................................................................... 34
90нчы еллар министры – В.Г.Гайфуллинга ............... 35
Ихтирамга лаек шәхесләргә! ....................................... 36
Мәктәбем ...................................................................... 37
Марат вазыйх улы ........................................................ 38
Ак юллар ....................................................................... 39
Туган телеңне онытма! ................................................ 44
Якты юл ......................................................................... 45
Илсур гәрәевич! ............................................................ 45
Яңа җитәкче .................................................................. 47
Даһилар көче ................................................................ 48
Туфан – көчле ташкын ................................................. 49
Туфан Миңнуллинга .................................................... 51
Ышаныч ........................................................................ 52
Разил Вәлиев ................................................................. 52
Фәрештәләр .................................................................. 54
Тамырлар ...................................................................... 55
Кеше булып яратылган ................................................ 56
Абыем ........................................................................... 57
Изге затлар .................................................................... 57
Рөстәм Фаязович .......................................................... 58
Динә Камиловна ........................................................... 59
Венера ........................................................................... 60
Эшегез – торсын нурдан! ............................................ 61

79

Равил САДЫКОВ

Әдәби-нәфис басма
Садыков Равил Хәсән улы

Шигырьләр
Казан. «Илһам» нәшрияты. 2012
Мөхәррире Р.Х.Корбанов
Бизәлеш мөхәррире һәм компьютерда биткә салучысы
А.К.Бикмөхәммәтов
Корректоры Ф.Х.Бикмөхәммәтова

Оригинал-макеттан басарга кул куелды 11.12.2012. Форматы 70×100 1/32
Офсет кәгазе. «Times New Roman» гарнитурасы. Офсет басма.
Тиражы 300 д. Заказ
«Илһам» нәшрияты. 420059, Казан, Һ.Такташ ур., 113/47.
Телефон 8 9655 99 47 11
www.ilhampress.ru E-mail: rafis-kurbanov@mail.ru

80

«Чувашия» ДУП полиграфия-нәшрият комплексында басылды.
428019, Чувашия, Чабаксар шәһәре, И.Яковлев пр., 13.

